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Już po raz dwudziesty w Wałczu spotkali się inżynierowie
budownictwa i specjaliści z zakresu nadzoru budowlanego
z całej Polski. Tradycyjnie warsztaty zostały połączone z konferencją naukową, poświęconą rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i sesją wyjazdową.
Organizatorami spotkania, które od 6 do 8 września 2018 roku
odbywało się w COS OPO Bukowina w Wałczu, byli: Poznański Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska i Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.
– To już dwudzieste warsztaty i sądzę, że ta cykliczność dowodzi potrzeby, żeby dalej trwały, tym bardziej że niestety nasze
prawo budowlane utknęło gdzieś w zakamarkach różnych instytucji – mówił, otwierając warsztaty przewodniczący Zarządu
Oddziału Poznańskiego PZITB dr inż. Edmund Przybyłowicz.

łożenia inwestycji realizowanych w trybie ustawy o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawy mieszkaniowej,
która ma skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do
roku. Wyjaśnił pojęcia władztwa planistycznego, partycypacji
społecznej, realizacji inwestycji pod warunkiem niesprzeczności ze studium gminnym, ustawowe standardy urbanistyczne,
uproszczenie i przyspieszenie procedur oraz omówił zasady
wydawania pozwoleń na użytkowanie. Z kolei Paweł Ziemski
przedstawił w imieniu Roberta Dziwińskiego przemyślenia na
temat: „Jakie zmiany są potrzebne w Prawie budowlanym”. Następnie koledzy w ramach wprowadzenia do dyskusji poruszyli następujące zagadnienia: Piotr Stawicki – „Ustawy ułatwiające inwestycje budowlane”, a Zbigniew Augustyniak omówił
„Zmianę warunków technicznych wynikającą z ustaw miesz-
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fot. Zbigniew Augustyniak
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Sprawozdanie z XX Jubileuszowych Warsztatów
Nadzoru Inwestycyjnego oraz Konferencji Naukowej
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” Wałcz 2018

Prezydium Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego – Jerzy
Olszewski, Daniel Pawlicki, Wiesław Buczkowski, przemawia Edmund Przybyłowicz, Jolanta Wegner, Norbert Książek,
Krzysztof Motylak, Barbara Ksit, Włodzimierz Draber

Sesja I – Daniel Pawlicki, Paweł Ziemski, Norbert Książek,
Zbigniew Augustyniak, Piotr Stawicki

– W tej chwili borykamy się z różnymi problemami, jeśli chodzi
o realizację obiektów budowlanych, o ich projektowanie. To
znajduje też wyraz w tym, że wiele jest zapytań do zespołów
procesów budowlanych, choćby w naszej, Wielkopolskiej Izbie.
Są to pytania wymagające wszechstronnej interpretacji przez
specjalistów, rzeczoznawców. Jest to zjawisko, którego parę
lat temu nie obserwowaliśmy. Uważam, że należy zintensyfikować prace legislacyjne, żebyśmy mogli wydawać odpowiednie decyzje w oparciu o jednoznaczne przepisy. W przeciwnym wypadku popadniemy w jakiś chaos, a powstałe „knoty”
będą namacalnym dowodem tego, że inżynierowie nie reprezentują odpowiedniego poziomu i okaże się, że nie jesteśmy
już zawodem zaufania publicznego.
Podczas XX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego, które odbyły
się w czwartek, 6 września, rozmawiano m.in. o ustawach ułatwiających inwestycje budowlane, zmianach, jakie należałoby
wprowadzić w prawie budowlanym, odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych sposobach projektowania. Główny inspektor nadzoru budowlanego Norbert Książek omówił główne za-

kaniowych”. Wywiązała się ożywiona dyskusja, której moderatorem byli: Daniel Pawlicki oraz Paweł Ziemski. Na większość
pytań odpowiadał GINB Norbert Książek. Ożywiona dyskusja
przeniosła się na przerwę kawową. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski oraz dr inż. Jarosław Kołodziej przewodniczyli w sesji II „Odnawialne źródła energii”. W sesji tej prof. dr
hab. inż. Aleksander A. Stachel przeprowadził wykład „Energia geotermalna w Polsce: potencjał, możliwości wykorzystania, doświadczenia”. W dyskusji zwrócono uwagę na sposoby
wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w ciepłownictwie
oraz na problemy eksploatacyjne. Po przerwie obiadowej odbyła się III sesja poświęcona „Technologii BIM”. Podczas tej sesji przedyskutowano następujące zagadnienia: BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji,
Protokół BIM jako aneks do tradycyjnych kontraktów budowlanych, Projekt termomodernizacji zabytkowego budynku w ujęciu BIM, Dokumentacja projektów budowlanych w ujęciu BIM.
Następnie przedstawiciele ZOIIB ze Szczecina przedstawili poglądy na temat wdrażania szkoleń z zakresu technologii BIM.
PRzeg l Ąd bu d owl any 10/2018
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Poznańskiej, organizatorzy konferencji uznali, że dobrze będzie jak również uczestnicy konferencji złożą Panu Profesorowi gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia i życzenia dalszych sukcesów. Prof. Wiesław Buczkowski
w krótkim wystąpieniu przedstawił najważniejsze elementy
licznych dokonań i osiągnięć Jubilata, uczestnicy oklaskami
podziękowali Jubilatowi, a reprezentacja trzech dziekanów
(prof. Szczechowiak, prof. Mróz i prof. Buczkowski) przekazała Profesorowi bukiet kwiatów i książkę z podpisami wszystkich uczestników konferencji.
Zamknięcia obrad XVI konferencji dokonali: dr inż. Edmund
Przybyłowicz przewodniczący Oddziału Poznańskiego PZITB,
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski przewodniczący Komitetu Naukowego oraz mgr inż. Andrzej Piątkowski przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Zamykający obrady podziękowali wszystkim autorom referatów, recenzentom,
sponsorom, bez pomocy których nie byłoby możliwe zorganizowanie konferencji, a także pani redaktor „Przeglądu Budowlanego” Grażynie Furmańczyk-Ziemińskiej oraz członkom
komitetów: Naukowego i Organizacyjnego.
Ostatniego dnia, czyli w sobotę 8 września, podczas sesji wyjazdowej w ramach części 26. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa uczestnicy spotkania odwiedzili Ateny Wałeckie i sanktuarium w Skrzatuszu. Podczas sesji seminaryjnej wysłuchano
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W piątek 07.09.2018 r. w COS OPO odbywała się konferencja naukowa poświęcona rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, a głównym tematem obrad była rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury
kanalizacyjnej.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym liczne
grono członków Izb Inżynierów Budownictwa: Wielkopolskiej,
Zachodniopomorskiej i Lubuskiej, przedstawiciele ośrodków
naukowych z Poznania, Warszawy, Gliwic, Koszalina, Białegostoku, Lwowa. Udział wzięli również pracownicy biur projektów, firm wykonawczych związanych z infrastrukturą komunalną i budownictwem.
Wszystkie referaty przesłane na konferencję zostały zrecenzowane i po akceptacji – opublikowane w numerze 7-8/2018
„Przeglądu Budowlanego”.
Obrady konferencji odbyły się w czterech wyjątkowo ciekawych sesjach. W sesji I zatytułowanej „Rewitalizacja sieci kanalizacyjnej”, której przewodniczyli prof. Tomasz Mróz oraz
prof. Edward Szczechowiak wygłoszono 6 referatów, a 3 dalsze objęte były dyskusją. W sesji II „Zagadnienia dotyczące
obiektów inżynierskich” wygłoszono 6 referatów i również 3
dalsze poddano dyskusji. W tej sesji przewodniczącymi byli
prof. Wiesława Głodkowska wraz z prof. Jerzym Bykowskim.
Sesja III zatytułowana została „Problemy architektoniczne wy-

Jubileusz 70-lecia profesora Józefa Jasiczaka – Tomasz
Mróz, Edward Szczechowiak, Józef Jasiczak, Włodzimierz
Łęcki, Jolanta Prusiel, Wiesław Buczkowski

Zakończenie konferencji naukowej – Jerzy Stroński, Wiesław
Buczkowski, Włodzimierz Łęcki, Edmund Przybyłowicz,
Andrzej Piątkowski

stępujące przy rewitalizacji i zagospodarowywaniu obszarów
zabudowanych”. Za stołem prezydialnym zasiedli prof. Józef
Jasiczak oraz dr hab. inż. Jolanta Prusiel. Sesja ta obejmowała 7 referatów wygłoszonych i 3 objęte dyskusją. W sesji IV
„Problemy techniczne występujące w budownictwie” prowadzonej przez prof. Bogdana Nazarewicza ze Lwowa oraz prof.
Ryszarda Błażejewskiego zaprezentowano 4 referaty, a 3 dalsze poddano dyskusji.
Na zakończenie obrad w dyskusji generalnej zwrócono uwagę, że za mało czasu w poszczególnych sesjach przeznaczono na dyskusję, a także zgłoszono postulat na przyszłość,
aby prowadzący obrady w poszczególnych sesjach krótko
przedstawiali streszczenia referatów, które nie były przeznaczone do wygłoszenia.
Po zakończeniu sesji III uczestnicy konferencji uczcili jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka z Politechniki Poznańskiej. Pomimo faktu, iż oficjalne uroczystości
jubileuszowe odbyły się w kwietniu 2018 roku w Politechnice

wystąpień: Waldemara Rogulskiego oraz Marka Lewandowskiego na temat „Wątpliwości z ustaleniem tożsamości postaci
na portretach w auli Aten Wałeckich”, wspomnień inspektora
nadzoru inwestorskiego Apolinarego Teleżyńskiego z przebiegu budowy Domu Pielgrzyma w Skrzatuszu, nadzoru konserwatora zabytków Romana Chwaliszewskiego nad pracami
ratowniczymi przy uszkodzonym sklepieniu nad nawą i prezbiterium kościoła w Skrzatuszu oraz Włodzimierza Łęckiego, który wspominał czasy z początku lat 70. XX wieku, gdy
kuźnia, lemieszarnia w Wiesiółce była rekonstruowana przez
studentów Koła Naukowego Meliorantów z Akademii Rolniczej w Poznaniu (lemieszarnia czynna była do 1956 roku, produkowano tam lemiesze do pługów za pomocą młotów poruszanych trzema kołami wodnymi).
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