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Koleżanki i Koledzy
  Dokonując retrospekcji wielu byłych Zjazdów krajowych dał się 
zaobserwować odczuwalny brak zainteresowania delegatów, prezento-
waniem problemów związanych z warunkami pełnienia naszych odpo-
wiedzialnych zawodów. Analizując to zjawisko nie trudno było dojść do 
przyczyny. Nasze środowisko boleśnie odczuwało brak zainteresowania 
ze strony decydentów, profesjonalnymi spostrzeżeniami doświadczonych 
zawodowców na temat kształtowania prawa gospodarczego. Jak ożywić 
tę tematykę? Może potrzebny stosowny impuls?

  Zainicjowana przez prezesa Andrzeja Dobruckiego dyskusja o tym, „Co pomaga, a co prze-
szkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” wywołała ożywienie w izbach i pozwo-
liła na zidentyfikowanie „bolących miejsc”. Zjazd był swego rodzaju „rezonansem magnetycz-
nym”, ujawniających wielowymiarowo obszary wymagające leczenia. Oczywiście, inżynierskie 
myślenie - zaprezentowane w żywiołowej dyskusji jak i w końcowych wnioskach uchwalonych 
przez XV Zjazd - nastawione było na wypunktowanie problemów i postawienie wytycznych działa-
nia organom naszego Samorządu. Główne zalecenie to prezentowanie władzom ustawodawczym  
i wykonawczym wad systemu prawnego zakłócających harmonijny rozwój budownictwa.  
  Atmosfera była gorąca i jej część z sali obrad Zjazdu staraliśmy się przenieść na łamy „IM”. 
Wpływ na to ma sytuacja na placach budów, gdzie - jak powiedział jeden z delegatów korporacje 
(firmy) siłą ubierają inżyniera w buty ekonomisty, który zamiast prowadzić budowę i dbać o jej 
najwyższą jakość, koncentruje uwagę na tym jak najmniej zapłacić podwykonawcy i de facto 
spełnia funkcję kancelisty. Trudno o bardziej gorzkie słowa i jednoznaczną ocenę, zbyt często 
występujących zjawisk.
  Wczuwając się w atmosferę dyskusji, dodam, że zostaliśmy wszyscy „ubrani” przez ustawo-
dawcę w ustawę deregulacyjną, która przyczyniła się do obniżenia poziomu praktycznego przygo-
towania do pełnienia samodzielnych funkcji na budowach. Członkowie komisji egzaminacyjnych 
obserwują również obniżający się poziom przygotowania z zakresu przedmiotów zawodowych.  
Ta okoliczność inspiruje nas do podejmowania licznych kontaktów z uczelniami, ukierunkowa-
nych na dyskusje programowe i udział praktyków w cyklu kształcenia na uczelniach. Ocena do-
świadczeń wynikających z praktyk, świadczy o braku czasu kadry technicznej na budowie, aby 
przyczyniała się skutecznie do doskonalenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności przez 
praktykantów. Niewątpliwie absolwenci muszą podejmować liczne próby znalezienia dla siebie 
najlepszych poligonów dla dobrej pouczającej praktyki. System, który nie daje możliwości stero-
wania praktykami przez uczelnie, wprowadza element przypadkowości w osiągany przez młodego 
inżyniera poziom przygotowania. Jednocześnie Izba potwierdzając przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie bierze na siebie część odpowiedzialności za osoby 
dysponujące zawodem zaufania publicznego, którego nie wolno zawieść. 
    Przed całym naszym środowiskiem otwiera się ogromne wyzwanie, z którym sami  nie pora-
dzimy sobie.  Chodzi mianowicie o implementacje do budownictwa metodologii  BIM, która nawet 
w naszym gronie budzi obawy, ale, przed którą nie ma odwrotu. Trzeba szukać sprzymierzeńców 
dla materialnego wspomagania, zmiany przepisów dotyczących przetargów i zamówień publicz-
nych, prawa budowlanego. 
  Ktoś musi podjąć ten wątek i myślę, że powinien to zrobić nowy resort budownictwa. Powstał 
on przecież pod wpływem żądań budowlanych. Liczymy na to, ze zarządzanie budownictwem 
będzie się odbywać z udziałem samych budowlanych. Bo my wiemy, co budownictwu i inżynierom 
- dolega i potrzeba. 
  Jest wreszcie pakiet problemów zależnych od nas. Bo nie jest prawdą, że winni są tylko 
„oni”.Tak „po prawdzie”, sami godzimy się na role „ekonomisty”, czegoś nie doczytaliśmy, coś 
przeoczyliśmy. Wiele zależy od nas, od podejmowania zadań w zgodzie z etyką, o której zbyt często 
nie pamiętamy.
  „Wiedza, umiejętności i postawy inżynierów” powiedział prezes Andrzej Dobrucki - decydu-
ją o powodzeniu i życzliwym postrzeganiu naszego wysiłku. Oceny jednak bywają różne, często 
nieuzasadnione. Musimy dokładać starań, aby wraz z zadowoleniem z wykonanej pracy, ocze-
kiwać zasłużonego uznania w społeczeństwie. Na tym zjeździe podjęliśmy temat materialnego 
uznania dla naszej pracy. My strajkować nie będziemy, ale często wstyd się przyznać do naszych 
wynagrodzeń. Wskazując anomalię, apelujemy o analizę tego zagadnienia. 
  Nawiązując na zakończenie do pytania, „co pomaga, co przeszkadza” jeden z delegatów 
stwierdził chyba słusznie, że: „pomaga nam w pracy tylko szczęście, a szczęście jest wtedy, gdy 
osoby biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym, a zwłaszcza w jego uzgad-
nianiu, wiedzą, o co w nim chodzi i sprzyjają sprawnej realizacji” 
  Dziś życzę Koleżankom i Kolegom w imieniu naszej Izby wspaniałego, bezpiecznego wypo-
czynku, nad morzem czy w górach, w kraju czy za granicą byle w przyjaznym otoczeniu; bo wia-
domo, że atmosfera zrozumienia, jaką będziemy mieli wokół siebie to również warunek dobrego 
samopoczucia. 
                                                                                                             Mieczysław Grodzki

                                                                                              Przewodniczący Rady MOIIB

Co dolega budownictwu?
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Inwestycje i modernizacje str 3

Konkurs od 20 lat wyróżnia najciekawsze 
dokonania polskich budowlanych w za-

kresie modernizacji, remontów, renowacji 
czy adaptacji budynków. Do konkursu są  
rekomendowane budynki i obiekty w kate-
gorii: obiekty mieszkalne, hotelarsko-tury-
styczne, przemysłowe i inżynieryjne, uży-
teczności publicznej, szkolnictwa, kultury, 
sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony środo-
wiska, obiekty zabytkowe, elewacje i ter-
mo renowacje, najciekawsze modernizacje 
i adaptacje wnętrz, rewitalizacja obszarów 
i zespołów urbanistycznych, modernizacje 
dróg, modernizacje obiektów mostowych, 
obiekty sakralne, tereny zieleni, nowe 
obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Pa-
tronat nad tegoroczną edycją konkursu 
sprawuje kilka ministerstw, a patronat na-
ukowy – kilkanaście politechnik i uczelni 
wyższych. Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu 
na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Konkurs - jak twier-
dzi minister infra-
struktury i budow-
nictwa, Andrzej 
Adamczyk - promuje 
przede wszystkim 
przedsięwzięcia ratu-
jące materialne dzie-
dzictwo narodowe. 

Honoruje i promuje dobre projekty i po-
zytywne zmiany. Realizując modernizacje 
- podkreśla minister - zawsze stajemy przed 
wyborem, jak budować taniej, szybciej, 
zgodnie z technologią.  Jednak w Polsce 
drogi modernizuje się i buduje zbyt wolno 
i zbyt drogo. Postanowiłem się zmierzyć z 
tym wyzwaniem z zaproszonymi do współ-
pracy ekspertami i specjalistami z branży 
budownictwa drogowego.
  Prezentowane przez Komitet Steru-
jący propozycje konkretnych rozwiązań, 
które mają doprowadzić do usprawnienia 
budowy dróg i obniżenia kosztów, zosta-
ły poddane debacie publicznej i szerokim 
konsultacjom. Wiele zaproponowanych  
w pakiecie optymalizacji procesu realizacji 
inwestycji drogowych rozwiązań to wy-
korzystanie wiedzy naukowców, a także 
wieloletnich doświadczeń firm drogowych. 
Także tych, pochodzących z idei moder-
nizacji, czyli mądrej zmiany, która ratuje  
i zachowuje to, co najcenniejsze.
  Dotychczas wypracowane propozycje 
potwierdzają, że poprawa jakości procesów 

składających się na realizację programu 
budowy dróg, jest możliwa do osiągnięcia. 
Propozycje optymalizacji są szeroko ko-
mentowane. Efektem konsultacji mają być 
rozwiązania, które - tak, jak ma to miej-
sce w przypadku konkursu „Modernizacja 
Roku” - potwierdzą swoją skuteczność  
w przyszłości. 
 
  Na początku br w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa powołany został 
Komitet Sterujący ds. Optymalizacji Pro-
cesu Realizacji Inwestycji Drogowych. 
Jego pracami kieruje wiceminister Jerzy 
Szmit. Komitet koordynuje prace prowa-
dzone w pięciu grupach roboczych: prawa 
ogólnego, zamówień publicznych, forum 
kontraktowego, techniki i technologii oraz 
finansowania infrastruktury. Pracami grupy 
ds. techniki i technologii kieruje prof. Ja-
nusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów. Udzielił on 
rekomendacji dla kilku propozycji zwią-
zanych z techniką, złożonych na ręce mi-
nistra.

 - Wśród propozycji 
- mówi prof. Janusz 
Rymsza - znalazły się 
zarówno takie, które 
można wprowadzić 
w krótkim czasie, 
jak i te, wymagające 
działań rozłożonych 
w dłuższej perspek-
tywie. W krótkim czasie np. przy projekto-
waniu dróg można zmniejszyć minimalną 
szerokość pasów dzielących drogi z 5 m 
do 2,5 m, jak również nie należy zostawiać 
rezerwy terenu, gdy z 30 letniej prognozy 
ruchu nie wynika konieczność dobudowy 
trzeciego pasa. Przy projektowaniu należy 
dążyć do zbilansowania mas ziemnych. 
Przy realizacji sąsiadujących ze sobą in-
westycji projektanci koordynowani przez 
inwestora, powinni dążyć do stosowania tej 
zasady w odniesieniu do jak najdłuższego 
odcinka projektowanej drogi, a Inwestorzy 
i projektanci do największego wykorzysta-
nia lokalnych zasobów kruszyw, bez obni-
żania trwałości inwestycji i z uwzględnie-
niem aspektu ekonomicznego.   
  Należy też dążyć do największego wy-
korzystania recyklingu w drogownictwie. 
Na przykład - podkreśla prof. Rymsza - do 
szerszego stosowania granulatu asfaltowe-

Jak budować taniej, szybciej i zgodnie z technologią?

Infrastruktura czeka na zmiany
go dozowany „na gorąco”, z wyłączeniem 
warstwy ścieralnej z SMA. Musimy także 
wprowadzić skutecznie egzekwowalne, 
krótsze niż dotychczas terminy gwarancji 
dla dróg nowo budowanych, a inne - dla 
dróg remontowanych.
  Do działań w dłuższej perspektywie 
profesor zalicza opracowanie w krótkim 
terminie katalogu typowych obiektów  
mostowych. Wiedza inżynierska pozwala, 
bowiem na wykorzystanie zasad tej wiedzy 
w projektowaniu i budowie. Zasady powin-
ny być wykorzystywane tak, aby budow-
la była wykonana w sposób możliwie jak 
najmniej skomplikowany, przy zapewnie-
niu warunków bezpieczeństwa i trwałości. 
Natomiast obecnie projektowane są prawie 
wyłącznie obiekty nietypowe. 

  Taka działalność techniczna - podkre-
śla profesor - kosztuje podatników więcej. 
Obecnie panuje ogólne technicznie nieuza-
sadnione przekonanie, że europejskim - nie 
tylko polskim priorytetem - nie jest budo-
wanie proste i łatwe i dlatego tanie, lecz 
efektowne i oryginalne, co sprawia, że jest 
skomplikowane i trudne, a to musi drogo 
kosztować.
  Wydaje się - twierdzi prof. Rymsza - że 
powinien powstać drugi nurt - zasady pro-
jektowania i budowy typowych obiektów 
mostowych. Ponadto trzeba wprowadzić 
czterostopniowy system przepisów tech-
niczno-budowlanych, odnoszących się 
do projektowania drogowych obiektów 
budowlanych. System ten będą tworzyły 
ustawy zawierające obligatoryjne wymaga-
nia organizacyjno-prawne, rozporządzenia 
ministra właściwego ds. transportu, zawie-
rające obligatoryjne wymagania techniczne 
o charakterze strategicznym, dokumenty 
określające wymagania techniczne reko-
mendowane przez ministra, które powin-
ny dotyczyć rozwiązań konstrukcyjnych, 
materiałowych lub technologicznych (wie-
dzy, która szybko się aktualizuje i powin-
na być aktualizowana w trybie innym niż 
rozporządzenia), dokumenty zawierające  
wymagania techniczne, takie jak szczegó-
łowe warunki kontraktowe, normy, aproba-
ty i katalogi.
 - Należy wprowadzić - podkreśla prof. 
Janusz Rymsza - wymagania techniczne re-
komendowane przez ministra, które można 
będzie na bieżąco nowelizować, dostoso-
wując do aktualnej wiedzy technicznej.

  Szerzej na ten temat na stronach inter-
netowych Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa i Instytutu Badawczego Dróg  
i Mostów.

     Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego zorganizo-
wało Jubileuszową 20. Edycję Konkursu „Modernizacja Roku 2015”. Zgłoszenia 
do konkursu  można było składać do końca czerwca br.
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Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?

Wiedza, umiejętności i postawy
Tegoroczny Zjazd miał nieszablonowy 

przebieg za sprawą debaty Co pomaga,  
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu in-
żyniera budownictwa? Przygotowania do niej 
trwały kilka miesięcy we wszystkich izbach.
  Wśród gości Zjazdu byli: Tomasz Żu-
chowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, 
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, reprezentanci instytucji państwowych, 
samorządów zawodowych i stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych. 
  Przewodniczącym Prezydium Zjazdowe-
go wybrany został Stanisław Karczmarczyk  
z Małopolskiej OIIB, a jednym z zastępców 
był nasz kolega Roman Lulis.   
 Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB w 
swoim wystąpieniu stwierdził m.in.: - Rze-
czywistość funkcjonowania i wykonywania 
zawodu przez inżynierów budownictwa nie 
jest łatwa. Na co dzień doświadczamy „złego 
prawa”, niezgodności przepisów z realiami 
prowadzenia budowy, podejmowania decyzji 
w krytycznych sytuacjach i częstokroć ryzy-
kowania swoją reputacją i karierą zawodową.
Wskazał także na edukację młodych kadr, któ-
ra nie zawsze zgodna jest z potrzebami rynku 
pracy i istotnie odbiega od jego wymagań. Za-
deklarował  chęć współpracy Izby z uczelnia-
mi technicznymi, aby przyszli inżynierowie 
byli właściwie przygotowani. Podkreślił, że 
każdego z inżynierów powinno charaktery-
zować połączenie trzech atrybutów: wiedzy, 
umiejętności i postawy. Nawiązał do prioryte-
towych działań sam. 
  Debatę Co pomaga, a co przeszkadza w wy-
konywaniu zawodu inżyniera budownictwa? 
poprowadził Zbigniew Kledyński, wicepre-
zes Krajowej Rady PIIB, który był również 
przewodniczącym Komitetu Programowego. 
Zadaniem Komitetu było zebranie i przygo-
towanie wniosków oraz postulatów, zgłasza-
nych przez członków samorządu zawodowego 
inżynierów.
  Komitet Programowy wyodrębnił 4 grupy 
tematyczne. Pierwszy blok, poświęcony był 
uwarunkowaniom prawnym wykonywania 
zawodu inżyniera. Omawiała je Ewa Dwor-
ska. Podjęła m.in. temat zakresu uregulowań 
dotyczący procesu budowlanego, sposób jego 
stanowienia oraz wpływ uregulowań na prze-
bieg tego procesu.  

  Zagadnienia obejmujące samorząd zawodo-
wy inżynierów referowała Danuta Paginow-
ska. Odniosła się do zadań i roli samorządu 
dla środowiska zawodowego i społeczeństwa, 
podjęła temat odpowiedzialności oraz postrze-
gania społecznego inżynierów, jako przedsta-
wicieli zawodu zaufania publicznego.  
  Trzeci blok tematyczny, obejmował pro-
blemy  dopuszczania do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie. Wnioski referował  Adam Podhorecki. 
Mówił o kształceniu kadr, nadawaniu upraw-
nień oraz doskonaleniu zawodowym. 
  Ostatni blok stanowiły uwarunkowania 
ekonomiczne wykonywania zawodu inżynie-
ra budownictwa i zreferował je Mieczysław 
Grodzki, przewodniczący MOIIB. Podjął 
m.in.  tematy zatrudnienia i jego form, wyna-
gradzania, zamówień publicznych. Wniosko-
wał o wprowadzenie katalogu prac kierownika 
budowy oraz rozstrzygnięcie problemów tzw. 
„rażąco niskiej ceny” i kwestii dumpingu ce-
nowego. (skrót stanowiska na str. 12 „IM”).
   Włodzimierz Szymczak, prezydent ECCE 
przywołując swoje doświadczenia zagra-
niczne stwierdził, że w krajach europejskich 
zawód inżyniera budownictwa ma dużą war-
tość społeczną. W Niemczech jest to „wolny 
zawód”. Amerykanie i Brytyjczycy rolę in-
żyniera propagują już od 200 lat. Ja także w 
Brukseli przy każdej okazji propaguję polskie 
znaczenie inżyniera, jako zawodu zaufania 
społecznego. Musimy i my jeszcze silniej ak-
centować taką opinię w społeczeństwie.
  Krytycznie proces kształcenia na uczel-
niach ocenił prof. Czesław Miedziałowski, 
stąd wynika długi proces dochodzenia do 
uprawnień. Kandydatom brakuje wiedzy za-
wodowej oraz praktycznej, na budowie.  
   Z kolei Adam Przybylski obwinił korpo-
racje za sprowadzenie roli inżyniera na budo-
wie, do roli ekonomisty, który „kombinuje” 
jak tu jak najmniej zapłacić podwykonawcy 
i spełnia w sumie rolę „pisarza budowlane-

go”. Adam Pieniążek przekonywał, że należy 
wprowadzić do budownictwa projekt wyko-
nawczy, który byłby podstawą do realizacji 
budowy…
  - W wielu wypowiedziach, gdzie domino-
wała powszechna krytyka obecnej sytuacji 
na budowie, nie znalazłem ani jednego zda-
nia na temat, „co nam pomaga” - powiedział 
m.in. w dyskusji Jerzy Kotowski, zastępca 
przewodniczącego MOIIB - Otóż pomaga 
nam tylko szczęście, że osoby biorące udział  
w przedsięwzięciu inwestycyjnym wiedzą  
o co w nim chodzi i sprzyjają realizacji. 
Stwierdził, że przetarg nieograniczony nie 
powinien być stosowany w skomplikowanych 
inwestycjach, koncepcje w ofertach powinny 
być odpłatne, a proces przetargowy w mini-
malnym stopniu angażować techniczny perso-
nel firm.   
 Po debacie przyjęto stanowisko w sprawie 
warunków wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa. Wskazano m.in. na potrzebę 
prowadzenia promocji zawodu inżyniera 
budownictwa, jako zawodu zaufania pu-
blicznego, wprowadzenia jednolitych za-
sad doskonalenia zawodowego i zasad jego 
dokumentowania, wspieranie działań na 
rzecz ustanowienia minimalnej stawki dla 
pracowników budownictwa,  przywrócenie 
funkcji rzeczoznawcy budowlanego, jako 
samodzielnej funkcji technicznej, wpro-
wadzenie wykonawcy, jako dodatkowego 
uczestnika procesu budowlanego. Wskazano 
na potrzebę wzmocnienia znaczenia profilu 
praktycznego studiów zawodowych, podję-
cie prac nad wersją  Środowiskowych Zasad 
Wyceny Prac Projektowych oraz podjęcie 
działań wspierających stopniowe wdrażanie 
BIM  oraz wprowadzenie metody określenia 
„rażąco niskiej ceny” w przetargach publicz-
nych. (stanowisko Zjazdu można znaleźć na 
stronie internetowej PIIB). 
  Drugi dzień obrad rozpoczął się od wrę-
czenia przez Ryszarda Trykosko, przewod-
niczącego PZITB, odznaki honorowej „Za-
służony dla Polskiego Związku Inżynierów  
i Techników Budownictwa” Andrzejowi  
Dobruckiemu, prezesowi PIIB. Następnie 
Ksawery Krassowski, prezes Izby Projek-
towania Budowlanego, odznaczony został 
Medalem Honorowym PIIB.   

  Do Zjazdu wpłynęło 39 wniosków z izb 
okręgowych i od delegatów, z których 20 
Komisja Uchwał i Wniosków skierowała do 
realizacji. W sumie członkowie MOIIB skie-
rowali do decyzji Zjazdu 5 wniosków.  

     24-25 czerwca br. w Warszawie obradował XV Krajowy Zjazd Sprawozdaw-
czy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci dokonali oceny działalności 
statutowych organów Izby w 2015 r., udzielili absolutorium Krajowej Radzie oraz 
przyjęli budżet na 2016 r. 

Prezes Ksawery Krassowski otrzymuje 
Medal Honorowy PIIB
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XV Zjazd Sprawozdawczy PIIB 

Trudna praca, niska płaca
Samodzielne funkcje techniczne w budow-

nictwie, to w kolejności działań na rzecz 
procesu inwestycyjnego: projektant, kierow-
nik budowy, inspektor nadzoru. Mimo, że są 
to węzłowe postacie procesu budowlanego, 
ich zakresy obowiązków i wynagrodzenia 
nie są kształtowane w oparciu o ustalone  
i akceptowane powszechnie zasady.  

 Z trzech samodzielnych funkcji technicz-
nych, tylko projektant dysponuje Środowi-
skowymi Zasadami Wyceny Prac Projek-
towych, które dają możliwość określenia 
pracochłonności jego pracy. (…) Sytuacja 
wygląda znacznie gorzej, gdy określony wy-
siłek trzeba wycenić. Przy określeniu całko-
witego nakładu pracy projektowej stosowane 
są wirtualne „jednostki nakładu pracy” (jnp), 
aktualizowane corocznie przez Radę Koordy-
nacyjną Biur Projektów, aktualnie pracującą 
w ramach struktury Izby Projektowania Bu-
dowlanego. Ta „jednostka” ma wartość „cią-
gnioną”, przewartościowywaną wskaźnikiem 
inflacji. W br. sięga ona niespełna 20 zł i nie 
ma określonej relacji do rzeczywistej godziny 
pracy.
 Proponujemy podjęcie prac nad opra-
cowaniem wersji Środowiskowych Zasad  
z użyciem realnej godziny, jako jednostki do 
określenia pracochłonności prac projekto-
wych.
 Ważnym i trudnym do zneutralizowania 
jest występujące coraz częściej zjawisko 
dumpingu cenowego, do którego przyczy-
niają się sami projektanci, decydując się na 
podejmowanie prac po niezwykle zaniżonych 
cenach. Zagadnienie normatywów i wyceny 
prac kierownika budowy i inspektora nadzoru 
jest równie skomplikowane i nie doczekało 
się dotąd żadnych opracowanych i zapisa-
nych reguł. Ich praca w zasadzie nie może 
być liczona godzinami. To jest wycena od-
powiedzialności za efekt, którym jest gotowy 
obiekt budowlany, zrealizowany w określo-
nym czasie. Szczególnie istotne są zadania 
kierownika budowy, na którym spoczywa 
cały zakres odpowiedzialności wykonawcy 
obiektu, realizacji zgodnej z projektem, na 
oczekiwanym przez zleceniodawcę poziomie 
jakościowym.
  Zachowawczy charakter mają decyzje 
dotyczące wyboru trybu przetargowego. Ma 
on decydujący wpływ na dalsze losy inwesty-
cji, w szczególności w zakresie jakości wy-
konania inwestycji, terminu jej zakończeniu 
i oddania do użytkowania, a ostatecznie na 
rzeczywiste koszty całego przedsięwzięcia i 
koszty eksploatacji.
 Uważamy, że należy rozważyć, aby uczest-
nictwo członków Izby Inżynierów Budow-
nictwa w dumpingu podlegało jurysdykcji 
samorządowej, tj. ocenie rzeczników odpo-

wiedzialności zawodowej, sądów dyscypli-
narnych. Dumping jest naruszeniem zasad 
etyki zawodowej i jako taki powinien podle-
gać krytycznym ocenom.
 Proponujemy powołanie zespołu ds. opra-
cowania pełnego katalogu prac realizowa-
nych przez kierownika budowy, kierownika 
robót oraz zadań inspektora nadzoru autor-
skiego i inwestorskiego. Ich pracochłonność 
powinna być uzależniona od wielkości two-
rzonych obiektów, stopnia skomplikowania 
realizacji, organizacji budowy, zapewnienia 
bezpieczeństwa, utrudnień wynikających  
z uwarunkowań środowiskowych itd. Opraco-
wanie powinno zawierać propozycje dotyczą-
ce normatywów wynagrodzenia.
  W naszych rozważaniach koncentrujemy 
się oczywiście na przedsięwzięciach budow-
lanych wymagających na wszystkich etapach 
procesu pracy osób, dysponujących uprawnie-
niami do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych. Są to więc zadania o wystarczająco  
dużej skali trudności. Wyłanianie uczestni-
ków procesu inwestycyjnego dla takich zadań 
powinno bezwzględnie odbywać się w trybie 
przetargu ograniczonego.
 Wszystkim uczestnikom procesu inwesty-
cyjnego, którzy realizują swoje zadania w 
wyniku zwycięstw w przetargach, należy ży-
czyć, aby UZP dopracował się metod określa-
nia rażąco niskiej ceny, ponieważ ta ułomność 
systemu prowadzi do powierzania poważnych 
zadań budowlanych za ceny, które nie pozwa-
lają na realizację zadania na podstawowym 
poziomie jakości oraz na utrzymywanie ade-
kwatnych do wysiłku wynagrodzeń przez cały 
okres budowy. Szczególną wadą procesu wy-
boru oferenta jest brak określenia rażąco ni-
skiej ceny w przypadku prowadzenia licytacji 
elektronicznej.

  Z aktualnie obowiązującej Dyrektywy 
UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
nr 2014/24/ UE z 26 lutego 2014 r.) wynika 
bliska konieczność implementacji nowator-
skiej metodologii modelowania informacji  
o budowie Building Information Modelling 
(BIM) w prowadzeniu procesów inwesty-
cyjnych, szczególnie w realizacjach celu pu-
blicznego.
 Przed władzami ustawodawczymi kraju 
stoi problem stworzenia warunków umoż-
liwiających pilne wdrożenie BIM, w celu 
sprostania konkurencji międzynarodowej  
i optymalizacji realizacji zadań krajowych. 
Zaawansowanie prac z tym związanych ma 
w skali kraju charakter początkowy. Nasz 
Samorząd powinien podjąć energiczne kroki 
uświadamiające odpowiednie ośrodki władzy 
państwowej z jak poważnym opóźnieniem 
mamy do czynienia w naszym kraju.

 Przed środowiskiem inżynierskim stoi 
poważne wyzwanie implementacji BIM do 
praktyki niemal codziennej działalności, 
we wszystkich fazach realizacji inwestycji. 
Duże firmy radzą sobie z tym zagadnieniem 
już teraz, natomiast małe staną przed zna-
czącym problemem finansowym, związanym  
z pozyskaniem potrzebnego zestawu progra-
mów komputerowych i przeszkoleniem lub 
dokształceniem personelu. Należy zwrócić 
uwagę władzom państwowym na potrzebę 
utworzenia, co najmniej okresowo, systemu 
wspomagania tych jednostek, które podejmą 
trud wdrożenia BIM w swojej praktyce reali-
zacyjnej.

   Znając inicjatywę organizacji - sygnata-
riuszy Porozumienia w sprawie minimalnej 
godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagro-
dzenia w budownictwie dla robót budowlano
-montażowych oraz w gospodarce nierucho-
mościami ustanowienia minimalnej stawki 
dla pracowników budownictwa, Samorząd 
Zawodowy Inżynierów Budownictwa powi-
nien zająć wyraźnie popierające stanowisko. 
W aktualnej praktyce stosowane są stawki, 
ustanawiane samowolnie, nastawione na 
minimalizowanie kosztów, metodami pro-
wadzącymi do zatrudniania pracowników  
o niskich kwalifikacjach, pozbawionych mo-
tywacji do rzetelnej pracy. Jest rzeczą oczy-
wistą, że stworzenie możliwości właściwej 
rekrutacji jest podstawą sprawnie zarządzanej 
realizacji obiektów o właściwych standardach 
jakościowych.

Pełna wersja stanowiska opracowanego 
przez MOIIB, stanowiącego integralną 

część analizy PIIB „Co pomaga, a co prze-
szkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera 

budownictwa?”  znajduje się na stronie 
internetowej Izby.

Uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
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Festyn w Starej Miłośnie

VII Integracyjny Piknik Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  

Odpoczynek, zabawa i samorząd…

Mazowieccy samorządowcy potrafią się 
organizować i bawić. A, że dopisała po-

goda i humory, w sobotę, 11 czerwca br., na 
terenie bazy Szwadronu Kawalerii Honorowej 
Wojska Polskiego w Starej Miłośnie, gdzie 
odbył się VII Integracyjny Piknik Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego było 
„ludno”. Jego organizatorem była Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Warszawie. Pod-
czas całego dnia, bawiło się tu i wypoczywa-
ło, wg. organizatorów, ponad 4 tysiące rodzin.

  Kluczowym wydarzeniem było prze-
kazanie przez Włodzimierza Chróścika, 
Dziekana Rady OIRP przewodnictwa nad 
Mazowieckim Forum, przedstawicielom Ma-
zowieckiego Oddziału Krajowej Izby Do-
radców Podatkowych - przewodniczącemu 
Pawłowi Trojankowi i  jego zastępczyni 
- Hannie Szarpak. Przekazując symbol pre-
zydencji, dziekan mówił: - Oddaję buławę w 
godne ręce. Dla doradców podatkowych to rok 
szczególny - obchodzicie 20-lecie istnienia sa-
morządu. Prezydencja to duże zobowiązanie. 
Chciałbym podziękować moim koleżankom 
i kolegom radcom prawnym za ten rok prze-

wodnictwa. Istnienie samorządów jest bardzo 
ważne. Mam nadzieję, że ten rok będzie rów-
nie dobry dla zawodów zaufania publicznego. 
300 tysięcy osób skupionych w samorządach 
zawodowych Mazowsza to osoby, które są 
ważne i z których głosem trzeba się liczyć. 
  Paweł Trojanek zapewnił: - Postaramy się, 
aby nasza prezydencja przyniosła  nie tylko ko-
lejny piknik za rok, ale wymierne osiągnięcia 
na rzecz samorządów. Hanna Szarpak podzię-
kowała za buławę i głośno zawołała: - Górą 
samorządy zawodowe!. My wiemy, jak nasze 
zawody są wymagające. Ale bezpieczeństwo 
społeczne zależy od nas. Bez profesjonalnych 
inżynierów nie ma bezpiecznych domów, bez 
lekarzy - nie ma troski o zdrowie…   
   Mieczysław Grodzki przewodniczący Rady 
MOIIB pogratulował prezesowi Chróścikowi  
efektów prezydencji a nowym gospodarzom 
Forum życzył, by śmiało walczyli o nasze 
zawody. Powiedział: - Dobra pogoda „zosta-
ła załatwiona” na cały dzień, więc integrujmy 
się.  
  Uwaga wielu uczestników przeniosła się 
na boisko siatkówki. Tam drużyna MOIIB pod 
wodzą Stanisława Starosza twardo walczyła 
o sukces z drużynami: adwokatów, aptekarzy 
i doradców podatkowych. W drużynie byli 
oprócz kapitana: Damian Majewski, Marek 
Michalski i Michał Wójcik. W grze naszym 
zawodnikom przeszkadzała źle zawieszona 
siatka. Sprzyjała ona niższym wzrostem za-
wodnikom adwokatów, którzy ostatecznie 
wygrali. Nasz zajęli II miejsce. 
  Ogromny teren bazy Szwadronu Kawalerii 
zamienił się w centrum zabawy dla najmłod-
szych i trochę starszych. Przygotowano dla 
gości wiele atrakcji, m.in. duże dmuchane 
zjeżdżalnie, zamek do skakania, dmuchaną 
ściankę wspinaczkową, byka rodeo, trampo-

linę do skakania, bungee-trampolinę i bungee
-koszykówkę, a także mechaniczną deskę sur-
fingową, samochody elektryczne, seegway’e  
i torqway’e oraz zabawy rekreacyjne.
   W strefie sportowej rodzice mogli spraw-
dzić się w zawodach wioślarskich na ergome-
trach. Dodatkową atrakcją była obecność Ka-
jetana Broniewskiego, polskiego wioślarza, 
trzykrotnego olimpijczyka, medalistę Igrzysk 
Olimpijskich w Barcelonie.     
  Piknik miał też wymiar edukacyjny. 
Uczestnicy mogli w kontrolowanych warun-
kach wziąć udział w symulowanym dachowa-
niu samochodu. Istniała również możliwość 
skorzystania z symulatora zderzania oraz  
z trenażera czasu reakcji. Przeprowadzony zo-
stał również krótki wykład z prezentacją wy-
buchu poduszki powietrznej. Z kolei Centrum 
Szkoleniowe MOO PCK przeprowadzało dla 
zainteresowanych pokazy i szkolenia z udzie-
lania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
  Zainteresowani mogli również zmierzyć 
ciśnienie, poziom cukru we krwi i cholesterol, 
zasięgnąć porady dietetyka i zmierzyć tkankę 
tłuszczową oraz skorzystać z pomocy lekarza 
medycyny estetycznej, wizażystki i stylistki 
oraz kosmetyczki czy poddać się masażowi 
mięśniowo-powięziowemu.
 Można było również skorzystać z bogatej 
oferty wystawców prezentujących np. ręko-
dzieło, biżuterię, zabawki dla dzieci czy akce-
soria sportowe.
   Dużą popularnością cieszyło się nasze sto-
isko, gdzie najmłodsi otrzymywali gadżety,  
a starsi znaczki Izby. Udzielano porad facho-
wych. Nasza koleżanka Małgosia Mańkowska 
„upiększała” farbami i kosmetykami kilkulet-
nie modnisie.   
 



Wydarzenia str 7

Inżynier Mazowsza nr 4 (62) lipiec 2016

  493 osoby rozpoczynały w sesji wiosen-
nej starania o uprawnienia do wykonywania 
samodzielnej pracy w budownictwie. Etap 
egzaminu pisemnego przeszło pomyśl-
nie 426 osób, a egzamin ustny zdało osta-
tecznie 389 - więcej niż podczas ostatniej 
sesji jesiennej. Oznacza to, że taka liczba 
inżynierów uzyskała pierwsze lub drugie 
uprawnienia, lub poszerzyła swoje możli-
wości zawodowe. Podstawą dopuszczenia 
do egzaminów było odbycie praktyki za-
wodowej na budowie i dostarczenie odpo- wiednich zaświadczeń. Sprawdzian nabytych w 

przedsiębiorstwach umiejętności zawodowych 
był też decydujący podczas oceny gotowości 
kandydata do podjęcia samodzielnych funkcji 
w budownictwie. Wyniki sesji, choć liczbowo 
satysfakcjonujące, w całym przekroju sprawdza-
nej wiedzy nie satysfakcjonują egzaminatorów. 
Będzie zapewne czas na pełne podsumowanie 
i analizy. Jednak już dziś można stwierdzić, że 
o ile lepsza była średnia zdawalność po etapie 
pisemnym, to egzamin ustny - i to w cale nie 
z powodu trudnych pytań, czy srogości egza-
minatorów - wypadł zdecydowanie gorzej. W 
pierwszym sprawdzianie odpadło 67 osób (13,6 
proc.) w drugim etapie - już 107 (21,57 proc.). 
Aż 192 nowych inżynierów o specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej otrzyma uprawnienia - to 
połowa wszystkich starających się. Uzyskało 
je 80 instalatorów sanitarnych, 49 instalatorów 
elektrycznych, 32 specjalistów drogowych,  22 
mostowych, 10 kolejowych, i po jednym - o spe-
cjalności hydrologicznej i łącznościowej.  
  Zdaniem członków komisji egzaminacyjnej 
o wyniku decyduje jakość przygotowania prak-
tycznego. Praktyki nie w pełni spełniają swoje 
role i młodzi inżynierowie często nie są w stanie 

W sesji „Wiosna 2016” uzyskało uprawnienia budowlane 389 osób

Praktyka na cenzurowanym

 
       9 czerwca 2016 r. odbyło się VIII spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Archi-
tektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W spotkaniu prowa-
dzonym przez dziekan dr inż. Małgorzatę Leszczyńską-Domańską i prodziekana dr. 
inż. Bogdana Gorczycę uczestniczyło 12 przedstawicieli firm należących do Rady 
Pracodawców. MOIIB reprezentował Mieczysław Grodzki, przewodniczący Izby. 

Doświadczenie czyni inżyniera
Kierownictwo wydziału przedstawiło 

informację informacji nt. działalności 
wydziału. Goście omówili aktualne zjawi-
ska na rynku pracy i oczekiwania praco-
dawców. Poinformowano o zmianie profilu 
studiów prowadzonych przez Wydział na 
profil praktyczny. Przedstawiciele instytucji 
i zakładów rozmawiali o udziale pracodaw-
ców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
Taka potrzeba jest akcentowana już od 
dłuższego czasu. Uczelnia dostrzega w tym 
możliwość lepszego przygotowania studen-
tów do przyszłej pracy. W trakcie spotkania 
pracodawcy potwierdzili przydatność prak-
tycznych umiejętności zdobywanych przez 
absolwentów WSEiZ, wskazując przy tym 
na istotną rolę praktyk zawodowych. Opto-
wali również za ich realizacją w możliwie 
jak najdłuższych odcinkach czasowych.
 Z kolei 10 czerwca br. odbyło się spotka-
nie członków Zespołu Doradców Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej. W pracach Zespołu uczestniczy Mie-
czysław Grodzki, przewodniczący MOIIB. 
Uczestników powitał prof. dr hab. inż. 

Pracodawcy pomogą PW i WSEiZ

przejść wszystkich ich szczebli, co pozwoliło-
by im poznanie tajników kierowania budową. 
Skrócenie tej praktyki przez ustawę deregula-
cyjną, kładzie się cieniem na przygotowaniu 
kandydatów, których wiedza w większości 
oceniana była ledwie na ocenę dostateczną. W 
ten sposób regulatorzy prawa w Sejmie, chcą-
cy „otworzyć” bramę na budowy dla młodych, 
w istocie oddali im „niedźwiedzią przysługę”. 
Będą musieli dłużej praktykować i ponosić 
tego konsekwencje. Bywa, że przyczyną są 
same postawy młodych, bagatelizujących po-
stępowanie. Wyniki te to również skutek nie-
dostatecznego przygotowania zawodowego na 
niektórych uczelniach i wydziałach. Jak pod-
kreśla Mieczysław Grodzki, przewodniczący 
MOIIB, pisemny egzamin a później ustny to 
ważny etap, ale tylko etap przejściowy. In-
żynier to swego rodzaju wyzwanie i aby go 
realizować, potrzebna jest stała aktualizacja 
wiedzy i jej doskonalenie. 

Henryk Zobel. Przedstawił nowy skład władz 
Wydziału na kadencję 2016-2020. Nowym dzie-
kanem został prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz.
Ustępujący dziekan Henryk Zobel omówił do-
tychczasową współpracę z Zespołem doradców. 
Przedstawił osiągnięcia wydziału w działalno-
ści naukowej i dydaktycznej. Poinformował o 
wynikach akredytacji Wydziału. Państwowa 
Komisja Akredytacyjna wizytowała Wydział 
w październiku 2015 roku i oceniła wydział na 
ocenę pozytywną. WIL otrzymał też najwyższą 

ocenę wyróżniającą, w zakresie współpracy 
z otoczeniem. Prof. Henryk Zobel ponowił 
zaproszenie dla specjalistów z przemysłu do 
prowadzenia wykładów z przedmiotów „Bu-
downictwo w praktyce”, dla dziennych stu-
diów I i II stopnia.  Podziękował też za pomoc 
udzieloną Wydziałowi w zakresie prowadze-
nia praktyk studenckich. Z kolei dziekan elekt, 
Andrzej Garbacz podziękował doradcom za 
uczestnictwo w pracach zespołu i podtrzyma-
nie chęci dalszej współpracy z uczelnią.

 

Specjalność
Przystąpi-
ło do egz. 
ustnego

Zdało 
egz. 

ustny

Nie 
zdało  

Konstrukcyjno 
-Budowlana 221 192 29

Instalacyjna 
Sanitarna 111 80 31

Instalacyjna 
Elektryczna 89 49 40

Inżynieryjna 
Drogowa 37 34 3

Inżynieryjna 
Mostowa 23 22 1

Instalacyjna  
Telekomunika-
cyjna

3 1 2

Inżynieryjna 
Kolejowa 10 10 -

Inżynieryjna 
Hydrotech-
niczna

2 1 1

Razem: 496 389 107

W sesji „Wiosna 2016” uzyskało 
Uprawnienia Budowlane 389 osób

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane 
z 20 maja 2016 r.

Specjalność
Przystą-
piło do 
egzami-

nu

Zdało 
egzamin 
pisemny

Nie 
zdało

Konstrukcyjno 
-Budowlana 224 202 22

Instalacyjna  
Sanitarna 111 88 23

Instalacyjna  
Elektryczna 76 67 9

Inżynieryjna 
Drogowa 40 36 4

Inżynieryjna 
Mostowa 24 20 4

Instalacyjna   
Telekomunikacyjna 3 2 1

Inżynieryjna 
Kolejowa 13 9 4

Inżynieryjna  
Hydrotechniczna 2 2 -

Razem: 493 426 67



str 8 Wywiad

Inżynier Mazowsza nr 4 (62) lipiec 2016

Samorząd postawił na drogi
n Polska, w tym zwłaszcza Ma-
zowsze, jest wielkim placem bu-
dowy. Jak Pan ocenia sytuację na 
mazowieckich budowach?
  - Rzeczywiście, dziś Mazowsze 
jest wielkim placem budowy. Z racji 
pełnionej funkcji nadzoruję inwesty-
cje drogowe, realizowana na drogach 
wojewódzkich i w tym kontekście do-
dam, że perspektywa środków unijnych 
2014-2020 to ogromny zastrzyk pienię-
dzy na inwestycje infrastrukturalne.  Na 
drogi wojewódzkie mamy do wydania 
kwotę 700 mln zł. Za chwilę ruszy bu-
dowa nowego śladu drogi 747 na połu-
dniu Mazowsza. Liczymy, że w najbliż-
szym czasie przystąpimy do realizacji 
„Paszkowianki”, obwodnicy Grodziska Ma-
zowieckiego, czy też obwodnicy Leszno-
woli. Są to inwestycje długo wyczekiwane 
przez mieszkańców aglomeracji warszaw-
skiej. Ponadto województwo mazowieckie 
doceniając potrzebę rozwoju infrastruktury 
drogowej, tylko w tym roku przeznaczy-
ło ponad 200 mln zł własnych środków na 
przebudowę dróg wojewódzkich. Jest to nie-
bagatelna kwota, która znacznie wpłynie na 
poprawę infrastruktury.

n
 Czy samorząd zawodowy inżynie-

rów budownictwa może wesprzeć 
działania władz województwa - kiero-
wanych przez Pana - na rzecz infra-
struktury i gospodarki?
 - Cenimy sobie współpracę z Mazowiec-
ką Okręgową Izbą Inżynierów Budownic-
twa. Wojewódzki Zarząd uważa, że można 
ją znacznie poszerzyć. Oczywiście odbywa 
się ona na określonych zasadach, co nie 
zmienia faktu, że widzę w tym przypadku 
pole do rozmów. 

n Jak Pan ocenia sytuację i stan in-
westycji? Które z nich są „oczkiem  
w głowie” Marszałka?
 - Jak wcześnie wspomniałem, rozwój in-
frastruktury drogowej od zawsze był prio-
rytetem samorządu województwa. Zdajemy 
sobie sprawę, że potrzeba inwestowania w 
drogi jest ogromna, zresztą sygnalizują nam 
to również lokalne samorządy. Na Mazow-
szu przyjęliśmy zasadę zrównoważonego 
podziału środków na poszczególne subre-
giony i staramy się tej zasady trzymać.    
 
n  Czy utrzyma się w dalszych latach 
wysokie tempo prac inwestycyjnych?
 - Zamiarem zarówno zarządu woje-
wództwa, jak i samorządu, jest utrzymanie 

takiego tempa. Natomiast wpływ na to ma 
wiele czynników, m.in. sytuacja gospo-
darcza kraju czy wpływy z podatku CIT. 
Nie bez znaczenia są również informacje 
o ewentualnym podziale administracyjnym 
województwa. Nowy podział proponowany 
przez rząd, o którym mówi się od pewnego 
czasu, byłby tragiczny w skutkach dla dal-
szego rozwoju województwa.

n Co wynika z kontroli placów budo-
wy dla procesów inwestycyjnych w 
regionie, dla planowania przestrzen-
nego Mazowsza?
 - Wyniki kontroli placów budowy, wy-
konywane w ramach nadzoru budowla-
nego, służą sprawdzeniu przestrzegania 
przepisów Prawa Budowlanego przez po-
szczególnych inwestorów. Dotyczą przede 
wszystkim spraw realizacji inwestycji  
- tj. elementów projektowania, budowy, 
utrzymania i rozbiórki budynków i budowli 
oraz rozpoznania samowoli budowlanych. 
Pośrednio natomiast są kontrolą realiza-
cji pozwoleń na budowę, które powstały  
w oparciu o decyzje o warunkach zabudo-
wy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego/ czy miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 
W ten sposób wspomagają proces plano-
wania przestrzennego, ale tylko na etapie 
jego realizacji. Przeciwdziałają przede 
wszystkim samowolom budowlanym  
i niewłaściwym rozwiązaniom technicz-
nym wewnątrz budynków i budowli. Nie 
mają natomiast wpływu na szerzej rozu-
miane zagospodarowanie przestrzenne - 
tworzone w kontekście zagospodarowania 
większych przestrzeni, jako kwartałów za-
budowy o określonych funkcjach zagospo-
darowania przestrzennego.

n W odczuciu członków Mazo-
wieckiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, jej potencjał intelektualny 
i praktyczny nie był dotąd w pełni 
wykorzystywany przez władze re-
gionu. Poza epizodem powodzio-
wym sprzed paru lat - takiej prak-
tyki nie było. Czy wskazane byłoby 
w interesie regionu, rozszerzenie 
tej współpracy? 
 - Każda współpraca jest jak najbar-
dziej oczekiwana - szczególnie w za-
kresie rozwiązywania problemów czy 
to na etapie projektu, czy też na etapie 
realizacji. Należy jednak pamiętać, że 
podmioty publiczne zobowiązane są 

do stosowania ustawy o zamówieniach 
publicznych. Ustawa w pewnym stopniu 
ogranicza swobodę w zakresie wykorzysty-
wania usług oferowanych m.in. przez Ma-
zowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
członkowie Izby przystępowali do przetar-
gów na inżyniera kontraktu, czy też wyko-
nawcę prac projektowych.

n Dziś za wiele decyzji odpowiadają 
urzędy i instytucje państwowe, a póź-
niej ta odpowiedzialność spada na wy-
konawcę, w wielu trudnych kwestiach. 
To problem, który nadal utrudnia in-
westowanie i odstrasza inwestorów.
 - Moim zdaniem to właśnie na inwestora 
spada odpowiedzialność, który już na eta-
pie przygotowania inwestycji, a później na 
etapie realizacji, musi rozwiązywać kon-
kretne problemy. Tak przynajmniej jest 
w jednostce zarządzającej drogami woje-
wódzkimi na Mazowszu. 

n Resort budownictwa zapowiada 
stworzenie do końca roku projektu 
Kodeksu Budowlanego. Zakłada się w 
nim pewne zmiany w funkcjonowaniu 
m.in. nadzoru budowlanego i inne. 
Jakie zmiany, zdaniem Pana powinny 
się znaleźć w nowym Kodeksie?
 - Trudno dziś odnosić się do propono-
wanych zmian, ponieważ jeszcze nie wi-
działem tego projektu. Jeżeli będą konkrety 
– przedstawimy swoje stanowisko. Nadzór 
budowlany działa w oparciu o ustawę Pra-
wo Budowlane. Z naszej strony oczekiwa-
libyśmy zwiększenia obsady niezbędnej do 
wykonania prac odbiorowych inwestycji.

n Dziękuję za rozmowę.
rozmiawiał: 

Mieczysław Wodzicki

Rozmowa z Rafałem Rajkowskim członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego
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VI Mazowiecka Noc Świętojańska  

Uczestnicy, po pobraniu kamizelek 
bezpieczeństwa i kajaków, rozpo-

częli 5 godzinny spływ po rzece Li-
wiec. Jest to rzeka nizinna, położona 
na obszarze „Natura 2000”. Zachowa-
ła swój pierwotny charakter. Liwiec o 
przeważnie piaszczystym dnie, płynie 
wśród malowniczych krajobrazów. 
Meandruje w szerokiej dolinie, po-
śród pól i pastwisk. 
  Z kajaków podziwiano piękny, ma-
lowniczy krajobraz na 17 km trasie 
Wólka Proszewska - Sowia Góra. W 
miejscowości Wyszków zaplanowany 
został przystanek na posiłek. Atrakcją 
były jagodzianki upieczone przez go-
spodynię „Agroturystyki” panią Ma-
rysię. Po krótkim odpoczynku, płynąc powoli 
wsłuchiwaliśmy się w piękno śpiewu ptaków 
żyjących w przyrzecznych gąszczach traw i 
drzew. Nie obyło się przy tym bez przygód. 
Oto w trakcje spływu, do rzeki weszło stado  
20 krów, blokując drogę kajakarzom, którzy 
musieli przerwać spływ. Dopiero, gdy zwie-

rzęta napiły się i przeszły na drugi brzeg rzeki, 
można było płynąć dalej.
 Po pięciu godzinach spływu, po dopłynię-
ciu do Sowiej Góry, kajakarze zostali prze-
transportowani do Gospodarstwa Agrotury-
stycznego, państwa Rowickich, gdzie czekał 
na nich obiad przygotowany na werandzie 

Spotkanie integracyjne członków MOIIB

Wpadki i wypadki
 V Regionalne Spotkanie Integracyjne Budowlani Łomża - Ostrołęka 2016V Regionalne Spotkanie Integracyjne - Bu-

dowlani Łomża-Ostrołęka 2016 pod ha-
słem Wpadki i wypadki w budownictwie od-
było się 18 czerwca br. Organizatorami były: 
Podlaska i Mazowiecka IIB. Do Łomży i No-
wogrodu zjechali się budowlańcy z Suwałk, 
Białegostoku, Ostrołęki i Łomży. 

  Przybyłych, w Nowej Auli Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu, powitali: rektor, prof. 
Roman Engler, przewodniczący Rady Pod-
laskiej OIIB, Wojciech Kamiński oraz prze-
wodniczący MOIIB, Mieczysław Grodzki.

  W Wyższej Szkole Agrobiznesu prof. 
Czesław Miedziałowski i dr Mikołaj Ma-
lesza mówili o błędach w sztuce budowlanej, 
ich konsekwencji w aspekcie etycznym, ale  
i karnym. Mieczysław Grodzki i Roman 

Lulis zaprezentowali koncepcję projekto-
wanej trasy Via Baltica, warianty przebiegu  
i zaawansowania robót. Z prelekcją na temat 
błędów przy projektowaniu i wykonywa-
niu dróg i ich wpływie na użytkowników, 
wystąpiła inż. Teresa Lipińska. Z kolei  
o postępowaniu organów dochodzeniowych  
w przypadku wystąpienia wypadku na budo-
wie lub katastrofy budowlanej, mówił proku-
rator Eugeniusz Wilder. 

 Bardzo interesujące wystąpienia były 
kanwą do dyskusji kontynuowanej w Hote-
lu „Zbyszko” w nadnarwiańskim Nowogro-
dzie. Tam również zaprezentowano przebieg 
akcji ratunkowej z udziałem profesjonalnych 
ratowników, przeprowadzono też specjali-
styczne pokazy budowlane. 
 Uczestnicy spotkania mogli sprawdzić się 
w grach i konkursach indywidualnych i gru-
powych. Zwycięsko ze zmagań grupowych 
wyszła jedna z trzech drużyn reprezentują-
cych budowlanych z Ostrołęki, pod nazwą 
MOIIB-1. Gratulujemy.

 Hotel „Zbyszko” zapewnił dobra obsługę 
i warunki do integracyjnego spotkania. Do-
skonałą zabawę przygotowali profesjonalni 
muzycy z zespołu „Delta” z Łomży. 
  V Regionalne Spotkanie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem budowlanych  
i mieszkańców.

Tekst i foto:  
Kazimierz  Łoniewski

domu. Oprócz obiadu, można było spróbować 
pysznych specjałów przygotowanych z kozie-
go mleka. 
  Następnie Nadinspektor PIP Waldemar 
Spólnicki przeprowadził zajęcia doskonalenia 
zawodowego na temat: „Odpowiedzialność 
kadry kierowniczej oraz pracowników za na-
ruszenia przepisów prawa pracy.”  Prelegent 
wyjaśnił, że do podstawowych obowiązków 
kierownika budowy należy koordynowanie 
działań zapewniających przestrzeganie pod-
czas wykonywania robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych 
w przepisach. W trakcje wykładu zadawano 
pytania i dyskutowano na temat odpowiedzial-
ności za naruszenia przepisów prawa pracy.                       

 Jak co roku ostatnią część spotkania przy 
wspólnym grillowaniu umilał Jerzy Uziębło, 
członek MOIIB, grając na gitarze stare pie-
śni ludowe. Ostatnim punktem imprezy było 
wrzucenie do wody, przez uczestniczki spo-
tkania, wianków ręcznie splecionych z ziół  
i kwiatów.

 Piękna, letnia aura nastrajała do ciekawych 
rozmów jak również do wymiany doświad-
czeń zawodowych, co w branży budowlanej 
jest bardzo potrzebne. Spotkanie było wspa-
niałą okazją do integracji środowiska inżynie-
rów oraz inspiracją do realizowania nowych 
pomysłów, a także nawiązywania współpra-
cy między członkami różnych specjalności,  
co pozytywnie wpływa na rozwój pracy zawo-
dowej i pozyskiwanie nowych zleceń.
 

Elwira Sawicka

       18 czerwca br. już po raz szósty odbyło się spotkanie szkoleniowo - integracyj-
ne Mazowiecka Noc Świętojańska budowlanych. Uczestniczyli w nim członkowie 
Izby z okręgu siedleckiego. Uczestników czekało wiele atrakcji. Obchody „Nocy 
Kupały” rozpoczęły się od krótkich warsztatów dotyczących bezpieczeństwa za-
chowania się na wodzie oraz jak należy postąpić w razie zagrożenia. 
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Wraca budownictwo lokatorskie
 Dobra wiadomość dla budowlanychWiadomość ta powinna ucieszyć człon-

ków MOIIB. Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa prowadzi prace nad 
nowelizacją ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Jest to wypełnienie postanowień 
TK, który krytycznie ocenił obowiązujący akt 
prawny. Jednak nowelizacja idzie znacznie 
głębiej i podejmuje wątki nie tylko zakwestio-
nowane przez Trybunał. Przywraca instytucję 
lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, nie-
gdyś zlikwidowaną, co umożliwi w ten spo-
sób uczestniczenie spółdzielczości w rozwią-
zywaniu problemów mieszkaniowych rodzin 
słabo sytuowanych. 
  W tej sprawie kilkakrotnie władze Krajowej 
Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej RP zwracały 
się do nowej koalicji i do Prezydenta RP.  Tak-
że Komisja Spółdzielcza BCC postulowała ta-
kie rozwiązanie, które może przynieść pewien 
przełom na rynku mieszkaniowym, zwiększyć 
ożywienie na budowach i dać zajęcie firmom 
budowlanym. Rzecz w tym, że obecnie rynek 
jest zdominowany przez budownictwo dewe-
loperskie, na które nie stać średniozamożnych 
Polaków. Z tego powodu na przełomie roku 
stało pustych 57 tys. nowych mieszkań.
  Obecna nowelizacja zakłada włączenie 
budownictwa spółdzielczego lokatorskiego 
w rządowy system zaspokajania potrzeb na 
mieszkanie w systemie wynajmu w ramach 
programu „mieszkanie +”. Planuje się, że po 
ok. 30. latach mieszkanie może zostać wyku-
pione w ramach opłacanego czynszu i przejść 
na własność danej rodziny. Budownictwo 
spółdzielcze, realizowane w ramach zasady 

„non profit” sprawia, że będzie ono 20 do 40 
proc. tańsze od deweloperskiego.

 Wymaga szczególnego podkreślenia fakt, 
iż resort infrastruktury do konsultacji prac nad 
tekstem ustawy zaprosił środowiska spółdziel-
cze. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło 
się 31 maja br. w siedzibie Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa. Udział wzięła 
w nim grupa przedstawicieli spółdzielczości: 
Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych RP; Jan 
Sułowski - prezes Krajowego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Mie-
czysław Grodzki - przewodniczący Komisji 
Spółdzielczej Business Center Club I minister 
ds. spółdzielczości w „gabinecie cieni” oraz 

przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych 
z całego kraju.  
 Jednym z głównych priorytetów obecnego 
rządu -  podkreślił sekretarz stanu Kazimierz 
Smoliński - jest określenie podstaw nowe-
go kompleksowego planu działań w zakre-
sie mieszkalnictwa (Narodowego Programu 
Mieszkaniowego, Mieszkanie +), który zaspo-
koi oczekiwania przede wszystkim niezamoż-
nych rodzin, dla których brak jest dostępnej 
oferty na rynku mieszkaniowym. Dla takich 
rodzin - podkreślił minister - należy stworzyć 
takie warunki budownictwa i wynajmu miesz-
kań (w tym w ramach tzw. „dochodzenia do 
własności”), w których czynsz byłby na po-
ziomie gwarantującym dostępność finansową. 
Tak sformułowany cel oznacza poważną reo-
rientację przez rząd kierunku polityki miesz-
kaniowej państwa i przeznaczenia środków 
publicznych. Instrumenty  wspierające bu-
downictwo mieszkaniowe w zdecydowanie 
większym niż dotychczas zakresie powinny 
być skierowane na wsparcie mniej zamożnej 
części społeczeństwa nie zaś, jak dotąd, dewe-
loperów.

  Przedstawiciele resortu zaprosili spółdziel-
ców do współpracy w tworzeniu postanowień 
ustawy i zapowiedzieli dalsze konsultacje na 
kolejnych etapach prac.

Nowe kadry dla gospodarki
70. lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW  

Wydział Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska SGGW obchodzi Jubile-

usz 70. lecia swojego istnienia. 16 czerwca  
z tej okazji odbyło się w Auli Kryształowej 
SGGW uroczyste posiedzenie Rady Wydzia-
łu Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  
z udziałem zaproszonych gości, absolwen-
tów i społeczności akademickiej Wydziału. 
W uroczystościach uczestniczył prof. dr inż. 
Józef Prończuk - najstarszy, liczący 105 lat 
emerytowany profesor Wydziału, jeden z jego 
założycieli, byli dziekani wydziału, i dziekani 
wydziałów SGGW, przedstawiciele współpra-
cujących uczelni z Litwy i Słowacji, dziekani 
wydziałów prowadzących kierunki kształcenia 
budownictwo i inżynieria środowiska, przed-
stawiciele PIIB, MOIIB, Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, Komitetu Gospodarki 
Wodnej PAN oraz Komitetu Inżynierii Lądo-
wej i Wodnej PAN.
  Dziekan, prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach 
przedstawił historię Wydziału oraz główne 
osiągnięcia ostatnich dziesięciu lat. Następ-
nie Rektor SGGW prof. dr hab. inż. Alojzy 
Szymański nawiązał do obchodzonego rów-

nież Jubileuszu 200-lecia Tradycji SGGW, 
do historii Uczelni I miejsca wydziału w jej 
działalności naukowo-dydaktycznej. Obecnie 
Wydział zatrudnia ponad 130 nauczycieli aka-
demickich i kształci ponad 2500 studentów na 
czterech kierunkach: budownictwo, inżynieria 
środowiska, inżynieria i gospodarka wodna 
oraz ochrona środowiska.
  Następnie zastępca prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Robert Kęsy 
wręczył w imieniu Ministra Środowiska Jana 
Szyszko, pracownika SGGW, odznakę „Za 
zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej” czterem pracownikom Wydziału, 
a Rektor, w imieniu Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, wręczył 
trzem pracownikom Wydziału odznakę „Za 
zasługi dla Budownictwa”. Dziekan Wydziału 
wręczył też pamiątkowe medale jubileuszowe 
zasłużonym.  
  Uzupełnieniem uroczystości jubileuszo-
wych był Zjazd Absolwentów Wydziału  
i Konferencja Naukowa Techniczne i przy-
rodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii 
środowiska. 

  13-15 czerwca br. Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska  był również organi-
zatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów 
Uczelni Akademickich Kształcących na Kie-
runku Budownictwo. Obrady odbywały się 
na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
SGGW w Rogowie. Wśród uczestników byli 
dziekani i prodziekani wydziałów uczelni pu-
blicznych z całego kraju. Ze strony PIIB w 
Zjeździe uczestniczyli Mieczysław Grodzki 
- Przewodniczący MOIIB I Marian Płachecki 
- Przewodniczący Krajowej Komisji Kwali-
fikacyjnej PIIB.  W przemówieniu inaugura-
cyjnym prof. Jerzy Jeznach zaprezentował 
kolejne etapy przeobrażeń i rozwoju Uczel-
ni, omówił historię Wydziału i jego pozycję  
w strukturze Uczelni. Z kolei dr hab. inż. Eu-
geniusz Koda, prof. nadzw. - prodziekan ds. 
nauki, zaprezentował działalność naukową  
i strukturę poszczególnych jednostek Wy-
działu, realizowane formy kształcenia i kie-
runki studiów oraz infrastrukturę badawczą  
i dydaktyczną. Tematyka paneli dyskusyjnych 
koncentrowała się wokół ważnych dla środo-
wiska akademickiego problemów przyszłości 
wydziałów budowlanych. Szeroko podjęto 
również tematykę związaną bezpośrednio  
z misją uczelni technicznych - dobrym przygo-
towaniem inżynierów do udziału w procesach 
inwestycyjnych i możliwościami uzyskiwania 
uprawnień budowlanych przez absolwentów. 

Eugeniusz Koda
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Sport

Brydż łączy środowiska
W dniach 18, 19 czerwca 

br. odbyły się w naszej 
siedzibie V Mistrzostwa Pol-
ski Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, pod 
hasłem „Misja”. To spotkanie, 
w zamierzeniu integracyjne, 
spełniło swoje zadanie - mimo 
że pogoda sprzyjała rekreacji 
poza domem. Poza reprezen-
tantami naszej Izby, przybyli 
niezawodni koledzy ze Śl. 
OIIB na czele z Januszem 
Kozulą, zastępca przewodni-
czącego Rady. Na pozostałe 
14 izb, które nie przybyły, a 
które dysponują bardzo do-
brymi zawodnikami, liczącymi się w skali 
krajowej i międzynarodowej - czekamy.. 
Również zainteresowanie ze strony człon-
ków Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, oficjalnego 
animatora tego wydarzenia, było niewielkie. 
Zanotowaliśmy, poza nami, organizatorami 
zawodów, udział Okręgowej Izby Lekar-
skiej, współorganizatora mistrzostw, i Krajo-
wej Izby Biegłych Rewidentów.
 Cztery turnieje zgromadziły: 44 osoby - 
uczestniczyło w turnieju par na zapis mak-
symalny, 28 - na punkty meczowe, 20 - w 
indywidualnym i 20 - w turnieju teamów. Wy-
graliśmy turnieje: par na zapis maksymalny  
(Wiesław Sycz, Rafał Wowkonowicz) indywi-
dualny (Dariusz Gelo) i zdobyliśmy brązowy 
medal w teamach (Piotrowski, Stępniewski, 
bracia Wowkonowiczowie). Byłby również 
złoty medal w turnieju na punkty meczowe, 
lecz nasz kolega (Damian Jędrzejewski) grał 
z partnerem spoza samorządów i zgodnie  
z regulaminem nie wygrał konkurencji sa-
morządowej. 
  Zwycięstwa w punktacji długofalowej 
decydującej o tytułach Mistrzów Polski Sa-
morządowców i zespołowej, przypadły w 
udziale miłym gościom spoza Warszawy. 
Mistrzem Polski został kol Jerzy Ujma - 
ŚlOIIB, pierwszym wicemistrzem - prezes 
Izby Architektów RP Ryszard Gruda, dru-

gim wicemistrzem - lekarz, Leszek Krze-
czek ze Śląska. 
  Zwycięzcy w kategorii teamów to wy-
mienieni wyżej mistrzowie i kol. Kazimierz 
Cios, również ze śląskiej Izby. Drugim, 
najlepszym wśród inżynierów był Damian 
Jędrzejewski, który zajął miejsce czwarte. 
Z przyjemnością odnotowaliśmy udział re-
prezentacji Krajowej Izby Biegłych Rewi-
dentów, która zdobyła złoty medal w turnieju 
par na punkty meczowe i srebrny w teamach. 
Lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej z War-
szawy zdobyli srebrny medal w turnieju in-
dywidualnym (Krzysztof Makuch) i byłby 
srebrny w turnieju na zapis maksymalny, 
jednak para była w połowie samorządowa, 
ponieważ lekarka Hanna Kalotka-Kręglew-
ska grała z mężem, który niestety samorzą-
dowcem nie jest. 
  Impreza była sponsorowana przez Na-
czelną Izbę Lekarską. Wyniki V Mistrzostw 
Polski Samorządów są na stronie Warszaw-
skiego Związku Brydża Sportowego. www.
warsbrydz.pl/wyniki/inne2016/160618misja/
misja.html
  Organizatorzy tym razem spodziewa-
li się znacznie większego zainteresowania 
Mistrzostwami. Zawód w tych oczekiwa-
niach wynika ze wspomnianej niesprzy-
jającej brydżowi pogody, jednak skłania 
ponadto do refleksji nt zapisów regulami-

V Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  „Misja”

Koleżanki i Koledzy, członkowie MOIIB

  Prosimy o przekazanie na adres biuro@maz.piib.org.pl  Mazowiec-
kiej Izby Inżynierów Budownictwa aktualnego adresu elektronicznego poczty 
e-mail. W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej prosimy o prze-
słanie na adres pocztowy aktualnego adresu do korespondencji. 

  Do wysyłanych informacji prosimy podać Imiona i Nazwisko 
oraz nr członkowski w Izbie (MAZ/…/…..  

nu, który być może nie sprzyja frekwencji. 
Chodzi mianowicie o sprawę dopuszcza-
nia par, z partnerem nienależącym do sa-
morządu. Główne zastrzeżenia wynikały  
z prawdopodobieństwa zapraszania partne-
rów o znacznie wyższych kwalifikacjach, ce-
lem zdobywania laurów nie do końca zasłu-
żonych. Ponieważ jednak brydż jest głównie 
grą par, więc dopuszczenie stałych partne-
rów, samorządowych uczestników zawodów, 
wydaje się uzasadnione. 
  Ewentualnym regulaminowym wa-
runkiem powinno być akceptowanie parte-
rów, których wskaźnik kwalifikacyjny WK 
nie przekracza wskaźnika uprawnionego 
uczestnika lub gdy nie przekracza wielko-
ści stosowanej na mistrzostwach amatorów, 
tj. liczby 3,0. Organizatorom znane są zbyt 
częste przypadki rezygnacji z uczestnictwa 
w mistrzostwach, z uwagi na wykluczenie 
zdobywania tytułów mistrzowskich przy 
grze z niezrzeszonym w samorządzie part-
nerem. Konsultacje z profesjonalną obsługą 
sędziowską turniejów nie wskazują na ja-
kiekolwiek przeciwwskazania w stosunku 
do zmiany regulaminu, który jest wyłączną 
domeną organizatorów.

  Specjalne podziękowania za przeprowa-
dzenie zawodów w nienagannym stylu, pro-
fesjonalnie i sprawnie, należą się sędziom 
panom Arkadiuszowi Ciechomskiemu  
i Włodzimierzowi Rutkowskiemu.

  Uroczystość zamknięcia Mistrzostw 
odbyła się bezpośrednio po zakończeniu 
turnieju teamów w obecności - wiceprezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej, Marty Klim-
kowskiej - Misiak i przewodniczącego Rady 
MOIIB, Mieczysława Grodzkiego, którzy 
wręczali dyplomy, medale i pamiątkowe sta-
tuetki. Mistrzowie w kategorii ogólnej otrzy-
mali puchary. Puchary były też wręczone 
królowej i wicekrólowej zawodów; paniom: 
Zofii Zarębie i Hannie Kalotce - Kręglew-
skiej za najlepsze wyniki wśród pań. Wy-
różniono ponadto najlepszych inżynierów: 
Jerzego Ujmę i Damiana Jędrzejewskiego 
oraz lekarzy: Leszka Krzeczka i Krzysz-
tofa Makucha. Mimo frekwencyjnych nie-
powodzeń, spotkanie brydżystów jest dobrą 
inicjatywą integracyjną, wartą kontynuowa-
nia w latach następnych.     

   Jerzy Kotowski

Uchwała  XLIX  Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB 
z 5 czerwca 2016 r.

  XLIX  Krajowy Zjazd Delegatów PZITB zwraca się do organów państwo-
wych, w szczególności do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o utworzenie na mocy właściwych 
przepisów Centralnej Biblioteki Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

 Autorem pomysłu jest Andrzej Bratkowski, nasz kolega Izbowy.
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XIX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i PIIB

Jak znieść bariery?
    XIX Konferencja Uwarunkowania efektywnego działania uczestników proce-
su inwestycyjno-budowlanego, organizowana wspólnie przez Izbę Projektowania  
Budowlanego i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa odbyła się 9 i 10 czerwca 2016 
r. w Józefowie pod Warszawą

Program XIX Konferencji przewidywał 
panele tematyczne: Perspektywy inwe-

stycyjne i uwarunkowania ich realizacji  
w latach 2016-2020, Uwarunkowania praw-
ne i organizacyjno-gospodarcze w inwesto-
waniu budowlanym i Doświadczenia i wnio-
ski z przygotowania i realizacji inwestycji. 
Referenci mieli możliwość w bogatej formie 
przedstawić swoje praktyczne doświadcze-
nia z działalności biur i organizacji projekto-
wych, współpracy z różnymi środowiskami 
na poszczególnych etapach realizacji pro-
cesu inwestycyjnego. Przedstawiali swoje 
sukcesy i porażki w trudnej działalności pro-
jektowej. 
  Usłyszeliśmy też dużo propozycji na-
prawy nie najlepszej sytuacji w prawo-
dawstwie, dotyczącym usług projektowych  
i budownictwa w ogóle. Każdy z uczestni-
ków konferencji mógł znaleźć tematy, które 
go interesują. Tym razem nie zabrakło czasu 
na dyskusję i pytania z sali. W ramach I pa-
nelu dyskusja odbywała się bezpośrednio po 
wystąpieniach referentów. 
  Na temat Kierunków rozwoju Polski  
i zadań inwestycyjno-gospodarczych na lata 
2016-2020, w imieniu autora, dr. Jerzego 
Kwiecińskiego, referat wygłosił Michał 
Masior z Ministerstwa Rozwoju. Prawdziwa 
i emocjonująca dyskusja wywiązała się nato-
miast po referacie wiceministra Infrastruktu-
ry i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego 
na temat Kierunków zmian w regulacjach 
prawnych inwestycji budowlanych. 

  Główny Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, Jacek Szer przedstawił interesujące 
Uwagi dotyczące projektów budowlanych 
w aspekcie Prawo budowlane i o wyrobach 
budowlanych, w których zawarł przykłady 
błędów i niedociągnięć w projektach budow-
lanych i starał się wskazać ich przyczyny  
i sposoby unikania niepotrzebnych napięć, 
na linii projektant - inwestor - urząd. Pod-
kreślił, że niedociągnięcia czy też błędy w 
procesie inwestycji budowlanych popełniane 
są na każdym ich etapie, ale konferencja do-
tyczyła projektowania i na tej części procesu 
inwestycyjnego się skupił.
  Ostatni wykład to Bariery w inwestycjach 
budowlanych wynikające z Prawa zamówień 
publicznych, ze swadą wygłoszony przez 
prof. Andrzeja Borowicza z Uniwersytetu 
Łódzkiego. Z ogromną znajomością tematu 
przedstawił zarówno bariery, jak i propo-
zycje ich zmian, złagodzenia negatywnych 
skutków bezwzględnego działania przepi-

sów, a także wadliwej ich interpretacji przez 
organizatorów przetargów publicznych. Jed-
nomyślność uczestników konferencji w od-
niesieniu do tez i propozycji profesora była 
miłym akcentem kończącym panel.
  W ramach II panelu, wygłoszono trzy 
referaty: Warunki prawne i organizacyjne 
działalności jednostek projektowych Jana 
Kosiedowskiego i Aleksandra Krupy, Rola 
organizacji pozarządowych w tworzeniu za-
sad prawnych dla przygotowania i realizacji 
inwestycji budowlanych - autorstwa Jerzego 
Kotowskiego i Ksawerego Krassowskiego. 
Panel zakończył referat dyrektora generalne-
go GDDKiA, Jacka Bojarowicza  Doświad-
czenia ze współpracy inwestor - projektant 
- wykonawca. Doświadczenia zdobyte w 
okresie kilkunastu lat realizacji programów 
drogowych w Polsce, współpraca z projek-
tantami i wykonawcami robót stanowią bazę 
do usprawniania przygotowania inwestycji, 
opracowania coraz lepszych SIWZ, bardziej 
elastycznych umów z realizatorami poszcze-
gólnych etapów prac, eliminację błędów 
popełnianych w przeszłości. Ciekawym dla 
uczestników było stwierdzenie dyrektora 
o pracach nad stosowaniem nowoczesnych 
technologii, w tym także BIM w przetargach 
drogowych.
  W drugim dniu Mieczysław Szy-
mański, przedstawił swoje Doświadczenia  
i wnioski w projektowaniu infrastruktury ko-
lejowej. Problemy nurtujące projektantów 
branży kolejowej są bardziej skomplikowane 
od tych, które dotyczą projektantów innych 
inwestycji liniowych, a wynika to z trudno 
reformowalnych zastałych zasad kolei pań-
stwowych.
  Kazimierz Staśkiewicz z IPB poruszył 
problem Cena a jakość projektów budowla-
nych. Z ogromną znajomością sprawy przed-
stawił wpływ ceny na jakość wykonywanych 

prac projektowych. Można śmiało powie-
dzieć, że te same problemy dotyczą także 
wykonawstwa robót budowlanych. 
  Ostatni referat, wspólnego autorstwa 
kolegów z IPB, to Propozycje Izby likwi-
dujące bariery w projektowaniu inwestycji 
budowlanych. Wszystkie trzy referaty są za-
mieszczone w numerze 5/2016 Wiadomości 
Projektanta Budownictwa, a pozostałe będą 
prezentowane, w kolejnych numerach.                                               
  Marzeniem projektantów jest taki czas,  
w którym zamawiający zrozumieją, że do-
brze wynagrodzony projekt to dobrze wy-
konany projekt, a dobre wykonanie projektu 
gwarantuje sukces terminowy i niższe koszty 
realizacji. W tym kontekście poruszono temat 
stosowania BIM w projektowaniu. Burzliwa 
dyskusja zwolenników i umiarkowanych 
przeciwników BIM rozgorzała drugiego dnia 
konferencji. Różnice zdań polegały przede 
wszystkim na sposobie wprowadzania pro-
jektowania BIM w Polsce. Mimo głosów 
krytycznych IPB pozostanie z pewnością 
niestrudzonym propagatorem BIM, ciągle 
- niestety - mało wspieranym przez inne 
organizacje inżynierskie, gdzie MOIIB jest 
chlubnym pozytywnym wyjątkiem.

  Moje uwagi i wnioski odnośnie konferen-
cji są ciągle aktualne:
g apel o zjednoczenie branży budowlanej  

i wspólne działanie na rzecz poprawy pra-
wa i przepisów związanych z budownic-
twem i usunięcia niepotrzebnych barier 
powinien być powtarzany na wszystkich 
spotkaniach branży budowlanej    

g uproszczenie procesu inwestycyjnego to 
problem wiecznie żywy

g polskie biura i jednostki projektowe po-
winny mocniej zewrzeć szeregi we wspól-
nym dążeniu o poprawę przyszłości pro-
jektantów w Polsce. IPB nie może być  
w tym działaniu osamotniona.

g należy dążyć do nieustannego poszerze-
nia „listy” zwolenników i sympatyków 
stosowania w Polsce standardów BIM. 
Zwiększyć zakres propagowania BIM w 
kraju, dotrzeć z przesłaniem BIM do de-
cydentów, zaproponować rozsądne jego 
wdrażanie

g należy rozszerzać dialog środowiska in-
żynierskiego (nie tylko budowlanego)  
w zakresie zasad partnerstwa w realizacji 
inwestycji.

Andrzej Wasilewski

Jerzy Kotowski i Jan Tadeusz Kosiedowski
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Długa lista warunków  

Bogaty program miała wycieczka technicz-
na, zorganizowana 1 czerwca br. przez BT 

MOIIB w Radomiu. Złożyły się na nią: prelek-
cja nt. układu komunikacyjnego aglomeracji 
warszawskiej, dyskusja: Co pomaga, co prze-
szkadza inżynierom w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz w 
procesie inwestycyjnym? Program kończyła 
wycieczka techniczna na budowę drogi S-7 - 
koniec obwodnicy Radomia do granicy woj. 
mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. dyr. Andrzej Łuczycki i Andrzej Zię-
ba, kierownik Rejonu Drogowego w Radomiu 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  Przewodniczący Mieczysław Grodzki, 
przedstawił podsumowanie XV Zjazdu Spra-
wozdawczego MOIIB. Zapowiedział też, że w 
toku dalszej dyskusji na główny temat Zjazdu, 
zabiorą głos przedstawiciele Radomia.Wnio-
ski zostaną przekazane do PIIB, gdzie za panel 
nr 4, dotyczący uwarunkowań ekonomicznych 
wykonywania zawodu budowlanego, odpo-
wiada on sam.  Podkreślił, że trwają prace nad 
powołaniem przy Radzie Krajowej zespołu dla 
opracowania zestawu czasochłonności wyko-
nywania poszczególnych funkcji na budowie. 
Następnie zastępca przewodniczącego Roman 

Lulis zaprezentował Układ komunikacyjny 
aglomeracji warszawskiej.  
  W dyskusji Co pomaga, a co przeszkadza 
w procesie inwestycyjnym? zabrali głos dele-
gaci na zjazd MOIIB z regionu radomskiego.
Bogusław Pawełek stwierdził, że projekty 
organizacji ruchu na czas budowy są „piętą 
achillesową”. W przypadku realizacji dro-
gi krajowej występują problemy puszczenia 
ruchu objazdowego. To problem wszystkich 
zarządów dróg. Zamawiający w materiałach 
przetargowych pisze, że „jest to po stronie 
wykonawcy” i wtedy zaczynają się problemy. 
Projektując objazdy trzeba uzgadniać to ze 
wszystkimi zarządcami. Co zrobić kiedy za-
rząd dróg powiatowych, wojewódzkich, czy 
gminnych mówi „nie” ? Niejednokrotnie za-
rządcy mówią, że trzeba przebudować drogę 
np. 5-8 km i koszty tego typu realizacji bywają 
większe niż sam kontrakt. Tego typu sprawy 
winny być załatwione na etapie przygotowania 
inwestycji, ponieważ wykonawca ograniczo-
ny ramami czasowymi  nie jest w stanie tego 
załatwić. Kolejna kwestia, to drobne projekty 
realizacji ruchu - wykonawca wchodzi na je-
den dzień na drogę, a załatwia procedury przez 
2- 3tygodnie). 

Radom: - Jak usprawnić pracę inżyniera?

Stosowanie prawa
Warsztaty Nadzoru Budowlanego, Białobrzegi  2016 Omówienie ostatnich nowelizacji prawa 

budowlanego oraz zasad dostępu do 
informacji publicznej - to główne tematy 
warsztatów, organizowanych przez Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, Jaromira Grabowskiego w Bia-
łobrzegach 7-8 czerwca br. Uczestniczyli  
w nim powiatowi inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego z terenu Mazowsza oraz pracow-
nicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. Udział w szkoleniu wziął 
też Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda 
Mazowiecki. MOIIB reprezentowali: prze-
wodniczący Mieczysław Grodzki i zastępca 
przewodniczącego, Stanisław Wojtaś.
  Szkolenie otworzył inspektor Jaromir 
Grabowski, podkreślając pilną potrzebę 
wdrożenia do praktyki zmiany, dokonane w 
ostatnim okresie w polskim prawie i odno-
szące się do obszaru budownictwa.

 Podczas pierwszego dnia warsztatów 
uczestnicy poznawali zasady dostępu do in-
formacji publicznej, a prowadzący tę część 
dr Piotr Sitniewski przybliżył m.in. najczę-
ściej popełniane przy tym błędy. Z kolei 
przedstawiciel Głównego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego opowiedział o ostatnich 
nowelizacjach prawa budowlanego.
  Drugi dzień rozpoczął się od wykładu 
Adama Włodarczyka z WINB, dotyczą-
cego utrzymania obiektów budowlanych  

w świetle nowych nowelizacji ustaw: Prawo 
Budowlane, Kodeks Karny oraz Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. Na-
tomiast Karolina Jokiel-Garwol z WIBN 
omówiła zmiany w ustawie o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. W czasie 
dyskusji poruszano szczegółowe kwestie 
związane ze zmianami w ustawach, na któ-
re nadzór będzie zwracał szczególną uwagę 
podczas kontroli budów.

   Krzysztof Wójcik mówił: - Podczas pro-
wadzenia inwestycji dochodzi do tzw. kolizji 
z sieciami podziemnymi. Z kolizjami z siecia-
mi energetycznymi nie można sobie poradzić. 
PGE wymaga zawierania umów na wykony-
wanie robót na ich sieciach. O ile dla obecnie 
wykonywanych dokumentacji jest to możliwe, 
to, co zrobić z wcześniejszymi dokumenta-
cjami, dla których upłynął termin ważno-
ści warunków z PGE? Proces inwestycyjny 
przedłuża się nawet o 1,5 roku. Wnioskuję o 
uregulowanie przepisów PGE z przepisami 
zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w 
Ustawie Skarbowej. 
 Piotr Szymczak wskazywał: - Pomaga 
zmiana przepisów prawa budowlanego do-
tyczących budowy wiat, ganków, zjazdów z 
dróg publicznych bez pozwolenia na budo-
wę. Nie pomaga ostatnia zmiana przepisów 
dotyczących. budowy sieci: energetycznych, 
teletechnicznych, wodociągowych, cieplnych 
i kanalizacyjnych i budynków mieszkal-
nych na zgłoszenie z projektem. Przeszkadza 
wprowadzenie druków wniosków o wydanie 
pozwoleń na budowę, obowiązku uzyskania 
decyzji środowiskowej na przebudowę drogi o 
długości powyżej 1km., obowiązku uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę 
zjazdu na rowie przydrożnym, służącym do 
odwodnienia pasa drogowego. Nadinterpreta-
cja przepisów utrudnia przyjęcie zawiadomie-
nia o zakończeniu robót.
Kolejnym punktem spotkania była wycieczka 
techniczna na budowę drogi S7. Trasę wyty-
czono po nowym śladzie, po wschodniej stro-
nie istniejącej drogi  nr 7. Zadaniem wykonaw-
cy będzie wybudowanie drogi ekspresowej z 
drogami serwisowymi umożliwiającymi ruch 
lokalny. Wjazd na S7 możliwy będzie dzię-
ki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec 
Centrum i Szydłowiec Południe.Postęp prac 
na budowie mogliśmy śledzić dzięki kierow-
nikowi budowy inż. Michałowi Legieniowi, 
który „na gorąco” przekazywał informacje, 
odpowiadał na szczegółowe pytania uczestni-
ków. Z budowy grupa udała się na spotkanie 
przy grillu do Karczmy „Jaś i Małgosia”.

  Katarzyna Barska, BT Radom
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W dniach 3-5 czerwca br. w Centrum 
Hotelowo-Konferencyjnym „Omega” 

w Olsztynie odbył się XLIX Krajowy Zjazd 
Delegatów Polskiego Związku Inżynierów  
i Techników Budownictwa. Do stolicy War-
mii i Mazur w komplecie stawili się delegaci 
reprezentujący wszystkie oddziały stowarzy-
szenia.
  Drugiego dnia rozpoczęły się obrady 
plenarne, w trakcie których głos zabrali za-
proszeni goście (m.in. Prezydent Olsztyna, 
reprezentanci wyższych uczelni) a przewod-
niczący PZITB Ryszard Trykosko wręczył 
odznaczenia oraz przedstawił sprawozdanie 
z kadencji ustępującego Zarządu. Wieloletni 

prezes Oddziału Warszawskiego, Zbigniew 
Tyczyński został uhonorowany najwyższym 
odznaczeniem stowarzyszeniowym - Członek 
Honorowy PZITB. 
  Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium, 
przystąpiono do wyboru nowego Przewodni-
czącego PZITB. Na kadencję 2016-2020 wy-
brany został Ryszard Trykosko. 
  Następnie odbyły się wybory do Zarzą-
du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  
i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Podczas 
wyborów do najwyższych władz stowarzy-
szenia weszli koledzy: Mieczysław Grodzki, 
Dariusz Karolak, Mariusz Okuń, i Wik-
tor Piwkowski zostali członkami Zarządu 

Głównego PZITB. Leszek Tischner - został 
zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji 
Rewizyjnej, a Roman Lulis zastępcą prze-
wodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskie-
go. Delegatami do Rady Naczelnej FSN-T 
NOT wybrani zostali - Wiktor Piwkowski 
i Ryszard Rak. Krajowy Zjazd Delegatów 
zakończyła dyskusja generalna, zwieńczona 
sformułowaniem Uchwały Generalnej, któ-
ra stanowić będzie o kierunkach działania 
Związku w kadencji 2016-2020.  
  Z kolei na posiedzeniu Zarządu Główne-
go PZITB, 15 czerwca br. ukonstytuowało się 
Prezydium Związku. Przewodniczący PZITB 
Ryszard Trykosko zaproponował nowy skład 
Prezydium ZG PZITB. Po ukonstytuowaniu 
się organów ZG, Mieczysław Grodzki został 
wybrany wiceprzewodniczącym, a Wiktor 
Piwkowski - sekretarzem generalnym ZG 
PZITB. Wybranym serdecznie gratulujemy !

Wzmocnić współpracę inżynierów

Na gruzach mostu Kierbedzia

Amalia Szałachowska  

Trzy dni przed zajęciem Pragi przez Armię 
Radziecką, hitlerowcy wysadzili most 

Kierbedzia (…). W pierwszej kolejności od-
budowano most Poniatowskiego. Wówczas 
już istniał most przy Cytadeli, jednak jego 
usytuowanie nie spełniało potrzeb miasta. Na 
miejscu dawnego „Kierbedzia” miała powstać 
kolejna przeprawa, jednak nie jako odrębna 
całość, lecz jako fragment trasy W-Z. Prace 
projektowe i wykonawcze wschodniego od-
cinka trasy wraz z przeprawą, powierzono 
Przedsiębiorstwu Budowy Mostów i Kon-
strukcji Stalowych „Mostostal”. Projekt mo-
stu wykonać miał zespół inżynierów pod kie-
rownictwem inż. Jerzego Koziełka. 
 Most Śląsko-Dąbrowski miał stanąć na 
filarach „Kierbedzia”. Stalowa kratownica, 
tak charakterystyczna dla panoramy Starego 
Miasta, miała zostać zastąpiona nowoczesną, 
prostą formą. Należało oczyścić teren budo-
wy, rozebrać pozostałości starego mostu i wy-
dobyć z Wisły fragmenty stalowej kratownicy. 
Niewykonanie projektu na czas groziło karą 
50.000 zł za każdy dzień opóźnienia. Po 4 
miesiącach wytężonej pracy, gotowy projekt 
mostu przedłożono Radzie Technicznej Mi-
nisterstwa Komunikacji, która go 17 stycznia 
1949 r. zatwierdziła. 
  Konstrukcję zaprojektowano jako 
dwudźwigarową belkę ciągłą o typie bla-
chownicowym, wspartą na 2 przyczółkach i 
5 filarach o takich samych odstępach między 
dźwigarami, jak w przypadku „Kierbedzia”.  
Szerokość jezdni wyniosła 15 m., szerokość 
chodników 3 m, całkowita długość mostu to 
476 m. Dla porównania, most Kierbedzia miał 
jezdnię szerokości 10,5 m. oraz 3,25 m. chod-
niki. Długość obu mostów została taka sama. 
Układ statyczny mostu Kierbedzia stanowi-
ły trzy belki dwuprzęsłowe, zaś w przypad-
ku nowego mostu - belka sześcioprzęsłowa. 
Łożyska stałe umieszczono w środkowym 
filarze, dźwigary główne połączono belkami 
poprzecznymi. Konstrukcja jezdni jest nieza-
leżna od dźwigarów głównych, oparto ją na 
wspornikach stanowiących przedłużenie be-
lek poprzecznych. Do konstrukcji dźwigarów 

użyto po raz pierwszy w Polsce stal St. 52. 
Przyjęto dopuszczalne naprężenie 2200 kg/
cm2 . Wagę konstrukcji oszacowano na 5600 t.
  Warunki stawiane konstrukcji nowego 
mostu mogły zostać spełnione dzięki zasto-
sowaniu stali o wyższej wytrzymałości, pro-
dukowanej wówczas tylko w jednej hucie w 
Europie. Polskie huty stanęły przed wielkim 
wyzwaniem. Szybko okazało się, że użycie 
materiałów o wyższej wytrzymałości pocią-
gnęło za sobą konieczność użycia również 
nitów z mocniejszej stali St. 44. W produk-
cję mostu trasy W-Z zaangażowane były 
huty: Batory, Bankowa, Łabędy, Zawiercie, 
Stalowa Wola, Ostrowiec, Ferrum. Łożyska  
i wałki o średnicy 450 mm i długości 1180 
mm wykonała Odlewnia Stali Bracia Bau-
erertz, konstrukcję - Wytwórnia Wagonów i 
Mostów w Chorzowie i Huta Zabrze. Dostar-
czenie poszczególnych elementów na plac 
budowy stanowiło ogromne przedsięwzięcie 
logistyczne. Część komponentów produko-
wana była w jednej hucie, w innej - walco-
wana. Najdłuższą drogę przebyła stal St. 44 
produkowana w Stalowej Woli, walcowana  

w Ostrowcu, przekazana Hucie Ferrum w Ka-
towicach w celu wykonania nitów i dopiero 
transportowana do Warszawy.  
  Podczas produkcji poszczególnych ele-
mentów konstrukcyjnych mostu zastosowa-
no nowatorskie rozwiązania, polskie huty  
w trybie przyspieszonym opanowywały no-
woczesne zasady produkcji stali wyższego 
gatunku, budowniczowie musieli zmierzyć się 
z nieznanymi im dotąd technologiami, opra-
cować nowe metody i wypróbować narzę-
dzia. Montaż konstrukcji nośnej ukończono 
6 grudnia 1948 r., po niespełna 4 miesiącach 
pracy. Tak szybkie tempo możliwe było dzię-
ki skoordynowaniu ze sobą wielu czynności,  
a przede wszystkim transportu komponentów. 
  Budowa mostu w części przypadła na 
jesień i zimę, które ze względu na krótkie, 
deszczowe dni i ryzyko lodochodu, mogły 
utrudnić lub uniemożliwić prace. W celu zmi-
nimalizowania wszelkich opóźnień, również 
na placu budowy zastosowano nowoczesne 
rozwiązania. Zainstalowano dźwigi o no-
śności 250 t., ułożono cztery rodzaje torów 
o różnych rozstawach. Transporty pionowe 
i poziome zasilane były energią elektryczną. 
Montaż głównych dźwigów poprzedzono zło-
żeniem elementów na lądzie.  (…)
  Mimo kłopotów organizacyjnych, nie-
doboru wykwalifikowanej kadry, trudności 
logistycznych, jednoczesnego wykonywania  
i projektowania budowy, most udało się ukoń-
czyć zgodnie z przyjętym terminem. Wraz  
z trasą W-Z, został uroczyście otwarty i od-
dany do użytkowania 22 lipca 1949 r. Most 
swoją nazwę otrzymał jako wyraz uznania dla 
górników oraz hutników ze Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego, którzy przyczynili się do od-
budowy Warszawy. 

  Pełna wersja artykułu 
na stronie internetowej MOIIB   

Sekrety Warszawy 

Krajowy zjazd delegatów PZITB
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Inżynierskie partnerstwo?Nie chcę tu wyty-

kać, jakich ocze-
kiwań nowy Kodeks 
s.h. nie spełnił. Pomi-
nięto w nim przecież 
np. kwestie prokury 
i firmy, co dopiero 
później poprawiono 
przy pomocy kolej-
nej nowelizacji uzu-
pełniającej Kodeks 

cywilny. Już nie wspomnę tu o pominięciu 
tak istotnych w każdej gospodarce rynko-
wej instytucji jak „spółka akcyjna, której 
przedsiębiorstwo ma znaczenie państwowe 
lub charakter użyteczności publicznej”, czy 
też przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rol-
ne prowadzone „w większym rozmiarze”. 
 Zatrzymam się tu tylko na bliskiej mi 
zawodowo sprawie gospodarczej działal-
ności osób reprezentujących wolne zawody.  
Kodeks spółek handlowych zrobił w tej 
mierze znaczący krok naprzód. Korzysta-
jąc z dość świeżych doświadczeń krajów 
zachodnich wprowadzono do polskiego 
prawodawstwa nową instytucję spółki part-
nerskiej. I bardzo dobrze! Witałem to z za-
dowoleniem, ale...

  Otóż w dawnym Prawie przemysłowym 
kategoria wolnych zawodów określona była 
przez konkretne wyliczenie, m.in. „pracy 
zawodowej inżynierów, architektów, bu-
downiczych (techników budowlanych)”. 
Tymczasem ku mojemu zaskoczeniu na 
liście zawodów, wymienionych w nowym 
Kodeksie spółek handlowych, jako poten-
cjalnych udziałowców spółek partnerskich, 
dostrzeżono z tejże budowlanej grupy  
zawodowej wyłącznie architektów. 
  W stosunku do ustawy, która już we-
szła w życie, moje publicystyczne protesty 
nie miały żadnego znaczenia. Tylko spowo-
dowanie nowelizacji tej ledwie co uchwalo-
nej ustawy mogło umożliwić sprostowanie 
omyłki. Piszę tu omyłki, bo wszystko na 
to wskazywało, że przygotowujący ustawę 
nie mieli nawet świadomości, że zawód 

inżyniera budownictwa nie jest tożsamy  
z zawodem architekta. Zadanie wywołania 
nowelizacji wziął na siebie, dobrze znany  
w naszym środowisku Zbigniew Janowski, 
do dzisiaj przewodniczący ZZ „Budow-
lani”, dawniej również poseł na Sejm RP. 
Długo trwały jego zabiegi, ale wreszcie  
w 2003 roku zawód inżyniera budownictwa 
został prawnie uznany jako jeden z wolnych 
zawodów imiennie określonych w obowią-
zującym Kodeksie spółek handlowych.

  Prawdę mówiąc, cała rzecz uwzględ-
nienia inżynierów budownictwa, jako wol-
nego zawodu, byłaby nieistotna, gdyby 
nie - moim zdaniem - autentyczna potrzeba 
wykorzystania formuły spółki partnerskiej 
dla organizacji „całościowego” projektowa-
nia. Zatem spółki projektanckiej grupującej 
imiennie osoby posiadające uprawnienia  
z mocy prawa budowlanego i posiadającej  
w swoim gronie wszystkie specjalności 
zawodowe, które są niezbędne dla kom-
pletnego zaprojektowania przedsięwzięcia 
budowlanego, specjalności, które dawniej 
potrafiły się wzajem skoordynować i na 
ogół zgodnie współpracować w ramach 
dużych liczebnie organizacji projektanc-
kich, ale po rynkowym rozleceniu się wielu  
z nich - mamy to, co mamy! 

  Początkowe ograniczenie zawodów 
dopuszczonych do tworzenia spółek part-
nerskich spowodowały, że w budownictwie 
tylko architekci zaczęli zawiązywać w tej 
formule swe pracownie architektoniczne, 
głównie zresztą dla projektowania zabudo-
wy mieszkaniowej. Dla wygody inwestorów 
architekci - oprócz wykonywania branżowo 
swojej części projektu - z reguły biorą na 
siebie też obowiązki projektanta koordynu-
jącego wykonanie wszystkich innych części 
projektu, generalnego projektanta, który  
na zasadzie podzlecania angażuje (oby 
za wynagrodzeniem proporcjonalnym do 
wkładu twórczej myśli i pracy!) różnych 
inżynierów budownictwa, czyli indywi-
dualnych specjalistów od projektowania 
konstrukcji budowlanych i dróg, urządzeń 
i instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłow-
niczych i innych, jednym słowem inżynie-
rów wszystkich specjalności niezbędnych, 
by projekt mógł być podstawą realizacji 
inwestycji budowlanej. 

  Do organizowania wielobranżowych 
spółek projektanckich praktycznie zaś do-
tychczas nie dochodzi. Dlaczego? - to już 
chyba temat na inną okazję. 
                                      

Na przełomie tysiącleci, w 2000 roku, uchwalony został Kodeks spółek handlo-
wych. Ustawa ta miała wypełnić lukę po tych częściach Kodeksu handlowego 

z 1934 roku, które zostały skutecznie wykastrowane głupio ideologicznymi przepi-
sami wpro-wadzającymi w 1961 roku nowy Kodeks Cywilny. Kodeks spółek han-

dlowych miał także zastąpić Prawo przemysłowe z 1928 roku, uchylone w 1971 r. 
niejako przy okazji kolejnej ustawy o „doskonaleniu” organizacji rzemiosła. 

Andrzej Bratkowski

W tegorocznej edycji, podobnie jak w 
roku ubiegłym, przewidujemy przepro-

wadzenie konkursu  w trzech kategoriach:
• firmy wykonawcze
•  firmy consultingowe i projektowe
•  firmy zarządzające (inwestorstwo zastęp-
cze, eksploatacja)
  Zwycięzcy uzyskają tytuł laureata Kon-
kursu MOIIB pn. Firma inżynierska Ma-

zowsza roku 2016 i prawo do posługiwania 
się nim w działalności rynkowej. Jury w 
procedurze konkursowej dokona wyboru 
trzech czołowych firm w trzech wymie-
nionych wyżej kategoriach. Konkurs jest 
otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw, 
bez względu na ich wielkość. Zasady rywa-
lizacji i parametry charakterystyczne firm 
opracowaliśmy w taki sposób, by wyrów-

nać szansę wszystkich uczestników - firm 
dużych i małych. Chodzi nam o jeden cel 
- wyłonienie czołówki firm zdrowych eko-
nomicznie, dobrze radzących sobie na ryn-
ku, a jednocześnie sprawnie zarządzanych, 
unowocześniających swoją działalność i za-
trudniających załogę o wysokich kwalifika-
cjach. Ankiety zgłoszeniowe należy przysłać  
do 12 sierpnia br. 

  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymają dyplomy i statuetki. Finał konkur-
su, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi podczas uroczystości obchodów  
tegorocznego Święta Budowlanych. Ankie-
tę konkursową, szczegóły konkursu oraz 
komunikaty z nim związane zamieścimy na 
stronie internetowej: www.maz.piib.org.pl

Firma Inżynierska Mazowsza roku 2016 
MOIIB ogłasza szóstą edycję konkursu „Firma Inżynierska 

Mazowsza roku 2016”. Zamierzamy wyróżnić czołówkę firm 
budowlanych, wiodących w regionie pod względem 

efektywności gospodarowania, innowacyjności, 
realizowanych rozwiązań i dynamiki rozwoju.  

Patronat

Medialny



XXVI edycja Konkursu 
Budowa Roku 2015

„Słodowiec City” w Warszawie ul. Żeromskiego 1
Inwestor, developer: Kaliope Sp. z o.o.(Grupa Turret Development); gen. wykonawca: UNIBEP SA  Bielsk 
Podlaski; jednostka projektowa: Turret Development, Warszawa; kierownicy budowy - Jarosław Redzko 
i Rafał Grzymałowski; inspektor nadzoru - mgr inż. Zbigniew Mojzych; główni projektanci: 
mgr inż. arch. Maria Janusz-Myszkiewicz i mgr inż. Sławomir Pawelec (konstrukcja). 

Tworzą nowy obraz kraju
24 maja 2016 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie 

odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Budowa Roku 2015”. 
Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Galę  poprowadził Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Zdzisław Binerowski.

  Przedmiotem Konkursu są obiekty bu-
dowlane lub proces inwestycyjny (również 
modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów 
budownictwa. Zgłoszeń do konkursu doko-
nywały jednostki uczestniczące w procesie 
budowlanym, z polską osobowością prawną,  
a więc inwestorzy bezpośredni przygotowu-
jący inwestycję do realizacji (w tym develo-
perzy lub służby samorządów terytorialnych) 
oraz wykonawcy robót budowlano-montażo-
wych - generalni lub główni.  
  W XXVI edycji Konkursu nagrody I, II 
i III stopnia, przyznano w dziesięciu katego-
riach. Nagrodzone inwestycje charakteryzu-
ją się najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
technicznymi i technologicznymi, funkcjo-

nalnością oraz najwyższą jakością materia-
łów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
Sąd konkursowy dokonał oceny zgłoszonych 
obiektów pod przewodnictwem Leszka Ga-
nowicza.  
  Tytuł Budowa Roku 2015 otrzymały bu-
dowy, które spełniają wszystkie kryteria na 

bardzo wysokim poziomie. Nagrody wręcza-
li Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
Jacek Szer, p.o. Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego oraz Ryszard Trykosko, 
przewodniczący PZITB. MOIIB na Galii re-
prezentował Stanisław Wojtaś i Roman Lulis

Prezentujemy obiekty wyróżnione nagrodą I stopnia z terenu Mazowsza

Budynek mieszkalny
„Walewska Residence”
w Warszawie przy ul. Walewskiej 4 a. 
Inwestor, developer: ATAL SA, Cieszyn; gen. wykonawca: 
ATAL Wykonawstwo Sp. z o.o. SKA Cieszyn; jednostka 
projektowa: PDV Architekci Piaseczno, Studio DWA Pracownia 
Architektoniczna; kierownik budowy: mgr inż. Gabriela Ger-
man, inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Małachowski, główni 
projektanci: mgr inż. Arch. Przemysław Wielądek (arch.)
mgr inż. Jolanta Figura (konstr.).

Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Inwestor zastępczy: EGIS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, generalny 
wykonawca: konsorcjum firm: PORR Polska Infrastructure SA, Warszawa - lider, PTU INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie 
- partner; jednostka projektowa: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Warszawa; kierownik budowy: 
mgr inż. Przemysław Osowski;  główny projektant: mgr inż. Krzysztof Ościłowicz, mgr inż. Witold Doboszyński. 

Szpital Pediatryczny 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63 a.
 
Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
inwestor zastępczy: ECM Group Polska SA, Warsza-
wa; generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa; 
jednostka projektowa: Open Architekci Sp. z o.o., 
Warszawa; kierownicy budowy: mgr inż. Łukasz 
Stańczyk, mgr inż. Łukasz Blusiewicz; inspektor 
nadzoru: mgr inż. Zofi a Bułacińska; 
główni projektanci: mgr inż. arch. 
Przemysław Kokot 
(architektura) 
mgr inż. Marek Salak 
(konstrukcja). Budynek Biurowy „Domaniewska Office Hub” Warszawa, 

ul. Rodziny Hiszpańskich 8. 

Inwestor, gen. realizator: Polski Holding Nieruchomości SA Warszawa; 
gen. wykonawca: UNIBEP SA, Bielsk Podlaski; jednostka projektowa: 

Juvenes Projekt Sp. z o.o. Warszawa, Ddjm i Gsbk - Biura Architekto-
niczne Sp. z o.o. Kraków; kierownik budowy: mgr inż. Paweł Szydlik; 

inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Kuszyński; główni projektanci:  
mgr inż. arch. Andrzej Matwiejuk i mgr inż. arch. Marek Dunikowski 

(arch.) i mgr inż. Andrzej Szefer (konstrukcja). 


