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Sprawozdanie z XXI Warsztatów Nadzoru 
Inwestycyjnego oraz XVII Konferencji Naukowej 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” Wałcz 2019

Organizatorami spotkania, które od 9 do 12 września 2019 roku 
odbywało się w COS OPO Bukowina w Wałczu, byli: Poznański 
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa, Wielkopolska i Zachodniopomorska Izba Inżynierów 
Budownictwa oraz CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. – To 
już dwudzieste pierwsze warsztaty i sądzę, że ta cykliczność do-
wodzi potrzeby, żeby dalej trwały, tym bardziej, że niestety na-
sze prawo budowlane utknęło gdzieś w zakamarkach różnych 
instytucji – mówił, otwierając warsztaty 9 września podczas 
sesji wieczornej mgr inż. Zbigniew Augustyniak. – Boryka-
my się z różnymi problemami, jeśli chodzi o realizację obiek-
tów budowlanych oraz ich projektowanie. Podał przykłady 
problemów technicznych stalowych parkingów. Tego typu 
obiekty wymagają wszechstronnej interpretacji przepisów 
prawno-technicznych przez specjalistów i rzeczoznawców. 
Problemy te przedstawiono na podstawie funkcjonowania 
wałeckiej firmy Ekomech-System sp z o.o. Firma znajduje się 
w europejskiej czołówce producentów wyrobów stalowych. 
Produkuje konstrukcje stalowe w oparciu o otrzymaną do-
kumentację klienta oraz na podstawie dokumentacji wła-
snej, opracowanej przez konstruktorów spółki.
Przed rozpoczęciem warsztatów 12 września odbyła się bar-
dzo miła uroczystość, podczas której uhonorowano Jubila-
tów obchodzących 80-lecie urodzin:
•  prof. Leonarda Runkiewicza, którego sylwetkę i osiągnię-
cia wynikające również z 60-lecia pracy zawodowej przedsta-
wił prof. Wiesław Buczkowski. Uczestnicy warsztatów przy-
gotowali indywidualne podziękowanie;
•  mgr. inż. Jerzego Strońskiego – przewodniczącego Rady 
WOIIB, którego osiągnięcia zaprezentował dr inż. Daniel 
Pawlicki;
•  mgr. inż. Zenona Wośkowiaka – zastępcy przewodniczą-
cego Rady WOIIB, którego sylwetkę przedstawił dr inż. Ed-
mund Przybyłowicz.
Jubilatom wraz z gratulacjami i życzeniami wszelkiej po-
myślności organizatorzy wręczyli pamiątkowe grawertony.
Następnie przedstawiciele Zachodniopomorskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Jan Bobkiewicz 
oraz prof. Zygmunt Meyer wręczyli okolicznościowe medale 

zasłużonego inżyniera seniora członkom izby z powiatu wa-
łeckiego. Otrzymali je: Stanisław Machura, Józef Hołowski, 
Jan Chałubiński, Michał Łosobik. 
W części powitalnej głos zabrali: mgr inż. Zdzisław Ryder 
– dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu oraz starosta wa-
łecki dr Bogdan Wankiewicz. 
Podczas I sesji XXI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego za-
tytułowanej „Rola inżyniera budownictwa w aspekcie za-
chodzących zmian prawnych”, która odbyła się w czwar-
tek, 10 września, a której przewodniczył prof. UP Wojciech 
Tschuschke, rozmawiano m.in. o dwudziestoleciu funkcjo-
nowania nadzoru budowlanego, zmianach, jakie należało-
by wprowadzić w prawie budowlanym. Główny inspektor 
nadzoru budowlanego Norbert Książek omówił problemy 
funkcjonowania prawa budowlanego od 1.01.1999 roku. 
W trakcie dyskusji głos zabierali Robert Dziwiński, Jacek 
Szer, Robert Sas, Paweł Ziemski, Zbigniew Augustyniak, To-
masz Wiatr. Dyskutanci zwrócili uwagę na braki kadrowe 
w nadzorze budowlanym, zarobki niezachęcające do po-
dejmowania pracy w nadzorze państwowym przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane, częste niezrozumia-
łe zmiany prawa budowlanego oraz mało precyzyjne sfor-
mułowania tam zawarte, które nastręczają wielu trudności 
w prawidłowej interpretacji i stosowaniu prawa. 

Już po raz dwudziesty pierwszy 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.

Uczestnicy warsztatów wręczyli prof. L. Runkiewiczowi pamiątkową 
grafikę i suwak logarytmiczny służący niegdyś do obliczeń
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W drugiej sesji „Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji”, któ-
rej przewodniczyli prof. Edward Szczechowiak oraz prof. Bog-
dan Nazarewicz, wystąpili dr hab. inż. Jacek Szer oraz prof. Le-
onard Runkiewicz, reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej. 
Zaprezentowali referaty dotyczące awarii i katastrof budowla-
nych, przyczyn ich powstania, skutków oraz zagrożeń z nich 
wynikających, a także pokazali w ujęciu statystycznym podział 
między innymi na rodzaj budynków, materiału itp. W tej sesji 
wystąpił również mgr inż. Andrzej Gałkiewicz z referatem pt. 
„Dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy”, w którym 
wskazał na wiele niespójnych, a czasami sprzecznych przepi-
sów obowiązujących w ustawach i w prawie budowlanym.
W popołudniowej części odbyły się dwie równoległe sesje: 
Sesja Komitetu Remontów PZITB oraz Sesja Izbowa ZOIIB 
oraz WOIIB. W trzeciej sesji Komitetu Remontów przedsta-
wiono 3 referaty opisujące przyczyny uszkodzeń (awarii) 
obiektów budowlanych oraz metody zastosowane w celu 
przywrócenia im pełnej sprawności technicznej. Były to wy-
stąpienia z Politechniki Poznańskiej prof. Krzysztofa Zieliń-
skiego i dr inż. Barbary Ksit oraz prof. Bogdana Nazarewicza 
z Politechniki Lwowskiej.
W sesji izbowej przedstawiciele kierownictwa Izb: ZOIIB 
oraz WOIIB omówili problemy występujące w ich działal-
ności, podjęli decyzję o zwiększeniu współpracy i wymianie 
poglądów oraz wyrazili stanowisko o konieczności konty-
nuacji spotkań w Wałczu. W celu pełniejszej integracji oraz 
włączenia do współpracy kolejnych Izb (np. Lubuskiej) wy-
znaczono dwie osoby, którym powierzono podjęcie w tym 
kierunku stosownych działań. Z ramienia ZOIIB zadanie to 
powierzono mgr. inż. Zbigniewowi Augustyniakowi, a z ra-
mienia WOIIB dr. inż. Danielowi Pawlickiemu.
W spotkaniu wieczornym organizatorzy warsztatów zapewnili 
uczestnikom w ramach rekreacji możliwość wzięcia udziału 
w licznych atrakcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
13 września (w piątek) odbyła się Konferencja „Rewitaliza-
cja obszarów zurbanizowanych”. Temat wiodący tegorocz-
nej konferencji brzmiał: „Rewitalizacja kubaturowych obiek-
tów budowlanych”.

Obrady konferencji odbywały się w trzech sesjach zatytu-
łowanych odpowiednio:
•  sesja 1 – „Problemy architektoniczne występujące przy 
rewitalizacji i zagospodarowaniu obszarów zurbanizowa-
nych”, którą prowadzili dziekani z uczelni poznańskich: prof. 
UP Jerzy Bykowski i prof. Tomasz Mróz, 
•  sesja 2 – „Rewitalizacja kubaturowych obiektów budow-
lanych”, którą prowadzili prorektor Politechniki Świętokrzy-
skiej Barbara Goszczyńska oraz dziekan z Politechniki Kosza-
lińskiej prof. Wiesława Głodkowska, 
•  sesja 3 – „Problemy techniczne występujące w budow-
nictwie”, którą prowadzili profesorowie Monika Wągrow-
ska z SGGW z Warszawy oraz Jolanta Prusiel z Politechni-
ki Białostockiej.
Komitet Naukowy Konferencji spośród zgłoszonych refe-
ratów zakwalifikował do wygłoszenia 18 oraz 5 kolejnych, 
które zostały objęte tylko dyskusją. Referaty, które uzyska-
ły pozytywne recenzje, za zgodą autorów, zostały opubliko-
wane w numerze wrześniowym  „Przeglądu Budowlanego”, 
który zapewniał obsługę medialną konferencji. Wygłoszo-
ne referaty były bardzo ciekawe i dobrze przygotowane. In-
teresujące były wystąpienia promocyjne firm, które wspo-
mogły organizację konferencji. Słowa podziękowania należą 

Wyróżnieni członkowie ZOIIB z powiatu wałeckiego I sesja warsztatów; od lewej: R. Sas, R. Dziwiński, J. Szer, N. Książek, 
W. Tschuschke, Z. Augustyniak, przemawia Norbert Książek

Rozpoczęcie konferencji naukowej. Od lewej: Z. Walczak, 
W. Buczkowski, E. Przybyłowicz, J. Bykowski, T. Mróz,  A. Piątkowski
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się firmom sponsorującym: Pozbruk, Kopras, Torkret, Sipur, 
Fabet, Aquapol, Remmers, Sika, Geobear, Matbet, Konbet, 
HTI-BP i Biprowodmel.
Na zakończenie odbyła się dyskusja generalna i podsumo-
wanie konferencji. 
W spotkaniu w Wałczu w 2019 roku udział wzięli między in-
nymi: mgr inż. Norbert Książek – główny inspektor nadzoru 
budowlanego, prof. Leonard Runkiewicz z Instytutu Techniki 
Budowlanej w Warszawie, byli pracownicy GUNB-u dr hab. 
inż. Jacek Szer, Robert Dziwiński, Paweł Ziemski, pracownicy 
naukowi z Politechnik: Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Koszaliń-
skiej, Białostockiej, Lwowskiej, Łódzkiej, Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego z Warszawy, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Uczestniczyli również przedstawiciele 
kierownictwa Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa: dr 
inż. Jan Bobkiewicz i prof. Zygmunt Meyer (ZOIIB) oraz mgr 
inż. Jerzy Stroński (WOIIB), a także liczne grono członków: 
Izb Inżynierów Budownictwa, PZITB, SITWM, przedstawicie-
le nadzoru budowlanego, przedsiębiorstw wykonawczych 
oraz biur projektowych. W tegorocznym spotkaniu w Wał-
czu udział wzięło ogółem 128 osób.
Wszyscy uczestnicy warsztatów i konferencji otrzymali za-
świadczenie o uczestnictwie. Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego Warsztatów i Konferencji był mgr inż. An-
drzej Piątkowski z CUTOB-PZITB w Poznaniu sp. z o.o., a Ko-
mitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.
Organizatorzy konferencji zapewnili w godzinach popołu-
dniowych wszystkim uczestnikom możliwość wzięcia udzia-
łu w krótkim rejsie stateczkiem po jeziorze Raduń.
Na miłą atmosferę, jaka od lat panuje na spotkaniach w Wał-
czu, niewątpliwie miały wpływ wieczorne spotkania inte-
gracyjne połączone z kolacją i występem zespołu muzycz-
nego „Ty i Ja”.
W sobotę 14 września w ramach XXVII Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2019 „Polski splot” odbyła się sesja wyjazdo-
wa XXI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2019. 
Uczestnicy sesji wyjazdowej spotkali się z ks. mitratem Pio-
trem Żornaczukiem w parafii św. Trójcy w Wałczu. Budynek 

wybudowany był jako protestancka kaplica cmentarna. 
Obecnie jest to neoromański kościół prawosławny. Funk-
cję cerkwi prawosławnej pełni od 1945 roku. Freski na ścia-
nach mają ponad 240 lat. 
Następnie uczestnicy udali się na spacer promenadą nadje-
ziorną „Aleją Gwiazd Sportu” na spotkanie z olimpijczykami. 
Pomiędzy płyty chodnikowe wmurowane zostały metalo-
we płytki z nazwiskami znanych sportowców, którzy w Wał-
czu się urodzili, szkolili lub trenowali. Na spotkanie przybyli 
olimpijczycy: Tomasz Goliasz – polski kajakarz-kanadyjkarz, 
olimpijczyk z Atlanty w 1996 roku oraz medalista mistrzostw 
świata w Meksyku (medal srebrny i brązowy). Wielokrotny 
mistrz Polski, Paweł Łakomy – polski kajakarz, srebrny me-
dalista mistrzostw świata w 1998 roku i wicemistrz Europy 
w 1997 roku, mistrz Polski w 2000 i 2002 roku. Występował 
na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie (1996) i Sydney (2000) 
oraz Jolanta Łukaszewicz-Stańczak urodzona w Choszcznie, 
kajakarka, występowała w Seulu w 1988 roku, obecnie jest 
trenerem w Wałczu. Następnie uczestnicy warsztatów zostali 
zaproszeni do sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcza, gdzie wy-
słuchano dwóch wystąpień: mgr. inż. Marcina Radeberga na 
temat lokalnego programu rewitalizacji miasta Wałcz oraz 
mgr. inż. Zbigniewa Augustyniaka, który przedstawił proble-
my inwestycyjne budowy nadbrzeża jeziora Raduń w Wał-
czu. Organizatorzy umożliwili zwiedzenie historycznej sali 
budynku Urzędu Miejskiego w Wałczu.
Warsztaty oraz konferencja naukowa pod ogólnym robo-
czym hasłem „Wałcz 2019” przeszła do historii jako ważne 
wydarzenie środowiskowe, motywacyjne i rozwojowe na 
skalę subregionu Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. 
Członkowie komitetów: honorowego, naukowego i orga-
nizacyjnego dziękują organizatorom oraz uczestnikom za 
stworzenie tak dobrego klimatu służącego myśli technicz-
nej i zapraszają na kolejne XXII Warsztaty Nadzoru Inwesty-
cyjnego oraz XVIII Konferencję Naukową Rewitalizacja Ob-
szarów Zurbanizowanych Wałcz – 9-12 września 2020 roku.

Zbigniew Augustyniak, Wiesław Buczkowski

Spotkanie z olimpijczykami: Tomaszem Goliaszem, Pawłem Łakomym i Jolantą Łukaszewicz-Stańczak
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