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Kazimierz Wilk: - Zawód inżyniera 
budowlanego jest trudny, odpowiedzialny, 

ale wciąga i z czasem trudno wyobrazić 
sobie życia bez budowy, bez kolejnych 

wyzwań. A najgorszą rzeczą  jest 
funkcja kierownika budowy. - str.8

Czy można skrócić proces inwe-
stycyjny? Dziś budowa czegokolwiek, 
to droga przez mękę. Prawo jest 
nieprzyjazne. Proces inwestycyjny, 
wbrew założeniom, ulega ciągłemu 
wydłużaniu - str. 3

Zbigniew Tyczyński: - Od 60 lat 
działa na rzecz budownictwa, wykładając, 

tworząc projekty i ekspertyzy. We 
wszystkich swoich wcieleniach dał 

się poznać, jako znakomity fachowiec 
i pasjonat budownictwa  - str.10 

846 inżynierów 
otrzymało uprawnienia
Podnosimy standardy zawodowe - str. 6-7
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Z powodzeniem realizujemy doskonale-
nie zawodowe. W trakcie szkoleń inter-

dyscyplinarnych, branżowych, konferencji, 
przeszkolonych zostało ponad 11,5 tys. osób, 
to jest ponad 79 proc. aktywnych członków. 
Dodatkowo około 10 proc. stanowiły zapro-
szone, współpracujące z nami osoby, co jesz-
cze bardziej zwiększa zasięg i skalę szkoleń. 
Cieszą się one dużym zainteresowaniem, o 
czym świadczy fakt, że np. w ciągu jednego 
dnia od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń, 
wyczerpana została liczba miejsc w naszej 
największej sali. Organizowaliśmy je we 
współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo 
Technicznymi, uczelniami wyższymi, Insty-
tutami i innymi organizacjami. Popularne są 
E-szkolenia, prowadzone w naszej pracowni 
komputerowej. Zainteresowanie doskonale-
niem umiejętności posługiwania się kompu-
terem i Internetem pokazuje, że coraz więcej 
członków dostrzega potrzebę korzystania w 
swojej pracy z usług informatycznych oraz 
z korzystania z baz danych w transmisjach 
bezpośrednich.
  Doskonalenie zawodowe uzupełniamy 
czasopismami technicznymi, które czynni 
członkowie otrzymują nieodpłatnie, które 
systematycznie się powiększa co do ilości eg-
zemplarzy i oferty tytułów, a w ubiegłym roku 
było to już ponad 305 tys. szt.

  Z satysfakcją odnotowuję, że wzrosła 
znacznie liczba osób przystępujących do 
egzaminów na uprawnienia. Podczas sesji 
egzaminacyjnej wiosennej i jesiennej do eg-
zaminów ustnych przystąpiło aż 1002 osoby, 
co jest absolutnym rekordem w 13.letniej 
historii Izby. Egzaminy pomyślnie zaliczyło 
846 inżynierów, który wydatnie powiększa 
szeregi członków. Do odnotowania jest wy-
soki prawie 84,5 proc. wskaźnik osób zdają-
cych pomyślnie egzaminy. W ostatniej sesji 
ten wskaźnik wyniósł nawet 85,12 proc.
  Cieszy dobre przygotowanie kandyda-
tów w specjalnościach konstrukcyjno-bu-
dowlanych czy drogowych i mostowych.
  Mimo, że wprowadzona zmiana przepi-
sów umożliwia uzyskiwanie uprawnień przez 
techników i mistrzów, nadal nie odnotowu-
jemy chętnych do uzyskania uprawnień w 
ograniczonym zakresie wykonawstwa, zgła-
szane są wątpliwości co do zaliczania prak-
tyki zawodowej, wymaga to dokładniejszej 
analizy.  
  Rozwijaliśmy działania integracyjne za 
pośrednictwem naszych biur w Warszawie 
i terenowych. Wysoką rangę i popularność 

Od prognozy do sukcesu

Rok temu byliśmy optymistami i pozostajemy nimi nadal u progu No-
wego 2016 Roku, a to za  sprawą pomyślnych ubiegłorocznych zda-
rzeń, które możemy zaliczyć do sukcesów naszej Izby i ludzi budownic-
twa.  Pozwólcie, że w tak uroczystej chwili, jak spotkanie noworoczne, 
przypomnę niektóre z nich.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

notują nasze turnieje brydżowe o puchar 
przewodniczącego Izby, w których nasi re-
prezentanci odnoszą sukcesy. Turniej stał się 
imprezą największą tego typu w Warszawie. 
Uczestniczymy także z sukcesem w rywaliza-
cji sportowej w innych dyscyplinach, jak pły-
wanie, kajakarstwo, żeglarstwo, siatkówka, 
narty - organizowanych w MOIIB, w naszych 
Izbach  Okręgowych czy FORUM.   

 Ale nie ograniczamy się tylko do działań w 
obszarze naszego samorządu. Wykonaliśmy 
m.in. kawał solidnej roboty, tworząc - wraz 
z innymi organizacjami społeczno-zawodo-
wymi - przychylny grunt do powołania Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa. 
Dziś, kiedy ten resort powstał i funkcjonu-
je, będziemy się starać, aby jego działania 
sprzyjały funkcjonowaniu całej branży bu-
dowlanej.

  O powadze i docenianiu polskich inżynie-
rów budownictwa, świadczy najwymowniej 
fakt sprawowania już drugi rok funkcji Pre-
zydenta ECCE Europejskiej Rady Inżynierów 
Budownictwa przez naszego kolegę Włodzi-
mierza  Szymczaka, a prof. Zygmunt Meyer, 
przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB 
został wiceprezydentem ECEC Europejskiej 
Rady Izb Inżynierów. Chciałoby się tu wes-
tchnąć i powiedzieć, żeby  i w naszym kraju 
władze doceniały nas podobnie, jak to czynią 
w Europie.

  Miniony rok obfitował w liczne inicjaty-
wy i zrealizowane projekty, na rzecz naszego 
środowiska i budownictwa. Sukcesem zakoń-
czyły się prace nad statutowymi dokumen-
tami naszej Izby, które przynoszą, naszym 
zdaniem, korzystne dla naszego samorządu 
zmiany.  Czekamy teraz na decyzje sądu i 
ministra, w sprawie zasadności przyjętych 
przez Zjazd Krajowy Izby rozstrzygnięć. 
  Dobra wiadomość to fakt że finalizuje 
się sprawa posiadania przez PIIB swojej  sie-
dziby w centralnej części miasta. Planowane 
jest dalsze organizowanie i rozwijanie szko-
leń internetowych, co znacznie ułatwi proces 
doskonalenia wiedzy inżynierskie. Pozwoli 
to zaoszczędzić czas naszych kolegów i pie-
niądze. 
  Dobrze rozwija się także współpraca  
z wszystkimi Organami PIIB i z Izbami Okrę-
gowymi a także w ramach Mazowieckiego 
Forum Samorządów Zawodowych. 
  Aktywnie współpracujemy ze Studencki-
mi Kołami Naukowymi, uczelniami wyższy-

mi  na Mazowszu, zaś szczególnie z Wydzia-
łami Budowlanymi: 
- Politechniki Warszawskiej i jej Filii 
   w Płocku,
- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
- Wojskowej Akademii Technicznej, 
- Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania,
- Colegium Mazovia Inowacyjna Szkoła 
  Wyższa w Siedlcach, 
- Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicz-

nej
   w Radomiu,
- Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania 
   i Administracji w stolicy. 
 Współpracujemy z Ośrodkami Doskona-
lenia Zawodowego, sprawujemy patronaty 
nad konferencjami i  wspólnie organizujemy 
szkolenia.

 Teraz przystępujemy do usprawnienia in-
formacji bieżącej - zwłaszcza mailingu, dal-
szego doskonalenia zawartości programowej 
Inżyniera Mazowsza i strony internetowej. 

  Nasza działalność z pewnością byłaby 
mniej efektywna, gdyby nie pomoc życzliwych 
nam wpływowych osobistości. Stąd kieruję 
najszczersze podziękowania współpracują-
cym z nami ministrom, a szczególnie wicepre-
mierowi Januszowi Piechocińskiemu, Preze-
som PIIB, Przewodniczącym Organów PIIB  
i MOIIB, członkom Organów i członkom na-
szej Izby i oczywiście pracownikom.

    Koleżanki i Koledzy

  Najlepiej, to, co chcę powiedzieć, mówią 
słowa poety: 

„Być albo mieć” - oto jest pytanie
Każdy inżynier zna odpowiedź na nie
Wiadomo przecież, że „być inżynierem”
Oznacza „zawsze mieć nadzieję”
Stąd wszyscy znamy prawdę oczywistą,
Że „polski inżynier jest optymistą”.

  Mówi się, że wszelkie prognozy mają moc 
samorealizacji. Prognoza to cel. Wiara w 
niego, to przesłanka jego realizacji. Stąd już 
tylko jeden krok do sukcesu. Bądźmy zatem 
optymistami. Realizujmy nasze plany, cele  
i marzenia, aby za rok w tym miejscu można 
było powiedzieć, że zmieniamy się, tworzymy 
nowe wartości i jesteśmy z tego zadowoleni.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

  Przyjmijcie w Nowym Roku życzenia,  
by oprócz sukcesów w pracy zawodowej, 
spełniły się także wszystkich  Wasze osobiste 
pragnienia i marzenia.

                              Mieczysław Grodzki
                                                                                                    

                     Przewodniczący Rady MOIIB



  Jaromir Grabowski, Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że  
w obszarze jego zainteresowanie w zasadzie 
nie ma już, co upraszczać, bowiem zrobio-
no już chyba wszystko. Podstawa to dzien-
nik budowy i inwentaryzacja. I wystarczy, 
przynieść do urzędu „dobre kwity” i można  
w ciągu dwóch dni przyjąć inwestycję.

  Dyr. Piotr Sobucki przypomniał, że Urząd 
Wojewódzki kontroluje te decyzje, które wy-
dają starostowie. - Pracy nam nie zabraknie 
-  mówił - ponieważ zawsze znajdzie się oso-
ba, której coś się nie podoba. Z Grodziskiem 
nie mamy problemów. Lepiej by się nam 
pracowało, gdyby większa część wojewódz-
twa była pokryta planami zagospodarowania 
przestrzennego. UW może nakładać kary za 
każdy dzień zwłoki w wydaniu pozwolenia, 
poza ustawowe 65 dni. Jest warunek, by do-
kumentacja była dobrze przygotowana.
  Inspektor Jarosław Rozszczypała pod-
kreślił, że sprawniej odbywają się odbiory 
inwestycji Zdyscyplinowało ten proces skró-
cenie z 21 do 14 dni terminu odbioru. Do 
tego przyczynia się tez młoda kadra, która 
wchodzi na rynek j jest lepiej przygotowana 
do odbioru.

 dokończenie na str. 15
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Inwestorów droga przez mękę
Czy można skrócić proces inwestycyjny? 

Na to pytanie starali się odpowiedzieć 
uczestnicy spotkania 20 stycznia 2016 r.  
w Grodzisku Mazowieckim. Na spotkanie, 
które prowadził burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, przybyli m.in. Honorowy Prezes 
PIIB, prof. Zbigniew Grabowski, dyrektor 
Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Bu-
dowlanego GUNB - Norbert Książek, prze-
wodniczący MOIIB - Mieczysław Grodzki, 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego - Jaromir Grabowski, dy-
rektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wo-
jewódzkiego - Piotr Sobucki, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego - Jaro-
sław Rozszczypała, burmistrz Mszczonowa, 
Grzegorz Kurek, wójt gminy Kampinos, 
Monika Ciurzyńska i jej zastępca Marek 
Malinowski oraz samorządowcy i przedsię-
biorcy.
   Podczas debaty nie znaleziono pozy-
tywnej odpowiedzi na to pytanie. W wy-
powiedziach podkreślano, że dziś budowa 
czegokolwiek, to droga przez mękę dla inwe-
storów. Prawo budowlane jest nieprzyjazne, 
coraz obszerniejsze i nadmiernie zbiurokra-
tyzowane. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat 
zmieniane było 12-krotnie. Proces inwesty-
cyjny, wbrew założeniom, ulega ciągłemu 
wydłużaniu.
  Na przykładzie kilku inwestycji w Gro-
dzisku burmistrz Grzegorz Benedykciński 
pokazał marnotrawstwo sił i środków inwe-
stora. Istnieje potrzeba skrócenia biurokra-
tycznej wędrówki od instytucji do instytucji 
po „papierek”. Np. na pozwolenie wejścia na 
drogę prywatną trzeba czekać latami, gdy np. 
jej właściciele są za granicą, a tymczasem 
gmina powinna wydawać je od ręki. Wiele 
korowodów wymaga uzyskanie pozwolenia 
na zrobienie wyjazdu z drogi publicznej,  
a i to powinno być automatyczna decyzja. 
Podobnie już przy wydaniu pozwolenia na 
budowę, powinno być pozwolenie Sanepidu 
i Straży Pożarnej i nie powinno się go uzy-
skiwać dopiero na końcu.

 - Spotkaliśmy się z problemem - mówił 
burmistrz - kiedy to atrakcyjny inwestor 
chciał zainstalować reklamę punktową na 
maszcie, a takiego obiektu nie przewidy-
wał plan zagospodarowania przestrzennego. 
Żeby tego dokonać, trzeba najpierw zmie-
nić plan… Zbyt drogie są opłaty za wycin-
kę drzew…W rezultacie, kiedy przychodzi 
inwestor po pozwolenie na budowę, a ja ze 
względu na ograniczenia biurokratyczne nie 
mogę mu go dać, to mam wrażenie, że w du-
chu mówi, „czego ty chłopie chcesz? Chcesz 
w łapę?...” -  gorzko stwierdził burmistrz.  
- W tak działającym państwie utrudnione jest 
życie przedsiębiorcy…
  Prof. Zbigniew Grabowski stwierdził, że 
przy okazji nowelizacji Prawa budowlanego 
pewien zakres zmian został wykonany. Nie 
wszystkie nasze postulaty są uwzględniane. 
Te zmiany to niewielka część potrzeb i pro-
blemów, które trzeba rozwiązać. W pierwszej 
kolejności trzeba zmienić zasadę najniższej 
ceny przy rozstrzyganiu konkursów, bo to za-
przeczenie wysokiej jakości pracy.
 Mieczysław Grodzki poinformował o za-

daniach i efektach działalności 
naszej Izby. Negatywnie ocenił 
deregulację w budownictwie, 
a zdecydowanie złym pomy-
słem nazwał likwidację Izby 
Urbanistów Polskich w czasie, 
kiedy trzeba sprawy gospodar-
ki przestrzennej ująć twardo w 
ręce. - Nasza Izba - mówił - daje 
możliwość uzyskiwania porad 
prawnych przez inżynierów, to 
możliwość konsultacji w komi-
sjach i szkolenia prowadzone dla 
specjalistów. Przewodniczący za-
prosił do Izby wszystkich zainte-
resowanych.

Od lewej: prof. Zbigniew Grabowski, dyr. Norbert Książek, Mieczysław Grodzki, Jaromir Grabowski, 
dyr. Piotr Sobucki i Jarosław Rozszczypała

Jak uprościć proces inwestycyjny - konferencja w Grodzisku Mazowieckim



11 stycznia br odbyło się noworoczne 
spotkanie z udziałem licznie przyby-

łych życzliwych nam Gości. To spotkanie 
jak zwykle jest okazją do spędzenia kilku 
sympatycznych chwil, w przyjacielskim 
otoczeniu, okazją do przekazania życzeń na 
otwierający się Rok.

  Nasz przewodniczący Mieczysław 
Grodzki serdecznie powitał Gości, Koleżan-
ki i Kolegów z organów Izbowych i pracow-
ników. Na początek w krótkim wystąpieniu, 
przewodniczący dokonał podsumowania 
dokonań starego roku w izbie. Uznał, że ten 
okres zapisał się wieloma udanymi przed-
sięwzięciami - (tekst wystąpienia zamiesz-
czamy w numerze na str. 2).  i mamy prawo 
uznawać, że spełniliśmy zadania stanowiące 
nasze obowiązki, a także pochwalić się ini-
cjatywami wykraczającymi ponad wymaga-
nia ustawowe i statutowe. 
  Nasze progi z noworocznej okazji od-
wiedzili, m.in. Jacek Szer - p.o. Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zbi-
gniew Janowski - przewodniczący Związku 

Zawodowego Budowlani,  Wiktor  Piwkow-
ski - Sekretarz Generalny PZITB, Jaromir 
Grabowski - Mazowiecki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, Piotr Sobucki - dyrektor 
wydziału w UW, Maria Szwałko - zastępca 
dyrektora wydziału w UW.  Licznie przybyli 
także nasi koledzy ze struktur Izby: Honoro-
wy Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski, 
Andrzej Dobrucki, prezes PIIB, Marek 
Walicki - dyrektor Biura PIIB, Jaromir 
Kuśmider - prezes Zarządu Wydawnictwa 
„Inżynier Budownictwa” i Zbigniew Detyna 
- przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, a także Jo-
lanta Przygońska, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Urbanistów Polskich, Zbigniew 
Tyczyński - przewodniczący Oddziału War-
szawskiego PZITB, Włodzimierz Chróścik, 
dziekan Izby Radców Prawnych, Andrzej 
Surowiecki, Prezes Fundacji Pro-Seniore i 
inni.
 Na ręce przewodniczącego MOIIB, oko-
licznościowymi adresami życzenia sukce-
sów środowisku inżynierskiemu przekazali: 
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
i podsekretarz Stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownictwa - Tomasz Żu-
chowski. 
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Spotkanie noworoczne w MOIIB

Nowy rok będzie lepszy?
 Jacek Szer, p.o. Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
wysoko ocenił funkcjonowanie 
samorządu zawodowego inży-
nierów. Zaapelował o uważne 
czytanie Prawa budowlanego, 
które po równo obciążą odpo-
wiedzialnością za realizowane 
obiekty, projektanta i wykonaw-
cę. - Zaczęliśmy trudny poli-
tycznie i gospodarczo nowy rok 
- powiedział Andrzej Dobrucki 
- liczę, że będziemy mieli wie-
le pracy, ale przed nami wiele 
trudnych miesięcy na budowie 
i w życiu. Ponieważ nasze śro-

dowisko charakteryzuje optymizm, pragnę 
wyrazi nadzieję, że za rok staniemy tu znów 
z  tarczą… 

  Prof. Zbigniew Grabowski życzył wszyst-
kim sukcesów w pracy zawodowej oraz po-
myślności w życiu osobistym.  Nawiązując 
do wystąpienia Mieczysława Grodzkiego, 
w którym ten cytował wiersz o inżynierach
-optymistach, stwierdził, że optymizm ce-

Przemawia Mieczyslaw Grodzki

Goście spotkania

chuje istotnie wszystkich inżynierów i poaga 
bardzo w trudnej pracy.

 - Tradycyjnym zwyczajem wygłaszanym 
na początek lub zakończenie noworocznych 
spotkań  jest toast - stwierdził przewodni-
czący MOIIB - Wznoszę go za zawodową 
pomyślność naszej inżynierskiej braci, aby 
nasze dokonania przynosiły nam satysfakcję 
i przyczyniały się do napędzania gospodarki, 
a budownictwo było niezmiennie głównym 
motorem rozwoju. Słowa te skwitowano gło-
śnymi brawami.

  Rozpoczęła się nieofi-
cjalna część spotkania, w 
czasie której uczestnicy 
mieli okazje do odno-
wienia często rzadkich 
kontaktów osobistych, 
wymiany spostrzeżeń o 
bogatych w wydarzenia 
okolicznościach, o per-
spektywach osobistych i 
zawodowych. Takie spo-
tkania są tylko sympa-
tyczne, godne powtórze-
nia i celowe dla zbliżenia 
i pożytecznych, często 
budujących wymian po-
glądów.  



który wystartował na dystansie 25 m stylem 
dowolnym w barwach Warszawy.

  Z wielką sympatią widownia przyjęła 
występy kolegów z Wilna, zachęcając za-
wodników do walki o czołowe lokaty. Zresz-
tą inżynierowie z Litwy zapisali się dobrze, 
prezentując dobry poziom i zajmując w kilku 
konkurencjach czołowe lokaty

  Ostatecznie Puchar Przewodniczącego 
MOIIB  wywalczyła drużyna z Siedlec w 
składzie: Tadeusz Bednarzak, Małgorza-
ta Grzebisz, Anna Kierzkowska, Dariusz 
Kierzkowski i Łukasz Wrona. Na zakoń-
czenie mistrzostw, przewodniczący Mieczy-
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Sport

VI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” 
w Ostrowi Mazowieckiej o Puchar Przewodniczącego MOIIB

Sukces inżynierów z Siedlec

Zawody otworzył Mieczysław Grodzki, 
przewodniczący MOIIB, który powitał 

przybyłych, życząc im sukcesów. Izbę re-
prezentowali także: Roman Lulis - zastępca 
przewodniczącego MOIIB, Edward Gro-
niecki - członek Rady oraz Marzanna Ło-
niewska z BT MOIIB w Ostrołęce.
  Doskonałe warunki w hali sprzyjały osią-
ganiu dobrych wyników. Rywalizacja była 
zacięta a swoich zawodników zagrzewali do 
walki na pływalni ich koledzy. Po raz pierw-
szy zawody były transmitowane online i cie-
szyły się sporym zainteresowaniem sympaty-
ków tego sportu. 
  W sumie rozegrano 15 konkurencji na 
różnych dystansach i w różnych kategoriach 
wiekowych. Podobała nam się walka na dy-
stansie 25 m stylem motylkowym, którą 
wygrała Katarzyna Brzeska z Warszawy, 
uzyskując czas 18.37 sek. Furorę zrobiła  Mał-
gorzata Grzebisz z Siedlec na dystansie 25 m 
stylem dowolnym. Silna drużyna przyjechała 
z Rzeszowa, która wygrała kilka konkurencji. 
Przewodniczący Mieczysław Grodzki gorą-
co kibicował zawodnikom z  Warszawy oraz 
kolegom z Rady, w tym szczególnie naszemu 
oldboyowi, Edwardowi Gronieckiemu, który 
wystąpił w trzech konkurencjach i był najstar-
szy wiekiem zawodnikiem na pływalni. Swo-
je obietnice sprzed roku spełnił Roman Lulis, 

sław Grodzki i zastępca burmistrza Zbigniew 
Chrupek wręczyli triumfatorom poszcze-
gólnych konkurencji medale i dyplomy i za-
praszając na kolejne mistrzostwa „Masters”  
za rok.
 Mieczysław Grodzki podziękował go-
spodarzom oraz organizatorom imprezy za 
sprawne przygotowanie mistrzostw oraz Zbi-
gniew Chrupek - Pierwszy Zastępca Bur-
mistrza Ostrowi Mazowieckiej i Bartłomiej 
Pieńkowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.  

 Edward Groniecki, startujący w ze-
spole Ostrołęki tak ocenia mistrzostwa:  
- Cenię sobie te zawody - powiedział nam. 
- W Ostrowi jest świetna atmosfera i spotyka-
my tu coraz więcej znajomych, poznanych na 
poprzednich zawodach. Wystartowałem, jako 
oldboy w trzech konkurencjach na dystan-
sie 25 m stylem klasycznym i żabką oraz w 
sztafecie. Wygrałem jeden dystans, na drugim 
byłem drugi, a w sztafecie - trzeci. Mimo, że 
jestem starszy o rok, to tym razem miałem 
czasy lepsze, mimo bolącej nogi. Może to 
rezultat wspomnianej świetnej atmosfery i 
rywalizacji w gronie starych znajomych ze 
Śląska i z Litwy.
  Generalnie jestem zadowolony z uczest-
nictwa w zawodach. Jest okazja do „rozrusza-
nia się”, do zacieśnienia przyjaźni z kolegami 
z innych ośrodków. Chcę dalej uczestniczyć 
w zawodach i przyjeżdżać do Ostrowi. Stąd 
warto chyba pozostawić te zawody w tym 
mieście, szczególnie, że jest tu świetna pły-
walnia. Ludzie z innych ośrodków znają to 
miejsce i sprzyja ono integracji. Sukcesem 
jest też rosnąca liczba pływających pań.
                               fot. Kazimierz Łoniewski

Inżynierowie na podium

Uczestnicy zawodów 

    21 listopada 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się kolejne, VI Międzyna-
rodowe Zawody Pływackie „Masters” o puchar Przewodniczącego Rady MO-
IIB, Mieczysława Grodzkiego. Uczestniczyło w nich 14 drużyn: z Białegostoku, 
Ciechanowa, Katowic, Ostrołęki (dwie), Polkowic, Poznania, Płocka, Radomia, 
Rzeszowa, Siedlec, Warszawy (dwie) i z Wilna. Zawody odbywały się w znakomi-
tej, przyjaznej atmosferze i dużej woli walki.  Nowością w stosunku do poprzed-
nich edycji była obecność dużej reprezentacji pań.
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Uprawnienia budowlane

(88,24 proc.), sporo do 
nadrobienia mają jednak 
inne specjalności i niektó-
re uczelnie.
  Nie ulega wątpliwości, 
że rośnie przygotowanie 
inżynierów i ich świado-
mość zawodowa, co za-
pewne przełoży się później 
na efektywność w pracy. 
Członkowie Komisji Eg-
zaminacyjnej podkreślają, 
iż w czasie egzaminów, 
zdający prezentowali bar-
dzo dojrzałe, zawodowe 
oceny, świadczące o do-
brym przygotowaniu do 
zawodu. Były specjaliza-
cje, w których egzamin ust-
ny zaliczało 100 proc. zdających.

  Uprawnienia były wręczane  w Izbie 21 
i 24 stycznia. W uroczystości uczestniczyli 
goście: Marian Płachecki, przewodniczą-
cy Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Jaromir 
Grabowski, Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego a także kierownictwo Izby: 
Mieczysław Grodzki, przewodniczący, 
Roman Lulis, zastępca przewodniczącego, 

 
Podnosimy standardy zawodowe
Po „wysypie” przyznanych uprawnień  

inżynierskich w Sesji wiosennej (480)  
- z zainteresowaniem oczekiwaliśmy, jak 
będzie w sesji zimowej. Nie było rozczaro-
wania, bowiem uprawnienia otrzymało 366 
osób. Z satysfakcją w minionym roku odno-
towujemy, że wzrosła znacznie liczba osób 
przystępujących do egzaminów na upraw-
nienia. Łącznie w czasie sesji do egzaminów 
ustnych przystąpiło aż 1002 osoby, co jest ab-
solutnym rekordem w 13-letniej historii Izby.  
  Egzaminy pomyślnie zaliczyło w całym 
roku 846 inżynierów, wydatnie powiększa-
jąc szeregi członków. Warty odnotowania 
jest, po spadku sprzed roku, wyższy wskaź-
nik osób zdających pomyślnie egzaminy.  
W ostatniej sesji ten wskaźnik wyniósł  
85,12 proc. Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach ten wynik jednak zbliżał się do 
90 proc. To zmiany w ustawie deregulacyjnej 
i w prawie budowlanym stworzyły pewne 
bariery, które zaostrzyły wymagania wobec 
starających się o uprawnienia. Cieszy jednak 
powrót do poprzednich tendencji.

  Cieszy także dobre przygotowanie kan-
dydatów w specjalnościach konstrukcyj-
no-budowlanych (87,5 proc. zdających), 
czy drogowych (85,37 proc.) i mostowych 

Od lewej: Mieczysław Grodzki, Marian Płachecki, Roman Lulis i Eugeniusz Koda

Eugeniusz Koda, przewodniczący Okręgo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej, jego zastępca 
- Krzysztof Latoszek i członkowie Komisji 
Egzaminacyjnej.
  Mieczysław Grodzki powitał świeżo upie-
czonych specjalistów i przypomniał im, by  
w swoim życiu zawodowym byli wierni przy-
siędze, którą tu złożą. Zaprosił wszystkich, 
by byli częstymi bywalcami Izby i korzystali 
z możliwości doszkalania i aktualizowania 
swojej wiedzy, którą MOIIB oferuje oraz z 

różnorodnych form 
integracji: sporto-
wych, kulturalnych, 
rekreacyjnych.
  Marian Płachec-
ki stwierdził, że jest 
w siedzibie MOIIB 
już czwarty raz. - 
Gratuluję, że Wam 
się udało - mówił 
- Mam do Was pyta-
nie, czy ten egzamin 
był trudny. Na co 
w procedurze eg-
zaminacyjnej warto 
zwrócić uwagę? W 
całej PIIB upraw-

846 inżynierów otrzymało uprawnienia

????
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Wykorzystując tę okazję oraz zainte-
resowanie Marszałka samorządami 

zawodowymi, przewodniczący poinformo-
wał o działalności samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa, którego członka-
mi jest wielu pracowników spółdzielczo-
ści zawodowej. Przedstawił działania Izby  
w zakresie doskonalenia zawodowego, in-
tegracji środowiska inżynierskiego. Mówił  
o kontaktach z innymi samorządami zawo-
dów zaufania publicznego. Zwrócił także 
uwagę na liczne wystąpienia naszego środo-
wiska w sprawie potrzeby powołania mini-
sterstwa budownictwa.
  Marszałek Karczewski był dwukrotnie 
gospodarzem konferencji organizowanych 
w Senacie z udziałem samorządowców, któ-
rych współorganizatorami była nasza Izba. 
Był także naszym Gościem w czasie uro-
czystości wręczania inżynierom uprawnień do 
wykonywania samodzielnych zadań w budow-
nictwie.
  Marszałek z zainteresowaniem wysłuchał 
także informacji o problemach spółdzielczości, 
związanych z przestarzałymi zapisami Prawa 
spółdzielczego, o usiłowaniami posłów w po-
przedniej kadencji do dalszego ograniczania 
tego sektora i braku woli ówczesnych rządów 
do uregulowania przepisów podatkowych zgod-
nie z Konstytucją. Spółdzielnie nie mają gdzie 
adresować swoich problemów, bowiem niegdyś 
zlikwidowano funkcję pełnomocnika rządu do 
spraw spółdzielczości.

  Dziś sprawy te są rozproszone pomiędzy  
7 resortów. Z tego powodu i także z braku chę-
ci jednego z ministrów do rozmowy na temat 
spraw podatkowych, nie doszło do uchwale-
nia ustawy o spółdzielniach w poprzedniej 
kadencji. Przewodniczący zwrócił uwagę,  
że w podobnej sytuacji znajduje się cały sek-
tor ekonomii społecznej. 
  Marszałek stwierdził, że ważne jest, iż 
problemy spółdzielców artykułuje nie samo 
środowisko, ale Business Center Club, organi-
zacja zrzeszająca kapitał prywatny. Podzielił 
opinię o znaczeniu spółdzielni, banków spół-
dzielczych dla gospodarki i społeczeństwa,  
a także dla sektora budownictwa.  

Mieczysław Grodzki z wizytą u marszałka Stanisława Karczewskiego

Nasz głos w Senacie
    9 stycznia br. przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki, z racji pełnienia zna-
czących funkcji w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa i w ruchu spół-
dzielczym, został przyjęty przez marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego. 

Spotkanie w Domu Technika NOT

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Sali Komin-
kowej Domu Technika NOT przy ul. 

Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się spotka-
nie świąteczno - noworoczne aktywu Oddzia-

łu Warszawskiego PZITB. Uczestniczyli  
w nim przedstawiciele organizacji społecz-
nych, związanych z budownictwem, w tym 
Andrzej Dobrucki prezes PIIB i Jerzy Ma-
jewski, b. prezydent Warszawy. Przewod-
niczący OW Zbigniew Tyczyński mówił  
o funkcjonowaniu oddziału, o problemach  
i planach na bieżący rok. Podsumowane zo-
stały wybory do władz OW.
  W części oficjalnej spotkania odbyło się 
wręczenie honorowych odznak nadanych 
przez Zarząd Główny PZITB. Złotymi od-
znakami honorowymi odznaczeni zostali 
kol. Mieczysław Grodzki i Roman Lulis. 

  W drugie, nieoficjalnej części spotka-
nia, przy przysłowiowej kawie i ciasteczkach 
długo toczyły się przyjacielskie rozmowy  
o minionych zdarzeniach i o tym, co przynie-
sie przyszłość.

nienia zdobyło 2663 osoby, a do sesji 
przystąpiło 3,5 tys. Do egzaminu ustne-
go przeszło aż 95 proc. osób. Występują 
znaczne różnice w zdawalności, a zatem i 
w przygotowaniu do zawodu, mimo takich 
samych wymagań. To efekt wprowadzenia 
kształcenia na poziomie I i II stopnia i róż-
nego poziomu kształcenia na uczelniach 
prywatnych i państwowych. Kursy do-
kształcające, takie jak w MOIIB pomagają 
w egzaminach.
 - Życzę Wam - powiedział - abyście po 
trudach studiów i ostatnim wysiłku, mogli 
zdobyte uprawnienia właściwie wykorzy-
stać. 
  Inspektor Jaromir Grabowski  stwier-
dził, że dzień się źle zaczął, bowiem kie-
rownik jednej z budów (technik budow-
lany) „podłożył” się inspektorowi. To się 
zawsze kończy źle. - Szanujcie upraw-
nienia, dokumenty - powiedział - Życzę 
Wam, abyście spotykali się tylko w do-
brych okolicznościach. Działajcie zgodnie 
z przepisami i sztuką budowlaną. 

  Następnie inżynierowie złożyli przy-
sięgę i wnieśli symboliczny toast lampką 
szampana. Ten zwyczaj wprowadzony 
przez Izbę parę lat temu, przyjął się i jest 
z zadowoleniem akceptowany przez nowe 
kadry inżynierskie.

  Goście i gospodarze wręczyli upraw-
nienia do wykonywania samodzielnych 
zadań w budownictwie.

 
 Otrzymał je m.in. mgr inż. Daniel 

Rokicki. Od studiów minęło 7 lat. Jak 
mówi, wiele czasu potrzeba na adaptowa-
nie się w pracy, na ułożenie sobie życia ro-
dzinnego. W końcu dostrzegł konieczność 
zdobycia uprawnień konstrukcyjno-bu-
dowlanych, bo te w nowej perspektywie 
stawiają jego karierę zawodową, a potrze-
by rodziny są coraz większe. Przyzna ł, że 
egzamin był dość trudny. Potwierdza to 
żona Karolina, towarzysząca w uroczystej 
chwili dla męża wraz z synkiem Jaśkiem. 
Maluch z miejsca został okrzyknięty przez 
salę „kandydatem na inżyniera”, co mama 
zaaprobowała kiwnięciem głowy.

Daniel Rokicki z żoną Karoliną i synem Jaśkiem

Od lewej: Mieczysław Grodzki, 
Ryszard Rak - skarbnik OW, Roman Lulis
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   Na południe od Warszawy

n Kierował Pan budową odcinka drogi 
ekspresowej S8 na południe od Warsza-
wy, od węzła „Opacz” do węzła „Pasz-
ków” i powiązania go z drogą krajową nr 
7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 721 w  Magdalence. Czy trudno być 
kierownikiem tak rozległej budowy? 
  - Jest to dość trudne zadanie i powiązane 
z ogromną odpowiedzialnością, wynikającą 
zarówno z podejmowanych decyzji, ale też 
z ich brakiem.  O złożoności tematu może 
świadczyć fakt, że byłem kolejnym, czwartym 
kierownikiem budowy. Obowiązki przejąłem 
w październiku 2014 r. i wspólnie ze zgranym 
zespołem doprowadziłem budowę do końca.
Być kierownikiem takiej budowy wiąże się to 
przede wszystkim z odpowiedzialnością, z fa-
chowością i z odpornością psychiczną.  

n O skali trudności mówi najczęściej 
liczba obiektów technicznych, które 
trzeba zbudować i przeszkód, które 
trzeba pokonać.
 - Cała inwestycja była podzielona na dwa 
etapy. Pierwszy, obejmował odcinek od węzła 
Opacz po węzeł Paszków, czyli odcinek 11, 5 
km. To był I etap budowy trasy S-8. Kolejny 
II etap to budowa łącznika o dł. ok. 2,5 km 
umożliwiającego jazdę w kierunku Krakowa 
czyli DK-7 od węzła Janki do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką 721. W skład tych inwesty-
cji wchodziła budowa 5 kładek dla pieszych, 4 
obiektów mostowych, 13 wiaduktów drogo-
wych, 10 przejść dla zwierząt. Trasa główna 
S-8 posiada dwie jezdnie, każda po trzy pasy 
ruchu a DK-7, łącznik na Kraków - dwie jezd-
nie po dwa pasy ruchu.
  Większe trudności były związane z wyko-
naniem robót drogowych i mostowych w stre-
fie zurbanizowanej, od węzła Janki po Pasz-
ków i roboty na Al. Krakowskiej czyli DK-7. 
Do końca utrzymywany był ruch w kierunku: 
Wrocław - Warszawa - Kraków. Co jakiś czas 
trzeba było wprowadzać kolejne etapy czaso-
wej organizacji ruchu, niezbędne dla pogodze-
nia istniejącego ruchu z pracami, takimi jak: 
przebudowa kanalizacji, wodociągów, sieci 
gazowych, ekranów akustycznych, budowa 
konstrukcji nawierzchni drogi oraz budowa 
obiektów inżynieryjnych, itd….  

n Budowa stała się okazją do zastoso-
wania nowatorskich technik budowy i 

materiałów. W jakim celu były one po-
dejmowane?
 - Zdecydowano się, m.in. ze względu na 
duży ruch na obwodnicy, na zastosowanie tzw. 
„nawierzchni długowiecznej”. Firma Strabag, 
budowniczy trasy, wyszła z propozycją, by za-
stosować tę innowacyjną technologię. Zade-
klarowano wydłużenie gwarancji umownej z 
10 do 18 lat, przy zachowaniu projektowanych 
parametrów. Na skalę Polski i Europy jest to 
znacząca gwarancja, która zabezpiecza inwe-
stora przed ewentualnym ryzykiem.

n Na czym ta innowacja polega?
 - Cały sekret leży w warstwie antyzmęcze-
niowej, podbudowie bitumicznej. Warstwa ta 
ma kluczowe znaczenie dla uzyskania zakła-
danej trwałości całej konstrukcji nawierzchni. 
Dla tej warstwy nie jest wymagany wysoki 
moduł sztywności, tak, jak dla warstw leżą-
cych powyżej. Zastosowano tam specjalny 
asfalt POLYGUM produkcji Petro-Chem 
Technologies, modyfikowany polimerami, 
który wykazuje najlepszą odporność na zmę-
czenie oraz charakteryzuje się odpowiednią 
elastycznością. Pozwala to na zredukowanie 
grubości, a jej elastyczność ma zdolności do 
eliminowania potencjalnych mikropęknięć 
zmęczeniowych m.in. poprzez tzw. efekt. „sa-
mouleczania”. Zamawiający uzyskał możli-
wość zastosowania i sprawdzenia innowacyj-
nej technologii przeznaczonej dla odcinków  
o bardzo dużym natężeniu ruchu.
  Zanim zaproponowano wejście z tą tech-
nologią na większą skalę, przeprowadzono 
szereg badań zarówno przez laboratorium 
Strabaga przy współpracy Politechniki War-
szawskiej, jak i przez Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów. Przeprowadzono również badania  
w skali rzeczywistych odcinków testowych 
nawierzchni, w których zastosowano inno-
wacyjne rozwiązania. Będziemy dalej prowa-
dzić uważną obserwację zachowania tej na-
wierzchni i w przyszłości być może stanie się 
ona jednym z głównych rozwiązań nawierzch-
ni przy budowie dróg. Okres żywotności tej 
nawierzchni szacuje się na 50 lat, podczas gdy 
tradycyjne wytrzymują ok. 20 lat.   

n Sukces tej inwestycji zależał od spraw-
nej organizacji pracy i całej logistyki. Jak 
się to odbywało?
 - Strabag posiada duże doświadczenie w za-
rządzaniu tak dużymi kontraktami. Po opraco-
waniu i zatwierdzeniu optymalnego projektu 
budowlanego, sporządzany jest harmonogram 
realizacji inwestycji. Określamy w nim czas 
realizacji, zasoby (materiały, sprzęt, ludzi) ja-
kie są niezbędne do wykonania zadania oraz 
ścieżki krytyczne poszczególnych etapów 
robót. Następnym elementem jest właściwa 
koordynacja przy realizacji założonych za-

dań, odbywa się to na naradach wewnętrznych 
i naradach przy udziale nadzoru i inwestora. 
Ustala się sprawy techniczne, postęp robót, 
omawia napotkane problemy, potknięcia i w 
jaki sposób możemy je nadrobić. Ustalenia i 
konkretne zadania przekazywane są kierow-
nikom odcinków, majstrom i brygadzistom do 
realizacji.

n Gdzie Pan zdobywał doświadczenie?
 - Ddoświadczenie zdobywałem w czterech 
firmach: w Jarosławskim Przedsiębiorstwie 
Robót Mostowych, w firmie Mosty-Łódź, w 
Budimeksie i obecnie - w firmie Strabag.

 n Na jakim etapie znajduje się kon-
trakt? Przy wjeździe do stolicy, toczą 
się jeszcze prace…
 - Budowa została zakończona 12 grudnia 
ubr. i uzyskaliśmy pozwolenie na jej użytko-
wanie - bo to był priorytet a następnie prze-
kazaliśmy pas drogowy zamawiającemu. 
Termin realizacji budowy był bardzo napię-
ty. Zakończenie kontraktu zgodnie z umową 
przewidziano na koniec roku, co nie jest wg. 
mnie najlepszym okresem na  roboty wykoń-
czeniowe. Nie mniej zima nam sprzyjała i 
wszystkie roboty udało się zakończyć. Pozo-
stały tylko pewne prace, które nie kolidują z 
celem głównym i ich zakończenie potrwa do 
maja br. Są to roboty związane z zagospo-
darowaniem terenów zielonych, nasadzenia, 
usuwanie drobnych usterek. W tej chwili trwa 
rozliczanie budowy. Na tym kontrakcie mamy 
jeszcze jedno zadanie do zrealizowania w ra-
mach umowy dodatkowej z GDDKiA. Reali-
zujemy czteroprzęsłowy obiekt WD-15 nad 
trasą S-8 zlokalizowany na końcu odcinka, 
od strony Nadarzyna, naprzeciwko Centrum 
Handlowego „Maximus” za węzłem Pasz-
ków. Prace zakończymy do maja br.

n Budownictwo drogowe i autostrado-
we przeżyło w Polsce bardzo trudny 
okres, kiedy przed Euro-2012 załamały 
się inwestycje. W rezultacie upadło ok. 
400 firm. Czy branża podnosi się z tego 
upadku?
 - To trudne do określenia. Kontrakty w 
większości zawierane są według zasady „pro-
jektuj i buduj”. Podpisujemy umowę dzisiaj, 
natomiast zaczynamy realizację za rok czy 
półtora. W tym czasie zmieniają się koszty, 
uwarunkowania na rynku. Trzeba być dobrą 
wróżką, żeby odpowiednio oszacować ry-
zyko. Bardzo trudne jest do ustalenia, jakie 
będą wówczas koszty materiałów, robocizny 
czy paliw, bo rynek jest kapryśny i zmienny.
Dzisiaj żeby wygrać przetarg, firmy muszą 
szacować, że ryzyko nie wystąpi albo jest nie-
wielkie…

Rozmowa z mgr inż. Kazimierzem Wilkiem, z firmy Strabag
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Pomoc dla uczelni
n Po trzyletnim okresie, który jest za 
Panem, czy podjąłby się Pan podobnego 
zadania?
 - Zawód inżyniera budowlanego jest trudny, 
odpowiedzialny, ale wciąga i z czasem trudno 
wyobrazić sobie życia bez budowy, bez ko-
lejnych wyzwań. Choć wiadomo nie od dziś, 
że najgorszą rzeczą na budowie jest funkcja 
kierownika budowy. Niesie z sobą ogromną 
odpowiedzialność i ryzyko. Czy bym się pod-
jął? Taki mam zawód i taki mój los. 

n Kusi Pana?
 - Kusi, co rano, chociaż wieczorem znów 
ma się dość. 

n Budownictwo liniowe ma swoją specy-
fikę i swoje problemy… 
 - Największym jest bezpieczeństwo, za co 
w pełni odpowiada kierownik budowy. Jeśli 
nie może się nad tym zapanować, to nie po-
winno się tej funkcji pełnić. Problemem jest 
odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych 
robót i właściwe oznakowanie a następnie 
wyegzekwowanie postawionych zadań od 
podległych mu kierowników robót. Gdybym 
dopuścił do tego, że zabezpieczenia i oznako-
wania byłyby niewłaściwe wykonane to po-
noszę tego pełne konsekwencje. 
 Przypominam sobie takie zdarzenie z okre-
su tuż po przejęciu obowiązków. Skończyłem 
pracę i wracając do domu, ok. godziny 19.00 
mam telefon, że na budowie zdarzył się wy-
padek śmiertelny. Ugięły mi się nogi. Później 
okazało się, że to nieszczęśliwe zdarzenie 
nastąpiło nie z winy naszych zaniedbań. To 
pieszy przechodził przez jezdnię w miejscu 
niedozwolonym. A wystarczy, że jakiś podwy-
konawca odstawi znak, zapomni wygrodzić 
strefę pracy, czym doprowadzi do tragedii,  
a odpowiada za to kierownik.

n Kierownik budowy żyje w trójkącie 
zależności od inwestora, pracodawcy i 
nadzoru budowlanego.  
 - Przy okazji tej budowy, nasza współpraca 
układała się dobrze. Bo z jednej strony inwe-
stycja sztandarowa, wykonywana pod czuj-
nym okiem tysięcy przejeżdżających osób,  
a z drugiej strony nasza firma chciała się za-
prezentować z najlepszej strony. Czuliśmy 
na sobie ciężar odpowiedzialność za to, by 
wywiązać się z zadania i ułatwić życie tym, 
którzy w ogromnych 1-2 godzinnych korkach 
wyjeżdżają i przyjeżdżają do Warszawy. W 
sumie mimo tak napiętych terminów udało 
nam się inwestycję przekazać, zgodnie z umo-
wą i harmonogramem, i nawet niektóre etapy 
ze znacznym wyprzedzeniem, bo już w lipcu 
ubr. oddaliśmy odcinek Opacz - Janki.  To 
wspólny sukces nadzoru, wykonawcy i inwe-
stora. Mamy nową, długo oczekiwaną trasę, 
która rozwiązała znaczną część problemów 
komunikacyjnych na wlocie do Warszawy  
i cieszmy się z tego.

n Dziękuję za rozmowę

rozmawiał:
Mieczysław Wodzicki

Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Laboratorium 
Badawczego dla filii PW w Płocku 

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta Płocka, Samorządu Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, instytucji i firm współpracują-
cych z Wydziałem Budownictwa Mechaniki 
i Petrochemii w Płocku oraz lokalne media.

  Prorektor Politechniki Warszawskiej i 
Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii prof. Janusz Zieliński zwró-
cił uwagę na jakościowy skok, który umoż-
liwiła realizacja projektu oraz podziękował 
tym, którzy przyczynili się do jego realizacji. 
Wyraził nadzieję, że Laboratorium będzie 
miejscem edukacji młodzieży studenckiej i 
ośrodkiem rozwoju młodej kadry naukowej, 
stanowiąc pomoc w realizacji rozpraw dok-
torskich i habilitacyjnych.

  Możliwości badawcze i plany rozwojo-
we Wydziału BMiP przedstawił prof. Roman 
Marcinkowski, również 
aktywny członek MOIIB. 
Kierownik i pomysło-
dawca projektu, dr inż. 
Krzysztof Kamiński, 
zaprezentował wyposa-
żenie Laboratorium oraz 
perspektywy jego wyko-
rzystania w badaniach.

  Uroczystego otwarcia 
Laboratorium dokonali: 
Andrzej Nowakowski, 
Prezydent Miasta Płocka, 
Anna Dobies Mareńda, 
reprezentująca Marszał-
ka Województwa Mazo-

 

    11 grudnia 2015 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyło się uroczy-
ste otwarcie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materia-
łów. Utworzenie Laboratorium było współfinansowane przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

wieckiego oraz Aneta Uchwał, Kierownik 
Płockiego Oddziału Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. Mazowiec-
ką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 
reprezentowali Hanna Marszałek i Krzysz-
tof Marcinkiewicz
 
 Całkowita wartość projektu Utworzenie 
Laboratorium Badawczego Innowacyjnych 
Technologii i Materiałów w Płocku wyniosła 
1 711 640,28  zł, w tym wysokość dofinanso-
wania 1 246 545,38 zł.

  Głównym celem  projektu jest rozwój 
badań ukierunkowany na zastosowanie ich 
wyników w gospodarce regionu, w ścisłej 
korelacji z założeniami RPO WM oraz Stra-
tegią Rozwoju Województwa Mazowieckiego  
i innymi dokumentami strategicznymi. Zakres 
projektu obejmował m.in. modernizację bu-
dynku oraz zakup  sprzętu i aparatury nauko-
wo - badawczej.

dr inż. Krzysztof Kamiński
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60 lat pracy dla budownictwa
dr inż. Zbigniew Tyczyński, przewodniczący Oddziału Warszawskiego PZITB

Zbigniew Tyczyński od ponad 60 lat działa 
na rzecz budownictwa, pracując na budo-

wach, wykładając i konsultując wykonywa-
nie prac dyplomowych na Politechnice War-
szawskiej i innych uczelniach, opracowując 
projekty i ekspertyzy. We wszystkich swoich 
wcieleniach dał się poznać, jako znakomity 
fachowiec i pasjonat budownictwa. Dziś, do-
biegając 85 roku życia, stopniowo wycofuje 
się z czynnej działalności zawodowej, pozo-
stawiając całe rzesze swoich dyplomantów z 
Politechniki Warszawskiej oraz młodszych 
kolegów w PZITB i w samorządzie zawodo-
wym - MOIIB.    
  Pochodzi z patriotycznej rodziny. Jego 
ojciec był zaangażowany w działalność pod-
ziemną w szeregach ZWZ-AK będąc szefem 
brygad wywiadowczych Okręgu Warszaw-
skiego. Za działalność wojenną znalazł się  w 
1949 r. w więzieniu, a trzy lata później został 
skazany na dożywocie. Wyszedł z niego w 
wyniku tzw. „cichej amnestii” w 1956 r. Fakt 
ten zaciążył mocno na życiu i karierze młode-
go chłopaka.
  Maturę zdał w 1952 r., ale napiętnowany 
działalnością ojca, nie mógł kontynuować 
nauki na studiach (otrzymał odmowę przyję-
cia pod pretekstem braku miejsc). Przez dwa 
lata pracuje w administracji budowlanej a 
następnie, jako technik budowlany i kierow-
nik obiektu w przedsiębiorstwie budującym 
MDM w Warszawie. W 1954 r. po zdaniu 
egzaminu na PW i kolejnej odmowie przyję-
cia na studia, w oparciu o zaświadczenie PW 
z wynikami egzaminów, zostaje przyjęty na 
fizykę Wydziału Matematyczno - Fizyczno 
- Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Po roku przenosi się na Wydział Budow-
nictwa Przemysłowego PW. Po połączeniu 
Wydziałów budowlanych PW - na Wydziale 
Budownictwa Lądowego PW, w 1962 r. otrzy-
muje dyplom magistra inżyniera budownic-
twa lądowego. W czasie studiów, sytuacja 
materialna rodziny powoduje konieczność 
łączenia studia z pracą zarobkową. Wykonuje 
m.in. inwentaryzacje konstrukcji budynków 
przeznaczonych do odbudowy i remontów 
generalnych, a później prowadzi badania la-
boratoryjne w katedrach Mechaniki Gruntów i 
Fundamentowania na Wydziale Budownictwa 
Przemysłowego oraz geotechniczne badania 
polowe w Instytucie Technicznym Wojsk Lot-

niczych. Później podejmuje pracę w Gospo-
darstwie Pomocniczym Katedry Technologii i 
Organizacji Budowy PW, pracując równolegle 
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Doświad-
czalnego.
  Po uzyskaniu dyplomu, pracuje jako asy-
stent w Katedrze Technologii, Organizacji i 
Ekonomiki Budowy PW, kierowanej przez 
prof. A. Dyżewskiego, która następnie zo-
staje przekształcona w Instytut Technologii i 
Organizacji Produkcji Budowlanej PW. Z In-
stytutem tym był związany do 2005 r., a po 
przejściu na emeryturę w 1994 r., prowadził 
nadal wykłady, seminaria i konsultacje prac 
dyplomowych.
  Podczas prac na PW, od 1964 r. już, jako 
st. asystent, prowadził za zgodą Rady Wydzia-
łu samodzielne wykłady z przedmiotów Tech-
nologia Robót Budowlanych oraz Organizacja 
i Planowanie Budowy, jak również konsulto-
wał prace dyplomowe z tego zakresu. Od 1969 
r. jest wykładowcą. Prowadził również wykła-
dy i konsultował opracowywanie prac dyplo-
mowych na WAT, na Politechnice Białostoc-
kiej oraz w filiach PW w Płocku i Olsztynie. 
W 1977 r. obronił pracę doktorską.W latach 
1980-1988 jest delegowany do Akademii Rol-
niczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie jako do-
cent kontraktowy prowadził Zakład Technolo-
gii Robót Budowlanych i był prodziekanem na 
Wydziale Budownictwa Lądowego.

  Należy również zwrócić uwagę, że w la-
tach 60. i 70. ubiegłego wieku Katedra Techno-
logii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa 
P.W. ściśle współpracowała z administracją 
państwową nad rozwiązywaniem problemów 
związanych z wprowadzaniem innowacyjnych 
rozwiązań w budownictwie. W tę działalność 
był dr Z. Tyczyński bardzo zaangażowany. Już 
w 1962 r., w ramach prac nad projektowaniem 
zabudowy centrum Warszawy, jest współauto-
remj koncepcji budowy obecnego „srebrnego” 
wieżowca, na placu Bankowym w Warszawie, 
a później - wysokich budynków o konstrukcji 
żelbetowej monolitycznej, na Osi Saskiej. Te 
śmiałe wówczas rozwiązania, projektowane 
były przy niezmiernie ograniczonych para-
metrach technicznych parku maszynowego 
(zwłaszcza do transportu pionowego) i wy-
magały opracowania specyficznych rozwiązań 
technologicznych. 
  Równocześnie z pracą na uczelniach, pra-
cuje w przedsiębiorstwach budowlanych: w 
Przedsiębiorstwie Mostowych Robót Kole-
jowych PRK-15; w Warszawskim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Przemysłowego „Ka-
blobeton”. Od 1972 do1974 r. współpracuje 
z Dyrekcją Budowy Trasy Łazienkowskiej 
przy budowie węzła Plac na Rozdrożu, a od 
1978 r. zostaje stałym konsultantem technicz-
nym w Przedsiębiorstwie Realizacji i Koor-
dynacji Budowy Inwestycji INKOOR, które 

realizowało kilkadziesiąt kluczowych w tym 
czasie dla kraju inwestycji, m.in. rozbudowę 
ZM „Ursus”, oczyszczalnię wody dla stolicy 
w Wieliszewie oraz Fabryki Maszyn Żniw-
nych w Płocku i Kutnie. Następnie, w 1992 
r., podpisuje pierwszy w budownictwie kon-
trakt menadżerski na zarządzanie zagrożonym 
upadłością Przedsiębiorstwem Remontowo
-Budowlanym. Po dwóch latach zarządzania, 
doprowadził firmę do pełnej zdolności kredy-
towej.
  Niezależnie od pracy w firmach i na PW w 
latach 1970 do 1994 r. prowadził działalność 
związaną z oceną zagrożeń bezpieczeństwa 
konstrukcji budowlanych i projektowaniem jej 
zabezpieczeń przed awariami wraz z opraco-
wywaniem sposobów likwidacji zagrożeń. Do 
szczególnych osiągnięć z tego okresu Zbignie-
wa Tyczyńskiego należy m.in. opracowanie 
sposobu likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa 
konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych 
stropów kanałowych z błędnie wbudowa-
nymi płytami na wielu osiedlach Warszawy, 
w kilkudziesięciu nowowybudowanych bu-
dynkach, o łącznej powierzchni 25 tys. m2; 
ekspertyzę wadliwie wykonanej konstrukcji 
części podziemnej budowanego Terminalu I, 
Portu Lotniczego Okęcie; ekspertyzę stanu 
zagrożenia katastrofą konstrukcji budynku 
Fabryki Mączki Kostnej „Bakutil” w Wyszko-
wie, powstałej w wyniku wybuchu pyłów nad 
silosem wraz opracowaniem sposobu likwida-
cji zagrożenia.

  Po przejściu na emeryturę w 1994 r., 
nadal jest czynny zawodowo. Od 1994 do 
2006 r. projektuje konstrukcje i oraz opraco-
wuje ekspertyzy zagrożeń stanu technicznego 
konstrukcji budynków wraz z opracowywa-
niem sposobów likwidacji zagrożeń. Dorobek  
z tego czasu dotyczy rozwiązań zastosowa-
nych w blisko 100 obiektach oraz 36 opinii 
i ekspertyz technicznych. Jest Rzeczoznawcą 
Budowlanym w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej obejmującej projektowanie  
i wykonawstwo.
  Od 2005 r. do dziś powadzi Rzeczoznaw-
stwo Budowlane, wspomagając równocześnie 
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Bu-
dowlanej Oddziału Warszawskiego PZITB.  
Do szczególnie istotnych prac wykonanych 
w tym okresie należały ekspertyzy dotyczące 
usuwania zagrożonych awariami i katastrofa-
mi konstrukcji obiektów, jak np.  budowane 
hale produkcyjne w Zakładach Gumowych  
„Michalin” w Olsztynie, likwidacja zagro-
żenia katastrofą, jaka powstała podczas wy-
konywania prac związanych z remontem  
i przebudową części niskiej wieżowca hotelu 
„Forum”  w Warszawie.  Wykonywał również 
ekspertyzy stanu technicznego wielu objętych 

 dokończenie na str. 13
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Konferencja IPB  

BIM i zamówienia publiczne

W pierwszym panelu przewidziano trzy 
referaty: Przygotowanie inwestycji 

budowlanych, Stosowanie zasad Prawa za-
mówień publicznych i dyrektyw UE oraz 
Procedury uzgadniania Projektów. Referaty, 
zgodnie z internetową zapowiedzią, zostały 
opublikowane w Wiadomościach Projektanta 
Budownictwa (WPB) nr 12/2015   natomiast 
podczas forum uczestnicy wypełniali ankietę 
ukierunkowaną na wysądowanie opinii zebra-
nych, o zagadnienia skojarzone z tematyka 
panelu. 
  Drugi panel  poświecono metodolo-
gii BIM (Building Information Modeling),  
a referaty: Inwestor, projektant, wykonawca 
- współpraca na platformie BIM oraz BIM 
a generalne wykonawstwo, również publi-
kowane w WPB, ustosunkowywały się do 
oceny stopnia implementacji tej metodologii 
do procesów realizacji inwestycji w Polsce  
i czekających środowisko budowlane zadań.

  Wydanie tego numeru pisma zbiega się  
z przekazaniem projektu zmian do ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, do konsulta-
cji społecznych. Trzeba mieć nadzieję, że nie-
które postulaty eksponowane na FORUM są 
tam uwzględnione. Wkrótce się o tym prze-
konamy. Tymczasem wnioski szczegółowe, 
wynikające z przebiegu forum i analizy an-
kiet, dotyczące w głównej mierze procesów 
przetargowych są następujące:

g Każde poważne przedsięwzięcie budow-
lane powinno bezwzględnie być poprze-
dzone koncepcją, zawierającą analizę 
techniczno-ekonomiczno-finansową oraz 
studium wykonalności.

g Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
musi bezwzględnie wyprzedzać rozpoczę-
cie budowy. 

g Zamówienia usług projektowych powinny 
być prowadzone w postępowaniu dwu-
stopniowym, przy czym za postępowanie 
uznaje się również procedurę dwuetapową 
w jednym postępowaniu

g Decyzja o wyborze oferenta usług projekto-
wych nie może być podejmowana na pod-
stawie wyłącznie kryterium ceny. Decyzje 
powinny być oparte w 50 % na kryteriach 
poza cenowych. 

g W określeniu zakresu usług projektowych 
nie wolno wprowadzać warunków których 
wypełnienie  nie zależy od autorów projek-
tu i są niemożliwe do określenia na etapie 
ofertowania.

g Należy wykorzystać wartości wynikające 
ze wskaźników zawartych w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z roku 2004 do 
określania „rażąco niskiej ceny”

g Wycena i warunki realizacji nadzoru autor-
skiego powinny stanowić składnik umowy 
na prace projektowe, a wymagania określo-
ne przez zleceniodawcę w SIWZ

g Wycena NA powinna bazować na udoku-
mentowanych kosztach własnych oferenta.

g W zamówieniach w trybie „projektuj i bu-
duj”, powinna być ściśle określona wartość 
prac projektowych oraz niezmienny skład 
planowany w ofercie, do realizacji zadania.

g Oczekiwany jest materiał pomocniczy sta-
nowiący informację o wzorcowej zawarto-
ści SIWZ i umów o prace projektowe.

  Z referatów i dyskusji w ramach panelu 
drugiego wynika przede wszystkim, że opie-
rając się głównie na doświadczeniach krajów 
skandynawskich, korzyści, wynikające ze 
stosowania metodologii BIM pozwalają na 
radykalne zmniejszenie kosztów inwestycji, 
a ponadto:

g Skuteczna jest i definitywna detekcja błę-
dów i kolizji; jest możliwa przed rozpoczę-
ciem robót budowlanych 

g Decyzje o wyborze sposobu postępowania 
na wszystkich etapach procesu, podejmo-
wane są w zespole złożonym z inwestora, 
projektanta, wykonawcy i użytkownika. 
Dysponując, zrozumiałym dla wszystkich 
modelem informacyjnym, zespół jest w 
stanie podejmować optymalne i zrozumiałe 
dla uczestników ustalenia. 

g Model budowli i placu budowy umożliwia 
wcześniejsze przeanalizowanie uwarunko-
wań przyszłej realizacji eliminując straty, 
wynikające z występowania nieprzewidzia-
nych zdarzeń w trakcie zaawansowanego 
wykonawstwa.

g W miarę postępowania prac projektowych 
następuje minimalizujące ryzyka, uszcze-
gółowianie informacji o efektywnych kosz-
tach realizacji. 

g Obieg i archiwizacja dokumentacji papie-
rowej jest w stosunku do stanu aktualnego 
zredukowana do minimum. 

g Szczegółowe dane o kosztach i harmo-
nogramach z uprzednio zrealizowanych 
obiektów pozwalają precyzyjnie kalkulo-
wać i planować kolejne przedsięwzięcia, w 
warunkach optymalizacji kosztów realiza-
cji i eksploatacji. 

  Wdrożenie metodologii BIM powinno 
rozpocząć się od przygotowania kadry pro-
jektowej do sprawnego posługiwania się od-
powiednim oprogramowaniem w zespołach 
wielobranżowych. Wiąże się to z koniecz-
nością dostosowania polskich firm uczestni-
czących w procesie budowlanym do nowych 
standardów organizacyjnych, stosowanego 
sprzętu,  oprogramowania oraz przeprowa-
dzenia szkoleń. 
  W nowej ustawie Prawo zamówień pu-
blicznych i oczekiwanym Kodeksie urbani-
styczno-budowlanym powinny znaleźć się 
regulacje, warunkujące funkcjonowanie BIM, 
dla krajowych przedsięwzięć budowlanych. 
Aktualnie, polskie organizacje projektowe 
skazane są na zdobywanie niezbędnych kom-
petencji i doświadczenia, przy okazjonalnym 
pozyskaniu  projektów w Europie Zachodniej 
lub udziale w ich przygotowaniu. 

  Wnioski w sprawie podjęcia implemen-
tacji BIM w Polsce były składane do dotych-
czasowych władz wykonawczych, a również 
do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowla-
nego. Oczekiwane decyzje nie zostały podję-
te, a jedynie w projekcie nowej ustawy Prawo 
zamówień publicznych (art. 29) znalazł się 

zapis o dopuszczalności stosowa-
nia metodologii BIM. Wskazane 
jest aby w naszym kraju rozpo-
częto te działania tak szybko 
jak to możliwe, wykorzystując 
wspomaganie ze środków Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020.
  Stosowanie BIM wymagać 
będzie współpracy i współdziała-
nia wszystkich uczestników pro-
cesu inwestycyjno-budowlanego 

   24 listopada 2015 r.odbyło się XXV Forum Dyskusyjne, od kilku lat tradycyjnie 
organizowane przez Izbe Projektowania Budowlanego (IPB) i naszą Izbę. Tema-
tem konferencji były propozycje usprawnień projektowania inwestycji budowla-
nych

XXV Forum IPB i MOIIB

 dokończenie na str. 12

fot. B.Dzwigalski
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Most Poniatowskiego

Amalia Szałachowska  

W ładze Warszawy powołały w 1904 r. 
Komitet Budowy Mostu, w skład któ-

rego weszli wybitni inżynierowie i architekci: 
Aleksander Wasiutyński, Edward Natanson, 
Stefan Szyller i Władysław Marconi. Przy 
Komitecie utworzono biuro budowy mostu, 
na czele którego stanął inżynier Mieczy-
sław Maruszewski. W 1908 r. zaproszono 
do współpracy Wacława Paszkowskiego, in-
żyniera technologa, późniejszego profesora 
„żelbetnictwa” na Politechnice Warszawskiej. 
Przyjęty projekt przewidywał ośmioprzęsło-
wy, łukowy most stalowy, o łącznej długości 
506 i szerokości 21 m, z górnym pomostem 
wspartym na siedmiu kratowych dźwigarach. 
Dojazd od strony Pragi zaplanowano jako 
nasyp ziemny, zaś od strony Warszawy za-
projektowano 700-metrowy wiadukt złożony  
z 43 żelbetowych przęseł, przerzuconych nad 
Solcem. Połączenie mostu z Powiślem za-
pewniać miały trzy ślimakowate zjazdy, dwa 
przy wjeździe na most oraz jeden u wylotu 
ulicy Smolnej. 
  Most składał się z 8 przęseł stalowych  
o konstrukcji łukowej. Przyczółki i filary nad-
brzeżne spoczęły na fundamentach z betono-
wych płyt i sosnowych pali. Cztery środkowe 
filary rzeczne wzniesiono na stalowych keso-
nach zagłębionych 16 m poniżej zera. Całość 
robót wykonało Towarzystwo „K. Rudzki  
i S-ka” w Warszawie. Ogólny koszt budowy 
mostu wyniósł 3 404 000 rubli. 
 Budowę rozpoczęto w 1907 r. W następ-
nym roku wmurowano zaczęto zakładać fun-
damenty pod wjazd ślimakowy. Prace trwa-
ły do 1909 r., wówczas również ukończono 
prace nad wmurowaniem fundamentów 
ściany oporowej od strony ulicy Smolnej. Ze 
względu na znaczne zróżnicowanie gruntów, 
przeprowadzono szereg prób z użyciem pali 
żelbetowych różnych systemów, za najod-
powiedniejszy uznano system „Compressol” 
inż. Dulac`a. Ustrój nośny pomostu składał 
się z szeregu głównych belek poprzecznych 
zakończonych wspornikami chodnikowymi 
rozstawionymi w odstępach po 3,5 m. Głów-
ne belki i beleczki poprzeczne przykryto 

nieckowatymi, wypukłymi blachami, 
zagłębienia wypełniono betonem as-
faltowym dla wytłumienia dźwięku 
przejeżdżających pojazdów. Chodniki 
o szerokości 4 m wyłożono płytami 
betonowymi. Oprawa architektoniczna 
wiaduktu, wieżyce, balustrady, słupy 
tramwajowe i oświetleniowe nawiązują 
do tradycji renesansowych.
   W 1911 r. zamontowano stalowe 
wiązania górnego pomostu. W następ-
nym roku ułożono betonowe podłoże 
chodników i jezdni, położono asfalt  
i tory tramwajowe, ustawiono latarnie  

i słupy tramwajowe, zamontowano balustrady 
i rzeźbione granitowe parapety. Wzniesiono 
strażnice na obydwu przyczółkach. 
   5 sierpnia 1915 r. wycofujące się z Warsza-
wy wojska rosyjskie wysadziły dwa rzeczne 
filary mostu, co pociągnęło za sobą zniszcze-
nie czterech przęseł. Na zlecenie niemieckich 
władz okupacyjnych, firma Fleuder et Berger 
z Kolonii dokonała prowizorycznej naprawy 
mostu. W miejsce zniszczonych stalowych 
przęseł powstały drewniane, wzmocnione 
żelaznymi wiązadłami. Otwarty dla ruchu  
22 września 1916 r. most, zaledwie rok póź-
niej strawił pożar. Trzy lata później, zalega-
jące w rzece elementy wysadzono, aby nie 
przeszkadzały żegludze. Dopiero w kolej-
nym roku rozpoczęła się odbudowa, która ze 
względu na problemy finansowe ciągnęła się 
do 1927 r. Prace remontowe prowadziła firma 
Kazimierza Rudzkiego.
  13 września 1944 r. most został niemal 
całkowicie zniszczony. Hitlerowcy zniszczyli 
cztery z ośmiu przęseł mostu i wysadzili przę-
sło wiaduktu. Po wojnie, decyzja o odbudo-
wie mostu zapadła dość szybko. Wykonanie 
projektu i kierownictwo budowy powierzono 
profesorowi Stanisławowi Hemplowi, które-
mu pomagali inżynierowie: Karol Stolcman 
i Zenon Woliński. Latem 1945 r. rozpoczęto 
odbudowę mostu. 4 grudnia na budowie wy-
darzył się poważny wypadek:  do rzeki zwalił 
się dźwig portalowy wraz z 7 już zamontowa-
nymi łukami przęsła, zabijając jednego hutni-
ka i raniąc jedenastu robotników.  Pod koniec 
1965 r. Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mo-
stowych zakończyło poszerzanie pomostów 
wiaduktu i mostu, tym samym zwiększając 
jego przepustowość. W tym czasie powstały 
również nowy ślimak południowy przy lewo-
brzeżnym przyczółku mostu, a także klatka 
żelbetowa schodowa przy ulicy Solec z od-
dzielnymi biegami schodów do przystanków 
autobusowych i tramwajowych znajdujących 
się na pomoście wiaduktu. Kolejne remon-
ty mostu i wiaduktu odbywały się w latach 
1985-1990, 2004-2005 oraz 2007 i miały na 
celu przystosowanie obiektu do natężonego 
ruchu samochodowego. 

Pełna wersja artykułu 
na stronie internetowej MOIIB. 

Sekrety Warszawy (12)
tj. zamawiającego, projektanta i wykonawcy 
robót budowlanych. W atmosferze podejrz-
liwości związanej z warunkami zamówień 
publicznych trzeba jeszcze wyeliminować 
obawy decydentów o posądzenia o zmowy  
i działania ograniczające konkurencję. W oce-
nie Izb w nowej ustawie PZP niezbędne jest 
prawne uregulowanie tych problemów.

  Dla wdrożenia metodologii BIM niezbęd-
ne jest:

g uznanie programu wdrożenia BIM za pro-
gram ogólnokrajowy i powołanie pełno-
mocnika Resortu sterującego jego wdroże-
niem,

g opracowanie szczegółowego programu 
wdrożenia i zabezpieczenie odpowiednich 
środków finansowych w latach 2016-2020,

g dostosowanie obowiązków inwestora, jed-
nostki projektowej i wykonawcy robót do 
nowych metod działania,

g w projekcie Kodeksu budowlanego lub w 
ramach nowelizacji Prawa budowlanego 
albo Prawa zamówień publicznych – za-
mieszczenie delegacji upoważniających 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa do 
wydania rozporządzeń określających:
- procedurę i sposób wdrożenia metodolo-

gii BIM,
- ustanowienia jednolitego nazewnictwa 

dokumentów i opracowań, którymi po-
winien dysponować inwestor publiczny 
w całym procesie inwestycyjno-budow-
lanym, z określeniem ich ramowego za-
kresu oraz do czego służą (standaryzacja 
dokumentów),np. Construction Opera-
tions Building Information Exchange 
(COBie),

- ustalenie jednolitej klasyfikacji robót 
budowlanych i ich opisów w oparciu o 
definicję robót podstawowych lub pod-
jęcie rozstrzygnięcia o adaptację do wa-
runków polskich jako obowiązującej np. 
klasyfikacji anglosaskiej OmniClass i 
właściwych jej opisów robót – która naj-
lepiej spełnia wymagania BIM,

- zapewnienie dostępności na portalu inter-
netowym, np. Głównego Urzędu Nadzo-
ru Budowlanego, deklaracji właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych, 
dopuszczonych do stosowania w Polsce, 
o których mowa w załączniku I rozpo-
rządzenia Nr 305/2011 UE ustalającego 
zharmonizowane warunki wprowadzenia 
do obrotu wyrobów budowlanych – z ich 
zestandaryzowaną symboliką, w ramach 
biblioteki tych wyrobów, wraz z jedno-
znacznym określeniem klasy materiałów 
i urządzeń pod kątem wpływu ich pro-
dukcji i utylizacji na emisję CO2,

- określenie jednolitej metodologii licze-
nia kosztów całego cyklu użytkowania 
obiektów budowlanych właściwej dla 
Polski. Należy określić oficjalne źródła 
odpowiednich dla tych obliczeń danych 
i oprogramowania.

Jerzy Kotowski

dokończenie ze str. 11
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Brydż porównawczy, pożyteczne hobby
Mistrzostwa Polski PIIB w Szczyrku

Działalność, która stanowi-
ła próbę integracji różnych 

środowisk zawodowych, sku-
pionych wokół Mazowieckiego 
Forum Samorządowego Za-
wodów Zaufania Publicznego, 
przyczynia się do zbliżenia mię-
dzy członkami samorządów, ale 
również wewnątrz naszej Izby. 
Aktywnościami pozazawodo-
wymi, realizowanymi na ogół 
przy okazji spotkań związanych 
z dokształcaniem zawodowym, 
są wielokrotnie opisywane na ła-
mach naszego pisma, organizowane w naszej 
Izbie, turnieje brydża sportowego. 
  Jest to rozrywka intelektualna, której znaw-
cy przypisują korzystny wpływ na zdrowie 
psychiczne hobbistów tej dyscypliny. Wkro-
czyliśmy w czwarty już rok, organizowania 
w naszej siedzibie, brydżowych spotkań „U 
Inżynierów”. Nasze turnieje organizowane raz 
w miesiącu, grupują na tyle dużo zaintereso-
wanych, że trzeba się na nie zawczasu zapi-
sywać bo należą do najliczniejszych spotkań 
tego typu w Warszawie. Spośród uczestników 
samorządowych, liczebnie wyróżniają się 
inżynierowie i lekarze. Niestety, inne samo-
rządy reprezentowane są przez pojedynczych 
graczy. 
  Liczna grupa uczestniczących w roz-
grywkach inżynierów i ranga turniejów, in-
spiruje organizatorów do udzielania się w tej 
dyscyplinie, w wydarzeniach warszawskich i 
krajowych, organizowanych przez Warszaw-
ski lub Polski Związek Brydża Sportowego. 
  W organizacji naszych turniejów bez-
cennym partnerem jest Warszawski Związek 
Brydża Sportowego (WZBS), który zapew-

niając profesjonalną ich obsługę, zobowiązuje 
naszych reprezentantów do udziału w rywa-
lizacji szczebla okręgowego. Tak więc, jed-
nym z efektów tych zmagań turniejowych, za 
aprobatą Rady MOIIB, już drugi rok nasi re-
prezentanci biorą udział w rozgrywkach Ligi 
Okręgowej. W tym roku liczymy na znaczące 
miejsce w tych rozgrywkach. 
  Najlepsi inżynierowie z listy rankingu dłu-
gofalowego III-go cyklu turniejowego uczest-
niczyli w najważniejszym podsumowującym 
rok 2015, turnieju TOP2015, w którym grali 
najwyżej notowani zawodnicy głównych roz-
grywek turniejowych w Warszawie. Nasz Ko-
lega, Grzegorz Głasek, z wybranym partne-
rem, uplasował się na III miejscu. Serdecznie 
mu gratulujemy.
  We współpracy z Okręgową Izbą Lekar-
ską organizujemy już trzykrotnie Mistrzostwa 
Polski Samorządów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego, pod piękna nazwą „Misja”, sym-
bolizującą wyższy, zbliżający różne zawody, 
podtekst tej inicjatywy. Nie jesteśmy jedynymi 
w rozwijaniu tej dyscypliny w naszym samo-

rządzie. Ważną, inicjującą rolę grają koledzy 
ze Śląskiej OIIB, którzy już czwarty raz zorga-
nizowali w urokliwym Szczyrku, Mistrzostwa 
Polski PIIB. 11-13 grudnia ubr. ekipa człon-
ków MOIIB brała w nich udział. Od trzech 
lat nasza Izba przyczynia się do wzmacniania 
frekwencji na tych spotkaniach, a tym razem 
12-osobowa grupa wzięła udział w mistrzo-
stwach. Mimo że w składzie zabrakło zwy-
cięzców naszego III cyklu turniejowego, zdo-
byliśmy puchar za zwycięstwo w turnieju par 
na zapis maksymalny. Stało się ono udziałem 
kolegów Piotra i Rafała Wowkonowiczów. 
  Turniej teamów, najważniejszy w tych 
zawodach, który przynosił zdobycie Pucharu 
przechodniego Prezesa PIIB, Andrzeja  Do-
bruckiego, toczył się przez siedem rund pod 
dyktando naszych kolegów: Andrzeja Bień-
kowskiego, Feliksa Czechowskiego, Damia-
na Jędrzejewskiego i Stefana Łompiesia. Fi-
nisz był mniej udany i zdobyli oni ostatecznie 
trzecie miejsce. Zwyciężył team gospodarzy 
imprezy z Bielską Białej, w którego składzie 
grał zastępca przewodniczącego ŚlOIIB Ja-
nusz Kozula, jednocześnie organizator całego 
spotkania.
  Mistrzostwa były zorganizowane wzoro-
wo, atmosfera koleżeńskiej rywalizacji, przy-
jazna, rozwijająca międzyokręgowe znajomo-
ści, sprzyjająca integracji naszych środowisk 
regionalnych. Tym razem uczestniczyły 22 
pary, turnieje były  najliczniej z dotychczaso-
wych obsadzone i pozwoliły na rywalizację aż 
dziewięciu teamów. Uczestniczyli reprezen-
tanci sześciu Izb Okręgowych. Zapowiadane 
już przez kolegów, jubileuszowe mistrzostwa, 
będą organizowane jeszcze w tym roku.

Jerzy Kotowski

ochroną konserwatorską kamienic w centrum 
stolicy, zabytkowych konstrukcji budowli 
wyścigów konnych na Służewcu, uszkodzeń 
konstrukcji budynku Biblioteki Narodowej, 
stanu technicznego Pałacu Krasińskich, bu-
dynku dawnego KC PZPR, Pałacu Kultury i 
Nauki, czy elementów konstrukcji budowa-
nego Stadionu Narodowego oraz stanu wielu 
rządowych budowli. Łączna opracował w tym 
czasie ok. 250 opinii i ekspertyz. Z wielką 
pasją łączy pracę zawodową z działalnością 
w PZITB. W kadencji 1978-81, pełniąc funk-
cję z-cy sekretarza Oddziału Warszawskiego 
jest współinicjatorem powstania Warszaw-
skiego Centrum Postępu Techniczno-Orga-
nizacyjnego Budownictwa (WACETOB). W 
następnej kadencji zostaje wiceprzewodni-
czącym zarządu Oddziału i funkcję tę pełni 
przez szereg kadencji. Pod koniec lat 80. jest 
współorganizatorem powołania renomowane-
go konkursu „Budowa Roku” i zostaje w nim 

 dokończenie ze str.10 60 lat pracy dla budownictwa
sędzią. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego 
(26 lat).  Kiedy w 2002 r. Oddział Warszawski 
przeżywa poważny kryzys, zostaje wybrany 
na przewodniczącego Oddziału. Podejmuje 
szereg zmian w dotychczasowych formach 
zarządzania i wyprowadza Oddział z sytuacji 
kryzysowej. Wprowadza zasadę pracy spo-
łecznej w jego strukturach, bez pobierania 
wynagrodzeń. Po powstaniu samorządu zawo-
dowego, podejmuje wraz z Oddziałem ścisłe 
współdziałanie z MOIIB.
  W swoim pracowitym życiu znajduje czas 
na działalność publicystyczną. Jest współ-
autorem 8 książek, w tym 230 stronicowego 
rozdziału Roboty Betonowe i Żelbetowe w mo-
numentalnej monografii prof. A. Dyżewskiego 
Technologia i Organizacja Budowy oraz kil-
kudziesięciu artykułów i referatów na kon-
ferencjach naukowo-technicznych. Czynnie 

angażuje się w działalność społeczną. M.in. 
był społecznym prezesem a później przewod-
niczącym rady nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Pracowników Służby Zdrowia.  
W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 
prowadził studium podyplomowe ekonomiki  
i organizacji procesów budowlano-inwesty-
cyjnych. W NOT był członkiem konkursu 
przyznającego nagrody Mistrza Techniki,  
a obecnie jest wiceprzewodniczącym Zarządu 
Oddziału Warszawskiego. Działa także w na-
szej Izbie, będąc członkiem Rady i przewod-
niczącym Komisji Etyki oraz delegatem na 
Zjazdy Krajowe. Za swoją działalność został 
uhonorowany wieloma odznaczeniami pań-
stwowymi 

P.S. Ze względu na szczupłość miejsca,
z całego ogromu dorobku dr Z. Tyczyńskiego, 

wybraliśmy tylko niektóre Jego dokonania.  

Uczestnicy Mistrzostw Polski PIIB w Szczyrku, 
na pierwszym planie - zwycięzcy 
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Inżynieria bezpieczeństwa
I Ogólnopolska Konferencja - Problemy Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

 Spotkanie integracyjne w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Obiekty antropogeniczne, to budowle 
stworzone przez człowieka, charaktery-

zujące się określonymi cechami fizycznymi 
i funkcjonalno - użytkowymi, odpowiednio 
dostosowanymi do potrzeb człowieka. Nie 
bez znaczenia, obok funkcjonalności tych 
obiektów, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ludzi. Temu tematowi, przede wszystkim, po-
świecona była Konferencja.

 Organizatorzy przewidzieli ogromną licz-
bę, nawet jak na dwa dni, referatów o bardzo 
szerokiej tematyce. Techniczną część Konfe-
rencji otworzył dr Jerzy Baryłka referatem 
wprowadzającym do inżynierii bezpieczeń-
stwa obiektów antropogenicznych. Dzięki 
temu referatowi zdecydowana większość 
uczestników dowiedziała się, jak szero-
kie jest pojęcie „obiekty antropogeniczne”.  
W kolejnych sesjach tematycznych, a było ich 
5, prelegenci przedstawili ciekawe przykłady 
rozwiązań architektonicznych, konstrukcyj-
nych i instalacyjnych w zakresie bezpieczeń-
stwa obiektów stworzonych przez człowieka.  
Z własnymi, niezwykle ciekawie i ze swadą 
wygłoszonymi referatami, wystąpili człon-
kowie MOIIB, prof. Leonard Runkiewicz  
i prof. Eugeniusz Koda. 

Mamy wspólne sprawy
14 stycznia br. w hotelu „Arkas” 

w Prószkowie odbyło się trady-
cyjne spotkanie noworoczne członków 
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. W trakcie wręczono de-
cyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 
osobom, które pomyślnie zdały egzamin 
na uprawnienia budowlane w XXVI se-
sji egzaminacyjnej.

  W uroczystości udział wzięło wielu 
zaproszonych gości, w tym  Prezes PIIB 
- Andrzej Roch Dobrucki, Wicepre-
zes PIIB - Stefan Czarniecki, Opolski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, Krystian Walkowiak, Marszałek Woje-
wództwa - Szymon Ogłaza.  Gośćmi Adama 
Raka, byli: przewodniczący MOIIB, Mieczy-
sław Grodzki, zastępca przewodniczącego - 
Roman Lulis oraz przewodniczący: łódzkiej, 
podkarpackiej oraz śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

     Przewodniczący, Adam Rak, powitał 
uczestników i przedstawił informację o dzia-
łalności samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w roku 2015 i jego zadania na 
rok 2016. Następnie dr inż. Wiktor Abramek 
- Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwali-
fikacyjnej przedstawił informację dotyczącą. 
nadawania uprawnień budowlanych oraz wy-

niki XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnie-
nia budowlane. Laureatem nagrody Przewod-
niczącego OOIIB został mgr inż. Ryszard 
Piotrowski, który uzyskał najlepsze wyniki i 
zdobył uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, w specjalności insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.
  Osoby otrzymujące uprawnienia złożyły 
uroczyste ślubowanie, następnie zostały im 
wręczone decyzje o ich nadaniu oraz listy gra-
tulacyjne od Marszałka Województwa.
  Następnie prezes Andrzej Dobrucki mó-
wił o. wiodącej roli budownictwa, inżynierów 
i samorządu zawodowego, a także o korzy-
ściach płynących z przynależności do izby 
inżynierów budownictwa.
  Na zakończenie uroczystości, Adam 
Rak,  podziękował za współpracę w 2015 roku 
i zachęcił przyszłych członków do współpra-
cy z Forum Młodego Inżyniera.
  Drugiego dnia goście spotkali się z Pre-
zydium OOIIB, i omawiano problemy dzia-
łalności samorządu inżynierskiego. Następnie 
na budowie Elektrowni „Opole” zapoznano 
się z problemami budowy bloku 5 i 6 elek-
trowni.

  Zainteresowanie konferencją było bar-
dzo duże, o czym świadczy zarówno liczba 
uczestników, jak i dynamika dyskusji, świad-
cząca o spełnianiu oczekiwań uczestników. 
Organizatorzy podkreślali, że mieli ogromny 
kłopot w wyborze referatów nadesłanych na 
konferencję (przysłano propozycje 71, wy-
brano ok. 30), a te które nie znalazły się na 
I Konferencji, zostaną wygłoszone na kolej-
nych, lub będą zamieszczane w wydaniach 
czasopisma Inżynieria bezpieczeństwa obiek-
tów antropogenicznych, którego pierwszy 
numer przekazano uczestnikom. Czasopismo 
ma charakter naukowo - techniczny i będzie 

stanowić forum wymiany doświadczeń, pre-
zentacji dokonań i problemów w zakresie in-
żynierii obiektów antropogenicznych.
  Na zakończenie Konferencji jej podsu-
mowania dokonał prof. Leonard Runkiewicz, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił zna-
czenie poruszanych tematów i wpływ inży-
nierii bezpieczeństwa na życie codzienne. Po-
gratulował organizatorom, a w szczególności 
dr Adamowi Baryłce, bardzo sprawnej orga-
nizacji konferencji o tak obszernej tematyce.
Wśród zaproszonych gości i uczestników 
było wiele osób reprezentujących wyższe 
uczelnie, instytuty badawcze, służby mundu-
rowe RP, stowarzyszenia naukowo technicz-
ne. Nie zabrakło ciepłego listu od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. 
Życzył w nim, by konferencja stała się fo-
rum inspiracji i owocnej wymiany doświad-
czeń, a podjecie zagadnienia bezpieczeństwa 
obiektów tworzonych przez człowieka uznał 
za bardzo ważne i pożyteczne wydarzenie, 
podkreślając, że konferencja przyczyni się 
ponadto do pogłębienia integracji środowiska 
polskich inżynierów i techników.

  Organizatorzy zapowiedzieli konty-
nuację spotkań w formie konferencji lub 
forum dyskusyjnych. Oceniając zaintere-
sowanie pierwszym spotkaniem można 
się spodziewać, że na kolejnych nie za-
braknie zarówno tematyki jak i chętnych 
uczestników. Członkowie MOIIB życzą 
organizatorom sukcesów w propagowaniu 
szeroko pojętego budownictwa antropoge-
nicznego.                                                                                                                                                                          
                                          Andrzej Wasilewski

    I Ogólnopolska Konferencja Problemy Bezpieczeństwa Obiektów Antropo-
genicznych, zorganizowana przez Oddział Warszawski SIMP i Centrum Rze-
czoznawstwa Budowlanego odbyła się w Warszawie  19 i 20 listopada 2015 r. 

Prof. Leonard Runkieiwcz i dr Adam Baryłka
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Inwestorów droga przez mękę

Sprawujący swój urząd od 26 lat burmistrz 
Mszczonowa, Grzegorz Kurek przypo-

mniał, że w 1996 roku udawało się uchwalić 
plan zagospodarowania w ciągu pół roku, 
teraz trwa to 2, 5-3 lata. Jak się inwestorowi 
powie, że dostanie pozwolenie i będzie mógł 
budować za 2-3 lata, to „najpierw popatrzy 
na mnie jak na głupiego i… pójdzie dalej”. 
Trudno w takich realiach przyciągać inwe-
stora do miasta.   

  W planowaniu jest wolna amerykanka. 
Całe gminy są przeznaczone pod budownic-
two i prawie każda ma zaplanowana „dziel-
nicę przemysłową”. Potrzeby zabezpieczone 
są do 2500 roku. Klient postawi w krzakach 
dom i chce od razu do niego drogę.  Tylko, że 
drogi mają standardowe 6 m szerokości i nikt 
nie chce się zgodzić na więcej, więc nie da 
się tam przejechać. Te gminy przez takie pla-
nowanie i budowanie zostaną „rozjechane”.
  - Była u nas kiedyś taka strategia, „bu-
duje się gdzie chcesz” za zgodą władz rol-
nych - dodawał burmistrz Grodziska - tyle, 
że w ślad za tym nie idą ułatwienia dla in-
westora. Oto mieszkaniec wybudował sobie 
dom i od pół roku nie może uzyskać zgody 
na doprowadzenie prądu, choć transformator 
znajduje się w odległości 80 m. Jeśli chcemy 
coś zmienić, to trzeba wycofać się z decyzji 
o warunkach zabudowy.
  Leonard Szczygielski, sekretarz Rady 
MOIIB skonstatował, że nie może być prawa 
dla urzędników, ale powinno być ono pisane 
pod potrzeby obywatela. - Pisałem do gmi-
ny podanie - stwierdził - o zgodę by wyciąć 
drzewo. Odpisano mi, że muszę dostarczyć 
sześć załączników… Ile drzew trzeba ściąć, 
by usunąć jedno przeszkadzające mi drzewo?  
  Zbiurokratyzowaliśmy do granic absurdu 
prawo. Oto poruszany tu problem - zjazdy  
z drogi. Zamiast skomplikowanych proce-
dur, projektu, wystarczy tylko podać wyso-
kość przepustu i długość zjazdu i każdy do 
wykona.
  Ciągłe zmiany w prawie i jednoczesne 
ich opieszałe wdrażanie to przyczyna bała-
ganu w kraju.  Jest to zbyt ważny problem 
dla rozwoju każdej gminy, aby zrezygnować 
z prób usprawnienia i przyśpieszenia proce-
sów inwestycyjnych. Stąd apel do wszyst-
kich, tworzących prawo, bo zrobić ustawę 

raz a dobrze i  nie zmieniać jej. Trwale prze-
pisy, dostosowane do tego, z czym ludzie się 
borykają, to warunek uporządkowania bu-
downictwa i gospodarki przestrzennej.

  Prof. Zbigniew Grabowski stwierdził,  
że mamy wiele przepisów sprzecznych  
z sobą, a plany miejscowe sporządzane są 
pod potrzeby doraźne. Dziś zarezerwowa-
ne są tereny pod budowę dla 300 mln lu-
dzi. Protestowaliśmy, ale w takiej sytuacji 
rozwiązano Izbę Urbanistów. Człowieka 
ogarnia bezsilność wobec tworzenia bała-
ganiarskiego prawa. 20 lat np. walczyliśmy, 
by przywrócić uprawnienia dla hydrotech-
ników. Tyle, że nowe przepisy nie działają, 
bowiem brakuje tu udziału szkolnictwa. Idą 
wielkie susze, ale w kraju brakuje miej-
sca pod budowę zbiorników retencyjnych. 
Politycy tego nie rozumieją. Bo wody  
w polityce dużo, ale zrozumienia dla niej 
brak. A na samorządach odbija się brak do-
brego prawa i przepisów wykonawczych.
  Głos zabierali także samorządowcy  
i przedsiębiorcy, dostarczając wiele argu-
mentów i konkretnych wniosków do zapisów 
w ustawach, świadczących iż trzeba stanow-
czo i zdecydowanie podejść do zmiany obec-
nych praktyk Wnioski ze spotkania prakty-
ków zostały spisane i posłużą jako materiał 
w trakcje opracowywania kolejnych modyfi-
kacji przepisów budowlanych.
  - Poprosiliśmy naszych gości o udział  
w dyskusji - powiedział na zakończenie 
burmistrz Grzegorz Benedykciński - bo 
może spojrzenie z dwóch stron przyniesie 
lepsze rezultaty. Nie zawiodłem się, bo opi-
nie ekspertów potwierdzają, że jest to nasz 
wspólny problem. Zaproponował także ko-
lejne spotkanie przedstawicieli samorządu 
terytorialnego, w ramach konwentu wójtów, 
burmistrzów i prezydentów województwa 
mazowieckiego, z przedstawicielami samo-
rządu zawodowego inżynierów budownic-
twa, celem przedyskutowania wszystkich 
problemów związanych z procesem inwesty-
cyjnym i skierowanie wypracowanego stano-
wiska do Sejmu. 

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.

Jak uprościć proces inwestycyjny - konferencja w Grodzisku 
Mazowieckim

dokończenie ze str. 3



Jeszcze niedawno Łódź kojarzyła się z 
przemysłem. W ciągu minionego ćwier-

ćwiecza miasto pozbawione zakładów i no-
wych inwestycji kurczyło się. Liczba miesz-
kańców zmalała o 140 tys. Dziś powoli 
miasto odżywa. Zastrzyk inwestycji pozwoli 
odbudować Dworzec Łódź Fabryczna, infra-
strukturę komunikacyjną, a instytucje kultury 
przenoszą się do dawnych fabryk. 
  Ożywczy ferment, mobilizujący do dyna-
micznych przemian, wnosi tu Łódzka Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa. Dzię-
ki gościnności naszych kolegów, mieliśmy 
okazję poznać problemy  miasta. W wyciecz-
ce technicznej uczestniczyło 20 członków  
z Koła Młodych Inżynierów przy MOIIB.
  Zaczęliśmy od porannego spotkania w 
łódzkiej Izbie, gdzie powitała nas i opieko-
wała się nami z-ca Przewodniczącego RO, 
Agnieszka Jońca. W spotkaniu uczestniczyła 
też Dyrektor Biura, Magdalena Pomorska 
- Fibich. Program rozpoczął się prezentacją 
Izby i dokonań młodych inżynierów na łódz-
kich budowach. Łódź stoi przed problemem 
modernizacji starych osiedli. Choć wiele już 
zrobiono, to jeszcze więcej przed miastem.
  Prestiżową inwestycją jest budowa nowe-
go dworca PKP, w miejsce starej  Łodzi Fa-
brycznej, kosztem 1 miliard 750 milionów zł. 
To największa inwestycja w mieście. Z tarasu 
na dachu  EC1, patrzyliśmy na pobliską pano-
ramę budowy - i całej Łodzi - słuchając  mgr 
inż. Łukasza Majchrzaka na temat budowy.
Zwiedziliśmy Miasto Kultury, z którego ło-
dzianie są dumni. To teren najstarszej łódz-
kiej elektrowni EC1, która działała w latach 
1907-2001. Obiekty zostały przebudowane 
i urządzone na wzór Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie.   Nieczynne i niszczejące 
tereny położone w samym centrum, stały się 
„zaczynem”, wokół którego powstał projekt 
Nowego Centrum Łodzi. Po terenie oprowa-
dziła nas Magdalena Prasoł. 
  Działania renowacyjne i rewitalizacyjne, 
prowadzone na terenie EC1 obejmują bu-
dynki o powierzchni użytkowej 38 729 m².  
W trakcie prac adaptacyjnych udało się zacho-
wać fragment północnej elewacji dawnej ko-

tłowni EC1 Wschód, oryginalny 
budynek Hali Maszyn, a także 
budynek warsztatowo-biurowy. 
Na terenie EC1 Wschód miesz-
czą się: Planetarium, Hala Ma-
szyn (mieszcząca do 800 osób) 
i sale konferencyjne. W pełni 
cyfrowe, najnowocześniejsze 
planetarium w Polsce dysponu-
je 110 miejscami na widowni. 
Ekran sferyczny o średnicy 14 
metrów umożliwia wyświetla-
nie pokazów o rozdzielczości 32 
mln pikseli. W planetarium wy-
świetlane są projekcje popular-
nonaukowe. W przyszłości odby-
wać się w nim będą wydarzenia artystyczne. 
  W EC1 Wschód swoją siedzibę ma Naro-
dowe Centrum Kultury Filmowej, w jego ra-
mach powstaną ścieżki edukacyjne związane 
z historią i współczesnością polskiego i świa-
towego kina. 

   Najważniejszą ścieżką edukacyjną w ra-
mach Centrum Nauki i Techniki EC1 Zachód 
będzie ścieżka przetwarzania energii. Cen-
trum w sumie będzie miało ponad 8 tys. 
m² pow. ekspozycyjnej. Kino 3D - sala 
projekcyjna z ekranem sferycznym o 
średnicy 10 metrów pomieści około 45 
osób.  Wyposażona będzie w najnowo-
cześniejszy system projekcyjny 4K 3D. 
Prezentacje filmowe będą związane z 
astrofizyką, astronomią pozagalaktyczną, 
fizyką cząstek elementarnych, fizyką ato-
mową i nano-fizyką.  Zagospodarowana 
jest także chłodnia kominowa. Na szczy-

cie znajduje się taras widokowy, wewnątrz 
umieszczono ogromne wahadło Foucaulta 
obrazujące ruch obrotowy Ziemi. 
  „Księży Młyn” - rozległa dzielnica, po której 
oprowadził nas przewodniczka, Patrycja Cu-
dak - przetrwała z okresu rozkwitu przemy-
słowej Łodzi. W XIX w. Karol W. Scheibler 
– jeden z największych łódzkich fabrykantów 
wybudował tu zespół fabryczno-mieszkalny, 
rodzaj miasta w mieście. Jego układ urba-
nistyczny i architektura wzorowane były na 
angielskich osadach przemysłowych. Na 
Księży Młyn składają się planowo rozmiesz-
czone i jednolite architektonicznie budynki 
fabryczne, osiedle mieszkaniowe, rezydencje 
właścicieli i wille dyrektorskie z ogrodami,  
a także ulice i bocznice kolejowe, szkoła, dwa 
szpitale, remiza straży ogniowej, gazownia  
i klub fabryczny.    
  Wycieczka była bardzo kształcącą. Dzięko-
waliśmy za nią Pani Agnieszce Jońca, przy 
kawie i ciastkach, którymi zostaliśmy pod-
jęci. Jeszcze raz składamy podziękowania 
kolegom z Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa za gościnne przyjęcie.

Budowlani zmieniają 
oblicze Łodzi

Wycieczka techniczna inżynierów MOIIB do Łodzi

Radosław Cichocki, 
Przewodniczący Koła 
Młodych Inżynierów

MOIIB

Na terenie dawnej 
EC1 powstało 

Miasto Kultury

Panorama łódzka, na pierwszym planie budowa 
nowego dworca Łódź Fabryczna

Uczestnicy wycieczki

Planetarium

Tereny dawnej dzielnicy „Księży Młyn”


