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Szanowni Państwo.

Oddajemy do Państwa dyspozycji listopado-
wy numer AKTUALNOŚCI WIB. Niestety 
nadal w dobie SARS-CoV-2.
W dziale Z ŻYCIA IZBY informujemy 
o tym, że na XXIX walnym zgromadzeniu 
WIB dr inż. Marek Szczęsny został wybrany 
po raz dwunasty prezydentem rady Izby. 
Gratulujemy!!!
W dziale NAUKA I TECHNIKA prezentu-
jemy dwa artykuły autorstwa pracowników 
firmy Aluplast. Zachęcamy do lektury.
Z kolei w dziale BHP znajdą Państwo inte-
resujący artykuł o nietechnicznych metodach 
organizacji bezpiecznej pracy na przykładzie 
firmy ALBATERM sp. z o. o.
W WIADOMOŚCIACH Z FIRM infor-
mujemy o nagrodzie dla firmy ATANER 
oraz o inwestycji PARK PODOLANY firmy 
PWD DEWELOPER.
W AKTUALNOŚCIACH prezentujemy tak-
że dwu nowych członków – firmy: ALSTAL 
i W.P.I.P. – MARDOM.
W dziale GOSPODARKA znajdą Państwo 
informację o stanowisku Wielkopolskiej Rady 
30 działającej przy marszałku województwa 
wielkopolskiego w sprawie Polskiego Ładu.
W AKTUALNOŚCIACH informujemy 
o wmurowaniu aktu erekcyjnego budynku 
szkoleniowo-konferencyjnego Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Publikujemy także dwa wywiady – z dyrek-
torem Arkadiuszem Dratwą i z prezesem 
Dariuszem Stasikiem.
W dziale CO NOWEGO U SŁAWSKIE-
GO piszemy o spotkaniu z autorką książki 
„Album rodzinny Rogera Sławskiego” oraz 
o wycieczce śladami Rogera Sławskiego.
Życzymy interesującej lektury!
Życzymy sukcesów w powrocie do normal-
ności i rozwoju biznesu, a także spełnienia 
życzeń od rady, zarządu Izby i redakcji!

W imieniu redakcji

  REDAKTOR NACZELNY

Zdjęcie na okładce – osiedle „Park Podolany”. Więcej informacji o inwestycji w artykule „PARK PODOLANY” – INWESTYCJA PWD DEWELOPER. Fot. TeKa.

Prezes zarządu 
Redaktor naczelny AKTUALNOŚCI 
dr inż. Zenon Kierczyński MBA
Prezydent Rady 
dr inż. Marek Szczęsny
Wiceprezydenci 
Ryszard Szulc 
Zbigniew Ziała

Sekretarz Rady 
dr inż. Zenon Małkowski
Prezes Gospodarczego Sądu 
Arbitrażowego 
mecenas Leszek Binkowski
Przewodniczący Centrum Mediacji 
Gospodarczej przy WIB 
mecenas Ewa Przybylska

Sekretarz Gospodarczego Sądu 
Arbitrażowego i sekretarz Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy WIB 
mgr Monika Przybysz
Serwis foto 
mgr Tomasz Kierczyński
Korekta 
ZAK

Zapraszamy do członkostwa 
w Izbie – deklarację członkowską 
można pobrać pod adresem: www.
wib.com.pl, zakładka „Deklaracja 
członkowska”

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

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 2022 pozwoli Państwu 

zrealizować wszystkie zamierzenia i plany, a przede 
wszystkim pokonać pandemię i wy jść na prostą.

Życzymy Państwu wiele szczęścia!

RADA I ZARZĄD IZBY ORAZ REDAKCJA AKTUALNOŚCI WIB
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GOSPODARKA

Zarząd Izby przygotował projekt stanowiska Wielkopolskiej Rady 30 
działającej przy marszałku województwa wielkopolskiego w spraw-
ie Polskiego Ładu.
Stanowisko zostało zaakceptowane przez Radę i przesłane do:
• ministrów resortów gospodarczych:

 ~ Mateusza Morawieckiego jako wykonującego obowiązki ministra rozwoju i technologii,
 ~ Jacka Sasina ministra aktywów państwowych,
 ~ Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktury,
 ~ oraz Tadeusza Kościńskiego ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej,

• 40 posłów na Sejm RP, niezależnie od przynależności partyjnej/klubowej, reprezentujących woje-
wództwo wielkopolskie w parlamencie.

Treść stanowiska poniżej.

STANOWISKO WIELKOPOLSKIEJ RADY 30 
W SPRAWIE POLSKIEGO ŁADU

Organizacje gospodarcze wchodzące w skład Wielkopolskiej 
Rady 30 z obawą śledzą informacje w sprawie Polskiego Ładu. 
Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że twórcy Polskiego Ładu po-
mijają sferę produkcji kluczową do zapewnienia rozwoju polskiej 
gospodarki, a koncentrują uwagę na podziale i redystrybucji 
dochodu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że z jednej strony państwo powin-
no wpływać stabilizująco na gospodarkę po to, żeby osiągnąć 
i utrzymać w dłuższym czasie wysokie tempo wzrostu gospodar-
czego, ograniczyć inflację i bezrobocie. Mamy także świadomość 
faktu, że z drugiej strony państwo powinno redystrybuować 
dochód w celu zniwelowania zbyt dużych, nieakceptowanych 
społecznie różnic dochodowych i majątkowych oraz niesienia 
pomocy ludziom starszym, upośledzonym i chorym, któ-
rzy nie są w stanie radzić sobie sami. To jednak nie oznacza, 
że skupienie się przede wszystkim na podziale i redystrybucji jest 
właściwe.
Tymczasem trudno nam znaleźć w Polskim Ładzie odpowiedź 
na poniższe pytania.
Co ma stanowić źródło dla wykreowania dobrobytu dla obywa-
teli RP? Które z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie 
mają sprawić, że go osiągniemy?
Jak rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie mają umożli-
wić osiągnięcie celów strategicznych w zakresie rozwoju Polski?
Ogromny niepokój budzą proponowane w Polskim Ładzie roz-
wiązania podatkowo-składkowe. Zastrzeżenia budzi fakt, że po-
tencjalne korzyści wynikające z wyższej kwoty wolnej od podat-
ku oraz z podwyższenia drugiego progu podatkowego zostaną 
zniwelowane przez wprowadzenie liniowego sposobu naliczania 
składki zdrowotnej. To rozwiązanie uderzy w polską klasę śred-
nią, co w konsekwencji osłabi kluczowe sektory polskiej gospo-
darki. Z propozycji rządowej wynika, że nie tylko pracownicy, 
ale również przedsiębiorcy będą zobowiązani do odprowadzania 
składki zdrowotnej, której to nie będą mogli odliczyć, co nieste-
ty sprawi, że faktyczna stawka podatku wzrośnie. Podobnie rzecz 
wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospo-

darczą, które na razie płacą zryczałtowaną składkę zdrowotną. 
Ich faktyczne obciążenia także istotnie wzrosną. Osoby najlepiej 
zarabiające mogą zapłacić nawet kilkunastokrotnie więcej.
Nie można zapominać, że z propozycji sformułowanych w ra-
mach Polskiego Ładu wynika, że składką zdrowotną mają być 
objęte wszystkie dochody przedsiębiorcy. Oznacza to na przykład 
konieczność płacenia składki zdrowotnej od sprzedaży firmowe-
go samochodu (co jest jednorazowym zdarzeniem, a nie dzia-
łaniem ciągłym takim, jak np. sprzedaż produktów firmy). 
Z proponowanych przepisów wynika, że składkę zapłacą także 
ci, którzy nie muszą odprowadzać podatku. Choćby dlatego, 
że nie dostali pieniędzy od kontrahenta i korzystają z ulgi na złe 
długi. Albo ponoszą wydatki na badania i rozwój, które mogą 
odliczyć od dochodu. Naszym zdaniem sytuacja byłaby bardziej 
klarowna, gdyby składka była naliczana od podstawy opodatko-
wania PIT, a nie od dochodu.
Przypomnijmy dalej, że celem liniowego podatku, jaki został 
wprowadzony przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, było 
wyzwolenie potencjału polskich przedsiębiorców, a także ograni-
czenie szarej strefy. To rozwiązanie było jednym z niekwestiono-
wanych czynników decydujących o rozwoju polskiej gospodarki. 
Natomiast jego likwidacja teraz, kiedy musimy odbudować naszą 
gospodarkę po lockdownie, może zastopować działania podej-
mowane w tym zakresie.
Podkreślmy, że wspomniany wyżej podatek liniowy przysługuje 
jako opcja jedynie przedsiębiorcom. Natomiast podatników za-
trudnionych na umowach o pracę, cywilnoprawnych czy otrzy-
mujących świadczenia z ZUS obowiązuje progresywna skala 
podatkowa, w której stawki wynoszą – pierwsza 17 % i druga 
32 % dochodów. Według najnowszych danych opracowanych 
przez Ministerstwo Finansów na ponad 27 milionów deklaracji 
podatkowych złożonych w 2019 r. podatek liniowy użyto w nie-
co ponad 700 tysiącach deklaracji.
Zmiany podatkowe proponowane w ramach Polskiego Ładu 
uderzą w osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
niestanowiącą tzw. samozatrudnienia.
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GOSPODARKA

Proponowane rozwiązania sprawią, że:
• nastąpi skokowy wzrost opodatkowania dochodów z pracy powyżej 

11 tysięcy zł dochodu, a zwiększone koszty mogą być przerzucane 
przez pracodawców na konsumentów, bez względu na wybór form 
opodatkowania,

• nastąpi skokowy znaczący wzrost opodatkowania dochodów osób 
fizycznych z działalności gospodarczej bez względu na to czy wy-
biorą podatek liniowy (z 19% do 28%, wzrost podatku o 47%) 
czy skalę podatkową z (17%. na 26%oraz z 32% do 41%), 
a ze składkami ZUS nawet do 35% (liniowe opodatkowanie) lub 
do 45% (progresywna skala podatkowa),

• w praktyce nastąpi likwidacja podatku liniowego, który miał 
decydujące znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw grupy MŚP – 
co może także spowodować znaczący wzrost szarej strefy.

Należy zauważyć, że jedynie osoby fizyczne uzyskujące docho-
dy z działalności gospodarczej poniżej 4 tysięcy zł mają zyskać 
na podwyższeniu kwoty wolnej przy wyborze progresywne skali 
podatkowej. To jednak może wraz z mechanizmami ryczałtów 
podatkowych, prowadzić do promowania umów B2B, czyli pracy 
w ramach działalności gospodarczej.
Chcielibyśmy tutaj wskazać jedno ze szczegółowych rozwiązań 
proponowanych w Polskim Ładzie. Mamy na myśli małe domki 
mieszkalne o powierzchni do 70 m2, które mają być budowane 
nie tylko bez pozwolenia, dziennika budowy, czy pieczy kierow-
nika ale i bez konieczności zapłaty za projekt. Promowanie tego 
typu budownictwa rozproszonego z jednej strony doprowadzi 
do ogromnych strat środowiskowych, a także pociągnie za sobą 
wysokie koszty uzbrojenia terenu, doprowadzenia dróg, wody, 
kanalizacji, oświetlenia i utrzymania całej tej infrastruktury. 
Z drugiej strony powstanie problem, kto będzie wykonywał 
przy ich budowie obowiązki wynikające z prawa budowlanego. 
A to dlatego, że projektant na mocy art. 20 ust. 1 p. 4 prawa 
budowlanego jest zobowiązany na żądanie inwestora lub orga-
nu właściwego do sprawowania nadzoru autorskiego – to jest 
stwierdzenia zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania 
wprowadzenia zmian do projektu. Kolejna negatywna konse-
kwencja to chaos architektoniczny, jaki spowoduje wprowadzenie 
tego rozwiązania. Kolejnym efektem ubocznym tego rozwiązania 
będzie lawinowy rozwój szarej strefy, ponieważ zdecydowanie 
większość takich inwestycji będzie realizowana bezpośrednio 
przez inwestorów przy pomocy różnego rodzaju „złotych rączek”. 
Będzie to miało zasadniczy wpływ na jakość i trwałość powstają-
cych w ten sposób domów.
Zgodnie z Polskim Ładem redystrybucja ma następować od ak-
tywnych uczestników rynku pracy w kierunku jego biernych 
uczestników. W grupie aktywnych zawodowo mają zyskać 
tylko najmniej zarabiający. Tymczasem polska klasa średnia, 
od której zależy rozwój polskiej gospodarki, niestety ma stracić. 
Dowodzi tego analiza korzyści i strat będących konsekwencją 
zmian podatkowo-składkowych zaproponowanych w Polskim 
Ładzie. Osoby w wieku emerytalnym mają uzyskać korzyści 
w kwocie 11,3 mld zł, natomiast osoby w wieku produkcyjnym 
mają ponieść straty w kwocie 6,2 mld zł.
Reforma zaproponowana w Polskim Ładzie nie zawiera istot-
nych rozwiązań propodażowych. Koncentruje się na stymulo-
waniu popytu połączonym ze zwiększeniem korzyści dla pewnej 
grupy podatników i równoczesnym wzrostem obciążenia reszty 
podatników.
Nie znajdujemy w Polskim Ładzie odniesienia do kluczowych 
problemów związanych z rozwojem polskiej gospodarki. Mamy 
na myśli takie kwestie, jak:

• ujemny przyrost naturalny,
• konieczność ochrony klimatu,
• konieczność transformacji energetycznej,
• rosnąca inflacja,
• niechęć przedsiębiorców do inwestycji (nota bene głównym jej 

powodem jest niepewność regulacyjna wzmacniana przez kierunki 
zmian proponowane w Polskim Ładzie – firmy obawiają się zwięk-
szonych obciążeń podatkowych oraz rosnących kosztów działalno-
ści i dlatego rezygnują z przedsięwzięć inwestycyjnych),

• malejące tempo wzrostu długookresowego.
Szczególne nasze zaniepokojenie budzi jeden efekt zapisów Polskie-
go Ładu – mamy na myśli dramatyczny spadek dochodów samo-
rządów, obciążanych coraz nowymi zadaniami, ale bez zapewnienia 
ich finansowania. Dochody samorządów wskutek zmian zapowie-
dzianych w Polskim Ładzie, mają spaść o około 10 – 11 miliardów 
zł. Ubytek we wpływach z tytułu PIT dla samorządów ma zostać 
zrekompensowany przez specjalną subwencję inwestycyjną.
Naszym zdaniem subwencja taka nie zrekompensuje utraty 
wpływów z PIT, a samorządy, aby dopiąć budżety, będą musiały 
podnieść opłaty i podatki lokalne takie jak np. opłaty za odbiór 
śmieci, a równocześnie dokonać cięć wielu wydatków. Nie pozo-
stanie to w szczególności bez negatywnego wpływu na jednostki 
służby zdrowia, które są finansowane lub dofinansowywane 
przez władze lokalne, na szkolnictwo podstawowe, inwestycje 
lokalne, projekty dotyczące np. opieki nad seniorami, czy kosztu 
i jakość komunikacji w miastach.
Uważamy, że samorządy powinny dysponować stabilnymi źró-
dłami dochodów, odpornymi na ingerencje polityczne.
Proponujemy podjęcie merytorycznej dyskusji o Polskim Ładzie, 
dyskusji bez polityki. Zależy nam na znalezieniu rozwiązań, któ-
re będą łagodzić negatywne skutki Polskiego Ładu dla biznesu, 
a także zapewnią warunki do harmonijnego rozwoju samorządu 
terytorialnego. Chcemy, żeby Polski Ład był programem dobrym 
dla Polski na całe dekady, a także gwarantował rozwój naszej 
gospodarki i dobrobyt obywali RP. Ale to oznacza konieczność 
ograniczenia jego tempa wprowadzania. Proponujemy zatem 
wydłużenie czasu konsultacji. A to dlatego, że z jednej strony 
Polski Ład może zadecydować o miejscu Polski w gronie przodu-
jących gospodarek świata, a z drugiej znaczenie i wysoki stopień 
złożoności problemów związanych z Polskim Ładem wiążą się 
z koniecznością poważniejszej refleksji oraz szeroko zakrojonych 
konsultacji społecznych. Przecież Polski Ład ma zadecydować 
o przyszłości kolejnych pokoleń Polaków.
Potrzebna jest zatem merytoryczna dyskusja nad takimi kwestiami, jak:
• skorygowanie proponowanych zmian pod kątem wyeliminowania 

ich negatywnego wpływu na rozwój gospodarki, w tym zapewnie-
nie stabilnych warunków dla przedsiębiorców,

• uproszczenie systemu podatkowego,
• systemowe wsparcie samorządu terytorialnego i uniezależnienie 

jego finansowania od bieżących celów politycznych,
• zlikwidowanie luki technologicznej w stosunku do państw zachod-

niej Europy,
• uzupełnienie Polskiego Ładu o zagadnienia ważne z punktu widze-

nia strategicznego rozwoju Polski.
Jako przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych 
w izbach gospodarczych należących do Wielkopolskiej Rady Trzy-
dziestu, deklarujemy akces do merytorycznej dyskusji i wypraco-
wania rozwiązań satysfakcjonujących tak dla obywateli RP, jak i też 
samorządów oraz przedsiębiorców.
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Z ŻYCIA IZBY

MAREK SZCZĘSNY PREZYDENTEM RADY IZBY 
NA DWUNASTĄ KADENCJĘ

Poniżej odpowiedź prezydenta Marka Szczęsnego na py-
tanie o priorytety na XII kadencję.
Uważam, że bardzo istotną sprawą jest aktywny udział Izby w kre-
owaniu przepisów prawa dotyczącego przedsiębiorców i przedsiębior-
czości – to w aspekcie ogólnym dotyczącym całej gospodarki, a także 
rozwiązań warunkujących funkcjonowanie branża budowlanej.
Teraz bardzo ważny obszar zainteresowania Izby stanowi Polski 
Ład. Przypomnę, że z inicjatywy zarządu Izby Wielkopolska Rada 
30 działająca przy marszałku województwa wielkopolskiego przy-
jęła stanowisko w tej sprawie i przesłała je do ministrów resortów 
gospodarczych – to jest do: Mateusza Morawieckiego jako wykonują-
cego obowiązki ministra rozwoju i technologii, Jacka Sasina ministra 
aktywów państwowych, Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktu-
ry, oraz Tadeusza Kościńskiego ministra finansów, funduszy i polityki 
regionalnej, a także do 40 posłów na Sejm RP, niezależnie od przyna-
leżności partyjnej/klubowej, reprezentujących województwo wielko-
polskie w parlamencie.
Kolejna ważna kwestia to pomoc w rozwiązywaniu problemów 
nękających członków Izby. Niebawem wspólnie z prezesem zarządu 
WIB wystąpimy do wszystkich członków z prośbą o przekazywanie 
informacji o sprawach, które mogą być przedmiotem wystąpienia 
tak do organów ustawodawczych, jak i też do administracji rządowej. 
Jednak abyśmy mogli działać w tym obszarze, musimy dysponować 
informacjami z firm.

Uważam, że powinniśmy kontynuować działania na rzecz zmiany relacji 
na linii przedsiębiorca – administracja. Muszą to być relacje partnerskie, 
oparte między innymi na zasadzie domniemania uczciwości przedsię-
biorców. Jest to sprawa bardzo ważna dla branży budowlanej. Ciągle 
musimy bacznie śledzić zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa.
Kolejna istotna sprawa, to pomoc ze strony Izby w rozwiązywaniu 
sporów gospodarczych między podmiotami działającymi w branży. 
Oferujemy alternatywne metody rozwiązania porów wobec procesów 
toczonych przed sądami powszechnymi. Przy Izbie działa Centrum 
Mediacji Gospodarczej i Gospodarczy Sąd Arbitrażowy. Te dwie 
instytucje pozwalają rozwiązać spór, albo już na etapie mediacji, albo 
w postępowaniu arbitrażowym. W pierwszym przypadku mamy ugodę, 
co niewątpliwie stwarza dobre perspektywy do dalszej współpracy 
biznesowej. W drugim – procedowaniu sporu przed Gospodarczym 
Sądem Arbitrażowym – szybko wydany wyrok, wyrok posiadający taką 
samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Dodam, że w naszym 
Sądzie przewodniczącym składu orzekającego jest prawnik, natomiast 
arbitrami są eksperci z dziedziny, której dotyczy spór. Takie rozwiązanie 
w powiązaniu z jednoinstancyjnością postępowania zapewnia szybkie 
trafne rozstrzygnięcie sporu i umożliwia stronom kontynuowanie 
współpracy.
Następna ważna sprawa to integracja firm działających w branży. Chodzi 
o to, żeby prezesi konkurujących ze sobą na co dzień firm poznali się, 
między innymi po to, że gdy zajdzie taka potrzeba, mogli szybko i spraw-
nie stworzyć konsorcjum do podjęcia się relacji zadań niemożliwych 
do wykonania samodzielnie.

Na XXIX walnym zgromadzeniu WIB 29 września 2021 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został wy-
brany po raz dwunasty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!

Dr inż. Marek Szczęsny jest członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodar-
czych. Posiada szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz 
w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym. Jest współza-
łożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której przez szereg lat był członkiem rady, 
a od roku 1999 nieprzerwanie – obecnie już dwunastą kadencję – pełni funkcję jej prezy-
denta. W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego 
funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą 
w ich przezwyciężaniu. W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów 
płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA" z sie-
dzibą w Poznaniu. Od początku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Związku. Od 
2009 r. do 1 lutego 2012 r. był współzałożycielem i pełnił funkcję sekretarza generalnego 
Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. 
Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki 
sp. z o. o. Przedsiębiorstwo to pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm 
branży budowlanej w Polsce, a sam prezes należał do grona najsprawniejszych menadżerów 
w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost”. Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem 

zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo. W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wo-
jewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. i PHSR Agroma w Kaliszu. W latach 
2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska 
prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji. Następnie pan Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metal-
plast Consulting sp. z o. o. Obecnie jest doradcą zarządu firmy.
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CO NOWEGO W IZBIE INŻYNIERÓW

WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO

Projekt budynku powstał w A.N.I. 
Pracownia Projektowa Anna Smólska. 
Będzie to nowoczesny budynek szkole-

niowo-konferencyjny wpisujący się archi-
tektonicznie w zabudowę starego Sołacza, 
jednej z piękniejszych dzielnic Poznania.

Na parterze będzie sala konferencyjna 
dla 184 osób, z zapleczem technicznym, 
hol z recepcją i szatnią, lobby z miejscami 
siedzącymi oraz toalety.
Na poziomie pierwszego piętra zlokalizo-
wano pomieszczenia dla okręgowej komisji 
kwalifikacyjnej i zaplecze sanitarne.
Poddasze to otwarta przestrzeń dla potrzeb 
szkoleń oraz zaplecze sanitarne.
W kondygnacji podziemnej zostały 
umieszczone pomieszczenia techniczne 
służące obsłudze budynku tj. wentylatornia 
z systemem chłodzenia powietrza, moni-
toring, rozdzielnie elektryczne, kotłownia 
gazowa i archiwum.
W budynku jednocześnie będzie mogło 
przebywać 228 osób a komunikacja pio-
nowa będzie się odbywać klatką schodo-
wą i dźwigiem osobowym, które łączą 
wszystkie kondygnacje. Budynek zostanie 
wyposażony w najnowocześniejsze insta-
lacje, łącznie z instalacją fotowoltaiczną. 
Powierzchnia użytkowa budynku to 927 
m2, a kubatura to prawie 5000 m3.
17 września 2021 r., na placu budowy 
odbyło się uroczyste podpisanie i wmu-
rowanie aktu erekcyjnego. Podpisy 
złożyli – Krzysztof Krzysztofiak, zastępca 
dyrektora Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, który reprezentował 
wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, 
Łukasz Kawczyński, prezes zarządu PBU 
BUDOPOL – POZNAŃ i Jerzy Stroń-
ski, przewodniczący Rady Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W uroczystości podpisania i wmurowa-
nia aktu erekcyjnego udział wzięli: Aida 
Januszkiewicz-Piotrowska – Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, Andrzej Nowicki – zastępca 
dyrektora Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury Urzędu Miasta Poznania, Krzysz-
tof Olejniczak – dyrektor ZDM, dr inż. 
Marlena Kucz – prodziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Transportu PP, dr inż. 
Anna Szymczak-Graczyk – prodziekan 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Inży-
nierii Mechanicznej UP, Danuta Gawęcka 
– sekretarz PIIB, Artur de Rosier – prezes 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Teresa 
Kruczkowska – przewodnicząca Rady 
OIPiP w Poznaniu, dr inż. Zenon Kier-
czyński MBA – prezes zarządu WIB oraz 
członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. W  uroczystości 
udział wzięli również pracownicy budowy.

Mirosław Praszkowski

Akt erekcyjny

23.02.2021 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała umowę z generalnym wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym BUDOPOL – POZNAŃ Sp. z  o. o. Termin wykonania inwestycji wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 31.03.2022 r.
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Dyrektor Krzysztof Krzysztofiak Prezes Łukasz Kawczyński Przewodniczący Jerzy Stroński
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NAUKA I TECHNIKA

Odporność na obciążenie wiatrem, to jedna z właściwości 
użytkowych okien i drzwi balkonowych związana z oddziały-
waniem wiatru. Odporność na obciążenie wiatrem jest cechą 

związaną z bezpieczeństwem użytkowania, trwałością i wytrzyma-
łością konstrukcji okiennych. W zakresie odporności na obciążenie 
wiatrem ocenie podlega odporność i poziom odkształcenia elemen-
tów konstrukcji okna na chwilowe obciążenia pochodzące od sił 
parcia i ssania wiatru. Potocznie zwykło się mówić o tej właściwości, 
jako o „sztywności okna”. 

Klasa odporności na obciążenie wiatrem odpowiada na pytanie, 
przy jakim obciążeniu wiatrem działającym prostopadle do płasz-
czyzny okna, nastąpi maksymalne ugięcie czołowe względne jego 
najbardziej odkształconego elementu.
Badanie odporności na obciążenie wiatrem (wg EN 14351-1, pkt. 
4.2) przeprowadza się wg EN 12211, a wyniki wyraża wg EN 12210.
Ugięcie elementów ramy (np. ślemion i słupków okiennych) należy 
określać za pomocą obliczeń lub badań.

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM

EN 14351-1, zał. E, tab. E.1 i E.2: Określenie właściwości dla okien i drzwi zewnętrznych

Roz. Właściwość Norma klasyfika-
cyjna

Norma dotycząca 
badań lub 
obliczeń

Typ  
badania b Liczba próbek Rozmiary próbki

Zakres bezpośredniego 
zastosowania (pod warunkiem 

konstrukcji podobnej 3.4)

4.2
Odporność 

na obciążenie 
wiatrem

EN 12210 EN 12211 Nieniszczące 1 Nieokreślone -100% szerokości i wysokości 
ościeżnicy próbki

b
Badanie nieniszczące: próbka może być użyta do kolejnego badania.
Badanie niszczące: próbka nie może być użyta do kolejnego badania.

3.4
Konstrukcja podobna: modyfikacja wyrobu, dokonana przez zastąpienie elementów składowych innymi (np. oszklenia, okuć, uszczelek) i/lub zmianę 
specyfikacji materiałowej i/lub zmianę wymiarów kształtowników i/lub metod i środków montażu, która nie spowoduje zmiany klasy i/lub deklarowanych 
wartości właściwości eksploatacyjnych wyrobu.

Definicje pojęć charakterystycznych dla badania obciążeń wiatrem 
konstrukcji okiennych zawarto w normie PN-EN 12211 „Okna 
i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania”.
Przemieszczenie czołowe – to przemieszczenie punktu elementu 
ramy skrzydła lub ościeżnicy mierzone prostopadle do elementu
Ugięcie czołowe – to maksymalne przemieszczenie elementu ramy 
skrzydła lub ościeżnicy pomniejszone o połowę sumy przemieszczeń 
czołowych na każdym końcu elementu.
Ugięcie czołowe względne – to ugięcie czołowe elementu ramy skrzy-
dła lub ościeżnicy podzielone przez długość elementu, na której ugię-
cie było mierzone, na przykład odległość między końcami elementu. 
Ilustracja przedstawia pochodzący z normy schemat badania prze-
mieszczenia czołowego przy użyciu jednego miernika, a dalej przykład 
wyliczenia wartości ugięcia czołowego względnego na podstawie 
uzyskanych pomiarów. Prezentowany wariant obliczeń wydaje się 
mniej korzystny dla producentów, ponieważ nie bierze się w nim 
pod uwagę wartości przemieszczeń na końcach badanego elementu. 
Co do zasady, im większa odporność słupków, ślemion, złożeń ram 
ościeżnic na oddziaływanie obciążeń pochodzących od sił parcia/
ssania wiatru, tym większa sztywność konstrukcji wyrażana mniejszą 
wartością ułamka opisującego poziom ugięcia czołowego względnego 
przy danej wartości ciśnienia.

Przemieszczenie czołowe - Fp = Mp – Mo

Ugięcie czołowe względne - Frp = Fp = 7 = Frp ≈ 1
L 2100 300

Karol Reinsch, Aluplast sp. z o.o.
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Zgodnie z treścią normy PN-EN 12210 „Okna i drzwi -- Odporność 
na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja” klasyfikacja odporności na ob-
ciążenie wiatrem składa się z dwóch klasyfikacji częściowych:

1. klasyfikacji według odporności obciążenia wiatrem,
2. klasyfikacji według wartości względnego ugięcia czołowego.

Klasyfikacja według odporności obciążenia wiatrem (Pa)

Klasa P1 P2 P3 

0 Nie bada się

1 400 200 600

2 800 400 1200

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400

5 2000 1000 3000

Exxxx* xxxx

*Okno badane pod obciążeniem wiatru powyżej klasy 5, klasyfikowane jako 
Exxxx, gdzie xxxx oznacza rzeczywiste ciśnienie, np. 2350 Pa.

Klasyfikacja według wartości względnego ugięcia czołowego*

Klasa Względne ugięcie czołowe

A < 1/150

B < 1/200

C < 1/300

*Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okna mierzo-
ne przy ciśnieniu P1

W klasyfikacji odporności na obciążenie wiatrem, obciążenia wiatrem 
i ugięcia czołowe względne powinny być podawane w jednej ogólnej 
klasyfikacji, w sposób podany w poniższej tabeli.

Klasyfikacja odporności na obciążenie wiatrem

Klasy obciążenia 
wiatrem

Ugięcie czołowe względne

A B C

1 A1 B1 C1

2 A2 B2 C2

3 A3 B3 C3

4 A4 B4 C4

5 A5 B5 C5

Exxxx AExxxx BExxxx CExxxx

Przepisy techniczno-budowlane nie ustanawiają żadnych wymagań, 
co do odporności okien i drzwi balkonowych na obciążenie wia-
trem. Jedyne zalecenie w tym względzie formułowane było w treści 
nieobowiązujących już aprobat technicznych ITB, w których Instytut 
stwierdzał, że maksymalne dopuszczalne ugięcie czołowe względne naj-
bardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych nie po-
winno być większe niż 1/300 długości tego elementu (klasa C według 
normy PN-EN 12210). Wydaje się, że w aktualnym stanie wiedzy 

technicznej wynikającym z badań, źródeł i praktyki nie ma przeszkód 
do stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych, dla któ-
rych wartość ugięcia czołowego względnego zawiera się w klasach C 
lub B. O wyborze klasy odporności na obciążenie wiatrem okien 
i drzwi balkonowych odpowiedniej do przewidywanego zastoso-
wania powinien decydować projektant lub inwestor po uwzględ-
nieniu wszystkich czynników wpływających na poziom obciążenia 
wiatrem obiektu budowlanego w określonej lokalizacji. 

Strefy obciążenia wiatrem
Obliczanie wartości obciążenia wiatrem konstrukcji budowlanych jest 
zadaniem projektantów. Architekci albo osoby dokonujące adaptacji 
powtarzalnych projektów architektoniczno-budowlanych na podstawie 
wiedzy o warunkach geograficznych i geodezyjnych występujących 
w danej lokalizacji powinny stawiać oknom odpowiednie wymaga-
nia obiektowe, co do odporności na obciążenie wiatrem. Zadaniem 
sprzedawców jest prowadzenie własnych obliczeń statycznych, które 
umożliwią prawidłowy dobór stalowych wzmocnień kształtowników 
okiennych z PVC w celu uzyskania pożądanej przez nabywcę odporno-
ści na obciążenie wiatrem okien i drzwi balkonowych.
Podstawowym narzędziem do tego typu obliczeń jest norma PN-EN 
1991-1-4 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru”, w której podano pro-
cedury wyznaczania oddziaływania wiatru w projektowaniu budowli 
i konstrukcji budowlanych oraz ich części lub elementów mocowanych 
do konstrukcji. Norma ma zastosowanie do budowli i konstrukcji 
o wysokości do 200 m. Celem normy jest umożliwienie oceny wartości 
charakterystycznego oddziaływania wiatru na konstrukcje lądowe 
z uwzględnieniem wpływu terenu otaczającego budowlę na oddziały-
wanie wiatru.
W załączniku krajowym NA do normy PN-EN 1991-1-4 zamieszczo-
no mapę podziału terytorium Polski na strefy wartości podstawowej 
bazowej prędkości wiatru. Podstawowa wartość bazowej prędkości 
wiatru – to wartość średnia dziesięciominutowa, o rocznym prawdopo-
dobieństwie przekroczenia 0,02 niezależnie od kierunku wiatru, na wy-
sokości 10 m nad płaskim, otwartym terenem rolniczym z uwzględnie-
niem wpływu wysokości nad poziomem morza (w razie potrzeby).
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Oddziaływanie wiatru na okna i drzwi balkonowe

W dynamicznie zmieniających się warunkach klimatycznych 
oddziaływanie wiatru na konstrukcje okienne nabiera coraz 
większego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa i kom-
fortu użytkowania domów jednorodzinnych albo mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych. Rolą sprzedawcy okien jest 
dostosowanie poziomu odporności na obciążenie wiatrem kon-
strukcji okiennej tak, by odpowiadał on warunkom, w których 
będą użytkowane. Wiedza o bazowej, (średniej), prędkości i ci-
śnieniu prędkości wiatru w poszczególnych strefach obciążenia 
wiatrem jest do tego niezbędna lecz niewystarczająca, bowiem 
istnieje co najmniej kilka istotnych czynników powodujących 
wzrost prędkości wiatru, a co za tym idzie wzrost wartości 
ciśnień działających na konstrukcje okienne na skutek oddzia-
ływania wiatru. Do najważniejszych należą: kategoria terenu, 
w której usytuowany jest budynek, miejsce instalacji okna 
w elewacji budynku oraz wysokość, na której znajduje się okno 
w elewacji obiektu.

Procedura wyznaczania obciążenia wiatrem  
(wg EN 1991-1-4):

1. Obliczenia bazowej prędkości wiatru „vb”  
(rozdz. 4, pkt 4.2, wzór 4.1):

vb = cdir x cseason x vb,0

cdir - współczynnik kierunkowy, wartość zalecana = 1,0.
cseason - współczynnik sezonowy, wartość zalecana = 1,0.

Wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru w strefach.

Strefa

Wartość podstawowa bazowa prędkość wiatru Podstawowe bazowe ciśnienie prędkości wiatru

vb,0 (m/s)

jest wartością średnią 10 minutową, niezależną od kierunku wiatru i pory roku, 
na wysokości 10m nad poziomem gruntu, w otwartym terenie wiejskim o niskiej 

roślinności, jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach oddalonych od siebie 
przynajmniej na odległość ich 20 wysokości (kategoria terenu II).

qb,0

(kN/m2)

A – wysokość nad poziomem morza (m)

A ≤ 300 m A > 300 m A ≤ 300 m A > 300 m

1 22 22x[1+0,0006(A-300)] 0,30 0,30x[1+0,0006(A-300)]2

2 26 26 0,42 0,42

3 22 22x[1+0,0006(A-300)] 0,30 0,30x[1+0,0006(A-300)]2 

 x[(20000-A)/(20000+A)]

2. Wybór kategorii terenu (rozdz. 4, pkt 4.3.2, tab. 4.1):

Kategoria 
terenu Opis

0 Morze, obszar brzegowy otwarty na morze

I Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez 
przeszkód

II
Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi 
przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odle-
głość nie mniejszą niż 20 ich wysokości

III

Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami 
lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie 
na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny 
podmiejskie, stałe lasy)

IV Obszary na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają 
budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m

3. Wyznaczenie wartości szczytowego ciśnienia prędkości „qp(z)” 
(rozdz. 4, pkt 4.52, wzór 4.8):

qp(z) = qb x ce(z)

qb – bazowe ciśnienie prędkości wiatru.  
Jeżeli cdir = 1,0 oraz cseason = 1,0, to qb = qb,0, wg tablicy NA.1
ce(z) – współczynnik ekspozycji, wg tablicy NA.3 

Współczynnik chropowatości i współczynnik ekspozycji oraz zmin i zmax

Kategoria 
terenu

Współczynnik 
chropowatości 

cr(z)

Współczynnik 
ekspozycji 

ce(z)

Wysokość 
min. 

zmin, m

Wysokość 
max. 

zmax, m

0 1,3x(z/10)0,11 3,0x(z/10)0,17 1 200
I 1,2x(z/10)0,13 2,8x(z/10)0,19 1 200
II 1,0x(z/10)0,17 2,3x(z/10)0,24 2 300
III 0,8x(z/10)0,19 1,9x(z/10)0,26 5 400
IV 0,6x(z/10)0,24 1,5x(z/10)0,29 10 500

z – wysokość nad poziomem gruntu (wysokość montażu) w m.
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4. Oznaczenie ścian pionowych (pól, elewacji),  
(rozdz. 7, pkt 7.2.2, rys. 7.5):

e = mniejsza wartość z
e = b
lub

e = 2h

b – wymiar budynku poprzeczny do kierunku wiatru;  
h – wysokość budynku

Oznaczenia ścian pionowych

Warunek 
A

Szerokość elewacji

B C D E

e < d e / 5 4 / 5 e d – e b b

e ≥ d e / 5 d – e / 5 - b b

e ≥ 5 d d - - b b

5. Wyznaczenie współczynnika ciśnienia zewnętrznego „Cpe”  
(rozdz. 7, pkt 7.2.1, tab. 7.1):

Cpe - współczynniki ciśnienia zewnętrznego budynków i ich części 
zależą od rozmiarów obciążonej powierzchni o polu A, które jest ob-
szarem konstrukcji zbierającym obciążenie wiatrem z obliczanej sekcji.

Jeżeli A ≤ 1 m2 Cpe = Cpe,1

Jeżeli A ≥ 10 m2 Cpe = Cpe,10

Jeżeli 1 < A < 10 m2 Cpe = Cpe,1 - (Cpe,1 - Cpe,10) log10A

Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla ścian 
pionowych budynków w rzucie prostokąta

Pole A B C D E

h/d Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5

≤0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,3

6. Wyznaczenie współczynnika ciśnienia wewnętrznego „Cpi”  
(rozdz. 7, pkt 7.2.9, uwaga 2).

Przyjmuje się bardziej niekorzystną wartość z dwóch: +0,2 lub -0,3.

Jeżeli Cpe < 0 wtedy Cp = +0,2,

jeżeli Cpe > 0 wtedy Cp = - 0,3

7. Wyznaczenie zewnętrznego ciśnienia wiatru „we”  
(rozdz. 5, pkt 5.2, wzór 5.1).

we= qp(ze) x cpe

8. Wyznaczenie wewnętrznego ciśnienia wiatru „wi”  
(rozdz. 5, pkt 5.2, wzór 5.2).

wi = qp(zi) x cpi

9. Wyznaczenie sumarycznego ciśnienia wiatru „w”  
(rozdz. 5, pkt 5.2, (3)).

Ciśnienie sumaryczne, działające na ścianę, dach lub element, 
jest różnicą algebraiczną między wartościami ciśnienia po obu 
stronach przegrody.

w = we - wi
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Wyznaczanie wymaganej wartości momentu 
bezwładności przekroju kształtownika stalowego.

lx = w × b ×(5 × H2 - 4 × b2)2

1920 × E × fmax

b – szerokość pola obciążenia [cm],

jeżeli X ≥ H wtedy b1 = H / 2 ; jeżeli Y ≥ H wtedy b2 = H / 2
jeżeli X < H wtedy b1 = X / 2 ; jeżeli Y < H wtedy b2 = Y / 2

H – długość obciążonego elementu (słupka, łącznika, itp.) [cm],

E – moduł sprężystości Younga:

dla stali E = 2100000 N/cm2,

fmax – maksymalne, dopuszczalne ugięcie obciążonego elementu [cm]:

fmaxA = H / 150

przy czym nie więcej niż 0,8 cm.fmaxB = H / 200

fmaxC = H / 300

Podsumowanie. Warunki rzeczywiste

• Polskie przepisy nie określają dopuszczalnego ugięcia 
elementów ramy spowodowanych działaniem wiatru.

• Norma PN-B-03230, w której zdefiniowano dopuszczalne 
ugięcia ścian osłonowych, została wycofana w 2015 r.

• Na podstawie EN 1991-1-4 można wyznaczyć ciśnienie 
wiatru, wymaganą klasę odporności na działanie wiatru.

• Czynniki mające wpływ na wielkość obciążenia wiatrem:

 – strefa wiatrowa,

 – kategoria terenu,

 – wysokość n.p.m.,

 – wysokość montażu,

 – wielkość konstrukcji,

 – wymiary budynku.

 – usytuowanie w bryle budynku względem kierunku 
wiatru, rodzaj elewacji.

• Najniższa klasa obciążenia wiatrem występująca na terenie 
Polski to klasa 2.

• Klasę odporności na działanie wiatru, uzyskaną w wyniku 
badań, można przenosić tylko na konstrukcji podobne 
i mniejsze od badanych próbek.

Fo
t. 

AL
U

PL
AS

T.
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Odporność okien na włamanie – wymagania i systemy 
klasyfikacji
Wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie 
okien i drzwi balkonowych określa norma PN-EN 1627 „Drzwi, okna, 
ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymaga-
nia i klasyfikacja”. Wymagania normy dotyczą wyrobów z następującymi 
funkcjami otwierania: rozwieranie, uchylanie, składanie, rozwieranie 
z uchylaniem, otwieranie z górnym lub dolnym zawieszeniem, prze-
suwanie w pionie lub poziomie, a także konstrukcji stałych. Norma 
nie dotyczy wyrobów budowlanych przeciwwłamaniowych sterowanych 
elektrycznie, elektronicznie lub elektromagnetycznie, z zastosowaniem 
metod ataku, które mogłyby spowodować utratę tych właściwości. 
Każdy wyrób budowlany (okno i drzwi balkonowe), zgodny z niniej-
szą normą powinien być klasyfikowany według jednej z sześciu klas 
odporności, zależnie od poziomu odporności wyrobu. Poniżej przedsta-
wiamy za normą PN-EN 1627 kilka istotnych definicji pojęć związanych 
z odpornością na włamanie okien i drzwi balkonowych.
Odporność na włamanie – to właściwość okna lub drzwi balkonowych 
polegająca na stawianiu oporu próbom siłowego wejścia do chronione-
go pomieszczenia lub obszaru z użyciem siły fizycznej oraz za pomocą 
określonych z góry narzędzi.
Wyrób przeciwwłamaniowy – to kompletny funkcjonujący element, 
który – gdy jest wbudowany i utwierdzony lub utwierdzony i zabloko-
wany pełni funkcję oporu przeciw sforsowaniu wejścia z użyciem siły 
fizycznej wspomaganej przez określone z góry narzędzia.
Klasa odporności (RC) – to poziom odporności na próby włamania, 
który zapewnia wyrób.

Tab. 1. Klasy odporności na włamanie wraz z wymaganiami co do od-
porności przeszkleń i czasem oporu na próby włamania ręcznego

Klasa odporności 
na włamanie Czas oporu w minutach Klasa odporności 

oszklenia wg. EN 356

RC 1 N - Brak wymagań*

RC 2 N - Brak wymagań*

RC 2 3 P4A

RC 3 5 P5A

RC 4 10 P6B

RC 5 15 P7B

RC 6 20 P8B

*W tych klasach odporności mogą być stosowane przepisy krajowe.

Klasa odporności okna na włamanie, a przewidywana 
metoda ataku
Klasy odporności na włamanie RC 1, RC 2 i RC 3 przewidziane 
są dla metod ataku na ogół kojarzonych z włamywaczami przypad-
kowymi lub okazjonalnymi. Uważa się, że takie ataki są wynikiem 
sposobności samej w sobie, bez żadnego szczególnego odniesienia 
do prawdopodobnej korzyści, którą może przynieść udany atak. Poziom 
użytej siły nie jest zbyt wysoki, a zastosowanymi narzędziami są naj-
prawdopodobniej zwyczajne narzędzia ręczne lub środki do wyważania.

Klasy odporności RC 4, RC 5 i RC 6 są kojarzone z typem włamy-
wacza doświadczonego i profesjonalnego, z większym nastawieniem 
na osiągnięcie celu i większą wiedzą o prawdopodobnej korzyści, która 
może przynieść powodzenie ataku. Takie ataki są zazwyczaj planowa-
ne ze znajomością wyrobów budowlanych, które mają być sforsowane. 
Hałas nie stanowi tu problemu, a czas jest mało istotny. Używane 
są często narzędzia o dużej mocy, narzędzia ręczne z napędem do jed-
noosobowego użytku, z wysokim prawdopodobieństwem udziału 
przestępczości zorganizowanej.
W załączniku informacyjnym C do normy PN-EN 1627 przedstawiono 
zestawienie klas odporności na włamanie wraz z przewidywanymi meto 
Konstrukcja okna o deklarowanych własnościach  antywłamaniowych, 
nie jest prostą sumą zastosowanych elementów posiadających certyfika-
ty odporności na włamanie – podkreśla Bogdan Wójtowicz, kierownik 
techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. Po pierwsze, 
sama szyba o podwyższonej odporności nie czyni okna antywłamanio-
wym. Po drugie, samo zastosowanie okucia o podwyższonej odporności 
na włamanie lub wyglądającego na takie, również nie zda egzaminu. 
Dopiero umiejętne zestawienie i współpraca tych elementów składo-
wych są w stanie zaowocować pożądanymi własnościami.

NAUKA I TECHNIKA

OKNA ANTYWŁAMANIOWE

Okno antywłamaniowe to nie tylko specjalne okucie, czy szyba. Każdy element konstrukcji musi być 
dostosowany do wymagań normy PN-EN 1627. Materiał, z jakiego jest wykonane okno, połącze-
nie okna z murem, szyba, dobór i mocowanie okuć – wszystkie te elementy są bardzo istotne. 
Nie pomoże bowiem okucie o zwiększonej odporności na włamanie, jeśli okno zostanie zamon-
towane tylko na pianę montażową. W takim wypadku wystarczy wyciąć pianę i można wyjąć całe 
okno bez potrzeby mocowania się z okuciem.
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Tab. 2. Klasy odporności na włamanie wraz z przewidywanymi metodami uzyskania dostępu

Klasa odporności 
na włamanie Przewidywana metoda uzyskania dostępu

RC 1

Przypadkowy włamywacz próbuje uzyskać dostęp z użyciem małych prostych narzędzi i siły fizycznej, np. kopania, napierania barkiem, podnosze-
nia, wyrywania. Włamywacz próbuje wykorzystać sposobność, nie ma specjalnych informacji dotyczących poziomu odporności prezentowanego 
przez wyrób budowlany i jest zainteresowany zarówno kwestią czasu, jak i  hałasu. Nie przewiduje się szczególnej wiedzy na temat prawdopodob-
nych korzyści, a poziom ryzyka, które chciałby podjąć włamywacz, jest niski.

RC 2

Przypadkowy włamywacz dodatkowo próbuje uzyskać dostęp z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręta, szczypców, klina, a w przypadku krat 
i wyeksponowanych zawias z użyciem małej piły ręcznej. Z tym poziomem włamywacza nie kojarzy się mechanicznych narzędzi do wiercenia 
z racji stosowania wkładek bębenkowych odpornych na wiercenie Włamywacz próbuje wykorzystać sposobność, ma słabą znajomość prawdopo-
dobnego poziomu odporności i jest zainteresowany zarówno kwestią czasu, jak i hałasu. Nie przewiduje się szczególnej wiedzy na temat prawdo-
podobnych korzyści, a poziom ryzyka, które chciałby podjąć włamywacz, jest niski.

RC 3

Włamywacz próbuje uzyskać dostęp z użyciem łomu stalowego, śrubokręta i takich narzędzi jak mały młotek, wybijaki i mechaniczne narzędzie 
do wiercenia. Za pomocą łomu stalowego włamywacz ma możliwość przyłożenia zwiększonych sił. Używając wiertarki włamywacz jest w stanie 
atakować słabo zabezpieczone urządzenia zamykające. Włamywacz próbuje wykorzystać sposobność, ma pewną znajomość prawdopodobnego 
poziomu odporności i jest zainteresowany zarówno kwestią czasu, jak i hałasu. Nie przewiduje się szczególnej wiedzy na temat prawdopodobnych 
korzyści, a poziom ryzyka, które chciałby podjąć włamywacz, jest średni.

RC 4

Wprawny włamywacz używa dodatkowo ciężkiego młotka, siekiery, przecinaków  przenośnej wiertarki z napędem zasilanym z baterii. Ciężki 
młotek, siekiera i wiertarka dają włamywaczowi większą liczbę metod ataku. Włamywacz przewiduje wymierne korzyści i w swych wysiłkach 
może być zdecydowany na uzyskanie dostępu. Jest on również mniej zainteresowany poziomem stwarzanego przez siebie hałasu i przygotowany 
na podjęcie większego ryzyka.

RC 5

Doświadczony włamywacz używa dodatkowo narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek i przenośnych pił ręcznych oraz szlifierek kąto-
wych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm. Użycie szlifierki kątowej zwiększa skalę metod ataku i prawdopodobieństwo jego powodzenia. Wła-
mywacz przewiduje wymierne korzyści, w swych wysiłkach jest zdecydowany na uzyskanie dostępu i jest dobrze zorganizowany. Jest on również 
mało zainteresowany poziomem generowanego przez siebie hałasu i przygotowany na podjęcie wysokiego ryzyka.

RC 6

Doświadczony włamywacz używa dodatkowo młota kruszącego, narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek i przenośnych 
pił ręcznych oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 230 mm. Narzędzia te są zdatne do obsługi przez jedną osobę, mają wysoki 
poziom osiągów i są potencjalnie bardzo skuteczne. Włamywacz przewiduje duże korzyści, w swych wysiłkach jest zdecydowany na uzyskanie 
dostępu i jest bardzo dobrze zorganizowany. Jest on również niezainteresowany poziomem generowanego przez siebie hałasu i przygotowany 
na podjęcie wysokiego ryzyka.

Jak klasy odporności mają się do konstrukcji okucia?
Okucia uchylno-rozwierane, rozwierane i uchylne zaliczone pod 
względem odporności na włamanie do klasy 1, 2 lub 3 wg PN-EN 
1627:2006 muszą być wyposażone w elementy, które stanowią dodat-
kowe zabezpieczenie i utrudniają włamanie.
Okno w klasie odporności 1 musi być wyposażone w okucie z mini-
mum 4 punktami bezpiecznymi. W klasie odporności 2 i 3 natomiast 
wymagane jest, aby każdy punkt ryglowania był punktem bezpiecz-
nym. Dodatkowo okno o zwiększonej odporności na włamanie winno 
posiadać atestowaną klamkę blokowaną mechanizmem bębenkowym 
(popularnie zwaną klamką z kluczykiem). Chroni ona okno w przy-
padku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić 
klamkę, wkładając rękę od zewnątrz. Zablokowana kluczem klamka 
nie pozwala na otwarcie okna w ten sposób. Zasuwnica powinna być 
ponadto zabezpieczona płytką antyrozwierceniową, chroniącą przed 
ingerencją mechanizm okucia.

Szyby o odpowiedniej klasie odporności na włamanie 
i ich zamocowanie
Kiedy mówimy okno antywłamaniowe, na pierwszy plan wysuwa się 
oszklenie i jest to oczywiste. Nie jest bowiem możliwe uzyskanie nawet 
minimalnych własności antywłamaniowych bez zastosowania szkła o klasie 
odporności (tabela 1). Jeżeli przed badaniami dostarczone zostanie świa-
dectwo potwierdzające minimalną klasę odporności oszklenia dla danej 
klasy odporności na włamanie, to nie jest przeprowadzany atak poprzez 
oszklenie. Badający w planie ataku uwzględnia inne drogi przejścia.
Najczęściej pomijanym lub lekceważonym elementem prawidłowego 
wykonania okien antywłamaniowych jest właściwe zamocowanie szyby 
zespolonej w skrzydle okiennym – komentuje Bogdan Wójtowicz. 
Szyba o właściwej klasie odporności na włamanie, osadzona w skrzydle 

okiennym bez wklejenia lub innego zabezpieczenia przed wypchnięciem, 
podczas obciążenia statycznego swobodnie przemieszcza się po wrębie 
szybowym skrzydła, wypychając mocujące ją listwy przyszybowe. 

Antywłamaniowość okien potwierdzona badaniami
Jako że odporność okien na włamanie nie wynika z zastosowania kom-
ponentów o deklarowanych własnościach antywłamaniowych, a do-
piero ich właściwe zestawienie i współgranie musi zostać potwierdzone 
badaniami, poprosiliśmy Bogdana Wójtowicza, kierownika technicznego 
Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. o przedstawienie procesu 
badań odporności okien na włamanie.
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Badania odporności na włamanie przeprowadzane są sekwencyjnie 
dla dwóch identycznych próbek, z których pierwsza jest poddawana 
badaniom na obciążenia statyczne, po zakończeniu której – tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku – odbywa się próba odporności 
na obciążenie dynamiczne. Jeżeli oba badania obciążeniowe zakońą 
się wynikiem pozytywnym, kolejna próbka służy do badań odporno-
ści na ręczną próbę włamania.
Odporność na obciążenie statyczne, polega na wielokrotnym wy-
wieraniu nacisku za pomocą siłownika w  ściśle określone miejsca 
wyznaczone na badanym obiekcie, na przykład:

Badaniom poddawane są:
• narożniki wypełnienia ( oszklenia ) [punkty F1],
• punkty ryglowania [punkty F3],
• punkty pomiędzy miejscami ryglowania, jeśli odległość między 

nimi jest większa niż 400 mm [punkty F2].
Obciążenie badawcze w zależności od badanej klasy i miejsca badania 
może przyjmować wartości od 1,5 do 15 KN co odpowiada około 
od 150 KG do 1500 KG.
Mierzonym parametrem jest ugięcie próbki, które następuje pod wpły-
wem przyłożonej siły.

Odporność na obciążenie dynamiczne polega na uderzeniu za pomocą 
ciała miękkiego i ciężkiego w miejsca wyznaczone na próbce.

Wymagania dotyczące badania przedstawi poniższa tabela:

Klasa odporności Masa impaktora [kg] Wysokość spadania [mm]
1 30 800
2 30 800
3 30 1200

Dla klas 4-6 nie jest przewidywane badanie odporności na obciążenie 
dynamiczne. Badanie jest  zaliczone gdy próbka pozostanie zamknięta 
i nie powstanie w niej otwór pozwalający na swobodny dostęp.
Najbardziej rozpalającą wyobraźnie producentów stolarki budowlanej 
jest badanie – na dotychczas niewykorzystywanej próbce – polegające na  
siłowym (ręcznym) otwarciu badanego obiektu. Atak przeprowadzany 
jest dla klas 2-5 przy użyciu odpowiedniego zestawu narzędzi w ściśle 
określonym czasie działania. Niestety efektowne, znane z filmów krymi-
nalnych sceny zastąpione są spokojnym i metodycznym oddziaływaniem 
za  pomocą nieskomplikowanych narzędzi na badaną próbkę zgodnie 
z ustalonym wcześniej przez kierownika badań planem działania opartym 
na analizie dokumentacji badanej próbki. Zestaw narzędzi jest ściśle 
określony i jedyną możliwością improwizacji jest sposób wykorzystania i  
współdziałania dostępnych materiałów.
Wynik tego badania też odbiega od powszechnych wyobrażeń, ważne 
jest czy w wyznaczonym czasie uda się otworzyć badaną próbkę lub czy 
nie powstał otwór, który umożliwi swobodny dostęp. Wyznaczony czas 
to od 3 do 20 minut w zależności od klasy odporności, a badanie zostaje 
przerwane natychmiast po jego upływie.
Przed rozpoczęciem badań, zlecający musi określić klasę dla której należy 
przeprowadzić zlecone.
Nie jest możliwe wyprodukowanie okien o deklarowanych własno-
ściach antywłamaniowych bez znajomości metod badawczych, które 
służą do określenia tych specyficznych własności, ale również nie jest 
to możliwe bez konsultacji z dawcą systemu co do sposobu wykonania 
poszczególnych operacji technologicznych oraz dostawcą okuć w sprawie 
doboru i zamocowania poszczególnych elementów okuć.

Montaż wieńczy dzieło
Dla okien i drzwi balkonowych z ustaloną w badaniach klasą odporności 
na włamanie producent powinien dostarczyć instrukcję instalowania. Za-
leca się, aby instrukcja instalowania wydana przez producenta zawierała 
poniższe informacje.
Typowe szczegóły otworów budowlanych, w których wyrób może być 
instalowany.
Szczegóły dotyczące punktów mocowania, jak również dokładny opis 
elementów mocujących.
Szczegóły dotyczące punktów wymagających szczególnie sztywnego 
zamocowania, np. w pobliżu zamków i zawiasów.
Szczegóły dotyczące odporności na ściskanie uszczelnienia we wnęce 
między ścianą a ościeżnicą, np. w pobliżu zamków i zawiasów.
Szczegóły dotyczące szczelin, które powinny być utrzymane między 
częściami ruchomymi i stałymi.
Szczegóły dotyczące maksymalnego dopuszczalnego wystawania wkładki 
bębenkowej poza zewnętrzną tarczę osłaniającą zamek, tam gdzie jest 
to konieczne.
Inne szczegóły, o ile mają one wpływ na właściwości próbki do badań, 
dotyczące odporności na włamanie.
Szczegóły dotyczące stanu zamknięcia i/lub warunków, w których speł-
nione są wymagania odpowiadające deklarowanej klasie odporności.
Z pewnością nie we wszystkich przypadkach zachodzi potrzeba stoso-
wania okien o  podwyższonej odporności na włamanie, niemniej warto 
mieć świadomość, co kryje się za tym pojęciem, by z jednej strony 
nie wprowadzać klientów w błąd, a z drugiej strony uniknąć ewentu-
alnych problemów związanych z deklarowaniem bliżej nieokreślonych 
właściwości.

Opracował Marcin Szewczuk, Aluplast sp. z o. o.
W artykule wykorzystano materiały firm Laboratorium Techniki Budowla-
nej sp. z o. o. oraz fragment „Vademecum okien PVC 2017”.
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NIETECHNICZNE METODY ORGANIZACJI 
BEZPIECZNEJ PRACY NA PRZYKŁADZIE 
ALBATERM SP. Z O. O. – PRODUCENTA 
STYROPIANU DLA BUDOWNICTWA

Podejmując się tematu dotyczącego nietechnicznego bezpieczeństwa 
pracy, należy na samym początku wyjaśnić sobie jakiego obszaru on 
dotyczy. Jeśli mówimy o obszarze, to z pewnością próbujemy nakreślić 
jego granice i zadać sobie pytanie, gdzie one przebiegają i gdzie się 
zaczynają. W tym miejscu możemy się posłużyć granicami zakładu 
pracy, które strzeże wartownik na bramie i nie sposób ich przejść 
bez przepustki, a w przypadku nowozatrudnionego pracownika, 
bez szkolenia wstępnego BHP. Właśnie w pierwszym punkcie tego 
szkolenia wstępnego znajdujemy ów temat, owe granice obszaru, który 
brzmi „Istota bezpieczeństwa i higieny pracy”. W odpowiedzi na py-
tanie, czym jest ta „Istota”, przychodzi nam z pomocą słownik języka 
polskiego PWN, który podaje, istota to: „osoba, stworzenie”, „to, 
co jest w czymś zasadnicze”, „osobowość, charakter”. Następne pytanie 
jakie tu można postawić brzmi: jaki związek ma „istota” z „bezpie-
czeństwem”? Z pomocą w odpowiedzi spieszy nam GUS w publikacji 
zatytułowanej „Wypadki przy pracy w I półroczu 2021 r. – dane 
wstępne”, która to publikacja w  przyczynach wypadków wskazuje 
na wiodący czynnik – nieprawidłowe zachowanie się pracownika, 
60,7% wypadków przy pracy.

Rys. 1. Przyczyny wypadków przy pracy w I półroczu 2021 r. 
 – dane wstępne

Jak przeciwdziałać takiej sytuacji?

Z pewnością rozwiązań jest tyle ile osób, które z tym proble-
mem się mierzą. Jednym z rozwiązań, które jest warte rozważe-
nia, jest rozwiązanie zastosowane w firmie ALBATERM, zain-
spirowane modelem stresu wg Roberta Karaska, rozszerzonym 
przez Johnsona i Halla. Wyżej wymieniony model wskazuje, 
że źródłem niepożądanego stresu w pracy jest niski poziom 
kontroli, wysoki poziom wymagań, brak wsparcia. Przez kon-
trolę będziemy tu rozumieć między innymi, poczucie kontroli 
w pracy, obejmujące:
• możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących materialnego, 

społecznego i organizacyjnego środowiska pracy (rozdział XI KP),
• jasność w zakresie celów, obowiązków, kryteriów oceny oraz jasność 

co do metod wykonywania pracy, dostęp do niezbędnych informa-
cji (np. art. 2071 KP).

Przez wymagania będziemy rozumieć tu między innymi:
• wymagania związane z aktywnością poznawczą i kompetencjami 

(tzn. z koniecznością uczenia się, nabywaniem umiejętności, roz-
wiązywania problemów, planowaniem, zdobywaniem kwalifikacji 
i podejmowaniem współpracy z innymi),

• wymagania dotyczące sprawności psychosensorycznej, pamięci, 
koncentracji uwagi,

• wymagania związane z podejmowaniem szybkich decyzji oraz zwią-
zane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zarówno pracowni-
ków, produkcji i eksploatowanych maszyn, urządzeń, instalacji (art. 
211 i 212 KP).

Przez wsparcie będziemy rozumieć tu między innymi:
• dostęp do szkoleń,
• dostęp do informacji i ekspertów / specjalistów,
• pomoc wzajemną.

W tym miejscu należy podkreślić, że uczenie się i rozwój oso-
bisty pracownika pojawiają się wtedy, kiedy zarówno wymaga-
nia, jak kontrola utrzymują się na  wysokim poziomie. Warto 
zaznaczyć, że wówczas mamy do czynienia z pojęciem „dobrego 
stresu”. Stres ten jest związany z pokonywaniem sytuacji trud-
nych, podczas których pracownik nabywa nowych umiejętności, 
zdobywa doświadczenie, zwiększa poczucie własnej wartości 
i jest gotowy bez większego lęku stawić czoła nowo pojawiają-
cym się problemom.

BHP
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Rys. 2. Pożądany model oddziaływań na pracownika.  
W – wysokie/a, N – niskie/a.

Natomiast brak wymagań formuje w pracowniku „wyuczoną 
bezradność”. Mając na uwadze powyższe, proponujemy nowy „po-
żądany model oddziaływań na pracownika”, który w dużej mierze 
powinien zredukować ilość wypadków związanych z nieprawidło-
wym zachowaniem się pracowników. W celu wdrożenia tego mo-
delu można przyjąć, że wystarczy przestrzegać wymagań prawnych 
wynikających z ustawy Kodeks pracy i aktów wykonawczych. Przy 
takim rozwiązaniu trzeba zadać sobie pytanie – czy jest to wy-
starczające, skoro statystyki pokazują co innego? Co więc należy 
zrobić? W tym miejscu wróćmy do najsłabszego ogniwa łańcucha 
zdarzeń prowadzącego do wypadku – czyli „istoty” i odpowiedz-
my sobie na pytanie – co czyni ją słabą? Tu możemy się pokusić 
o wgląd w samego siebie i dać kilka odpowiedzi:
• mam „krótką” pamięć,
• nie angażuję się, jeśli nie muszę,
• jestem kreatywny w ułatwianiu sobie pracy,
• przyjmuję za dozwolone, to co nie jest zabronione,
• miłuję wolność i niezależność.

Jednym słowem prawdziwy Drzymała – polski chłop z poznań-
skiego. Jeśli znamy słabości, to im zaradźmy. W tym miejscu 
pozwolimy sobie na pewną nieskromność i podamy kilku nietech-
nicznych metod wprowadzonych i  sprawdzonych w procesach 
produkcyjnych w firmie ALBATERM.
Metoda pierwsza – karta kontroli dziennej. Składa się ona 
z „awersu” i „rewersu”. Na pierwszej stronie karty kontroli dzien-
nej prowadzący linię produkcyjną przed przystąpieniem do pracy 
wpisuje wyniki kontroli linii, przeprowadzonej na podstawie listy 
kontrolnej zapisanej na odwrocie karty. Karta służy także do za-
pisywania uwag, spostrzeżeń oraz wykonanych napraw i konser-
wacji. Każda zmiana robocza dokonuje takiej kontroli uprzednio 
zapoznając się z wcześniejszymi wpisami. Karty są przekazywane 
działom produkcyjnym w postaci zbindowanych zeszytów, do któ-
rych mają dostęp wszyscy pracownicy, w tym kierownik produkcji 
i służba BHP, które to osoby także mogą wpisywać w karcie zale-
cenia do wykonania. Lista kontrolna w karcie pozwala wyelimino-
wać słabe ogniwo związane z pamięcią pracownika, a wpisy w kar-
cie pozwalają na właściwy przepływ informacji o zdarzeniach, 
zakłóceniach, potencjalnych zagrożeniach, między pracownikami 
na różnych zmianach roboczych i pracownikami nadzoru.

Metoda druga – procedura postępowania z zakłóceniami. Jest to jed-
nostronicowa procedura w postaci diagramu, który jest integralnym 
elementem karty kontroli dziennej. Zawiera ona informację o postę-
powaniu z zakłóceniami. Procedura wyraźnie wyznacza granice tego 
co jest dozwolone i co jest zabronione.
Metoda trzecia – plan okresowych przeglądów i konserwacji. Plan 
okresowych przeglądów i konserwacji stanowi integralny element kar-
ty kontroli dziennej. Pozwala ona kierownikowi zmiany na zaplano-
wanie postojów produkcyjnych, które nie kolidują planem produkcji. 
Pracownikom obsługującym maszyny daje informację o  sprawowa-
nym nadzorze nad bezpieczeństwem eksploatacji maszyn.
Metoda czwarta – cotygodniowe spotkania produkcyjne. Raz w ty-
godniu z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne działy 
są omawiane:
• zapisy w kartach kontroli dziennej,
• planowane postoje technologiczne, przeglądy okresowe, remonty,
• realizacja poszczególnych zadań wynikających z planów, w tym 

trudności z ich realizacją,
• zagrożenia, zdarzenia potencjalnie-wypadkowe, wypadki oraz 

odstępstwa od przyjętych zasad i norm,
• zakłócenia w produkcji.

Ze spotkania powstaje protokół, który trafia wraz z wnioskami, termi-
nami realizacji i osobami odpowiedzialnymi za realizację, po jednym 
egzemplarzu do poszczególnych działów produkcyjnych i do osób 
sprawujących nadzór nad pracownikami i produkcją. Taka forma 
spotkań zapewnia wsparcie osobom odpowiedzialnym, wzmacnia 
poszczególne zespoły, pozwala partycypować pracownikom w realizacji 
poszczególnych zadań, a zapisy zawarte w protokole dają możliwość 
wzajemnej kontroli i realnej oceny postępu nałożonych i przyjętych 
zobowiązań.
Metoda piąta – kwadranse BHP. Raz w tygodniu razem z protokołem 
z narady produkcyjnej jest wydawany w formie papierowej (jednokart-
kowej) tak zwany „kwadrans BHP”. Zawiera on treści dotyczące 
bezpieczeństwa, które najczęściej są zainspirowane powstałymi zakłó-
ceniami w produkcji, zauważonymi odstępstwami od przyjętych zasad, 
zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Kwadrans jest formą 
instruktażu przypominającego zasady i wymagania BHP oraz stanowi 
znakomitą formę uzupełniającą szkoleń okresowych BHP.
Metoda szósta – przedstawiciel pracowników. Raz na 12 miesięcy 
(można przyjąć inny okres) załoga wybiera spośród siebie przedstawi-
ciela pracowników. Wybrany przedstawiciel załogi, pozwala praco-
dawcy na właściwe przeprowadzenie wymaganych prawem konsultacji 
społecznych, w tym dotyczących poprawy warunków pracy, oceny 
środków ochrony indywidualnej itp. Załoga przez reprezentanta może 
partycypować w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.
Powyższa metoda nietechnicznej organizacji bezpiecznej pracy, stanowi 
doskonałe źródło informacji nie tylko do analizy stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie, ale także do analizy bezpieczeństwa utrzy-
mania ruchu produkcji. Angażuje ona w pełni załogę do współpracy 
z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czyni ich odpowiedzialnymi 
współtwórcami działań zapewniających bezpieczeństwo sobie  innym.

Mgr Piotr Janczewski
Specjalista ds. BHP i PPOŻ w firmie ALBATERM Sp. z o. o.
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy, Oddział Konin.
2008 – 2012 CIOP PIB – ekspert BHP przy Regionalnych Ośrodkach 
Doradztwa dla Małych i Dużych Przedsiębiorstw.

BHP
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Panie dyrektorze, mija 15 lat od ob-
jęcia przez pana funkcji dyrektora 
Zespołu Szkół Budowlanych. Czy 
mógłby pan przedstawić jak zmieni-
ła się w tym okresie szkoła?
Na początku warto nadmienić, że 15 lat 
temu szkoła przeżywała bardzo duży kryzys, 
zarówno finansowy jak i organizacyjny. Dziś 
już tego nie widać. A ponadto zmianie uległo 
prawie wszystko. Zostały wyremontowane 
wszystkie sale lekcyjne, otrzymały one nowe 
wyposażenie. Nowy blask uzyskała elewacja 
budynku. Nowa elewacja to efekt naszej 
współpracy z firmami, w tym przypadku 
z firmą Remmers.
Jesteśmy dobrze wyposażeni w pomoce 
dydaktyczne.
Od strony szkolnej otworzyliśmy nowe 
kierunki nauczania – technik architektury 
krajobrazu, monter stolarki budowlanej 
i mechanik motocyklowy. Kadra pedagogicz-
na też się zmieniła na przestrzeni ostatnich 

„BudowlANKĘ na Grunwaldzkiej mamy w sercu”  
– WYWIAD Z DYREKTOREM ARKADIUSZEM DRATWĄ

Mgr inż. Arkadiusz Dratwa został 
powołany 31 sierpnia 2021 roku 
na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Budowlanych w Poznaniu 
przy ul. Grunwaldzkiej 152 
na kolejną kadencję, tj. na okres 
od dnia 1 września 2021 do dnia 
31 sierpnia 2026 roku.

Życzymy wielu sukcesów 
i dynamicznego rozwoju 
BudowlANKI!
Redakcja AKTUALNOŚCI WIB
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Bank światowy podaje, że połowa 
odpadów na świecie pochodzi 
z budownictwa. To olbrzymia masa...
Cała historia zaczyna się od cyklu życia 
budynku i jego analizy. Dziś skupiamy 
się na kosztach początkowych inwesty-
cji. Całkowicie pomijana jest kwestia 
tego, że budynki powinny starczyć nam 
co najmniej na 30 lat. Brakuje firm takich 
chociażby jak moja, które potrafią cykle 
życia budynków wyliczać. Kwestia ta 
jest pomijana także przy zamówieniach 
publicznych. A najnowszy raport IPCC 
mówi wprost, że nie jesteśmy już w stanie 
przywrócić poprzedniego stanu klimatycz-
nego naszej planety.

Co można zrobić?
Po pierwsze to państwo powinno rozpo-
cząć od ogłaszania przetargów na budowę 
obiektów z określeniem cyklu życia budynku 
do 30 lat. Określone powinny być koszty 
inwestycyjne i koszty utrzymania danego 
budynku przez ten czas. Nie sztuką jest 
tanio kupić obiekt, a tanio go eksploatować. 
Oczywiście nakłady na nieruchomość, która 
będzie zużywała np. mniej energii, mogą 
być wyższe, za to jednak mamy obiekt dużo 
bardziej efektywny energetycznie. Siedzi-
ba W.P.I.P. to właśnie przykład budynku, 
który jest zeroenergetyczny. Mamy certyfi-
kat LEED na poziomie najwyższym, czyli 
platinium. Mamy też certyfikat Wellbeing 

świadczący o tym, że ludzie przebywający 
w nim mają stworzone najlepsze warunki.

A które z elementów obiektu 
nadawać będą się do powtórnego 
wykorzystania po rozbiórce? Odzysk 
materiałów to ważny element 
gospodarki obiegu zamkniętego.
Przyznam się, że planując budynek, projek-
towany siedem lat temu, nie miałem takiej 
wiedzy, jak dziś. Mamy chyba najlepszy 
budynek w Polsce, patrząc na wszystkie 
rozwiązania, które w nim są. Natomiast je-
śli chodzi o element, o którym pani mówi, 
to wtedy byłem zbyt mało wyedukowany, 
by w taki sposób zaprojektować budynek. 
Dostrzegam jednak, że to konieczność. Wi-
dząc tak szybko zmieniające się otoczenie 
biznesowe, nowe trendy, należy projek-
tować budynki, które są przygotowane 
do zmiany funkcji.

WYWIAD Z PREZESEM DARIUSZEM STASIKIEM  
W RZECZYPOSPOLITEJ Z 13.08.2021 R.

Należy projektować budynki przygotowane do zmiany funkcji – 
mówił w programie # RZECZoNIERUCHOMOSCIACH Dariusz 
Stasik, prezes W.P.l.P., pomysłodawca projektu Save the Planet.

Anna Krzyżanowska

lat. Duże zmiany zaszły także w dziale admi-
nistracji. Szkoła to „żywa” organizacja. Tutaj 
nie możemy pozwolić sobie na chwilkę luzu. 
Pracujemy z bardzo dużą grupą młodzieży. 
Obecnie mamy 850 uczniów. Każdy dzień 
jest inny.
Bardzo mocno współpracujemy z zaprzy-
jaźnionymi placówkami zagranicznymi. 
Szczególnie z Zakładem Wspierania 
Kształcenia Zawodowego dla Brandenburgii 
oraz Średnią Szkołą Politechniczną w Brnie. 
Dzięki programom unijnym nawiązaliśmy 
kontakty z placówkami na Łotwie i Słowacji 
oraz w Rumunii i Bułgarii. Napisaliśmy 
bardzo atrakcyjny projekt Erasmus na wyjazd 
uczniów i nauczycieli do Portugalii. Niestety 
pandemia wstrzymała nasze plany.

A jaki okres był dla Pana 
najtrudniejszy?
Były dwa bardzo ważne wydarzenia 
w ostatnim okresie. Pierwsze to reforma 
systemu oświaty. Przede wszystkim poja-
wiło się nowe Prawo oświatowe a na do-
datek musieliśmy zmierzyć się z tzw. 
„podwójnym naborem”. Było to dla nas 
bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Do 
pierwszych klas przyszło prawie trzy razy 
więcej młodzieży niż normalnie. Przez całe 
lato i wrzesień pracowaliśmy na podwój-
nych obrotach. Ale daliśmy radę.

Drugie takie wydarzenie to konieczność 
zmian w  umowach o pracę i zmiany regu-
laminów pracowniczych. Rok czasu zajęło 
nam wprowadzenie tych bardzo ważnych 
i trudnych zmian w systemie funkcjono-
wania szkoły. Ale z wielką satysfakcją mogę 
powiedzieć, że te trudne zmiany zostały 
dokonane bezbłędnie.

A największe sukcesy, zmiany, które 
istotnie wpłynęły na funkcjonowanie 
szkoły?
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły 
było nadanie imienia szkoły. Poprzedni 
Ludwik Waryński niezbyt dobrze nam się 
kojarzył. Ten dzisiejszy – Roger Sławski 
to nasza duma.
Inne bardzo ważne wydarzenie to wykupienie 
budynku szkoły. Cały proces trwał kilkanaście 
lat, ale udało się go zakończyć pozytywnie. 
Niewątpliwie sukcesem jest ciągła moderniza-
cja szkoły i stałe doposażanie szkoły.

Pana plany na najbliższą kadencję?
To będzie bardzo trudny okres. Jesteśmy cały 
czas w fazie reformy oświaty. Obecne klasy 
technikum będą uczyły się w pięcioletnim 
systemie. Chcemy również poprawić wyniki 
egzaminacyjne. Cały czas coś się zmienia, 
musimy udoskonalać własne warsztaty pracy 
oraz podnosić kwalifikacje. Szczególnie 

nauczyciele przedmiotów zawodowych. 
Postawiliśmy przed naszymi architektami 
krajobrazu bardzo ważne zadanie. Chcemy 
sami zaprojektować  wykonać modernizację 
terenu przed szkołą, od ulicy Grunwaldzkiej. 
To musi być nasza wizytówka.

Czy ma Pan jakieś plany związane 
z przyszłością szkoły?
Bardzo chciałbym tę kadencję zakończyć 
dwoma bardzo dużymi inwestycjami. 
Po pierwsze to rozbudowa szkoły o salę 
do ćwiczeń praktycznych. Bardzo nam 
tego brakuje. Mogę zdradzić, że powstaje 
już wstępna koncepcja rozbudowy.
Druga inwestycja i marzenie dla naszej szkoły 
to budowa sali gimnastycznej z prawdziwego 
zdarzenia, pełnowymiarowa z zapleczem 
sanitarnym i zapleczem technicznym.

A jak scharakteryzowałby Pan 
Zespół Szkół Budowlanych?
ZSB to bardzo innowacyjna szkoła, bardzo 
dobra kadra nauczycielska i administracyjna. 
Bardzo dobrze współpracująca z firmami, 
tymi dużymi i rzemieślniczymi – to nasza 
duma. Kształcimy fachowców i ciągle się 
rozwijamy. Stawiamy na sport, kulturę, teatr. 
Dbamy o tradycje szkolne. BudowlANKĘ 
na Grunwaldzkiej mamy w sercu.

Rozmawiała Monika Przybysz.

WYWIADY
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W.P.I.P. – MARDOM 
NOWYM CZŁONKIEM IZBY

Firma W.P.I.P. – MARDOM  
www.wpip-mardom.pl została założona 
w 1992 r. w Poznaniu. Od początku swojej 

działalności zajmuje się architekturą kubatu-
rową – w szczególności budową budynków 
wielorodzinnych. Przez blisko 30 lat wybu-
dowała wiele obiektów mieszkaniowych oraz 
przemysłowych. W okresie ostatnich lat firma 
zrealizowała między innymi następujące pro-
jekty mieszkaniowe:
• osiedle Goplana na poznańskich Jeżycach,
• osiedle Nowy Sołacz,
• osiedle Pryzma,
• osiedle w Rokietnicy.

Dla inwestycji realizowanych przez W.P.I.P. 
– MARDOM charakterystyczna jest wysoka 
jakość użytych materiałów oraz terminowa 
realizacja. Firma znana jest na rynku także 

ze względu na nowoczesne rozwiązania, które 
wykorzystuje przy realizacji swoich projektów. 
Współpracuje w tym celu z renomowanymi 
producentami oraz wykonawcami. Przedsię-
biorstwo systematycznie buduje swoje portfo-
lio oraz markę solidnego i godnego zaufania 
generalnego wykonawcy.

Obiekty zrealizowane przez W.P.I.P. – MAR-
DOM na dobre wpisały się w krajobraz stolicy 
Wielkopolski. Budowane przez nią osiedla 
są dziś synonimem bezpieczeństwa i komfortu. 
To też nadrzędne wartości, które stanowią znak 
rozpoznawczy każdej realizowanej inwestycji.

Ciężka praca, terminowość realizowanych pro-
jektów, partnerskie podejście do prowadzenia 
biznesu i wsłuchiwanie się w potrzeby rynku – 
to czynniki, które złożyły się na sukces W.P.I.P. 
– MARDOM i stanowią niezwykłą siłę firmy.

Nowe Ogrody VI, Poznań
Fot. archiwum firmy Proxin Investment Sp. z o. o.

Osiedle Goplana, Poznań, budynek E
Fot. archiwum firmy Colian Developer  
Sp. z o.o. Sp. k.

http://www.wpip-mardom.pl
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Słowackiego 7, Poznań
Fot. archiwum firmy Proxin Investment Sp. z o. o.

Nowe Ogrody VII, Poznań
Fot. archiwum firmy Proxin Investment Sp. z o. o.

Nowy Sołacz, Poznań
Fot. archiwum firmy MD-PD Sp. z o.o. Sp. k.

Osiedle Goplana, Poznań, budynek B
Fot. archiwum firmy Colian Developer Sp. z o.o. Sp. k.
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PRZEDSTAWIAMY NOWEGO 
CZŁONKA IZBY – FIRMĘ ALSTAL

ALSTAL Grupa Budowlana www.alstal. eu 
to jedna z największych polskich firm bu-
dowlanych, która już od 45 lat specjalizuje 
się w projektowaniu oraz generalnym wyko-
nawstwie inwestycji budowlanych w zakresie 
budownictwa:
• sportowo-rekreacyjnego,
• przemysłowego,
• mieszkaniowego,
• szpitali i centrów medycznych,
• renowacji obiektów zabytkowych,
• farm wiatrowych.

Dzięki systematycznie zwiększającej wartości 
sprzedaży oraz portfela zamówień Alstal umac-
nia swoją pozycję na rynku, tworząc kolejne 
oddziały zlokalizowane w miastach o znacz-
nym potencjale inwestycyjnym. ALSTAL 
posiada swoje oddziały w Poznaniu, Gdańsku, 
Wrocławiu, Bydgoszczy i Łodzi.
Firma ma na swoim koncie bardzo szerokie 
spektrum inwestycji na krajowym rynku – 
od budowy szpitali i centrów medycznych, 
przez farmy wiatrowe, po renowację obiek-
tów zabytkowych. W portfolio grupy jest 
m.in. budowa Opery Leśnej w Sopocie, Term 
Maltańskich w Poznaniu, stadionu MotoA-
rena w Toruniu czy wielokrotnie nagradzanej 

Szkoły Muzycznej w Warszawie. Perłą w ko-
ronie firmy niewątpliwie będzie też szczeciń-
ska Fabryka Wody, nowoczesny kompleks 
basenowo-edukacyjny z największą liczbą 
saun w Europie. Ta inwestycja to projekt wart 
ponad 350 milionów złotych.
Realizacje firmy ALSTAL już na dobre wpisały 
się w krajobraz Poznania i województwa 
wielkopolskiego. Obok Term Maltańskich 
wymienić należy chociażby Collegium 
Heliodori Święcicki UAM, Komisariat Policji 
Stare Miasto, Centrum Symulacji Medycznej 
– nowoczesny, trzypiętrowy budynek szkole-
niowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego. Obecnie firma realizuje 
z powodzeniem kolejne obiekty na terenie mia-
sta dla największych poznańskich uczelni.
Nadrzędną wartością firmy Alstal jest zapew-
nienie bezpieczeństwa i partnerskich relacji 
inwestorom, podwykonawcom, dostawcom 
oraz pracownikom tworzących siłę organizacji.
Pozycja firmy Alstal jako lidera wśród polskich 
firm budowlanych realizujących projekty 
z zakresu sektora publicznego, wojskowego 
czy prywatnego jest efektem ciężkiej pracy każ-
dego pracownika oraz wsłuchania się w indywi-
dualne potrzeby otoczenia.  
Razem #BudujemyMożliwości!

Jarosław Szczupak, prezes zarządu firmy 
ALSTAL Grupa Budowlana

Termy Maltańskie
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http://www.alstal.eu
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Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Collegium Heliodori Święcicki UAM

Komisariat Policji Poznań Stare Miasto
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PRYWATNY SZLAK  
ROGERA SŁAWSKIEGO

Poznań odwiedziła pani Krystyna 
Sławska, wnuczka wybitnego 
poznańskiego architekta – Rogera 
Sławskiego. Odwiedziła i zaprosiła 
społeczność Zespołu Szkół 
Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 
na ciekawą wyprawę.

Wędrówka śladem poznańskiego architekta to fantastyczny 
pomysł zarówno na krótki spacer jak i dłuższą wycieczkę. 
Wszystko zależy od tego, na co mamy akurat ochotę i czas. 

Możemy zwiedzić Poznań szlakiem budynków, które pan Roger 
zaprojektował. Możemy też wyruszyć trochę dalej, by odpocząć 
w zaciszu dworków, pałaców i kościołów jego projektu. Ale możemy 
też wybrać mniej oczywistą, znaną dotąd nielicznym, trasę związaną 
z życiem Sławskiego. I właśnie na taki spacer zaprosiła nas, spo-
łeczność szkoły, która nosi imię Rogera Sławskiego, wnuczka tego 
architekta. Chcecie wiedzieć, gdzie mieszkał? Jak i dlaczego zmieniał 
poznańskie adresy zamieszkania ? Jeśli tak, to ruszajmy. Nasza wy-
cieczka rozpoczyna się przy ulicy Zamkowej w Poznaniu.

Pani Krystyna Sławska i uczestnicy wycieczki na Zamkowej 5

Ulica Zamkowa w Poznaniu

Kamienica, w której spędził dzieciństwo i szkolne lata, sygnowana jest 
dziś numerem 5. Warto mieć jednak świadomość, że  przed laty po-
dział i numeracje działek były nieco inne. Rodzice Rogera Sławskiego 
byli właścicielami aż trzech przylegających do siebie kamienic przy uli-
cy Zamkowej. Świadczy to o ich nieprzeciętnym statusie społecznym 
i majątkowym. Dzieciństwo Rogera w sąsiedztwie Starego Rynku, naj-
pewniej nie tylko na niego wywarło ogromny wpływ, ale i na jego sio-
strę, Marię Wicherkiewicz, autorkę książek poświęconych m.in. osobie 
Jana Baptysty Quadro.

Kolejne lata w  życiorysie Sławskiego to  czas studiów architektonicz-
nych w Niemczech. Po powrocie do Poznania, wykształcony już archi-
tekt wybrał na  swoje mieszczanie i  pracownię projektową kamienicę 
przy ulicy 3 Maja. Dziś w tym miejscu stoi budynek z bramą numer 49. 

Mieszkanie Sławskiego przy ulicy 3 Maja w Poznaniu

Warto zobaczyć dziedziniec tej kamienicy. Pozytywnie zaskoczy nas tu 
jedna z kamienic po przepięknej rewitalizacji (nagroda Jana Baptysty  
Quadro z 2019 roku). Prawdziwa perełka.

Taka lokalizacja pracowni architektonicznej to świetny wybór Sławskie-
go. Świadczy o jego zmyśle marketingowym i pragnieniu bycia w cen-
trum tego, co kochał, czyli miasta.

Kolejny adres to  ulica 23 Lutego 17. Roger zakupił całą kamienicę, 
która na początku XX wieku znajdowała się w miejscu stojącego tam 
obecnie powojennego budynku. 



25

CO NOWEGO U SŁAWSKIEGO

Zamieszkał tam na  drugim piętrze wraz z  żoną Zofią i  dwojgiem 
dzieci. Jednocześnie nie zrezygnował z mieszkania przy ulicy 3 Maja. 
Tam, jeszcze przez kilka lat, projektował poznańskie i podpoznańskie 
obiekty, przyjmował zleceniodawców, spotykał się z  inwestorami. 
Mieszkanie przy ulicy 23 Lutego to sześciopokojowy komfort, który 
musiał, wraz z wybuchem II wojny światowej, skurczyć się do rozmia-
ru jednej walizki i życzliwego kąta u dobrych ludzi, którzy ugościli, 
a właściwie to schronili rodzinę Sławskich w swoim mieszkaniu przy 
ulicy Jackowskiego 17.

Pani Krystyna Sławska opowiada o mieszkaniu dziadka  
przy ulicy 23 Lutego

Jackowskiego 17 – kamienica, w której Sławski mieszkał w czasie II wojny 
światowej

Był to sposób na przetrwanie okupacji, która była bezwzględna dla pol-
skiej inteligencji. Pozostanie w centrum miasta, pod swoim adresem, 
groziłoby niechybną wywózką rodziny.

Po wojnie, w 1945 roku, miasto przyznało zasłużonemu już architekto-
wi mieszkanie przy ulicy Kościuszki 80.

Kościuszki 80 – kamienica, w której Sławski mieszkał po II wojnie światowej

Obok Rogera Sławskiego, bohatera naszego spaceru, kamienicę tę 
zamieszkiwali śpiewak operowy – pan Józef Prząda, jego syn – malarz 
– pan Jacek Prząda i doktor pediatrii – pani Krystyna Harmacińska. 
Lokatorom tej kamienicy gratulujemy kreatywności, a wnuczce 
architekta i Wam, Drodzy Czytelnicy, dziękujemy za wspólny spacer.

Alicja Maksymiuk 
Fot. Jacek Zjawin

Dziedziniec pod adresem Kościuszki 80 w Poznaniu

Odwiedziliśmy z panią Krystyną także i to miejsce, a tam spotkała nas 
miła niespodzianka. Na  podwórku tętniącym przyjaznym sąsiedzkim 
życiem, poznaliśmy lokatorów, którzy nie  tylko dbają o  ukwiecony 
i sympatyczny charakter tego miejsca, ale w ramach miejskiego projek-
tu chcą przygotować spotkanie i prezentację na temat mieszkańców tej 
kamienicy, którzy byli kiedyś jej lokatorami.

Kościuszki 80 – okna powojennego mieszkania Rogera Sławskiego



26

CO NOWEGO U SŁAWSKIEGO

ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA,  
CZYLI O SPOTKANIU Z AUTORKĄ KSIĄŻKI 
„ALBUM RODZINNY ROGERA SŁAWSKIEGO”

Pełen fotografii ,,Album rodzinny Rogera Sławskiego” ukazuje dzieje 
trzech rodów: Sławskich, Ziołeckich i Czaplów. Portrety, dokumenty, 
listy to  archiwalia, które pomagają stworzyć spójny obraz dziejów 
ludzi, których połączyły śluby i więzy krwi. Dotarcie do tych źródeł 
bywa bardzo skomplikowane, ale jeśli uda się pozyskać lub choćby 
zobaczyć i dotknąć to, co stanowiło wartość dla naszych przodków, 
budzi się w nas coś z odkrywcy, detektywa, poławiacza pereł. Tak – 
pereł, bo takie pamiątki, to perełki. Gdy zgromadzi się kilka, kilkana-
ście albo jeszcze więcej, może powstać piękna kolia, czyli na przykład 
książka. Oprócz samej jej urody, wynikającej z  pięknego wydania, 
może stanowić wartość dla ludzi w jakiś sposób związanych z opisa-
nymi w niej rodzinami, a także dla czytelników darzących sympatią 
Poznań, a zwłaszcza miejsca, które na starych fotografiach wyglądają 
tak  baśniowo. Jakby czas na  chwilę przystanął, zwolnił, chciał coś 
wyszeptać. Może jakąś tajemnicę.

Wiele rodzinnych historii to prawdy znane i nieznane. Sprawy jawne 
i skrywane. Te, o których się mówi następnym pokoleniom i te, które 
się skrywa pod osłoną prywatności, intymności, dyskrecji. Czytelnik 
może się najwyżej domyślać, spekulować lub na własną rękę podjąć 
wysiłek dalszego wyjaśniania i odkrywania tego, co jeszcze zawoalo-
wane i nieodnalezione.

Dyrekcja, nauczyciele i  młodzież z  Zespołu Szkół Budowlanych 
uczestniczyli 6 września 2021 roku w spotkaniu autorskim dotyczą-
cym książki ,,Album rodzinny Rogera Sławskiego. Historia Ziołec-
kich, Sławskich i Czaplów”.

Uczestnicy spotkania autorskiego

Spotkanie z  autorką – panią Krystyną Sławską – wnuczką architekta 
Sławskiego, odbyło się w chyba najlepiej pasującym do tego wydarze-
nia miejscu, bo w budynku Bazaru, którego renowację zaprojektował 
sam Roger Sławski. Spotkaliśmy się w Sali Białej, niewątpliwie jednej 
z najpiękniejszych sal balowych. Tym razem tańczyły tam wspomnienia 
przywołane na stronicach książki i podczas samego spotkania. Autorka 
– pani Sławska – wraz z panią Gabrielą Klause – znawczynią dorobku 
architekta i  autorką wstępu do  książki, prowadziły audytorium przez 
meandry tworzenia dzieła o takim charakterze. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez Wydawnictwo Miejskie – wydawcę dzieła.

Pani Krystyna Sławska z młodzieżą z ZSB

Sala była pełna ludzi z niecierpliwością oczekujących na możliwość za-
kupu książki – publikacji, która zabiera czytelnika w niezwykłą podróż 
do świata, który z jednej strony należy już do przeszłości, a z drugiej – 
jest tak bardzo obecny w ludziach związanych z opisywanymi rodzinami 
oraz miejscach i realizacjach architektonicznych mistrza Sławskiego.

Alicja Maksymiuk  
Fot. Jacek Zjawin

Często bywa tak, że jakaś rzecz, jakiś przedmiot, przywołuje wspomnienia. Myśli 
wtedy płyną same, a nurt tej rzeki może zaprowadzić do bardzo zamierzchłych 
czasów. Bywa, że taka sentymentalna podróż stanie się inspiracją do działań, 
które zbudują most między przeszłością i przyszłymi pokoleniami. A mostem 
może być na przykład książka. I tak też się stało. Pani Krystyna, wnuczka Rogera, 
spoglądając na obraz, który wisiał w domu jej dziadka, siedząc na fotelu, który 
tak bardzo lubił dziadek Roger, popłynęła myślami bardzo daleko, a  nurt tej 
rzeki stal się bardzo szeroki. Postanowiła więc napisać książkę, która opowie 
nie tylko o jej dziadku, ale i o rodzinach, których losy splotły się ze Sławskimi.

Pani Sławska i społeczność ZSB
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TOWAROWA 39 
BUDOWĄ ROKU 2020

Wybudowany przez firmę Ataner 
Sp. z o. o. budynek mieszkalno-
-biurowy przy ul. Towarowej 39 

otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie 
BUDOWA ROKU 2020 (nagroda 2. stop-
nia) organizowanym przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa. 
Celem konkursu jest wyłonienie obiek-
tów budowlanych, na których osiągnięto 
wyróżniające się wyniki realizacyjne. 
Towarowa 39 to najwyższy budynek miesz-

kalny w Poznaniu, położony w sąsiedztwie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
dworca PKP Poznań Główny i parku im. 
Karola Marcinkowskiego. Budynek ma 22 
kondygnacje, siłownię dla mieszkańców, 
taras na dachu o powierzchni 180 m2, par-
king podziemny oraz monitoring i ochronę. 
Został zaprojektowany przez Pracownię Ar-
chitektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich.
Gratulujemy!
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„PARK PODOLANY” 
– INWESTYCJA PWD 
DEWELOPER

Członek Izby firma PWD Deweloper 
Sp. z o. o. jest bardzo prężnie dzia-
łającą spółką dewelopersko-inwesty-

cyjną zawiązaną przez grupę prywatnych 
inwestorów. Przedsiębiorstwo za główny 
przedmiot swojej aktywności gospodarczej 
uznaje działalność deweloperską, polegają-
cą na realizowaniu przedsięwzięć budowla-
nych w charakterze inwestora lub inwestora 
zastępczego. Inwestycje realizowane przez 
firmę są umiejscowione w atrakcyjnych 
lokalizacjach, umożliwiających wypoczy-
nek oraz szybki i łatwy dostęp do centrów 
usługowo-handlowych Poznania. Spółka 
gwarantuje klientom najwyższą jakość 
wykonywanych usług, której towarzy-
szy dogodna cena metra kwadratowego 
powierzchni mieszkalnej. PWD Deweloper 
dba o wysoką jakość realizowanych inwe-
stycji – współpracuje z dobrymi biurami 
architektonicznymi i solidnymi firmami 
budowlanymi. Wykorzystuje przy tym 

najnowocześniejsze technologie i materiały 
budowlane.
Spółka PWD Deweloper zrealizowała 
już wiele inwestycji na terenie Poznania, 
między innymi budynki mieszkalno-usłu-
gowe przy ul. Świerzawskiej i Ptasiej w Po-
znaniu, budynek przy ul. Modrej, a także 
zespół budynków wielorodzinnych przy ul. 
Smardzewskiej.
W 2014 r. spółka została uhonorowana 
nagrodą „JAKOŚĆ ROKU 2013” za inwe-
stycję przy ulicy Literackiej 45J w Pozna-
niu. Honorowym patronem konkursu jest 
Europejska Organizacja Jakości z siedzibą 
w Brukseli.
Wszystkie inwestycje PWD zlokalizowane 
są w pobliżu miejskich terenów zielonych, 
takich jak Lasek Marceliński, Jezioro Ru-
sałka czy Strzeszynek. Firma dba również 
o to, by okoliczna infrastruktura była 
zachęcająca i ułatwiająca codzienne życie – 
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chodzi o bliskość sklepów, szkół, przychod-
ni lekarskich.
Ostatnią inwestycją realizowaną przez 
PWD jest zespół budynków wielorodzin-
nych „Park Podolany” położony w dziel-
nicy Podolany, w północno-zachodniej 
części Poznania. Budowa podzielona 
została na 3 etapy, z których każdy reali-
zowany był równocześnie z zakończeniem 
poprzedniego. I etap budowy obejmo-
wał realizację 196 lokali mieszkalnych, 
a oddanie do użytku nastąpiło latem 2020 
r. Jednocześnie rozpoczęła się budowa 
etapu II, w którym przygotowano 152 
lokale, a których przekazanie do użytku 
nastąpi na koniec roku 2021. Obecnie trwa 
również budowa etapu III obejmującego 
79 lokali. Inwestycja cieszy się ogromną 
popularnością, o czym świadczy fakt, 
że do zakończenia przedsięwzięcia pozostał 
jeszcze rok (oddanie budynku do użytko-
wania nastąpi w 2022 r.), a do sprzedaży 
pozostały tylko 3 lokale!
Jako jeden z niewielu deweloperów firma 
oferuje klientom miejsce w hali garażowej 
w cenie lokalu. Aby sprostać oczekiwaniom 
klientów, firma oferuje mieszkania o zróż-
nicowanym metrażu. Klient może wybrać 
coś dla siebie – od kawalerek po mieszkania 
dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni 
od 35 m2 do aż 107 m2.
Do każdej realizacji PWD podchodzi indy-
widualnie i wprowadza na życzenie klien-

tów różne zmiany, by jak najlepiej sprostać 
oczekiwaniom przyszłych właścicieli 
i umożliwić im aranżację lokalu według 
własnych planów i pomysłów. Od 2020 r. 
spółka współpracuje z firmą Red Net, która 
zajmuje się wykończeniem wnętrz. Każdy 
klient ma możliwość podpisania osobnej 
umowy na wykonanie wykończenia lokalu 
pod klucz.
PWD może się pochwalić innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Należą do nich między in-
nymi lokale mieszkalne ze zlokalizowany-
mi na dachu ogrodami. Lokale na ostatniej 
kondygnacji posiadają przestronne tarasy, 
umożliwiające wypoczynek we własnym 
ogrodzie na szczycie budynku, w centrum 
miasta! Tego typu rozwiązania cieszą się 
ogromną popularnością, a ich sprzedaż 
często poprzedzona jest listą oczekujących. 
Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu 
na połączenie wielkomiejskiego życia 
w centrum miasta z poszukiwaniem 
spokoju i prywatności. Łącznie w ofercie 
inwestycji „Park Podolany” do sprzedaży 
trafiło 12 takich lokali. Ponadto wszyst-
kie mieszkania zlokalizowane na parterze 
posiadają tarasy oraz przylegające do nich 
ogródki.
„Park Podolany” jest inwestycją proeko-
logiczną. Jako odpowiedzialny deweloper 
firma podchodzi w sposób zrównowa-
żony i ekologiczny do wykorzystywania 
zasobów. Mając na uwadze konieczność 
zadbania o otoczenie, zdecydowano o wy-
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budowaniu na osiedlu „Park Podolany” 
tzw. „sztucznej rzeki”, pełniącej funkcję 
zbiornika na wodę deszczową, ze stawem 
i fontanną! Zbiornik na deszczówkę ma po-
jemność ok. 700 m3, a jego zadaniem jest 
przejmowanie wody opadowej z dachów, 
terenów utwardzonych i tarasów. Jest 
to niewątpliwie interesujące rozwiązanie.
Firma zauważyła istotną zmianę oczekiwań 
klientów wobec budownictwa mieszkanio-
wego. Decydując się na mieszkanie w dużym 
mieście, klienci coraz większą uwagę zwraca-
ją na to, aby nie były to tylko betonowe osie-
dla, ale by zagospodarowanie terenu wokół 
inwestycji było przyjazne i zielone. Wycho-
dząc na przeciw oczekiwaniom klientów, 
firma zdecydowała także o uwzględnieniu 
w ramach małej architektury stojaków 
dla rowerów przed każdą klatką schodową, 
umożliwiających bezpieczne pozostawienie 
rowerów przed budynkiem.
Kierując się względami ekologicznymi 
i wizualnymi, na terenie osiedla „Park 
Podołany” firma postawiła półpodziemne 
śmietniki, umożliwiające segregowanie od-
padów. Dzięki temu nie zachodzi koniecz-
ność stawiania dużych wiat na odpady.
Wszystkie opisane wyżej działania nasta-
wione są na zapewnienie komfortu życia 
na osiedlu „Park Podolany”. Jest to inwe-
stycja, z której są dumni wszyscy pracow-
nicy firmy, a zainteresowanie i entuzjazm 
obserwowany przy sprzedaży mieszkań, 
przeszły najśmielsze oczekiwania!
Zainteresowanych zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej  
www.parkpodolany.pl.

Fot. TeKa.

http://www.parkpodolany.pl
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