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Szanowni Państwo.

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny numer AKTUALNOŚCI WIB, drugi 
w dobie koronawirusa.
W numerze z żalem wspominamy świętej pamięci Jerzego Gładysiaka, Kazimie-
rza Ratajczaka, Jacka Genderkę i Andrzeja Bręczewskiego. Zmarli byli związani 
w różny sposób z Izbą i pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.
W dziale GOSPODARKA przedstawiamy nasze działania na rzecz przedsiębior-
ców w czasie pandemii. Izba aktywnie włączyła się w opiniowanie poczynań rządu 
dotyczących gospodarki funkcjonującej w trudnych warunkach spowodowanych 
przez pandemię. W pierwszej kolejności przedstawiliśmy krytyczne stanowisko 
wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (w tym wobec propozycji podwójnego 
opodatkowania spółek komandytowych). Z naszej inicjatywy osiemnaście organiza-
cji gospodarczych z Wielkopolski podpisało się pod stanowiskiem w sprawie polskiej 
gospodarki w dobie koronawirusa. W stanowisku przedstawiliśmy nie tylko kry-
tyczną analizę sytuacji gospodarczej, ale zawarliśmy również propozycje konkret-
nych rozwiązań. Stanowisko przesłaliśmy do niżej wymienionych osób: 
Andrzej Duda, Prezydent RP, Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP, Tomasz 
Grodzki, Marszałek Senatu RP, Mateusz Morawiecki, Premier, Jarosław Gowin, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Tadeusz 
Kościński, Minister Finansów, Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parla-
mentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Cezary Tomczyk, Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, 
Inicjatywa Polska, Zieloni, Krzysztof Gawkowski, Przewodniczący Koalicyjnego 
Klubu Parlamentarnego Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15, 
Jakub Kulesza, Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja.
W numerze przedstawiamy nowych członków Izby, dwa wydziały Politechniki 
Poznańskiej – Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki.
Informujemy również o walnym zgromadzeniu Izby i pożegnaniu  
prezesa Ryszarda Szulca z firmy OPAL.
W dziale TECHNIKA zamieszczone są dwa artykuły – o bramach 
przeciwpożarowych i o filtrach do zadań specjalnych.
Dział KADRY zawiera informację o Wacławie Olejniczaku nowym prezesie  
firmy OPAL.
Informujemy także o organizowanym w przyszłym roku po raz trzeci  Forum Gospo-
darczym Budownictwa „Build 4 Future”. Pierwotnie zamierzaliśmy zapowiedzieć 
trzydziestą jubileuszową edycję BUDMY, ale BUDMA została przełożona z lutego 
na listopad przyszłego roku.
W dziale WIADOMOŚCI Z FIRM prezentują się firmy  
AGROBEX, ATANER i OPAL.
Życzymy interesującej lektury! 
Życzymy sukcesów w starciu z pandemią koronawirusa i rozwoju biznesu!

W imieniu redakcji

  REDAKTOR NACZELNY

Zdjęcie na pierwszej stronie okładki  
W 2020 roku firma W.P.I.P. zbudowała nową siedzibę 
dla firmy Canpol. Obiekt magazynowo-biurowy o łącznej 
powierzchni 5.100 m2 powstał w Wysogotowie.
Zakres prac zrealizowany przez W.P.I.P. obejmował budowę 
hali magazynowej wysokiego składowania z trzema dokami 
załadowczymi o powierzchni 4.600 m2 i wysokości 12 m 
(obiekt żelbetowy, technologia prefabrykowana) oraz części 
biurowej ok. 500 m2 (dwie kondygnacje, technologia 
monolityczna). Generalny wykonawca odpowiedzialny był 
za zagospodarowanie terenu całej działki o powierzchni 
11.000 m2, w tym: wykonanie zbiornika i pompowni 
ppoż, dróg wewnętrznych, parkingów dla aut osobowych 
oraz infrastruktury zewnętrznej – stacji trafo i zbiornika 
na wodę deszczową.

Członkowie, Przyjaciele  
i Sympatycy  

Wielkopolskiej  
Izby Budownictwa
Szanowni Państwo.

Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia upłyną 

w rodzinnej atmosferze, 
z dala od koronawirusa, w spokoju 

i radości.

Niech Nowy Rok 2021 pozwoli 
Państwu zrealizować wszystkie 
zamierzenia i plany, a przede 
wszystkim pokonać pandemię 

i wyjść na prostą.

Życzymy Państwu wiele szczęścia!
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tel. +48-61-855 21 92
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www.wib.com.pl 
Zapraszamy do członkostwa w Izbie 
– deklarację członkowską można po-
brać pod adresem: www.wib.com.pl, 
zakładka „Deklaracja członkowska”.
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GOSPODARKA

Ponieważ projekt budzi liczne za-
strzeżenia, krytyczne stanowisko 
Izba w tej kwestii zostało przesłane 

do niżej wymienionych osób:
• Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu,
• Mateusz Morawiecki,  

Prezes Rady Ministrów,
• Jarosław Gowin,  

Wiceprezes Rady Ministrów,  
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,

• Tadeusz Kościński, Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Treść wystąpienia poniżej.
Członkowie Wielkopolski Izby Budownic-
twa, a także inne przedsiębiorstwa z branży 
budowlanej z zaskoczeniem przyjęły infor-
mację o rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne oraz niektórych innych ustaw.
Zaskoczenie zostało wywołane przez kilka 
czynników.
Primo – zapewnienia rządu o niepodnosze-
niu podatków okazały się pustym frazesem.
Secundo – w uzasadnieniu ustawy znalazło 
się następujące sformułowanie „Projekt 
dotyczy uszczelnienia systemu podatków 
dochodowych w celu zapewnienia powią-
zania wysokości podatku płaconego przez 
duże przedsiębiorstwa, w szczególności 
międzynarodowe, z faktycznym miejscem 
uzyskiwania przez nie dochodu”. Tym-
czasem lektura projektu ustawy prowadzi 
do smutnej konstatacji, że negatywnymi 
skutkami ustawy zostaną dotknięte pod-
mioty gospodarcze o rodzinnym kapitale 

– polskie spółki komandytowe. Natomiast 
firmy z kapitałem zagranicznym działające 
w Polsce w formie spółek kapitałowych 
mogą spać spokojnie. Podatek przez nie pła-
cony pozostanie na poziomie 19 %.
Można odnieść wrażenie, że pod przy-
krywką szczytnego celu uszczelnienia 
systemu podatkowego, kryją się rozwiązania 
prowadzące do nierówności podmiotów 
gospodarczych.
Proponowane zmiany naruszają co najmniej 
cztery przepisy konstytucji RP.
Zakaz dyskryminacji wynikający z zasady 
demokratycznego Państwa prawnego (art. 2 
Zasada demokratycznego państwa prawne-
go Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej.).
Z kolei w świetle art. 22 (Zasada wolności 
gospodarczej Ograniczenie wolności dzia-
łalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko 
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny 
interes publiczny.) uczynienie nieopłacalnym 
prowadzenia spółki komandytowej ograni-
cza wolność prowadzenia biznesu.
Dalej proponowane zmiany prowadzą 
do nierównego traktowania obywateli – vide 
art. 31: Wolność i przesłanki jej ogranicze-
nia 3. Ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicz-
nego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naru-
szać istoty wolności i praw.
I wreszcie art. 64 konstytucji Prawo 
do własności: […] 2. Własność, inne prawa 
majątkowe oraz prawo dziedziczenia podle-

gają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 
3. Własność może być ograniczona tylko 
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim 
nie narusza ona istoty prawa własności. Tym-
czasem zapisana w ustawie dodatkowa da-
nina będzie formą wywłaszczenia z majątku 
wspólników będących osobami fizycznymi.
Należy podkreślić, że lektura uzasadnienia 
ustawy prowadzi do konkluzji, iż bazuje 
ono na silnie zawężonym spojrzeniu na ak-
tualną sytuację gospodarczą. Czytający 
uzasadnienie może dojść do błędnego wnio-
sku, że wspomniane przez Ministerstwo 
Finansów spółki komandytowe w liczbie 
około 40 tysięcy nie zajmują się niczym 
innym jak tylko agresywną optymalizacją 
podatkową. Tymczasem podawane przez 
Ministerstwo Finansów przykłady optyma-
lizacji podatkowej, szczególnie te dotyczące 
inwestowania przez fundusze inwestycyjne 
zamknięte (FIZ) w spółki komandytowe 
z siedzibą w Luksemburgu (str. 12 i następ-
ne uzasadnienia) są całkowicie nietrafione. 
Możliwość funkcjonowania takiego modelu 
optymalizacji została wyeliminowana 
nowelizacją ustawy o CIT z 2016 r. Rodzi 
się tutaj pytanie: dlaczego niefunkcjonu-
jący od 2016 r. model biznesowy (należy 
podkreślić - niefunkcjonujący na skutek 
interwencji ustawodawcy) ma stanowić 
uzasadnienie do zmiany obowiązujących 
obecnie przepisów?
Poza tym tak nagłe wprowadzanie zmian 
mających obowiązywać od początku przy-
szłego roku rujnuje zaufanie przedsiębiorców 
do państwa. Należy podkreślić, że przed-
siębiorcy nie działają wyłącznie w perspek-
tywie krótkookresowej. Wiele z realizowa-
nych przez nich projektów inwestycyjnych 
(w szczególności mających na celu wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności) ma cha-

IZBA O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY

30 września br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 642. 7 października br. odbyło się 
I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Wniosek o odrzuceniu projektu przepadł w głosowaniu i ustawę 
skierowano do Komisji Finansów Publicznych.
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GOSPODARKA

Stanowisko zostało przesłane do niżej wymienio-
nych osób:

Andrzej Duda, Prezydent RP,

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP,

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP,

Mateusz Morawiecki, Premier,

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii,

Tadeusz Kościński, Minister Finansów,

Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość,

Cezary Tomczyk, Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma 
Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni,

Krzysztof Gawkowski, Przewodniczący Koalicyjnego 
Klubu Parlamentarnego Lewicy,

Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo 
Ludowe – Kukiz15,

Jakub Kulesza, Przewodniczący Koła Poselskiego 
Konfederacja.

Sygnatariuszami stanowiska są:
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile,

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski,

Konińska Izba Gospodarcza, Roman Byczyk,

Loża Wielkopolska BCC,

Pleszewska Izba Gospodarcza,

Polska Izba Importerów Eksporterów i Kooperacji,

Pracodawcy RP Wielkopolska,

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu,

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie,

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości,

Wielkopolska Izba Budownictwa,

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza,

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
Jerzy Stroński,

Wielkopolski Klub Kapitału,

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, Lesław 
Wiatrowski,

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska.

ORGANIZACJE GOSPODARCZE WIELKOPOLSKI 
JEDNYM GŁOSEM W SPRAWIE GOSPODARKI 
W DOBIE KORONAWIRUSA

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa organizacje gospodarcze działające w Wielko-
polsce przygotowały „STANOWISKO WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH 
W SPRAWIE POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA”.

rakter długookresowy i wymaga stabilnych 
warunków prawnych (w tym w zakresie 
prawa podatkowego) na co najmniej kilka 
lat. A to dlatego, że zazwyczaj takie projekty 
są realizowane z wykorzystaniem wielo-
letnich kredytów, których spłacanie jest 
skalkulowane przy założeniu stabilnych 
warunków ekonomicznych. W kategorii wa-
runków ekonomicznych mieści się między 
innymi opodatkowanie zysku, a inwestycje 
w przedsiębiorstwach są finansowane z zy-
sku netto (po opodatkowaniu). To oznacza, 
że wprowadzenie podwójnego opodatko-

wania spółek komandytowych co najmniej 
poważnie ograniczy ich możliwości spłaca-
nia kredytów inwestycyjnych i doprowadzi 
do pogorszenia albo nawet utraty płynności 
finansowej. Zatem wprowadzenie z dnia 
na dzień takich zmian, jak ujęte w projekcie 
ustawy, nie tylko zniweczy zaufanie do pań-
stwa, ale doprowadzi do upadłości wielu 
polskich firm. I w efekcie wpływy z podatku 
dochodowego zamiast wzrosnąć ulegną 
drastycznemu obniżeniu.
Na koniec celowe jest przypomnienie Kon-
stytucji Biznesu, gdzie są między innymi 

takie działy, jak Pewność prawa i przewidy-
walność, czy też Zaufanie i partnerstwo w re-
lacjach między administracją i przedsiębiorca-
mi. W tym miejscu rodzi się gorzka refleksja 
– czy Konstytucja Biznesu to tylko zabieg 
public relations? Czy naprawdę przedsiębior-
ca nie może mieć zaufania do państwa?
Uważamy, że dobro polskiej gospodar-
ki wymaga wycofania projektu ustawy 
i przygotowania nowego w porozumieniu 
z przedsiębiorcami.

Poznań, dnia 9 października 2020 r.
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Aktualna sytuacja w Polsce zarówno gospodarcza, jak i też 
epidemiologiczna budzi nasz niepokój. Jej analiza prowadzi 
do wniosku, że sukces w walce z pandemią i w wyprowadze-

niu na prostą polskiej gospodarki zależy między innymi od:
• sprawności działania rządu czyli skutecznego osiągania właściwie 

wyznaczonych celów, 
• tworzenia bądź zmiany istniejącego prawa w celu likwidacji 

prawnych i administracyjnych barier utrudniających prowadzenie 
działalności gospodarczej i przezwyciężenie kryzysu.

Niepokój budzą działania podejmowane przez administrację 
rządową.
Po pierwsze, z ogłaszanych przez premiera i właściwych ministrów 
komunikatów wynika, że walka z pandemią nie jest prowadzona 
w oparciu o plan przygotowany wcześniej z udziałem ekspertów 
– dopiero niedawno premier powołał zespół doradców do spraw 
trwającej od wielu miesięcy epidemii. Działania administracji rzą-
dowej mają charakter reaktywny. Decyzje podejmowane są spon-
tanicznie, często ad hoc jako reakcja na pojawiające się zagrożenia. 
Następuje spadek tempa i strata czasu, co zwiększa koszty.
Działania administracji rządowej powinny być proaktywne. 
Na podstawie analizy sygnałów z otoczenia i ewentualnych symu-
lacji należałoby jak najwcześniej przygotować odpowiednie decyzje 
oraz zapewnić ich skuteczne wprowadzenie w życie. Trzeba budo-
wać plan i na bieżąco go weryfikować.
Po drugie plan ten i podejmowane w związku z nim decyzje po-
winny być konsultowane ze specjalistami, ekspertami i przedstawi-
cielami przedsiębiorców. Tymczasem powstaje wrażenie, że nie za-
sięga się opinii ekspertów ani przedsiębiorców, którzy będą musieli 
te decyzje stosować w praktyce.
I po trzecie wreszcie, trzeba oszacować konsekwencje gospodarcze 
podejmowanych decyzji. Praktyka rządu, w której przed podjęciem 
decyzji nie wysłuchuje się opinii ekspertów oraz osób bezpośrednio 
dotkniętych nimi, prowadzi do sytuacji, w której najpierw powsta-
ją szkody, a dopiero potem myśli się, co zrobić, aby je zlikwidować. 
Przykład to decyzja rządu z 30 października br. o zamknięciu 
cmentarzy od 31 października do 2 listopada. Przedsiębiorcy, 
od miesięcy przygotowujący swoją ofertę na dzień Wszystkich 
Świętych (np. chryzantemy, wieńce), aby sprzedać przy cmentarzu 
1 listopada (czy też dzień wcześniej albo później), 31 października 
około godziny 16.00 dowiedzieli się, że cmentarze w tym okresie 
będą zamknięte. Szczegóły rozporządzenia można było poznać 
po godzinie 20.00, kiedy zostało opublikowane. Dopiero gdy oka-
zało się, jak wielkie straty ponoszą ogrodnicy, kupcy i sprzedawcy, 

którzy przygotowali zapasy kwiatów czy zniczy i którym grozi 
bankructwo, premier zapowiedział pomoc dla nich. Czy nie moż-
na było podjąć takiej decyzji na przykład z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem?
Dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej bardzo 
ważna jest stabilność prawa, w szczególności prawa podatkowego. 
Przedsiębiorcy i ich organizacje wielokrotnie apelowali, aby or-
gany władzy ustawodawczej i wykonawczej kierowały się zasadą, 
że co najmniej do czasu wyjścia z pandemii nie należy podejmować 
żadnych projektów, inicjatyw ustawodawczych i innych przedsię-
wzięć, które wywołają zaniepokojenie ze strony przedsiębiorców, 
zmienią (pogorszą) warunki funkcjonowania i podwyższą ryzyko 
prowadzenia działalności gospodarczej.
Wszelkie nowe uregulowania prawne dotyczące gospodarki powin-
ny być wprowadzane wyłącznie z zachowaniem odpowiednio dłu-
giego okresu vacatio legis. Najlepiej żeby takie przepisy wchodziły 
w życie najwcześniej od następnego roku obrachunkowego.
Poza tym w okresie pandemii rządzący powinni zrezygnować 
ze zgłaszania projektów ustaw jako poselskich, bo to pozwala 
uniknąć konsultacji, które naszym zdaniem są konieczne. Dobrze 
byłoby, żeby ta zasada obowiązywała także po pandemii.
Ważne jest zatrzymanie nadprodukcji prawa.
Bardzo istotne jest odbudowanie zaufania obywateli, a w szcze-
gólności zaufania przedsiębiorców do państwa. Tutaj istotna 
rola do odegrania przez rząd, który powinien uczynić wszystko 
co możliwe, żeby wzrósł kapitał społeczny w Polsce. Silny kapitał 
społeczny jest niezbędny, żebyśmy jako nacja podjęli zgodnie wysi-
łek na rzecz wyjścia z pandemii, żebyśmy nie myśleli, jak obejść ry-
gory sanitarne i żebyśmy mieli poczucie, że państwo przywiązujące 
dużą wagę do kapitału społecznego pełni wobec nas jako obywateli 
służebną rolę i dba o nas.
Nie wolno wprowadzać nowych obciążeń fiskalnych (takich jak 
na przykład podwójne opodatkowanie spółek komandytowych 
– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz 
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 642, ustawa uchwalona 
przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. i przekazana 29 paź-
dziernika do rozpatrzenia przez Senat) oraz obowiązków admini-
stracyjnych wobec przedsiębiorstw. Firmy powinny teraz skon-
centrować się na przetrwaniu trudnego okresu i nie marnotrawić 
czas na biurokrację oraz szukanie źródeł finansowania na przykład 
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na pełne oskładkowanie umów zlecenia i umów o dzieło od 2021 r.
Bardzo ważną sprawą jest obowiązek zakładania przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa pracowniczych planów kapitałowych. 
Niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone karami. A trzeba pod-
kreślić, że ustawę o PPK przyjęto w czasach wzrostu gospodarczego, 
a nie kryzysu. Dlatego też uzasadnione jest zawieszenie składek 
co najmniej do końca 2021 r. Za przyjęciem takiego rozwiązania 
przemawiają poniższe argumenty:
• przesunięcie w czasie startu PPK jest korzystne nie tylko 

dla przedsiębiorców, ale także dla budżetu państwa (wyeli-
minowanie dopłaty do składek ze środków publicznych),

• zaoszczędzone w budżecie środki mogą być wykorzystane 
w kolejnych tarczach.

Należy podkreślić, że wiosną rząd zdecydował o przesunięciu obo-
wiązku założenia przez średnie przedsiębiorstwa pracowniczych pla-
nów kapitałowych na jesień. Jest zatem precedens. Jesienny termin 
oznacza konieczność założenia PPK przez małe i średnie przedsię-
biorstwa – to jest około 60 tysięcy podmiotów zatrudniających circa 
4 miliony pracowników. Dalej, wiosną przyszłego roku musiałoby 
przystąpić do PPK kilkaset tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrudnia-
jących około 4 milionów pracowników oraz administracja publiczna 
zatrudniająca kilkaset tysięcy osób. A przecież lepiej, jeśli przed-
siębiorstwa będą mogły środki zaoszczędzone w związku z przesu-
nięciem PPK wykorzystać na sfinansowanie przetrwania trudnego 
okresu, a budżet na przykład na finansowanie służby zdrowia.
Kolejna ważna sprawa to płaca minimalna – należy zrezygnować 
z wyższego niż przewiduje ustawa wzrostu płacy minimalnej.
Generalnie należy w miarę możliwości dążyć do zmniejszenia 
obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw. Takie działanie pozwoli 
ograniczyć koszty prowadzenia działalności i ostatecznie powinno 
stanowić impuls do rozwoju gospodarki oraz ograniczenia negatyw-
nych długofalowych skutków kryzysu.
Polski Fundusz Rozwoju powinien wstrzymać zapowiadane kon-
trole przedsiębiorstw, które ubiegały się o wsparcie z tzw. tarczy 
finansowej PFR, kierowanej do przedsiębiorstw posiadających status 
mikro, małych i średnich firm. Te kontrole można z powodzeniem 
przeprowadzić później, po wyjściu z pandemii, kiedy przedsiębior-
stwa nie będą już zagrożone upadłością.
Należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz zapewnienia 
firmom odpowiedniej płynności finansowej. Chodzi tutaj o takie 
kwestie, jak przyspieszenie zwrotu VAT. W przypadku podzielo-
nej płatności (split payment) naczelnik urzędu skarbowego ma 60 
dni (poza dwudziestopięciodniowym terminem przyspieszonym) 
na podjęcie decyzji w sprawie wniosku przedsiębiorcy o przekazanie 
środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zasadne jest skrócenie 
tego czasu do 15 dni. W aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa nie po-
winny kredytować budżetu państwa. Uwolnienie środków z konta 
VAT może stać się wsparciem w czasie pandemii, przyniesie 
same korzyści i poprawi płynność finansową wielu przedsiębiorstw.
Celowe jest uruchomienie selektywnego wsparcia obejmującego 
wyłącznie zagrożone branże, takie jak na przykład branża targowa, 
hotelowa czy też sektor organizacji czasu wolnego. Na pomoc kiero-
waną do konkretnych branż można skierować nie w pełni wykorzy-
stane środki finansowe z dotychczasowych tarcz. Poza tym zasadne 
jest wprowadzenie zmian w uwarunkowaniach stosowania pomocy. 
Dotychczas w wielu przypadkach przyznanie dotacji bądź też sub-
wencji zależało od tego, czy firma nie ograniczy zatrudnienia. Dziś 
widać, że dla wielu przedsiębiorstw jest to warunek niemożliwy 
do spełnienia.
Apelujemy o rozważenie instrumentów realnego wsparcia przed-
siębiorstw. Należy pamiętać, że obecnie wielu przedsiębiorców 

obowiązuje spełnienie warunków z tarcz dostępnych podczas 
pierwszej fali epidemii, a wprowadzone obostrzenia ograniczają 
lub całkowicie uniemożliwiają ich dochowanie. Apelujemy zatem 
o odstąpienie od uzależnienia umorzenia subwencji z PFR od utrzy-
mania poziomu zatrudnienia, a także o wydłużenie maksymalnego 
łącznego okresu korzystania z wszystkich dofinansowań wynagro-
dzeń pracowników na postawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązu-
jących 3 miesięcy do 12 miesięcy, a także możliwość „podmiany” 
pracowników tzw. refundowanych nawet wtedy, gdy zwolnienie 
nastąpiło na podstawie porozumienia stron, zarówno z inicjatywy 
pracownika jak i też pracodawcy.
Dodatkowo, w celu utrzymania choćby w niewielkim zakresie płyn-
ności finansowej apelujemy o możliwość stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności (MPP) tylko przy transakcjach powyżej 15 
tysięcy zł, a w pozostałych przypadkach nakaz płatności „normal-
nej”, zamraża to bowiem i tak organiczne środki obrotowe przedsię-
biorców.
Przy konstruowaniu nowych rozwiązań wsparcia gospodarki, ape-
lujemy o przeanalizowanie warunków otrzymania i dostosowania 
form do potrzeb i strat, jakie przedsiębiorcy ponieśli i rozszerzenia 
10 propozycji rządowych o dotacje w wysokości 50 % utraconych 
przychodów, która rekompensowałaby utracone przychody ze sprze-
daży dla podmiotów, które utraciły powyżej 50 % swoich przycho-
dów w roku bieżącym (styczeń – grudzień 2020 r.) w porównaniu 
do średniej z lat 2018 – 2019.
Kolejna kwestia to uregulowanie stosunku pracy podczas pandemii. 
Chodzi tutaj między innymi o:
• pracę zdalną,
• elastyczną organizację czasu pracy – możliwość rozliczania 

czasu pracy w dwudziestoczteromiesięcznym okresie rozli-
czeniowym (obecnie 12 miesięcy),

• ograniczenie wymagań formalnych przy wprowadzaniu 
przestoju.

Następna sprawa to brak jednoznacznych procedur i zasad postępo-
wania, jakie powinni stosować przedsiębiorcy w przypadku pojawie-
nia się wirusa w miejscu pracy. Mimo że pandemia trwa już pół 
roku, kwestia ta nie została jednoznacznie wyjaśniona.
Należy rozszerzać testowanie na obecność koronawirusa finansowa-
ne z budżetu państwa. Im wcześniej i więcej wykrytych zakażeń, 
tym mniej kolejnych zachorowań i mniej zgonów.
Wnioskujemy o przeznaczenie części środków pomocowych 
na opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu ochrony sani-
tarnej dla przedsiębiorstw na masową skalę. Rolą pracodawcy jest 
choćby wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, 
tak aby pracownicy przestrzegali zaleceń sanitarnych w miejscu 
pracy. Tyle, że obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności 
ograniczają uzyskanie dochodu na utrzymanie działalności, a skąd 
dopiero na środki sanitarne. Utrudnia to samodyscyplinę i spo-
łeczną odpowiedzialność pozwalająca uniknąć głębokiego długo-
trwałego lockdownu, którego konsekwencją może być całkowite 
załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia 
i skokowy wzrost bezrobocia.
Sygnatariusze stanowiska deklarują gotowość do rozmów na tematy 
będące przedmiotem stanowiska. Kontakt w tej sprawie:

Wielkopolska Izba Budownictwa,
Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań,
e-mail office@wib.com.pl,
tel. +48-61-855-21-92.

Poznań, dnia 18 listopada 2020 r.
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Wśród trendów i wyzwań, któ-
rym obecnie stara się spro-
stać branża budowlana jest 

m.in. filozofia ZERO WASTE i Net 
ZERO Buildings – czyli minimalizo-
wanie negatywnego wpływu budyn-
ków na środowisko naturalne i pro-
mocja zrównoważonego budownictwa. 
To kierunek, który branża budowlana 
wciąż penetruje i poszukuje rozwią-
zań mogących sprostać oczekiwaniom 
i klientów, i decydentów na poziomie 
UE oraz krajowym.
Stąd coraz częściej projektanci przy mo-
dernizacji starych obiektów i planowa-

niu nowych biorą pod uwagę takie kwe-
stie, jak: poprawa odporności budynków 
na warunki atmosferyczne, podniesienie 
wydajności cieplnej i energetycznej, 
wybór mniej toksycznych materia-
łów budowlanych, implementowanie 
rozwiązań z zakresu OZE połączonych 
z automatyką budynkową, zastosowanie 
podejścia opartego na cyklu życia czy 
ulepszenie systemów wentylacji bądź 
klimatyzacji. Mimo że ostatni punkt 
wydaje się prosty – taki nie jest. Nawet 
najbardziej wydajny system nie będzie 
skuteczny, jeśli nie zadbamy o serce 
układu, czyli o odpowiednie filtry.

Filtracja (nie)skuteczna
Pleśń, roztocza, kurz, sierść, martwy na-
skórek ludzki, alergeny, bakterie i wirusy, 
lotne związki organiczne (LZO), smog, 
pyły zawieszone PM10 i PM 2,5, pyłki  
– to wszystko unosi się w powietrzu 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 
budynków.
Najczęściej w systemach wentylacyjnych 
czy klimatyzacyjnych stosuje się filtry 
wykonane z materiałów włóknistych 
tzw. HEPA. Filtry włókninowe o pod-
wyższonej klasie filtracji jako F8 czy F9 
zatrzymują ponad 90 % zanieczyszczeń 
krążących w powietrzu. Ma to szczegól-

PODWYŻSZONY POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA 
CZYLI FILTRY DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Zanieczyszczenie powietrza w miastach wzrasta wraz z  nadejściem sezonu grzewczego. Ucieczka 
do budynku przed smogiem i wirusami nas nie ochroni, jeśli nie zostanie dostarczone do niego 
odpowiednio oczyszczone powietrze. Do zerowej emisji CO2 jeszcze nam daleko, jak więc 
zapewnić zdrowe i komfortowe warunki życia oraz polepszyć jakość powietrza we wnętrzach?

Doczyszczanie pomieszczenia
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ne znaczenie w okresie grzewczym, kiedy 
jakość powietrza na zewnątrz znacznie 
przekracza dopuszczalne normy w za-
kresie pyłów PM10, 2.5, 1.0, czy innych 
szkodliwych gazów oraz wirusów i bak-
terii. Minusem filtrów włókninowych 
jest to, że przechwycone zanieczyszczenia 
(np. pleśń, czy też bakterie) gromadzą się 
na ich powierzchni i namnażają – ciem-
ność, ciepło i wilgoć to bardzo dobre 
warunki dla ich wzrostu – aż do mo-
mentu wymiany filtra. Co to oznacza 
w praktyce? Po pierwsze – filtr szybko 
zapycha się i konieczna jest częsta wy-
miana, a zapchany filtr to wysokie straty 
ciśnienia, które prowadzą do wyższego 
zużycia energii i zwiększonego hałasu. 
Po drugie – filtr z zanieczyszczeniami 
to ryzyko rozprzestrzeniania się szkodli-
wych cząstek.

Zaawansowana filtracja powietrza 
nawiewanego
Problemy z efektywnością systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
nie występują przy zastosowaniu elektro-
filtrów. Konstrukcja takich filtrów spra-
wia, że praktycznie nie ma strat ciśnienia 
w systemie, a pobór mocy do pracy tych 
urządzeń jest niewielki (3 do 4 W). Filtr 
elektrostatyczny wytwarza silne pole 
elektryczne, które sprawia że przelatujące 
przez filtr nieczystości, w tym wirusy, 

osiadają na płytach kolektora i tam 
są dezaktywowane (wirusy zabijane).
Na polskim rynku tego typu filtry 
to fiński Elixair (W.P.I.P. jest polskim 
dystrybutorem urządzeń, które są rów-
nież dostępne w ofercie firmy SMAY). 
Elixair charakteryzuje się czterofazowym 
procesem czyszczenia. Zmywalny filtr 
wstępny zatrzymuje duże cząsteczki 
a dwa zmywalne elektroniczne ogniwa 
zbierają najmniejsze cząsteczki. Nato-
miast filtr z węglem aktywnym pochła-
nia zapachy i inne zanieczyszczenia 
gazowe. Filtry charakteryzują się klasą 
filtracji na poziomie F9 i oczyszczają 
powietrze z 99 % najmniejszych cząste-
czek pyłów, wirusów, bakterii i grzybów, 
a także brzydkich zapachów.
Filtry Elixair dzięki wykorzystaniu 
zjawiska elektrostatyki są efektywniejsze 
niż filtry HEPA, i dodatkowo neutra-
lizują szkodliwe cząstki (prąd o niskim 
natężeniu powoduje rozpad białek, dzięki 
czemu zanieczyszczenia zamieniają się 
w neutralny biologicznie osad). Kon-
strukcja wykonana ze stali nierdzewnej 
pozwala na wieloletnie użytkowanie oraz 
łatwe czyszczenie (filtry można myć pod 
bieżącą wodą). Wydajność modeli kana-
łowych Elixair E416 i E1250 kształtuje 
się na poziomie od 400 do 1000 m3/h. 
Filtracja powietrza jest stała przez cały 
okres ich działania (nie spada). Tego 

typu filtry są bezgłośne (nie posiadają 
wentylatora) i bezpieczne w użytkowaniu 
– nie generują ozonu ani innych produk-
tów ubocznych.

Technologią w wirusa
Stosowanie filtrów elektrostatycznych 
w systemach wentylacyjnych nabrało 
nowego znaczenia w okresie pandemii ko-
ronawirusa. Oprócz zapobiegania syndro-
mowi chorego budynku, filtry te wyłapują 
i unieszkodliwiają bakterie i wirusy.
WHO niezmiennie przypomina, że wi-
rusy rozprzestrzeniają się głównie drogą 
powietrzną, w aerozolach, które wdycha-
my i wydychamy średnio 18 razy na mi-
nutę. Ryzyko zakażenia znacznie wzrasta 
w słabo wentylowanych i zatłoczonych 
wnętrzach. To zła wiadomość dla za-
kładów produkcyjnych, usługowych, 
urzędów, biur, przedszkoli. Dobra jest 
taka, że doświadczenia z placówek me-
dycznych i laboratoriów z Chin, Hiszpa-
nii, Portugalii i Włoch, a także z Polski, 
które wykorzystują filtry Elixair w co-
dziennej ochronie potwierdzają, iż de-
kontaminacja powietrza może stać się 
skutecznym działaniem prewencyjnym 
przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Więcej informacji na www.elixair.pl

NAUKA I TECHNIKA

Oczyszczacz kanałowy Elixair E416 Zestaw filtrów Elixair E1250 i E416



10

Bramy przeciwpożarowe w garażach 
instalowane są:
• wewnątrz garażu (dzielą wnętrze 

na mniejsze powierzchnie),
• na zewnątrz tj. na wjazdach do garażu 

(w przypadku budynków mieszkal-
nych i biurowych).

Wewnątrz garażu bramy zamykane 
są tylko w przypadku alarmu pożarowe-
go, natomiast zewnętrzne, służące do co-
dziennego użytku, są włączone w system 
SAP i w trakcie alarmu pożarowego 
pozostają zamknięte.
W garażach najczęściej stosowane 
są bramy przesuwne z przeciwciężarem, 
zwalniane elektromagnesem (dalej okre-
ślanym EM). W bramach tych można 
zainstalować drzwi, dzięki czemu mogą 
być stosowane na drogach ewakuacji 
(fot. 1 i fot. 2).
Zalety zastosowania EM w bramach 
przeciwpożarowych:
• prostota i wysoka skuteczność działa-

nia – każdy zanik napięcia na EM po-
woduje przeciwpożarowe zamknięcie,

• przewody pomiędzy EM a zasilaniem 
nie muszą być ognioodporne,

• niewielki pobór prądu ~0,1A/24V 
DC (prądu stałego).

Wady – każdy zanik napięcia na EM po-
woduje zamknięcie bramy, nawet wtedy, 
gdy nie ma alarmu pożarowego. Bramy 
uwolnione przez zanik napięcia na EM 
są nie do zatrzymania. Jeśli na drodze 
ruchu bramy pojawi się samochód, 
to brama po prostu w niego uderzy.
Bardzo dobrym wyborem, ze względu 
na ilość miejsca koniecznego do zabudo-
wy, są bramy rolowane kurtynowe. Bra-
my te, przy szerokości 6 m i wysokości 
2,5 m (najczęściej występujący wymiar 
w garażach) ze względu na niewielką 
grubość płaszcza (1 cm dla EI 60 i 2 cm 
dla EI 120) wymagają maksimum 30 cm 
dla nadproża i 12 cm dla prowadnic 
po bokach otworu. Napęd takiej bramy 
znajduje się wewnątrz wału, a najczę-
ściej stosowane w nich silniki to 230V 
AC/24V DC – na wypadek alarmu gra-
witacyjnie zamykają chroniony otwór.
Zewnętrzne bramy przeciwpożarowe 
na wyjeździe z garażu są otwierane 
i zamykane w codziennym użytkowaniu. 
Trudno sobie wyobrazić, aby te czynno-
ści wykonywane były ręcznie, dlatego 

bramy posiadają napęd elektryczny, 
który – włączony w system przeciwpo-
żarowy – zamyka bramę (lub uniemoż-
liwia jej otwarcie) na wypadek alarmu. 
Zastosowanie zewnętrznej przeciwpo-
żarowej bramy w garażu, ze względów 
technicznych (ograniczenia normowe) 
możliwe jest dla garaży przewidzianych 
na 10 do 20 samochodów. Przy większej 
liczbie parkujących samochodów takie 
rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe 
z uwagi na ograniczenia maksymalnej 
prędkości zamykania przeciwpożaro-
wych bram przesuwnych do 30 cm/s, 
a rolowanych do 15 cm/s. Rzeczywiste 
prędkości są zazwyczaj o około 50 % 
niższe. To oznacza, że czas zamykania 
jest zbyt długi i przy większej liczbie 
wyjeżdżających samochodów brama 
przez cały czas byłaby otwarta. Szczegó-
łowe wyjaśnienie tej kwestii jest dostępne 
na stronie www.malkowski.pl.

Podsumowanie
• Uzasadnione jest zastosowanie bram prze-

ciwpożarowych z napędem elektrycznym, 
a w przypadku bram przeciwpożarowych 
zewnętrznych jest to konieczne.

• Najbardziej wskazane jest zastosowanie 
bram z napędem wraz z urządzeniami 
kontrolnymi i zabezpieczającymi, nieza-
leżne od wybranego typu bramy.

• Zastosowanie EM w bramach przeciwpo-
żarowych w garażach o niewielkiej liczbie 
miejsc parkingowych (10 – 20 samo-
chodów) jest uzasadnione. Przy większej 
liczbie samochodów, niekontrolowane 
zamknięcie bramy może spowodować 
uszkodzenie pojazdu (jeśli samochód 
znajdzie się w zamykanym otworze), 
co w rezultacie przełoży się na roszczenia 
odszkodowawcze ich właścicieli w sto-
sunku do administratora, czy też użyt-
kownika. Te niepożądane skutki można 
znacznie ograniczyć przez zastosowanie 
bezprzewodowej sygnalizacji ruchu 
bramy.

Fot. archiwum.

NAUKA I TECHNIKA

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE 
W GARAŻACH

Dr inż. Zenon Małkowski 

System bezprzewodowej sygnalizacji ruchu bramy
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Fot. 1. Brama przesuwna teleskopowa 
dwuskrzydłowa z dwoma drzwiami 
bezprogowymi MARC-Pt EI 60

NAUKA I TECHNIKA

Fot. 2. Bramy rozsuwane  
MARC- R EI 60 z drzwiami  
bezprogowymi w każdym skrzydle

Fot. 3. Brama kurtynowa rolowana  
MARC Ok EI 120
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DNI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Forum do tej pory towarzyszyło naj-
ważniejszym w naszym kraju targom 
branżowym, czyli Międzynarodo-

wym Targom Budownictwa i Archi-
tektury BUDMA. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną targi przełożono z lutego 
na listopad (23 – 26.11.2021 r.). Jednak 
w związku z wieloma wyzwaniami, jakie 
stoją przed branżą już u progu przyszłe-
go roku, organizatorzy podjęli decyzję 
o realizacji „Build4Future” w formule 
on-line, w dniach 1 – 2 lutego 2021 r.
„Z naszych rozmów z partnerami jak 
i  informacji płynących z rynku wy-
nika, że kondycja większości polskich 
firm  sektora budownictwa jest dobra. 
Warto jednak być przygotowanym 
na każdą ewentualność i  to, co przynie-
sie nam przyszłość. To właśnie o najbliż-
szych perspektywach dla branży bę-
dziemy dyskutować na początku lutego, 
podczas Forum Gospodarczego Budow-
nictwa Build 4 Future – zgodnie z jego 
hasłem: Porozmawiajmy o przyszłości.” 
– mówi Dariusz Muślewski z Grupy 
MTP. –„Spotkanie ekspertów i uczest-
ników rynku budowlanego (tym razem, 

z oczywistych powodów, w wersji on-li-
ne), będzie znakomitą okazją, aby poznać 
najświeższe analizy i prognozy rynkowe, 
a także możliwości jakie dadzą branży 
najnowsze instrumenty finansowe mające 
służyć jej dalszemu, stabilnemu rozwojo-
wi.” – podkreśla.
Już dzisiaj wiadomo, że pierwszy dzień 
branżowych debat poświęcony będzie 
m.in. analizie rynku inwestycji mieszka-
niowych i komercyjnych, nowym tech-
nologiom w budownictwie oraz prefabry-
kacji jako odpowiedzi na  oczekiwania 
współczesnego budownictwa. W drugim 
dniu Forum wiodącym tematem będzie 
finansowanie i realizacja inwestycji infra-
strukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo 
zamówień publicznych”.
Współorganizatorami Forum „Build4Fu-
ture” są Grupa MTP oraz Polski Zwią-
zek Pracodawców Budownictwa, a wśród 
partnerów merytorycznych i branżowych 
znajdują się m.in. Polski Związek Firm 
Deweloperskich, Polski Klaster Budow-
nictwa, Stowarzyszenie Energooszczędne 
Domy Gotowe, Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa, Polska Izba Budownictwa 
oraz Związek „Polskie Okna i Drzwi”. 
Już dzień później, 3 lutego, odbędzie się 
Forum Designu i Architektury – inspi-
rujące spotkanie z udziałem światowych 
autorytetów z Polski, Europy i świata, 
pod intrygującym tytułem „Sumienie 
detalu”. Wydarzenie, od kilku lat także 
organizowane przy najważniejszych 
w kraju Targach Budownictwa i Archi-
tektury BUDMA, zyskało znaczne grono 
sympatyków. Na czym skupi się tego-
roczna edycja? Przenieśmy się do Interne-
tu i wspólnie znajdźmy odpowiedź.
Wcale nie musi być widoczny: detal, bo 
o nim mowa, choć ciąży ku konkretowi, 
ogniskuje uwagę i skupienie. Prowadzić 
może też do myślenia nie o istocie tego, 
co mamy w rękach –  cegły, izolacji, 
czy świetlówki, ale relacjach łączących 
podobne przedmioty ze światem natury 
czy z przyszłością. To, co prozaiczne, 
niewielkie, sprzyjać może tworzeniu 
architektury zrównoważonej i odpo-
wiedzialnej społecznie. W kontekście 
walki z kryzysami do głosu dochodzą 

DNI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
– FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA BUILD 4 FUTURE 
ORAZ FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY D&A

Organizowane już po raz trzeci Forum Gospodarcze Budownictwa „Build 4 Future” w kolejnej 
odsłonie podejmie najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje odbędą się on-line.
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KADRY

WACŁAW OLEJNICZAK PREZESEM FIRMY OPAL

Po przejściu na emeryturę Ryszarda Szulca funkcję prezesa objął 
mgr inż. Wacław Olejniczak.
Wacław Olejniczak jest absolwentem Akademii Rolniczej 

w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) – Wydział 
Mechanizacji Rolnictwa. Zawodowo pracuje od 1982 r.
W grudniu 1991 r. wspólnie z Ryszardem Szulcem powołał 
do życia firmę Opal.
Skuteczne zarządzanie, a przy tym trafność decyzji spowodo-
wały, że kierowana przez zarząd firma odniosła sukces na prze-
strzeni 29 lat działalności, stając się znaną marką w dziedzinie 

projektowania, produkcji i montażu fasad.
Celem zarządu spółki jest prowadzenie działalności w sposób 
odpowiedzialny, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi 
oraz kreowanie wysokiej kultury przedsiębiorstwa.
Liczne wyróżnienia i nagrody są odzwierciedleniem uznania, 
jakim cieszą się produkty Opal.
Prezes Wacław Olejniczak widzi potrzebę rozwoju przedsiębior-
stwa poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologicz-
nych, na potrzeby nowoczesnego i rozwijającego się rynku.
Życzymy panu prezesowi wielu sukcesów biznesowych.

Od lewej – Wacław Olejniczak 
prezes zarządu i Maciej Olejniczak 
wiceprezes
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wartości, ale też dokonują się przesunię-
cia w świecie materialnym. Troska o ten 
wymiar może wiązać się z myśleniem 
o relacjach między ludźmi, budynkiem, 
środowiskiem. Zmienia się także profesja 
– architekt to coraz częściej specjalista 
rozwijający się w określonym kierun-
ku, myślący o tworzonych wnętrzach, 
budynkach, układach z określonej 
perspektywy. Skupienie na detalu łączy 
też projektantów z branżystami – stawia 
w centrum rozwiązania (oświetleniowe, 
izolacyjne, konstrukcyjne i wiele innych), 
ale jednocześnie otwiera przed nimi 
nowe wyzwania.
 „Skupienie na detalach nabrało 
w obecnych czasach jeszcze większego 
znaczenia. To, co dzieje się wokół nas, 

w pewnym sensie uwypukliło istotne nie-
dociągnięcia w dbałości właśnie o detale, 
czasem drobne, ale z perspektywy użyt-
kownika obiektu czy przestrzeni publicz-
nej niezwykle istotne.” – mówi Violetta 
Pastwa z Grupy MTP. – „Podczas Forum 
Designu i Architektury D&A skupimy 
się właśnie na tych elementach, deta-
lach, które już dziś, w niedalekiej i tej 
dalszej przyszłości będą miały znaczący 
wpływ na otaczającą nas architekturę, jej 
funkcjonalność, a jednocześnie będącą 
odpowiedzialną społecznie.”  
Kto tym razem będzie dzielił się z uczest-
nikami Forum swoją wizją? Organiza-
torzy zaprosili gości specjalnych: Tima 
Ingolda, profesora antropologii społecz-
nej, dyrektora Instytutu Antropologii 

na Uniwersytecie Aberdeen oraz Larsa 
Emila Kragha, dyrektora ds. rozwoju biz-
nesu w Duńskim Stowarzyszeniu Firm 
Architektonicznych. W debacie udział 
wezmą także: Bogna Świątkowska, 
Marta Sękulska-Wrońska, Małgorzata 
Kucewicz oraz Maciej Frąckowiak.
Na wydarzenie odbywające się w for-
mule on-line zapraszają organizatorzy 
i patroni honorowi: Grupa MTP, Izba 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
SARP, Narodowy Instytut Architektury 
i Urbanistyki.
Więcej informacji: www.forumdia.pl. 
Szczegóły na stronie  
www.build4future.pl  
oraz www.forumdia.pl.
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NOWI CZŁONKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ 
I TRANSPORTU POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu (WILiT) powstał 
1.01.2020 r. w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) oraz Wydziału Inżynierii Transportu 
(WIT). Powstanie nowego wydziału było efektem wprowadzenia Usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
która wymusiła zmiany organizacyjne na Politechnice Poznańskiej 
(PP) polegające na tworzeniu wydziałów w obrębie jednej dyscypliny. 
Jednostki, z których utworzono wydział mają historię sięgającą 1945 
r., gdy rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska, w której w 1953 r. 
powołano m.in. Wydział Budownictwa oraz Wydział Mechanizacji 
Rolnictwa. W kolejnych etapach rozwoju PP oba ww. wydziały zmie-
niały wielokrotnie nazwę w związku ze zmianą zakresu kompetencji. 
I tak w 1956 r. Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział 
Budownictwa Lądowego, w 1993 r. na Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska oraz w 2007 r. na WBiIŚ.

Natomiast Wydział Mechanizacji Rolnictwa w 1967 r. zmienił nazwę 
na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, w 2003 r. na Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu oraz w 2018 r. na WIT.
W kadencji 2020 – 2024 dziekanem wydziału jest prof. dr hab. inż. Ja-
cek Pielecha. Prodziekanami natomiast są: prof. dr hab. inż. Mieczy-
sław Kuczma (prodziekan ds. nauki), dr inż. Marlena Kucz, prof. PP 
(ds. kształcenia stacjonarnego), dr hab. inż. Wojciech Siekierski 
(ds. kształcenia niestacjonarnego) oraz dr hab. inż. Wojciech Sawczuk 
(ds. współpracy z gospodarką).
Działalność badawcza pracowników WILiT koncentruje się w dyscypli-
nie inżynierii lądowej i transportu w dziedzinie nauk inżynieryjno-tech-
nicznych. Na Wydziale funkcjonuje sześć instytutów – Instytut Analizy 
Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Insty-
tut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników 
Spalinowych i Napędów oraz Instytut Transportu.
WILiT stanowi najliczniej reprezentowaną dyscyplinę na Politechnice 
Poznańskiej, liczba pracowników to prawie 300 osób, natomiast liczba 
wszystkich studentów na poszczególnych kierunkach to ponad 2300 
osób na studiach stacjonarnych i ponad 800 na studiach niestacjonar-
nych. Najwięcej studentów kształci się na kierunku budownictwo.

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
I ENERGETYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
https://isie.put.poznan.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (WIŚiE)  rozpoczął działal-
ność 1 stycznia 2020 r. i korzysta z zasobów materialnych i  doświadczenia 
pracowników: Instytutu Inżynierii Środowiska, Instytutu Elektroenergety-
ki oraz Katedry Techniki Cieplnej.
W kadencji 2020 – 2024 dziekanem wydziału jest prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Nadolny. Prodziekanami natomiast są: dr hab. inż. Alina Pruss 
(prodziekan ds. kształcenia na kierunku inżynieria środowiska), dr inż. 
Grzegorz Dombek (ds. kształcenia na kierunku energetyka) oraz dr inż. 
Robert Kłosowiak (ds. kształcenia niestacjonarnego, praktyk i ds. ERA-
SMUSA).
Ofertę edukacyjną WIŚiE charakteryzują nowoczesne metody i szeroki 
zakres tematyki kształcenia. Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne 
wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, instalacji budowlanych, 
elektroenergetyki, energetyki, energetyki cieplnej i odnawialnej oraz 
inżynierii lotniczej na poziomie inżynierskim i magisterskim. Oferowane 
są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne 
formy kształcenia mają jeden cel – umożliwienie studentom zdobycia 
wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współcze-
snym społeczeństwie.
Osiągnięcia naukowe kardy badawczo-dydaktycznej Wydziału w dyscy-
plinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dają Politechnice 
Poznańskiej uprawnienia akademickie do doktoryzowania i habilitowania 
w tej dyscyplinie naukowej.
Wydział składa się z trzech instytutów.
1. Instytut Elektroenergetyki - powstał w 1970 roku. Ma na swoim 

koncie wiele osiągnięć. Do najważniejszych należy zaliczyć wdroże-

nie do produkcji cyfrowego systemu zabezpieczeń i pomiarów CZIP 
wykorzystującego w działaniu oryginalne kryteria ziemnozwarciowe 
oraz szereg opracowań naukowych dotyczących: procedur odbudowy 
krajowego systemu elektroenergetycznego, układów technologicznych 
elektrowni kombinowanych parowo-gazowych, diagnostyki łuku 
w próżni, generowania i badania plazmy oraz diagnostyki układów 
izolacyjnych i optymalizacji w nich rozkładu pola elektrycznego. 

2. Instytut Energetyki Cieplnej – w swej historii nawiązuje do powsta-
łej w sierpniu 1956 r. Katedry Teorii Maszyn Cieplnych, która była 
w strukturze Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. 
Do ważniejszych osiągnięć Instytutu można zaliczyć m.in. wdrożenie 
do produkcji konstrukcji kotłów grzewczych małej mocy na paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe oraz ogrzewaczy powietrza, opracowanie charak-
terystyk pomiarowych przyrządów do pomiaru prędkości powietrza 
(ciśnienia i strumienia objętości), opracowanie typoszeregów dmuchaw 
i sprężarek promieniowych i wdrożenie ich do produkcji, opracowanie 
i wdrożenie do produkcji typoszeregu wodnych kotłów grzewczych ma-
łej i średniej mocy z palnikiem nadmuchowym we współpracy z firmą 
TORUS. Ponadto, Instytut Energetyki Cieplnej może poszczycić się 
szeroko zakrojoną współpracą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

3. Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych - pierwotnie 
Instytut Inżynierii Komunalnej, od 1974 roku Instytut Inżynierii 
Środowiska. Jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania 
naukowe w ramach zadań statutowych, badań własnych i grantów 
naukowych. Efektem działalności naukowej są publikacje w czasopi-
smach międzynarodowych i krajowych oraz udział w konferencjach 
naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
Partnerami przemysłowymi Instytutu są m.in. Aquanet, Veolia, Wavin. 
Instytut świadczy również usługi w zakresie badań i atestacji elementów 
wyposażenia instalacyjnego budynków, ekspertyz o stanie technicznych 
urządzeń inżynierii środowiska, doradztwa technicznego oraz audytu 
energetycznego obiektów i systemów.

https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl
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Dyrektor Błażej Bendowski (po lewej) i kanc-
lerz Zbyszko Pawlak

WIADOMOŚCI Z FIRM

KOLEJNY DIAMENT 
DLA FIRMY OPAL

Firma Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa została uhonorowana czwartym Diamentem 
do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Jest to kolejne wyróżnienie, które jest 
ukoronowaniem ciężkiej pracy oraz 
zaangażowania całego zespołu OPAL.

Nagrodę z rąk kanclerza Loży Wielkopolskiej 
BCC, Zbyszko Pawlaka, odebrał podczas 
imprezy plenerowej BCC, dyrektor zarządza-
jący Błażej Bendowski.
OPAL to firma specjalizująca się  w projek-
towaniu, produkcji i montażu nowoczesnych 
elewacji.
Celem, do którego konsekwentnie zmierza 
firma, jest prowadzenie działalności w sposób 
odpowiedzialny, zgodnie z najwyższymi 
standardami prawnymi i etycznymi oraz kre-
owanie wysokiej kultury przedsiębiorstwa, 
wyróżniającej OPAL na rynku.

W ofercie firmy są między innymi:
• fasady aluminiowe i stalowe prze-

szklone,
• okna i drzwi aluminiowe,
• elewacyjne okładziny kompozytowe,
• elewacyjne okładziny ceramiczne,
• elewacyjne okładziny włókno-cemen-

towe,
• zewnętrzne aluminiowe osłony prze-

ciwsłoneczne,
• konstrukcje przeciwpożarowe, świetli-

ki, drzwi i ścianki działowe,
• sufity podwieszane wewnętrzne i ze-

wnętrzne,
• elewacje wentylowane.
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WIADOMOŚCI Z FIRM

CSR W DZIAŁALNOŚCI 
AGROBEXU
Nie bez powodu powstało przekonanie, że wartość firmy należy 
oceniać nie tylko mierząc zysk, ale także na podstawie pozytyw-
nego wpływu jej działalności na społeczeństwo. Poznańska firma 
Agrobex przyjęła i skutecznie wdraża strategię programu Społec-
znej Odpowiedzialności Biznesu, kierując się maksymą Winstona 
Churchilla, że „ceną wielkości jest odpowiedzialność”.

Przez ponad 30 lat działalności, spółka 
AGROBEX zrealizowała prawie 30 
inwestycji deweloperskich i stała 

się wiodącym przedstawicielem branży 
mieszkaniowej nie tylko w Wielkopolsce, 
ale również w całym kraju. Pozycja lidera 
umożliwia, a także zobowiązuje do prowa-
dzenia dialogu z otoczeniem. AGROBEX 
od wielu lat angażuje się w wiele projek-
tów niemających charakteru biznesowego, 
ale  wynikających z zasad CSR. 

 – Chcę, aby AGROBEX nie tylko budował 
i sprzedawał mieszkania i domy, ale także 
dbał o lokalną społeczność, w której funk-
cjonuje, w której żyją klienci i pracownicy. 
– mówi Krzysztof Kruszona, prezes spółki. 
Rzeczywiście, trudno nie zauważyć działal-
ności firmy w tym obszarze.
Kilka razy w roku w poznańskich szpitalach, 
przy wsparciu AGROBEXU odbywają się 
przedstawienia dla chorych dzieci. Akcje 
odbywają się pod nazwą Fundacja Funko-Prezes Krzysztof Kruszona  

- honorowy krwiodawca
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mitywa i Teatr za Jeden Uśmiech. Dzieci 
stały się także beneficjentami cyklicznej akcji 
Deweloperzy Dzieciom, w której AGRO-
BEX uczestniczy od początku. W tym roku 
będzie to już IX edycja akcji niosącej pomoc 
dzieciom z publicznych i rodzinnych domów 
dziecka całej Wielkopolski. Wsparcie otrzy-
mał również Polski Związek Niewidomych, 
koło w Szamotułach, gdzie już niedługo 
niewidome i niedowidzące dzieci mogły się 
cieszyć z prezentów mikołajkowych. Wielkim 
wydarzeniem jest również Dzień Dziecka 
organizowany cyklicznie z Przedszkolem 
Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach.
Nie tylko dzieci mogą liczyć na wrażliwość 
i działania CSR ze strony AGROBEXU. 
W mijającym roku Spółka była sponsorem 
plenerowej wystawy pokazującej historię 
i dokonania Szarych Szeregów. Ekspozycja 
była prezentowana od września 2020 roku 
na terenie sześciu polskich miast: Poznania, 
Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Krakowa i War-
szawy, Wsparciem objęto również organiza-
cje Misterium Męki Pańskiej, Nocy Muzeów 
oraz fundację Gajusz z Łodzi, dla której 
zbiórkę upominków zrobili m.in. pracowni-
cy firmy. Ponadto przedstawiciele dewelopera 
uczestniczyli już dwukrotnie w zbiórce krwi. 
Działania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu spółka skierowała również 
do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 
Przez 2 lata pod opieką firmy był nosoro-

żec Diuna, a obecnie żyrafa Vilma, która 
już niedługo zamieszka w budowanym przez 
AGROBEX obiekcie na terenie zoo.
W tych trudnych czasach spółka nie zwalnia 
tempa – rozpoczęły się prace związane z re-
montem pomieszczeń świetlicy Caritasu.
AGROBEX dba o rozwój fizyczny dzieci 
i młodzieży szkolnej. Kilka lat temu z inicja-
tywy firmy w Swarzędzu powstała Piłkarska 
Akademia Agrobexu. Deweloper wpiera 
także akcję „Od przedszkolaka do AZSiaka”, 
sekcję koszykówki poznańskiego AZS oraz 
pomagała w organizacji turnieju piłkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym. W latach 2013 – 
2014 firma wspierała sportowy rozwój Piotra 
Hemmerlinga, utalentowanego poznańskie-
go zawodnika squasha, który wygrał w 2013 
roku Indywidualne Mistrzostwa Polski 
(kategoriiU15). Głównym sponsorem tego 
turnieju był AGROBEX.
Miłośnicy sportu cenią udział firmy w orga-
nizacji imprez siatkarskich takich jak Amica 
Cup Szamotuły czy Memoriał Arkadiu-
sza Gołasia. AGROBEX został również 
sponsorem głównym Finałów Mistrzostw 
Wielkopolski Młodziczek (zawodniczki 
do lat 15) w  siatkówce, które odbyły w pod-
poznańskich Szamotułach. Wcześniej firma 
zdecydowała o tym, by zostać sportowym 
mecenasem młodzieżowego klubu „UKS 
Szamotulanin Szamotuły”, przekazując 

między innymi sprzęt sportowy. Dużą po-
pularność zdobył kolejny projekt firmy, czyli 
Szkółka Biegowa, którą prowadzi maratoń-
czyk – Przemysław Walewski. W następstwie 
tej inicjatywy odbywają się także cykliczne 
biegi pod nazwą „AGROBEX Cykl Biegów 
5/5”. Udział wzięło już w nich kilka tysięcy 
biegaczy. W sierpniu bieżącego roku firma 
wsparła Ogólnopolski Turniej Tenisa Klasy-
fikacyjny Młodzików do lat 14, który odbył 
się w Pobiedziskach. Natomiast w Zielonej 
Górze, na początku 2020 roku spółka włą-
czyła się w organizację wydarzenia „Ultra-
maraton Nowe Granice”, a we wrześniu 
była głównym sponsorem V edycji Zielono-
górskich Biegów Górskich – Rollercoaster. 
Promowanie sportu, szczególnie wśród młodzie-
ży, to jedna z idei, które przyświecają naszej 
firmie, w kontekście działań CSR. Kluczowe 
jest, aby pomóc i dać radość jak największej 
liczbie osób. Co za tym idzie, jesteśmy otwarci 
na wszelkie działania charytatywne, które 
z powodzeniem kreujemy od wielu lat. Te za-
dania realizujemy z przyjemnością, bo umiemy 
i lubimy to robić. – mówi Lucyna Jarczyń-
ska. dyrektor ds. marketingu i sprzedaży 
spółki AGROBEX. Deweloper zapowiada, 
że to nie koniec działań. W jego rozumieniu 
odpowiedzialność społeczną należy traktować 
nie jako filantropię, lecz jako współczesną 
filozofię prowadzeniu biznesu.
Fot. archiwum AGROBEXU.

WIADOMOŚCI Z FIRM

Memoriał Arkadiusza Gołasia
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WIADOMOŚCI Z FIRM

OSIEDLE 
NOWY MARCELIN 
JEST JUŻ GOTOWE
Wybudowane przez firmę Ataner obok Lasku Marcelińskiego 
osiedle Nowy Marcelin jest już w całości gotowe. Trzeci i ostatni 
etap został właśnie oddany do użytku. Już wkrótce firma będzie 
budować kolejne osiedle w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego.

Marcelin to idealna lokalizacja 
dla osób ceniących zieleń i spo-
kój, a zarazem dobry dojazd 

do centrum Poznania. Pobliski Lasek 
Marceliński pozwala na spacery, wyciecz-
ki rowerowe, jogging czy wiele innych 
aktywności, którym można oddać się 
po pracy i w weekendy. Aktywne osoby 
skorzystają z centrum sportowego na osie-
dlu czy pobliskich kortów tenisowych. 
Bliskość szkół, przedszkoli i innych obiek-
tów pozwala na wygodne funkcjonowanie 
rodzinom z dziećmi. Fani dalszych wyjaz-
dów także będą zadowoleni, gdyż dojazd 
na lotnisko zajmuje zaledwie10 minut.  
A stąd już tylko dwie godziny na tapas 

w Barcelonie lub zakupy w Paryżu. 
Trzeci etap osiedla Nowy Marcelin 
obejmuje 227 mieszkań o powierzchni 
od 34 m2 do 94 m2. Budynki o zróżnico-
wanej wysokości od czterech do dziewięciu 
pięter wyróżniają się ciekawą architekturą. 
Podobnie jak w poprzednich etapach, tu 
również znajdują się place zabaw, zieleń, 
monitoring oraz podziemne hale garażowe. 
W parterach budynków będą lokale 
usługowe. Ponadto na osiedlu znajdzie 
się centrum sportowe z klubem fitness, 
placem zabaw dla dzieci oraz boiskiem 
wielofunkcyjnym.
Fot. ATANER.

Fo
t. 

AT
AN

ER
.



19

WIADOMOŚCI Z FIRM

TARAS NA NAJWYŻSZYM BUDYNKU 
MIESZKALNYM W POZNANIU JEST 
JUŻ GOTOWY
Obiekt mieszkalny przy ul. Towarowej 39 jest już prawie gotowy. 
Jego oddanie do użytku nastąpi w październiku br. Na dachu, 
na poziomie +22, znajdzie się taras widokowy dostępny tylko 
dla mieszkańców.

Ostatnia kondygnacja budynku, 
poziom +22, znajduje się na wy-
sokości ok. 147 m n.p.m. czyli ok. 

71 m n.p.t. Dla porównania najwyższe 
wzniesienie na terenie Poznania – Góra 
Morasko – ma wysokość ok. 153 m n.p.m. 
Po opadach deszczu (mniej pyłów w po-
wietrzu) oraz przy słonecznej bezchmurnej 
pogodzie widzialność jest bardzo dobra 
(widać np. maszt Radiowo-Telewizyjnego 
Centrum Nadawczego w Śremie czy wieżę 
widokową na Górze Dziewiczej). Widok 
z tarasu w kierunku zachodnim odsłania 
pas startowy lotniska Ławica w Poznaniu.
Jednocześnie na tarasie może przebywać 
do 50 osób. Nad częścią tarasu przewi-
dziano montaż ruchomych lameli, dzięki 
którym będzie można uzyskać efekt czę-
ściowego lub całkowitego zacienienia oraz 
zabezpieczenie przed opadami deszczu. 
Przy silnych podmuchach wiatru lamele, 
a także przy ujemnych temperaturach 

i opadach śniegu będą automatycznie 
ustawiane w pozycji pionowej.
Dostęp do tarasu będzie objęty kontrolą 
dostępu oraz systemem monitoringu. 
Na ostatnią kondygnację obiektu będzie 
można wjechać windą. 
Oprócz tarasu, na poziomie technicznym 
przygotowane są konstrukcje przeznaczone 
do  posadowienia agregatów zewnętrznych 
klimatyzacji z poszczególnych mieszkań 
a także wentylatory pożarowe i bytowe.
Ze względu na wysokość obiektu prze-
kraczającą 50 m zostało zamontowane 
oświetlenie przeszkodowe w narożach 
wybudowanego obiektu a także oświetle-
nie iluminacyjne.
Aby zmniejszyć ryzyko zabrudzeń elewacji 
i powierzchni użytkowej tarasu, zamonto-
wany został dźwiękowy system emitujący 
krzyk drapieżnych ptaków.
Fot. ATANER.
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17 LIPCA 2020 R. ODSZEDŁ JERZY GŁADYSIAK
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lipca 2020 roku po ciężkiej 
chorobie odszedł śp. mgr inż. Jerzy Gładysiak, uhonorowany statuetką PRZYJA-
CIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA za długoletnią współpracę 
tak z Izbą, jak i też z jej członkami.
Pan Jerzy Gładysiak to inżynier budownictwa będący wzorem dla młodych rozpoczynających 
karierę w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie budowlańca, osoba zasłużona dla rozwoju 
wielkopolskiego budownictwa.
Cześć Jego pamięci!
Rodzinie i Bliskim śp. Jerzego Gładysiaka składamy wyrazy szczerego współczucia

 Rada, Zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa

NIE ŻYJE KAZIMIERZ RATAJCZAK
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 14 sierpnia 2020 roku odszedł 
nagle i niespodziewanie nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel świętej pamięci mgr inż. Ka-
zimierz Ratajczak prezes firmy KANBUD członka Wielkopolskiej Izby Budownictwa, 
współtwórca Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i jej wieloletni skarb-
nik, zasłużony działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział 
Poznań, wybitny inżynier budownictwa.
Cześć Jego pamięci.
Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których ta przedwczesna śmierć zaskoczyła i zasmuciła 
składamy wyrazy szczerego współczucia.

 Rada, Zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Zmarłego tak pożegnał Jerzy Stroński, przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa:
Żegnamy dzisiaj naszego Kolegę – Kazimierza Ratajczaka, który od początku istnienia Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pełnił niezmiernie ważną dla jej sprawnego 
działania funkcję skarbnika, który był bardzo zaangażowany w tworzenie struktury samorzą-
du zawodowego inżynierów i techników budownictwa w Wielkopolsce.
Dużą część swojej zawodowej aktywności Kazimierz poświęcił na działania, dzięki którym stwo-
rzyliśmy dzisiejszą organizację naszej Izby, zabezpieczając jej materialne potrzeby w działalności 
na rzecz koleżanek i kolegów zawodowo związanych z budownictwem, zarówno w Wielkopolsce 
jak i w kraju. Dobre warunki pracy wszystkich organów wielkopolskiego samorządu są również 
efektem aktywności Kolegi Kazimierza Ratajczaka. Powstały dzięki Jego inicjatywie i zaangażo-
waniu.
Odejście Kolegi Kazimierza jest wielką stratą dla Izby. Jest również moją, bardzo osobistą, 
wielką stratą. Kazimierz był moim najbliższym współpracownikiem, wspierającym mnie 
w trudnych chwilach. Zawsze mogłem na Niego liczyć. Nigdy mnie nie zawiódł.
Kaziu, dziękuję Ci za każdy dzień zrealizowany dla naszego samorządu. Dziękuję za rady, 
za pomoc i wsparcie. To był piękny czas wypełniony naszym współdziałaniem. 
Kaziu, będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Będzie również brakowało Ciebie całej Wielkopol-
skiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Żegnaj Kaziu! Żegnaj Przyjacielu!
Całej Rodzinie Zmarłego a przede wszystkim żonie Jolancie, łącząc się z Wami w bólu, skła-
dam wyrazy głębokiego współczucia.

 Jurek

WSPOMNIENIE
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WSPOMNIENIE

NIE ŻYJE JACEK GENDERKA
Dotarła do nas smutna wiadomość, że po ciężkiej chorobie w poniedziałek 21 września 
2020 r. zmarł w wieku 72 lat Jacek Genderka.
Był założycielem i prezesem firmy Genderka, jednego z czołowych producentów styropianu 
w Polsce. Jego przedsiębiorstwo ma dziś pięć zakładów produkcyjnych w całej Polsce, około 
dwustu pracowników i produkuje milion metrów sześciennych wyrobów ze styropianu 
w ciągu roku. Ekspansję na rynki zagraniczne firma Genderka rozpoczęła uruchomieniem 
w 2007 roku produkcji w zakładzie w Oradei na terenie Rumunii.
Firma Genderka była członkiem Wielkopolskiej Izby Budownictwa w latach 1999 – 2007, 
a Jacek Genderka członkiem rady Izby.
Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których ta śmierć zasmuciła składamy wyrazy szczerego 
współczucia.

 Rada, Zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa

ZMARŁ ANDRZEJ BRĘCZEWSKI, TWÓRCA 
MODERTRANS POZNAŃ
Z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 16 listopada 2021 r. 
zmarł w wieku 71 lat Andrzej Bręczewski, założyciel firmy Modertrans Poznań – pierw-
szy prezes zarządu firmy, autor strategii rozwoju spółki i jej rynkowego sukcesu.
Wizjonerskie podejście Andrzeja Bręczewskiego, jego upór i konsekwencja sprawiły, że mały 
zakład remontowy w Biskupicach przekształcił się w firmę o ugruntowanej pozycji na polskim 
rynku producentów tramwajów.
Andrzej Bręczewski przepracował łącznie 57 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodo-
wej. Wykształcenie zdobywał, równocześnie pracując. Karierę zawodową rozpoczął w MPK 
Poznań w roku 1963 jako uczeń przyzakładowej szkoły zawodowej. Ukończył technikum 
dla pracujących, później studia na Politechnice Poznańskiej i studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej na Politechnice Krakowskiej.
Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Gospo-
darki Komunalnej, a także odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej”.
Był Honorowym Obywatelem Miasta Poznania.
Świadomy, jak ważne są kompetencje pracowników, poświęcał wiele uwagi przygotowaniu 
młodych kadr dla firmy i aktywnie współpracował w tym zakresie z Zespołem Szkół Bu-
dowlanych im. Rogera Sławskiego, który kształci dla Modertransu absolwentów w zawodach 
elektromechanicznych. W 2017 r. współpraca z została sformalizowana – Modertrans i ZSB 
zawarły w tej sprawie porozumienie.
Rodzinie, przyjaciołom a także współpracownikom i wszystkim, których ta przed-
wczesna śmierć przepełniła smutkiem, przekazujemy słowa otuchy i wyrazy głębokie-
go współczucia.

 Rada, Zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Fot. TeKa i archiwum.
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WALNE ZGROMADZENIE WIB

30 września br. odbyło się walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby 
Budownictwa.
Na początku miała miejsce uroczystość podziękowania Ryszardowi 
Szulcowi założycielowi i pierwszemu prezesowi firmy OPAL. Pan 
Ryszard Szulc został wyróżniony złotą honorową odznaką Izby oraz 
otrzymał podziękowanie za aktywność w Izbie i za działalność zawo-
dową.
Zgromadzenie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi 
i radzie za rok 2019 oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe i bilans.

Została wybrana nowa rada w składzie:

Roman Bauta,
Zbigniew Borucki,
Andrzej Boruszak,
Krzysztof Dybizbański,
Ryszard Kopacz,
Krzysztof Lipiecki,
Zenon Małkowski,
Wiesław Mroczkowski,

Wacław Olejniczak,
Ryszard Szulc,
Marek Świtała,
Roman Tuczyński,
Jarosław Wojciechowski,
Janusz Wolak,
Zbigniew Ziała.

Gratulujemy nowym członkom i życzymy wielu sukcesów zarów-
no w działalności w radzie, jak i też w biznesie.
Prezydium rady ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu rady.
Walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Budownictwa powołało 
na okres trzyletniej kadencji, która kończy się w dniu odbycia 
walnego zgromadzenia za rok 2022:
• na prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu 

mecenasa Leszka Binkowskiego,
• na wiceprezesa Zenona Kierczyńskiego,
• na sekretarza Monikę Przybysz.

Życzymy prezydium GSA wzrostu zainteresowania arbitrażem 
ze strony biznesu i wielu spraw do rozstrzygnięcia przez Sąd oraz 
sukcesów w popularyzacji arbitrażu jako metody rozstrzygania 
sporów gospodarczych.
Walne zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie GSA 
o treści, jak niżej. 
§ 1
Walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Budownictwa uznaje 
za uzasadnione utrzymanie pełnej autonomii i odrębności Go-
spodarczego Sądu Arbitrażowego jako sądu specjalizującego się 
w sporach z branży budowlanej.

§ 2
1. Walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Budownictwa dopuszcza 

możliwość współpracy Izby i GSA z innymi podmiotami w zakresie:
• organizowania konferencji naukowych oraz szkoleń dla arbi-

trów, adwokatów i radców prawnych z zakresu arbitrażu, przy 
udziale GSA i innych podmiotów – w tym szkół wyższych, 
samorządów adwokackiego i radcowskiego, sądów powszech-
nych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem 
arbitrażu,

• prowadzenia kampanii reklamowych oraz innych działań 
mających na celu propagowanie arbitrażu wśród przedsię-
biorców,

• prowadzenia bądź udziału przedstawicieli GSA w badaniach 
naukowych oraz w pracach nad zmianami ustawowymi 
dotyczącymi arbitrażu.

2. Działania wymienione w punkcie 1 muszą być realizowane 
przy zachowaniu pełnej odrębności i niezależności Gospodar-
czego Sądu Arbitrażowego.

Od lewej – Zenon Kierczyński, Ryszard Szulc i Marek Szczęsny

Fo
t. 

M
P.

Z ŻYCIA IZBY
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