
Inżynier
Mazowsza
Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 1(71)                 2018

ISSN 2083-0610

Stanisław Starosz: - Za 2017
rok zdobyliśmy  I miejsce w grupie 

mistrzowskiej Ligii siatkówki 
przedsiębiorstw Play Volley. 

Przez cały 2018 r. puchar będzie 
stał w siedzibie MOIIB - str.12 

 styczeń/luty      

Inżynierowie chcą zmian
 „Mały Kodeks” powinien wymusić poszanowa-
nie ładu przestrzennego; stworzyć podwaliny 

systemu wykluczającego możliwość budowania 
bez poszanowania funkcjonalności, estetyki 

i ekonomii - str.14

Adam Struzik: - W inwestycjach 
będzie się działo dużo, za sprawą rekor-
dowego  budżetu Mazowsza. Te 1,1 mld 

zł przeznaczymy na budowę dróg, na 
doposażenie i remonty w szpitalach 

i instytucjach kultury. - str. 8

Przepustka do samodzielności  
- str. 3-4

507 inżynierów 
otrzymało uprawnienia budowlane



str 2 Jaki będzie 2018 rok?
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.

 

 Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
    

Jeszcze kilkanaście dni temu funkcjonował nasz resort o nazwie Mini-
sterstwo Infrastruktury i Budownictwa. To krótki okres, kiedy budow-

nictwo wprawdzie nie samodzielnie, ale w tytule legitymizowało nasza 
działalność. W ramach rekonstrukcji Rządu budownictwo straciło swoja 
nazwę. Niezwykle trudno zrozumieć, dlaczego jedna z najważniejszych 
gałęzi gospodarki nie może się na stałe doczekać działania pod piękną 
staropolską nazwą „BUDOWNICTWO”.

  We wrześniu 2013 r. w Sejmie miałem okazje postulować, w imieniu środowiska budow-
lanego, o utworzenie ministerstwa budownictwa z silnym autonomicznym departamentem 
urbanistyki. Nadzieją stał się resort Infrastruktury i Budownictwa, niestety na krótko. Wła-
śnie w grudniu odbyło się obiecujące spotkanie świadczące o dobrej woli Ministra, odpowie-
dzialnego za budownictwo dążącego do urealnienia uzgodnień stanowisk i tworzenia projek-
tów zapisów ustawowych w trybie roboczych działań zespołów ministerialno samorządowych  
(piszemy o tym na stronie 14).
  Ubiegły rok kończył się wydarzeniami radosnymi, dobrze rokującymi na najbliższa przy-
szłość. Przede wszystkim w obu sesjach egzaminacyjnych rekordowa liczba 957 osób uzyskała 
uprawnienia, w doskonałym stylu, z jednym z najwyższych w kraju 85% wskaźnikiem „zdawalno-
ści”. Tak poważnie może wzrosnąć stan osobowy czynnych członków mazowieckiego samorządu. 
  Sprawnie przebiegają przygotowania do XVI Zjazdu, dokonaliśmy wyboru delegatów na to 
najważniejsze forum samorządu okręgowego. W wyborach delegatów na zjazdy okręgowe za-
szła istotna zmiana. Aż 34 proc. wybranych będzie reprezentować środowisko po raz pierwszy.  
To młodzi stażem inżynierowie i z pewnością wniosą do programów działania nowe pomysły, 
nowe wartości. Oczekujemy tego i spodziewamy się, że samorząd z ich udziałem jeszcze skutecz-
niej pełnić będzie swoje zadania. Mamy świadomość, że wskutek skrócenia praktyk zawodowych. 
młodzi inżynierowie mają trudności w uzyskiwaniu dostatecznego przygotowania praktycznego. 
W ramach szerokich konsultacji z uczelniami podejmujemy wszechstronne starania skierowane na 
wzbogacanie programów dydaktycznych o elementy praktyczne. W zespołach doradczych dzieka-
nów wspieramy organizacje praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych. 
  W kolejnych latach w działalności Izby w zakresie doskonalenia zawodowego staną 
bardzo trudne zadania, związane ze wspomaganiem implementacji BIM w Budownictwie.  
To niezwykle ważne zadanie, wynikające z nieuniknionego faktu wprowadzenia tej metodologii, 
jako obowiązującej w wartościowych realizacjach budowlanych, finansowanych ze środków pu-
blicznych. Należy się spodziewać, że rubikonem w tej sprawie będzie rok 2020. 

  Stoimy przed nowymi wyzwaniami. Związane są one nie tylko z realizowaniem inwestycji, 
ale też i z szerszym zaangażowaniem w sprawy regionu, w przygotowanie nowych koncepcji 
rozwojowych Mazowsza, w usuwanie wielokierunkowych zagrożeń dla środowiska naturalnego. 
Przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje u legislatorów; przekazujemy tam swoje postulaty.  
M.in. nasze obawy budzą zapisy ustawy o zawodach architektów inżynierów budownictwa  
i urbanistów, w których ogranicza się samorządności naszych organizacji. 
   Nasz szczególny wysiłek powinien być skierowany na budowanie prestiżu inżyniera budow-
nictwa, poprzez dbałość o najwyższy poziom ich pracy. To jedyny skuteczny sposób budowania  
w społeczeństwie przekonania o zawodach pracujących w Budownictwie, jako zawodach zaufania 
publicznego. Będziemy monitorować, przekonywać do takich zmian w prawie, które będą skutecz-
nie i prawidłowo rozwiązywać problemy budownictwa. Autorytet i zaufanie do inżyniera musi, 
bowiem skutkować nie tylko w zaufaniu do owoców jego pracy i ich bezpieczeństwa dla ludzi, ale 
także do wiedzy i doświadczenia w realizacji procedur budowlanych, opartego na latach pracy. 
Nie może być tak, żeby opinia legislatora, z zasady nie budowlańca, dominowała w opracowaniu 
projektów ustaw i rozporządzeń.  W rezultacie mamy procedury postępowania dalekie od do-
skonałości. Jeżeli jednak, zapowiedziany na wspomnianym spotkaniu w Ministerstwie, kierunek 
procesu przygotowania regulacji prawnych zostanie zachowany, możemy być pełni optymizmu  
w ocenie przyszłości legislacyjnej, obowiązujących nas regulacji prawnych.

  Na koniec, coś z kategorii relaksowych; na uwagę zasługuje udział naszych członków  
w działalności społeczno-sportowej. Nie budzi już zdziwienia, że inżynier reprezentant zawodu 
zaufania publicznego, pojawia się nie tylko na budowie, ale również na boisku siatkówki, na stoku 
narciarskim, na basenie, przy zielonym stoliku brydżowym, czy na spływach kajakowych. Mamy 
w tym swoje sukcesy, które świadczą, że inżynierowie to ludzie wszechstronni, umiejący aktywnie 
wypoczywać. 
  Koleżankom i Kolegom Delegatom, kończącym działalność, serdecznie dziekuję za wzorową 
współpracę w czasie czwartej kadencji samorządu na Mazowszu.

                                                                                                             Mieczysław Grodzki
                                                                                              Przewodniczący Rady MOIIB

Nowe wyzwania, stare nadzieje
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Ponad pół tysiąca nowych Koleżanek  
i Kolegów w trzech ratach uroczyście 

przekraczało próg zawodowej dorosłości. 
Rada i Komisja Kwalifikacyjna starają się 
sie, aby te okazje były uświetniane obecno-
ścią znaczących osób związanych ze środowi-
skiem budowlanym. Ty razem obok członków 
kierownictwa izbowych organów i członków 
komisji egzaminacyjnych, we wręczaniu 
uprawnień wspomagali pełnomocnik. Mar-
szałka Województwa Adama Struzika Wie-
sław Kołodziejczyk - prezes Zarządu Mazo-
wieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych  
i przewodniczący O/warszawskiego PZITB 
Ryszard Rak.

 Mieczysław Grodzki, powitał przybyłych 
po certyfikaty inżynierów i złożył im gratu-
lacje z okazji pomyślnego zdania egzaminów.  
Stwierdził, że rozpoczynają swoją drogę ka-
riery zawodowej. - Rozjadą się wkrótce na 
budowy i „mam nadzieję - stwierdził - że do-
chowają wierności słowom roty ślubowania, 
które za chwilę złożą. Podkreślił, iż kolejne 
roczniki inżynierów wybijających się na sa-
modzielność są coraz lepiej wykształcone 
i przygotowane do pracy. Zachęcił do skła-
dania deklaracji przystąpienia do Izby. Pod-
kreślił korzyści wynikające z członkostwa, 
wśród których istotny jest dostęp do norm bu-
dowlanych, szeroka oferta zajęć doskonalenia 
zawodowego, dostep do bogatej biblioteki. 
zawierającej publikacje źródłowe, bezpłatna 

prenumerata dowolnie wybranego czasopi-
sma technicznego. Bardzo ważne jest korzy-
stanie z grupowego ubezpieczenia od zdarzeń 
losowych na budowie. Zadanie szczególne 
samorządu to reprezentacja środowiska in-
żynierskiego wobec pracodawców, samorzą-
dów i urzędów państwowych. Izba wspiera 
i prowadzi działalność społeczno-sportową i 

rekreacyjną: istnieją tu sekcje siatkówki, 
narciarstwa, brydża sportowego, pływa-
nia i żeglarstwa. Organizowane są im-
prezy integracyjno-szkoleniowe i spływy 
kajakowe. Członkowie Izby wykazują 
też głębokie społeczne uczucia biorąc 
udział w akcji krwiodawstwa.
   Prezes Wiesław Kołodziejczyk zło-
żył gratulacje w imieniu marszałka Ada-
ma Struzika, podkreślając, iż Urząd Mar-
szałkowski wita z radością nową kadrę. 
Mazowieckie to największy w kraju plac 

budowy. Buduje się infrastrukturę społeczną 
za środki samorządowe i obiekty infrastruk-
turalne – za środki rządowe. Tej pracy nie za-
braknie i wciąż potrzebni są nowi specjaliści. 
Z kolei prof. Eugeniusz Koda, przewodni-
czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
podsumował ostatnią sesję egzaminacyjną. 
Podkreślił, że przebiegała ona dość spraw-
nie, mimo że zmiany w systemie odbywa-
nia praktyk i ich skrócony czas, odbiły się 
na szczęście nieznacznie na zdających, i w 
konsekwencji nie wywołują zbyt wielkich 
perturbacji w praktycznym przygotowaniu do 
zawodu.  Dalsza droga kariery będzie zależa-
ła od indywidualnych starań i wykorzystania 
swoich umiejętności i predyspozycji.

Przepustka do samodzielności 

   Następnie została odczytana rota przysięgi 
a inżynierowie głośno złożyli przyrzeczenie 
jej dotrzymania.  Uroczystość dopełnił toast 
z symboliczną lampką szampana, przyjęta 
z wyraźna aprobatą przez zgromadzonych.

  Rozpoczęło się wręczanie uprawnień. 
Dokonywali tego: przewodniczący Mieczy-
sław Grodzki, jego zastępca Roman Lulis, 
dyr. Wiesław Kołodziejczyk oraz członko-
wie Komisji Kwalifikacyjnej. 

507 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane

     Uświęconym już zwyczajem po zakończeniu każdej sesji egzaminacyjnej odbywa 
sie uroczyste przekazanie uprawnień młodym inżynierom, połączone ze ślubowa-
niem. Tym razem izbowe sale nie mogły przyjąć wszystkich, którzy w jesiennej sesji 
2017 pozytywnie przeszli podwójne sito egzaminacyjne
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 Wśród osób, które zdobyły uprawnienia 
dominowała młodzież, która w krótkim okre-
sie po studiach postanowiła zdobyć uprawnie-
nia.
 - To szansa dla poważnie myślących o za-
wodzie - mówił nam Adam Paterek, który 
za pierwszym podejściem zdał egzaminy, ale 
przyznał, że - dopingowała mnie żona, bo-
wiem certyfikat oznaczał nie tylko samodziel-
ną funkcję, awans zawodowy, ale i większe 
zarobki, co oczywiście nie jest bez znaczenia.
  - Dziewczyny są w nieco trudniejszej sy-
tuacji - stwierdziła Agata Kuszelska - Mają 
zwykle trudniejszy start, bo odbywana prak-
tyka nastręcza nieraz problemy. Okres po 
studiach jest też często okresem zakładania 
rodzin. I w przypadku poślubienia budow-
lańca, mąż jako pierwszy stara się dopełnić 
zawodowe obowiązki i na plan drugi schodzi 
żona. Okres ten wydłuża się w przypadku po-
jawienia się potomka.
 Potwierdziła to Irena Gościńska, któ-
ra przybyła na uroczystość w towarzystwie 
swojej niespełna dwuletniej córeczki, której 
nie miała z kim zostawić w domu. A w ogóle 
zmobilizowała się do egzaminu w czasie urlo-
pu macierzyńskiego.
 Warto podsumować wyniki sesji jesiennej. 
Do egzaminu pisemnego przystąpiło ogółem 
582 osoby a zdało go 510 osób. Najwięcej 
osób reprezentowało specjalność konstruk-
cyjno-budowlaną - 315 i instalacyjno-sanitar-
ną - 114. Jednocześnie trzeba zauważyć, że aż 
118 osób nie zaliczyło egzaminu ustnego. Aż 
55 - czyli prawie połowę wszystkich zdają-
cych reprezentowało jeden wydział. Ta sytu-
acja powinna być uważnie przeanalizowana, 

a wnioski przedsta-
wione zarówno wy-
działom, z których 
pochodzą inżyniero-
wie jak i do wyko-
rzystania przez Izbę. 
W pierwszym przy-
padku uczelnie mu-
szą rozszerzyć pro-
gram o informacje, 
niezbędne na placu 
budowy, zwłaszcza 
z zakresu prawa i 
organizacji placu bu-
dowy. Także firmy organizujące przygotowa-
nie do egzaminów mogłyby zwrócić większą 
uwagę na uzupełnienie wiedzy, której brakuje 
inżynierom. 
 Członkowie komisji egzaminacyjnej 
wskazują, że część teoretyczna egzaminu, 
przebiega dość sprawnie. Byli studenci po-
siadają umiejętność skutecznego zdobywania 
wiedzy. Znacznie gorzej jest z wiedzą prak-
tyczną, która powinna zostać przyswojona 
w czasie praktyk w przedsiębiorstwach. Ta 
część edukacji inżynierskiej szwankuje. Nie 
każda firma posiada odpowiednie warunki do 
zaznajomienia praktykujących z wszystkimi 
etapami budowy. Brakuje też odpowiednich 
opiekunów, którzy dość solidnie wywiązują 
się z obowiązków nauczyciela i przewodnika 
na budowie. Nie służy nauce także skrócony 
okres praktyki. W rezultacie praktykant przy-
stępuje do egzaminu posiadając poważne luki 
w wiedzy. Nie zdając egzaminu przedłuża, 
wbrew intencjom ustawodawcy, okres swoje-
go terminowania na budowie.  

W sesji Jesień 2017 Uprawnienia Budowlane uzyskało 507 osób

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane 17.11.2017 

Fot: Bartłomiej Dzwigalski i Mieczysław Wodzicki
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Spotkanie świąteczne  

Czy mamy powody do zadowolenia z 
wyników pracy? Czy odnieśliśmy suk-

cesy w 2017 roku, a z doświadczeń potrafi-
my wyciągnąć właściwe nauki i wskazania?  
- pytał w swoim wystąpieniu świątecznym 
przy choince w MOIIB, Mieczysław Grodz-
ki, przewodniczący Rady. I dodawał: - W 
moim przeświadczeniu miniony rok był dla 
budowlanych niezły. Jesteśmy przekonani, 
że nasz samorząd coraz skuteczniej oddzia-
łuje na usuwanie problemów, których nie 
brak w profesjach budowlanych. Wielka w 
tym zasługa Kolegów, którzy rzetelnie reali-
zując  swoje zadania i prezentując wysokie 
umiejętności  budują zaufanie społeczne dla 
zawodów inżynierów budownictwa.  

 Przewodniczący powitał zebranych: gości 
uroczystości, członków Izby oraz jej pra-
cowników. Byli wśród nich m.in Paweł Tro-
janek - b. prezydent Mazowieckiego Forum 
Zawodów Zaufania Publicznego, Andrzej 
Dobrucki - prezes KR PIIB, prof. Zbigniew 
Grabowski - Honorowy Prezes PIIB, Jolanta 
Przygońska - prezes Stowarzyszenia Polska 
Izba Urbanistów, Andrzej Surowiecki - pre-
zes Fundacji Pro Seniore, Jerzy Gumiński 
- prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
Jaromir Grabowski reprezentujący GINB, 
prof. Leonard Runkiewicz z ITB, Ryszard 
Rak - przewodniczący Oddziału Warszaw-
skiego PZITB.
 Zabierając głos Andrzej Dobrucki stwier-
dził, że inżynierom los rzuca pod nogi różne 
przeszkody. W większości udaje się je sku-
tecznie pokonywać, a dzięki pracowitości i 
zaangażowaniu inżynierów, notujemy pozy-
tywne zmiany w budownictwie. Wspomniał 
też, że został „wezwany” do Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa, gdzie zapropo-
nowano, by PIIB wycofała z Trybunału Kon-
stytucyjnego skargę, z którą Krajowa Rada 
PIIB zdecydowała się wystąpić, podnosząc 
niezgodność z Konstytucją RP niektórych 
przepisów ustawy „deregulacyjnej”, ustawy 
Prawo budowlane i ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym. - Odpowiedziałem - mówił - 
że to jest niemożliwe, bowiem o tamte zapisy 

staraliśmy się długo i są one niezbęd-
ne do prawidłowego funkcjonowania 
samorządu. Słowa te zgromadzeni 
przyjęli z aprobatą.
 Jaromir Grabowski zabierając 
głos w imieniu Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Anity Olek-
siak, przekazał inżynierom życzenia 
osiągania wielu sukcesów w pracy 
na budowach. Mówił - przywołując 
swoje wcześniejsze spotkania z in-
żynierami MOIIB, wówczas w roli 
Mazowieckiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego - że kompetencje, za-

angażowanie w pracę i uczciwe reali-
zowanie swoich obowiązków to podstawy 
powodzenia w pracy inżyniera budowlanego.
 Do tych wyrazów serdeczności dołączył się 
również prof. Zbigniew Grabowski, który 
życzył, aby Izba rozwijała się dalej w szyb-
kim tempie i była pierwszą samorządową izbą 
w kraju.  - Wiele swoich sukcesów - podkre-
ślił - Izba zawdzięcza kobietom. One dostają 
najcięższe i niewdzięczne zadania, przy tym 
słabiej płatne etaty. Niech „popędzą” chło-

paków do roboty, by oni wzięli na siebie, po 
dżentelmeńsku część z tych obowiązków. 
Częściej też Panie zasługują na awans i lep-
szą ocenę. Tymi słowami Profesor wzbudził 
aplauz zgromadzonych pań.

 Następnie Mieczysław Grodzki przekazał 
inżynierom życzenia świąteczne i noworocz-
ne od Marszałka Województwa i bratnich or-
ganizacji. Budowlanym mazowieckim życzył 
w 2018 r. sukcesów zawodowych i pomyślno-
ści w realizacji planów. Był to sygnał do wza-
jemnego łamania się opłatkiem i składania ży-
czeń. Te przeradzały się w krótkie rozmowy, 
wykraczające często poza konwencję świąt. 
Jak przystało na wieczór poprzedzający zbli-
żającą się wigilię świąt Bożego Narodzenia, 
uczestnicy spotkania spróbowali tradycyj-
nych potraw wigilijnych. Tu przypomnę, że 
należało spróbować ich wszystkich, bo - jak 
głosi tradycja - kto ilu potraw nie skosztuje, 
tyle go przyjemności w roku ominie…   

W cieniu świątecznego drzewka
Sukcesów w pracy i dobrych karier inżynierskich w 2018 roku
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Wydarzenia

Inżynieria lądowa staje się coraz bardziej in-
terdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą 

się dziedziną działalności inżynierskiej. Jest 
to naturalny kierunek wdrażania nowych, 
często innowacyjnych rozwiązań zarówno 
materiałowych, jak i konstrukcyjnych: od 
zrównoważonych materiałów budowlanych, 
przez projektowanie konstrukcji z wykorzy-
staniem technologii cyfrowych (np. BIM), po 
inteligentne obiekty spełniające wysokie wy-
magania w zakresie energooszczędności. To 
kreuje kolejne wyzwania w odniesieniu do 
procesu dydaktycznego i badań naukowych 
prowadzonych na wydziałach inżynierii lą-
dowej. Sprostanie tym wymaganiom w dzi-
siejszych czasach wymaga ścisłej współpracy 
z przemysłem oraz jednostkami samorządu 
zawodowego i administracji centralnej. Ze-
spół Doradców Dziekana, działający od kilku 
lat na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, od-
grywa istotną rolę w kształtowaniu polityki 
dydaktycznej Wydziału, ale również współ-
uczestniczy w formułowaniu kierunków ba-
dań naukowych prowadzonych na Wydziale. 
W jego skład wchodzą przedstawiciele naj-
ważniejszych 42 firm projektowych, wyko-
nawczych, konsultingowych, stowarzyszeń i 
administracji państwowej z szeroko rozumia-
nego sektora budownictwa. 
 Podczas ostatniego spotkania Zespołu, w 
grudniu ub.r., przedmiotem dyskusji były 
wyzwania dydaktyczne i badawcze stojące 
przed Wydziałem. Spotkanie rozpoczął dzie-
kan WIL PW, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Garbacz, informując z satysfakcją, że w wy-
niku oceny parametrycznej Wydział uzyskał 
kategorię A, jako jeden z 5 wydziałów z kie-
runkiem budownictwo w Polsce. Przedstawił 
osiągnięcia w działalności naukowej i dydak-
tycznej, które istotnie wpłynęły na wysoką 
ocenę Wydziału. Miał na to wpływ bogaty 
zestaw publikacji pracowników Wydziału, 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 

Współpraca z sektorem budownictwa

      
      Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się międzynarodowa konferen-
cja zamykająca IV etap programu CLOEMC (Common Learning Outcomes for 
European Managers in Construction). Promotorami projektów realizowanych  
w ramach czterech programów była Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 
Lądowej, Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania Budownictwem oraz organiza-
cje i stowarzyszenia z Polski i krajów europejskich. 

liczne projekty badawcze finansowane z fun-
duszy europejskich oraz krajowych (NCBR, 
NCN), a także prace badawcze realizowane 
na zlecenie przemysłu. Podkreślił, że istotny 
udział w wysokiej pozycji Wydziału w dużej 
mierze miała współpraca z firmami reprezen-
towanymi w Zespole Doradców Dziekana. 
Zaprezentował ostatnio uzyskane finansowa-
nie projektów badawczych i dydaktycznych, 
podnoszących jakość badań nauki oraz oferty 
dydaktycznej Wydziału. Wśród projektów 
dydaktycznych wymienił projekt „Wysokiej 
Jakości Staż WIL PW Wiedza-Innowacja- 
Realizacja Studencki Start, kierowany przez 
prodziekan ds. studenckich, dr inż. Wiolet-
tę Jackiewicz-Rek. Jego celem jest podnie-
sienie kompetencji praktycznych studentów 
przez zorganizowanie wysokiej jakości staży 
w uznanych na rynku firmach budowlanych. 
Z kolei prodziekan ds. studiów, dr inż. Zo-
fia Kozyra przedstawiła projekt dydaktyczny 
Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsłu-
gi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i na Wydziale Samochodów i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej, w którym 
jedno z zadań dotyczy współpracy z otocze-
niem społeczno gospodarczym. 

  W zależności od tematyki projektów, part-
nerami europejskimi byli pracownicy nauko-
wi, inżynierowie i studenci z Belgii, Hisz-
panii, Irlandii, Islandii, Niemiec, Portugalii  
i Wielkiej Brytanii. 
  Rezultatem prac zespołów jest stworze-
nie Biblioteki Menedżerów Budowlanych  
i wydanie łącznie 25 podręczników, które 
mogą stanowić materiały dydaktyczne dla 
studentów studiów podyplomowych i stacjo-
narnych. Absolwenci kursów otrzymują cer-
tyfikat, który jest uznawany przez wszystkie 
organizacje należące do AEEBC - stowarzy-
szenia zrzeszającego menedżerów budowla-
nych z kilkunastu krajów europejskich. 

 Książki, które zostały wydane, powstały w 
ramach projektów Leonardo da Vinci i Era-
smus+. Na podsumowaniu tego ostatniego 
projektu byliśmy obecni. Wszystkie wydano 
w jęz. polskim i angielskim, a dodatkowo 
część z nich, w zależności od zaangażowania 
w ich opracowanie poszczególnych krajów, 
także w języku francuskim, hiszpańskim, nie-
mieckim, portugalskim, a ostatnie 6 książek 
dodatkowo opracowano w jęz. angielskim 
ze streszczeniem w jęz. islandzkim. Oczy-
wiście, opracowania są niezwykle przydatne 
także czynnym już zawodowo menedżerom 
budownictwa i inżynierom budownictwa za-
rządzającym przedsięwzięciami w warunkach 

gospodarki rynkowej. Opanowanie wiedzy  
z zakresu zarządzania zawartej w podręczni-
kach, jest jednym z warunków uzyskania kar-
ty EurBE (European Building Expert). 
 Aktualnie w bibliotece naszej Izby znaj-
dują się następujące egzemplarze wydaw-
nictwa Building Information Modeling 
(BIM), Rewitalizacja i odbudowa konstruk-
cji, Optymalizacja procesów budowlanych, 
Odpowiedzialność socjalna przedsiębiorstw  
w budownictwie, Mechanika materiałów i kon-
strukcji dla menedżerów budowlanych, Zarzą-
dzanie różnorodnością w budownictwie. Każdą  
z ww. książek posiadamy w MOIIB wersji 
polskiej i angielskiej. 
 W podsumowaniu należy podkreślić 
ogrom znakomicie wykonanej pracy przez 
zespół międzynarodowy pod auspicjami i ze 
wsparciem Unii Europejskiej, a sama konfe-
rencja poprowadzona została sprawnie przez 
Prodziekana WIL PW, dr Pawła Nowaka. 
Warto też nadmienić, że cała konferencja 
prowadzona była w języku angielskim i nikt  
z kilkudziesięciu uczestników nie protesto-
wał, co może świadczyć o coraz szerszej zna-
jomości języka wśród inżynierów i studentów 
z Polski.                               Andrzej Wasilewski  

Konferencja Erasmus+ 

 W kontekście planowanych zmian 
w programach studiów przeprowa-
dzono dyskusję na temat specjal-
ności na studiach inżynierskich. 
Członkowie ZDD optowali za zli-
kwidowaniem specjalności i utwo-
rzeniem bloków dyplomujących lub 
dwóch specjalności: budownictwa 
kubaturowego i budownictwa infra-

strukturalnego, co odzwierciedlałoby 
specyfikę firm działających na rynku budow-
lanym. Stwierdzono, że oferta dydaktyczna 
Wydziału powinna być jak najbardziej zbli-
żona do praktycznych wymagań przemysłu. 
 Członkowie ZDD zostali poinformowani o 
udziale przedstawicieli Wydziału w pracach 
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz 
o powstających Sektorowych Ramach Kwa-
lifikacji w Budownictwie. Wydział Inżynierii 
Lądowej aktywnie uczestniczy w wymianie 
międzynarodowej. Mgr inż. Jerzy Rosłon 
przedstawił założenia i rezultaty realizowa-
nych na Wydziale międzynarodowych pro-
jektów dydaktycznych Erasmus+: CLOEMC 
faza IV, wstępne rezultaty projektów LEAN-
CO oraz projekt ARFAT realizowany z fir-
mą PERI na temat szkolenia z bezpiecznego 
wykonywania deskowań, a także założenia 
nowych projektów: DIAGNOSIS i MEN-
TORCERT. Prodziekan ds. rozwoju, dr inż. 
Paweł Nowak przedstawił plany organizacji 
corocznych Budowlanych Targów Pracy na 
Wydziale. 
 Te i inne tematy były przedmiotem długich 
rozmów networkingowych po zakończeniu 
oficjalnej części spotkania.

Posiedzenie zespołu doradców
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Pierwszy krok do kariery 
Ze studentami WIL PW o praktykachPrzedstawiciele kierownictwa MOIIB 

spotkali się ze studentami studiów in-
żynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej 
PW, kierunku budownictwo. Celem spotka-
nia było przedstawienie zakresu działalno-
ści Izby, wymagań dotyczących uprawnień 
budowlanych i warunków członkostwa w 
samorządzie. Ze strony Izby w spotkaniu 
uczestniczyli: przewodniczący Mieczy-
sław Grodzki, jego zastępca Roman Lu-
lis i przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej prof. Eugeniusz Koda. 
Władze Wydziału reprezentowali: dziekan 
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz i pro-
dziekan ds. studenckich dr inż. Wioletta 
Jackiewicz-Rek. Słuchaczami a następnie 
autorami licznych pytań było ok. 150 stu-
dentów WIL PW.
 Spotkanie rozpoczął prof. Andrzej Gar-
bacz informując z satysfakcją, że przedsta-
wiciele MOIIB często spotykają się ze stu-
dentami, którzy dzięki temu „z pierwszej 
ręki” mogą dowiedzieć się o zasadach wa-
runkujących uzyskanie uprawnień budow-
lanych i członkostwa w Izbie. To, bowiem 
- jak podkreślił - stanowi podstawę i waru-
nek  podejmowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Wioletta 
Jackiewicz-Rek przedstawiła przedstawi-
cieli Izby i zachęciła studentów, których 
część kończy studia I stopnia, by wykorzy-
stali okazję i pytali się o szczegóły dotyczą-
ce zdobywania uprawnień budowlanych.
  Następnie Mieczysław Grodzki przed-
stawił zadania realizowane przez MOIIB, 
w tym przede wszystkim o zakresie repre-
zentowania interesów środowiska inżynier-
skiego wobec władz publicznych, dbałość 
o poszerzanie umiejętności, wiedzy inży-
nierskiej i budowlanej oraz etykę wykony-
wania zawodu. Podkreślił, że samorządo-
wa forma nadzoru nad kadrą inżynierską i 
przyznawanie uprawnień, sprawdziły się, 

Izba prowadzi te procedury już od 15 lat. Zde-
mentował pogłoski, jakoby trudno było zdać 
egzamin na uprawnienia. Dowodem na to jest 
ponad 85 proc. średnia zdawalność egzaminu w 
Izbie mazowieckiej, która jest jedną z najwyż-
szych w kraju. Przewodniczący zachęcił studen-
tów do korzystania z bazy informacyjnej Izby 
i z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez 
Izbę, również dla studentów. Podkreślił też bli-
skie kontakty Wydziału i Izby mazowieckiej, 
czego wyrazem jest chociażby aktywny udział 
pracowników WIL w pracach poszczególnych 
organów Izby i ich uczestnictwo w procedurach 
egzaminacyjnych na uprawnienia.

 Prof. Eugeniusz Koda mówił o wymaga-
niach dotyczących uzyskania uprawnień bu-
dowlanych. Studenci, którzy kończą I stopień 
i z tytułem inżyniera i rozpoczną swoją karierę 
zawodową, będą musieli odbyć praktykę za-
wodową na budowie dwukrotnie dłuższą niż 
absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia 
i uzyskali tytuł magistra. Po zakwalifikowa-
niu praktyki, kandydaci muszą zdać jeszcze 
dwustopniowy egzamin na uprawnienia, test 
pisemny i egzamin ustny. Jego pomyślne zali-
czenie przed komisją Izby, warunkuje uzyska-

nie certyfikatu, który umożliwi wykonywa-
nie samodzielnej pracy w projektowaniu i 
na budowie. Przewodniczący podkreślił że 
absolwenci kierunku budownictwo, po odby-
ciu odpowiedniej praktyki, mogą uzyskiwać 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalnościach: konstrukcyjno-budowla-
nej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej 
drogowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, 
inżynieryjnej kolejowej (obiekty) oraz wy-
burzeniowej. Ponadto, mogą również uzyski-
wać uprawnienia w ograniczonym zakresie 
w specjalności instalacyjnej sanitarnej oraz 
architektonicznej, nadawanej przez Izbę Inży-
nierów Architektów. 
 Studenci z ochotą skorzystali z zaprosze-
nia do dyskusji. Dowiedzieli się, czym jest 
książka praktyk, zaświadczenia i oświadcze-
nia potwierdzające odbycie praktyki zawo-
dowej, na czym polega zaliczenie praktyki i 
kto może ją potwierdzić. Padały pytania, czy 
można odbyć praktykę za granicą, a nawet na 
terenie państw afrykańskich. Jak widać - do-
bry humor nie opuszczał młodzieży. Pytano o 
egzaminy, jaki zakres wiedzy jest wymagany 
i gdzie szukać najlepszych jej źródeł. Z za-
interesowaniem przyjęto informację, że sto-
warzyszenia naukowo-techniczne organizują 
kursy przygotowawcze dla kandydatów na 
uprawnienia budowlane, często wykorzystu-
jąc do tego celu siedzibę Izby. 
 Prof. Eugeniusz Koda uznał spotkanie za 
ciekawe dla przedstawicieli samorządu i stu-
dentów. Wynieśli, bowiem sporą ilość infor-
macji pozwalających na skuteczniejsze przy-
gotowanie do  uzyskania  uprawnień.

W Warszawie odbyło się posiedzenie 
Zarządu Krajowego Związku Za-

wodowego „Budowlani”. W jego trakcie 
miała miejsce miła uroczystość związana 
z jubileuszem 30-lecia kierowania bran-
żowym Związkiem Zawodowym „Bu-
dowlani” przez  Zbigniewa Janowskiego. 
Członkowie Zarządu upamiętnili jubileusz 
plakietką z wierszem Wiesławy Szalast, 
Przewodniczącej ZO Łódzkiego, i „związ-
kowym” smacznym tortem. Przewodniczą-
ca ZO Świętokrzyskiego Anna Bujnow-
ska wręczyła Zbigniewowi Janowskiemu 
Medal 125-lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanych. MOIIB skierował okoliczno-
ściowy adres z gratulacjami dla Jubilata.
 ZZ „Budowlani” jest ogólnopolską orga-
nizacją związkową, zrzeszającą ponad 11 
tys. pracowników budownictwa, przemysłu 
materiałów budowlanych, spółdzielczości 
mieszkaniowej i obsługi nieruchomości, 

leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu 
drzewnego, meblarskiego, płytowego i wszyst-
kich branż pokrewnych. „Budowlani” są orga-
nizacją o 125-letniej tradycji. Jej członkowie 
działają w ponad 260 organizacjach podstawo-
wych (zakładowych i międzyzakładowych) w 
14 Okręgach. Związek, pod przewodnictwem 
Zbigniewa Janowskiego, działa na rzecz two-
rzenia układów zbiorowych pracy na różnych 
szczeblach, realizacji porozumień i umów spo-
łecznych oraz obrony osiągniętych uprawnień. 
Podejmuje inicjatywy na rzecz doskonalenia 
prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, 
edukacji zawodowej i szeroko rozumianej po-

lityki społecznej i gospodarczej. Szczególną 
wagę przywiązuje do działań na rzecz popra-
wy stanu bezpieczeństwa pracy w budownic-
twie. Udziela pomocy prawnej, podejmuje 
interwencje w konfliktach miedzy członkami 
Związku i pracodawcą, inicjuje i organizuje 
pomoc swoim członkom. Prowadzi też sze-
roką działalność szkoleniową, informacyj-
ną, wydawniczą, socjalną, wypoczynkową, 
kulturalną, sportowo-rekreacyjną.  Realizuje 
wiele projektów międzynarodowych i krajo-
wych, finansowanych ze środków UE. 
 Zbigniew Janowski uczestniczył w pracach 
Okrągłego Stołu jako współprzewodniczący 
obrad podzespołu ds. polityki mieszkaniowej. 
W 1990 r. założył Fundację „Wszystko dla 
Dzieci”, której został prezesem.  Od 1991 do 
2005 był posłem na Sejm I, II, III i IV kaden-
cji, a w czasie ostatniej - stał na czele Rady 
Ochrony Pracy przy Sejmie RP. W uznaniu 
zasług, Rada MOIIB nadala Z Janowskiemu 
tytuł Złotego Promotora Budownictwa. 
 Przewodniczącemu Zbigniewowi Janow-
skiemu, przyjacielowi naszej Izby, przesy-
łamy od kierownictwa MOIIB i wszystkich 
członków, życzenia zdrowia i wielu lat pracy 
na rzecz rozwoju branży budowlanej.

Człowiek dialogu 
Zbigniew Janowski już 30 lat przewodzi ZZ „Budowlani”
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„Będzie to interesujący rok” 

n Za nami 2017 rok. Jaki 
był dla województwa 
mazowieckiego?
 - Z zadowoleniem mogę 
powiedzieć, że był to dobry 
rok dla Mazowsza – czas 
ciężkiej, ale też satysfak-
cjonującej pracy na rzecz 
wielu spraw ważnych dla 
mieszkańców naszego wo-
jewództwa.. 
 Ten rok był bardzo uda-
ny przede wszystkim pod 
względem inwestycyjnym. 
Dzięki środkom z budże-
tu Mazowsza, zrealizo-
waliśmy szereg ważnych 
przedsięwzięć drogowych  
i w służbie zdrowia. Warto podkreślić, że te 
inwestycje zawsze wymagają największych 
nakładów finansowych. Nasze instytucje 
kultury również rozpoczęły kilka ciekawych 
przedsięwzięć, które będą realizowane albo 
wyłącznie z naszego budżetu, albo przy 
udziale środków unijnych w ramach RPO 
WM. Po raz kolejny udało nam się też wy-
gospodarować w naszym budżecie środki dla 
strażaków ochotników na wozy strażackie i 
specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Z myślą 
o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców 
najmniejszych wspólnot, czyli mazowiec-
kich wsi opracowaliśmy nowy program 
wsparcia finansowego dla sołectw. Na jego 
realizację tylko w tym roku przeznaczymy 
6 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczo-
ne np. na remonty świetlic, budowę małych 
placów zabaw, ale też na zakup książek do 
wiejskich bibliotek.

n A gdyby tak pokusić się o wskazanie 
tego jednego najważniejszego osią-
gnięcia zeszłego roku? Co by to było?
 - Niewątpliwie jedno z większych, ale też 
długo oczekiwanych przedsięwzięć zeszłego 
roku to uchwała antysmogowa dla Mazow-
sza. Jej przygotowanie i przyjęcie poprze-
dziły szerokie konsultacje społeczne. Nad jej 
brzmieniem pracowaliśmy nie tylko my, jako 
strona samorządowa, ale także eksperci czy 
przedstawiciele organizacji społecznych.
 Co mnie szczególnie cieszy - w ten pro-
ces bardzo aktywnie włączyli się miesz-
kańcy naszego regionu, zgłaszając ponad 
2 tys. niezwykle dla nas cennych uwag do 
tego dokumentu. 11 listopada był ukorono-
waniem tych intensywnych prac, tego dnia 
tzw. uchwała antysmogowa weszła w życie. 
Oczywiście, mamy świadomość, że wymia-
na pieców czy kominków to przedsięwzięcie 
znacznie obciążające budżety mieszkańców 
Mazowsza. Dlatego planując na przyszły rok 
harmonogramy konkursowe w ramach RPO 

WM 2014-2020, zabezpieczyliśmy środki 
na unijne konkursy, w których będzie moż-
na pozyskać wsparcie na ten cel. To jednak 
nie jedyne działanie, na które warto zwrócić 
uwagę. Dobiega końca budowa szpitala psy-
chiatrycznego w podwarszawskich Ząbkach. 
To będzie największa i najnowocześniejsza 
tego typu placówka, i to nie tylko na Mazow-
szu, ale i w kraju. 
 W naszym szpitalu dziecięcym w Dzie-
kanowie Leśnym na początku zeszłego roku 
uruchomiliśmy pierwsze na Mazowszu Cen-
trum Leczenia Mukowiscydozy dla dzieci. 
Z nowych oddziałów korzystać mogą tak-
że pacjenci szpitala siedleckiego, szpitala 
bródnowskiego w Warszawie czy szpitala 
międzyleskiego. Nie można także nie wspo-
mnieć o otwarciu w naszym centrum Attis w 
Warszawie zakładu onkologii kobiecej. Ten 
rok to również nowy tabor dla naszych Kolei 
Mazowieckich.

n Zdaje się, że rok 2018 zapowiada się 
jeszcze lepiej. Co będzie się działo na 
Mazowszu przez najbliższe 12 miesię-
cy? Czy Mazowsze będzie nadal naj-
większym w kraju placem budowy?  
– pytają inżynierowie.
 - Będzie się działo bardzo dużo, a to za 
sprawą rekordowego inwestycyjnego bu-
dżetu Mazowsza. Te niebagatelne 1,1 mld 
zł przeznaczymy na modernizacje i budowy 
dróg czy doposażenie i remonty w naszych 
szpitalach i instytucjach kultury. Na inwesty-
cje w infrastrukturę drogową na Mazowszu 
trafi połowa całego budżetu, czyli blisko 570 
mln zł. Kolejne 170 mln zł wspomoże szpita-
le, a ponad 67 mln zł placówki kultury.
  Nie zabraknie także środków dla organi-
zacji pozarządowych. Na ten cel mamy 34,4 
mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Ma-
zowsza są także dotacje dla naszych spółek 
kolejowych - Kolei Mazowieckich i War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Wydatki na ten 
cel wyniosą łącznie 286,6 mln zł.

 n To też kolejny rok wdrażania fun-
duszy unijnych na Mazowszu. Na jakie 
środki w tym roku mogą liczyć mazo-
wieccy beneficjenci? 
 - W tej unijnej perspektywie 2014-2020 
do rozdysponowania mamy ponad 8 mld 
zł. Do tej pory do beneficjentów trafiło już 
ponad 4 mld zł. Na ogłoszone dotychczas 
nabory wpłynęło ponad 7,1 tys. wniosków. 
198 projektów z Mazowsza zostało już za-
kończonych. Nasi beneficjenci to nie tylko 
samorządy lokalne, ale także przedsiębiorcy 
- zarówno Ci w skali makro, jak i mikro.
 W tym roku uruchomimy kolejne 24 na-
bory na łączną kwotę dofinansowania blisko 
pół miliarda złotych. Będzie można uzyskać 
wsparcie na projekty z zakresu sfery badaw-
czo-rozwojowej, wzrostu e-potencjału Ma-
zowsza czy gospodarki niskoemisyjnej. Te 
ostatnie to szczególnie ważne pieniądze, bo 
będzie je można przeznaczyć na m.in. termo-
modernizacje budynków czy wymianę urzą-
dzeń grzewczych, co doskonale wpisuje się 
w nasze działania wpływające na obniżenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

n Panie Marszałku, jakie Pana zdaniem 
będą najważniejsze wydarzenia 2018 
roku?
 -  Po pierwsze - 2018 to rok wyborczy, za-
tem z pewnością czeka nas test z naszej oby-
watelskiej świadomości.

 Po drugie - będzie to szereg działań i de-
cyzji na poziomie europejskim - w Komisji 
Europejskiej, w Parlamencie Europejskim 
będzie się decydowała przyszłość polityki 
spójności. Będziemy rozmawiać z instytu-
cjami europejskimi na temat poziomu wspar-
cia dla Polski i polskich regionów. Na szczę-
ście od stycznia Unia Europejska, patrząc 
na Mazowsze, widzi dwa odrębne obszary 
wsparcia. To olbrzymi sukces Mazowsza, 
bo od początku roku jesteśmy traktowani 
przez Unię Europejską nie jako jeden spójny 
i szybko bogacący się region, ale dwie od-
rębne jednostki statystyczne. 
 W tym sensie podział statystyczny, o który 
zabiegaliśmy i nasza aktywność w Europie 
będą miały duże znaczenie. Mamy też na-
dzieję, że polski rząd nie wycofa się z decy-
zji poprzedników i samorządy wojewódzkie 
utrzymają prawo dysponowania 40 proc. 
przyznanych środków unijnych. 

  Zamierzamy również podtrzymać polity-
kę inwestycyjną. Budżet na 2018 r. daje w tej 
kwestii duże możliwości. 

n Czego życzyć marszałkowi woje-
wództwa mazowieckiego i Mazowszu 
na ten rok?
 - Marszałkowi przede wszystkim sił i spo-
koju. A Mazowszu - by nie zwalniało tempa 
i ciągle tak dobrze się rozwijało. Bo nasza 
siła tkwi w gospodarce, produkcji rolnej, 
innowacyjnych przedsiębiorcach i zaangażo-
wanych mieszkańcach. Możemy być z tego 
dumni.
 
n Dziękuję za rozmowę 

Rozmowa z Adamem Struzikiem
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego



Relacja str 9

Inżynier Mazowsza nr 1(71) styczeń/luty 2018

Budowa obejmuje odcinek dwujezdniowej 
obwodnicy, w ciągu drogi ekspresowej 

S61 oraz jednojezdniowej łącznicy węzła 
„Suwałki Północ” łączącej obwodnicę z ist-
niejącą drogą krajową nr 8.
 Zadanie podzielone jest na dwa odcinki:
-  odcinek A - odcinek drogi ekspresowej 

S61 od km 0 do km 12.
- odcinek B - odcinek drogi ekspresowej 

S61 od km 12 do km 12+830m wraz z bu-
dową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o 
długości ok. 670 m.

   Inwestycja swoim zakresem obejmuje tak-
że budowę: drogi gminnej łączącej drogę wo-
jewódzką z drogą wojewódzką  bez warstw 
asfaltowych, budowę wiaduktów drogowych 
oraz przejść dla zwierząt, budowę dodatko-
wych jezdni obsługujących tereny przyległe. 
Planowana jest także budowa  rond – katego-
ria ruchu KR4,  ronda – kategoria ruchu KR7, 
budowa  oznakowania dróg i urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji 
ściekowej  i deszczowej a także oświetlenia 
w rejonie węzłów i skrzyżowań. Wykonawcy 
dokonają rozbiórki istniejącej infrastruktury 
kolejowej, zbudują ekrany akustyczne oraz 
przeciwolśnieniowe w ramach zapewnienia 
elementów ochrony środowiska oraz nasadzą 
zieleń.
 Droga krajowa nr 8 przebiegająca przez 
Suwałki jest bardzo ważnym szlakiem prze-
prowadzania ciężkiego ruchu tranzytowego 
między przejściem granicznym w Budzisku 
do centrum kraju i dalej, w kierunku Europy 
Zachodniej. W okolicy miasta krzyżuje się 
kilka szlaków komunikacyjnych drogowych 
i kolejowych. W związku z tym w mieście 
występują znaczne utrudnienie ruchu drogo-
wego. Natężenie ruchu osiąga poziom wy-
czerpujący przepustowość miasta. Ciągle roz-
wijający się transport tranzytowy powoduje 
przyspieszenie niszczenia konstrukcji drogi. 
Zachodzi więc konieczność wyprowadzenia 
ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane 
- objaśniał kierownik budowy Marek Pekar. 
Budowa obwodnicy miasta Suwałk na pewno 
poprawi komfort życia mieszkańców.
 W ciągu obwodnicy występują węzły, 
które ułatwią skomunikowanie się z innymi 
drogami:
-  Węzeł „Suwałki Zachód” - skrzyżowa-

nie drogi ekspresowej z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 653 relacji Sejny-Olecko. 
Połączenie to zostanie rozwiązane w for-
mie skrzyżowań jednopoziomowych, jako 
rondo.

Wycieczka techniczna na budowę obwodnicy  Suwałk

Pochwała dobrej roboty
      
        Członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB wybrali się na budowę obwodni-
cy Suwał, aby zapoznać się z metodami pracy firm budujących ten fragment magi-
strali drogowej łączącej wschodnią granicę kraju ze stolicą.  Wycieczka techniczna 
rozpoczęła się od przejazdu autokarem po całej nowo budowanej trasie. W trak-
cie objazdu kierownik robót drogowych, Marek Pekar opowiadał o zaawansowaniu 
robót, o elementach drogowych i o specyfice wykonywanych prac.

-  Węzeł „Suwałki Południe” - skrzyżowa-
nie drogi ekspresowej z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 665

-  Węzeł „Suwałki Północ” - połączenie 
projektowanej drogi ekspresowej S61 z ist-
niejącą drogą krajową nr 8. S61 oraz dro-
ga krajowa nr 8 łączą się na skrzyżowaniu 
typu rondo.

 Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem 
oglądali system odwodnienia drogi. Problem 
rozwiązany jest za pomocą ukształtowania ni-
welety drogi, poprzez nadanie odpowiednich 
spadków podłużnych i poprzecznych, umoż-
liwiających spływ wody do rowów drogo-
wych. Przy nasypach do 3 m przewiduje się 
bezpośredni spływ wody do rowów. Powyżej 

3 m woda z jezdni najpierw 
kierowana jest do ścieków 
przykrawędziowych, a ście-
kami trapezowymi do rowów. 
Dla dróg wyższych klas, wody 
deszczowe odprowadzane są 
przez wpusty uliczne do ście-
ków trapezowych i następnie 
do ścieku skarpowego, gdzie 
woda dalej trafia do rowu. 
Dalej wody opadowe odpro-
wadzane są rowami do zbiorni-
ków retencyjno-infiltracyjnych 
lub do rzeki Czarna Hańcza.

Dodatkowo, w miejscach gdzie nie ma moż-
liwości odprowadzania wód opadowych bez-
pośrednio do rowów, zaprojektowano budo-
wę kanalizacji deszczowej. Odprowadza ona 
wody opadowe do rowu prawego przy S61 
a następnie do Czarnej Hańczy, przed którą 
zamontowano urządzenia do podczyszczania 
wód opadowych, w celu ochrony rzeki.
 Inwestorem obwodnicy jest GDDKiA, 
generalnym wykonawcą - firma Budimex. 
Dziękujemy  Kierownikowi Kontraktu, Zbi-
gniewowi Hamerlikowi oraz kierownikowi 
robót drogowych, Markowi Pekarowi za 
możliwość zwiedzenia i zapoznania się ze 
szczegółami budowy obwodnicy miasta Su-
wałki.            tekst i foto: Radosław Cichocki
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Sekrety Warszawy

Lewobrzeżna Warszawa w drugiej połowie 
XIX w. zdecydowanie urosła do rangi 

metropolii, licząc sobie w 1881 r. 336 tys. 
mieszkańców, 250 ulic, 1250 budynków pod-
łączonych do wodociągu, kolej żelazną wraz 
z dworcami, żeglugę parową, system tramwa-
jów konnych, ponad 300 fabryk, dwa nowe 
mosty, elektryczność (przy ulicy Niecałej), 
centralę telefoniczną obsługującą 800 nume-
rów i gazownię (oddaną do użytku w 1888 r.).  
Tymczasem spoglądając z wysokości skarpy 
warszawskiej lub mostu Kierbedzia na pra-
wobrzeżną Warszawę, rozciągał się tam taki 
oto widok:

Na rzece tratwa drzemie. Dwa galary
Zwiesiły żagle jak białe sztandary 
I nieruchome stoją, i nie płyną
Brzeg praski gęstą odziany wikliną...
A dalej wielka, zielona płaszczyzna –
To mazowiecka nasza ziemia żyzna) 

 Praga w roku 1881 liczyła sobie zaledwie 
25 ulic, które wg. Niemca Fritza Wernicka 
z 1876 [...] rozciągają się na niesłychaną 
szerokość, uniemożliwiając ułożenie bruku; 
poszczególne domy i chaty niepodporządko-
wane jakiemukolwiek planowi rozrzucone są 
bezładnie w różnych punktach równiny [...]. 
 Szerokie ulice podobnie jak nieładne domy, 
miały jednak swoje praktyczne zastosowanie. 
Mogły szybko i bez kłopotu zamieniać się w 
rozległe targowiska dóbr wszelkich.  W latach 
80. XIX w. Praga, będąc zapleczem i spicle-
rzem lewobrzeżnej Warszawy, stała jednocze-
śnie w jej cieniu. (…).   

 W 1855 r. w Ogrodzie Saskim uruchomio-
no fontannę, stanowiącą piękny dodatek do 

warszawskiego wodociągu projektu Henryka 
Marconiego. Gdy planowano przebieg nowej 
sieci, Pragi w ogóle nie brano pod uwagę. 

Biedna, słabo rozwinięta, zabudowana drew-
nianymi chylącymi się do ziemi chałupami 
część Warszawy, leżąc po drugiej stronie 
Wisły, znajdowała się przez wiele lat poza 
polem widzenia magistratu. Dopiero wybuch 
pożaru w 1868 r,, który strawił ogromną część 
tej dzielnicy sprawił, iż namiestnik Królestwa 
Polskiego Teodor Berg, polecił założenie na 
Pradze wodociągu. Instalacja służyć miała 
jednak przede wszystkim do celów przeciw-
pożarowych. Budowę wodociągu potrakto-
wano jednak - tak jak i wszystkie palące po-
trzeby Pragi, po macoszemu. Chociaż projekt 
powierzono młodemu i zdolnemu inżyniero-
wi Alfonsowi Grotowskiemu, to  kilka szcze-
gółów tej inwestycji pozostawiało pewne wąt-
pliwości. Ujęcie wody z Wisły znajdowało się 
tuż poniżej wylotu kanału odprowadzającego 
wodę z rzeźni, fabryki wyrobów metalowych 
oraz targowiska bydlęcego. Woda, zgodnie  
z założeniami, nie była filtrowana. 
 Zbiornik wody, wieża ciśnień oraz pom-
pownia zbudowano przy wale ochronnym 
znajdującym się u zbiegu ulic: Olszowej, 

„Brzeg Praski gęstą odziany wikliną...”
Szerokiej (Kłopotowskiego) oraz Bruko-
wej (Okrzei). Początkowo za pompownię 
służyła lokomobila o sile 8KM, wcześniej 
wykorzystywana przy budowie mostu 
Kierbedzia oraz dwie pompy ssąco-tłoczą-
ce. W miarę rozbudowy wodociągu pra-
skiego, lokomobilę wymieniono na dwie 
maszyny parowe o łącznej sile 24 KM. 
Maszynownia wraz z kieratem na dwa 
do czterech koni, gotowym do użycia na 
wypadek awarii maszyn, przepompownia 
oraz zbiornik o pojemności 906 m³ mie-
ściły się w budynku z wieżą, zaprojek-
towanym przez Zygmunta Kiślańskiego  
 i Edwarda Cichockiego.

 W roku 1869 wodociąg sładał się z sieci 
ulicznej mierzącej kilometr, siedmiu hy-
drantów pożarowych i jednej fontanny. Pod 
koniec lat 70. XIX  wieku sieć rozbudowano 
do 4,8 km, u schyłku swojej działalności wo-
dociąg Grotowskiego mierzył 9,8 km, znaj-
dowało się na nim 28 hydrantów przeciwpo-
żarowych i 12 zdrojów ulicznych. Dostarczał 
3800 m³ wody dziennie, zasilając 33 budynki, 
w tym Szpital Praski. Siedzibą służby wodo-
ciągowej stał się wyremontowany na ten cel 
dom „Pod Filarami” lub też „Pod Kolumna-
mi”, czyli niewielki, klasycystyczny gmach 
dawnej Komory Wodnej, obecnie Urząd Sta-
nu Cywilnego. 
 Wodociągi Grotowskiego zaopatrywały w 
wodę warszawską Pragę przez 27 lat. Zostały 
zamknięte 1 września 1896 r. Ich pracę zastą-
piła sieć wodociągów Lindleya, doprowadzo-
na na prawobrzeże przewodem podwieszo-
nym pod mostem Kierbedzia.
                                       Amalia Szałachowska

Szersza wersja artykułu
 na stronie internetowej MOIIB

Ulica Targowa w końcu XIX w.

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

      
      Konferencja zorganizowana przez Oddział Warszawski SIMP i Centrum Rze-
czoznawstwa Budowlanego odbyła się w Warszawie 16 i 17 listopada 2017 r. Kon-
ferencja była kontynuacją problematyki bezpieczeństwa obiektów antropogenicz-
nych, stworzonych przez ludzkość na przestrzeni dziesiątków a nawet setek lat. 

Dwa lata temu odbyła się I Konferencja, 
która miała charakter ogólnopolski, te-

goroczna, w której udział wzięli także przed-
stawiciele z zagranicy, stała się międzynaro-
dową. Prowadził ją dr inż. Adam Baryłka, 
przewodniczący komitetu organizacyjnego.  
Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr 
hab. inż. Jan Szmidt przewodniczył komite-
towi naukowemu konferencji. 
  Obiekty antropogeniczne to budowle stwo-
rzone przez człowieka, charakteryzujące się 
określonymi cechami fizycznymi i funkcjo-

nalno-użytkowymi odpowiednio dostosowa-
nymi do potrzeb człowieka. Nie bez znacze-
nia, obok funkcjonalności tych obiektów, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi użytkują-
cych te obiekty. 
   Nauczeni doświadczeniem sprzed 2 lat or-
ganizatorzy nieznacznie zmniejszyli liczbę 
referatów, dzięki czemu udało się zmieścić ze 
wszystkimi zaplanowanymi wykładami i za-
chować wystarczająco dużo czasu na niezwy-
kle bogatą dyskusję bezpośrednio po każdym 
referacie. Ta formuła jest moim zdaniem zde-

cydowanie lepsza od planowanej dyskusji na 
zakończenie konferencji (która w tym przy-
padku też miała miejsce). 
 Przedmiotem konferencji były problemy 
inżynierii bezpieczeństwa w zakresie tech-
nicznym, ekonomicznym, prawnym i orga-
nizacyjnym, z którymi spotykamy się na co 
dzień w projektowaniu, wykonawstwie i eks-
ploatacji obiektów. Cele konferencji organi-
zatorzy określili w 6 punktach:
•  praktyczne aspekty rozwoju teorii inżynie-

rii bezpieczeństwa obiektów;
•  metody projektowania, wykonywania  

i eksploatacji obiektów z uwzględnieniem  
wymagań bezpieczeństwa;

• kierunki rozwoju technologii tworzenia 
obiektów bezpiecznych

•  metody diagnostyki bezpieczeństwa obiek-
tów na wszystkich etapach ich realizacji  
i użytkowania

•  bezpieczeństwo obiektów w przepisach 
prawa oraz potrzeb

•  ekonomiczne aspekty inżynierii bezpie-
czeństwa obiektów

Budujmy rozważnie

dokończenie - str. 12
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Sport

Rekordowa obsada zawodów
VI Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym o puchar Prezesa PIIB, Andrzeja Rocha Dobruckiego

Ostatecznie pojechał do Szczyrku 12 oso-
bowy zespół ze składu drużyny, uzupeł-

niony o braci Wowkonowiczów, wielokrot-
nych zdobywców laurów dla naszej Izby. 
Dodatkowo do sportowych składów teamo-
wych dołączyli państwo Chłopeccy z Rado-
mia - członkowie naszego samorządu, którzy 
z własnej inicjatywy wzięli udział w rozgryw-
kach, a następnie również formalnie dołączyli 
do mazowszańskiej ekipy. W ten sposób mo-
gliśmy sformować aż cztery zespoły do roz-
grywek teamów.
 Zawody rozpoczął jak zwykle „loteryjny” 
turniej indywidualny, w którym dość nie-
chętnie uczestniczą zawodnicy z wyższych 
półek brydżowych rankingów. W tym roku 
jednak absencja mistrzów była nieznaczna. 
48 zawodników wzięło udział w tym turnieju 
otwarcia. Zdobyliśmy tu medal brązowy za 
sprawą Marka Kamelskiego. 
  Znacznie lepiej dla nas przebiegał pierw-
szy turniej sobotni, którym była rywalizacja 
na punkty meczowe (IMPY) Pierwsze i dru-
gie miejsca zajęli nasi zawodnicy. Witold 
Starkiewicz i Jan Wadowski wygrali a wi-
celiderami zostali Tomasz Mikołajczyk z 
Tadeuszem Pawlakiem. Kolejne nasze pary 
znalazły się na miejscach 8;10; 11, a 27 par 
uczestniczyło w tej części zawodów. 
  Wieczorny turniej sobotni rozgrywany 
na zapis maksymalny przyniósł zwycięstwo 
mieszanej parze śląsko-opolskiej, natomiast 

dobrze grali nasi zdobywając srebrny 
medal  Marek Kamelski ze Sławo-
mirem Stępniewskim, a dalej 4-te 
miejsce przypadło Tomaszowi Mi-
kołajczykowi z Tadeuszem Pawla-
kiem. Dalsze pary Mazowsza znala-
zły się na 6, 8 i 12 miejscach. 
 Jak zawsze najwięcej emocji to-
warzyszy turniejowi teamów, który 
decyduje o wyłonieniu zdobywców 
Pucharu Prezesa PIIB. Do rywaliza-
cji przystąpiła rekordowa liczba 14 
czteroosobowych zespołów, w różny sposób 
reprezentujących poszczególne okręgi. Były 
też drużyny zestawiane z przedstawicieli 
różnych okręgów, tych, które wystawiły tyl-
ko pary. Do rozwiązań ekstremalnych należy 
wystawienie przez okręgi śląski i mazowiecki 
po czterech zespołów. 
  Twarda rywalizacja o puchar Prezesa bę-

dzie na przyszłość wymagała od 
organizatorów podjęcia regulamino-
wych decyzji na podstawie, których 
tylko jedna drużyna powinna repre-
zentować oficjalnie określoną izbę 
okręgowa. W aktualnych rozgryw-
kach dwa okręgi miały teoretycznie 
czterokrotnie większe szanse zdoby-
cia pucharu. 
  Zakończenie tych zawodów nie 
dostarczyło problemów i nie wywo-
łało dyskusji, ponieważ rywalizują-
cych pogodzili koledzy z Podlasia. 

Turniej teamów zakończył się 
zwycięstwem reprezentantów 
Podlaskiej OIIB, która starto-
wała w pojedynczym czterooso-
bowym składzie i reprezentacja 
określonego okręgu nie podlega-
ła dyskusji. Członkowie ligowej 
drużyny MOIIB zdobyli w tur-
niejach mistrzostw 1 medal zło-
ty, 2 srebrne i 1 brązowy. Wśród 
kobiet najlepszy wynik w klasy-
fikacji generalnej zdobyła Ewa     

                    Chłopecka z naszej Izby.
  Na naszych zawodach przeważnie zesta-
wiane są pary grające ze sobą sporadycznie 
lub nawet po raz pierwszy. Ta sytuacja nie 
sprzyja możliwości przewidywania rezulta-
tów. Pojawia się wiele niespodzianek. Turniej 
teamowy ze względu na mnogość par i ogra-
niczony czas rozgrywek był rozgrywany me-
todą „parowo-teamową”. Uważnie analizując 
rezultaty można łatwo stwierdzić, że realne 
możliwości zwycięstwa mogły mieć zespoły 
odmiennie kojarząc pary ze sobą. 
  Gratulujemy kolegom z Podlasia, któ-
rych zwycięstwo było bezapelacyjne z ostro 
atakującymi pozycję lidera zespołami z Pod-
karpacia i Śląska. Organizatorom, a w szcze-
gólności koledze Januszowi Kozuli serdecz-
nie dziękujemy za gościnę i za wprowadzenie 
do porządku rozgrywek popołudniowej prze-
rwy w sobotę. Do rewanżu za rok już zaczy-
namy się szykować.                 Jerzy Kotowski

fot.: Adrian Bakalarz

  Mazowiecka Izba w VI Mistrzostwach Polski w brydżu sportowym o puchar     
      Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, organizowanych corocznie przez Ślą-
ską OIIB, wystawiła liczną reprezentacje. Udział w rozgrywkach niemal całej drużyny 
MOIIB grającej aktualnie w III Lidze Wojewódzkiej na Mazowszu, był rodzajem na-
grody za osiągnięcie ligowe, którym niewątpliwie był awans drużyny z ligi okręgowej 
do wojewódzkiej. 
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Drużyna siatkarzy MOIIB nadal jest na 
topie. Ostatnio znów odniosła wielki 

sukces…
 - Sukces to istotnie duży - mówi Stani-
sław Starosz, przedsiębiorca, zawodnik  
i organizator drużyny -  W 2017 r. zdo-
byliśmy w sezonie zimowym I miejsce,  
w wiosennym - III, a w jesiennym ponow-
nie I. W związku z  tym za cały rok zdobyli-
śmy I miejsce w grupie mistrzowskiej Ligii 
siatkówki przedsiębiorstw Play Volley. Or-
ganizator rozgrywek w tym roku zaskoczył 
nas, bo niezależnie od pucharu za I miej-
sce w grupie w rozgrywkach jesiennych, to 
jeszcze ufundował superpuchar Play Volley 
dla najlepszej drużyny w rozgrywkach ca-
łorocznych. Jest to puchar przechodni, któ-
ry przejdzie na własność drużyny, dopiero 
wtedy, gdy ta zdobędzie I miejsce przez 
kolejne trzy lata. To trudno osiągalne, ale 
przecież możliwe. Organizatorzy postawili 
tak trudne warunki, bo puchar jest okaza-
ły - ma prawie metr wysokości - i zapewne 
nie chcą się go zbyt szybko pozbyć. Przez 
cały 2018 rok puchar będzie stał w siedzi-
bie MOIIB. 
  Drużyna zdobyła także „mały” puchar 
- za zdobycie I miejsca w rozgrywkach je-
siennych. 

Liga siatkówki  Play Volley

„Wielki” puchar dla naszych

n Czy przeciwnicy chcą z Wami jesz-
cze grać, bo ogrywacie wszystkich?
 - To wcale nie jest takie proste - stwier-
dza Pan Stanisław - Obserwujemy, że nasi 
przeciwnicy przychodzą w nowych skła-
dach, eksperymentują i wszelkimi sposo-
bami chcą nam odebrać tytuł. W rozgryw-
kach uczestniczy m.in. nowa firma Enprom. 
Ograli nas w jesiennych rozgrywkach, może 
dlatego, że mieliśmy słabszy dzień. Ale to, 
że wygrali sześć kolejnych meczy o czymś 
świadczy. Ostatecznie zajęli drugie miejsce, 
tuż za nami. Jest także dobra drużyna Deut-
sche Banku, który w rundzie wiosennej za-
jęła pierwsze  miejsce, a teraz trzecie. 
 Ponieważ Liga Firm Play Volley się roz-
rasta, więc organizator utworzył trzy grupy 
rozgrywek: mistrzowską - w której gra dru-
żyna MOIIB, ekstraklasę i pierwszą ligę. 
W naszej grupie grają  systemem „każdy z 
każdym” mecz i rewanż. 

 Nie ma już łatwych meczy, te sześć 
drużyn to równorzędne zespoły i napraw-
dę trzeba się zmobilizować, żeby wygrać 
mecz. Nie przychodzi  to nam łatwo bo kilka 
meczy wygraliśmy stosunkiem 2:1.

n Ale jednak wygraliście. Przeciwni-
cy się wzmacniają, a wy? Widziałem  
w drużynie nowe twarze?
 - To naturalny proces, bo część kolegów 
wykrusza się. Może nie rezygnuje, ale z po-
wodu zdarzeń losowych czy pilnych zajęć 
nie może brać udziału w rozgrywkach. Tak 
więc ciągle eksperymentujemy i poszuku-
jemy nowych zawodników, którzy chcieli-
by grać. Przybyło ostatnio trzech nowych 
kolegów, z tego dwóch naprawdę dobrych  
i jakoś dajemy sobie radę. Dobrze, że mamy 
salę treningową poza oficjalnymi meczami 
na treningi, sprawdziany. Nic na żywioł.  
Możemy się spotykać, zgrywać i to dużo 
nam daje. Same rozgrywki odbywają się  
w Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena 
Ursynów”. To super hala, z w pełni wypo-
sażony zapleczem. Są tam sędziowie pro-
fesjonalni, którzy prowadzą mecze. Prowa-
dzona jest statystyka rozgrywek. W sumie 
pachnie to profesjonalizmem.

n Czy następują jakieś zmiany w sa-
mym systemie gry?
 - W tym roku powtórzymy rozgrywki 
w systemie z 2017 r. Grając „każdy z każ-
dym” nie unikniemy ani najlepszych, ani 
słabszych przeciwników. Szykuje się na-
prawdę zacięta rywalizacja. Jest pewne, że 
mamy  trzech równorzędnych rywali.

n Żeby Wam kibicować trzeba wybrać 
się do „Areny Ursynów” lub pocze-
kać do czerwca, by w Starej Miłośnie 
oklaskiwać Was w czasie konkursu na 
corocznym pikniku  Trzymamy kciuki 
za drużynę budowlanych.

  Referaty o różnorodnej tematyce zostały rozłożone na 2 dni w 5 panelach tematycznych. 
Ich celem była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, 
metod projektowania, wykonawstwa, eksploatacji. Niezwykle ciekawe rozważania, a przede 
wszystkim przykłady prezentowane przez wykładowców, świadczyły o ich świetnym przygo-
towaniu i znajomości problemów. Problemów, które w naszej codziennej pracy budowlańców 
umykają z pola widzenia. Wszystkie referaty będą zamieszczane w wydaniach czasopisma  
Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.
 Zainteresowanie konferencją było bardzo duże. Świadczy o tym ponad 200 uczestniczących, 
z różnych środowisk, jak i dynamika dyskusji, wskazująca na  spełnienie oczekiwań uczestni-
ków.  Reprezentowani byli pracownicy jednostek naukowych i technicznych w kraju i za grani-
cą, a także przedstawiciele policji, wojska i straży granicznej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego reprezentował wiceminister, Sebastian Skuza. Organizatorzy konferencji otrzymali 
liczne adresy gratulacyjne, między innymi od Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Patronat 
honorowy nad konferencją objęła m.in. również Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa. Członkowie MOIIB życzą organizatorom sukcesów w propagowaniu tematyki sze-
roko pojętego budownictwa antropogenicznego, a naszemu koledze, członkowi Izby, Adamowi 
Baryłce dziękujemy za sprawną organizacje.                                                                 
                                                                                                                             Andrzej Wasilewski

Dokończenie ze str. 10 Budujmy rozważnie

Drużyna MOIIB

Trofea za 2017 rok.
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12 grudnia ub r.  z inicjatywy Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa od-

było się spotkanie sekretarza stanu, Tomasza 
Żuchowskiego, z przedstawicielami wszyst-
kich jednostek samorządowych architektów i 
inżynierów budownictwo na czele z jednost-
kami Krajowymi. Prezesi Rad Krajowych: 
Andrzej Roch Dobrucki i Ryszard Gruda 
współprzewodniczyli dyskusji. W spotkaniu 
uczestniczyła także Anita Oleksiak, p.o. 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. Obecność przedstawicieli wszystkich 
jednostek okręgowych umożliwiała żywą 
wymianę uwag pod adresem skierowanego 
do  konsultacji publicznych projektu usta-
wy o architektach, inżynierach budownic-
twa oraz urbanistach. Samorząd inżynierów 
przed spotkaniem przekazał zestaw uwag 
zebranych w jednostkach okręgowych. Uwa-
gi pochodzące z tego opracowania nie były 
dyskutowane na  spotkaniu. Resort nie udzie-
lił też na nie szczegółowych odpowiedzi. Za-
pewniono, natomiast, że zostanie powołany 
specjalny zespół złożony z przedstawicieli 
ministerstwa i samorządów, celem opracowa-
nia ostatecznych wersji zapisów do projektu 
ustawy. - Tylko dobra rozmowa i rzetelna 
współpraca ze środowiskiem inżynierskim 
jest w stanie dać efekt synergii - powiedział 
Tomasz Żuchowski
  Prezes Dobrucki zwrócił uwagę na niepo-
kojący zapis art. 70 i art. 73, które środowi-
sko zawodowe traktuje, jako ograniczanie sa-
morządności naszych organizacji. Podkreślił 
również, że odczuwamy niedosyt wynikający 
z braku zapisów określających jednoznacz-
nie, że zawody inżynierów budownictwa są 
zawodami zaufania publicznego.
 Projekt ustawy o architektach, inżynierach 
budownictwa oraz urbanistach  przygoto-

Samorząd  inżynierski rozmawiał w  Ministerstwie Infrastruktury  

Inżynierowie chcą dalszych zmian

      
        24 listopada 2017 r. odbyła się czwarta edycja konferencji „Konstrukcje bu-
dowlane”.  Wydarzenie, które od kilku lat odbywa się w najciekawszych pod wzglę-
dem konstrukcyjnym i technologicznym budynkach, tym razem miało miejsce  
w Muzeum Śląskim w Katowicach.    

wany przez ministerstwo omawiał Błażej 
Korczak, z-ca dyrektora Departamentu Ar-
chitektury, Budownictwa i Geodezji MIiB. 
Podkreślił potrzebę określenia zasad obo-
wiązkowego podnoszenia kwalifikacji przez 
członków samorządu zawodowego.
  Uczestniczący w obradach przedstawiciele 
okręgowych izb inżynierów budownictwa nie  
wykorzystali w pełni okazji do podkreślenia 
bolących problemów środowiska wynika-
jących z regulacji ustrojowych. Uznano wi-
docznie, że przy bardzo ograniczonym czasie, 
zapewnienie o cyklicznym charakterze spo-
tkań z kierownictwem ministerstwa pozwoli 
śledzić rozwój prac nad ustawa i kodeksem,  
w sposób satysfakcjonujący. 
  Minister Żuchowski oświadczył, że usta-
wa inwestycyjna traktowana jako „mały Ko-
deks” powinna wymusić poszanowania ładu 
przestrzennego; stworzyć podwaliny syste-
mu wykluczającego możliwość budowania 
bez poszanowania funkcjonalności, estetyki  

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania 
wykładów przygotowanych przez grono 

wybitnych ekspertów i autorytetów branży 
konstrukcyjnej i budowlanej, m.in. prof. dr 
hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, 
prof. dr hab. inż. Michała Knauffa oraz 
mgr inż. Wiesława Bocheńczyka. Jak co 
roku, program merytoryczny skupiał się na 
projektowaniu i zastosowanych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych. Spotkanie przezna-
czone było przede wszystkim dla praktyków 
budownictwa oraz projektantów, dlatego też 
prelegenci podczas wykładów odnieśli się do 
swojego doświadczenia, zawiązanego z po-
wstawaniem Muzeum Śląskiego oraz Warsaw 
Spire. Wybór konstrukcji nie jest przypad-
kowy, ponieważ główne panele tematyczne, 

poświęcone były budownictwu podziemnemu 
i wysokościowemu, opierając się na przykła-
dzie wspomnianych budynków.
  Prelegenci opowiedzieli o nietypowych, 
innowacyjnych rozwiązaniach, które wyko-
rzystali na etapie projektowania lub budo-
wy. Poza odniesieniami do wymienionych 
konstrukcji, zaprezentowali tematy szerzej 
związane z branżą budowlaną, m.in. prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Starosolski przybliżył 
problematykę rozwoju polskiej myśli kon-
struktorskiej w budownictwie halowym. Nie-
co prowokujący temat, dotyczący minimal-
nych zbrojeń w oparciu o założenia doktryny 
Eurokod, poruszył prof. dr hab. inż. Michał 
Knauff, wspomagający merytorycznie przy-
gotowanie konferencji.  

  Panel o budownictwie podziemnym odno-
sił się do przykładów z konstrukcji Muzeum 
Śląskiego. Konstruktor mgr inż. Wojciech 
Wilczek przybliżył tematykę wykorzystania 
zbrojeń wysokiej wytrzymałości w słupach 
części ekspozycyjnej Muzeum. O różnorod-
ności konstrukcji obudowy głębokiego wyko-
pu mówił mgr inż. Robert Sołtysik. Arch. 
Inż. dypl. Mikołaj Szubert-Tecl przedstawił 
projekt Muzeum swojego autorstwa. Wpro-
wadzenie do panelu, mówiąc o budowie tune-
li i głębokich podziemi w miastach, wygłosił 
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska Lewan-
dowska. Panel o budownictwie wysokościo-
wym rozpoczął się wykładem dr inż. Jacka 
Wdowickiego, który przedstawił konstrukcje 
współczesnych budynków wysokościowych. 
Warsaw Spire to jedna z ciekawszych budow-
li w Polsce, a o rozwiązaniach technicznych 
zastosowanych przy jej wznoszeniu opowie- 
dział mgr inż. Ryszard Dąbek. Mgr inż. 
Urszula Tomczak przedstawiła rozwiąza-
nia techniczne dla zabezpieczenia głębokich 
wykopów w ścisłej zabudowie miejskiej, 
również odnosząc się do Warsaw Spire. Pro-
gram konferencji pozwolił 150 uczestnikom: 
inżynierom, kierownikom budowy, konstruk-
torom, projektantom, studentom,  poszerzyć 
wiedzę przydatną w praktyce zawodowej.

Podziemne i wysokościowe
IV  Ogólnopolska Konferencja „Konstrukcje Budowlane 2017”

i ekonomii. W tej wypowiedzi przewijała się 
wiara w rzetelny udział środowiska architek-
tów, inżynierów budownictwa w skutecznej 
realizacji tych działań. 
  W ocenie współpracy samorządu z mini-
sterstwem padło stwierdzenie o zbyt rozpro-
szonych uwagach pochodzących z terenu,  
a kierowanych bezpośrednio do ministerstwa, 
które stwarzają wrażenie zakłóceń w kana-
łach informacyjnych samorządu. Korzystając  
z obecności Anity Oleksiak poddano w 
wątpliwość kontrowersyjną decyzje władz  
o zakazie pełnienia funkcji w samorządzie 
równolegle z pozycją inspektora nadzoru bu-
dowlanego. 
 Przedstawiciele Ministerstwa podjęli in-
formacyjnie temat wchodzącej w życie nowe-
lizacji rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Udrożnia ono 
wprowadzenie nowoczesnych technologii, 
jak również przyśpiesza i ułatwia realizację 
procesu inwestycyjnego. Kolejnym tematem 
były proponowane rozwiązania w zakresie 
zmian w strukturze projektu budowlanego, 
które wynikają z projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z uproszczeniem 
procesu inwestycyjno-budowlanego („usta-
wy inwestycyjnej”). 
 Spotkanie było niewątpliwie niezwykle 
pożyteczne. Liczymy na pełną treści, kon-
sekwentną kontynuacje. Ze strony MOIIB 
uczestniczyli w spotkaniu Jerzy Kotowski  
i Roman Lulis.



Zdaniem Seniora str 15

Inżynier Mazowsza nr 1(71) styczeń/luty 2018

Na wstępie muszę tu młodszym wyja-
śnić, że autor tej dedykacji, dziś już 

niestety nieżyjący mój przyjaciel, Sta-
nisław Srokowski, przeszedł do historii 
polskiego budownictwa, jako wieloletni 
szef organizacji działającej obecnie w 
postaci grupy kapitałowej - PROCHEM 
S.A. Poznałem go natomiast już w drugiej 
połowie lat 60-tych jako przedstawiciela 
ówczesnego Biura Projektów Budownic-
twa Przemysłu Chemicznego „Prochem”, 
kiedy ja z kolei w ramach Zjednoczenia 
Budownictwa Zakładów Chemicznych 
projektowałem organizację realizacji in-
westycji i następnie reprezentując Zespół 
Generalnego Wykonawcy (bez sił wła-
snych), kierowałem początkami budo-
wy Zakładów Chemicznych POLICE. 
Później w latach 70. zorganizowałem i 
prowadziłem Warszawskie Biuro Projek-
towo-Badawcze Budownictwa Przemy-
słowego SYSTEM, Staszek zaś dowodził 
przekształconym ze standardowego biura 
projektów Przedsiębiorstwem Projekto-
wania i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Chemicznego „Prochem”.

   Istotnym novum i wyróżnikiem obu 
tych organizacji, co nas oczywiście za-
wodowo zbliżyło, było oferowanie usług 
inżynierskich w pełnym zakresie budow-
nictwa przemysłowego, czyli obok pro-
jektowania, również kierowanie budową 
i nadzór techniczny, zapewnienie dostaw 
maszyn i urządzeń oraz ich rozruch. Lepiej 
już nie wspominać, jakie trudności trzeba 
było pokonywać w gospodarce niedobo-
rów parając się taką właśnie działalnością.

  Tego rodzaju kłopotów nie miał oczy-
wiście i nie mógł ich znać ojciec Staszka. 
Wiktor Srokowski był bowiem absolwen-
tem, pierwszego w odrodzonej po zaborach 
Polsce, rocznika Wydziału Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Warszawskiej. Studia 
zresztą, podobnie jak i inni jego koledzy, 
mieli przedłużone do 1921 r. ze względu 
na ochotniczą służbę wojskową i uczest-
nictwo w wojnie polsko-bolszewickiej.  
A po dyplomie - od razu do pracy! Naj-
pierw w Warszawie, potem w rodzinnym 
Zagłębiu, w końcu znowu w Warszawie. 
Czytanie jego wspomnień przyniosło mi 
nie tylko czystą przyjemność z poznawa-
nia, jak kiedyś wzrastali zawodowo inży-
nierowie budowlani, ale przede wszystkim 
dało mi poznać, czerpaną z pierwszej ręki, 

wiedzę o regułach gry budowlanej w okre-
sie międzywojennym.    
    Brak mechanizacji robót był w owych 
czasach oczywisty. Wykopy bez użycia 
koparek czy innego sprzętu mechanicz-
nego, ręczne mieszanie zapraw i betonu, 
transport pionowy pochylniami w kastach 
i nosiłkach, cegły wnoszone na plecach 
koźlarzy itd. Bywało, że większość robót 
prowadziło się „na dniówkę” i rozliczało 
ze zleceniodawcą robót wg listy płacy. Na 
ogół jednak, tak jak i dzisiaj, chlebem co-
dziennym były przetargi, jak nie w oparciu 
o ceny jednostkowe, to z wykorzystaniem 
ślepych kosztorysów, a przygotowanie 
ofert należało do obowiązków inżynierów, 
przyszłych kierowników robót. 

   W tym kontekście miło mi się zrobiło, 
że zdobyty kiedyś w antykwariacie i do 
dziś posiadany przeze mnie podręcznik 
budowlany Skwarczyńskiego, był przy-
datny również Wiktorowi Srokowskiemu, 
wspinającemu się po drabinie zawodowej 
przed blisko stu laty. Czyżby cenę „muru 
z kamienia łamanego” - który miał okalać 
budowane po 1922 r. Zakłady Przędzalni 
Bawełny, Tkalni i Bielarni w Zawierciu - 
ustalał właśnie w oparciu o analizę z tego 
podręcznika (m.in. 6 godz. pracy murarza, 
9 godz. pracy pomocnika, 25% generalia 
i dalej, aż do 10% zysku od całości oraz 
2,5% podatku obrotowego)? 
  W Warszawie największą chyba budo-
wą kierowaną przez Wiktora Srokowskie-
go był kompleks gmachów administracji 
kolejowej na Pradze. Ich projekt wykony-
wany był na bezpośrednie zlecenie władz 
kolejowych, w prywatnej pracowni prof. 
Mariana Lalewicza, który - co ciekawe i 
pouczające - uważał za zupełnie normalne, 
by jego studenci (z Wydziału Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej) odbywali 
praktyki zawodowe na budowie obiektów 
przez niego projektowanych. 

 A propos - czy dzisiejsi politechniczni 
profesorowie też projektują przedsięwzię-

cia, których budowa służy im do edukacji 
swoich zawodowych następców?  

  Trudno pominąć, że Wiktor Srokow-
ski był jednym z członków-założycieli 
Polskiego Związku Inżynierów Budowla-
nych (1934 r.), ale tak w ogóle, naprawdę 
szkoda, że tego 65-stronicowego tomiku 
wspomnień dawnego inżyniera nie ma 
jak rozpowszechnić. Są tam przecież i tak 
kolorowe fragmenty, jak opis niemalże 
pojedynku (byli już nawet wyznaczeni se-
kundanci) pomiędzy dwoma inżynierami, 
którzy się spięli i wzajem obrazili przy 
okazji techniczno-zawodowego sporu.

 Albo - bilety gratisowe od dyrektora Te-
atru na jego spektakle codziennie przy-
noszone kierownikowi robót i jego maj-
strowi, odpowiedzialnym za podbijanie 
fundamentów ściany Teatru Polskiego  
(co miało miejsca przy budowie gmachu 
ZUS, obecnej siedziby OPZZ przy ul. Ko-
pernika), bo przecież jeśli oni będą obecni 
na widowni, jest pewne, że nie dopuszczą, 
by teatr miał się na nich samych zawalić. 

 Ciekawe też są informacje o gażach 
dawnych inżynierów. Na rynku pracy było 
ich wtedy relatywnie mało, ok. dwudzie-
stokrotnie mniej niż dzisiaj w Polsce. Ale 
wynagrodzenie 1200 zł pobierane przez 
dobrego kierownika budowy w dużym 
przedsiębiorstwie budowlanym lub 1000 
zł specjalisty budowlanego w Minister-
stwie Spraw Wojskowych (a tyle samo 
wynosiła pensja podstawowa generała 
brygady), to było wtedy z pewnością bar-
dzo przyzwoicie. 
   Chociaż, kiedy zaczął się kryzys gospo-
darczy autor powoływanych tu wspomnień 
dostał z przeprosinami, z pełną kurtuazją, 
ale dostał, od właścicieli firmy go zatrud-
niającej wypowiedzenie z trzymiesięczną 
odprawą, po czym przez kilka lat musiał 
łapać, co i gdzie się udało, tu projekcik, 
tam jakieś doradztwo, tu wycena nieru-
chomości, tam jakiś nadzór techniczny itp. 

 Szczęśliwie, gdy kraj się zaczął odbijać 
po dołku kryzysowym, poziom wynagro-
dzeń inżynierskich znowu zaczął sięgać 
przyzwoitego poziomu. I oby tak samo 
trwał w 2018 roku i XXI wieku, czego 
Noworocznie życzę całej naszej braci in-
żynierów budownictwa!   

Andrzej Bratkowski

Tak było

 Andrzeju, mam nadzieję, że zapoznanie się z treścią tego tomu wspomnień mojego Ojca, 
sprawi Ci przyjemność. Jest chyba zgodna z Twoimi poglądami na prawidłowy rozwój kariery 

zawodowej - Staszek. 
Te dwa zdania mam wpisane na karcie tytułowej ofiarowywanej mi książki (na prawach ręko-

pisu) ze wspomnieniami Wiktora Srokowskiego, o jego inżynierskiej pracy zawodowej 
w latach 1921-1939. 



Projekt Kawęczyńska sp. z o.o. sp. k. będą-
ca spółką celową grupy kapitałowej BU-

DREM z Ostrowa Wielkopolskiego - zajęła 
drugie miejsce w finale VII edycji konkursu 
MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza 2017 
roku”, w kat. firma zarządzająca. Rewitaliza-
cja budynku przy Kawęczyńskiej 9 w ramach 
budowy kompleksu mieszkaniowo-usługo-
wego „Fabryka na Pradze” jest częścią meta-
morfozy jaką przechodzi warszawska Praga 
Północ, która staję się coraz atrakcyjniejszą 
dzielnicą. Inwestycja „Fabryka na Pradze” 
polega na zmianie przeznaczenia istniejącego 
budynku fabrycznego przy Kawęczyńskiej 
9 na cele mieszkaniowe oraz wybudowania 
dwóch nowych budynków mieszkalno-usłu-
gowych przy ulicy Radzymińskiej 10 i 12. 
Planowane zakończenie inwestycji to I kw. 
2018 r. Zmiana funkcji budynku fabryczne-
go na mieszkalną wymagała zmiany układu 
pomieszczeń, całkowitej wymiany instalacji 
sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych 
i teletechnicznych oraz renowacji zabytkowej 
elewacji przez wyspecjalizowaną firmę z wie-
loletnim doświadczeniem. 
  Sam budynek został wymurowany w tech-
nologii tradycyjnej z pełnej cegły ceramicznej 
z podłużnym układem ścian konstrukcyjnych. 
Elewacja budynku jest wpisana do rejestru za-
bytków. Kubatura budynku przekracza 9 000 
m3 przy powierzchni zabudowy około 800 
m2, powierzchnia całkowita 2 300 m2, w tym 
użytkowa mieszkań blisko 1 500 m2. Budy-
nek ma trzy kondygnacje naziemne i lokale o 
niespotykanej wysokości ponad 4 metrów, co 
pozwala na aranżację pomieszczeń z wyko-
rzystaniem antresol. Rewitalizacja budynku 
z uwagi na jego ponad stuletnią historię była 
niezwykle ambitnym zadaniem. Każdy etap 

Spółka Projekt Kawęczyńska sp. z o.o. sp. k. zajęła drugie miejsce 
w konkursie MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza 2017 r.” za rewitalizację 

zabytkowego obiektu fabrycznego przy Kawęczyńskiej 9 na Pradze Północ 
i zmianę jego funkcji na mieszkalną.

inwestycji stanowił wyzwanie dla zespołu od-
powiadającego za realizację inwestycji.   
 - Nasz zespół - mówi Michał Wilczewski, 
pełnomocnik zarządu spółki Zakład Budow-
lano-Remontowy BUDREM sp. z o.o. sp. k. 
i prokurent spółki Projekt Kawęczyńska sp. 
z o.o. sp. k. - zajmuje się projektami miesz-
kaniowymi kompleksowo, począwszy od 
pozyskania gruntu poprzez optymalizację 
projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
prowadzenie prac budowlanych, sprzedaż 
mieszkań, uzyskanie pozwolenia na użytko-
wanie i serwis gwarancyjny obiektu. Firma 
szczególną uwagę przywiązuje do wyboru lo-
kalizacji pod przyszłe budynki mieszkaniowe. 
Stąd szczególne zainteresowanie warszawską 
Pragą Północ, która stanowi atrakcyjne miej-
sce do zamieszkania ze względu na swoją uni-
katowość - zachowany historyczny charakter 
i zespoły przedwojennej substancji miejskiej, 
bliskość ścisłego centrum miasta oraz dogod-
ną komunikację dzięki II linii metra. Wybór 
lokalizacji, ambitny projekt uwzględniający 
wartość historyczną obiektu i potrzeby przy-
szłych właścicieli mieszkań oraz wysoka ja-
kość wykonanych prac zadecydowały o przy-
znaniu spółce Projekt Kawęczyńska przez 
kapitułę konkursu statuetki, oraz tytułu Firma 
Inżynierska Mazowsza 2017 r.
 BUDREM jest grupą kapitałową z siedzibą 
w Ostrowie Wielkopolskim, która specjali-
zuje się w kompleksowej realizacji projek-
tów budowlanych. W ramach prowadzonej 
działalności, poza wiodącą spółką Zakład 

Budowlano Remontowy, powstały podmioty 
wyspecjalizowane w określonych zadaniach: 
BUDREM Stal Sp. z o.o. która zajmuje się 
produkcją i montażem konstrukcji stalowych 
oraz Zakład Budowlano Remontowy BU-
DREM sp. z o.o. Inwestycje i Nieruchomości 
sp. k., której celem jest prowadzenie parków 
handlowych MultiBox. Poza tym powoła-
no spółki celowe do prowadzenia inwestycji 
mieszkaniowych Projekt Legionowo sp. z o.o. 
sp. k. i nagrodzoną  - Projekt Kawęczyńska sp. 
z o.o. sp. k. Od 1990 r. działalność firmy sku-
pia się na samodzielnym realizowaniu dużych 
obiektów handlowych i przemysłowych oraz 
całościowej obsłudze procesów inwestycyj-
nych. Spółka posiada profesjonalne zaplecze 
inżynieryjno-techniczne, organizacyjne oraz 
finansowe do realizacji różnego typu inwe-
stycji. Firma prowadzi działalność zarówno 
jako deweloper jak i generalny wykonawca 
inwestycji przemysłowych, handlowych oraz 
mieszkaniowych.  
 Gwarancją najwyższej jakości świad-
czonych usług jest wprowadzony w 2002 r. 
system zarządzania jakością wg norm ISO 
9001:2000 w zakresie budownictwa ogólne-
go oraz wykonawstwa konstrukcji stalowych. 
Przeprowadzona recertyfikacja systemu za-
rządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 
obejmuje nadzór nad wykonywaniem obiek-
tów budownictwa ogólnego i przemysłowe-
go. Firma zrealizowała dotychczas ponad 250 
projektów. Za ich realizację grupa BUDREM 
była wielokrotnie nagradzana.

Rewitalizacja Starej Pragi

 Sp. Projekt Kawęczyńska druga  w konkursie MOIIB 
Firma Inzynierska Mazowsza 2017 r.

Kontakt:
Michał Wilczewski, Pełnomocnik Zarządu 
e-mail: michal.wilczewski@budrem.net.pl 

Zakład Budowlano Remontowy 
BUDREM Sp. z o.o. Sp. K.
63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Poznańska 87

Budynki 
przy ul. Kawęczyńskiej

 „Park Legionowo” ul. Kawęczyńska


