
Inżynier
Mazowsza
Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nr 5 (63)                  2016

ISSN 2083-0610

Tomasz  Żuchowski: - Na każdym 
etapie zamierzamy korzystać z Waszej 
wiedzy i wsparcia, bo w finale przekuje się 
to na projekty i kontrakty dla firm. Nie 
zbudujemy niczego bez fachowców, 
którzy znają swoje rzemiosło - str.10

Ryszard Trykosko: - Retrospektywna 
analiza realizacji tunelu pod Martwą 
Wisłą wskazuje jak utrzymanie błędnej 
interpretacji przepisów wpływa na 
wydłużenie cyklu inwestycyjnego 
i wzrost kosztów budowy. - str.18

VIA BALTICA - To pierwszy paneuropejski 
korytarz transportowy, uzgodniony drogą 
pokojową a zarazem kluczowa droga 
dla rozwoju północno-wschodniej Polski
 i jedna ze strategicznych tras 
komunikacyjnych - str. 14-15

 389 inżynierów otrzymało uprawnienia

    „Młoda krew” na budowy
 - str. 6-7
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Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa
02-134 Warszawa, 
ul. 1 Sierpnia 36 B
e-mail: maz@piib.org.pl
www.maz.piib.org.pl

godziny pracy biura:
poniedziałki i czwartki : 09.00-18.00
wtorki, środy: 08.00-16.00
piątki: 08.00-14.00

Biuro Izby:
sekretariat biura: pok. 126
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 50, 
GSM 693-933-031
fax. 22 868 35 49
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Przewodniczący Rady MOIIB
sekretariat: pok. 126
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl

Porady prawne udzielane są po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.
tel.: 22 868 35 50 wew. 145

Komisja Rewizyjna
przyjęcia interesantów pok. 122
dyżury w czwartki, godz. 14.00-15.00

Komisja Kwalifikacyjna:
sprawy nadawania uprawnień budowlanych 
i tytułu rzeczoznawcy - parter, wejście II
pok. 11, 12
dyżury: pon. i czw. godz. 16.00-18.00
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
sekretariat - przyjęcia interesantów pok. 120
dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00
tel. wew. 135

Sąd Dyscyplinarny
sekretariat - przyjęcia interesantów - pok. 120
dyżury - środa - godz. 10.30-13.30
tel. wew. 145

Dział Członkowski:
przyjęcia nowych członków 
i wydawanie zaświadczeń - pok. 101 
telefon bezpośredni: 22 878 04 11 
   
Dział Doskonalenia Zawodowego:
czytelnia norm i czasopism: pok. 121
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10, 
wew 140 i 141

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

n Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów
tel.: 693 933 032
e-mail: btciechanow@maz.piib.org.pl

n Ostrołęka
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel.: 693 933 033
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl

n  Płock
09-402 Płock, ul. Jachowicza 2, III p. pok 67
budynek Filii Politechniki Warszawskiej
tel.: 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

n  Radom
26-600 Radom, ul. Wodna 13/21, I p. pok. 204
budynek Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
tel.: 693 933 035
e-mali: btradom@maz.piib.org.pl

n  Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
tel.: 693 933 036
e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl

Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Rada Programowa:
Przewodniczący: Mieczysław Grodzki 
Członkowie: Andrzej Bratkowski,
                   Jerzy Kotowski, 
                   Leonard Runkiewicz.

Nakład: 18.000 egz.

 

Uroczystość Mazowieckiego Dnia Budowlanych w dniu 2 września br 
była okazją do życzliwej wymiany opinii i nieoficjalnego podsumo-

wania okresu „od święta do święta”. Uznaliśmy, że najważniejszym na-
szym zadaniem jest umożliwianie Wam - Koleżanki i Koledzy - w maksy-
malnym stopniu podnoszenia kwalifikacji, na których Wam najbardziej 
zależy. Dlatego w oparciu o odpowiedzi w ankietach, tworzymy program 
dokształcania zawodowego. Efekt jest, bo uczestnictwo w zajęciach w 
ostatnim półroczu wzrosło o ponad 20 proc.

  Cieszą wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej, ponieważ liczba inżynierów, którzy pomyślnie 
przeszli procedurę egzaminacyjną, wyniosła aż 389 osób - to najliczniejsza grupa młodych in-
żynierów w kraju. A uroczystość wręczania uprawnień po złożonym ślubowaniu jest podniosłym 
wydarzeniem dla każdego młodego inżyniera, szczególnie, kiedy dokonuje tego aktu Marszałek 
Senatu, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Mazowiecki czy Prezes PIIB.
  Wzrost pewności w zdobywaniu dobrej pracy, wiąże się z uzyskaniem, poza tytułem inżynier-
skim, doświadczenia w zakresie specjalizacji decydującej o unikalnych umiejętnościach. Trafienie 
w specjalność poszukiwaną jest źródłem powodzenia. W nadchodzących latach wśród poszukiwa-
nych zawodów będą energetycy, konstruktorzy budowlani, specjaliści od infrastruktury wszelkich 
rodzajów. Zapowiadane są znaczące modernizacje i budowy linii kolejowych, inwestycje w ener-
getyce i drogownictwie. Zatem inżynier budownictwa pracę znajdzie.  
  Współpracujemy z uczelniami wyższymi, dążąc do wzmocnienia nauczania praktycznego. 
Kontynuujemy działania, mające na celu umożliwienie naszym członkom spotkania i wymianę po-
glądów, z pracownikami administracji państwowej i samorządowej. Odbywają się one w gminach 
i powiatach, a poświęcone są zagadnieniom usprawniania procedur inwestycyjnych. Uważam,  
że te spotkania mają duże znaczenie, ponieważ wnioski z nich płynące, mogą mieć wpływ na regu-
lacje ustanawiane przez władzę ustawodawczą.
  Mimo chwilowej dekoniunktury w budownictwie, obserwuje się trudności w pozyskiwaniu 
pracowników o różnych kwalifikacjach. Wniosek jest klarowny, brak szkolnictwa zawodowego. 
Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, aby lobbować na rzecz rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego w naszym kraju. Podjęliśmy w tym zakresie współpracę z Mazowiecką Izbą Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości.
  Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasza Izba wielokrotnie apelowała o uporząd-
kowanie sytuacji na rynku budowlanym i w samym budownictwie, w sytuacji, kiedy decyzje  
w sprawach budowlanych podejmowane są aż w 7 resortach - konieczne jest powołanie resortu 
budownictwa. Rozproszenie sił i środków oraz decyzji, zwłaszcza w czasie wzmożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, nie służy budownictwu, budowlanym i krajowi. Dodatkowo w memorandum 
skierowanym do Parlamentu i rządzących, ogłoszonym w Sejmie dwa lata temu, zdecydowanie 
domagaliśmy się reaktywowania resortu budownictwa. I choć zadowoleni jesteśmy z częściowego 
spełnienia naszych wniosków, to dziś chcielibyśmy widzieć jeszcze większą aktywność tego resortu 
i oczekiwanych przez wielu zmian w prawie budowlanym, w prawie o przetargach publicznych  
i w samej polityce inwestycyjnej. Wiążemy nadzieje z rządowym programem mieszkanie +, który 
zwiększy wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego a co za tym idzie nastąpi zwięk-
szenie miejsc pracy dla naszych członków. Mamy dziś jeszcze tylko zapowiedź przyszłych zmian.  
Na ile zaś ten program zostanie rzeczywiście wprowadzony, a następnie na ile przełoży się na 
realną poprawę mieszkalnictwa, zobaczymy. 
  W ramach organizowanych wspólnie z Izbą Projektowania Budowlanego spotkań typu  
Forum dyskusyjnego, a także konferencji z uczelniami i organizacjami działającymi w sferze bu-
downictwa, szeroko rozważane są problemy projektowania i realizacji inwestycji, które w szcze-
gólny sposób wiążą się z koszmarem „rażąco niskiej ceny”.  Aktywnie uczestniczyliśmy w procesie 
konsultacji Prawa zamówień publicznych.
  Merytoryczna i rzeczowa dyskusja odbyła się podczas tegorocznego Krajowego Zjazdu na 
temat, „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”. Cenne 
jest stanowisko Zjazdu. Sądzę, że przyniesie ono efekty, a wypracowane wnioski będą podstawą 
do dalszej dyskusji ze stosownymi urzędami i ministerstwami. 
   Staramy się rozbudzać zainteresowania pozazawodowe. Organizowane są spotkania in-
tegracyjno-szkoleniowe, które obok elementów szkoleniowych, mają charakter sportowo rekre-
acyjny. Typowo sportowe są turnieje brydża sportowego, stając się jedną z największych tego 
typu imprez w Warszawie, zawody pływackie „Masters”, udział w firmowej lidze piłki siatkowej,  
w regatach żeglarskich. Uważam, że te działania uzyskały już akceptację - jako inicjatywy dobrze 
służące integrowaniu środowiska. 
   Z okazji Dnia Budowlanych życzę wielu wygranych przetargów, sukcesów zawodowych, 
dobrych relacji z inwestorami, ciekawych możliwości rozwoju i badań naukowych. Świeżych po-
mysłów i projektów, zadowolenia z dobrze wykonanej pracy oraz dobrej pogody dla budowania!

                                                                                                             Mieczysław Grodzki
                                                                                              Przewodniczący Rady MOIIB

Inżynier pracę zawsze znajdzie...
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  - Tradycyjna uroczystość Mazowiec-
kiego dnia Budowlanych to okazja do 
życzliwej wymiany opinii i nieoficjalnego 
podsumowania okresu, od święta do świę-
ta - od września 2015 do września 2016.  
W nieskrępowany sposób możemy podzie-
lić się ze swoim samorządem oceną: co ro-
bimy dobrze, co nie jest trafione, jak dzia-
łać korzystniej. 
  Jest tu dziś wielu funkcyjnych członków 
organów naszej Izby, z którymi w bezpo-
średniej rozmowie można wymieniać po-
glądy o izbowych aktywnościach - mówił 
Mieczysław Grodzki, przewodniczący 
Rady MOIIB po przywitaniu uczestników 
uroczystości.  Przewodniczący z satysfak-
cja oceniał dobre rezultaty pracy Izby na 
rzecz społeczności mazowieckiej inżynie-
rów budownictwa (obszerne fragmenty wy-
stąpienia zamieszczamy na str. 2 IM).

  Uroczystość dorocznego Dnia Budow-
lanych odbyła się 2 września na SGGW, 
która w tym roku obchodzi 200 lecie trady-
cji kształcenia. Organizatorami Dnia była 
uczelnia i MOIIB. 
  Wielka sala na Wydziale Budownictwa i 
Inżynierii Środowiska SGGW była wypeł-
niona po brzegi. Wśród gości obecni byli 
m.in. Tomasz Żuchowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa, Maria Szwałko dyr. Wydziału 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, rektorzy wyższych uczelni, 
przewodniczący bratnich organizacji sa-
morządu zawodowego i członkowie naszej 
Izby.

 O miejscu SGGW w systemie  krajowe-
go nauczania mówił rektor prof. Alojzy 
Szymański. Odwołał się on do roku 1816, 
kiedy to powołano Instytut Agronomicz-
ny, uważany powszechnie za początki 
kształcenia Polaków, nie tylko w zakresie 
inżynierskim, ale i krzewienia ducha nie-
podległościowego i kultury. - Staramy się 
- mówił - aby ta szkoła dalej taka była. 
  - Dziś - podkreślił - zasadne jest za-
pytanie dokąd idziesz uczelnio? A czasy 
są nieciekawe, mamy mniej młodzieży, a 

niektórzy chcą zamykać wyższe uczelnie.  
To niedobra droga, bowiem uczelnia to nie 
tylko kształcenie kadry i wręczanie mło-
dym dyplomów magistra inż. czy doktora, 
to przede wszystkim obszar badań nauko-
wych i wdrożeń, które przyczynią się do 
tego, aby wzrastał poziom życia Polaków. 
I mamy jeden cel - rozwijać potencjał ba-
dawczy, by liczyć się w rankingach mię-
dzynarodowych.
  Z kolei prof. Jerzy Jeznach, dziekan 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska SGGW mówił o pracy uczelni na 
rzecz budownictwa. - Szczycimy się - pod-
kreślił - że nasz wydziały powstał, jako 
czwarty w kolejności tuż po wydziałach: 
rolniczym, leśnym i weterynaryjnym. Two-
rzyli go po wojnie pracownicy Politechni-
ki Warszawskiej. Utrzymał on do tej pory, 
jako jedyny na SGGW, charter techniczny. 
Budownictwo tu okrzepło i można na tej 
uczelni zdobyć dyplom inżynierski i dok-
torat, można osiągnąć tytuł profesorski. Na 
wydziale studiuje ok. 2,5 tys. młodych lu-
dzi. Wydział posiada liczący się potencjał 
naukowy, wykonuje liczne badania na rzecz 
gospodarki i budownictwa. Przyszłość wy-
działu to kształcenie specjalistów na po-
trzeby wsi i rolnictwa, ochrony środowiska.  
  
  Wiceminister infrastruktury i budow-
nictwa Tomasz Żuchowski zaapelował do 
naukowców i do inżynierów: - abyśmy się 
nie dzielili, ale łączyli do realizacji wspól-
nych celów i dla powodzenia budownictwa. 
Ministerstwo stara się poprawić prawo i 
warunki pracy na budowach infrastruktu-
ralnych. Zapowiedział też końcówkę prac 
nad „Kodeksem budowlanym” i skierowa-
nie go do konsultacji społecznych. - Scho-

Uroczyste obchody święta budowlanych

Ten dorobek budzi szacunek

dzimy tam z obostrzeń na rzecz odpowie-
dzialności inżynierów podpisujących się 
pod dokumentami - mówił - Będzie duże 
pole do popisu dla nich, pracujących, jako 
projektanci kierownicy budów i inspekto-
rzy nadzoru. Poinformował o współpracy  
z resortem edukacji w zakresie zwiększenia 
liczby absolwentów budowlanych szkół za-
wodowych oraz o wsparciu we wdrażaniu 
BIM w przedsiębiorstwach na uczelniach.
 Podkreślił, że resort jest otwarty na 
wszelkie uwagi środowiska do tworzonego 
prawa. Bez uczelni wyższych, instytutów 
badawczych i kadry technicznej niczego 
nie zrobimy. Dlatego tak bardzo jest po-
trzebna konsolidacja wszystkich, na rzecz 
postępu w budownictwie. - Chciałbym - 
stwierdził - żeby do przyszłorocznego Dnia 
Budowlanych był sukces w postaci zmian 
systemowych w obszarach, które nam bar-
dzo doskwierają.

  Następnie odbyły się ceremonie od-
znaczania zasłużonych członków MOIIB. 
Odznaki Za zasługi dla budownictwa, na-
danie przez Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa Andrzeja Adamczyka wręczał 
minister Tomasz Żuchowski. Otrzymali je: 
Jolanta Łopacińska, Krzysztof Booss, 
Andrzej Dębowy, Andrzej Dobrucki, 
Jerzy Idzikowski, Zbigniew Kledyński, 
Roman Lulis, Marek Łagoda, Jerzy Put-
kiewicz, Ryszard Rak, Dariusz Walasek, 
Andrzej Wasilewski, Stanisław Wojtaś  
i Henryk Zobel..
  Kolejnym punktem uroczystości było 
ogłoszenie listy osób, którym decyzją Rady 
MOIIB przyznano honorowe tytuły Zło-
tych Promotorów Budownictwa. W 2016 
roku wyróżniono:

Zasłużeni dla Budownictwa
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g  Wiesława Rudolfa, byłego redaktora 
naczelnego miesięczników „Murator” i 
„Ładny dom”

g  Alojzego Szymańskiego, rektora SGGW 
w latach 2008-2012 i 2012-2016, a wcze-
śniej dziekana wydziału budownictwa

g Zbigniewa Tyczyńskiego, byłego prze-
wodniczącego Warszawskiego Oddziału 
PZITB, wybitnego społecznika działa-
jącego na rzecz MOIIB, PIIB i NOT,  
eksperta budowlanego, wykładowcę  
i publicystę.

  Laudacje na temat Laureatów wygło-
sił Stanisław Wojtaś a statuetki wręcza-
li: min. Tomasz Żuchowski i Mieczysław 
Grodzki. Sylwetki laureatów zamieszcza-
my na str. 5 „IM”.  

  Wśród wyróżnionych odznaczeniem re-
sortowym Za zasługi dla środowiska i go-
spodarki wodnej nadanymi przez Ministra 
Ochrony Środowiska, Jana Szyszko byli: 
Irena Churska, Teresa Mosak-Rurka, 
Tadeusz Gałązka, Mieczysław Grodz-
ki, Edward Groniecki, Józef Heliński, 
Bogdan Horszczaruk, Jerzy Kotowski, 
Daniel Kózka, Krzysztof Latoszek, Le-
onard Szczygielski, Włodzimierz Szym-
czak i Konrad Włodarczyk. Odznaczenia 
z upoważnienia Ministra wręczył im rektor 
Alojzy Szymański.

 Grupa działaczy została uhonorowana  
odznakami PIIB. I tak: 
 Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzy-
mali z rąk Mieczysława Grodzkiego  
i Zbigniewa Kledyńskiego: Mieczysław 
Bartodziej, Kazimierz Gago, Waldemar 
Kania, Stanisław Przesmycki, Jan Świ-
derek i Andrzej Zajbert.
 Srebrne Odznaki Honorowe PIIB, na-
dane przez PIIB otrzymali: Regina Kat-
ner, Ilona Łącka, Jan Baćmaga, Janusz 
Bednarczyk, Wojciech Mączyński i Raj-
mund Terlecki.

  Następnie głos zabrał Dziekan Wydzia-
łu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 
Eugeniusz Koda. Przypomniał działa-
nia podejmowane w ramach wydziału na 
przestrzeni ostatnich 70 lat i zmiany orga-
nizacyjne, jakie tu zachodziły. Towarzy-
szyły one rosnącym potrzebom kraju na 
poszczególnych specjalistów.  I to z okazji 
jubileuszu wydziału, samorządowcy z MO-
IIM zostali wyróżnieni Medalami 70 lecia 
Wydziału Budownictwa.  Byli to: Andrzej 
Dobrucki, Jerzy Czernuszczyk, Leszek 
Ganowicz, Zygmunt Garwoliński, Elż-
bieta Janiszewska-Kuropatwa, Zbigniew 
Kledyński, Jerzy Kotowski, Daniel Kózka, 
Roman Lulis, Leonard Szczygielski, Stani-
sław Wiśniewski, Stanisław Wojtaś i Józef 
Żechowski. Medale wręczali dziekani: Je-
rzy Jeznach i Eugeniusz Koda.

Następnie ogłoszone zostały wyniki tego-
rocznej edycji naszego konkursu Firma In-
żynierska Roku 2016. Słowo o konkursie 
i celach jakie spełnia, wygłosił Jerzy Ko-
towski zastępca przewodniczącego Rady. 
Wyniki konkursu przedstawił Jaromir Ku-
śmider, prezes Wydawnictwa „Inżynier Bu-
downictwa”.  

Kategoria Firma wykonawcza:
I.  MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.
II. Grupa Obsługi Przemysłu 
     BETA Sp. z o.o.
III Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
     - Mostowych MIKST Sp. z o.o
Kategoria Firma konsultingowa, 
projektowa, inna:
I.   ORLEN Projekt SA
II.  Bombardier Transportation Sp. z o.o.
III. ENERGIA Projektowanie Group 
      Sp. z o.o.

Kategoria Firma zarządzająca 
(inwestorstwo zastępcze, eksploatacja):
I.    Warszawska Spółdzielnia 
      Mieszkaniowa „Ochota”
II.  Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
III. Firma Inżynierska „FEL BUD” 
      Grzegorz Feliga
  Członkowie kierownictwa nagrodzo-
nych firm otrzymali z rąk Jaromira Ku-
śmidera i Jerzego Kotowskiego, statuetki  
i honorowe dyplomy. Laureaci będą mogły 
wykorzystywać symbol statuetki w celach 
reklamowych. (na str. 17 i 20 prezentujemy 
dwóch laureatów).
  Uczestnicy obchodów zwiedzili Cen-
trum Wodne SGGW i wysłuchali informacji 
o jego zadaniach w działalności badawczej. 
Ostatnim punktem było spotkanie kole-
żeńskie, w czasie, którego inżynierowie  
i ich goście mogli spróbować smakowitych 
wyrobów GS „S.Ch.” w Szadku. Takie za-
kończenie uroczystości sprzyjało doskona-
łej nieskrępowanej atmosferze, odnowieniu 
wielu koleżeńskich i przyjacielskich kon-
taktów, często służących nowym ścieżkom 
współpracy na niwie zawodowej.

Zasłużeni dla Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyróżnieni Medalami 
70. lecia Wydziału Budownictwa SGGW  

Zwycięzcy w kat. „Firmy projektowe”

Złote Odznaki Honorowe PIIB

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB
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Mazowiecki Dzień Budowlanych

Promotorzy Budownictwa ‘2016
Wiesław Rudolf to niestrudzony propa-

gator wiedzy o budownictwie. Doktor 
inżynier po studiach na wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wy-
bitny projektant, rzeczoznawca budowlany, 
autor wielu rozwiązań konstrukcyjnych pre-
stiżowych obiektów przemysłowych i komu-
nalnych, z uprawnieniami inżynierskimi bez 
ograniczeń. 
  Wśród zawodowych powodów do satys-
fakcji Wiesław Rudolf ma działalność dy-
daktyczną, jako wykładowca w Zakładzie 
Konstrukcji Betonowych na swoim macierzy-
stym wydziale na Politechnice Warszawskiej,  
a również prodziekan ds. nauczania. Realizu-
jąc pasje propagowania dobrego budownic-
twa jest zaangażowany wiele lat, jako prze-
wodniczący Komitetu Głównego Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jako 
naczelny redaktor poradników budowlanych 
„MURATOR” i „ŁADNY DOM”, a obecnie 
współwłaściciel i redaktor naczelny serwisu 
budowlanego receptynadom.pl przyczyniał 
się i przyczynia do stałego progresu jakości  
i urody budownictwa w naszym kraju.

  Alojzy Szymański - profesor doktor ha-
bilitowany, wybitny geotechnik, specjalista  
z zakresu mechaniki gruntów. Absolwent 
wydziału melioracji w SGGW, doktoryzował 
się na wydziale. Hydrotechniki Politechniki 
Gdańskiej. Od 2006 roku profesor zwyczajny 
w katedrze Geoinżynierii. 
  Od ćwierćwiecza jest związany ze Szkołą 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jako wy-
bitny dydaktyk, pełni liczne funkcje uczel-
niane, zaczynając od prodziekana Wydziału 
Melioracji i Inżynierii Środowiska, następnie 
dziekana Wydziału Inżynierii i Kształtowania 
Środowiska i prorektora ds. rozwoju. Niekwe-
stionowany autorytet i powszechne uznanie 
sprawiają, że w czasie dwóch kadencji pełni 

Wiesław Rudolf, Alojzy Szymański i Zbigniew Tyczyński

Warsztaty, szkolenia - do wyboru
 Doskonalenie zawodowe członków MOIIB

  MOIIB już od wielu lat organizuje za-
jęcia doskonalenia zawodowego dla swo-
ich członków. Przez ponad 10 lat istnienia 
Działu Szkoleń - a obecnie Działu Do-
skonalenia Zawodowego -  w wykładach, 
konferencjach i warsztatach, uczestniczy-
ło kilkadziesiąt tysięcy osób. Planowane 
spotkania adresowane są do różnych grup,  
w zależności od specjalności. 
  MOIIB nawiązała bardzo owocną 
współpracę z firmą Athenasoft Sp. z o.o., 
w ramach której organizujemy trzydnio-
we warsztaty z wykorzystania programu 
Norma Pro. Na ogłoszone terminy bardzo 
szybko zostały zamknięte listy. Wychodząc 
więc naprzeciw oczekiwaniom już wkrótce 
zostaną opublikowane nowe daty kursów. 
Dodatkowo, w ramach podpisanej umo-
wy, każda członek MOIIB uczestniczący  

w kursie będzie miał prawo do m.in. odby-
cia egzaminu w cenie szkolenia czy zakupu 
na preferencyjnych warunkach programu 
Norma Pro, jego aktualizacji czy też do-
stępu do bazy cenowej Intercenbud. Kursy 
organizowane są we wszystkich biurach 
MOIIB. Informację o terminach znajdą się 
na stronie www.maz.piib.org.pl w zakład-
ce Doskonalenie zawodowe.

  Informujemy równie o trwającej współ-
pracy z firmą PROCAD S.A., na mocy któ-
rej zorganizowanych zostało w tym roku 
już 12 kursów z programu AutoCAD w 
dwóch stopniach zaawansowania. Wkrótce 
ogłoszone zostaną kolejne terminy. Wiemy 
jednak, że nie tylko szkolenia branżowe 
są istotne, ale również takie zajęcia, które 
zwiększają kompetencje biznesowe, psy-

chologiczne czy komputerowe. Zwłaszcza 
te ostatnie w ciągu kilku lat cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem Koleżanek 
i Kolegów, wyrównują bowiem one szan-
se na rynku pracy. Chcielibyśmy ponowić 
cykl warsztatów komputerowych z podsta-
wowej obsługi komputera, poczty elektro-
nicznej, programów komputerowych tj. MS 
Word, MS Excel, MS PowerPoint, czy też 
innych, które zdaniem uczestników, powin-
ny być zorganizowane przez Izbę. 
  W tym celu prosimy o stanowisko, 
które warsztaty powinny być przeprowa-
dzone ponownie, a które zorganizowane od 
podstaw. Sugestie w tej sprawie, prosimy 
przesyłać na adres szkolenia@maz.piib.
org.pl tytułując mail „Propozycja Warsz-
tatów”. Będą one uwzględnione przy usta-
laniu programu zajęć doskonalenia zawo-
dowego na kolejne miesiące.
  Zapraszamy do zapoznania się z kom-
pletną ofertą kursów i zajęć doskonalenia 
zawodowego zamieszczoną na stronie  
MOIIB.

funkcje Rektora Uczelni. Wieloletni kierow-
nik Zakładu Geotechniki. Jest członkiem 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, pełniąc funkcje przewodniczącego 
Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych  
i Przyrodniczych. 
  W ocenie społeczności akademickiej 
Prof. Szymański jest głównym inicjatorem  
i realizatorem budowy nowoczesnego kam-
pusu uczelnianego, uznawanego za najlepszy 
ośrodek akademicki w Kraju. Odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski

Rada naszej Izby podjęła decyzję, o uhonorowaniu kolejnych wybitnych reprezen-
tantów branży budowlanej tytułami Złotego Promotora Budownictwa 2016. 
Tytuły zostały przyznane Wiesławowi Rudolfowi, Alojzemu Szymańskiemu 

i Zbigniewowi Tyczyńskiemu.  

  Zbigniew Tyczyński od ponad 60 lat 
działa na rzecz budownictwa, znakomity fa-
chowiec i pasjonat. Rzeczoznawca budowla-
ny najwyższej próby, społecznik, dydaktyk, 
publicysta. 
  Po raz pierwszy Rada zdecydowała o 
nadaniu tytułu Złotego Promotora czynnemu 
członkowi Rady. Jego zasługi są jednak tej 
miary, że decyzja była jednogłośna.  Historia 
jego dokonań została opublikowana w nume-
rze IM (59). 
  Przypominamy podstawowe infor-
macje. Doktor inżynier związany z wy-
działami budowlanymi PW Politechnik 
Warszawskiej Białostockiej, filiami PW  
w Płocku i Olsztynie. Legitymuje się bardzo 
obszernym dorobkiem zawodowym na kie-
rowniczych stanowiskach. Jego ogromne za-
sługi w dziedzinie bezpieczeństwa konstrukcji 
kryją niezliczone ekspertyzy (ok. 250) presti-
żowych obiektów budowanych nowych lub 
poddawanych zabiegom konserwatorskim. 
  Działa w PZITB i MOIIB. Współinicja-
tor powstania WACETOB’u i konkursu „Bu-
dowa Roku”. Kilka kadencji pełnił funkcje 
wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału 
PZiTB, a od 2002 - przewodniczącego, którą 
przekazał w ręce przygotowanego przez siebie 
następcy. 
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Kadry dla budownictwa

389 inżynierów otrzymało uprawnienia

„Młoda krew” na budowy

 - Osiągnęliście sukces - mówił Mieczy-
sław Grodzki, witając przybyłych. - Gratu-
luję Wam, że wytrwaliście, że wystarczyło 
Wam sił i talentów. Na pewno będziecie do-
brymi inżynierami, a ta dzisiejsza uroczy-
stość to dopiero wstęp do kariery. Dopo-
może Wam w tym nasza Izba, która ułatwi 
dostęp do nowej wiedzy, umożliwi dosz-
kalanie, bazę informacyjną, a także konfe-
rencje, spotkania integracyjno-szkoleniowe 
czy możliwość kontynuowania sportowych 
zainteresowań.  Zapraszam Was wszystkich 
do członkostwa w Izbie i do częstego tu by-
wania.

  Jak podkreślił przewodniczący MOIIB 
- egzamin to ważny etap, ale tylko etap 
przejściowy. Inżynier to swego rodzaju wy-
zwanie i aby go realizować, potrzebna jest 
stała aktualizacja wiedzy i jej doskonalenie. 

  Tomasz Żuchowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju z zadowoleniem przyjął fakt, 
że aż tylu młodych inżynierów uzyskało 
uprawnienia budowlane. - Nasze budowy 
czekają na „świeżą krew”, na otwarte gło-

wy, pełne pomysłów, na utalentowanych 
specjalistów. Nasze budownictwo staje się 
coraz bardziej nowoczesne, a to dzieje się 
za sprawą kadry, którą wy jesteście. Nie 
zawiedźcie. 
   - Nasz nowy resort - podkreślał minister 
- dołoży starań, by usunąć bariery, które 
ograniczają możliwości inwestycyjne i po-
wodują mitręgę. Chcemy, by inżynier na 
budowie zaprzątał sobie głowę tylko spra-
wami budowlanymi, nie zaś tym jak zmi-
nimalizować skutki występujących ograni-
czeń.
  Z kolei Andrzej Dobrucki, prezes 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa namawiał młodych, by dbali 
o etos zawodu inżyniera budownictwa. By 
pamiętali o wyjątkowej roli, jaką pełnią in-
żynierowie, którzy zmieniają świat, niosą 
postęp. - Bo - przypomniał powiedzenie - 
Bóg stworzył świat, a inżynierowie resztę.
Jesteśmy po XV krajowym zjeździe PIIB 
- mówił prezes - na którym przyjęto stano-
wisko w sprawie warunków wykonywania 
zawodu inżyniera budownictwa. Obejmuje 
ono strategiczne działania naszego samo-
rządu, podkreślając jednocześnie, jak wie-
le zależy od samych członków samorządu 
zawodowego. Zaakcentowano w nim pro-
wadzenie aktywnej, szeroko zakrojonej 
promocji zawodu inżyniera, jako zawodu 
zaufania publicznego, w tym poprzez uzy-
skanie realnego wpływu na prawne zasady 
wykonywania samodzielnych funkcji tech-

389 inżynierów, którzy 18 i 19 lipca br. otrzymali uprawnienia do wykonywania 
samodzielnej pracy na budowie, na zawsze zapamięta uroczystość w Mazowiec-

kiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Ślubowanie, wypowiadane razem z innymi 
inżynierami, że będą solidnie i uczciwie wykonywać swój zawód, lampkę szampa-
na wypitą za powodzenie, słowa życzeń wypowiedziane przez szefa MOIIB, uściski 

dłoni gości uroczystości i na koniec chłodny papier dokumentu, na który trzeba 
było tyle pracować. Młodzi ludzie, którzy na koniec pozowali do wspólnego zdję-

cia, zamiast początkowego napięcia, na twarzy mieli uśmiech (patrz str. 1)...

Przemawia Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia wręczali: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
oraz przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki 

Uroczyste ślubowanie
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nicznych oraz podnoszenie problematy-
ki etyki zawodu w programach studiów,  
egzaminach na uprawnienia budowlane  
i w szkoleniach. 
  Spodziewam się, że to Wasze poko-
lenie zrealizuje ten nasz „testament” za-
wodowy i, że sprawi on, że budownictwo 
będzie lepsze.

  Maria Szwałko, dyrektor Wydziału 
Infrastruktury w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim, wyraziła nadzieję, 
że z wieloma nominowanymi spotka się 
na budowach, w realizacji ważnych za-
dań inwestycyjnych. „Mam nadzieję, że 
współpraca nasza będzie się układała po-
zytywnie i nie będzie potrzeby wkracza-
nia Urzędu w sferę realizowanych prac. 
Dyrektor złożyła życzenia sukcesów  
w pracy i samych tylko najlepszych re-
alizacji budów.

  Z kolei prof. Eugeniusz Koda pod-
sumował wyniki tegorocznej sesji wio-
sennej. Przypomniał, iż 493 osoby roz-
poczynały w sesji wiosennej starania 
o uprawnienia do wykonywania samo-
dzielnej pracy w budownictwie. Etap eg-
zaminu pisemnego przeszło pomyślnie 
426 osób, a egzamin ustny zdało osta-
tecznie 389, co stanowi więcej niż pod-
czas ostatniej sesji jesiennej. Oznacza 
to, że taka liczba inżynierów uzyskała 
pierwsze lub drugie uprawnienia i po-
szerzyła swoje możliwości zawodowe. 
Wyniki sesji - podkreślił - choć liczbowo 
satysfakcjonujące, w całym przekroju 
sprawdzanej wiedzy, nie satysfakcjo-
nują egzaminatorów. Będzie zapewne 
czas na pełne podsumowanie i analizy. 

Jednak już dziś moż-
na stwierdzić, że o ile 
lepsza była średnia 
zdawalność po etapie 
pisemnym, to egzamin 
ustny, i to w cale nie z 
powodu trudnych py-
tań, czy srogości eg-
zaminatorów - wypadł 
zdecydowanie gorzej.  
O ile w pierwszym, pi-
semnym sprawdzianie 
wiedzy odpadło tylko 
67 osób (13,6 proc.) 
to w drugim etapie już 
107 (21,57 proc.). 

  Niestety - co pod-
kreślali egzaminatorzy 
- to rezultat słabości 
praktyk zawodowych  
i skrócenia ich przez ustawę sejmową. 
W ten sposób regulatorzy prawa, chcący 
„otworzyć” bramę na budowy dla młodych,  
w istocie oddali im „niedźwiedzią przysłu-
gę”. Będą musieli teraz dłużej praktykować 
i ponosić tego konsekwencje. Bywało też, 
że przyczyną są same postawy młodych, ba-
gatelizujących postępowanie. Wyniki te to 
również skutek niedostatecznego przygoto-
wania zawodowego na niektórych uczelniach  
i wydziałach. To niedobry prognostyk na 
przyszłość.
  Interesująca jest statystyka. Aż 192 no-
wych inżynierów o specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej otrzyma budownictwo - to 
połowa wszystkich starających się o upraw-
nienia. Uzyskało uprawnienia 80 instalatorów 
sanitarnych, 49 - instalatorów elektrycznych, 
32 - specjalistów drogowych, 22 - mosto-
wych, 10 - kolejowych, i po jednym - o spe-
cjalności hydrologicznej i łącznościowej. 
 Inżynierowie złożyli przysięgę i wzmocnili 
jej efekt lampką szampana. Następnie odbyło 
się wręczenie dyplomów. Młodzi z powagą 
podchodzili do stolików, składali podpisy 
na dokumentach i po gratulacjach przed-
stawicieli komisji egzaminacyjnej, wpadali  
w ramiona przyjaciół, żony, dziewczyny, ro-
dziców. Radości nie było końca. Bywało, że 
na męża czekała żona z dzieckiem, czy też 
mąż na żonę. Dyplom zmieni wiele w ich ży-
ciu. Czekała na niego cała rodzina. 

  Młodzi inżynierowie w rozmowie pod-
kreślali, że rozumieją nacisk egzaminato-
rów na sprawdzian wiedzy zawodowej. Pod-
kreślają też, że przypadła im do serca sama 
uroczystość, dbałość Izby o to, by te chwile 
na długo zapadły im w pamięć. Dodawa-
li, że to pierwszy tak sympatyczny akcent  
w ich dotychczasowej karierze zawodowej.
  Postępowanie o nadanie uprawnień 
budowlanych, prowadzone przez MOIIB 
jest ściśle podporządkowane przepisom 
prawa. Precyzyjne regulacje prawne sank-
cjonują fakt, iż nadanie określonej osobie 
uprawnień budowlanych jest gwarancją  
i świadectwem, że posiada ona odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe i, co za tym 
idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę.
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Jak pomóc Wiśle?
Podczas wycieczki inż. Waldemar Cie-

sielski, Kierownik Nadzoru Wodnego 
RZGW w Płocku przedstawił uczestnikom 
rejsu dwa tematy:
g zabezpieczanie przed osuwiskiem skarpy 

wiślanej prawej w rejonie ulicy Grabów-
ka,

g zmiany ukształtowania nurtu rzeki wo-
bec napływającego rumowiska rzeczne-
go (piaski i namuły)  w strefie cofkowej 
Zbiornika Włocławskiego.

 Zwięźle i fachowo omówił genezę i przy-
czyny powstania osuwiska oraz metody 
techniczne zastosowane przy zabezpiecze-
niu przed  dalszym osuwaniem się skarpy do 
zbiornika  na długości 110 m brzegu rzeki.
 Szeroko przedstawił też zagadnienia gro-
madzenia się piasków i namułów w cof-
kowej części Zbiornika Włocławskiego,  
a w szczególności między 632 a 618 km 
biegu Wisły, gdzie istnieje pilna potrzeba 
wydobycia zgromadzonych na dnie zbiorni-
ka piasków i namułów oraz ich odtranspor-
towanie w bezpieczne miejsce w ilości, co 
najmniej 5 mln m3, ewentualnie w martwą 
część zbiornika w rejonie Dobrzynia.

       Uczestnicy dopytywali się 
o możliwości przystosowa-
nia Wisły, jako drogi wodnej,  
o budowę stopnia w Nieszawie 
i o dalsze losy stopnia we Wło-
cławku. Wywiązała się żywa 
dyskusja na temat finansowania 
tego typu robót w ramach gospo-
darki wodnej w Polsce. Wyraża-
no opinie, iż energetyka wodna 
nie jest czymś przestarzałym 
wobec realizowanych w latach 
70. na Renie między Francją i 
Niemcami 9 stopni wodnych 
czy na Dunaju w Austrii, gdzie 
wykonano 10 stopni w latach 
1954 - 1985. A my w Polsce nie 
potrafimy się uporać z budową 
dalszych stopni, a nawet mamy 
problemy z utrzymaniem jedy-
nego, ze zbiornikiem na Wiśle 
we Włocławku. Zastanawiano 
się jak uporać się z optymaliza-
cją dynamiki przepływu na Dol-
nej Wiśle i jednocześnie zmniej-
szyć zagrożenie powodziowe. 
  Mówiono także o histo-
rii budowy nowego mostu w 
Płocku oraz o wysłużonym 

starym moście. Inż. Waldemar Ciesiel-
ski odpowiadając na pytania omówił m.in. 
działanie przeciwpowodziowej bramy por-
towej w Płocku - Radziwiu, o kontrower-
syjnym płockim molo, o depresji wodnej, 
spowodowanej stałym piętrzeniem wody  
w najniższej części Płocka, gdzie pracuje 
pompownia odprowadzająca wody z terenu 
poza wałami, z powrotem do Wisły.
  Statek „Marianna” pruł fale Wisły,  
a liczni uczestnicy tej pouczającej wyciecz-

ki, dyskutowali o problemach 
udrożnienia rzeki oraz o za-
powiadanej rychłej zmianie 
Prawa wodnego, stosownie 
do unijnej dyrektywy wodnej, 
które może z czasem przy-
nieść pozytywne skutki dla 
gospodarki wodnej w Polsce. 

   Żegnając się wszyscy wy-
razili głośny aplauz wobec 
organizatorów inżynierskiej 
dwudniówki: dla Prezydium 
MOIIB, a w tym dla prze-
wodniczącego Mieczysława 

Grodzkiego, jego zastępcy Romana Lulisa 
oraz kierownika Biura Terenowego MO-
IIB w Płocku - Hanny Marszałek. Wszyscy 
spontanicznie życzyli sobie za rok kolejnego 
spotkania i liczniejszej obsady regat żeglar-
skich. W przyszłym, 2017r. będzie obcho-
dzony Rok Wisły i będzie okazja do jeszcze 
mocniejszego prezentowania problemów 
hydrotechnicznych związanych z rzeką.  
  
                                    Zdzisław Maksymiuk 

Rekonesans płockich inżynierów 

      W dniach 15 i 16 lipca 2016 r. Biuro Terenowe MOIIB w Płocku na swoich 
spotkaniach omawiało upraszczanie procesów inwestycyjnych w budownictwie. 
Konferencja była połączona z regatami o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB 
oraz z wycieczką techniczną statkiem spacerowym po Wiśle.
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Jezioro Ukiel pokazało rogi

Wystartowało 8 załóg  trzyosobowych na 
jachtach  w klasie OMEGA standard, re-

prezentujących Okręgowe Izby:: Dolnośląską, 
Podlaską, Pomorską, Podkarpacką, Mazo-
wiecką, Warmińsko-Mazurską, Wielkopolską 
oraz Zachodniopomorską.
   Tym razem wszystkie załogi prezento-
wały swoje umiejętności pod okiem swoich 
Szefów Izbowych. Na zawody przyjechali 
przewodniczący Rad Okregowych: Dolno-
śląskiej - Eugeniusz Hotała; Mazowieckiej 
- Mieczysław Grodzki; Podkarpackiej Zbi-
gniew Detyna; Śląskiej - Franciszek Busz-
ka;  Wielkopolskiej - Włodzimierz Draber, 
oraz zastępcy przewodniczących: Pomorskiej 
- Ryszard Kwiatkowski; Zachodniopomor-
skiej - Krzysztof Motylak i Mazowieckiej  
- Roman Lulis. 
  Spotkanie było okazją, do rozmów w 
nieskrępowanej atmosferze, bez porządku 
dziennego, uchwał i decyzji, o wydarzeniach,  
o sprawach zawodowych, samorządowych  
i osobistych. Ceremonii otwarcia Regat doko-
nali Zastępczyni  Prezydenta Olsztyna Halina 
Zaborowska - Boruch i gospodarz zawodów, 

przewodniczący Rady Warmińsko Mazurskiej 
OIIB Mariusz Dobrzeniecki. Witając gości 
oraz załogi, życzyli zawodnikom pomyślnych 
wiatrów oraz stopy wody pod kilem. Po prze-
prowadzeniu losowania numerów startowych 
i łodzi wszystkim załogom i gościom rozdano 
okolicznościowe koszulki z logo regat.
 Po zaciętej rywalizacji, która zakończyła się 
ok. 17.30 zwyciężyły  załogi:

I miejsce - Izba Pomorska
II miejsce - Izba Warmińsko - Mazurska
III miejsce - Izba Dolnośląska. 
IV miejsce - Izba Mazowiecka

 II Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski Samorządu Inżynierskiego

Pływali z inżynierską precyzją
 Regaty o Puchar Przewodniczącego MOIIB w Płocku

 16 lipca br. w bazie Płockiego Klubu 
Żeglarskiego „Petrochemia” odbyły się  
I Regaty o Puchar Przewodniczącego 
MOIIB. Do rywalizacji przystąpiło 5 załóg 
reprezentujących oddziały Płock, Radom  
i Siedlce.   
    W godzinach rannych pod masztem fla-
gowym, zgromadzili się wszyscy uczest-
nicy regat wraz z przybyłymi reprezen-
tantami Prezydium MOIIB, Komandorem 

i członkami klubu żeglarskiego. Nastąpiło 
losowanie jachtów i odprawa sterników.  
  Zawodnicy prezentowali wysoki 
kunszt rzemiosła żeglarskiego, co było już 
widoczne w porcie podczas taklowania ło-
dzi klasy Omega i wyjścia z portu do pierw-
szego wyścigu. Uczestnicy z inżynierską 
precyzją, stawili się w wyzna-
czonym czasie na linię startu  
i o godz. 9:50 wystartowali do 
pierwszego wyścigu.
   Warunki atmosferyczne 
podczas pierwszego biegu 
były idealne, wiał stały wiatr 
2 B. W kolejnych biegach wiatr 
wykazywał tendencje wzrosto-
wą, do 3 B. Podczas porywów 
wiatru załogi sprawnie radziły 
sobie z balastowaniem.   
  Łącznie udało się rozegrać 
3 wyścigi na trasie wytyczonej 
na Wiśle. Całość regat prze-
biegała w miłej, koleżeńskiej 

atmosferze.  Dekoracja zwycięzców, wrę-
czenie pucharów oraz nagród zakończy-
ły rywalizację kolegów inżynierów. Przy 
dźwiękach fanfar Przewodniczący Mieczy-
sław Grodzki wręczał puchary, a nagrody 
- członkowie Prezydium MOIIB.Imprezę 
uznano za udaną. Podczas regat panowała 
atmosfera sportowej rywalizacji na wodzie, 
a także wśród licznie dopingujących człon-
ków MOIIB, zebranych na molo i w porcie.  
  Z żeglarskimi pozdrowieniami i stopy 
wody pod kilem za rok…

Patryk Posiadłowski

  Reprezentanci Mazowsza, znaleźli się na 
najmniej lubianym przez sportowców miejscu, 
tuz za podium i to na dodatek przegrali „brązo-
wy medal”. o przysłowiowy włos To - jak mó-
wili zawodnicy - jezioro Ukiel pokazało rogi  
Zabrakło po prostu trochę szczęścia ikorzyst-
nego wiatru. Rywale trafili na  korzystniejsze 
warunki i szybciej pokonywali dystans. Z dru-
giej strony można też przyznać, że pokonały 
nas drużyny (I i II miejsce) z ośrodków przo-
dujących w kraju w żeglarstwie.

 Na zakończenie regat, Halina Zaborowska  
- Boruch i Mariusz Dobrzeniecki  uhonoro-
wali zwycięzców i uczestników nagrodami   
i upominkami. 

  Następnie żeglarze i goście wzięli udział 
w spotkaniu integracyjnym przy akompania-
mencie zespołu muzycznego prezentującego 
szantowe rytmy. Bawiono się w przyjaciel-
skiej atmosferze. Wszyscy z optymizmem 
snuli plany, a przegrani z nadzieją mówili  
o przyszłym roku, kiedy być może dojdzie do 
udanego rewanżu. 

       27 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie, odbyły się zorganizowane  
już po raz wtóry przez  Warmińsko - Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów  
Budownictwa, Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski naszego samorządu.  

Biuro MOIIB: Załogi w składzie Wyniki:

Siedlce
Krzysztof Reszel – sternik 
Krzysztof Kozak 
Bogdan Mościcki

I miejsce

Radom
Włodzimierz Zapała – sterni-
kLesław Czarnecki 
Roman Ankurowski

II miejsce

Płock
Tomasz Reszkowski – sternik 
Roman Lulis 
Waldemar Kuciapski

III miejsce

Płock
Leszek Soja – sternik 
Andrzej Łupiński 
Arkadiusz Klimowski

IV miejsce

Płock Maciej Banach – sternik 
Adam Czarnecki 
Radosław Gosa

V miejsce
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  Budownictwo do remontu

n Zastaliście Państwo po poprzedni-
kach dość kłopotliwe „zapadlisko”… 
Decyzje ważące o losach inwestycji po-
dejmowane są w 7 resortach. Problemy 
najbardziej nabrzmiały w obszarze bu-
downictwa infrastrukturalnego, miesz-
kaniowego. Jest totalny bałagan w pra-
wie budowlanym i około budowlanym. 
Co z tym Państwo zamierzacie zrobić?
  - Dziękuję za to pytanie i zaproszenie do 
dyskusji. Jeśli chodzi o ocenę, to nie chciał-
bym nikogo osądzać i oceniać. Tę ocenę po-
zostawiam praktykom i ludziom związanym 
z budownictwem, a ponadto z perspektywy 
tych 9 miesięcy mogę stwierdzić, iż zawsze 
można zrobić więcej i lepiej.  Faktem, było, 
że budownictwo zostało wkomponowane w 
różne obszary i być może było nieodpowied-
nio traktowane, bez większej uwagi i dostrze-
gania zadań i tematów jakie należy rozwiązać 
w tym obszarze. Brak konsolidacji pewnych 
działań powodował, że środowisko budowla-
ne odczuwało to, jako szkodliwe zachowanie, 
a bynajmniej nie dość poważnie. Rozmowa 
i słuchanie tych wszystkich, którzy mają ja-
kiekolwiek pomysły zmian, nawet, jeśli się z 
nimi nie zgadzamy, to jest jednak forma bez-
pośredniego dialogu i przedstawiania swoich 
racji. Myślę, że sama forma obecnego resor-
tu infrastruktury i budownictwa wskazuje na 
ten filar kluczowy dla gospodarki, który zo-
stał określony w nazwie. Dla jednych znaczy 
to dużo, dla innych to tylko nazwa. Już sama 
struktura resortu z wyodrębnioną silnie infra-
strukturą i budownictwem są dla nas priory-
tetem. Myślę, że dobra współpraca całego 
rządu przy naszej wiodącej roli, będzie pozy-
tywna dla wszystkich. Jeśli chodzi o procesy 
inwestycyjne to myślę, że wkrótce będziemy 
mogli o nich mówić. Prace nad kodeksem 
urbanistyczno-budowlanym zostały, jako jeden  
z elementów systemu - zakończone.

n Jakie grupy spraw rzucicie Państwo 
na pierwszy ogień?
 - W obszarze budownictwa będą to zmiany 
systemowe, czyli ten cały proces legislacyjny, 
jak i też zmiany stricte praktyczne, od miesz-
kania+ począwszy, na budownictwie infra-
strukturalnym - drogi i koleje - skończywszy. 
Ten obszar musi iść równorzędnie, a jego seg-
menty nie mogą być zaniedbane. W kierow-
nictwie nieustannie dyskutujemy i konsultuje-
my sprawy interdyscyplinarne, żeby wszystkie 
narzędzia były jednocześnie używane. 

n Wywołał Pan Kodeks budowlany, nad 
którym trwały prace przez całą po-
przednią kadencję. Komisja Kodyfika-
cyjna, która się nim zajmowała została 
rozwiązana a jej członkowie bardzo 
krytycznie odnosili się do swego dzieła.  
Co z nim dalej będzie?
 - Projekt konsultujemy wewnętrznie. Nie 
chciałbym niczego ujmować z dorobku czte-
rech lat. Zapoznaliśmy się z treścią i dobre roz-
wiązania zachowaliśmy, inne uzupełniliśmy 
lub zmieniliśmy np. o planowaniu ponadlokal-
nym, ale nie tylko. Zdajemy sobie sprawę z po-
trzeby „dopieszczenia niektórych” rozwiązań  
i teraz to czynimy. Ten pierwszy etap przygo-
towania dokumentu mamy już zakończony.

n W minionej kadencji, w pracach 
przygotowawczych do Kodeksu, wiele 
inicjatyw i pomysłów z wielkim zaan-
gażowaniem wniosło środowisko samo-
rządu zawodowego inżynierów. Później 
nastąpiło wielkie rozczarowanie, bo nie 
uwzględniono głosu praktyków, którzy 
na sobie odczuwają „dobrodziejstwa” 
obecnego Prawa budowlanego. Uwa-
żamy, że za dużo jest w pracach nad 
nowym prawem prawników, którzy nie 
rozumieją wagi poszczególnych proble-
mów. Czy to się może powtórzyć? Czy 
ten materiał zostanie skonsultowany ze 
środowiskiem budowlanym?
 - Nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy 
oderwali się od praktyki, co jest wynikiem 
poprzednich doświadczeń w stosunku do two-
rzonej nowej materii. Tego rodzaju zmiany 
systemowe wymagają zarówno autorefleksji 
jak i zejścia z pewnego rodzaju interesów, jeśli 
mówimy o zbudowaniu transparentnego sys-
temu. Zależy mi przede wszystkim na tym, by 
to, co zostanie przedstawione do konsultacji 
publicznych, mogło być ocenione jako kom-
plementarny system opracowany i napisany 
w zupełnie nowym porządku niż poprzednie 
projekty ustaw i ustawy. Zachęcam już dziś do 
zgłaszania uwag merytorycznych, które będą 
punktowały wszelkiego rodzaju niedopraco-
wania, zarówno formalno-prawne, jak i prak-
tyczne. Jednocześnie wskazując jedną zasadę. 
Otóż chcemy, aby Kodeks odczuli na sobie in-
westorzy, także ci, którzy budują raz w życiu, 
aby nie napotkali na tor przeszkód, tylko po-
wiedzieli, że mamy jasne spójne prawo, które 
pozwala nam określić nasze kompetencje for-
malno-prawne jak i etyczne oraz techniczne, 
jeśli mówimy o jakości. Myślę, że zwłaszcza 
tutaj głos środowiska inżynierskiego będzie 
brany pod uwagę. Siądziemy przy stole i po-
wiemy sobie, jakie są racje, gdzie możemy 
wprowadzić nowe rozwiązania, a gdzie nie i 

dlaczego. Zależy mi na tym, żeby te rozwią-
zania pisane językiem prawniczym i zgodne 
legislacyjnie, konstytucyjnie, były czytelne 
dla praktyka. Żeby nie wymagały interpreta-
cji, nadinterpretacji, albo dawały też swobodę 
traktowania. Chcieliśmy nawiązać do prawa 
z 1928 r., tylko, że ta rzeczywistość po trans-
formacji prawie 90-letniej uległa zupełnej 
zmianie. Jeśli zostawimy niedomknięte drzwi 
to staną się miejscem największego „przewie-
trzania”. System musi mieć kazuizm w niektó-
rych przypadkach, żeby pokazać, jaką ścieżkę 
należy wybrać, by dojść do punktu wyjścia.

n Jak podejdziecie Państwo do nastę-
pującego zjawiska, z którym spotkałem 
się ostatnio w gminach. Otóż z jednej 
strony narzeka się tam na nadmierne 
przeregulowanie i bariery prawne, mi-
tręgę i biurokrację, ale równocześnie sa-
morządy podejmują uchwaly, które czy-
nią udręką drogę inwestora na szczeblu 
pozyskiwania różnego rodzaju decyzji 
zależnych od gminy czy powiatu.
 - Patrząc na system i całe oprzyrządowanie 
prawne, widzimy, gdzie ma on swoje „pięty 
achillesowe”. Gdzie możemy go zrobić w cen-
trali, gdzie ma te „pięty” na poziomie innym. 
Tutaj regulacja musi być na tyle spójna, żeby 
obowiązywała na terenie całego kraju. To zło-
żona materia i stanowi dla nas problem, i na 
ile można należy ją doregulować, żeby jedno-
cześnie uszanować samorządność lokalną dla 
dobra wspólnego. Natomiast, gdy mówimy 
o systemie inwestycyjnym to wprowadzenie 
powszechności planów, jednolitych zasad, na 
podstawie, których można się wybudować i 
koherentny układ mówiący o publikacji cen-
tralnej aktów planistycznych czy urbanistycz-
nych, będzie stanowił automatyczne przyrze-
czenie do pewnych konsekwencji związanych 
z realizacją inwestycji, kiedy np. nastąpi blo-
kada na etapie podłączenia wody czy do ście-
ków. Dlatego sądzę, że ten system w drodze 
konsultacji dojdzie drogą ewolucji do konsen-
susu strony społecznej i rządowej.

n Czy można ujawnić kalendarium dal-
szych prac nad kodeksem?
 - Postanowiliśmy, żeby w jak najszybszym 
terminie został przedstawiony opinii publicz-
nej. Obecnie obowiązująca to jest pierw-
sza połowa października br. Mam nadzieję,  
że uda się ten termin formalnie i procedural-
nie dochować, żebyśmy już za kilkanaście dni 
mogli mówić o wersji projektu, który jest kon-
sultowana publicznie. 

n Kiedy może trafić do Sejmu?
 - W pierwszy kwartale 2017 roku.

Rozmowa z Tomaszem Żuchowskim, podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
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Edukacja i rekreacja     

Wspomnienie z raju
  VII Piknik Edukacyjny MOIIB. z udzia-
łem członków naszej Izby, odbywał się od 30 
czerwca do 3 lipca 2016 r. Uczestniczyło w 
nim 60 osób. Wszyscy zostali zakwaterowa-
ni w hotelu „MAZURIA” w Mrągowie nad 
jeziorem Czos. Program był bardzo bogaty, 
tak pod względem edukacyjnym jak i rekre-
acyjnym. 
 Już pierwszego dnia, tuż po przyjeździe do 
Mrągowa, odbyły się zajęcia doskonalenia 
zawodowego BIM - modelowanie informacji 
o budynkach i budowlach, które poprowadził 
prof. Leon Ustinowicz. To szkolenie, przy-
jęte z zainteresowaniem, wychodziło naprze-
ciw temu, czym żyją budowlani. Później 
kolacja na świeżym powietrzu i… wspólne 
kibicowanie naszej drużynie w meczu z Por-
tugalią na EURO 2016.  

  Następnego dnia odbył się VII Między-
narodowy Spływ Kajakowy Budowlanych 
MOIIB na trasie 10 km Bieńki - Babięta. 
Trasa przebiegała rzekami i jeziorem, z prze-
wagą odcinków rzecznych, toteż atrakcji nie 
brakowało.  
  Team MOIIB przepłynął 3 rzeki - Dą-
brówka, Gancka Struga i Babięcka Struga 
oraz Jezioro Białe. Zdawało się, 
że wkroczyliśmy do raju. Spokój, 
wręcz przeźroczysta woda, dużo 
ptactwa, śliczna roślinność wodna i 
piękne widoki, warto było popłynąć 
tym nowym szlakiem, by zapewnić 
coś „dla ducha” i „dla ciała. Po po-
łudniu odbyły się zajęcia nt. „BHP  
w budownictwie - wybrane zagad-
nienia”, które poprowadził mgr inż. 
Janusz Bednarczyk, starszy inspek-
tor pracy, nadinspektor PIP O/Ostro-
łęka. 
  Wieczorem odbyła się kolacja 
koleżeńska przy kurpiowskich ryt-
mach harmonisty z Myszyńca. Takie 
połączenie treści merytorycznych, 
sportowych z odrobiną rozrywki wy-

szło uczestnikom na dobre. Przekazywane 
treści utrwaliły się, wysiłek zahartował ciała 
a „kurpiowskie rytmy” pozwoliły na nabra-
nie dystansu do rzeczywistości.
  W sobotę, tuż po śniadaniu, cała grupa 
wyruszyła na wycieczkę techniczną. Trasa 
jej obejmowała: zespół klasztorny w Świę-
tej Lipce, zamek i katedrę w Reszlu oraz 
zamek w Rynie. Podziwialiśmy dzieła daw-
nych budowniczych, budzące do dziś respekt  
i świadczące o wysokim poziomie sztuki bu-
dowlanej w dawnej Polsce. 
  Po powrocie do ośrodka odbyły się za-
jęcia doskonalenia zawodowego nt. „Nowe-
lizacja prawa zamówień publicznych – prak-
tyczne aspekty”, które poprowadził mgr inż. 
Wiesław Jankowski,   doradca i trener ds. 
zamówień publicznych. Ta wiedza na pewno 
przyda się, na co dzień w pracy.
  W niedzielę mieliśmy dalszy ciąg zajęć 
z doskonalenia zawodowego Via Baltica – 
warianty przebiegu i zaawansowanie robót. 
Poprowadził je Roman Lulis, zastępca Prze-
wodniczącego Rady MOIIB.  
  Na zakończenie, organizatorzy (Biuro 
Terenowe MOIIB w Ostrołęce) podziękowa-
li uczestnikom za wspaniałą i niepowtarzalną 
atmosferę, która dominowała na VII Pikni-
ku Edukacyjnym MOIIB. Zaświadczenia 
o udziale w zajęciach doskonalenia zawo-
dowego wręczył uczestnikom Mieczysław 
Grodzki Przewodniczący MOIIB, w towa-
rzystwie Andrzeja Dębowego, przewodni-
czącego Komisji ds. podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych i integracji. 

tekst i foto: Kazimierz Łoniewski
 

n Nie mniejsze kontrowersje budzi 
ustawa o zamówieniach publicznych. 
Obwinia się ją, a zwłaszcza „kryterium 
najniższej” ceny, o złą kondycję inwe-
stycji i niską jakość robót. Czy nastąpią  
w niej jakieś zmiany?
 - Przyglądamy się problemowi, razem  
z szefostwem Urzędu Zamówień Publicznych. 
Jest „otwarcie się” na uwagi i propozycje śro-
dowisk. Przyjrzymy się w mniejszych grupach 
tym postanowieniom, które nie funkcjonują, 
lub są zrozumiane opacznie. 

n Pomówmy o infrastrukturze. Czy 
będą miały miejsce jakieś zmiany w ob-
szarze budownictwa drogowego i kole-
jowego? Chodzi o tworzenie warunków 
do prowadzenia inwestycji.
 - Mamy tu cały szereg inicjatyw. Podjęte de-
cyzje dotyczą optymalizacji budowy, kosztów 
i warunków budowy przy udziale wszystkich 
interesariuszy. Były głosy, żebyśmy stworzyli 
forum kontraktowe, do którego wszyscy zain-
teresowani zasiadają przy stole i uzgadniają 
warunki realizacji inwestycji i sposób, nie na 
zasadzie składania ofert a później odwołań, 
tylko by pewne rzeczy ustalane były już na 
wstępie. Podchodzimy do tematu, by skonsoli-
dować branżę. Na podstawie wypracowanych 
mechanizmów trzeba zebrać wszystkie uwa-
gi do poszczególnych aktów prawnych. Jeśli 
będą wymagały korekty, a często jest tak, że 
tylko brak dialogu pomiędzy stronami powo-
duje problemy nie do przejścia. Dlatego chce-
my  uregulować w przepisach „to wszystko”, 
co wyjdzie obok. 
  Podobnie jest w formule cywilno-prawnej, 
jak również w realizacji technicznej. Na to 
nakładają się pewne kwestie związane z sys-
temami BIM, dyskutowanymi w pewnych ob-
szarach. Patrząc na rozwój cywilizacji i tech-
nologii budowlanej, również i tu podjęliśmy 
działania, jaka powinna być rola resortu we 
wdrażaniu BIM i rządu. Mamy zaplanowaną 
serię spotkań w sprawach BIM, gdzie chce-
my przy udziale m.in. GDDKiA, środowisk 
inżynierskich i uczelni wyższych po Urząd 
Zamówień Publicznych, samorządy, abyśmy 
mogli na czterech spotkaniach omówić te za-
gadnienia. Czy mamy jednomyślność, czy wy-
starczą nam działania wspólne, czy niezbędne 
są zmiany i w jakich obszarach?

n Środowisko podnosi następujący 
problem. Oto ogromna część środków 
unijnych, kierowanych na rozwój na-
szej infrastruktury, odjeżdża tymi sa-
mymi pociągami, do firm zachodnich, 
które konsumują te inwestycje. Stronie 
polskiej pozostaje niewdzięczna rola 
podwykonawcy, dająca słabe profity. 
Rozumiem prawa przetargów, ale czy 
naprawdę nie można czegoś tu zmienić?
 - Więcej zawsze można i od tego nie ucie-
kamy. Co więcej, wszystkie działania są po-
dejmowane, żeby to, co realizujemy, budo-
wali polscy inżynierowie, polscy wykonawcy  
i żeby obrót gotówki pozostawał tu, w Polsce. 
Na pewne rzeczy, jak np. unijny system pra-

dokończenie na str.16

Piknik edukacyjny w Mrągowie
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W skrócie

Pracowity sezon samorządu
g  14 lipca br  Mieczysław Grodzki, prze-
wodniczący Rady MOIIB spotkał się z Ada-
mem Struzikiem, Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Rozmawiano o roli  
i miejscu samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w życiu regionu. Nasza Izba 
od dawna zabiega o większe wykorzystywa-
nie potencjału naszych członków na potrze-
by województwa. Z kolei MOIIB ubiega się  
o wsparcie Marszałka w swoich działaniach 
o uzyskanie lokalizacji pod wspólną siedzibę 
mazowieckich samorządów.

g  20 lipca br Mieczysław Grodzki prze-
wodniczący Rady MOIIB i Stanisław Wojtaś 
- zastępca przewodniczącego złożyli wizytę 
Zdzisławowi Sipierze - Wojewodzie Mazo-
wieckiemu. M.Grodzki zaprezentował naszą 
Izbę i jej działalność na rzecz środowiska in-
żynierów budownictwa. Podkreślił potrzebę 
zintensyfikowania współpracy. Stwierdził, 
że stanowimy naturalne zaplecze dla admi-
nistracji wojewódzkiej i możemy wesprzeć 
ją w działaniach związanych z gospodarką 
przestrzenną i planowaniem przestrzennym, 
z gospodarką wodną oraz przygotowaniem i 
prowadzeniem inwestycji. Obecnie - stwier-
dził przewodniczący – MOIIB poszukuje 
lokalizacji pod siedzibę dla mazowieckich 
samorządów zawodowych. Wojewodzie 
spodobał się projekt „wspólnego domu sa-
morządowego” i rozważy możliwość przyj-
ścia z pomocą naszym samorządom.

g  1-2 września br. odbyło się szkolenie se-
kretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur, 
poświecone problematyce ważnej dla ich 

funkcjonowania w tym m.in. ochronę da-
nych osobowych, ubezpieczenia członków 
PIIB, świadczenie usług transgranicznych  
i uznawanie kwalifikacji. 
 Krajową Radę PIIB w obradach reprezen-
towali: Zbigniew Kledyński - wiceprezes, 
Danuta Gawęcka - sekretarz KR oraz Ma-
rek Walicki i Adam Kuśmierczyk, dyrek-
tor i zastępca dyrektora Krajowego Biura.  
W spotkaniu wzięli udział również: Barbara 
Malec, przewodnicząca Łódzkiej OIIB oraz 
Mieczysław Grodzki, przewodniczący Ma-
zowieckiej OIIB. 
 Wysłuchano referatu Joanny Smarż  
z Krajowego Biura PIIB, nt. świadczenia 
usług transgranicznych, w świetle obowią-
zujących przepisów oraz uznawania kwalifi-
kacji. Z kolei o ochronie danych osobowych 

i polityce bezpieczeństwa w OIIB mówił 
Adam Kuśmierczyk. Uczestnicy mogli 
także zapoznać się z tematem ubezpieczeń 
członków PIIB, który zaprezentowali przed-
stawiciele Ergo Hestii.

g  16-17 listopada br odbędzie się IV Fo-
rum Budowlane Płock, organizowane przez 
Instytut Budownictwa Wydziału Budownic-
twa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki 
Warszawskiej Filii w Płocku przy współpra-
cy naszej Izby. Patronat nad Forum objęli: 
rektor Politechniki Warszawskiej, przewod-
niczący MOIIB i Prezydent Płocka. 
  W ramach Forum odbędą się: konferencja 
naukowo-techniczna Aktualne problemy na-
ukowo-techniczne budownictwa, warsztaty 
inżynierów budownictwa Nowoczesne tech-
nologie dla budownictwa. Towarzyszyć im 
będzie wystawa osiągnięć i produktów dla 
budownictwa. 
  Organizatorzy zapraszają inżynierów, 
studentów i pracowników naukowych uczel-
ni, firmy funkcjonujące w sektorze budow-
nictwa i inżynierii środowiska oraz innych  
zainteresowanych tematyką do udziału w IV 
Forum Budowlanym - Płock 2016. 

Szczegółowe informacje: 
www.fb2016.pw.plock.pl

Jacek Chudziak nie żyje…
Pożegnaliśmy naszego przyjaciela 

i kolegę, mgr inż. Jacka Chudzia-
ka, absolwenta Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej, 
którą ukończył 1980 roku. 

 Był to człowiek energiczny, dy-
namiczny, aktywny na wielu polach 
działalności inżynierskiej. Kolega 
Jacek był profesjonalistą, a zawód 
swój traktował z najwyższą odpo-
wiedzialnością - zarówno jako wy-
konawca jak i  kierownik budów. 
Był budzącym respekt inspektorem 
nadzoru i menadżerem dobrze pro-
sperującej własnej firmy. 
  Uprawnienia budowlane uzyskał w 1991 
r. Jacek pracował 36 lat w zawodzie inżynie-
ra budowlanego. Swoje zawodowe doświad-
czenie zdobywał w trzech etapach. Pierwszy 
etap - to lata 1980 - 1989, kiedy jako inżynier 
budowy zajmował się  wykonawstwem ro-
bót drogowych, będąc pracownikiem dużych 
przedsiębiorstw budowlanych i drogowych. 
Drugi etap to lata 1990 - 2000, kiedy to kie-

rował budowami, zwłaszcza obiektów kubatu-
rowych Ostatni etap - od 2000 r. to czas pełnej 
samodzielności, jako prezes zarządu, mene-
dżer projektów, inspektor nadzoru inwestor-
skiego, w ramach założonej przez siebie firmy 
menedżerskiej.
  W tym okresie nadzorował między innymi: 
budowę Galerii Mokotów i Blue City w War-
szawie; Zespół Pałacowy w Żelazowej Woli, 

zabytkowy Zamek Ostrowskich, budynek ad-
ministracyjny Kancelarii Sejmu RP. 
  W ramach działalności pozazawodowej 
w kadencji 2002 - 2006 był radnym, a także 
przewodniczącym Rady Dzielnicy Włochy  
m.st. Warszawy. 
  W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inży-
nierów Budownictwa  był od jej powstania,  
a w 2006 roku został wybrany na członka 
Rady Okręgowej. W 2010 r.  powierzono mu 
funkcję członka Prezydium. 
  Jego działalność, szczególnie w komi-
sji ds. legislacji i komisji ds. zamówień pu-
blicznych była dynamiczna i precyzyjna. Brał 
czynny udział w Zjazdach Okręgowych a jego 
głoś w dyskusji był merytoryczny i dobitny. 
Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej   
i społecznej Minister Budownictwa wręczył 
mu Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi 
dla Budownictwa”. Otrzymał również Złotą 
Odznakę PIIB. 

  Nagłe odejście Jacka Chudziaka to nie-
powetowana strata na wielu budowach War-
szawy i okolic, gdzie jego bezkompromisowe 
stanowisko, decydowało o ich wysokiej jako-
ści. To dla rodziny strata odpowiedzialnego, 
troskliwego męża i ojca a dla grona koleżeń-
skiego, życzliwego i energicznego przyjaciela.
 Cześć jego pamięci. 

 Przyjaciele i koledzy z MOIIB

Wspomnienie



                                                                    
Dekretowa niemożność
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Nie mam wątpli-
wości, że winę 

za to ponoszą przede 
wszystkim nasze 
władze ustawodaw-
cze, posłowie i se-
natorowie kolejnych 
kadencji parlamentu 
oraz ich koledzy, 
zasiadający w kolej-
nych gabinetach rzą-

dowych. Nie chcąc dostrzec, oryginalnej 
istoty sprawy gruntów warszawskich, od 
lat usiłują tę kwestię wcisnąć w jakościowo 
zupełnie inny problem prawny, związany  
z ogólnie rozumianą reprywatyzacją, czyli 
z mniej lub bardziej uzasadnioną celowo-
ścią, uporania się z majątkowymi skutka-
mi powojennej nacjonalizacji przemysłu  
i w ogóle - politycznie dyktowaną - likwi-
dacją prywatnej własności. 

  W odniesieniu do tej warszawskiej 
wyjątkowości, również i nasz magistrat 
nie wykazywał nadmiernego pomyślun-
ku oraz niezbędnej inicjatywy, ciągle de-
monstrował swą bezsilność. Na wszystkie 
interwencje, mieszkańcy z reguły słyszeli  
i słyszą odpowiedź, że jest to niemożliwy 
do odrzucenia „komunistyczny spadek. 
Scheda po poprzednim ustroju, związana 
w sensie formalno-prawnym z obowią-
zującym do dzisiaj „dekretem Bieruta”,  
i czego przez ćwierć wieku żaden rząd ani 
parlament nie mógł, nie chciał, nie umiał, 
czy też nie był w stanie zmienić. Dopiero 
ostatnie regulacje ustawowe - uratowane 
przez Trybunał Konstytucyjny - są w tej 
mierze pierwszą jaskółką, ale wiosny ona 
jeszcze nie czyni. 

  Wskazywanie Bieruta, jako - tyleż 
ideologicznie, co prawnie - winnego obec-
nego bałaganu w gospodarce gruntami 
warszawskimi, jest oczywiście politycznie 
wygodne, tyle, że z prawdą ma niewie-
le wspólnego. Bo trzeba przypomnieć, 
że sprawa dotyczy dekretu o własności  
i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta 
stołecznego Warszawy, wydanego w paź-
dzierniku 1945 roku. W tym zaś czasie roz-
ległe tereny śródmieścia Warszawy leżały 
w guzach. Rozumiem, że tego dzisiejsza 
większość mieszkańców Warszawy może 
nie pamiętać, ale ja wciąż mam w oczach 
morze ruin dawnego getta, rozciągającego 
się przed oknami mojego domu, a także 
pogorzeliska nas otaczające, gdy jeszcze  
w trakcie powstania, po opuszczeniu piw-
nic naszej zrujnowanej kamienicy, pędzeni 
byliśmy z naszego przedmurza Starówki 
do Pruszkowa. 

  Więc ja się nie dziwię, co więcej, po-
pierałem i popieram postanowienia art. 1 
dekretu mówiące, że w celu umożliwienia 
racjonalnego przeprowadzenia odbudowy 
stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie  

z potrzebami Narodu, w szczególności 
zaś szybkiego dysponowania terenami  
i właściwego ich wykorzystania, wszelkie 
grunty na obszarze m. st. Warszawy prze-
chodzą z dniem wejścia w życie niniej-
szego dekre-tu na własność gminy m. st. 
Warszawy. W art. 9 dekretu stanowiono 
natomiast, że odszkodowanie ustala miej-
ska komisja szacunkowa /.../, i odszkodo-
wanie wypłaca się w miejskich papierach 
wartościowych. 

  Warto tu wspomnieć, że również  
w zniszczonym Rotterdamie wprowa-
dzono po wojnie takie same rozwiązania 
prawno-majątkowe jak w Warszawie.  
A w ogóle cały dekret warszawski - przy-
pisywany dziś Bierutowi, tak, jakby to on 
sam go napisał - wręcz stanowi przykład 
doskonałej znajomości rzeczy i rzetelnego 
warsztatu legislacyjnego, przedwojennych 
prawników, faktycznych jego autorów. 
I nie oni są winni temu, że później po-
nad miarę rozszerzono, bez rzeczowego 
uzasadnienia, obszar podlegający dekre-
towemu wywłaszczaniu, że później zli-
kwidowana została autonomia majątkowa 
samorządu terytorialnego a własność ko-
munalna na terenie całego kraju została 
znacjonalizowana, zaś emisję i obrót pa-
pierami wartościowymi potraktowano za 
przeżytek „wrednego” kapitalizmu. 
  Trzeba w tym miejscu podkreślić, 
że jednak właśnie dzięki postanowieniom 
tego dekretu, można było zbudować nowy 
Muranów, i nowy Mariensztat,  nowe Sta-
re Miasto, i nowe trasy komunikacyjne 
itd. itd. - jednym słowem w istocie nową 
Warszawę, ze wszystkimi jej plusami  
i minusami urbanistycznymi i architekto-
nicznymi. 

  Wydawałoby się, że po przywróce-
niu samorządności terytorialnej i cywil-
no-prawnym wyodrębnieniu własności 
komunalnej w 1990 roku, poza oczywistą 
niechęcią różnych grup interesów, nic nie 
stało na przeszkodzie, by od razu wpro-
wadzić w życie - choćby dla uniknięcia 

bałaganu reprywatyzacyjnego umożliwia-
jącego grasowanie po mieście rozmaitych 
hien rewindykacyjnych - ustawę przywra-
cającą ważność istotnych postanowień  
z 1945 roku, upoważniającą samorząd 
warszawski do zwrotów nieruchomości, 
nielegalnie przejętych oraz podjęcia tych 
obiecanych kiedyś rozliczeń, odszkodo-
wań dekretowych i uregulowania należ-
ności z tego tytułu, papierami wartościo-
wymi w postaci wieloletnich obligacji 
miejskich, choćby w rozmiarze analogicz-
nym do mienia zabużańskiego (20%). 
  Dziś jednak, po ponad ćwierćwieczu 
gminnej samorządności w Polsce, nie wia-
domo, z jakiego powodu jest tak, jak jest, 
dlaczego współcześni legislatorzy jakoś 
nie mogą sobie z tym poradzić i dlaczego 
dalej rzecz pozostaje dokumentnie zapę-
tlona. 

  Zupełnie odrębną sprawą - związaną 
tyleż z Warszawą, co Krakowem, Łodzią, 
Poznaniem i innymi miastami centralnej 
Polski - szczególnie bolesną dla lokato-
rów kwaterunkowo zasiedlanych w latach 
powojennych, są czynszowe rugi, żeru-
jące na niedostatkach dzisiejszej ustawy  
o ochronie lokatorów. Próby jej rozsąd-
nej nowelizacji nigdy nie miały szczęścia.  
Od lat na przeszkodzie stawał brak „woli 
politycznej” partii rządzących lub wręcz 
niekompetencja czy strach naszych po-
słów. A konflikty na tle czynszów miesz-
kaniowych są przecież starym, dawno 
rozpoznanym problemem gospodarki ryn-
kowej. 

  W latach międzywojennych jakimś 
rozwiązaniem były np. urzędy rozjemcze 
ds. najmu. Obowiązująca wówczas usta-
wa o ochronie lokatorów, właśnie kwe-
stii dopuszczalnych zmian i wysokości 
komornego, poświęcała najwięcej uwagi,  
w tym choćby i moratorium czynszowemu 
dla lokatorów małych mieszkań. W ogóle 
ochrona lokatorów, jako taka pilnie wyma-
ga nowej, naprawdę przyzwoitej ustawy, 
czego wszystkim tu i teraz szczerze życzę. 

Coraz to trafiamy w Warszawie na plakaty, wyrażające społeczne protesty wobec 
gminnych zamiarów lub prawomocnych wyroków sądowych bądź wydanych już 
administracyjnych decyzji, skutkujących likwidacją - a to przyszkolnego boiska, 

a to w ogóle całej szkoły, a to ogródka jordanowskiego, terenów zieleni miejskiej 
itp. Są to oczywiste konsekwencje chaosu prawnego w nieruchomościach, 

od lat panoszącego się w stolicy. 

Andrzej Bratkowski
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W trzy godziny do Budziska

  Mieczysław Grodzki,  Roman Lulis

Gdyby autostrada nie dochodziła, jak 
obecnie, do Węzła Konotopa od stro-

ny zachodniej a ominęła Warszawę z połu-
dnia, to niezbędna byłaby droga północną 
stroną, która zaczynałaby się na wysokości 
Koła poprzez Kłodawę, Kutno, Płock, Gli-
nojeck, Ciechanów, Maków Mazowiecki, 
Ostrołękę, Łomżę, Ełk. Skróciłaby ona 
czas przejazdu na północny wschód. Ten 
wariant jest głównie rozważany w Płocku, 
strategicznym mieście Mazowsza, słyną-
cym z produkcji przemysłu chemicznego, 
zwłaszcza nawozów sztucznych i rafinerii 
naftowej.
  Budowana trasa pozwoli w ciągu  
3 godzin dojechać z Warszawy do Budzi-
ska. Od Warszawy do granicy rozważane 
były dwa warianty przebiegu Via Baltica - 
łomżyński i białostocki:
  Wariant łomżyński pierwotny zakła-
dał przebieg Via Baltica z Warszawy przez 
Ostrołękę lub Ostrów Mazowiecką, Łom-
żę, Augustów i Suwałki do granicy z Litwą.
  Wariant białostocki preferowany 
był zwłaszcza przez premiera Włodzimie-
rza Cimoszewicza (w latach 1996 - 1997)  
i zakładał poprowadzenie trasy po śladzie 
drogi krajowej nr 8 (przyszłej S8) z War-
szawy, przez Ostrów Ma-
zowiecką, Zambrów, 
Białystok, Suchowolę, 
Augustów.
  Zmiana przebiegu 
Via Baltica, z warian-
tu „łomżyńskiego” na 
„białostocki”  dopro-
wadziła do licznych 
konfliktów z organiza-
cjami ekologicznymi, 
gdyż droga przecinałaby 
obszary cenne przyrodni-
czo, m.in: Wigierski Park 
Narodowy, Puszczę Augu-
stowską, Biebrzański Park 
Narodowy, Puszczę Knyszyń-
ską, Narwiański Park Narodowy.

  Wraz ze zmianą prze-
biegu Via Baltica, przystą-
piono do planowania i bu-
dowy poszczególnych jej 
odcinków, m.in. obwodni-
cy Augustowa w wariancie 
przez torfowiskową część 
doliny Rospudy. Rozpo-
częto przebudowę drogi 
krajowej nr 61 będącej 
realną alternatywą dla Via 
Baltica. Przebudowa ta, 
miała na celu, całkowite 
przeniesienie ruchu tranzy-
towego ciężkiego z DK61 
na DK8 - m.in. zaprojek-
towano nawierzchnię na 
nacisk na oś do 10 ton, nie 
wykonano utwardzonych poboczy, zdegra-
dowano drogę pomiędzy Ostrowią Mazo-
wiecką a Łomżą - z drogi krajowej do drogi 
wojewódzkiej. 
  W 2005 roku GDDKiA zleciała firmie 
„Scott & Wilson” przeanalizowanie róż-
nych wariantów przebiegu drogi, w kory-
tarzu o szerokości 150 m położonym po 
obu stronach linii prostej łączącej Warsza-
wę i Budziska pod względem społecznym, 

ekonomicznym, ekologicznym 
i ruchowym. Z 42 wariantów 
najwięcej punktów uzyskał 
przebieg przez Łomżę, Ełk.
  20 października 2009 
roku Rada Ministrów przy-
jęła Rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w 
sprawie sieci autostrad 
i dróg ekspresowych, w 
którym został zatwierdzo-
ny przebieg nowo utwo-
rzonej drogi ekspresowej 
S61 od Ostrowi Mazo-
wieckiej, przez Śniado-
wo, Łomżę, Stawiski, 
Szczuczyn, Ełk, Kali-
nowo, Raczki, Suwałki 

do Budziska. Jednocześnie w tym samym 
rozporządzeniu zmieniono klasę drogi 
krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem  
a Augustowem z S (ekspresowej) na GP 
(główną ruchu przyspieszonego) i wyty-
czono nowy przebieg drogi ekspresowej 
S19 w okolicy Białegostoku. Tym samym 
wieloletnia walka o wytyczenie racjonal-
nego przebiegu Via Baltica zakończyła się 
sukcesem organizacji pozarządowych.
Odcinki drogi ekspresowej S8, znajdujące 
się na terenie województwa mazowieckie-
go, leżące na szlaku Via Baltica to: Mar-
ki-Radzymin, Radzymin-Wyszków (wraz 
z obwodnicami Radzymina i Wyszko-
wa) - oddane do użytkowania, Wyszków 
- Ostrów Mazowiecka (obwodnica Ostrów 
Mazowiecka - oddana do użytku, pozostałe 
w realizacji), Obwodnica Ostrowi - odda-
na do użytku.  
  Obwodnica Marek. Umowy na re-
alizację tego odcinka drogi ekspresowej 
S8 GDDKiA podpisała 28 listopada 2014 
r. Budowa ma potrwać 32 miesiące. Ma li-
czyć 15,4 km i kosztować ok. 737,5 mln zł. 
Inwestycja została podzielona na dwa od-
cinki. Umowę na zaprojektowanie i budo-
wę pierwszego z nich o długości 8,1 km od 

Via Baltica 

Via Baltica, której obecnie w Polsce będzie budowany odcinek ok. 200 km drogi 
S51 od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska na granicy z Litwą, jest drogą między-

narodową z Berlina w Niemczech do Helsinek w Finlandii, przez Polskę, Litwę, 
Łotwę, Estonię. Jest to pierwszy paneuropejski korytarz transportowy, uzgodniony 
drogą pokojową. Jest to zarazem kluczowa droga dla rozwoju północno-wschod-
niej Polski i jedna ze strategicznych tras komunikacyjnych. Przebieg Via Baltica 

przez Polskę był uzgadniany już od lat 90. i związany z przebiegiem autostrady A2 
z Berlina do Moskwy.
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węzła Marki do węzła Kobyłka podpisało 
konsorcjum z Salini Polska, jako liderem,  
a jej wartość to ok. 331,6 mln zł.
  Drugi kontrakt obejmuje zaprojekto-
wanie i budowę odcinka o długości 7,2 
km, od węzła Kobyłka do węzła Radzy-
min Południe. Zrealizuje je konsorcjum z 
firmą Astaldi S.P.A. S.A. na czele za ok. 
405,9 mln zł. Zarządzać kontraktem będzie 
konsorcjum ECMG GmbH i SGS Polska. 
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania 
został powierzony firmie Getinsa Ingenieria 
S.L. z Hiszpanii. Droga ekspresowa S8 na 
tym odcinku ma być gotowa w drugiej poło-
wie 2017 r. Konsorcjum Astaldi wyremon-
tuje też fragment obecnej drogi krajowej nr 
8. Droga krajowa nr 8 ma przekrój 2 jezdnie 
po dwa pasy, przebiega w bezpośrednim są-
siedztwie zwartej zabudowy miasta Marki 
oraz zabudowy miejscowości Słupno.
  Na tym odcinku występują liczne skrzy-
żowania z sygnalizacją świetlną, zjazdy 
prawoskrętne, przejścia dla pieszych z sy-
gnalizacją świetlną oraz dwa węzły bezko-
lizyjne. Wg. pomiaru ruchu z 2005 r. droga 
ta jest obciążona potokami ruchy wynoszą-
cymi 55 tys. pojazdów na dobę, w tym oko-
ło 20% to pojazdy ciężarowe i autobusy.
  W celu ominięcia terenów zabudowa-
nych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowe-
go przebiegu dla trasy ekspresowej S-8 po 
wschodniej stronie Marek. Do realizacji 
wybrano wariant o długości 14 km.  
  Parametry techniczne: klasa drogi S 
(trasa ekspresowa), prędkość projektowa 
100km/h. Ilość jezdni: węzeł Drewnica 
–węzeł Zielona 2 =&> 2 x 3 pasy ruchu, 
węzeł Zielonka 2 – obwodnica Radzymina 
=&> 2 x 2 pasy ruchu (rezerwa pod trzeci 
pas). Nośność 115 kN/oś, KR6
  Od węzła Drewnica jezdnie główne tra-
sy poprowadzono przez zabudowane tere-
ny Zielonki, na południowym fragmencie 
w górnym poziomie na nasypie, a na wia-
dukcie - nad ulicami: Fabryczną – Marecką, 
Pustelnicką, i kanałem Markowskim – rze-
ką Długą. Dalej jezdnie na nasypie schodzą 
na poziom terenu. Droga nr 631 przekra-
czana jest na estakadzie.
  Przez obszar Marek, Kobyłki i gm. 
Radzymin droga prowadzona jest po tere-

nie, przecinając na wiadukcie ul. B. Chro-
brego w Kobyłce. W rozwiązaniu alterna-
tywnym zaproponowano zgłębienie trasy 
ekspresowej i poprowadzenie jezdni głów-
nych w wykopie pod ul. Chrobrego. Nad 
rzeką Czarną zakłada się wybudowanie 
mostu. W miejscowości Ciemne w gm. Ra-
dzymin jezdnie poprowadzono na długiej 
estakadzie nad drogą gminną i drogą wo-
jewódzką nr, 635 aby utrzymać istniejące 
powiązania zarówno drogowe jak i piesze.
  Jako rozwiązanie alternatywne zmniej-
szające uciążliwość odcinka, proponuje się 
prowadzenie jezdni trasy w wykopie pod 
drogą gminną i drogą woj. w miejscowości 
Ciemne. Takie rozwiązanie będzie miało 
znaczący wpływ na zmniejszenie uciążli-
wości akustycznej. Wybrany do realizacji 
Wariant III uzyskał 23 marca 2009 r. Decy-
zję Środowiskową.

  Węzeł Drewnica - dwupoziomowy, cał-
kowicie bezkolizyjny. W węźle następuje 
rozwidlenie dróg S-8 i S-17.Brak możliwo-
ści wjazdu i zjazdu na inne drogi.
  Węzeł Zielonka - częściowo bezkolizyj-
ny typu WB. Jezdnie główne trasy na wia-
dukcie, wymiana ruchu w poziomie jezdni 
ul. Piłsudskiego (droga 631), przewidziana 
sygnalizacja świetlna. Relacja lewoskrętna 
z południowego zachodu na północ, w kie-
runku Nieporętu, najbardziej obciążona ru-
chem, poprowadzona bezkolizyjnie.
 Węzeł Kobyłka - częściowo bezkolizyj-
ny typu WB, droga ekspresowa prowadzona 
po terenie, jezdnia ciągu ulic: Przyjacielska
-Szkolna na wiadukcie nad trasą. Wymiana 
ruchu odbywa się w poziomie jezdni tych 
ulic, na dwóch skrzyżowaniach.
 Węzeł Wołomin - częściowo bezkolizyj-
ny typu WB, w formie półkoniczyny. Staro-
stwo Powiatowe w Wołominie zobowiązało 
się połączyć węzeł z lokalnym układem ko-
munikacyjnym.
  Węzeł Radzymin 1 - dwupoziomowy typu 
WB. Trasa S-8 poprowadzona na wiadukcie. 
Rozrząd ruchu następuje na skrzyżowaniu z 
wyspą centralną, którą zaprojektowano na 
nowym ciągu komunikacyjnym łączącym 
drogę nr 635 z istniejącą drogą we wsi Dy-
bów Kolonia.

 Węzeł Radzymin 2 - węzeł typu „rozwi-
dlenie”, na obwodnicy Radzymina z drogą 
nr 635 wykorzystany będzie tylko do powią-
zań z istniejącą drogą nr 8 bez powiązań z 
trasą ekspresową.
  Na obszarze przylegającym do Marek prze-
widziane są zabezpieczenia antyhałasowe w 
postaci ekranów półtunelowych oraz ekra-
nów prostych o wysokości 6-8 m. Jest to jed-
no z najlepszych rozwiązań pod względem 
ochrony przed hałasem. W optymalnych wa-
runkach ich efektywność może wynosić do 
20 dB, zwykle jednak nie przekracza 15 dB.  
   Odcinek Wyszków - Ostrów Maz. dłu-
gości 28,7 km. Projektowana droga eks-
presowa prowadzona jest po śladzie DK8 
za wyjątkiem wsi Dybki, gdzie na odcinku 
ok. 2 km (od 533+000 do 535+000) prze-
widziano przesuniecie korytarza o ok. 150 
m na północny zachód.  Na całym odcinku 
zlokalizowano 6 węzłów drogowych (wraz 
obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej - 10) 
oraz 6 przejazdów bez powiązań. Dodatko-
wo zaprojektowano 3 kładki dla pieszych 
i 2 przejścia dla dużych zwierząt. Obwodni-
ca Ostrowi została oddana do użytkowania.
  Od Ostrowi do Budziska. Dalszą część 
Via Baltica stanowi droga ekspresowa S61 
- odcinek Ostrów Mazowiecka - Budziska. 
Trasa przebiegać będzie przez Łomżę, Sta-
wiska, Szczuczyn, Ełk, Raczki, Suwałki do 
Budziska. Również obwodnica Augustowa 
będzie jednym z elementów trasy S61 (od 
Raczek do obwodnicy Suwałk). Ten odcinek 
drogi S61 192 km od Ostrowi Mazowieckiej 
ma kosztować 7 mld.  Przewidywany czas 
realizacji całej S61 - do 2020 r.
  Podstawowe parametry techniczne: 
Klasa techniczna: S (droga ekspresowa), 
prędkość projektowa: 100 km/h, przekrój 
poprzeczny: 2 x 2 (docelowo 2 x 3) pasy ru-
chu, drogi serwisowe zapewniające dostęp 
do terenów przyległych, średnia szerokość 
pasa drogowego ok. 80 m.
 Oddano już do użytku: obwodnice Sta-
wisk, Szczuczyna, Augustowa, w projekto-
waniu są: odcinki Szczuczyn - Raczki i Su-
wałki-Budzisko, obwodnica Suwałk

Materiał stanowi fragment 
obszernej prezentacji, która jest zamieszczona

na stronie internetowej MOIIB
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Trasa „Ł”- konwencja czy konieczność?

Za pytaniem - konwencja czy konieczność 
- kryje się mieszanina uszczypliwej iro-

nii i niedowierzania z lat 60., że Warszawie 
powstałej z zupełnej nicości, potrzebny jest 
nowy most, ba, kolejna po trasie W-Z długa, 
szeroka trasa spinająca ze sobą już nie dwa 
brzegi Wisły, a dwie przedzielone rzeką części 
Polski. Kto mógł wówczas przypuszczać, że 
czterdzieści lat po ukończeniu budowy trasy, 
stanie się ona jedną z bardziej uczęszczanych 
wśród stołecznych arterii, a most Łazienkow-
ski niemal będzie się uginał pod naporem aut.  
Co więcej, że po wyłączeniu go z użytkowa-
nia na czas remontu po pożarze w 2015 r., 
Warszawa dozna paraliżu komunikacyjnego? 
Jednak w 1960 r., można było na łamach prasy 
spekulować, snuć domysły i surowo oceniać 
tych, którzy wpadli na pomysł tak dalece wy-
biegający w przyszłość.
 Tempo rozwoju Warszawy w latach 60.  
wpłynęło na przyspieszenie decyzji o budo-
wie nowej przeprawy przez Wisłę. Konkurs 
zakładał wyłonienie najlepszych koncepcji 
dwóch nowych mostów: Łazienkowskiego i 
Świętokrzyskiego. Wpłynęło 30 prac. Zwy-
cięski zespół pod kierownictwem inż. Jerzego 
Mazura, wkrótce po rozstrzygnięciu zagad-
nienia konstrukcji mostu i doboru materiałów, 
miał rozpocząć prace. W 1963 r. Prezydium 
Rady Narodowej m.st. Warszawy zatwierdzi-
ło wstępny projekt trasy, w trzy lata później 

- ustalono także czas budowy przewidziany 
na trzy lata i nadano nazwę „Trasa Łazien-
kowska”. Potężna inwestycja ruszyła dopiero 
w czerwcu 1971 r., pół roku po objęciu przez 
Edwarda Gierka stanowiska I sekretarza KC 
PZPR, rząd podjął uchwałę o budowie Trasy. 
Władze Warszawy powołały Dyrekcję Budo-
wy Trasy Mostowej Łazienkowskiej. W sierp-
niu rozpoczęto budowę, która trwała trzy lata. 
(...) W czasie budowy Trasy zrealizowano sze-
reg związanych z nią obiektów i ulic. Jednak 
najważniejszym etapem budowy była realiza-
cja Mostu Łazienkowskiego o długości 423 m 
i szerokości 28 m. 
 Most został zaprojektowany przez zespół 
Transprojekt Gdański: Stefan Filipiuk, Ta-
deusz Stefanowski, Henryk Olczyk i Ewa 
Kordek. Za konstrukcję odpowiedzialny był 
zespół kierowany przez inż. Jerzego Mazura, 
w składzie:: inż. Andrzej Bieliński, inż. Danu-
ta Ruszczyńska z Centralnego Biura Studiów 
i Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, 
inż. Józef Miturski, inż. Jerzy Mąkosa, inż. 
Czesław Szkudlarek. Za architekturę obiektu 

odpowiedzialny był zespół w składzie: arch. 
Stanisław Marzyński, arch. Andrzej Buchner, 
arch. Stanisław Niewiadomski. Generalnym 
wykonawcą było Konsorcjum Mostostal War-
szawa i Warbud. Kierownictwo budowy sta-
nowili: Jerzy Bogaczyk, Janusz Wiśniewski 
i Jerzy Werle. Innymi wykonawcami były: 
BBR Polska w zakresie nasuwania, podwie-
szania i urządzeń dylatacyjnych, Budimex - 
Dromex w zakresie nawierzchni, Freyssinet 
Polska w zakresie sprężania rygli i łożysk oraz 
Mostostal Puławy w zakresie wykonawstwa i 
montażu konstrukcji stalowych.
  Efektem prac zespołu jest istniejący do dziś 
most o konstrukcji belkowanej stalowej, nito-
wanej i spawanej ze stalową płytą ortrotropo-
wą, której zastosowanie umożliwiło włączenie 
wszystkich elementów stalowych mostu do 
łącznej struktury konstrukcyjnej. W efekcie 
zmniejszono nie tylko ciężar mostu (o 30%), 
ale również koszt jego budowy. Oszczędnie 
projektowano także oprawę architektoniczną. 
Lekkie, żelbetowe filary bez okładziny nie 
tylko doskonale wpasowywały się w kanony 
modernistycznej architektury, ale również po-
zwoliły uniknąć dodatkowych kosztów, które 
pociągnęłaby za sobą kamienna okładzina. 
Realizacji projektu towarzyszyły badania bez-
pieczeństwa, hałasu czy emisji spalin. W efek-
cie, w 1974 r. Warszawa świętowała otwarcie 
nowoczesnej, obsadzonej zielenią i przystoso-
wanej również dla ruchu pieszego trasy „Ł”.       

  
Pełna wersja artykułu 

na stronie internetowej MOIIB 

 Amalia Szałachowska

wodawczy, nie mamy wpływu. Można bić się 
w piersi, że np. perspektywa poprzednia nie 
zbudowała przynajmniej jednej polskiej po-
tężnej firmy - a jednocześnie upadło ok. 400 
firm uczestniczących, jako podwykonawcy w 
budowie autostrad. Firmy, które mogły wyro-
snąć na kanwie realizowanych środków unij-
nych. Nie odrobiona poprzednia lekcja jest nie 
do nadrobienia. Natomiast trzeba się zastano-
wić i zrobić wszystko, ażeby przy realizacji 
inwestycji, które są przed nami, ponownie 
tak samo się nie zdarzyło. Miałem spotkanie 
z przedstawicielami branży, rozmawialiśmy o 
tym, że niezbędna jest też konsolidacja firm 
wykonawczych, żeby dzisiaj tworzyły one 
konsorcja w systemie prawnym, jaki mamy, 
które mogłyby obejmować ofertą całą inwe-
stycję. Patrząc bowiem na strukturę przed-
siębiorstw polskich, trudno będzie wyrosnąć 
samodzielnie jednemu podmiotowi do takiej 
roli. Są podstawy ku temu, żeby 3-4 firmy 
mające odpowiedni potencjał utworzyły gru-
pę-konsorcjum, która zacznie wygrywać prze-
targi i potem sukcesywnie je realizować, by 
później wyrosnąć do roli samodzielnego wy-
konawcy. Jest to sprawa do poważnego prze-
dyskutowania, a później dotarcia z wnioska-

mi do świadomości. Bo patrząc dziś na nasz 
krajowy ogródek, często konkurujemy sami z 
sobą. Zapominamy o dialogu, że może razem 
będziemy silniejsi i zarobimy więcej. 

n Czy jest szansa na wsparcie budow-
nictwa mieszkaniowego, gdy dziś upada-
ją dotychczasowe systemy wsparcia, jak 
np. Mieszkanie dla Młodych?
 - To dziś nie tylko szansa, ale już program. 
Luka w podaży mieszkań została dostrzeżona 
i mamy już program Mieszkanie +. Jest on 
skierowany do tych, którzy nie mają zdolno-
ści kredytowej, a jednocześnie chcą godnie 
żyć. Chcemy by mieszkania były budowane  
i dostępne dla tych, którzy nie mają zdolności 
kredytowej.

n To pokrzepiająca informacja. Tu 
chciałbym dodać, że po okresie trwa-
jącej dwie kadencje posuchy w ssanie 
pomysłów i inicjatyw od społeczeństwa 
przez rządzących, od ub.r. sypią się ofer-
ty współdziałania. Np. spółdzielcy chcą 
przyjąć frankowiczów do spółdzielni 

i tam ich wspomóc, chcą uruchomić 
budownictwo na wynajem, a środowi-
sko inżynierów oferuje współpracę sa-
morządom i administracji państwowej  
w rozwiązywaniu problemów inwestycji 
i budownictwa. To cenne zachowania…
ale nie widzę   większego zainteresowa-
nia tym powszechnym entuzjazmem. 
Nie zmarnujmy tego…
 - Cieszę się, że jest takie wsparcie i słyszy 
się takie zainteresowanie. Mam przekonanie, 
że nie pozostanie to tylko w fazie zapewnień 
i deklaracji, ale przekuje się w konkretne 
rozwiązania. Sądzę, że nasze nastawienie na 
słuchanie i współdziałanie znajdzie pozytyw-
ny finał. Na każdym naszym etapie naszego  
działania zamierzamy korzystać z waszej wie-
dzy i wsparcia, a w ostatecznym finale prze-
kuje się to na projekty i kontrakty dla firm 
budowlanych. Bo nie zbudujemy niczego bez 
fachowców, dobrych fachowców, którzy znają 
swoje rzemiosło.

n Dziękuję za rozmowę.
rozmiawiał: Mieczysław Wodzicki

dokończenie ze str.10   Budownictwo do remontu
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W Płocku o usprawnianiu procesu inwestycyjnego  

Czekamy na lepsze prawo
15 lipca br. Płock był gościem kolejnej konferencji organizowanej przez MOIIB  
- Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie. Uczestników konferencji 
powitał przewodniczący MOIIB, Mieczysław Grodzki. 

Przybyli m.in.: przewodniczący ZG PZITB 
- Ryszard Trykosko, zastępca dyrekto-

ra Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego - Sylwester Jano-
szko, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego  
w Płocku, Tomasz Kominek. Licznie przy-
byli przedstawiciele nadzoru budowlanego 
- wojewódzcy i powiatowi Inspektorzy nad-
zoru budowlanego, naczelnicy i dyrektorzy 
Wydziałów Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, 
przedstawiciele Urzędu Miasta i członkowie 
MOIIB.
  W pierwszym rzędzie wykorzystano obec-
ność Ryszarda Trykosko. Przewodniczący był 
członkiem Sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego, jako jeden nielicznych 
fachowców pracujących w tym ważnym ze-
spole. Zgodnie z oczekiwaniami przedstawił 
najważniejsze założenia towarzyszące pra-
com Komisji. Z uwagi na próbę połączenia 
elementów urbanistycznych z przepisami 
budowlanymi, zadanie był bardzo złożone. 
Prace rozpoczęte w 2012 r., zostały zakoń-
czone w 2015 r. projektem Kodeksu, skiero-
wanym do konsultacji. Brak sukcesywnych 
prób realizowania propozycji wynikających 
z bieżących konsultacji projektów Kodek-
su, przyczynił się zapewne do rozwiązania 
Komisji rozporządzeniem Rady Ministrów  
z 10 marca 2016 r.  
  Przechodząc do spraw ściśle technicznych, 
omówił sprawnie przeprowadzoną inwestycję 
- budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdań-
sku, gdzie skomplikowany pod względem 
technicznym charakter inwestycji obnażył 
w całej rozciągłości zakres utrudnień reali-
zacyjnych, wynikających z obowiązującego 
Prawa Budowlanego. Dzięki zaangażowaniu 
najwyższej klasy ekspertów, udało się prze-
konać decydentów do właściwej interpreta-
cji obowiązujących przepisów. Trzeba było 
udowodnić, że budowa tunelu nie podlega 
przepisom obowiązującym przy realizowa-
niu… inwestycji górniczych. Retrospektywna 
analiza realizacji tunelu wskazuje jak dalece 

utrzymanie błędnej interpretacji przepisów 
wpłynęłoby na wydłużenie cyklu inwestycyj-
nego i wzrost kosztów budowy. 
  Następnie rozpoczęła się dyskusja nt. 
usprawniania procesu inwestycyjnego, dla 
którego szczególne znaczenie mają problemy 
wynikające z regulacji zawartych w Prawie 
Budowlanym, Ustawie o Zamówieniach Pu-
blicznych, aktach normatywnych związanych 
z warunkami technicznymi projektowania, 
wykonania i odbioru obiektów budowlanych. 
Przyjaźnie dla uczestników konferencji 
zabrzmiały wypowiedzi przedstawicie-
li organów, które mają znaczący wpływ na 
usprawnianie procesu inwestycyjnego: z-cy 
dyrektora Wydziału Infrastruktury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego - Sylwestra 
Janyszko i reprezentującego Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Adama 
Włodarczyka. Światełkiem w tunelu były 
zapowiedzi korzystnych zmian w Prawie Bu-

dowlanym i związanych z nim rozporządzeń, 
dotyczących przepisów obowiązujących  
w procesach inwestycyjnych. Zmiany te 
wpłyną na odbiurokratyzowanie aktów nor-
matywnych, stosowanych przy realizowaniu 
inwestycji. Należy mieć nadzieję, że korekty 
prawa będzie miała korzystny wpływ na fazy 
realizacyjne, począwszy od zatwierdzenia 
projektów budowlanych, uzyskania pozwo-
lenia na budowę, wykonawstwa inwestycji,  
aż do końcowego odbioru. 
  Wywiązała się dyskusja, w której człon-
kowie MOIIB przedstawili swoje doświad-
czenia i zastrzeżenia, będące potwierdzeniem 
„drogi przez mękę” wszystkich uczestników 
procesów inwestycyjnych. 
  MOIIB w swojej działalności przywią-
zuje wielką wagę do angażowania w dyskusje 
o sposobach usprawnienia realizacji budów, 
wszystkich stron decydujących o powodzeniu 
budów. Tym inicjatywom niezmiennie patro-
nuje przewodniczący Mieczysław Grodzki.
Potwierdzeniem uznania dla tego rodzaju 
działalności było wyróżnienie przewodni-
czącego Medalem Jubileuszowym 20-lecia 
MTBS w Płocku.  

  W drugiej części konferencji z zainte-
resowaniem wysłuchano prelekcji Zastępcy 
Przewodniczącego MOIIB, Romana Lulisa: 
Układ komunikacyjny aglomeracji warszaw-
skiej. Via Baltica. Planowane inwestycje dro-
gowe. 

tekst i foto: Hanna Marszałek

Na tropie naturalnych źródeł energii 

Słońce podgrzeje wodę
7 września br odbyła się wycieczka tech-

niczna, która w części merytorycznej była 
związana ze sposobami pozyskiwaniem ener-
gii ze źródeł naturalnych. Przykład ciekawego 
zastosowania systemu instalacyjnego pozwa-
lającego na wykorzystanie energii słonecz-
nej, jest szpital  im. dr Barbary Borzym w 
Radomiu. Uczestnicy wycieczki, udali się do 
obiektów szpitalnych mieszczących się przy 
ul Krychnowickiej. Tematyka spotkania przy-
ciągnęła wielu członków naszego samorządu. 
Tzw. energia odnawialna, w tym słoneczna to 
ciągle temat budzący zainteresowanie.
 Dyrektor ds technicznych szpitala inż. 
Adam Kosior przyjął uczestników i poinfor-
mował, że inwestycja zrealizowana została 

dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko- 
Polskiego Programu Współpracy. Jej wartość 
to ponad 2,1mln zł., z czego 85% pochodzi z 
tego programu. W ramach inwestycji wybudo-
wano instalację kolektorów słonecznych wraz 
z budynkiem wymiennikowni, który został 
dobudowany do istniejącej kotłowni gazowej. 
Oprowadzeniem uczestników zajął się specja-
lista ds. instalacji - Marcin Kamiński. Celem 
instalacji - mówił - jest wstępne podgrzanie 
ciepłej wody użytkowej dla obiektów nale-
żących do Samodzielnego Wojewódzkiego 
Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycz-
nej Opieki Zdrowotnej. Kolektory słoneczne 
zostały umieszczone na gruncie i podłączone 
do budynku wymiennikowni. Zainstalowano 

219 szt o całkowitej powierzchni czynnej 508 
m2. System kolektorów i instalacja stanowią 
wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użyt-
kowej i są skojarzone z istniejącym układem 
przygotowania ciepłej wody użytkowej z ko-
tłowni gazowej. 
 Spotkanie miało również charakter integra-
cyjny.  Biuro terenowe w Radomiu, zapew-
niło uczestnikom zwiedzanie Muzeum Wsi 
Radomskiej. Stamtąd udali się do gościnne-
go Dworu przeniesionego z miejscowości 
Brzeźce. Dwór był tam przez stulecia ozdobą 
majątku ziemskiego. Zbudowany z drewna 
modrzewiowego, ozdobiony ciekawymi de-
talami architektonicznymi, cieszył swoich 
właścicieli już w XVII w. Tu  odbyło się spo-
tkanie koleżeńskie, w którym zastępca prze-
wodniczącego Rady MOIIB, Roman Lulis 
m.in. podzielił się informacjami o  udanych 
obchodach Mazowieckiego Dnia Budowla-
nych. Zachęcał do uczestnictwa w zajęciach 
poświęconych doskonaleniu zawodowemu.

    Katarzyna Barska
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„Budowa na czas”
Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o.  - Firma inżynierska Mazowsza 2016 

Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o. Jan Soczewka została 
zwycięzcą naszego konkursu „Firma inżynierska Mazowsza 
2016 r.” w kategorii „Firma wykonawcza”

Przedmiotem jej działalno-
ści jest generalne wyko-

nawstwo obiektów z zakresu 
budownictwa: kubaturowego, 
remonty i modernizacje obiek-
tów - w tym zabytkowych, 
wykonawstwa inżynieryjnego 
(mosty, wiadukty, lotniska, 
stadiony), przemysłowego 
(fabryki, hale magazynowe), 
ekologicznego (oczyszczalnie 
ścieków) i kolejowego. Za-
trudnia około 100 osób. Dla 
zapewnienia szerokiego za-
kresu działania firma posiada 
zespół wykwalifikowanej kadry inżynier-
skiej, a wieloletnie doświadczenie pozwala 
jej oferować usługi na najwyższym pozio-
mie, przy dogodnych cenach.

  Mar-Bud Budownictwo przykłada dużą 
wagę do płynności finansowej i poczucia 
bezpieczeństwa kontrahentów, zarówno 
inwestorów jak i dostawców i podwyko-
nawców.  

 Jako generalny wykonawca Mar-Bud 
zrealizował m.in. budynek mieszkalny  
z usługami La Proximite przy ul. Nocz-
nickiego 27 w stolicy, rozbudowę Cen-
trum Handlowego Atrium PROMENADA 
przy ul. Ostrobramskiej 175C w zakresie 
rozbudowy obiektu w części zajmowanej 
przez H&M, budowę budynku biurowego 
przy ul. Pawła Włodkowica 2c w Warsza-
wie (łącznie z fit-out), budowę budynku 
biurowo-usługowego klasy A+ przy ul. 
Mazowieckiej 2/4 w Warszawie uzyskując 
certyfikat BREEM „Excellent” czy budowę 
budynków 8 i 9 w Zespole Mieszka-
niowym „Margerytka” przy ul. 
Płochocińskiej 101/103 
w Warszawie. 

 Obecnie, wykonuje w systemie general-
nego wykonawstwa budynek wielofunkcyj-
ny ,,K’’ wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
wchodzącą w skład kompleksu Centrum 
Praskie Koneser przyul. Ząbkowskiej  
w Warszawie. Świadczy również usługi, 
polegające na wykonywaniu stanów suro-
wych, w szczególności robót żelbetowych. 
Posiada własne siły wykonawcze oraz spe-
cjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji 
specjalistycznych prac żelbetowych.  
 Początkowo firma działała jako podwy-
konawca dużych firm generalnego wyko-
nawstwa i zaznaczyła swoją obecność na 
prestiżowych inwestycjach, jak: Rozbudo-
wa Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Warszawa - Okęcie, budowa Centrum Han-
dlowego Złote Tarasy, czy Stadionu Legii  
w Warszawie. Była obecna na wielu obiek-
tach biurowych czy mieszkalno - usługo-
wych o wielkościach od 15 000  do 100 000 
m2, realizując prace o wartościach do 60 

mln zł. Zdobyła także doświadczenia 
w realizacji autostradowych obiek-

tów inżynieryjnych. 
 Obecnie w ramach robót 

konstrukcyjnych realizuje bu-

dynek biurowy nr 2 w zespole biurowym 
WEST STATION przy Al. Jerozolimskich 
w Warszawie oraz budynek mieszkalny 
wielorodzinny, z garażami podziemnymi 
„Moja Malta” w Poznaniu.
  Posiada również własną kadrę inży-
nierską do prac instalacyjnych. Przy jej 
pomocy została zrealizowana inwestycja 
„Modernizacji układów klimatyzacji i wen-
tylacji w budynku C Biblioteki Narodowej 
przy ul. Niepodległości 213 w Warsza-
wie”, w zakres której wchodziła dostawa 
i montaż central wentylacyjnych, wraz  
z systemem nawilżania i osuszania powie-
trza, instalacja nowego systemu automatyki  
i zarządzania BMS, wymiana całej insta-
lacji SSP, montaż systemów CCTV, SWiN  
i KD oraz wymiana sieci LAN i WLAN.

 Grupa świadczy również usługi budow-
lane, jako inwestor zastępczy, projektowa-
nie w nowej technologii BIM oraz wdraża 
innowacyjne rozwiązania energooszczędne  
w budownictwie wielorodzinnym. Oferu-
je wysoką jakość, optymalizację kosztów  
i terminową realizację w myśl przewodnie-
go hasła grupy „BUDOWA NA CZAS”.
 MAR-BUD prowadzi również handel 
materiałami budowlanymi, w szczegól-
ności do stanów surowych oraz wynajem:  
pomp do podawania betonu, dźwigów  
samojezdnych i samochodów ciężarowych 
z HDS’em.
  W ostatnim czasie zostały utworzone 
nowe firmy, które są częścią grupy „MAR
-BUD”. 

Kontakty:
Administrator - Łukasz Pachecki: 691 081 131
Dyrektor generalny - Marcin Sawicki: 22 431 67 01
Dyrektor ds. Technicznych - Krzysztof Marcinkowski: 516 138 081
Dział handlowy - Adam Kędzierski: 504 188 870
Prezes - Jan Soczewka 
Wiceprezes - Marcin Sawicki

Prezesi: Jan Soczewka i Marcin Sawicki (od prawej) 
otrzymali wyróżnienie dla Mar-Budu    

Budynek przy
ul. Pirenejskiej

Blok przy ul. Nocznickiego
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Szanse i zagrożenia    
Sejm - „Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę?” 

Debatę rozpoczęła Teresa Wargocka, wi-
ceminister Edukacji Narodowej, przed-

stawiając bardzo obszerne założenia zmian 
zasad organizacji szkolnictwa w Polsce wg. 
zamiarów ME, wraz z uzasadnieniem ko-
nieczności nowego podejścia do szkolenia 
zawodowego. Przygotowane propozycje 
zostały poprzedzone debatami w wojewódz-
twach, ministerstwie, uwzględniono postu-
laty pracodawców, rodziców i nauczycieli. 
Zamierza się wprowadzić zasadę, że od roku 
2019 każdy uczeń odbywający zajęcia prak-
tyczne będzie je odbywać również u praco-
dawcy. 
  Program ten wymaga oczywiście bar-
dzo dobrego współdziałania dyrekcji szkół  
i pracodawców. Od dłuższego czasu obser-
wujemy w Polsce spadek liczby techników,  
a program ma naprawić ten niepokojący trend. 
Ministerstwo ma nadzieję, że w najbliższych 
latach uda się podnieść prestiż zawodów na 
poziomie średnim w Polsce, by nie straszono 
uczniów słynnym powiedzeniem „jak się nie 
będziesz uczyć, pójdziesz do zawodówki”. 
Należy uświadomić społeczeństwu, że każdy 
zawód jest potrzebny w gospodarce. 

  W dyskusji zwracano uwagę na niedo-
stateczną motywację do współpracy między 
szkołą a przedsiębiorcami, brak informacji  
o potrzebach rynku pracy w danym regionie. 
Szkolnictwo zawodowe nie jest doceniane, 
brak jest uświadomienia, że zdobycie zawo-
du nie zamyka drogi do dalszego kształcenia 
i zdobycia wyższego wykształcenia. Zale-
dwie 35% uczniów szkół średnich korzysta  
z doradców zawodowych. Należy prowadzić 
informację o miejscach pracy, o potrzebach 
przedsiębiorców. 
  Oczywiście, w całym tym procesie 
ważny jest udział rodziców, to oni najlepiej 
wiedzą, czym interesuje się ich dziecko i te 
spostrzeżenia powinny być brane pod uwagę 
przez doradców zawodowych, którzy bez-
względnie powinni wiedzieć, „kogo” brakuje 
na rynku. Ogromne znaczenie ma zmiana my-
ślenia społeczeństwa na temat ludzi z wyż-
szym i średnim wykształceniem zawodowym. 
Każdy pracownik zasługuje na szacunek  
i ocenę adekwatna do wyników uzyskiwanych 
na swoim stanowisku pracy. Postępowanie 
pracodawców w społeczeństwach zachodnich 
uczy jak budować relacje z pracownikami  
o różnym poziomie kwalifikacji zawodo-
wych.

  W ramach debaty pod hasłem „Jak kształ-
cić ludzi, żeby mieli dobra pracę?” Zaprosze-
ni goście przedstawiali swoje doświadczenia 
ze współpracy przemysłu ze szkolnictwem. 
  Firma Nestle, która posiada w Polsce  
8 fabryk, od kilkunastu lat prowadzi prakty-
ki letnie, zapraszają rodziców i nauczycieli 
w ramach dni otwartych. Niestety wśród 
uczniów szkół zawodowych zainteresowanie 
praktycznymi obserwacjami jest niewielkie. 
Z kolei ksiądz prof. Jan Przybyłowski po-
dzielił się spostrzeżeniami ze spotkań orga-
nizowanych z przedsiębiorcami rodzinnymi. 
Coraz więcej osób w Polsce myśli o założe-
niu takiej właśnie rodzinnej firmy. 

  Minister Wargocka stwierdziła, że nie 
ma złej pracy, natomiast dobra praca, to ta, 
którą wykonuje się zgodnie ze swoimi zdol-
nościami, predyspozycjami, dająca satysfak-
cję zawodową i warunki finansowe, pozwala-
jące na rozwój. Kontynuując to stwierdzenie 
kolejni dyskutanci zwracali uwagę na to, że 
by praca nie była przymusem, pozwalała 
podejmować działalności niestandardowe, 
wyzwalające kreatywność pracownika, jako 
swego rodzaju przedsiębiorcę. 
  W dyskusji zwracano uwagę na koniecz-
ność dopasowania pracownika do jego umie-
jętności i zainteresowań. Przykładem wy-
sokiej oceny zawodu jest Szwajcaria, gdzie 
ranga zawodów jest tak wysoka, że coraz 
mniej ludzi młodych chce studiować. 
  Miejsce szkoły w budowaniu wartości 
między uczniami, wartości zawodu powinno 
być wiodące. Za mało jest promocji szkolenia 
zawodowego, olimpiad umiejętności zawodo-
wych, współpracy z przedsiębiorstwami, edu-
kacji z zakresu „skąd bierze się zamożność”. 
Duża część wystąpień podkreślała znaczenie 
etosu pracy i konieczności stworzenia kodek-
su etycznego dla wszystkich, którzy działają  
w szeroko pojętej przedsiębiorczości.

  Bogata i interesująca konferencja po-
zwoliła na wymianę doświadczeń różnych 
środowisk związanych ze szkolnictwem. Na-
leży mieć nadzieję, że przekazanie wzajem-
nych doświadczeń będzie procentowało pozy-
tywnymi zmianami w tym zakresie, zarówno  
w działaniu MEN, szkół technicznych  
i przedsiębiorców. Niedobrze się stanie, gdy-
by to była jeszcze jedna „odhaczona” konsul-
tacja społeczna.                       

 Andrzej Wasilewski

 
      Pod hasłem Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagro-
żenia wyboru zawodu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizował 
30 czerwca b.r. w Sejmie RP ogólnopolską konferencję. Spotkanie prowadził jej 
patron, Adam Abramowicz, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.   

 Firma wykonuje prace B+R, które łą-
czą kompleksowe rozwiązania przepływu, 
konwersji, magazynowania i rekuperacji 
energii cieplnej i chłodu z wykorzystaniem 
ścieków, jako dolnego źródła dla pomp 
ciepła. Energia ta wykorzystywana jest do  
ogrzewania i chłodzenia oraz do produkcji 
ciepłej wody użytkowej. 
  Jednym z rezultatów tych badań bę-
dzie innowacyjny produkt i usługa budo-
wy budynków zero i plus energetycznych, 
wyposażonych w System Sterujący Opty-
malizacją (SSO) zużycia energii i komfor-
tu poprzez zmniejszenie energochłonności  
i kosztów eksploatacji budynku wieloro-
dzinnego.

  
  Firma BIM Mar-Bud Sp. z o.o. Sp. k. 
powstała, jako wsparcie koordynacyjne 
procesu przedrealizacyjnego oraz reali-
zacyjnego z wykorzystaniem technologii 
BIM dla firmy siostrzanej Mar-Bud Bu-
downictwo Sp. z o.o. Główne zadania to 
koordynacja projektowa wszystkich branż 
oraz wsparcie w zakresie przedmiarowania 
jak i harmonogramowania robót budow-
lanych, czyli popularnie zwane BIM 4D  
i BIM 5D. Ma również za zadanie zebranie 
doświadczeń przy współpracy z firmami 
zewnętrznymi i jak najszybsze wdrożenie 
technologii BIM we własnych strukturach, 
w celu oferowania swoich głównych usług 
koordynacyjnych  innym firmom.

  Pracuje głównie na potrzeby firmy 
siostrzanej, oraz współpracuje z firmami 
zewnętrznymi przy modelowaniu istnieją-
cych inwestycji kubaturowych i przemy-
słowych, z tak zwanej „chmury punktów”  
do późniejszych funkcji zarządzania obiek-
tem. Przy współpracy z firmami siostrza-
nymi z Grupy Mar-Bud opracowuje na ich 
potrzeby biblioteki parametryczne nowo-
czesnych technologii instalacyjnych, opra-
cowywanych w grupie.

Biurowiec przy ul. Włodkowica 2c

 Firma Omega Sp. z o.o. zajmuje się sze-
roko pojmowanymi innowacjami, na euro-
pejską skalę, w sektorze inteligentnego i 
energooszczędnego budownictwa. Składa 
się na nie logiczny szereg komplementar-
nych produktów, takich jak: Akumulator 
Chłodu ICE-BATT™ oraz systemów od-
zysku energii niskotemperaturowej z wód  
(w tym ze ścieków) waste-water-to-ener-
gy™.



WSM Ochota Warszawa - Firma inżynierska Mazowsza 2016

Osiedla będą zielonymi oazami
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” została laureatem 

konkursu MOIIB „Firma inżynierska Mazowsza 2016 r” i zdobywcą statuetki 
w kategorii Firma zarządzająca. 

Spółdzielnia powstała w 1970 r. po po-
dziale Warszawskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej. W skład jej zasobów  wchodziło 
207 budynków mieszkalnych i 36 pawilonów 
usługowych. Pod koniec lat 70. wybudowano 
tu kolejne 9 budynków. Trudne dla spółdzielni 
lata 80. i 90., dla WSM „Ochota” były latami 
rozwoju. Przystąpiono wówczas do usuwania 
wad technologicznych, do wymiany instalacji 
cieplnych i wodnych oraz docieplania ścian 
budynków. Na lata 90. przypada dynamiczna 
działalność inwestycyjna. W  szybkim tem-
pie stan zasobów wzrasta o 902 mieszkania o 
powierzchni 63 tys. m2. Dodatkowo w latach 
1995 - 1998  wdrożono program indywidual-
nego opomiarowania zużycia ciepła. Skutkuje 
to zauważalnym obniżeniem kosztów ogrze-
wania.
  Obecnie WSM „Ochota” dysponuje 142 
budynkami mieszkalnymi, liczącymi 9261 
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 
415 tys. m2. Posiada ponadto 22 pawilony 
handlowo-usługowe, 307 garaży i 452 miej-
sca postojowe.  
  Na przestrzeni ostatnich lat spółdzielnia 
działa bardzo prężnie, wykorzystując środki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska, pożyczki z premią termomodernizacyjną, 
co pozwoliło na ocieplenie 15 budynków. Do-
posażono także wiele budynków w centralną 
ciepłą wodę oraz wymieniono stare,  30. let-
nie windy. Opracowano plan zagospodarowy-
wania, pozostających w zasobach spółdzielni 
wolnych terenów, pod budowę nowych inwe-
stycji. 
  W 2016 r. Spółdzielnia rozpoczęła sta-
rania o Białe Certyfikaty, czyli świadectwa 
efektywności energetycznej. Wybrano dwa 
najbardziej opłacalne działania: termomo-
dernizację i doposażenie w instalację ciepłej 
wody użytkowej. W zakres prac weszło 27 
budynków termomodernizowanych i 15 z do-

posażeniem w ccw. Zgodnie z ustawą o efek-
tywności energetycznej podmiot, który przed-
łoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną 
deklarację przetargową wraz z audytem efek-
tywności energetycznej, może uczestniczyć  
w przetargu. Mechanizm związany z Białymi 
certyfikatami oprócz korzyści ze zmniejsze-
nia zużycia energii, pozwala także na pozy-
skanie środków finansowych z ich sprzedaży, 
tworząc swojego rodzaju „bonus finansowy”.

  Ochota się zmienia, należy do najchęt-
niej wybieranych do zamieszkania części 
Warszawy. Powstają nowe obiekty biuro-
wo - handlowe i mieszkaniowo-usługowe.  
W związku z tym spółdzielnia podjęła decyzję, 
aby po kilkunastu latach przerwy, realizować 
nowe inwestycje. U zbiegu ulic Mołdawskiej  
i Okińskiego powstanie nowy pięciopiętrowy 
budynek. Bryła stanowić będzie nowoczesną 
formę o wysokim standardzie. Stworzone zo-
staną lokale mieszkalne w popularnych me-
trażach - od 34 m2 do 80 m2, z funkcjonalnym 
rozkładem pozwalającym na swobodną aran-
żację. Powstaną także miejsca garażowe pod 
budynkiem oraz lokale usługowe na parterze.
Celem Spółdzielni jest także zmiana dotych-

czasowych betonowych podwórek. Marze-
niem prezes Małgorzaty Maroszek jest 
zmieniać je w miejsca 
przyjazne mieszkańcom. 
Zależy mi, żeby stały się 
zielonymi oazami, jak 
w filmie Notting Hill - 
żeby wyjść przed dom  
i znaleźć się w miłym 
świecie, gdzie można 
usiąść z książką i dobrze 
się poczuć.

  Obok prac inwestycyjnych i remon-
towych, WSM „Ochota” realizuje szeroko  
działalność społeczno-wychowawczą, skie-
rowaną głównie do dzieci i seniorów. W klu-
bach na osiedlach, dzieci mogą rozwijać swo-
je talenty w kołach: teatralnym, plastycznym, 
tanecznym i muzycznym. Mogą brać udział w 
zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub 
uczyć się języków obcych. Starsi natomiast 
uczestniczą w zajęciach na siłowni, aerobiku, 
jogi lub gimnastyki geriatrycznej. Dużą popu-
larnością cieszą się spotkania w ramach klubu 
seniora, gdzie rozgrywane są turnieje brydżo-
we i szachowe.

  Za swoją działalność WSM „Ochota” 
została wyróżniona Złotą Odznaką Zasłużony 
dla Budownictwa, Nagrodą redakcji „Połu-
dnia” za prowadzenie działalności społeczno
-kulturalnej, dyplomem w V edycji konkursu 
„Efektywna firma” za wysoką efektywność 
działania przyznaną przez Instytut Nowocze-
snego Biznesu. „Ochota” uhonorowana zo-
stała w 2014 r. Gazelą Biznesu, przyznawaną 
przez dziennik „Puls Biznesu”.

Statuetka dla WSM Ochota


