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BIULETYN
Szefowie samorządów przemawiają 
na Pikniku Rodzinnym
O integracji samorządów zawodowych
i wspólnie podjętych działaniach
Piszemy o tym na str. 4-5

Mazowieccy budowlani
świętowali swój Dzień
jak zwykle w Soczewce 
Relacja na str. 6

Kontynuujemy swój cykl artykułów:
„Inżynierowie przeciwko powodziom”
O zaporze „Warszawa”
Czytaj na str. 8

Najlepsze życzenia 
Świąteczne i Noworoczne
składa Koleżankom i Kolegom
Prezydium Rady MOIIB



Biuletyn Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2

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 przyjęć interesantów:
* poniedziałki i czwartki: 8.00 – 18.00
* wtorki i środy: 8.00 – 15.00
* piątek: 8.00 – 14.00

Biuro Izby
telefony (centrala): +48 (22) 868 35 35, 
fax: (22) 868 35 49

Sekretariat Biura - pok. 126

Przewodniczący Rady MOIIB
Sekretariat – pok. 126
dyżuruje w poniedziałki w godz.: 12.00 – 14.00

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

Komisja Kwalifikacyjna:
Sprawy nadawania uprawnień 
budowlanych i tytułu rzeczoznawcy
pok. 11, 12; tel: (22) 878 04 03, (22) 826 28 67
fax: (22) 300 99 00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Sekretariat ROZ, przyjęcia interesantów 
– pok. 116; ROZ dyżuruje w poniedziałki 
w godz. 16.00 – 18.00

Sąd Dyscyplinarny
Sekretariat SD, przyjęcia interesantów – pok. 117
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
dyżuruje w środy w godz. 13.00 – 15.00

Komisja Rewizyjna
Przyjęcia interesantów – pok. 113
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dyżuruje we wtorki w godz. 14.00 – 15.00

Przyjęcia nowych członków, 
wydawanie zaświadczeń – pok. 101, 102
tel. (22) 878 04 11, (22) 826 11 05
fax: (22) 300 99 00

Szkolenia 
Czytelnia norm, czasopism – pok. 121
tel. (22) 828 34 10,  (22) 868 35 50

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów:
tak jak w Biurze w Warszawie

CIECHANÓW:
06-400 Ciechanów, ul. Zielona Ścieżka 4, (II p.)
tel. (23) 672 82 08

OSTROŁĘKA:
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel/fax (29) 764 58 58, 764 34 42

PŁOCK:
09-402 Płock, ul. 1-Maja 7A, lok. 200
tel./fax (24) 364 22 01

RADOM:
26-610 Radom, ul. Kolejowa 22,
budynek Wyższej Szkoły Biznesu
tel. (48) 384 53 55

SIEDLCE:
08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11
Tel/fax: (0-25) 644 32 43

W dniach 11-16 października br. w Domu 

Technika NOT w Radomiu odbyły się  XXIII 

Radomskie Dni Techniki pod patronatem mar-

szałka Województwa Mazowieckiego - Adama 

Struzika,  prezydenta Miasta Radomia - Andrze-

ja Kosztowniaka oraz – przewodniczącego Ra-

dy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - Mieczysława Grodzkiego, któ-

rego reprezentował Andrzej Tabor – pełniący 

wysoką funkcję w samorządzie zawodowym In-

żynierów Budownictwa jako zastępca przewod-

niczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 Impreza poświęcona była popularyzacji do-

robku naukowo-technicznego stowarzyszeń na-

leżących do NOT. W oficjalnym otwarciu Dni 

Techniki oprócz  patronów wzięli udział również  

starosta powiatu radomskiego – Tadeusz Osiński 

i prorektor Politechniki Radomskiej - prof. dr 

hab. inż. Wojciech Blajer. Zarząd Główny NOT 

reprezentował Sekretarz Generalny - kol. Jerzy 

Gumiński. Nie zabrakło twórców techniki, lu-

dzi nauki, laureatów olimpiad przedmiotowych, 

menedżerów przemysłu, prezesów i dyrektorów 

przedsiębiorstw i spółek.

 Istotnym elementem uroczystości było ogło-

szenie i wręczenie nagród II edycji „Radomskie-
go Lauru Techniki” w trzech kategoriach: in-

nowacja, nauka i oświata oraz aktywne działa-

nie. Łącznie wręczono 3 nagrody I stopnia (sta-

tuetki). W kategorii innowacyjności „Radomski 

Laur Techniki” otrzymała firma „Koordynacja” 

Mariusza Strzechy z Rożek (gmina Kowala) za 

unikatowy sprzęt do rehabilitacji.  W kategorii 

nauka i oświata „Laur” przypadł Instytutowi 

Technologii i Eksploatacji Politechniki Radom-

skiej. W kategorii aktywne działanie „Laur” 

otrzymał mgr inż. Marek Grzywacz - działacz 

NOT i SEP na szczeblu krajowym i radomskim. 

Ponadto wręczono 8 medali (nagród II stop-

nia) i 15 dyplomów uznania (nagród III stopnia). 

Wśród nagrodzonych w tych kategoriach liczne 

grono stanowili  ludzie młodzi. Nagrodzono na-

uczycieli, dyrektorów szkół, którzy propagują 

wiedzę techniczną wśród uczniów i młodzieży.

Inaugurację Dni Techniki zakończyła pre-

lekcja wygłoszona przez zastępcę dyrektora 

Departamentu Strategii i Rozwoju Regional-

nego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Mazowieckiego - Mariusza Frankowskie-

go nt. „Współpraca nauki z przemysłem – klu-

czem do rozwoju innowacyjności w subregio-

nie radomskim”. Uroczystość przebiegała w mi-

łej koleżeńskiej atmosferze, a kolorytu dodała 

wystawa starych motocykli z Muzeum Techni-

ki (Oddział w Chlewiskach), jak również pry-

watne motocykle z kolekcji znanego działacza 

NOT - Henryka Zacharskiego.

W czasie Dni odbyły się liczne wystawy, semi-

naria  poświęcone problemom energetycznym, 

kolejowym, transportowym i  ochrony własności 

intelektualnej. Uczestnicy mogli zwiedzać pra-

cownie i laboratoria Instytutu Eksploatacji Po-

jazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej. Pa-

tronat medialny nad Dniami objęli: „Przegląd 

Techniczny”, „Gazeta Wyborcza”,  Radio Plus, 

Radio Rekord, TVK Dami.

W dniu 14 października br. przebywał w Ra-

domiu przewodniczący Rady MOIIB – Mieczy-

sław Grodzki, goszcząc między innymi na zapro-

szenie rektora Politechniki Radomskiej - prof. 

dr hab. inż. Mirosława Lufta, w uroczystej in-

auguracji roku akademickiego oraz obchodach 
60-lecia istnienia tej uczelni. W czasie uro-

czystości, w której uczestniczyło liczne grono 

Rektorów Politechnik z całego kraju oraz kie-

rownictwo Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, 

wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, 

oświatowe i okolicznościowe medale im. Patro-

na Uczelni – Kazimierza Pułaskiego.

W programie pobytu przewodniczącego Ra-

dy MOIIB była również wizyta w Domu Techni-

ka NOT, gdzie spotkał się ze słuchaczami odby-

wającego się szkolenia zorganizowanego przez 

Biuro Terenowe MOIIB nt. „Umowa o prace 

projektowe a prawa autorskie do projektu”. 

Prawne aspekty plagiatów dzieł projektowych 

bardzo interesująco omawiał. dr Rafał Golat. 

Szkolenie otworzył przewodniczący Mieczysław 

Grodzki, który zapoznał zebranych z  zamierze-

niami władz okręgowych w istotnych kwestiach 

samorządu zawodowego inżynierów budownic-

twa województwa mazowieckiego.

 Katarzyna Barska

XXIII Radomskie Dni Techniki

Wręczono „Laury” i obchodzono 60-lecie Politechniki 

BIULETYN
Mazowieckiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa
Rada Programowa

Mieczysław Grodzki – przewodniczący

Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego

Teresa Mosak – Rurka – sekretarz

Członkowie: Piotr Król, Zbigniew Tyczyński

Nakład: 17.600 egz.

Wręczanie „Radomskich Laurów Techniki”

Przewodniczący MOIIB – Mieczysław Grodzki zwie-
dza ekspozycję radomskich motocykli w towarzystwie 
jednego z jej autorów -  Henryka Zacharskiegov

Rektorzy polskich Politechnik przed gmachem Poli-
techniki Radomskiej w dniu jej jubileuszu 60-lecia

Podczas Radomskich Dni Techniki odbyło się rów-
nież szkolenie, zorganizowane przez Biuro Terenowe 
MOIIB w Radomiu
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Równo rok temu – 10 listopada 2009 
roku  Klub Parlamentarny Prawa i Spra-
wiedliwości przekazał Marszałkowi Sejmu 
swój projekt ustawy „o zmianie ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa i urbanistów, oraz ustawy Pra-
wo Budowlane”. Nie był to majstersztyk 
legislacyjny, o czym świadczą dwie auto-
poprawki zgłoszone 13 listopada 2009 r. 
i 25 marca 2010 r, ale ważniejsze jest, co 
posłowie PiS-u chcieli naprawić w dziura-
wym prawie Rzeczypospolitej.

Demokracja, a zdrowy rozsądek
Uzasadnienie do zgłoszonych poprawek li-

czy trzy strony maszynopisu opracowane z bu-

chalteryjną starannością. W istocie wszystko 

sprowadza się do dwóch problemów: skreśle-

nia zapisu o obowiązkowej przynależności do 

samorządu zawodowego oraz cofnięcia się do 

dawnego zwyczaju, że uprawnienia budowlane 

nadaje właściwy minister, a nie samorząd zawo-

dowy. Minister już to kiedyś robił i nie bez po-

wodu (zgodnie z fundamentalnym postulatem 

decentralizacji zarządzania państwem) funkcję 

tę w 2000 roku państwo zleciło samorządom za-

wodowym. Co takiego ważnego się stało, że po 

10 latach dobrego funkcjonowania tej zasady, 

posłowie PiS-u chcą ją zmienić?

Co do pierwszego problemu – warto przypo-

mnieć, że PiS już od kilku lat uporczywie stara 

się „mieszać” w strukturach samorządowych. 

W ich logice nie mieści się, że w demokratycz-

nym państwie obywatel może być do czegoś 

zmuszany – w tym przypadku do członkostwa 

w organizacji samorządowej. Dalej od członków 

PiS-u idzie tylko p. Korwin-Mikke, który słusznie 

zauważa, że samo państwo jest z definicji apa-

ratem przymusu i nawołuje do jego likwidacji.

Próby ingerencji w zasady działania samo-

rządów zawodowych PiS przećwiczył już na 

adwokatach, radcach prawnych, notariuszach, 

lekarzach i komornikach. Jakoś bez widocznych 

sukcesów. Teraz próbuje swoich sił na architek-

tach, urbanistach i inżynierach budownictwa. 

Może pora zadać sobie pytanie, czy samorządy 

są takie silne, czy może PiS-owska idea „wy-

zwolenia poszczególnych środowisk zawodo-

wych z kajdan ich samorządów” pozbawiona 

jest podstaw prawnych i społecznie szkodliwa?

„Zdejmą kajdany razem z butami”?
Jeden z klasyków filozofii marksistowskiej 

stwierdził, że „kapitalizm zdjął klasie robotni-

czej kajdany razem z butami”. To zdanie warto 

ponownie przemyśleć w kontekście wysiłków 

posłów PiS-u. Środowisko inżynierów budow-

nictwa wie doskonale, że każda obligatoryjność 

jest przez Polaków z trudem akceptowana. Ale 

równie doskonale wie, że członkostwo w Izbie 

zmniejsza mu dziesięciokrotnie koszty obo-

wiązkowego ubezpieczenia, darmowe szkolenia 

zawodowe prowadzone przez Izbę nie tylko 

zmniejszają mu koszty własne, ale ułatwiają 

konkurencyjną walkę na rynku. 

Środowisko inżynierów nadal liczy na to, że 

władzom Izby uda się wreszcie wymóc na posłach 

i administracji zdrowe przepisy prawne, które 

ułatwią mu pracę i zapewnią godziwe zarobki. 

Inżynierowie nie zadają już sobie pytania: kto, 

jeśli nie Izba, spowoduje „wyprostowanie” Prawa 

Budowlanego i innych ważnych dla środowiska 

regulacji. Na Zjazdach te sprawy są przedmio-

tem wniosków, a od lat nie toczą się już dyskusje 

o wysokości rocznych składek na Izbę.

Inżynierowie umieją liczyć. A na co liczą 

posłowie PiS?

Co twierdzi Trybunał Konstytucyjny
Problem, czy członkostwo w Izbach samo-

rządu zawodowego powinno być przymusowe, 

rozstrzygnął już 22 maja 2001 roku Trybunał 

Konstytucyjny. Odpowiedź (w stosunku do za-

wodów zaufania publicznego) brzmiała – TAK. 

„Skoro w interesie publicznym – czytamy, samo-
rząd ma sprawować kontrolę nad prawidłowością 
wykonywania zawodu i czyni to w imieniu władzy 
publicznej, to nie można się zgodzić z postulatem, 
aby część osób wykonujących zawód była poza 

strukturami samorządowymi i nie podlegała tej 
kontroli.” (sygnatura akt: K 37/00 (OTK 2001/4/86). 

Na podstawie powyższego orzeczenia Try-

bunału prawnicy Izby Inżynierów Budownictwa 

stawiają posłom zarzut złamania Art.17 
Konstytucji RP, mimo że artykuł ten nie mówi 

wprost, że w samorządach zawodów zaufania 

publicznego członkostwo powinno być obowiąz-

kowe. To bardzo poważny zarzut w stosunku do 

ludzi, którzy mają stanowić nowe prawa w Pol-

sce. Pozornie mało znacząca poprawka PiS-u, 

„demokratyzująca” samorządy, jest w istocie 

miną wysadzającą w powietrze całą konstrukcję 

prawną, cały system, nad którym w latach 90-tych 

myślało wielu doskonałych prawników. Ama-

torzy „naprawiania Polski” powinni zdać sobie 

sprawę, że poprawkami do ustawy samorządowej 

wkraczają w obszar zmian ustrojowych – lansu-

ją powrót do centralizacji władzy. W projekcie 

ustawy sporo jest takich propozycji. 

Palikot redivivus 
Zaskakująca jest zbieżność poglądów z nie-

gdysiejszymi pomysłami Janusza Palikota, gdy 

stał na czele komisji „Przyjazne Państwo”. Kto 

mógłby przypuszczać, że w jakiejkolwiek spra-

wie poseł Palikot może się spodziewać poparcia 

klubu PIS ? Tymczasem dobrze, że nie doszło w 

tej sprawie do jednolitego stanowiska klubów 

parlamentarnych. Może ktoś zechce wreszcie 

pochylić się z należytą uwagą nad stanowiskiem 

zawodowców w sprawie, która ich dotyczy.

Izby architektów, inżynierów budownictwa 

i urbanistów oprotestowały projekt zmiany 

ustawy. Mimo to będzie on nadal procedowa-

ny i niebawem rozpatrzy go Komisja Sejmowa 

Infrastruktury. Będziemy uważnie śledzić prze-

bieg debaty i stanowiska poszczególnych posłów. 

Mamy nadzieję wyłowić nazwiska tych Pań Po-

słanek i Panów Posłów, którzy nie próbując po-

znać stanowiska inżynierów zamierzają dokonać 

rewolucji w samorządzie i zdestabilizować ważny 

sektor życia społecznego i gospodarki. O trzech 

takich przypadkach piszemy na str. 4 – 5. Taka 

lista będzie bezcenną bazą danych dla ponad 

stutysięcznej masy inżynierów budownictwa 

przy najbliższych wyborach parlamentarnych. 

Zdzisław Kazimierczuk

Szarża PiS-u na Izby

PREZENTUJEMY – PRZEDSTAWIAMY
Warszawianka od urodze-

nia. Absolwentka Politechniki 
Warszawskiej. Dyplom magi-
stra inżyniera uzyskała w roku 
1980 na Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej w zakre-
sie inżynierii środowiska, spe-
cjalność - urządzenia cieplne, 
zdrowotne i ochrony powietrza.

Od 1980 do 1991 roku pracowała w PKP Oddział 
Budynków Warszawa Zachodnia, gdzie przeszła przez 
wszystkie podstawowe szczeble wtajemniczenia zawodo-
wego: od stanowiska majstra do stanowiska inspektora 
nadzoru budowlanego. W 1982 roku zdobyła upraw-
nienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynie-
ryjnej, w zakresie instalacji sanitarnych.

Od początku lat 90-tych  podjęła pracę w Fundacji 
Rozwoju Ciepłownictwa „Unia Ciepłownictwa”, na 
stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. działalności 
gospodarczej. W zakres obowiązków wchodziło m.in. 

wdrażanie nowych technologii w zakresie ciepłownictwa.
W 1994 r ukończyła studia podyplomowe „Wycen 

Nieruchomości” na Wydziale Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Warszawskiej i uzyskała uprawnienia rzeczo-
znawcy majątkowego .

Od 1995 roku prowadzi własną działalność gospo-
darczą, w której zakresie znajduje się:  wycena nieru-
chomości,  nadzory inwestycyjne,  kosztorysowanie.

Systematycznie wzbogaca swoje kwalifikacje. 
W 2003 roku ukończyła kurs w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, a w 2007 roku – kurs przygoto-
wujący do działalności audytora energetycznego or-
ganizowany przez Narodową Agencję Poszanowania 
Energii S.A. W 2008 roku uzyskała prestiżowy cer-

tyfikat europejski -  RECOGNISED EUROPEAN 
VALUER, upoważniający do wykonywania zawodu 
rzeczoznawcy majątkowego na terenie całej Europy.

Mimo sporego obciążenia pracą zawodową, zawsze 
znajdowała czas na działalność społeczną. Jest człon-
kiem założycielem Mazowieckiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie członkiem 
Zespołu Oceniającego MSRM.  Jest również człon-
kiem Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości 
i biegłym sądowym w zakresie wycen nieruchomości .

Członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa jest od początku istnienia Izby, 
a od kwietnia 2010 r. pełni funkcję członka Prezy-
dium MOIIB.

Mgr inż. Jolanta Łopacińska
Członek Prezydium MOIIB

Od pięciu lat prezentujemy w tej rubryce czołowych działaczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Opublikowaliśmy dotychczas 18 sylwetek ludzi, którzy kierowali Izbą w pierwszej 
i drugiej kadencji. Kontynuując tę tradycję, drukujemy obecnie krótkie prezentacje działaczy trzeciej 
kadencji. Obecnego przewodniczącego MOIIB i jego zastępców mieliśmy już okazję przedstawić w nu-
merach z 2007 roku. Nowy cykl zaczęliśmy więc od sekretarza MOIIB – Leonarda Szczygielskiego, a dziś 
prezentujemy członka Prezydium MOIIB – Jolantę Łopacińską.
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WSPÓLNY FRONT SAMORZĄDÓW

W dniu 18 września 2010 r. w Starej Miłosnej, 

w miejscu stacjonowania Szwadronu Kawalerii 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, odbył 

się Rodzinny Piknik Integracyjny samorządów 

zawodów zaufania publicznego. Wśród licznych 

samorządów organizujących, na czele z lekar-

skim, do udziału został zaproszony również 

nasz samorząd. Prezydium Rady Mazowieckiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 

Zespół ds. integracji środowiska poparł ideę 

udziału naszej Izby w organizacji tego, cennego 

dla środowisk samorządowych wydarzenia. Po 

wysłaniu informacji o możliwości udziału w Pi-

kniku zainteresowanie inżynierów okazało się 

ogromne, a niewielka ilość zaproszeń, którymi 

dysponowaliśmy, została zarezerwowana przez 

członków naszej Izby w ciągu jednego dnia.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem: 

Minister Zdrowia – Ewy Kopacz oraz Marszałka 

Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. 

Ciężar organizacji całego przedsięwzięcia wziął 

na siebie samorząd lekarski, wraz z bezpośrednim 

realizatorem: Fundacją Lekarską Pro Seniore im. 

Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w 

Czasie II Wojny Światowej, na czele z prezesem 

Andrzejem Surowieckim.

Piknik otworzył prezes Okręgowej Izby Lekar-

skiej - dr Mieczysław Szatanek. „Nastają trudne 
czasy dla środowiska lekarskiego – powiedział 
prezes. Szykują się liczne, nie całkiem korzystne 
zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony 
zdrowia. Są one zaskakujące i nie konsultowane 

lub konsultowane w pospie-
chu. Zamieszanie wywołało 
wprowadzenie obowiązkowego 
ubezpieczenia lekarzy. Budzi 
niepokój kiepski stan finansowy 
NFZ na 2011 rok i przesłanie 
w ostatnich dniach propozycji 
nowelizacji kilku fundamentalnych aktów prawnych. 
Podczas licznych kontaktów z przedstawicielami 
innych samorządów zawodowych zorientowałem 
się, że są one w zdecydowanie lepszej kondycji. 
Ich nie dotknęło tyle bolesnych i nieskutecznych 
reform, ile doświadczyła nasza biedna ochrona 
zdrowia. Zrozumiałem to w trakcie wielu rozmów 
z adwokatami, radcami prawnymi, farmaceu-
tami, lekarzami weterynarii... Od nich można się 
wiele nauczyć. Ta refleksja stała się impulsem 
do działania na rzecz integracji samorządów 
zawodów zaufania publicznego.”

Głos zabrała następnie prezes Okręgowej 

Izby Aptekarskiej - mgr Alina Fornal, a potem 

kolejno – prezes Polskiego Towarzystwa Me-

dycznego w Gruzji – dr Tatiana Kurczewska, 

skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej – mec. 

Andrzej Lagut, sekretarz Okręgowej Izby 

Samorządy zawodowe na pierwszym
Rodzinnym Pikniku Integracyjnym

OŚWIADCZENIE SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zrzeszających osoby wykonujące zawody zaufania publicznego

Szefowie Izby Inżynierów Budownictwa w drodze na Piknik

Dr Mieczysław 
Szatanek

Samorządy zawodowe architektów, inżynie-

rów budownictwa oraz urbanistów,

 zrzeszające osoby wykonujące zawody za-

ufania publicznego, z niepokojem przyjęły ko-

lejną próbę ingerencji w konstytucyjne prawa 

samorządów zawodowych, zawartą w poselskim 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorzą-

dach zawodowych architektów, inżynierów bu-

downictwa i urbanistów oraz ustawy - Prawo 

Budowlane, odnoszącą się do propozycji zmian 

dotyczących funkcjonowania naszych samorzą-

dów zawodowych.

Samorządy zawodowe architektów, inżynie-

rów budownictwa oraz urbanistów są zawoda-

mi zaufania publicznego utworzonymi stosow-

nie do art 17 ust.1 Konstytucji RP ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 r, o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-

nistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.). Propozycje projektu wskazujące jako cel 

nowelizacji zniesienie obligatoryjności człon-

kostwa w samorządach zawodowych pozostaje 

w sprzeczności z art. 17 ust.1 Konstytucji RP.

Zawody architekta, inżyniera budownictwa 

oraz urbanisty są zawodami zaufania publicz-

nego, czego potwierdzeniem są międzynarodo-

we regulacje prawne. Zaliczenie ich w poczet 

zawodów zaufania publicznego jest ze wszech 

miar zasadne, bowiem tradycja traktowania 

tych zawodów w sposób szczególny wywodzi 

się już z okresu międzywojennego. W tamtym 

okresie szeroko pojęty zawód budowniczego 

był traktowany jako zawód zaufania publicz-

nego ze względu na wagę prawidłowości jego 

wykonywania dla bezpieczeństwa życia i zdro-

wia obywateli, ładu i porządku przestrzennego 

oraz ochrony mienia znacznej wartości, a tak-

że ze względu na konieczność posiadania wy-

soko specjalistycznej wiedzy zawodowej przez 

osoby posiadające prawo do używania tego za-

szczytnego tytułu zawodowego. W dobie roz-

woju technologicznego uzasadnienie to pozo-

staje jeszcze bardziej aktualnym.

Członkowie wyżej wymienionych samorzą-

dów zawodowych zaufania publicznego dla 

należytego wykonywania swoich zawodowych 

uprawnień i obowiązków wymagają stałego sa-

mokształcenia, posiadania wysokich kwalifika-

cji zawodowych - przede wszystkim moralnych 

i etycznych. Osobom tym inwestorzy powierzają 

dorobek całego swojego życia wierząc, że efek-

tem ich działań będzie bezpieczny, zdrowy i es-

tetyczny rodzinny dom lub miejsce pracy. To za-

ufanie musi być poparte realną możliwością eg-

zekwowania tych obowiązków.

W marcu 2010 roku Krajowa Izba Urbani-

stów otrzymała z Ministerstwa Infrastruktu-

ry do zaopiniowania projekt nowej ustawy o 

Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzen-

nym. Po przeprowadzeniu dyskusji środowi-

skowej, Izba przesłała swoje uwagi na rę-

ce min. Olgierda Dziekońskiego w czerwcu 

2010 r. Opinia była zdecydowanie krytyczna. 

Ze względu na brak miejsca nie jesteśmy w 

stanie przedrukować trzech stron maszyno-

pisu szczegółowych, fachowych uwag, ogra-

niczymy się więc tylko do samej konkluzji pi-

sma, która wiele mówi o jakości ministerial-

nego opracowania.

„Skoro przedstawiony projekt zmiany ustawy:

– nie wprowadza korzystnych zmian w syste-

mie planowania przestrzennego

– nie prowadzi w widoczny sposób (wg naszej 

oceny) do poprawy ładu przestrzennego

– nieuchronnie powoduje znaczne konse-

kwencje finansowe dla samorządów te-

rytorialnych oraz znacznie poważniejsze 

konsekwencje destabilizacji prawa prze-

strzennego

– nie prowadzi do skrócenia procesów inwe-

stycyjnych, a wręcz odwrotnie przedłuży je

– jest nieczytelny, niejednoznaczny, niespój-

ny i nadmiernie skomplikowany 

– istnieje możliwość skorygowania istniejącej 

ustawy zapewniająca likwidację (lub mini-

malizację) jej ułomności 

wyrażamy przekonanie, że w trosce o dobro 
społeczne i ład przestrzenny kraju nale-
ży od przedstawionego projektu odstą-
pić. Jednocześnie jako Izba Urbanistów wy-

rażamy wolę współpracy w tworzeniu zarów-

no nowelizacji ustawy jak i podjęciu prac nad 

nową ustawą o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym.”

Minęło pięć miesięcy, ale Krajowa Izba Urba-

nistów do dziś nie dostała żadnej odpowiedzi 

na swoje pismo.

KRAJOWA IZBA URBANISTÓW
o projekcie ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

dok. str. 11
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P R Z E C I W K O  P S U C I U  P R A W A

Ustawa .Prawo Zamówień Publicznych” w swym 

obecnie obowiązującym kształcie zawiera wiele 

zapisów wpływających destrukcyjnie na równowagę 

na rynku pracy. Ustawa ta również negatywnie 

wpływa na dochody budżetowe państwa, co 

ma szczególne znaczenie w skomplikowanej 

sytuacji gospodarczej spowodowanej światowym 

i europejskim kryzysem gospodarczym. 

Negatywny wpływ ustawy widoczny jest 

szczególnie w obszarze obejmującym zamówienia 

na roboty budowlane. Nie ulega wątpliwości, 

że kryterium najniższej ceny, będące obecnie 

w praktyce jedynym wskaźnikiem branym pod 

uwagę w ocenie zamówień jest czytelne. Prak-

tyka wskazuje jednak, że nie jest to kryterium 

wystarczające a doktrynalne stosowanie go 

w oderwaniu od realiów gospodarczych i sytuacji 

na rynku pracy prowadzi do patologii. 

Prawo Zamówień Publicznych w obecnym 
kształcie powoduje:

 – Ignorowanie realnych kosztów pracy 
w zamówieniu i wycenie zamówienia przed   -

stawianej  przez oferenta. Praktyka wskazuje  na 

bardzo częste podawanie w ofercie nierealnych 

kosztów pracy niezbędnej do wykonania 

usługi. Oznacza to, że oferent bądź ma zamiar 

zmieniać (aneksować) w przyszłości kontrakt, 

bądź jeśli jest to duże zamówienie, zupełnie 

nie bierze pod uwagę kosztów pracy swoich 

przyszłych podwykonawców i de facto zakłada 
realizację usługi w „szarej strefie”.

 – Pozbywanie się przez generalnych wykon-

awców własnego potencjału wykonawczego. 

Realizacja zamówień przy pomocy własnego 
potencjału przestaje być opłacalna. Gen-

eralni wykonawcy nie tworzą więc nowych 
miejsc pracy. Opłacalne jest generowanie 

łańcucha podwykonawców. Powstaje w ten 

sposób kategoria generalnych wykonawców, 

w istocie – pośredników zaopatrzonych w 

zabezpieczenia kredytowe, przechwytujących 

większość zysku z kontraktu tylko z tytułu 

posiadania odpowiedniego zaplecza fi-

nansowego i nie angażujących własnego  

potencjału wykonawczego. Podwykonawcy 
znajdujący się na końcu „łańcucha” 
nierzadko wykonują usługę bez: zysku, 
lub poniżej kosztów, rekompensując sobie 
ten fakt zatrudnianiem pracowników  
”na czarno”. 

– Postępującą degradację małych i średnich firm 

podwykonawczych nie uzyskujących godziwego 

zysku i mających często problemy z uzyskaniem 

należności od generalnego wykonawcy. W 

efekcie wynagrodzeń często nie otrzymują 

pracownicy firm podwykonawczych. Prawo 

Zamówień Publicznych w żaden sposób nie 

chroni interesów podwykonawców usług;

– Drastyczną redukcję wszystkich kosztów 

bezpieczeństwa realizacji zamówienia u pod-

wykonawców, w tym szczególnie bezpieczeństwa 

pracy. Prawo Zamówień Publicznych, 
wymuszając konkurencję wyłącznie w 
obszarze ceny usługi, przyczynia się do 
pogarszania standardów pracy i premiuje 
używanie tańszych i gorszych jakościowo 
materiałów;

– Dyskryminację firm krajowych wobec firn 
spoza UE. Poprzez brak regulacji dotyczących 

udziału w przetargach firm z krajów trzecich, 

PZP de facto dopuszcza  dumping stosowany 

przez te firmy, ignorowanie stawek minimalnych 

wynagrodzenia, polskich przepisów dotyczących 

zabezpieczenia społecznego, przepisów bhp, 

kryteriów jakościowych i ograniczeń w finan-

sowaniu inwestycji ze źródeł publicznych. W 
efekcie firmy z krajów trzecich pozbawione 
obciążeń i ograniczeń polskich wykonawców 
są często w pozycji uprzywilejowanej. Ich 
stałe koszty z reguły są niższe niż koszty 
firm krajowych;

– Powstawanie łańcuchów podwykonawstwa 
utrudnia kontrolę nad realizacją usługi 
oraz kontrolę nad bezpieczeństwem i innymi 
standardami pracy u podwykonawców;

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
w swym obecnym kształcie sprawia wrażenie 
jakby stała poza obowiązującym w Polsce 
systemem prawnym. Jej zapisy w znikomym stopniu 

korespondują z regulacjami dotyczącymi zasad 

bezpieczeństwa pracy, prawami pracowniczymi, 

regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego. 

Spotykamy się z opiniami podmiotów odpowiedzialnych 

za nadzór nad procesem zamówień, że ustawa nie 

zabrania stosowania innych niż cena kryteriów 

wyłaniania wykonawcy. To jest hipokryzja, 

ponieważ tak naprawdę jedynym kryterium 

kwalifikacyjnym pozostaje cena a wszystkie 

inne są ignorowane, jako opcjonalne, a więc 

nie obligatoryjne.

Kształt obecnej ustawy PZP w istocie wywodzi 

się wprost z dziewiętnastowiecznej filozofii 

niczym nieograniczonej wolnej konkurencji. 

Realia XXI wieku są jednak inne.

STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”  
w sprawie zmiany ustawy Prawo Zamówień  Publicznych

dok. str. 11

Pielęgniarek i Położnych - Hanna Wójcik, wicep-

rezes Okręgowej Izby Lekarskiej – dr Krzysztof 

Makuch oraz przewodniczący Rady Mazowieck-

iej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

– Mieczysław Grodzki. Przemówienia zakończył 

prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa - mgr inż. Andrzej Dobrucki.

Uważnemu słuchaczowi udało się zapewne 

wyłowić jednak te myśli, które wskazywały na 

poznawczą wartość takich spotkań. Wszyscy 

reprezentowali zawody zaufania publicznego. 

Czy wszystkie tak samo postrzegane są przez 

społeczeństwo? Czy wszyscy tak samo umiemy 

działać, aby to społeczeństwo zjednać ku sie-

bie? Im częściej będziemy szukać okazji do 

pogadania o tych sprawach, im bardziej będą 

to okazje nie wymuszone, tym większych można 

się spodziewać  korzyści.

A czasem potrzeba abyśmy wspólnie 
opowiedzieli ustawodawcom do czego nas 
powołano i dlaczego, gdy działamy coraz 
sprawniej, nie należy czyhać na nasze 
potknięcia, nie należy próbować nam coś 
zmieniać, coś korygować, czasem likwidować, 
na dodatek nie pytając nas o zdanie.  

Podsumowując wypowiedzi vipów i rozmowy 

„na luzie”, wnioski nasuwają się same: Akty-

wizujmy nasze działania na rzecz tego, abyśmy 

spotykali się jak najczęściej, wiedzieli o sobie jak 

najwięcej, próbowali organizować się do wspólnych 

przedsięwzięć. Chwała środowisku lekarskiemu, 

które tą znakomita inicjatywą otworzyło drogę 

i pokazało ,że warto  się widywać, że pięknie się 

różnimy, a gdy trzeba łatwiej znajdziemy drogi 

wyjścia z kłopotów. 

Po przemówieniach uczestnicy mogli według 

gustu wziąć udział w bogatym programie ro-

zrywkowym. Imponujący pokaz wyszkolenia 

Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, grup 

szturmowych Żandarmerii Wojskowej, bogata 

ekspozycja sprzętu bojowego, dały satysfakcję 

zainteresowaniom militarnym. Rozgrywki spor-

towe z turniejem piłki siatkowej były szansą dla 

sportowych preferencji. Do dyspozycji dzieci 

przeznaczono miasteczko pełne atrakcji: od 

jazdy konnej poczynając, poprzez zjeżdżalnie, 

miasteczko linowe, symulator surfingu, po gigan-

tyczne piłkarzyki. Dla wszystkich przeznaczone 

były występy znanych i lubianych artystów. 

Organizatorzy zadbali również o „coś dla ciała”. 

Satysfakcją dla nas był fakt przyjęcia 
z uznaniem apelu naszego przewodniczącego 
- Mieczysława Grodzkiego, aby ta doskonała 
inicjatywa integracyjna stała się początkiem 
podobnych wydarzeń w przyszłości w zwie-
lokrotnionej skali.

Izabella ProtasiukW Pikniku wzięło udział ponad 3.000 osób

Organizatorzy wynajęli szwadron kawalerii, ale nie po 
to, aby ścigać niesolidnych posłów po korytarzach Sejmu
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DZIEŃ BUDOWLANYCH 2010 
W dniu 15 października 2010 r. już po 

raz szósty z rzędu Dzień Budowlanych 
obchodziliśmy w Ośrodku Szkoleniowym 
„Mazowsze” w Soczewce koło Płocka. 
Gospodarzem tegorocznej uroczystości była 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa – Oddział 
w Płocku. Do Soczewki przybyli licznie 
reprezentanci środowiska inżynierskiego  
regionu, politycy, samorządowcy oraz 
przedstawiciele bratnich stowarzyszeń 
i organizacji zawodowych. 

Uroczystość otworzył Kazimierz Bad-
owski, zastępca przewodniczącego MOIIB. 
Wśród gości  znaleźli się między innymi: 
Adam Struzik - Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Radosław Lewandowski 
– szef Delegatury Urzędu Wojewódzkiego 
w Płocku, Michał Boszko – senator Ziemi 
Płockiej, Andrzej Nowakowski – poseł na 
Sejm RP, Mirosław Milewski – prezydent 
Płocka, Piotr Zgorzelski – starosta Płocki. 
Gościliśmy także: przedstawiciela Ministerstwa 
Infrastruktury – dyrektora Krzysztofa 
Antczaka, prezesa Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzeja 
Dobruckiego, oraz szefów i reprezentantów 
bratnich izb okręgowych: Elżbietę Chociaj 
– sekretarza Izby Świętokrzyskiej, Adama 
Podhoreckiego – przewodniczącego Izby 
Kujawsko-Pomorskiej, Grzegorza Cieślińskiego 
- przewodniczący Łódzkiej Izby, Waldemara 
Szletera - wiceprzewodniczącego Śląskiej 

Okręgowej Izby, pełniącego również funkcję 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej - Koordynatora oraz Zbig-
niewa Detynę – przewodniczącego Izby 
Podkarpackiej.

Zaprzyjaźniony samorząd Okręgowej 
Izby Lekarskiej reprezentował prezes 
Fundacji Lekarskiej Pro Seniore – Andrzej 
Surowiecki. Powitaliśmy również przed-
stawicieli samorządu gospodarczego oraz 
świata nauki. Obecni byli również goście 
z Wilna, ze Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Polskich na Litwie.

– Kryzys mamy już za sobą, takie są 
obserwacje spoza branży, w takim tonie 
formułuje się prasowe komunikaty – 
rozpoczął swoje wystąpienie Mieczysław 
Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB. 
Postawmy sobie jednak pytanie: czego 
należało by oczekiwać, aby nasze warunki 
prowa dzenia inwestycji budowlanych były 
w pełni przejrzyste, stabilne i przyjazne 
dla inwestorów? Jesteśmy bardzo licznym 
samorządem zawodowym inżynierów 
budownictwa, ale czy nasz głos w tych 
sprawach jest odpowiednio doniosły, 
słyszalny i zrozumiały dla ustawodawców? 

– Bez kompleksowej polityki budowlanej 
i mieszkaniowej państwa, przekładającej 
się na konkretne działania rządu, nie 
będzie jakościowej zmiany, nie będzie 
uporządkowania spraw zagospodarowania 
przestrzennego i przejrzystości zamówień 
publicznych w tej sferze. Środowisko nasze 
oczekuje takich działań i życzymy sobie, 
aby nastąpiły one jak najszybciej. My zaś ze 
swej strony deklarujemy szerokie poparcie, 
otwartość do konsultacji i dyskusji 

Z okazji Dnia Budowlanych, przewodniczący 
Mieczysław Grodzki życzył całej braci 
budowlanej pomyślności w życiu zawodowym 
i osobistym, lepszego i stabilnego prawa 
do realizacji zamierzeń zawodowych i 
inwestycyjnych.

 Głos zabrał Senator 
Ziemi Płockiej – Michał 
Boszko. Życzę suk-
cesów i radości z tego, 
co robicie. Macie we 
mnie przyjaciela – mówił 
senator RP.  Będę w 
waszym imieniu prosił 
władze regionu o pomoc 
dla was.

– Na Mazowszu jest 650 tysięcy firm – mówił 
Adam Struzik, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Reprezentują one różny 

poziom, różną tradycję i 
nie zawsze spełniają wyma-
gania dnia dzisiejszego. 
Mamy wielkie zadanie do 
spełnienia. W pogoni za 
uciekającym nam światem 
musimy przyspieszyć 
t e m p o  i  b u d o w a ć 
gospodarkę nowoczesną, 

na miarę XXI wieku, niskoemisyjną. Od 
tego czy podołamy temu - zależeć będzie 
przyszłe nasze miejsce we Wspólnocie 
i w świecie. Energia to główne pole przyszłej 
batalii. Dlatego musimy tak projektować 
i budować, by zmniejszyć emisję gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

Musimy też sami zużywać mniej energii 
w procesie produkcji.

– Zbudowaliśmy – 
mówił prezydent Płocka 
Mirosław Milewski, 
miasto nowoczesne 
i spełniające wszelkie 
funkcje miasta XXI stul-
ecia. Przy okazji jest ono 
i piękne i nowoczesne. 
To płaszczyzna, z której 

będą startować nowe władze samorządowe. 
Potrzeby i pomysły nie wyczerpały się. 
Budowlani, a szczególnie inżynierowie, 
wzorując się na swoich poprzednikach będą 
musieli dołożyć wielu starań i wysiłków, by 
utrzymać zarówno dotychczasowe tempo 
prac,  jak  ich jakość.

M i r o s ł a w 
Kłobukowski – prezes 
Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w Płocku, tłumaczył 
charakter osiągnięć, 
za które TBS został 
obsypany pochwałami i 
wyróżnieniami. W cza-
sach, w których TBS-y przeżywają  kryzys, 
Płock osiąga świetne rezultaty: inwestując, 
projektując, budując i gospodarując. 
Nie zdziwiło zebranych przyznanie mu 
pucharu przez Zarząd Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarki Nieruchomościami. Wręczyła 
go prezes Izby – Aleksandra Kurzyk.

Po przemówieniach nastąpiło wręczanie 
odznaczeń. W tym roku było ich wyjątkowo 
dużo. 

Zebrani wysłuchali też wykładu mgr inż. 
Henryka Nowackiego pt. „Hala widowiskowo-
sportowa w Płocku”. W tej nowatorskiej 
inwestycji, wykorzystano nowoczesne 
rozwiązania, które powodują, że miasto 
otrzymało obiekt  liczący 137 tys. m sześć., 
stanowiący dziś jego wizytówkę. Hala mieści 
5400 widzów, na parkingu zaś jest miejsce 
dla 430 pojazdów. 

Zanim budowlani i ich goście rozpoczęli 
kameralną część imprezy, zostali oczarowani 
dźwiękami muzyki włoskiej w wykonaniu 
Marco Antonellego. A później w swojskiej 
atmosferze, przy świetnie przygotowanej 
kolacji bawiono się do późnego wieczora. 

Do zobaczenia w Soczewce za rok!

Soczewka po raz szósty

Po raz pierwszy gościliśmy kolegów z innych Izb Okrę-
gowych

Adam Struzik

Michał Boszko

Mirosław Milewski

Mirosław Kłobukowski
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UROCZYSTOŚCI CENTRALNE
Dzień Budowlanych – w wydaniu najbar-

dziej uprawnionego do organizowania tych ob-
chodów Związku Zawodowego „Budowlani”, 
świętowano tradycyjnie w wojsku. Wszystkie 
szczegóły dotyczące dostojnych gości, oficjal-
nych wypowiedzi, obecności przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, można znaleźć w 
październikowym „Inżynierze Budownictwa”. 
Dodajemy więc tylko to o czym tam nie było. 

Otóż wybrano bardzo ciekawą i całkowi-
cie nietypową konwencję uroczystości, pod-
czas której oficjalne wypowiedzi przetykane 
były występami urokliwej wokalistki. Była to  
bardziej znana za granicą niż w kraju - An-
tonina Nowak. Obdarzona pięknym głosem, 
urozmaiconym repertuarem, ciesząca zwłasz-
cza męskie oko niebanalną aparycją, przyczy-
niała się do humanizowania budowlanego śro-
dowiska. Damska część widowni zazdrościła 
pewnie rozmaitości strojów, innych w każ-
dym z dziesięciu wyjść na estradę. Był rów-
nież akompaniujący męski zespół muzyczny 
z wyróżniającym się saksofonistą. Reakcja wi-
downi świadczy, że pomysł, a przede wszyst-
kim wykonawcy, zostali przyjęci z uznaniem.

Ciąg dalszy był już gastronomiczno tanecz-
ny. Menu urozmaicone, wciąż zaskakuje, że 
wojsko potrafi tak dobrze karmić. Z tańcem 
gorzej, ale to tylko dlatego, że zawody bu-
dowlane są zdominowane przez płeć brzyd-
ką. Dotąd nikomu nie przyszło do głowy, że-
by „budowlańcy” obchodzili swój Dzień np. 
z pielęgniarkami.

Jeszcze w części oficjalno artystycznej - kil-
ku reprezentantów MOIIB zostało podczas 
tej uroczystości uhonorowanych odznacze-
niami związkowymi. Razem z kolegami, któ-
rzy oznaczenia otrzymali w czasie Dnia Bu-
dowlanych Mazowsza, obchodzonych w So-
czewce k/Płocka, stanowią zasłużoną grupę 
wyróżnionych w roku 2010.  

Lista odznaczonych

• Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” 
I stopnia:  Kazimierz Badowski

• Odznaką „Zasłużony dla 
Budownictwa” III stopnia: Leonard 

Szczygielski

• Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budow-
nictwa”: Tomasz Duch, Stefan Jakubowski, 

Stefan Karczewski, Paweł Krakowski, Emil 

Malisz, Stanisław Starosz, Wiktor Ząbkiewicz

• Złotą Odznaką „Zasłużony dla gospo-
darki komunalnej”: Jerzy Janiak, Piotr 

Krakowski, Krzysztof Latoszek, Krzysztof 

Marcinkiewicz

• Złotą Odznaką PIIB: Marek Orłowski

• Srebrną Odznaką PIIB: Paweł Foryś

• Złotą Odznaką Konfederacji Budownictwa 
i Nieruchomości im. Króla Kazimierza 
Wielkiego: Kazimierz Badowski, Mieczysław 

Grodzki, Piotr Zgorzelski

• Złotą Odznaką Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarki Nieruchomościami – za 

długoletnią współpracę i działalność społeczną 

na rzecz środowiska zarządców nieruchomości: 
Jan Rączkowski

• Srebrną Odznaką Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarki Nieruchomościami: Grażyna 

Orędowicz, Bożena Sobiecka

Pytanie to zadaje sobie wielu właścicieli i pre-
zesów lub dyrektorów polskich  przedsiębiorstw 
produkcyjnych, usługowych, jednostek rządo-
wych i samorządowych, szpitali, szkół i innych. 
Czy warto więc poddać swój system zarządza-
nia jakością ocenie jednostce certyfikacyjnej? 
Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie 
jest jednak  jednoznaczna i prosta.

Koniec ery „roboli”
Bank Światowy w swoim raporcie, opu-

blikowanym w maju 2008 roku stwierdził, że 
okres transformacji gospodarczej w Polsce już 
się kończy i wkrótce nasz kraj, tak jak i inni 
nowi członkowie UE, będzie zmuszony wy-
korzystywać inne niż do tej pory rezerwy dla 
osiągania gospodarczego wzrostu. Po prostu 
przemija era podaży bardzo taniej siły robo-
czej. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać 
wysokie kompetencje pracowników, a to ozna-
cza, że wykształcenie, wyszkolenie umiejęt-
ności i doświadczenie pracowników są coraz 
bardziej pożądane. Obok tych umiejętności 
liczy się bardzo kreatywność i innowacyjność, 
a także systematyczne planowanie i doskona-
lenie kompetencji pracowników, a nawet pla-
nowanie ścieżek kariery dla najbardziej przy-
datnych w firmie.

Powszechnie wiadomo, że nie ma przedsię-
biorstw złych lub dobrych, są natomiast przed-
siębiorstwa dobrze lub źle zarządzane. Wiado-
mo, że nie wszyscy właściciele lub zarządzający 
firmami posiadają wrodzone zdolności do kie-
rowania. Takich „urodzonych przywódców” jest 
niezmiernie mało, a organizacji produkcyjnych 
i usługowych nawet w naszym kraju są setki ty-
sięcy. Dlatego też w Polsce po pięciu latach od 
założenia firmy, tylko  5 % pozostaje na rynku. 
Prawdziwy przywódca to ten, za którym pracow-
nicy pójdą „w dym”. Nie musi ich poganiać, aby 
osiągali dobre wyniki. Gani w cztery oczy zasłu-
gujących na to, ale chwali publicznie tych, któ-
rzy osiągają ponad przeciętne wyniki. Zawsze 
daje przykład swoja postawą. 

Źródło japońskich sukcesów
Znany na całym świecie ekspert w dziedzi-

nie jakości Edward Deming, mówiąc o przed-
siębiorstwach przyszłości twierdził, że na glo-
balnym rynku będą funkcjonowały  tylko dwie 
kategorie przedsiębiorstw. Mianowicie te, któ-
re wdrożą zarządzanie jakością oraz te, któ-
re prędzej lub później z rynku zostaną wyeli-
minowane. Dotychczas w coraz większej licz-
bie krajów to twierdzenie spotyka się z szero-
kim odzewem. 

Krajem, który najszerzej wykorzystał twór-
czo dorobek Edwarda Deminga w dziedzinie 
zarządzania jakością, jest Japonia.  Jeszcze nie 
tak dawno bo 50 lat temu, wyroby japońskie by-
ły uważane za niskiej jakości i tanie. Ale od 30 
40 lat wszyscy wiedzą, że wyroby z Japonii od-
znaczają się najwyższą jakością.

 Tą drogą kroczy obecnie Korea Południo-
wa. Jej wyroby w zakresie elektroniki, motory-
zacji, czy przemysłu stoczniowego osiągają naj-
wyższy światowy poziom jakości. Obecnie na tę 
drogę zaczyna wkracza Chińska Republika Lu-
dowa. W ostatnich latach to państwo wysunę-
ło się na pierwsze miejsce pod względem licz-

by wydanych certyfikatów 225 tysięcy 5). Wi-
zytówką tego działania były Igrzyska olimpij-

skie w 2008 roku. 
Dla porównania w Polsce funkcjonuje obec-

nie około 10 tysięcy certyfikatów. Kraje Euro-
py Zachodniej posiadają ich po 20 - 40 tysięcy. 

Czy dyplom na ścianie coś daje?
Co zatem powinien robić przeciętnie uzdol-

niony dyrektor lub kierownik organizacji  pro-
dukcyjnej lub usługowej w Polsce, aby zapew-
nić jakość wyrobów lub usług spełniającą wy-
magania klienta?

Odpowiedź wydaje się prosta, ale jak się 
okazuje nie łatwa do zastosowania. Mianowi-
cie skoro od wdrożenia nowoczesnych metod 
zarządzania jakością do praktyki gospodarczej 
zależy przyszłość firm, to wykorzystanie np mię-
dzynarodowych norm takich jak: ISO serii 9000 
lub  14000 czy 22000 1) powinno być powszech-
ne. W praktyce jest inaczej. Tylko nieliczni sze-
fowie firm przywiązują wagę do tego problemu. 
Jest ich w Polsce nie więcej niż 20 000. Ściany 
niektórych gabinetów w firmach są udekorowa-
ne wszerz i wzdłuż licznymi dyplomami i certy-
fikatami, które mają świadczyć o osiągnięciach 
w różnych dziedzinach. Jednakże tylko w czę-
ści firm certyfikaty i dyplomy potwierdzają rze-
czywiste osiągnięcia w zakresie jakości, ale nie 
we wszystkich. 

Polska fabryka 
wizytówką FIAT-a

Najlepiej wygląda sytuacja w firmach, któ-
re dostarczają wyrobów i usług np. dla prze-
mysłu motoryzacyjnego, telekomunikacji, 
medycyny, budownictwa lub innych dziedzin, 
gdzie obowiązują wymagania ustawy o ocenie 
zgodności2), czyli wymagania dyrektyw nowe-
go podejścia3)4) Unii Europejskiej. Także aby 
dostarczać wyrobów lub usług dla wojska, 
trzeba spełnić dodatkowo wymagania norm  
NATO – AQAP. 

Przedsiębiorcy w tych dziedzinach, aby speł-
nić wymagania przepisów ustawowych, nie tyl-
ko zapewnili wdrożenie odpowiedniego syste-
mu zarządzania jakością, ale te systemy ciągle 
doskonalą, a niektórzy wdrażają zasady TQM 
– Kompleksowego Zarządzania  Jakością lub 
inne. Gdyby się tym przedsiębiorcom nie opła-
cało ponosić kosztów na wdrożenie, utrzymy-
wanie i ciągłe doskonalenie zarządzania jako-
ścią, podjęli by inną działalność. 

Można w tym miejscu także przytoczyć wy-
powiedź Pana Enrico Pavoni, Prezesa Zarzą-
du FIAT Auto Poland, który stwierdził w paź-
dzierniku 2010 r, że fabryka w Tychach, za-
trudniająca 6100 pracowników, produkuje ty-
le samochodów, ile pięć fabryk FIAT-a w Ita-
lii, zatrudniających 22 000 pracowników. W tej 
działającej w Polsce fabryce, dzięki powszech-
nemu i ugruntowanemu stosowaniu zarządza-
nia przez jakość, z taśmy schodzi co 33 sekundy 
samochód, a fabryka jest najbardziej efektyw-
na w koncernie. System zarządzania przez 
jakość w tej fabryce opracowali i wdrożyli 
Polacy. Fabryka stanowi światową wizytówkę 
Koncernu FIAT-a. 

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Zbędny koszt 
czy korzyść dla przedsiębiorstwa? 

dok. str. 11
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W poprzednim numerze Biuletynu opu-

blikowaliśmy artykuł dr Leonarda Szczygiel-

skiego „Woda przeszła – problem pozostał”. 

Środowisko inżynierów budownictwa dysponuje 

jednak nie tylko opiniami swoich fachowców 

na temat powtarzających się powodzi w Pol-

sce, ale również wieloma konstruktywnymi 

propozycjami, jak im zapobiegać i prowadzić 

racjonalną gospodarkę wodną. Dziś prezen-

tujemy propozycję uporządkowania biegu 

Wisły na odcinku warszawskim.

Sprawa ma już kilkuletnia historię. Autorzy 

poniższego artykułu przedstawili swoją pro-

pozycję na forum Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT 

w roku 2004. Warto ją obecnie przypomnieć, 

tym bardziej, że kilka tygodni temu ponad 

100-osobowa grupa Stowarzyszenia Absol-

wentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki 

Wodnej Politechniki Warszawskiej, SITWM, 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

Ligi Morskiej i Rzecznej oraz innych insty-

tucji, podczas specjalnego studyjnego rejsu 

statkiem wzdłuż warszawskich brzegów Wisły, 

potwierdziła słuszność przyjętych rozwiązań.

Naturalną cechą Wisły jest zmienność 

jej przepływów. Większe wezbrania i wody 

powodziowe spływają w krótkich okresach 

czasu kilku lub kilkunastu dni, zaś  przecięt-

nie przez 230 dni w roku przepływy, a tym 

samym poziomy zwierciadła wody, wystę-

pują w zakresie od najniższych do średnich. 

Niejednokrotnie dochodzi do tego, że nawet 

odsłania się dno rzeki. 

Z tym problemem można było sobie 

poradzić w okolicznościach znacznego po-

wojennego  wzrostu transportów wodnych 

poprzez pogłębienie części nurtowej rzeki, 

wykonując w tym celu budowle regulacyjne. 

Poradzono też sobie z trudnościami zaopa-

trzenia miasta w wodę, podobnymi do tych, 

jakie zaistniały podczas suszy jesienią 1959 

r. , m.in. przystosowując odpowiednio lewo-

brzeżne ujęcie wodociągów miejskich. Jednak 

żadne podobnego rodzaju zabiegi nie będę 

wystarczające i nie zastąpią stałego spiętrze-

nia i ustabilizowania zwierciadła wody na 

niezbędnym w mieście poziomie.

 Zmienność przepływu wody, a w konse-

kwencji tego zmienność poziomu jej lustra 

i trudności utrzymania w tych warunkach 

sprzętu pływającego, ponadto brak dosta-

tecznej nadbrzeżnej bazy rekreacyjnej oraz 

sportowej (także zimowej), z dogodną komu-

nikacją kołową i wodną - nie odpowiada już 

społeczeństwu obecnych czasów. Tworzenie 

takiej bazy można niewątpliwie uznać jako 

niezbędne nawet z wyprzedzeniem budowy 

progu spiętrzającego. 

Spiętrzenie i stabilizacja wody są również 

konieczne dla uzyskania celów gospodarczych 

(energia elektryczna ze źródeł odnawialnych 

w myśl wskazań Unii Europejskiej, regulacja 

stosunków wodnych, w tym także na przy-

ległych przesuszanych w procesie rozwoju 

miasta obszarach i mimo pogłębienia nurtu 

– żegluga śródlądowa oraz inne). Rzeka nie 

będzie służyła społeczeństwu i gospodarce 

miasta i nie będzie spełniała istotnych kie-

runków określonych przez Unię Europejską 

(do których sami się zobowiązaliśmy) jeśli 

warunek spiętrzenia i stabilizacji nie będzie 

spełniony.  

W związku ze stanem warszawskiego 

odcinka Wisły Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Wodnych i Melioracyjnych pod-

jęło działania zmierzające do zainicjowania 

budowy na Wiśle progu piętrzącego, który 

stabilizując zwierciadło wody zapewniałby 

kompleksowe efekty gospodarcze oraz możli-

wość szerokiego rekreacyjnego i sportowego 

korzystania z Wisły. W roku 2005 SITWM 

wystąpił o rozważenie takiej inwestycji do pre-

zydenta Warszawy, a w kilka miesiecy później 

radni włączyli ją do opracowywanego planu 

strategicznego rozwoju stolicy do roku 2020.

Doprowadzono do opracowania w lipcu 

2007 r. koncepcji „ Miejski próg stabilizujący 

poziom zwierciadła wody w Wiśle na odcin-

ku Warszawy – Informacje wstępne”, której 

autorami byli: mgr inż. J. Z. Kocot i mgr inż. 

M. Mazurkiewicz. 

Rozpatrywano ją na-

stępnie wraz z innymi 

opracowaniami bądź 

przedstawiano na 

konferencjach or-

ganizowanych przez 

SITWM, Pełnomoc-

nika Prezydenta M. 

St. Warszawy ds. Za-

gospodarowania Nad-

brzeży Wisły, Klub 

„Actifrance” i in. 

Prowadzono dyskusje 

obejmujące tematy: 

lokalizacji budowli 

piętrzącej, wysokości 

i obszaru piętrzenia 

usytuowanego w ob-

wałowanym korycie 

wód powodziowych, 

przepływu wody przez 

kanał Żerań-Zegrze 

do Jeziora Zegrzyń-

skiego, problemy do-

stosowawcze dotyczą-

ce głównie odcinka 

śródmiejskiego, efek-

ty produkcji energii 

elektrycznej oraz że-

glugowe, w tym zwią-

zane z prowadzonymi 

działaniami na rzecz 

ożywienia żeglugi pasażerskiej i tworzeniem 

tzw. Szlaku Króla Stefana Batorego: War-

szawa – Grodno. Utwierdziły one SITWM 

w przekonaniu o prawidłowym zapropono-

waniu objętych koncepcją rozwiązań oraz 

o niezbędności omawianego spiętrzenia i 

stabilizacji wiślanej wody na odcinku miasta.  

Koncepcją przewidziano zbudowanie 

progu w km 525,4 rzeki o średniej wysokości 

piętrzenia 3,70 m i rzędnej 79,4o m npm Kr. 

umożliwiającego stabilizację zwierciadła wo-

dy na długości ok. 25 km. Wraz z długością 

stabilizacji lokalizacja ta oceniona została 

jako najbardziej korzystna z uwagi na wyso-

kość spiętrzenia, na występujące tam grunty 

trudno rozmywalne i na sprzyjający przekrój 

doliny. Założono, że próg będzie się składał 

z zapór ziemnych, między którymi zostaną 

zlokalizowane: jaz, elektrownia przepływo-

wa o mocy ok. 13 MW i produkcji rocznej 

ok. 80 mln kWh, przepławki ekologiczne 

umożliwiające pokonywanie przeszkód przez 

wszystkie żywe organizmy rzeki, a także będą 

zbudowane obiekty zapewniające funkcjo-

nowanie żeglugi, w tym śluza towarowa (z 

zarezerwowaniem miejsca dla zbudowania 

drugiej w przyszłości), ponadto mała śluza 

o przeznaczeniu sportowym i turystycznym 

i służąca temu samemu celowi pochylnia. 

Z myślą nie tylko o przyszłych powodziach

INŻYNIEROWIE PROPONUJĄ STOPIEŃ WODNY „WARSZAWA”
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Budowle progu piętrzącego, sprzyjające po-

sadowieniu  na nich mostu, będą wykorzystane 

do połączenia przejściem drogowym dzielni-

cy Białołęka z dzielnicą  Bielany i miastem 

Łomianki. Propozycja ta staje się niezbędna, 

jeśli uwzględni się odległość przewidzianego 

przekroju piętrzenia do najbliższego, będą-

cego w budowie Mostu Północnego – 2,8 km 

i rozwój północnych obszarów Warszawy oraz 

pobliskich podwarszawskich miejscowości. 

Dzięki spiętrzeniu i stabilizacji wiślanej 

wody będzie możliwe doprowadzenie do 

przepływu pewnej jej ilości przez kanał Że-

rań-Zegrze do Jeziora Zegrzyńskiego, co 

wpłynie na poprawę stanu utrzymania ka-

nału (przeciwdziałanie zarastaniu roślinno-

ścią), zwiększenie produkcji energii elek-

trycznej przez elektrownię Dębe szacowane 

na 2 mln kWh/rok i na ograniczenie pracy 

śluzy na Żeraniu, która będzie pełniła funk-

cję bramy powodziowej. 

Ważniejszymi efektami służącymi rekre-

acji i usprawnianiu sportów będą;

– zwiększenie zwierciadła spiętrzonej i sta-

bilizowanej wody o ok. 40% w stosunku 

do obecnie przeciętnego tj. do ponad 

8 km2, a znacznie więcej licząc do nader 

częstych stanów niżówkowych. Zwiercia-

dło to i przybrzeżne obszary pozostaną do 

zagospodarowania w ramach odrębnych 

przedsięwzięć inwestycyjnych,

– zbudowanie przy lewym przyczółku jazu 

torów górskich: kajakowego i pontonowe-

go, zasilanych piętrzoną wodą i utworzenie 

w tamtejszym przyrodniczym środowisku 

parku wodnego.

Wymaga też podkreślenia, że:

– dla ograniczenia erozji dna rzeki przewi-

duje się m.in. wykonanie niskiego progu 

budowli i odpowiednie pogłębienie wylo-

tów jazu, elektrowni, śluz i przepławek,

– całkowita wymiana zmagazynowanej na 

stopniu wody przy niskich przepływach 

trwać będzie ok. jednej doby, co świadczy, 

ze proponowane piętrzenie nie wpłynie 

na pogorszenie jej jakości,

– zbudowanie stopnia nie spowoduje też 

pogorszenia spływu wód powodziowych 

i lodów,

– lokalizacja omawianego piętrzenia i sta-

bilizacji wody w korycie wielkich wód, na 

gruntach od kilku wieków przystosowy-

wanych do miejskich funkcji jest wyjąt-

kowo korzystna, m.in.  jako nie wymaga-

jąca zajmowania w tym celu nowych ob-

szarów przyrodniczych i ich wykupu,

– każda rzeka na 

odcinku miasta wy-

maga właściwego, 

zgodnego z  miej-

skimi funkcjami i 

potrzebami spo-

łeczeństwa zago-

spodarowania, bo-

wiem w przeciwnym 

wypadku pozosta-

nie mało użytecz-

na, a nawet będzie 

przyczyną różnych 

miejskich proble-

mów, co potwier-

dza obecny stan kil-

kukilometrowego o 

największej zabu-

dowie i najwięk-

szym zaludnieniu 

śródmiejskiego odcinka Wisły, świadczą-

cy m.in. o braku zrównoważonego rozwo-

ju Warszawy.

W obecnych warunkach, zwłaszcza w związ-

ku ze skutkami powodzi 2010 r., nieodzow-

ne jest doprowadzenie do niezwłocznego 

opracowania harmonogramu prac zapew-

niających przystąpienie do realizacji przed-

sięwzięcia stabilizacji i spiętrzenia wiślanej 

wody w Warszawie oraz do rozpoczęcia od-

nośnych studiów i prac projektowych. W 

miarę możliwości roboty remontowe, będą-

ce rezultatem powodzi 2010 r. i przewidywa-

ne w celu zwiększenia zabezpieczenia prze-

ciwpowodziowego miasta, należałoby pro-

jektować i wykonywać od razu w dostoso-

waniu do przyszłych rozwiązań omawiane-

go stopnia wodnego.

Wymaga tu podkreślenia, że Warszawa 

należy obecnie do nielicznych stolic i więk-

szych miast, gdzie problemy gospodarki wod-

nej oraz korzystania ze środowiska przyrod-

niczego wód, a także kształtowania tego śro-

dowiska, nie są doceniane i nie znalazły do-

tychczas właściwych rozwiązań. W wypadku 

ich odkładania będą ulegały dalszym nieko-

rzystnym komplikacjom, po pewnym czasie 

uniemożliwiającym jakiekolwiek w tym za-

kresie działania. Zważywszy też na nieodzow-

ny rozwój stolicy jako wielkiego miasta Unii 

Europejskiej, zbudowanie progu i obiektów 

hydrotechnicznych na warszawskim odcinku 

Wisły, służących prawidłowemu funkcjono-

waniu rzeki, staje się sprawą bardzo pilną. 

Jerzy Kocot
Marek Mazurkiewicz

W dniach 18 – 20 października 2010 r od-

były się w Puławach Warsztaty Inżynierów Bu-

downictwa i VII konferencja Naukowo-Tech-

niczna poświęcona problemom związanym z 

przygotowaniem i realizacją procesów budow-

lanych. Od wielu lat organizatorem tej kon-

ferencji są oddziały PZITB w Białymstoku, 

Gdańsku, Lublinie, Olsztynie oraz Warsza-

wie, przy wiodącej roli Oddziału Warszaw-

skiego i patronacie MOIIB. W tegorocznej 

Konferencji i Warsztatach brało udział 167 

uczestników w tym 48 członków Mazowiec-

kiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa. Konferencja i Warsztaty odbywały się 

w Pałacu Czartoryskich i innych obiektach 

Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-

stwa w Puławach.

W części konferencyjnej, szczególną uwa-

gę skupiono na zagadnieniach zapewnienia 

bezpieczeństwa konstrukcji i pracy, podczas 

realizacji procesów budowlanych oraz ściśle 

z tym zagadnieniem związanym uwarunko-

waniom stosowania rusztowań budowlanych. 

Omawiano również problematykę informa-

tyzacji w zagadnieniach zarządzania i orga-

nizacji robót budowlanych wraz z prezenta-

cją stosownych materiałów softwarowych. 

Dominującą rolę w części warsztatowej po-

święcono zagadnieniom technologii napraw 

i wzmacniania konstrukcji budowlanych oraz 

nie konstrukcyjnych elementów budynków.

Pomijając merytoryczną część konferencji 

i warsztatów, szerzej przedstawionych w gru-

dniowym numerze Inżyniera Budownictwa, 

szczególną rolę należy zwrócić na fakt, że 

wzięła w niej udział 70 osobowa grupa stu-

dentów ostatnich lat studiów z Politechnik 

: Gdańskiej, Lubelskiej i Warszawskiej oraz 

z Wojskowej Akademii Technicznej. Tak 

liczny udział studentów do wzięcia  udziału 

w konferencji i warsztatach poświęconych 

zagadnieniom ściśle praktycznym - delego-

wanych przez Uczelnie w czasie trwających 

na nich zajęć - świadczy o docenianiu przez 

nie roli praktycznej problematyki zawodowej 

w kształceniu inżynierów, jak i o akceptacji 

treści wiadomości przekazywanych w Puła-

wach, dla kształtowania sylwetki zawodowej 

inżynierów budownictwa.

dr inż. Zbigniew Tyczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Konferencji w Puławach

Sala obrad w Pałacu Czartoryskich

Informacja o Konferencji 
w Puławach
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Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o sa-

morządach zawodowych architektów, inżynie-

rów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. 

nr 5 z 2001 roku, poz. 42 ze zm.), prawo wy-

konywania samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie oraz samodzielnego 

projektowania przestrzeni w skali regional-

nej i lokalnej lub kierowania zespołem pro-

wadzącym takie projektowanie przysługuje 

wyłącznie osobom wpisanym na listę człon-

ków właściwej izby samorządu zawodowego, 

a do kompetencji samorządów zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów należy nadawanie i pozbawianie 

uprawnień budowlanych. W konsekwencji tej 

ustawy zawód inżyniera budownictwa zaliczo-

ny został do grupy zawodów zaufania publicz-

nego, z  lekarzami oraz prawnikami  na czele.   

Nie wszyscy jednak z naszych kolegów  zdają 

sobie sprawę, że oprócz swoistej nobilitacji,  

wiąże się to także z obowiązkami oraz pew-

nymi ograniczeniami  nałożonymi na naszą 

grupę zawodową (jak również na poszcze-

gólnych jej członków).

Prawa i obowiązki wynikają  szczególnie 

z przyjętej przez państwo wizji decentrali-

zacji władzy i związanego z tym przekaza-

nia  części swoich uprawnień samorządom 

zawodowym, co zostało zapisane w  art. 17 

pkt. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: 

„ W drodze ustawy można tworzyć samorzą-
dy zawodowe, reprezentujące osoby wykonu-
jące zawody zaufania publicznego i sprawują-
ce pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i 
dla jego ochrony.”

Na czym polega istota samorządów zawodo-

wych, zrzeszających osoby wykonujące zawód 

zaufania publicznego, wielokrotnie wypowia-

dał się  Trybunał Konstytucyjny (np. w wyroku 

z dnia 22 listopada 2004 r.) wyjaśniając,  że:

– dopuszczenie funkcjonowania samorządów 
zawodowych stanowi wyraz demokratyza-
cji życia publicznego,

– ustawodawca, dając możliwość kreowa-
nia samorządów zawodowych wyznacza 
im określoną rolę publiczną.

Z powyższego wynika, że „piecza” samorzą-
dów zawodów zaufania publicznego nad „na-
leżytym wykonywaniem zawodów” wynika z 
powierzenia samorządom funkcji o cechach 
władztwa publicznego”. Oczywiście „piecza” 

nie jest wykonywana w interesie samorządów 

ani ich członków lecz  jest wykonywana szcze-

gólnie w interesie publicznym . 

Od strony członka samorządu ustawodaw-

ca szczególnie powinien oczekiwać:

– weryfikacji przydatności do zawodu w for-

mie egzaminu korporacyjnego dopuszcza-

jącego do jego wykonywania,

– obowiązkowej przynależność do samo-

rządu zawodowego, sprawującego pieczę 

nadnależytym wykonywaniem zawodu,

– podlegania zasadom etyki zawodowej,

– związania  tajemnicą zawodową,

– odpowiedzialności dyscyplinarnej,

– obowiązkowego ubezpieczenia od odpo-

wiedzialności cywilnej.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

jako organ oraz funkcjonariusz publiczny,  

zgodnie z przywołaną powyżej ustawą, ma za 

zadanie m. in. sprawowanię pieczy w zakre-

sie należytego wykonywania zawodu, prze-

strzegania zasad etyki zawodowej, związania 

tajemnicą zawodową oraz odpowiedzialno-

ści dyscyplinarnej kolegów, współczłonków 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zdecydowana większość spraw trafiających 

do Mazowieckiego Okręgowego Rzecznika  

Odpowiedzialności Zawodowej dotyczy naj-

częściej  sytuacji pełnienia samodzielnej funk-

cji technicznej w sposób niedbały oraz dotyczy 

naszych członków wykonujących szczególnie  

swoje funkcje na zlecenie inwestorów indywi-

dualnych. Można przyjąć, że jest to przeciętnie  

bardziej kilkadziesiąt niż kilkaset  przypadków 

w skali rocznej, co biorąc pod uwagę liczebność 

naszej społeczności – przekraczającą  w chwili 

obecnej 20 tys. członków, może być uznane jako 

zjawisko zdecydowanie marginalne. Przeciętnie 

jedynie  około 30-40 % spraw rozpatrywanych 

przez Rzeczników było kierowanych do Okrę-

gowego Sądu Dyscyplinarnego. W naszej spo-

łeczności na przestrzeni dwóch pierwszych ka-

dencji było zaledwie kilka skrajnych przypad-

ków skierowania na powtórny egzamin oraz 

jednostkowe, wyjątkowe  przypadki pozbawie-

nia prawa wykonywania zawodu. 

W celach informacyjnych przedstawimy 

w najbliższych numerach Biuletynu kilka  naj-

bardziej charakterystycznych i najczęściej wy-

stępujących przypadków z doświadczeń Mazo-

wieckich  Rzeczników Odpowiedzialności Za-

wodowej, potwierdzających, że jako Rzeczni-

cy jesteśmy dla dobra publicznego w różnych 

sprawach zarówno kolegami inżynierami, ad-

wokatami czy w ostateczności oskarżycielami. 
Dariusz Walasek

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 
kolega inżynier (?), adwokat (?) czy oskarżyciel (?)

Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej 
w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa realizują w partnerstwie projektu: 

„Inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - program informacyjno-szkoleniowo-doradczy”.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju na terenie Mazowsza przedsiębiorstw ekonomii społecznej, 

w tym w szczególności różnych rodzajów spółdzielni. Wykorzystany zostanie potencjał 
i doświadczenie partnerów, doskonale znających realia województwa. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie 

szkoleniowe oraz doradcze. Zakładamy, iż skorzysta z niego wiele osób zainteresowanych ekonomią społeczną. 
Realizacja projektu potrwa do końca I kwartału 2012 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: www.kres.org oraz www.maz.piib.org.pl
Serdecznie zapraszamy!
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Ustawa PZP w obecnym kształcie jest 
szkodliwa dla polskich pracowników i pol-
skich firm. Jest korzystna dla dużych 
sieciowych podmiotów transferujących 
zyski za granicę i nie rozwijających własnego 

potencjału wykonawczego (a więc nie tworzących 

miejsc pracy). Jest korzystna szczególnie 

dla firm spoza UE, zwłaszcza tych z krajów 

posiadających korzystniejsze przepisy podatkowe 

i nie posiadających powszechnych systemów 

zabezpieczenia społecznego.

Ustawa jest niekorzystna dla budżetu państwa, 

bo z racji dominacji w dużych przetargach silnych 

kapitałowo firm sieciowych transferujących 

zyski ogranicza wpływy podatkowe.

Związek Zawodowy Budowlani wyraża 

opinię, że zmiany w ustawie są niezbędne. 

Część zmian wymaga przyjęcia nowych 

rozwiązań, część dostosowania zapisów PZP 

do obowiązujących przepisów prawa pracy 

i innych aktów prawnych. 

Za najpilniejsze Związek Zawodowy 
„Budowlani” uważa:

• Zawarcie w PZP zapisu obligującego zarówno 

zamawiającego jak i generalnego wykonawcę 

do uwzględniania w warunkach zamówienia 

kalkulacji kosztów pracy zgodnej z innymi 

ustawami (przede wszystkim ustawy o wyna-

grodzeniu minimalnym i ustaw  dotyczących 

zabezpieczenia społecznego). Zamawiający 

winien określić w warunkach zamówienia 

strukturę rzeczową i zasady obliczania 

stawki kalkulacyjnej robocizny w ramach 

wykonywanego zlecenia;

• Wprowadzenia do PZP obowiązku zaanga-

żo wania przez generalnego wykonawcę 

w realizację zamówienia minimum 30% 

własnego po ten cjału wykonawczego;

• Obligatoryjne ograniczenie poziomów 

podwykonawstwa w realizacji zamówienia 

do trzech;

• Zobowiązanie zamawiającego do określenia 

w  zamówieniu zasad bezpieczeństwa 

i ochrony pracy obowiązujących wszystkie 

podmioty realizujące zamówienie;

• Obligatoryjne wyrównanie szans przedsię biorstw 

UE i przedsiębiorstw z krajów trzecich oraz 

eliminację różnic (podważających uczciwą 

konkurencję) wynikających z odmiennych 

przepisów prawnych kraju pochodzenia 

przedsiębiorstwa.

• 

Powyższe rekomendacje nie wyczerpują 
listy pożądanych zmian w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych. Stanowią jednak 
minimum niezbędne do .ucywilizowania” 
polskiego prawa zamówień publicznych.

Warszawa, dnia 8 września 2010 r.
Zbigniew Janowski

Przewodniczący Związku Zawodowego 
„Budowlani”

W tym kontekście protest budzi propozy-

cja likwidacji obowiązkowej przynależności 

do samorządu zawodowego, a w konsekwencji 

likwidacja odpowiedzialności dyscyplinarnej 

osób wykonujących samodzielne funkcje tech-

niczne w budownictwie.

Wejście w życie proponowanych zmian ustawy 

spowodowałoby ponowny brak możliwości pełnego 

dochodzenia przez klientów korzystających z usług 

w procesie inwestycyjnym, dochodzenia w postę-

powaniach dyscyplinarnych swoich praw związa-

nych z niewłaściwym wykonywaniem obowiąz-

ków zawodowych, a jedyną możliwością zadość-

uczynienia powstałych szkód pozostałaby nieefek-

tywna, kosztowna i ograniczona możliwość sądo-

wego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Uwzględniając powyższe, samorządy zawo-

dowe - sygnatariusze niniejszego oświadczenia 

zwracają się do Parlamentarzystów o zapobieże-

nie uchwaleniu szkodliwych społecznie rozwią-

zań prawnych zawartych w poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, in-

żynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz ustawy 

- Prawo Budowlane. 

Warszawa, lipiec 2010 r

STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” 
w sprawie zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych

OŚWIADCZENIE 
SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-

nistów zrzeszających osoby wykonujące zawody 

zaufania publicznego

dok. ze str. 5

dok. ze str. 4

Na czym polega 
zarządzanie jakością

Nie będę uprawiał krypto reklamy, ale znam 
przykłady publicznych szpitali z dobrze funkcjo-
nującym systemem zarządzania jakością, które  
nie popadły w zadłużenie i cieszą się znakomitą 
opinią pacjentów. Znam także małe kilku lub 
kilkunasto osobowe firmy produkcyjne i usłu-
gowe, w których system zarządzania jakością 
jest utożsamiany z systemem zarządzania fir-
mą. Właściciele tych firm  wdrożyli postanowie-
nia norm ISO serii 9000 i łożą corocznie środ-
ki finansowe na utrzymanie i doskonalenie sys-
temów zarządzania jakością, twierdząc, że bez  
tego nie utrzymaliby się na rynku.

Osobna, dosyć liczna kategoria firm, któ-
re posiadają certyfikaty systemów zarządza-
nia jakością, to organizacje dostarczające wy-
robów lub usług dla  klientów, którzy stawiają 
takie wymagania. Po prostu tym klientom za-
leży na odpowiednim poziomie jakości dostaw 
lub usług, potwierdzonym przez stronę trzecią, 
o wysokim autorytecie  merytorycznym, jaką jest  
jednostka certyfikująca.

Na czym polega więc zarządzanie jakością w 
organizacji, która stosuje w praktyce np. usta-
lenia normy ISO 9001:2009 Systemy zarządza-
nia jakością. Wymagania. Oczywiście najlepiej 
zapoznać się szczegółowo z jej tekstem. Otóż 
można w skrócie opisać je tak.

 Każdy pracownik firmy (organizacji) po-
winien umieć jasno określić zakres swoich 
obowiązków i uprawnień, a więc zapytany, 
powiedzieć co robi. Powinien pracować tak 
jak mówi i powinien udokumentować wyni-
ki swojej pracy.

 Samokontrola jest podstawą dobrej jako-
ści pracy.

 Praca powinna być wykonywana za pierw-
szym razem zgodnie z wymaganiami.

 Jeżeli zaistnieje niezgodność, to stosownie 
podejmowane działania korygujące powin-
ny zapobiec ponownemu wystąpieniu nie-
zgodności.

 Organizacja powinna zapobiegać zaistnie-
niu potencjalnych niezgodności jakie mogą 
powstać, poprzez podejmowanie działań za-
pobiegawczych.
Aby firma (organizacja) mogła  uzyskać 

oczekiwane rezultaty i otrzymać certyfikat sys-
temu zarządzania jakością, muszą być w pierw-
szej kolejności zrealizowane następujące prace:
1. Przeszkolenie najwyższego kierownictwa fir-

my; wyszkolenie i ustanowienie pełnomoc-
nika najwyższego kierownictwa ds. jakości; 
wyszkolenie lub zaangażowanie audytorów 
wewnętrznych.

2. Identyfikacja i opisanie procesów niezbęd-
nych do prowadzenia działalności firmy (pro-
cesy główne – przynoszące wartość dodaną, 
procesy zarządcze i pomocnicze oraz ustano-
wienie właścicieli dla wszystkich procesów).

3. Ustalenie celów i mierników oraz wskaźni-
ków w procesach. 

4. W księdze jakości, nazywanej często księgą 
zarządzania, procedurach, instrukcjach i for-

mularzach należy opisać w jaki sposób or-
ganizacja spełnia wymagania normy. Księ-
ga jakości może mieć nawet jedna stronę, 
ale wówczas opis zawierają załączniki. Do-
kumenty te opisują przygotowany do certy-
fikacji system zarządzania jakością w firmie.

5. Aby pracownicy nie odczuwali negatywnie 
realizowanych działań projakościowych, na-
leży prowadzić systematyczne szkolenia całej 
załogi, polegające na zapoznaniu ich z wy-
maganiami normy, dotyczącymi konkret-
nych stanowisk pracy.

6. Powinna być ustanowiona i wdrożona me-
toda dająca możliwie zbliżone do pewności 
wyniki w zakresie postrzegania firmy (orga-
nizacji) przez klienta, interesanta, pacjenta. 
Można w tym celu stosować np. anonimowe 
badania ankietowe lub inne.
Jest oczywistym, że każda organizacja może 

wykonać wszystkie prace poprzedzające certyfi-
kację samodzielnie. Jest to najbardziej właściwe 
podejście, ale wymaga uprzedniego przeszkole-
nia własnych pracowników, którzy powinni uzy-
skać najlepiej na studiach podyplomowych dy-
plom menadżera jakości. Szkolenie pełnomoc-
nika ds. jakości i audytorów wewnętrznych mu-
si prowadzić upoważniona jednostka  lub upo-
ważniony specjalista. Zainteresowanych bliższy-
mi szczegółami odsyłamy do znajdujących się 
w Internecie norm ISO, Polskich Norm i tek-
stów stosownych ustaw.

mgr inż. Janusz Leśniewski 
autor jest: 

Audytorem Polskiego Centrum Badań 
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Zbędny koszt czy korzyść 
dla przedsiębiorstwa?
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