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200 lat WIL - Strategia Wydziału, 
zakłada zapewnienie wysokiej, 

jakości kształcenia i badań nauko-
wych. Posłuży to osiągnięciu przez WIL PW 

pozycji lidera wśród wydziałów budowlanych 
i rozpoznawalności na świecie  - str. 8-9

Inwestycje na topie
- str. 7 

wrzesień/   
październik    

 Adam Struzik: - W subregionie płockim 
realizujemy wiele dużych projektów, 

w dziedzinie kultury, zdrowia, budownictwa 
przemysłowego i drogownictwa. 

W latach 2015-2017 przeznaczono 
na nie 1,124 mld zł - str. 7.

5 lat „U inżynierów”  
Turnieje „U inżynierów” przyczyniają się 

bezspornie do popularyzacji Izby i rozpo-
wszechnienia informacji o jej istnieniu i roli, 
a również do zbliżenia środowisk, głównie 

lekarskich i inżynierskich - str. 5

Pod  patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika                                
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Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa
02-134 Warszawa, 
ul. 1 Sierpnia 36 B
e-mail: maz@piib.org.pl
www.maz.piib.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

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

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

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

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

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

Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

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

Nakład: 18.000 egz.

 

   Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
    
    Tegoroczny dzień budowlanych Mazowsza, to tradycyjna uroczystość 
podkreślająca dorobek i znaczenie naszych profesji, tym razem jest rów-
nież okazją do świętowania jubileuszu 15 lat istnienia samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa, w stolicy i województwie. W dokona-
niach środowiska, warto ocenić udział Izby.  Wpisała się ona chwalebnie 
w te działania naszego środowiska, które zdążają do unowocześnienia 
pracy branżystów, podniesienia poziomu kadry zawodowej i lepszego 
wykorzystania potencjału inżynierów i techników.
 

  W samorządzie zawodowym, budownictwo zyskało zorganizowaną i fachową organizację, re-
prezentującą budowlanych wobec władz państwowych i samorządów terytorialnych. Samorząd 
nasz staje się trzecią siłą - po rządzie i samorządzie lokalnym - wpływającą na kształtowanie 
relacji w budownictwie i na racjonalne postrzeganie zawodu inżyniera budownictwa w społe-
czeństwie. 
  Z okazji Dnia Budowlanych i rocznicy samorządu, spróbujmy podsumować miniony okres. 
Co się zmieniło przez ostatni rok? Co robimy dobrze, a co można jeszcze poprawić, jak działać 
skuteczniej? 
  Po pierwsze - zwiększyło się zatrudnienie w firmach budowlanych. Hossę podtrzymują in-
westycje infrastrukturalne, których znacząca część realizowana jest w regionie mazowieckim. 
Zwiększa produkcję przemysł materiałów budowlanych, ma szansę rosnąć liczba rozpoczynanych 
budów, nowych mieszkań. To oczekiwany efekt wzrostu koniunktury gospodarczej w naszym kraju. 
Biorąc pod uwagę te zjawiska, nasza Izba, aktywizuje swoją działalność. Uznaliśmy, że najważ-
niejszym zadaniem jest umożliwianie inżynierom w maksymalnym stopniu, podnoszenie kwalifi-
kacji w zakresach, na których im najbardziej zależy. Dlatego w oparciu o ich odpowiedzi w an-
kietach, kształtujemy program dokształcania zawodowego. Efekt to uczestnictwo 12700 członków  
w doskonaleniu zawodowym, w ostatnim roku wzrosło o ponad 10 proc.
  Cieszą nas wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej, ponieważ liczba inżynierów, którzy po-
myślnie przeszli procedurę kwalifikacyjną, to najliczniejsza grupa posiadających uprawnienia 
młodych inżynierów w kraju. 
  Koniunkturze w budownictwie towarzyszy wzrost pewności w zdobywaniu dobrej pracy,  
a więc cennej praktyki, która poza tytułem zawodowym lub naukowym, pozwala zdobyć doświad-
czenie, w zakresie wybranej specjalizacji, decydującej o unikalnych umiejętnościach. Zdaniem 
ekspertów, w nadchodzących latach, wśród poszukiwanych zawodów będą energetycy, konstruk-
torzy budowlani, specjaliści od infrastruktury wszelkich rodzajów. Zapowiadane są znaczące mo-
dernizacje i budowy linii kolejowych, inwestycje w energetyce i drogownictwie.  Zatem inżynier 
budownictwa nie powinien martwić się o pracę.    
  Ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi, kształcącymi na kierunkach budowlanych, 
dążąc do wzmocnienia nauczania praktycznego w programach studiów i przekazania młodzieży 
świadomości, jak ważna jest praktyka w ich edukacji. Kontynuujemy działania mające na celu 
umożliwienie naszym członkom spotkania i wymianę poglądów z pracownikami administracji pań-
stwowej i samorządowej. Odbywają się one w gminach i powiatach, a poświęcone są zagadnie-
niom usprawniania procedur inwestycyjnych. Nasz samorząd dąży do uzyskania pozycji istotnego 
partnera w dialogu z Parlamentem. We współpracy, w ramach Mazowieckiego Forum Samorzą-
dów, są czynione starania, aby głos środowisk zawodowych, był dostrzegany przez decydentów. 
Przygotowywaliśmy lokalną-mazowiecką opinię o projektach Kodeksu architektoniczno-budow-
lanego i ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. Uważamy, 
że te działania powinny mieć istotne znaczenie, ponieważ wnioski, pochodzą od doświadczonych 
zawodowców, których postulaty racjonalizacji przepisów prawnych wynikają z głębokiej świado-
mości skutków zaniechań i błędnych wymagań. Wspominamy merytoryczną i rzeczową dyskusję 
ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu na temat, „ Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu za-
wodu inżyniera budownictwa?”. Obserwujemy z uwagą, w jakim stopniu sformułowane przez ów 
Zjazd stanowisko, przyniesie efekty, w decyzjach legislacyjnych i rozporządzeniach rządowych. 
  Przywiązujemy wielką wagę do umożliwienia uczestnictwa naszym reprezentantom w waż-
nych opiniotwórczych konferencjach i seminariach, publikując z nich relacje i obserwacje środo-
wiskowe. Wychodzimy poza tradycyjne szablony. Rozbudzamy zainteresowania zawodowe, ele-
mentami integracyjnymi o charakterze rekreacyjno sportowym. Zarówno jubileusz jak i doroczny 
Dzień Budowlanych są okazją do zauważenia licznego grona inżynierów i techników, szczególnie 
zasłużonych dla realizacji budów, w ich wszystkich fazach, działalności edukacyjnej popularyza-
torskiej, prawnej. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratuluje. 
 
   Z okazji naszego święta składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom i techni-
kom, załogom budowlanym, oraz środowisku naukowo-badawczemu, pomyślności w realizowaniu 
ich zadań. Życzę wielu wygranych przetargów, sukcesów zawodowych, oraz „dobrej pogody”  
dla budownictwa!
                                                                                                             Mieczysław Grodzki

                                                                                              Przewodniczący Rady MOIIB

Samorząd to dobro wspólne
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Dolnośląskie Forum Inżynierskie
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Wydarzenia str 3

Staraliśmy się uhonorować zwłaszcza ju-
bileusz i w miarę naszych możliwości 

odwiedzić Koleżeństwo świętujące krysz-
tałową „15-tkę” w ich okręgach. Wszędzie 
nasi przedstawiciele wręczyli przewodniczą-
cym jubileuszowe adresy i drobne upominki 
książkowe i dodawali garść ciepłych życzeń 
od siebie.  
 Spotkanie w Lubelskiej OIIB, odbyło się  
2 września br. w Zespole Pałacowo-Parko-
wym w Wierzchowiskach. Nasz Kolega - za-
stępca przewodniczącego Roman Lulis zło-
żył gratulację na ręce Przewodniczącego RO 
Izby, Wojciecha Szewczyka.
  8 września b..r. odbyła się Gala Inżynier-
ska zorganizowana w ramach obchodów Dol-
nośląskich Dni Budownictwa. Przewodniczą-
cy Rady DOIIB Eugeniusz Hotała uznał, że 
minione piętnaście lat zostało dobrze wyko-
rzystane. Inżynierowie budownictwa rzetel-
nie realizowali swoje zadania, zasługując na 
zaufanie społeczeństwa. Gratulacje od naszej 
RO przekazał Przewodniczący Mieczysław 
Grodzki. Wręczono honorowe odznaki Za 
zasługi dla budownictwa. Rozstrzygnięto 
również konkurs INŻYNIER ROKU oraz 
Dolnośląska Budowa Roku 2016.  
  Uroczystości Świętokrzyskiej OIIB świę-
towano w kieleckim Grand Hotelu. Prze-
wodniczący RO Wojciech Płaza miał okazje 
wśród szczególnie licznych swoich członków 

witać naszego Kolegę Romana Lulisa.Wy-
jątkowy gość Wojewodzina Świętokrzyska, 
Agata Wojtyszek, podziękowała budowla-
nym za trud  w realizacji codziennych zadań, 
gratulowała tym, którzy otrzymali wyróżnie-
nia: - Społeczeństwo wysoko ocenia waszą 
prace, której efektem są drogi, obiekty uży-
teczności publicznej, mieszkania, zakłady. 
Macie uzasadnione powody do satysfakcji.
  W Prószkowie Opolski Dzień Budow-
lanych licznie zaszczyciły władze regionu. 
Wojewoda opolski Adrian Czubak wręczył 
wyróżnionym  inżynierom odznaczenia pań-
stwowe, prof. Zbigniew Grabowski - hono-
rowe odznaki PIIB, a tytuł  Inżyniera Roku 

Czekamy na dobre zmiany 

- przewodniczący RO Adam Rak. MOIIB 
reprezentowali Mieczysław Grodzki i Le-
onard Szczygielski.
 Warmińsko-Mazurska OIIB świętowała 
jubileusz w Filharmonii w Olsztynie. Ze-
branych przywitał blisko godzinny koncert 
orkiestry symfonicznej a następnie Mariusz 
Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MO-
IIB.  - Samorząd - stwierdził - to nie tylko 
instytucja, do której musi należeć każdy in-
żynier budownictwa, który chce wykonywać 
samodzielnie funkcje techniczne w Budow-
nictwie, ale staje się coraz skuteczniejszym 
reprezentantem interesów zawodowych. 
  Miłym punktem uroczystości było wrę-
czenie nagród dzieciom, które brały udział 
w konkursie plastycznym 15 lat Warmińsko
-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa 2002-2017. MOIIB reprezentował 
Roman Lulis.  
  Wojewódzkie Święto Budowlanych w Ło-
dzi, obchodzone było głównie we własnym 
gronie, w obecności i kolegów z izb okręgo-
wych. MOIIB  reprezentowała Jolanta Ło-
pacińska.  Przewodnicząca Łódzkiej OIIB 
Barbara Malec omówiła dokonania samorzą-
du, a najlepsi inżynierowie otrzymali srebrne  
i złote Honorowe Odznaki PIIB Rozstrzy-
gnięto konkursu fotograficzny, którego tema-
tem było budownictwo woj. Łódzkiego. 

     W całym kraju izby okręgowe uroczyście obchodziły Dzień Budowlanych oraz XV 
rocznicę powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podsumowa-
no dorobek, z uwzględnieniem osiągnięć lokalnych, wyróżniono najbardziej zasłu-
żonych dla budownictwa i środowiska oraz zastanawiano się nad tym, jakie zmiany 
przyniosą nowe ustawy przygotowywane przez rząd.  

Dzień Budowlanych i 15 rocznica powstania PIIB - w regionach

Dolnośląskie Forum Inżynierskie
  - Samorząd zawodowy ma bardzo waż-
ną rolę do wypełnienia. Wpływa na to, jak 
funkcjonują i jak oceniani są inżynierowie 
budownictwa. To od samorządu zawodowego 
zależy w jaki sposób wykonywany jest zawód 
zaufania publicznego - mówił wiceminister 
infrastruktury i budownictwa, Tomasz 
Żuchowski podczas Forum Inżynierskiego 
Dolnośląskiej OIIB. Spotkanie odbyło się 
21 września br. w Świeradowie-Zdroju. Pla-
nowane przez Ministerstwo Infrastruktury  
i Budownictwa zmiany dotyczące wykony-
wania zawodu inżyniera budownictwa oraz 
stosowanie przepisów prawa budowlanego, 
w postępowaniach organów administracji bu-
dowlanej - to dwa najważniejsze tematy fo-
rum. W forum uczestniczyła Anita Oleksiak 
p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków 
i Inspektor Nadzoru Budowlanego.   
  Wiceminister przedstawił propozycje za-
warte w nowej ustawie o zawodzie architekta, 

inżynierach budownictwa oraz urbanisty. Pro-
jekt kompleksowo reguluje funkcjonowanie 
trzech najważniejszych zawodów w procesie 
gospodarowania przestrzenią i realizacji in-
westycji. Ustawa zakłada m.in. wprowadze-
nie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej 
członków samorządów architektów i inży-
nierów budownictwa, jak również wzmacnia 
rolę samorządu, który sprawuje pieczę nad 
wykonywaniem zawodu zaufania publiczne-
go przez swoich członków.
  MIB pracuje również nad „ustawą inwe-
stycyjną”, która upraszcza proces inwestycyj-
no-budowlany. Podstawową zmianą, wprowa-
dzoną w zakresie ustawy Prawo budowlane, 
jest podział projektu budowlanego na projekt 
inwestycyjny i projekt techniczny. W przepi-
sach dokonano wyraźnego rozróżnienia ele-
mentów projektu budowlanego, które będą 
podlegały weryfikacji przez organ admini-
stracji publicznej - projekt inwestycyjny, od 
elementów za których prawidłowe sporządze-

nie odpowiadać będą wyłącznie projektanci 
- projekt techniczny. Wprowadzona zmiana, 
zgodnie z którą do organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej będzie przedkładany 
wyłącznie projekt inwestycyjny, powoduje, 
że odstąpienia od projektu będą dotyczyć 
wyłącznie zatwierdzonego przez organ pro-
jektu inwestycyjnego. Dodatkowo w związku  
z weryfikowaniem projektu inwestycyjnego 
na etapie udzielenia zgody, na realizację za-
mierzenia budowlanego, projektant spraw-
dzający będzie wymagany jedynie w zakresie 
projektu technicznego. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na 
budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz  
z projektem, będzie przebiegało sprawniej.
 Wiceminister Tomasz Żuchowski przedsta-
wił podczas spotkania również szczegóły pro-
jektu nowej ustawy o organach administracji 
inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Propo-
zycja porządkuje strukturę i sposób funkcjo-
nowania organów odpowiedzialnych obecnie 
m.in. za kontrole budów i wyrobów budowla-
nych oraz interwencje w przypadku wykrycia 
samowoli budowlanych.

Odznaczeni działacze W-MOIIB  
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Ruszył w rejs po zalewie wiślanym statek 
pasażerski „Marianna”. Na statku gości 

powitał kapitan Mariusz Pielaciński. Bu-
dowlańców na drugiej wycieczce technicz-
nej po Wiśle (pierwsza odbyła się w 2016 r.), 
powitał Zastępca Przewodniczącego Rady 
MOIIB, Roman Lullis, który stwierdził, że 
w roku 2017 obchodzimy w całej Polsce Rok 
Rzeki Wisły, a  to jest  bardzo dobry moment 
na to, by dowiedzieć się czegoś na temat pra-
cy inżynierów hydrotechników, stąd tematy 
dwóch obszernych prelekcji na statku.  
 Pierwszy temat: Przebieg procesu sedymen-
tacji w czaszy zbiornika Włocławek w latach 
1970-2015 na podstawie badań IMGW przed-
stawił inż. Waldemar Ciesielski, Kierownik 
Nadzoru Wodnego w Płocku w Zarządzie 
Zlewni w Warszawie - Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczestni-
cy dowiedzieli się o problemach odkładania 
wleczonego i unoszonego z wodą piasku w 
dnie czaszy zalewu wiślanego przed tamą we 
Włocławku, na odcinku Włocławek - Płock i 
wpływie tych procesów na podnoszenie się 
dna zbiornika włocławskiego i rzeki Wisły, 
powstawanie zagrożenia powodziowego itd. 
 Druga prelekcja miała tytuł: Zakres i efekty 
remontu stopnia wodnego Włocławek w 2015 
r. - wygłosił ją mgr inż. Grzegorz Deren-
gowski Nadzorca Odcinka Wód Śródlądo-
wych w Płocku - Nadzoru Wodnego w Płoc-
ku w Zarządzie Zlewni w Warszawie. Temat 
obejmował streszczenie prac polegających na 
poprawie stanu technicznego i bezpieczeń-
stwa powodziowego Stopnia Wodnego Wło-
cławek przy współudziale środków unijnych 
z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007 - 2013 w wysokości 85% wartości wy-
datków kwalifikowanych. 
  Prelegentom przerywano wykłady, zada-
jąc pytania techniczne, związane z tematami 

Statkiem z Płocka do Nowego Duninowa

Szkolenie na Wiśle
      
     Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe  
w Płocku zorganizowała dwudniowe spotkanie szkoleniowo-integracyjne, rejsem 
statkiem pasażerskim po Zalewie Włocławskim na wycieczce technicznej z  Płoc-
ka do Nowego Duninowa.            

wodnymi, na które odpowiadali oni na bieżą-
co. Rejs na statku bardzo urealnił słuchanie 
wykładów o tematyce wodnej, bo wzbudzały 
się non stop dyskusje, pojawiały się liczne py-
tania i to nieraz bardzo szczegółowe. 
 Budowlańcy z Północno-Zachodniego Ma-
zowsza są żywo zainteresowani problemami, 
jakie generuje tama we Włocławku, zalew 
wiślany, rzeka Wisła i jej dopływy. Znane 
są im bardzo dobrze katastrofy powodziowe 
na odcinku Wisły od Wyszogrodu do Płoc-
ka. Wiedzą też o tym, że kępy wiślane, które 
stały się rezerwatami ptasimi dodatkowo po-
wodują zagrożenie. Rosnące na nich dawniej 
wikliny i drobne młode odrosty drzew prze-

puszczały zatory lodowe, nie bloko-
wały koryta rzeki podczas przepływu 
wysokich wód - od czasu wpisania kęp 
wiślanych i Wisły na listę rezerwatów 
urosły na kępach wielkie drzewa, blo-
kujące spływ lodów wiosną, zabronione 
wybieranie piasku z dna i zakaz umoc-
nień brzegów spowodował zdziczenie 
rzeki i jej niebezpieczne wypłycenie 
przez podniesienie się dna wobec ko-
rony wałów przeciwpowodziowych. 
Żegluga statkami po Wiśle w kierunku 
Warszawy stała się przez większość   
               roku zupełnie niemożliwa. 

  Wycieczka techniczna - rejs statkiem jest 
świetnym pomysłem.  Już pojawiły się nowe 
tematy, które mogą się stać tematem szkolenia 
na statku w przyszłym roku. Ostatnio bardzo 
dużo się dzieje wokół projektowanej zmiany 
Prawa wodnego, które spowoduje wdrożenie 
wodnej dyrektywy unijnej, co zmieni diame-
tralnie sposób gospodarowania wodą i zarzą-
dzaniem jej zasobami w całej Polsce. Prawo 
wodne i Prawo budowlane oraz przepisy je 
uzupełniające czasami zazębiają się ze sobą. 
W świetle szykujących się zmian w Prawie 
wodnym będą na pewno potrzebne szkolenia 
w tym względzie. 

   mgr inż. Zdzisław Maksymiuk

W  Pruszkowie przy zbiegu  ulic. Sien-
kiewicza i Staszica pojawiły się 

żurawie wieżowe. Ruszyła więc długo 
wyczekiwana przez mieszkańców budo-
wa nowego centrum handlowo - usłu-
gowo - rozrywkowego „Nowa Stacja”. 
Budynek galerii jest zaprojektowany 
jako czterokondygnacyjny z wyniesioną 
ponad parking na dachu częścią zespołu 
sal kinowych i fitness oraz jedną kondy-
gnacją podziemną. W części podziemnej 
zlokalizowano parkingi, myjnie samo-
chodową oraz pomieszczenia techniczne. Na 
piętrach znajdują się lokale usługowo-handlo-
we oraz gastronomiczne. Przewidziano także 
miejsca rozrywki dla dzieci, w tym duży plac 
zabaw, ściankę wspinaczkową itp. .Na klien-
tów czeka łącznie aż 120 sklepów. Komfort 
zakupów gwarantuje rozbudowany parking, 
który mieści 800 samochodów.  Powierzchnia 
całkowita obiektu blisko 67 tys. m2 przy ku-
baturze 282 m3 i powierzchni zabudowy 17,5 
tys. m2 dają obraz rozmiaru przedsięwzięcia.

 27 lipca br. członkowie MOIIB oraz Koła 
Młodych Inżynierów MOIIB zwiedzili plac 
budowy. Spotkanie rozpoczęło się od pre-
lekcji niżej podpisanego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następnie kierownik budo-
wy Piotr Szefer i kierownik robót sanitarnych  
Paweł Kosiński przedstawili zakres aktualnie 
wykonywanych robót oraz plany na najbliż-
szą przyszłość. Część wykładową zakończyła 
wypowiedź przedstawiciela Inwestora Piotra 
Skorupki. 

 Na terenie budowy wykonano już zasad-
niczą część płyty fundamentowej technologii 
„białej wanny”. Dodatkową izolacją pod-
ziemia jest mata bentonitowa pod płytą fun-
damentową i dwuskładnikowa powłokowa 
izolacja bitumiczna ścian fundamentowych.  
Obecnie wykonywane są stropy nad garażem.
Charakterystycznym elementem jest aktual-
nie wznoszony okrągły żelbetowy zbiornik 
z 2 komorami na wodę deszczową. Jak do-
tąd to najtrudniejszy  element do wykonania. 
Nad zbiornikiem znajdować się będzie rampa 
wjazdowa na parking przewidziany  na dachu 
budynku. Rozwiązania instalacyjne budynku, 
są przyjazne środowisku. Centrum handlo-
we „Nowa Stacja” jest ogromną inwestycją, 
na której codziennie pracuje około 200 pra-
cowników. Na placu budowy jest 7 żurawi w 
ciągłym ruchu, codziennie wykonywane są 
szalunki i systematycznie zalewany strop nad 
płytą garażu. W ramach inwestycji zostanie 
także wykonana droga, stanowiąca połączenie 
pomiędzy ul. Sienkiewicza a pl. Mechaników, 
a także  przebudowa ul. Sienkiewicza.

Radosław Cichocki
Przewodniczący Koła Młodych Inżynierów MOIIB 

Na budowie Centrum Handlowego w Pruszkowie
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Sport

Rozgrywki o Puchar Przewodniczącego MOIIB

Pięć lat spotkań „U inżynierów”

Pomysł został niewątpliwie „ku-
piony” u lekarzy, którzy w ra-

mach działalności Okręgowej Izby 
Lekarskiej, prowadzili ten rodzaj 
rekreacji i podzielili sie z nami 
swoimi doświadczeniami, deklaru-
jąc współdziałanie. Fundamentalne 
znaczenie dla realizacji pomysłu 
była i jest doskonała współpraca z 
Warszawskim Związkiem Brydża 
Sportowego, który zapewnia pro-
fesjonalna obsługę sędziowską spo-
tkań i konieczny sprzęt. 
  W rzeczywistości, turnieje „U 
inżynierów” przyczyniają sie bezspornie do 
popularyzacji Izby i rozpowszechnienia in-
formacji o jej istnieniu i roli, a również do 
zbliżenia środowisk, głównie lekarskich i 
inżynierskich. Inne zawody zaznaczyły swo-
ją obecność w śladowych ilościach uczest-
ników. Udostępnienie udziału w rywalizacji, 
w grupie sportów umysłowych, wszystkim 
chętnym, przyczyniło sie do budowania co-
raz wyższego poziomu sportowego turniejów. 
Ich popularność powoduje, że ze względu 
na pojemność, udostępnianych na ten cel sal 
prowadzone są zapisy, a frekwencja jest stałe 
na poziomie ok 60 grających par. Sytuuje to 
nasze turnieje na jednym z trzech czołowych 
miejsc w Warszawie, pod względem popular-
ności manifestowanej frekwencją. 
  W kończącym 
sie sezonie, który 
w naszych sze-
regach zaczyna 
sie w październi-
ku i kończy we 
wrześniu Dniem 
Budowlanych , 
wzięło udział 
1456 osób, a li-
sta rankingowa 
zawiera 290 na-
zwisk. Wśród nich znaleźć można arcymi-
strzów międzynarodowych (8 osób), arcy-
mistrzów (14), mistrzów międzynarodowych 
(34), mistrzów krajowych (53). pozostali le-
gitymują się w większości tytułami mistrzów 
wojewódzkich, regionalnych, okręgowych i 
klubowych. 
  W tej grupie (102) są zawodnicy posia-
dający wskaźniki kwalifikacyjne 2 i 3, które 
stanowią dowody ich już bardzo solidnego 
poziomu sportowego. Jest spora liczba no-
wicjuszy nienależących do Związku Brydża 
sportowego, ale wśród nich ukrywa się grupa 
doświadczonych, a jedynie niezorganizowa-

Od pięciu lat, w pierwszy wtorek wrześniowy kończyliśmy cykl rozgrywek brydża
porównawczego o puchach naszego przewodniczącego. Dla przypomnienia już dość 

dawnej historii wspomnę, że spotkania te pojawiły sie w naszej siedzibie niedługo 
po utworzeniu Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 

jako jeden z elementów służących integracji różnych środowisk zawodowych. 

Konkurencja open 

2012/13
1 Janusz Radecki
1 Andrzej Ziomek
2 Grzegorz Głasek
2 Marcin Piwowarczyk
3 Wiesław Sycz
3 Sławomir Rokicki
4 Jolanta Krogulska
4 Mirosława Siwek

2013/14
1 Waldemar Burakowski
2 Andrzej Kondeja
3 Robert Głowacki
4 Mateusz Stępiński
5 Stanisław Stachlewski
5 Janusz Tomaszczuk
6 Mateusz Stępiński

2014/15
1 Andrzej Ziomek
2 Andrzej Kondeja
3 Lech Bujnowski
3 Tadeusz Knap
5 Jerzy Pęczkowski
6 Stefan Knothe

2015/16
1 Mateusz Stępiński
2 Aleksander Szczupakowski
3 Irena Chodorowska
4 Krzysztof Kobyliński
4 Andrzej Ziomek
5 Włodzimierz Wyrzykowski
6 Waldemar Burakowski

2016/17
1 Waldemar Burakowski
2 Mateusz Stępiński
3 Włodzimierz Wyrzykowski
4 Andrzej Ziomek
5 Grzegorz Głasek
6 Bogdan Radwański

Najlepsi inżynierowie 

2012/13
1 Andrzej Ziomek
2 Grzegorz Głasek
3 Wiesław Sycz
4 Leon Łobaczewski
4 Jerzy Kotowski

2013/14
1 Grzegorz Głasek
2 Andrzej Ziomek
3 Wiesław Sycz
4 Lechosław Piotrowski

2014/15
1 Andrzej Ziomek
2 Lechosław Piotrowski
3 Grzegorz Głasek
4 Dariusz Gelo
4 Adam Łaszczotko

2015/16
1 Andrzej Ziomek
2 Dariusz Gelo
3 Grzegorz Głasek
4 Adam Łaszczotko

2016/17
1 Andrzej Ziomek
2 Grzegorz Głasek
3 Adam Łaszczotko
4 Dariusz Gelo
 
Królowe turnieju

2012/13
1 Jolanta Krogulska
2 Mirosława Siwek
3 Zofia Zareba

2013/14
1 Irena Chodorowska 
2 Jolanta Krogulska
3 Zofia Zaręba

2015/16
1 Irena Chodorowska 
2 Jolanta Krogulska
3 Helena Borowicz

2015/16
1 Irena Chodorowska 
2 Jolanta Krogulska
3 Zofia Zaręba

2016/17
1 Katrzyna Paluchowska
1 Zofia Zaręba
3 Irena Chodorowska 
4 Helena Borowicz

Wyniki rozgrywek

nych brydżystów. Do tego grona zaliczyliśmy 
osoby zwane w WZBS debiutantami, którzy 
formalnie uzyskali pierwszy stopień wtajem-
niczenia, oznaczony wskaźnikiem WK0,5. 
Biorąc pod uwagę przynależność zawodową, 
to bezwzględnie prym wiodą inżynierowie 
członkowie Izby, ale również wielu, którzy do 
przynależności izbowej nie są zobowiązani.
  Obserwatorów i konkurentów do końca pa-
sjonowała rywalizacja między głównymi pre-
tendentami do zwycięstwa w kategorii otwar-
tej, a również między samorządowcami, dla 
których odbywa się turniejowa rywalizacja 
o puchar Przewodniczącego. W ciągu czte-
rech ubiegłych lat zarysowała się hegemonia 
Andrzeja Ziomka. Jedynie raz zwycięstwo 

w cyklu rocznym zanotował Grzegorz Gła-
sek wygrywając przewagą 2 pkt. Tym razem 
również ci dwaj koledzy rywalizowali do 
końca cyklu. Po 11. tu turniejach prowadził 
kol Grzegorz mając 17 pkt. przewagi. Zakoń-
czyło się rzutem na taśmę Andrzeja Ziomka, 
który zwyciężył, uzyskując ostatecznie 9 pkt. 
przewagi. 
  Ciekawie wyglądała rywalizacja w kate-
gorii otwartej. Po 11. tu turniejach prowadził 
Włodzimierz Wyrzykowski, ale różnice 
punktów między trzema czołowymi zawod-
nikami były minimalne, każdy wynik był 
możliwy. Dystans czwartego w rankingu za-
wodnika, w stosunku do czołowej trójki, się-
gał 90 puktów i wykluczał większe zmiany na 
podium. Szkoda, że lider nie zagrał ostatnie-
go turnieju, spadł na trzecie miejsce. Wygrał 
zwycięzca drugiego cyklu 2013/2014 Wal-
demar Burakowski, przed ubiegłorocznym 
zwycięzcą Mateuszem Stępińskim. 
 Podsumowując wydarzenia piątego cy-
klu turniejowego, trzeba jeszcze zauważyć,  
że panie, które stanowią ok 25 proc. uczestni-
ków, nie zanotowały tym razem znaczących 
sukcesów sportowych, ale głównie ze wzglę-
du na absencje losowe. 
  Wśród lekarzy najlepszy był Jerzy Ma-
łożewski, przed Krzysztofem Makuchem. 
Tradycyjnym tytułem „królowej cyklu”  panie 
musiały się podzielić, ponieważ Katarzyna 
Paluchowska i Zofia Zaręba, uzyskały iden-
tyczna ilość punktów.

 Czas na zwięzłe i treściwe podsumowanie 
brydżowego 5. lecia „U Inżynierów”. Odby-
liśmy 60 spotkań turniejowych. Udostępnili-

Najlepsi lekarze

2012/13
1 Zofia Zaręba
2 Agnieszka Jończyk
3 Ewa Skopińska

2013/14
1 Zofia Zaręba
2 Jerzy Małożewski
 
2014/15
1 Krzysztof Makuch 
2 Zofia Zaręba
 
2015/16
1 Krzysztof Makuch 
2 Zofia Zaręba
3 Hanna Kalotka Kręglewska

2016/17
1 Jerzy Małożewski
2 Krzysztof Makuch
3 Zofia Zaręba

 

Grzegorz Głasek 
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Nowe technologie   

 Open BIM „Projektowanie przyszłości”

Coś więcej niż budynek

Już po raz czwarty odbyła się kon-
ferencja Open BIM „Projektowanie 

przyszłości”. Tegoroczna edycja została 
zorganizowana w Pałacu Lubomirskich w 
Warszawie. Tematem przewodnim zapre-
zentowanych wykładów było hasło „Podą-
żamy OTWARTĄ ścieżką”. 
 Program konferencji obejmował trzy pa-
nele dyskusyjne, na których przedstawiane 
były zarówno produkty i narzędzia, jak i 
korzyści realizacji projektów z komlekso-
wym użyciem metodologii BIM. Adresa-
tami konferencji było liczne grono osób, 
które uczestniczą w cały cyklu „życia bu-
dynku”, a więc: projektantów, inwestorów, 
wykonawców, kierowników budów oraz 
inspektorów nadzoru.
  Podczas paneli dyskusyjnych, można 
było wysłuchać i podjąć dyskusję z do-
świadczonymi prelegentami, którzy stosują 
i od lat propagują metodologię BIM. Wy-
kłady prowadzone było zarówno przez pol-
skich i zagranicznych specjalistów. Podczas 
prezentacji można było poznać podstawowe 
zasady stanowiące fundamenty BIM. a tak-
że szereg nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych w nim wykorzystywanych.
  Obecnie wielu osobom skrót BIM ko-
jarzy się z oprogramowaniem komputero-
wym, które usprawnia pracę projektantów. 
Jednak BIM to cały zasób informacji, któ-
re zgromadzone w odpowiednim czasie, 
przez odpowiednie osoby, usprawnia prace 
wszystkich uczestników procesu inwencyj-
nego, minimalizując błędy popełniane przy 
wznoszeniu, ale również przy eksploatacji 
obiektów. 
  Niektórzy prelegenci przekonywali, że 
BIM to nie tylko kolorowe rysunki i piękne 
wizualizacje, lecz kultura pracy i współ-
pracy na każdym etapie wykonywanego 
procesu. Na podstawowe zasady BIM nie 
składają się dobre i funkcjonalne programy 
komputerowe, lecz otwartość i bezwzględ-
nie przestrzeganie zasad współpracy. Jako 
inżynierowie musimy mieć pełną świado-
mość, że przy wykorzystaniu BIM jesteśmy 
jednym z ogniw tworzących informacje 
warunkujące pracę wielu innych, niezbęd-
ne i konieczne do uzyskania oczekiwanego 
efektu.
  Niewątpliwie ważnym aspektem kon-
ferencji było uświadomienie możliwości, 
jakie daje zastosowanie technologii BIM 
przy całym zamierzeniu budowlanym oraz 

W wielu miejscach w kraju odbywają się konferencje poświęcone BIM, świadczące o ogromnym, 
narastającym zainteresowaniu tą metodologią, głównie wśród młodych inżynierów. Świadczy to 
o potencjale intelektualnym i możliwościach poważnego zmierzenia się, z zagadnieniem imple-

mentacji metodologii na skalę wynikającą z zapotrzebowania. Poniżej prezentujemy jedną 
z relacji. Tym razem kolegi Daniela Opoki, członka Koła Młodych MOIIB (JK)

przy dalszej eksploatacji obiektu. Prezento-
wane narzędzia dedykowane były nie tylko 
do projektantów i wykonawców, lecz także 
do inspektów nadzoru i użytkowników-za-
rządców obiektów.
 Prowadzenie procesu budowlanego w 
technologii BIM umożliwia usprawnienie 
i koordynację działań na każdym z etapów 
życia budowy - począwszy od automatycz-
nie uaktualniającego się modelu obiektu, 
na którym pracują wszyscy projektanci 
branżowi, wprowadzający zmiany, poprzez 
fazę budowy i odbiory, a kończąc na sze-
rokim zarządzaniu eksploatacją obiektu. 
Wprowadzanie informacji do każdego z 
elementów obiektu, na etapie kolejnych faz 
realizacji, powoduje powstanie „żywego 
organizmu”, z którego można uzyskać w 
dowolnym momencie dowolne informacje, 
np. czas wbudowania, koszt wbudowania, 
wszystkie parametry charakterystyczne za-
stosowanych materiałów i urządzeń, jak i 
umożliwia ustanowienie przyszłych zadań 
z zakresu czynności serwisowych. Zasto-
sowanie procesu BIM przy projektowaniu, 
wybudowaniu i eksploatowaniu obiektu 
umożliwia znaczne ograniczenie wersji pa-
pierowej dokumentów i dokumentacji po-
wykonawczych, które zwykle składają się 
dotąd z kilku - do kilkunastu tomów segre-
gatorów, zawierających informację o po-
szczególnych elementach obiektu. Dzięki 
BIM wszystkie te informacje znajdują się 
w jednym przejrzystym modelu.
 Obecnie na świecie funkcjonuje już 
wiele prestiżowych budynków, sieci struk-
turalnych i skomplikowanych obiektów 
inżynierskich, które zostały w pełni wy-
konane i są eksploatowane przy wykorzy-
staniu Building Information Modeling.  
Z pewnością BIM jest kolejnym krokiem  
w projektowaniu, wznoszeniu i zarządzaniu 
obiektami budowlanymi. Szeroki wachlarz 
technologicznych możliwości BIM jest na-
dal intensywnie rozwijany w kierunku ob-
służenia wszystkich faz realizacji procesów 
budowlanych. Trzeba mieć świadomość, że 
stosowanie BIM wymaga szczególnej dys-
cypliny u wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego, ponieważ każda osoba 
lub zespół współpracujący przy realizacji 
budowy, decyduje o powodzeniu przedsię-
wzięcia, o wykorzystaniu wszystkich ko-
rzyści, które wnosi BIM.                           
                                                   Daniel Opoka

śmy 6916 miejsc przy 
stolikach brydżowych. 
Z pięciu list rankin-
gowych wynika, że 
odwiedziło nas łącznie 
535 osób, z których 
wiele uczestniczyło 
w niemal wszystkich 
spotkaniach. Mamy 
licznych wiernych za-
wodników, pań i pa-
nów, którzy nasze tur-
nieje opuszczają tylko 

w przypadkach losowych lub służbowych. 
Wahanie popularności w poszczególnych la-
tach od 1062 uczestników w pierwszym roku 
do 1518 w rocznym szczycie frekwencyjnym. 

  Wspaniałym sędzią, profesjonalistą naj-
wyższej rangi, prowadzącym nasze turnieje 
jest Arkadiusz Ciechomski. Naszemu sę-
dziemu jesteśmy wdzięczni za niezawodne 
przygotowania turniejów, zdecydowane de-
cyzje, takt, kulturę osobistą i poczucie hu-
moru. Za niezawodny udział w organizacyj-
nej pomocy dziękujemy państwu Krystynie  
i Andrzejowi Fryszkowskim. 
  W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy 
przyznawanie honorowej nagrody Fair Play. 
Przypadła w udziale pani Krystynie Zem-
brzuskiej. W tym roku uhonorowaliśmy pana 
Andrzeja Miszewskiego, arcymistrza mię-
dzynarodowego, stałego uczestnika naszych 
turniejów, gentelmana brydża sportowego, za 
kształtowanie zachowań godnych powszech-
nego naśladowania.
  Dziękujemy panom Aleksandrowi Kry-
chowi i Mateuszowi Stępińskiemu - znako-
mitym brydżystom, za uciążliwą i niezawod-
nie realizowaną organizację sal.    

  Systematyczna organizacja turniejów 
przyczyniła się do skonstruowania brydżowej 
drużyny mazowieckiej Izby i startu w roz-
grywkach Ligi Okręgowej. Po umiarkowanie 
udanym początku w sezonie 2013/14, kiedy 
zajęliśmy 15 miejsce (27 drużyn) i w roz-
grywkach w sezonie 2015/16, kiedy graliśmy 
w części B ligi okręgowej, po dogrywkach 
barażowych drużyna ma szansę grać w III li-
dze wojewódzkiej. 3 października br. startuje 
kolejny roczny cykl turniejowy.

                                              Jerzy Kotowski

Punktacja długofalowa 
V-letniej rywalizacji o puchar 

Przewodniczącego MOIIB 
Mieczysława Grodzkiego

1 Andrzej Ziomek 4987
2 Mateusz Stępiński 4691
3 Waldemar Burakowski 4603
4 Grzegorz Głasek 4517
5 Andrzej Kondeja 4320
6 Jan Chodorowski 4048
7 Irena Chodorowska 4036
8 Aleksander Krych 3819
9 Edward Krusiewicz 3740
10 Stefan Knothe 3739
11 Dariusz Gelo 3655
12 Waldemar Składanowski 3653
13 Jerzy Pęczkowski 3618
14 Adam Łaszczotko 3610
15 Gerard Czernohorski 3597

Andrzej Ziomek 
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Inwestycje na topie
Pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Adama Struzika 

Uczestników konferencji powitał 
Konrad Włodarczyk. Byli wśród 

nich m.in.: Adam Struzik - Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Jacek 
Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta 
Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju, Janusz 
Zieliński - Prorektor Politechniki War-
szawskiej ds. Filii w Płocku, Powiatowi 
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Na-
czelnicy i Dyrektorzy Wydziałów Archi-
tektury i Budownictwa Urzędu Miasta 
i  Starostwa Powiatowego, właściciele 
firm budowlanych i organizacji pozarzą-
dowych.
  Przewodniczący Rady MOIIB - Mie-
czysław Grodzki - zwrócił uwagę, iż 
toczący się wielopłaszczyznowy proces 
sugerowanych zmian legislacyjnych w 
Prawie Budowlanym jest przedmiotem 
szczególnego zainteresowania samorzą-
du zawodowego, którego reprezentantem 
jest MOIIB. Formą służącą obustronnej 
informacji, wymiany poglądów, zgła-
szania inicjatyw, wzajemnej komunika-
cji tematycznej - jest właśnie dzisiejsza 
konferencja.  

  Następnie  Mar-
szałek zaprezento-
wał kilka dużych 
projektów inwesty-
cyjnych,` zrealizo-
wanych i planowa-
nych w subregionie 
płockim, w dziedzi-
nie kultury, zdro-
wia, budownictwa 
p r z e m y s ł o w e g o 
oraz infrastruktury 

drogowej. W latach 2015-2017  na te in-
westycje przeznaczono łącznie 1,124 mld 
zł. W ramach inwestycji na szczególną 
uwagę zasługują: rozbudowa i adaptacja 
kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, re-
mont zabytkowego Spichlerza Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku i zlokalizowa-
nie w nim ekspozycji stałej, rewalory-
zacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. 
Fryderyka Chopina w Sannikach, budo-
wa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 
w Skansenie Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu, instalacja fotowoltaiczna kolektorów 
słonecznych Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Płocku oraz drogi krajo-

we, wojewódzkie i lokalne o łącznej długości 
2.830 km.
  Marszałek zapoznał zebranych z wykazem 
inwestycji finansowanych w ramach środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego dla miasta Płocka, 
jako ich beneficjenta celowego. Odnosząc 
się do problemów inwestora publicznego  
w procesie inwestycyjnym,  Marszałek  wy-
mienił: częste zmiany w otoczeniu prawnym 
inwestora publicznego, proces uzyskiwa-
nia uzgodnień z konserwatorem zabytków  
i przedstawicielami innych organów decyzyj-
nych, brak miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla wielu obszarów, 
długi termin uzyskiwania decyzji „środowi-
skowych”. 
  Bogactwem - pod względem profe-
sjonalnej branżowej treści - cechowało się 
wystąpienie, połączone z prezentacją multi-
medialną, Zastępcy Prezydenta Płocka Jac-
ka Terebusa na temat północno-zachodniej 
obwodnicy Płocka oraz innych inwestycji 
związanych z komunikacyjnym udrożnie-
niem miasta. Cel ten zostanie osiągnięty po 

zrealizowaniu drugiego  
i trzeciego etapu budowy 
obwodnicy wraz z budo-
wą obiektów inżynier-
skich (mosty, wiadukty) 
oraz poprzez rozbudowę 
głównych ulic w sąsiedz-
twie obwodnicy i innych 
obszarów miasta, w tym  
terenach inwestycyjnych 
na osiedlu Łukasiewicz  
i Trzepowo. 

 Duży wpływ na „ko-
munikacyjną wygodę” 

mieszkańców Płocka będzie miało wybu-
dowanie, przy tej okazji, ścieżek rowero-
wych o łącznej długości 14 km. Interesują-
ce wystąpienie zastępcy prezydenta miasta, 
w znaczący sposób wzbogaciło wiedzę 
uczestników w zakresie realizowanych  
i projektowanych inwestycji, usprawniają-
cych układ komunikacyjny Płocka. 

 Wystąpienie doc. dr inż. Marka Ka-
peli Dyrektora Instytutu Budownictwa 
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
dotyczyło rewitalizacji obiektów poprze-
mysłowych, na przykładzie dawnej War-
szawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, 
w którym obecnie powstaje kompleks 
obiektów mieszkalnych, biurowych i kul-
turalno-rozrywkowych, noszący nazwę 
Centrum Praskie Koneser. W prezentacji 
prowadzący poruszył wiele problemów, 
które mogły wzbogacić wiedzę uczestników  
w zakresie organizacji rewitalizacji oraz 
technologii robót stosowanej przy jej reali-
zacji. 
  Przebieg konferencji wzbogaciło wrę-
czenie odznaczeń honorowych Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Odznacze-
ni zostali: Piotr Andrzejewski i Jan Pesta. 
Odznaczenia wręczyli: Marszałek Adam 
Struzik i Mieczysław Grodzki. 
  Uroczystym i znaczącym akcentem  za-
kończenia konferencji było wręczenie Prze-
wodniczącemu Rady MOIIB Mieczysławo-
wi Grodzkiemu, Jubileuszowego Medalu  
z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich O/Płockiego w podziękowa-
niu za dotychczasową współpracę. Wręcze-
nia dokonali: Edyta Górecka - Sekretarz 
SEP oraz Stefan Kot  - Członek Zarządu. 

                                        Hanna Marszałek

      
     7 lipca br. odbyła się Konferencja zorganizowana przez Mazowiecką Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa, dotycząca usprawnienia procesu inwestycyjnego  
w budownictwie - tym razem pod honorowym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Adama Struzika. 
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Prawie 200 lat Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej

Uczy i prowadzi badania  

Wydział Inżynierii Lądowej należy do 
czterech najstarszych Wydziałów Po-

litechniki Warszawskiej. Po kolejnych zmia-
nach organizacyjnych, dzisiejszą nazwę 
Wydział otrzymał w 1969 r. po połączeniu 
Wydziałów Inżynierii Budowlanej i Komu-
nikacji (Oddziału Drogowego). Obecnie  
w ramach Wydziału działają: Instytut Dróg  
i Mostów oraz Instytut Inżynierii Budowla-
nej. 

Działalność dydaktyczna

 Wydział kształci w dyscyplinie budow-
nictwo specjalistów przygotowanych do 
projektowania, realizacji, eksploatacji, mo-
dernizacji i remontów obiektów budowla-
nych i inżynierskich. Absolwenci Wydziału 
zdobywają również podstawy do podjęcia 
pracy badawczej i naukowej w wyższych 
uczelniach i instytutach naukowych. Stu-
denci mają do wyboru następujące specjal-
ności: Konstrukcje budowlane inżynierskie; 
Inżynieria procesów budowlanych; Teoria 
konstrukcji; Mosty i budowle podziemne); 
Inżynieria komunikacyjna; Budownictwo 
zrównoważone; Drogi szynowe. Wydział 
prowadzi także zajęcia w języku angielskim 
na studiach I i II stopnia na specjalności Ci-
vil Engineering Management i Civil Engine-
ering Structures. 

 W roku 2017 Wydział odnotował awans 
na drugą pozycję w rankingu „Perspektyw” 
kierunków inżynierskich (z miejsca czwarte-
go). Wydział zajmuje również drugie miejsce 
w rankingu uczelni wyższych, na kierunku 
budownictwo. Na podkreślenie zasługuje 
uzyskanie akredytacji IPMA Student (Inter-
national Project Management Association) 
dla specjalności Inżynieria produkcji budow-
lanej na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych II stopnia.  
 Jednym z istotnych kierunków działań 
edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy. 
Wydział Inżynierii Lądowej jest głównym 
organizatorem „Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Budowlanych” - przedsięwzięcia 
mającego 30-letnią tradycję, organizowane-
go pod auspicjami Ministerstwa Edukacji, 
ze środków MEN oraz sponsorów przemy-
słowych. Beneficjentami są uczniowie szkół 
średnich, przede wszystkim technicznych, 
którym „Olimpiada” umożliwia połączenie 
pasji do zdobywania wiedzy z zakresu bu-
downictwa z doskonaleniem umiejętności 
praktycznych w tym zakresie. Na Wydziale 

działa także uniwersytet „trzeciego wieku” 
oraz uniwersytet dziecięcy.
 Jednym z wyzwań stojących przed wy-
działami z kierunkiem budownictwo jest 
wdrażanie technologii BIM. Wydział podjął 
już starania w tym zakresie w ramach wła-
snej oferty dydaktycznej. Jest też jednym z 
czterech Wydziałów, które uczestniczyły w 
inicjatywie Komitetu BIM PZITB. Raport 
opracowany w ramach tej inicjatywy, doty-
czący wdrażania BIM na kierunku budow-
nictwo, będzie konsultowany z krajowymi 
uczelniami technicznymi. 

Działalność badawcza

 Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi 
wielokierunkowe prace badawcze w takich 
dziedzinach, jak:
g mechanika materiałów i konstrukcji (mo-

delowanie materiałów i konstrukcji, roz-
wój metod obliczeniowych oraz analizy 
statyczne i dynamiczne konstrukcji w ce-
lach poznawczych i aplikacyjnych),

g badania elementów i konstrukcji wraz  
z analizą nowych rozwiązań w za-
kresie konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich (konstrukcji sta-
lowych, betonowych, konstruk-
cji zespolonych i z kompozytów 
polimerowych w odniesieniu do 
budynków, obiektów mostowych, 
budowli ziemnych i podziemnych 
oraz dróg kołowych i szyno-
wych),
g  inżynieria materiałów budow-
lanych (badania i projektowanie, 
w tym modyfikowanie materia-
łów budowlanych, szczególnie w 
obszarze technologii betonu), 

g geotechnika (mechanika gruntów, odwod-
nienia, zabezpieczenia wykopów, wzmac-
nianie podłoża gruntowego, współpraca 
konstrukcji podziemnych z podłożem 
- metody obliczeniowe i badawcze oraz 
nowe rozwiązania technologiczne i kon-
strukcyjne w zakresie geoinżynierii i bu-
downictwa tunelowego),

g  fizyka budowli i problematyka energo-
oszczędności w budownictwie (izolacje 
przeciwwodne i termiczne, oświetlenie, 
energooszczędność - badania, analizy, 
metody projektowe i obliczeniowe, nowe 
rozwiązania technologiczne),

g inżynieria ruchu drogowego (modelowa-
nie i prognozowanie ruchu, zarządzanie 
ruchem, bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go - badania, analizy i nowe rozwiązania 
techniczne lub organizacyjne),

g  organizacja i zarządzanie w budownictwie 
(organizacja i technologie różnego rodza-
ju robót, organizacja procesów produk-
cyjnych i zarządzanie nimi, zarządzanie 
przedsięwzięciami, procesami i przed-
siębiorstwami budowlanymi - badania  
i analizy, rozwój i wdrażanie metod i roz-
wiązań).

 Prace badawcze są finansowane głównie 
ze środków publicznych na naukę w ramach 
projektów europejskich, projektów Narodo-
wego Centrum Nauki, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, a także prac statutowych 
i własnych. Wiele tych projektów realizuje 
się we współpracy z partnerami przemysło-
wymi. 
 Wydział realizuje również prace finanso-
wane ze środków niepublicznych, zamawia-
ne przez jednostki administracji państwowej 
i przemysł  w formie ekspertyz, studiów, 
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analiz, badań laboratoryjnych lub obliczeń 
z wykorzystaniem zaawansowanych progra-
mów komputerowych. Do najbardziej spek-
takularnych przykładów takich prac można 
zaliczyć opracowania naukowe o charakte-
rze aplikacyjnym i jednocześnie o znaczeniu 
ogólnospołecznym i gospodarczym. W ostat-
nich latach te prace dotyczyły m.in. oceny 
skutków pożaru mostu Łazienkowskiego w 
Warszawie (zespół kierowany przez prof. 
Henryka Zobla), i budowy I i II linii metra 
oraz tunelu POW (zespół pod kierunkiem 
prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej). 
 Działalność naukowo-badawcza, prowa-
dzona przez pracowników naukowych Wy-
działu wpływa istotnie, na jakość procesu 
dydaktycznego. Można wyróżnić trzy głów-
ne obszary takich relacji:
g działalność kół naukowych,
g udział studentów w grantach, konkursach 

i innych przedsięwzięciach wspólnie z na-
uczycielami akademickimi,

g publikacje i projekty wspierające proces 
dydaktyczny; aktualizacja treści kształce-
nia i wzbogacanie materiałów dydaktycz-
nych,

g prace dyplomowe realizowane w ramach 
grantów.

  Wspólna praca z nauczycielami akademic-
kimi rozwija się podczas realizacji kursów 
specjalizacyjnych i wyboru tematyki dyplo-
mów. Wielu studentów, szczególnie dyplo-
mantów na poziomie magisterskim, angażuje 
się w prace naukowe i badania związane z 
aktualnie realizowanymi na Wydziale granta-
mi w ramach projektów europejskich, a także 
finansowanych przez narodowe agencje, jak 
NCBR i NCN, oraz w ramach porozumień 
dwustronnych z partnerami z przemysłu. 
 Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa 
13 kół naukowych. Ich członkami są głów-
nie studenci WIL, a w międzywydziałowym 
kole „Smart City” również z innych 10 wy-
działów Politechniki Warszawskiej. Wszyst-
kie koła naukowe organizują regularnie wy-
cieczki na budowy, do wytwórni materiałów 
i elementów budowlanych, a ich członkowie 
są aktywni na szkoleniach, konferencjach i 
sympozjach naukowych (nierzadko prezen-
tując swoje osiągnięcia badawcze), organi-
zują spotkania i wykłady ze naukowcami, jak 
i wykłady praktyczne z przedstawicielami 
firm budowlanych oraz wystawy dokumen-
tujące działalność kół w hallu gmachu WIL i 
wyjazdy integracyjne. 

 W ostatnim czasie popularne stało się or-
ganizowanie  szkoleń i warsztatów podno-
szących kompetencje w zakresie BIM (KN 
„BIMgo” i KN „Digital Construction”). 
Członkowie Koła Naukowego Mostowców 
biorą systematycznie udział w konkursie 
ogólnopolskim mostów papierowych „Wy-
KOMBinuj mOst” w Gdańsku i zdobywa od 
lat pierwsze miejsce. Drużyna KN Mostow-
ców w ogólnopolskim konkursie mostów 
drewnianych w Białymstoku uzyskała trzecie 
miejsce w 2016 r. oraz w międzynarodowym 
konkursie mostów stalowych BRICO 2016 
w Tallinie - I miejsce. Z kolei w międzyna-

rodowym konkursie BRICO 2017 – The 2nd 
Nordic Steel Bridge Competition drużyna 
„Dimensionless” zdobyła najwyższe miej-
sce w kategorii „wydajność konstrukcji”.  
W aspekcie estetyki praca zespołu uzyskała 
III miejsce.

  Koło międzywydziałowe „Smart City” 
prowadzi działalność, której celem jest 
umożliwienie pracy w interdyscyplinarnych 
zespołach nad projektami poprawiający-
mi jakość życia w inteligentnych miastach 
przyszłości. Projekt cocoNET został finali-
stą konkursu międzynarodowego „Cradle to 
Cradle” zorganizowanego przez Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute i Au-
todesk, w którym wzięło udział 98 projek-
tów z całego świata. Projekt został również 
półfinalistą konkursu Microsoft Imagine Cup  
w kategorii Smart City - corocznego konkur-
su technologicznego  dla studentów, którzy 
w ramach rywalizacji tworzą innowacyjne 
rozwiązania, mające szansę na przekształ-
cenie w przedsięwzięcia biznesowe. Kolej-
nym międzynarodowym sukcesem koła jest 
projekt REsquare, który został wyróżniony  
w konkursie inżynierskim VINCI 2017 In-
novation Students Awards. Jurorzy uznali 
projekt REsquare - skwer miejski za jeden z 
trzech najlepszych w kategorii „International 
Region” z uwagi na jego estetykę i funkcjo-
nalność w odniesieniu do potrzeb miesz-
kańców. Koło Naukowe Konstrukcji Me-
talowych prowadzi intensywną działalność 
badawczą w ramach grantów rektorskich. 
Ostatnie prace koła dotyczą, nowatorskiego 
rozwiązania systemu sygnalizującego utratę 
stateczności prętów ściskanych osiowo w 
typowych dźwigarach prętowych hal stalo-
wych, czyli sygnalizowanie stanów przed 
awaryjnego elementów konstrukcji. 

 Koła naukowe organizują także konferen-
cje oraz seminaria z czołowymi producenta-
mi materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Referaty prezentowane przez studentów były 
wielokrotnie wyróżniane. Na Wydziale In-
żynierii Lądowej są organizowane liczne 
imprezy kulturalno-rozrywkowo-sportowe. 
Czyni to głównie Wydziałowa Rada Samo-
rządu Studentów i Klub Turystyki Wszela-
kiej „Dreptak”.

Współpraca międzyuczelniana 
i międzynarodowa

 Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi ak-
tywną współpracę ze wszystkimi uczelniami 
technicznymi w Polsce. Współpraca polega 
m.in. na wymianie doświadczeń, uczest-
nictwie we wspólnych projektach nauko-
wo-badawczych oraz współorganizowaniu 
konferencji, zarówno krajowych, jak i za-
granicznych. Wydział ma podpisane umowy  
o współpracy z ośrodkami z większości kra-
jów Unii Europejskiej, a także z takich kra-
jów jak Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka 
Brytania, Australia, Republika Południowej 
Afryki, Chiny. 
 Na wyróżnienie zasługuje długoletnia 
współpraca zespołu prof. T.Lewińskiego  
z Department of Structural Mechanics at Bu-
dapest University of Technology and Econo-
mics w zakresie topologicznej optymalizacji 
konstrukcji, w tym powierzenie im organi-
zacji letniej szkoły organizowanej przez In-
ternational Centre for Mechanical Sciences  
w Udine. Równie owocna jest współpraca 
między Politechniką Warszawską, Universi-
ty of Liege (Belgia) i Laval University (Ka-
nada). Jej podsumowaniem jest książka Sur-
face Concrete Engineering wydana w 2016 r. 
przez Francis&Taylor Group w serii Modern 
Concrete Technology. W ramach współpracy 
między Council for Scientific and Industrial 
Research w Pretorii w RPA a Wydziałem In-
żynierii Lądowej PW zrealizowano w latach 
2008-2013 dwa projekty badawcze, doty-
czące wytycznych uwzględnienia obciąża-
nia wiatrem przy projektowaniu konstrukcji  
z uwzględnieniem uwarunkowań polskich  
i południowoafrykańskich. 
 Pracownicy Wydziału realizowali badania 
w ramach Europejskiego Programu Współ-
pracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Tech-
nicznych COST, m.in. jako członkowie Ma-
nagement Committee oraz Working Groups 
w ramach akcji TU0601 Robustness of Struc-
tures oraz TU0904 Integrated Fire Engine-
ering and Response. Obecnie uczestniczą  
w pracach TU1402 Quantifying the value  
of structural health monitoring i CA15202 
Self-healing as preventive Repair of Concre-
te Structures.

dokończenie na str. 1I

Pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt 
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Sekrety Warszawy

Źródłem informacji na temat tej rozbudowy 
stały się w poł. XIX w. księgi rachunko-

we Starej Warszawy. Pod datą 10 październi-
ka 1606 r., znalazł się zapis, iż Jakub Cieśla 
wpuścił wodę do Zamku. Nowa linia wodocią-
gu została przeprowadzona ulicami: Długą, 
Miodową, Senatorską, następnie biegła pod 
Bramą Krakowską do Zamku Królewskiego. 
(…)
  Pierwsza połowa XVII w. była dla Polski 
czasem burzliwym i niepewnym. Rzeczpo-
spolita wdała się w szereg wyniszczających 
wojen, krajem dodatkowo wstrząsały we-
wnętrzne konflikty. W 1607 r. w Warszawie 
miał zostać zwołany Sejm. Ponieważ trzy 
poprzednie Sejmy zwyczajne zakończyły się 
fiaskiem, wiadomo było, iż kolejny odbędzie 
się w atmosferze wzajemnej podejrzliwości 
przedstawicieli poszczególnych frakcji. Dla 
bezpieczeństwa stronników króla Zygmunta 
III Wazy, w obozie nieopodal Zamku miały 
stacjonować siły zbrojne. Potrzeba zwiększe-
nia dostaw wody stała się oczywista. Wów-
czas rozpoczęto rozbudowę warszawskiego 
wodociągu pod czujnym okiem majstra Jaku-
ba i nowego burmistrza Warszawy, a eks-ap-
tekarza, Mikołaja Majerana. Koszt prac 
budowlanych wyniósł wg ksiąg pod-
skarbich złp 90 gr 81/6. Kolejnej roz-
budowy pierwszego wodociągu war-
szawskiego dokonano w 1624  r. Nowa 
linia biegła od ujęcia znajdującego się 
przy ul. Długiej, przez Miodową i Pod-
wale aż do Bramy Pobocznej. Rozbu-
dowa ta znacznie zwiększyła dostawy 
wody dla Starej Warszawy. Późniejsze 
dzieje staromiejskiego wodociągu nie 
są zupełnie przejrzyste. W tekstach 
źródłowych, księgach rachunkowych 
i zapiskach kronikarzy pojawiają się 
różne, często sprzeczne informacje. Ze 
źródeł historycznych wiadomo, iż ma-
gistrat uchwalił 28 marca 1697 r.: [...] 
aby w studni nowo wymurowanej wodę 
ad communem usum pospólstwo sobie 
brało, conclusum chłopa studniarza 
do tej studni chować, który by w kole 
chodził i codziennie z studni ciągnął 
i w koryto nalewał.  Wodę ze studni 
wydobywano najprawdopodobniej za 
pomocą koła czerpakowego, porusza-
nego siłą ludzkich mięśni. Jednak ist-
nieje możliwość, że wykorzystywano 
również pompę uruchamianą przy uży-

ciu kieratu, poruszanego przez konie. Wodo-
ciąg warszawski czynny był przez cały XVII 
w. jednak w następnym stuleciu brakuje już 
o nim wzmianek. Między przywilejem króla 
Władysława IV z 1637 r. (odstąpienie magi-
stratowi Nowej Warszawy połowy dochodów 
z kaduków na rzecz utrzymania infrastruktu-
ry miejskiej, w tym również wodociągów),  
a reskryptem z 1767 r., wydanym przez Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, który ustana-
wiał podatek na przeprowadzenie wodociągu, 
niewiele znajdziemy informacji. 
  Wodociąg z czasów panowania ostatnie-
go polskiego króla miał długość ok. 800 m. 
i przebieg od strumienia Nowomiejskiego 
ulicami Franciszkańską i Koźlą na Rynek No-
wego Miasta. W 1997 r. odkryto jeszcze jedną 
rurę wodociągową, biegnącą wzdłuż Freta na 
długości od ul. Mostowej do Świętojerskiej. 
Czy ta nitka szła w kierunku Nowomiejskiego 
Rynku, tego nie udało się ustalić, z uwagi na 
brak archeologicznych dowodów.
  Przez cały XVIII w. przeprowadzono  
w Warszawie i poza jej ówczesnymi granica-
mi, jeszcze wiele wodociągów o charakterze 
prywatnym. Miały zasilać w wodę przede 
wszystkim rezydencje magnackie Kazanow-
skich, Ostrogskich czy Morsztynów, a w 
późniejszym czasie również pałace i ogrody 

Jakub Cieśla wpuścił wodę do Zamku
- czyli cd. historii warszawskich wodociągów

księcia Kazimierza Poniatowskiego na Ksią-
żęcem czy księżnej Lubomirskiej na Moko-
towie. Drewniane rury wodociągowe odkryto 
także na Tamce. Jeden z bardziej znanych 
w Warszawie II poł. XVIII w. wodociągów 
został założony przez Józefa Kwiecińskie-
go, którego imię widnieje nad wejściem do 
kościoła św. Anny, jako jednego z fundato-
rów przebudowy fasady świątyni. Wodociąg 
Kwiecińskiego, choć prywatny i wykorzysty-
wany głównie do zasilenia w wodę prowa-
dzonych przez niego łaźni na Mariensztacie, 
służył również okolicznym mieszkańcom, 
oczywiście za drobną opłatą. 
  Ostatnie próby udoskonalenia starego, 
drewnianego wodociągu warszawskiego, 
porzucono na początku XIX w. Rewolucja 
przemysłowa nabrała już rozpędu, zaczynał 
się wiek pary i elektryczności (…) Wkrótce 
podjęto szeroko zakrojone prace projektowe 
nad zaopatrzeniem Warszawy w wodę. Praw-
dziwy przełom nastąpił po powrocie Piotra 
Antoniego Steinkellera, finansisty i przemy-
słowca, z podróży do Anglii. Jednak o tym, 
kogo ze sobą z tej podróży przywiózł - już 
w kolejnej części Historii warszawskich wo-
dociągów. 
Amalia Szałachowska

Szersza wersja artykułu
 na stronie internetowej MOIIB

Ok. 1837 r., w trakcie prac budowlanych na ulicy Miodowej, odkopano fragmenty sosnowych rur, które 
przebiegały w kierunku Placu Zamkowego. Gdy szesnaście lat później, pod koniec maja 1853 r. przy 
robotach mających na celu przebudowę otoczenia kolumny Zygmunta III Wazy, odkryto pozostałości 

dawnych rur wodnych, przypominających te, biegnące pod ulicą Miodową, stało się jasne, iż wodociąg 
dla Starego Miasta ukończony jesienią 1596 r., był jeszcze w latach późniejszych rozbudowywany.
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Prezentacje

 Wydział bierze aktywny udział w wymia-
nie studentów w ramach programu Erasmus i 
ma podpisane na stałe umowy umożliwiające 
wielu polskim studentom wyjazdy za grani-
cę oraz przyjazd zagranicznych studentów 
w celu odbycia studiów na Wydziale Inży-
nierii Lądowej. W ostatnich latach Wydział 
brał udział w wielu projektach o zasięgu 
krajowym, jak i międzynarodowym. Wy-
dział uczestniczył i uczestniczy w Programie 
Leonardo da Vinci, przy udziale wiodących 
europejskich ośrodków badawczych oraz in-
stytucji i stowarzyszeń budowlanych. Obec-
nie są realizowane trzy projekty dydaktyczne 
związane z innowacyjnym podejściem do 
edukacji w szkolnictwie wyższym oraz w 
ramach kształcenia ustawicznego w ramach 
dwóch programów unijnych Leonardo da 
Vinci oraz Erasmus+.

Wyzwania  

 Inżynieria lądowa staje się coraz bar-
dziej interdyscyplinarną i dynamicznie 
rozwijającą się dziedziną działalności inży-
nierskiej. Jest to naturalna dziedzina wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań zarówno 
materiałowych, jaki i konstrukcyjnych: od 
zrównoważonych materiałów budowlanych, 
przez projektowanie konstrukcji z wyko-
rzystaniem technologii BIM, po inteligent-
ne obiekty spełniające wysokie wymagania 
w zakresie energooszczędności. Wiąże się  
z tym konieczność współpracy już nie tylko  
z architektami, ale również z informatykami 

i specjalistami z zakresu elektroniki. Kreuje 
to kolejne wyzwania w odniesieniu do pro-
cesu dydaktycznego, jak i prowadzonych ba-
dań naukowych. (…) 
 Wydział Inżynierii Lądowej ma długą tra-
dycję. Ta tradycja zobowiązuje do pielęgno-
wania jego historii, pamięci o wielu wybit-
nych profesorach, którzy kształcili pokolenia 
inżynierów, realizowali jednocześnie śmiałe 
i ponadczasowe obiekty budowlane. Jest to 
również wyzwanie dla pracowników Wy-
działu, absolwentów, a także studentów, aby 
swoją pracą i zaangażowaniem sprostać wy-

dokończenie ze str. 9

Uczy i prowadzi badania  
maganiom zmieniającego się otocze-
nia. Tym największym wyzwaniem 
w najbliższym okresie jest zapowie-
dziana gruntowna reforma szkolnic-
twa wyższego. Jednym z jej celów 
jest podwyższenie, jakości kształce-
nia oraz aktywności naukowej kadry,  
a także zwiększenie internacjonaliza-
cji badań.
 Cele te już są przewidziane w stra-
tegii rozwoju Wydziału, która zakłada 
zapewnienie wysokiej jakości kształ-
cenia i dostosowanie oferty eduka-
cyjnej do potrzeb gospodarczych  
i społecznych, podniesienie jakości i 

efektywności badań naukowych, rozszerzenie 
zakresu i podniesienie efektywności komer-
cjalizacji wiedzy, intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej i krajowej. Wszystkie te 
działania mają służyć osiągnięciu przez Wy-
dział Inżynierii Lądowej PW pozycji jednego  
z liderów wśród wydziałów budowlanych  
w naszym kraju i rozpoznawalności na świe-
cie. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, 
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 

Politechniki Warszawskiej

 Dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, 
Prodziekan Wydziału ds. studenckich

PCL_001-17_INZYNIER_PRASA_210x148_v2.pdf   1   24.01.2017   16:52

Czy można co roku jeździć zupełnie nowym samochodem, 
bez zaciągania wieloletniego kredytu, bez wkładu własnego? 

Nie martwić się o ubezpieczenie i przeglądy? Jeździć bez 
obawy, że zakupione używane auto jest kradzione 

lub po poważnym wypadku? Można! 

  Planet Car Lease Polska proponuje proste, komfortowe, nowoczesne 
i przyjazne rozwiązanie - Formułę „Car4Drive” - przygotowane specjalnie 
dla członków MOIIB.

g „Car4Drive” to oferta wynajmu samochodów osobowych za stałą 
    miesięczną stawkę, bez dodatkowych kosztów;
g Wybór auta jest możliwy w ramach aktualnej oferty dostępnej na 

dedykowanej stronie www.car4drive.pl lub po złożeniu indywidualnego 
zapytania z podaniem marki, modelu i wyposażenia samochodu;

g Wymiana auta na nowe lub zwrot samochodu co 12,24,36,48 miesięcy;
g Istnieje możliwość wykupu wynajmowanego samochodu na własność 

po zakończeniu okresu najmu za z góry ustaloną w umowie kwotę.

  Zastanówmy się wspólnie nad rozwiązaniem, 
w którym nie dokonujemy wpłaty wkładu własnego, 
nie bierzemy kredytu, nie przechodzimy przez ciągną-
cą się procedurę kredytową i co najważniejsze, nie 
czekamy na wyprodukowanie wybranego przez nas 
samochodu. 
  Korzystając z aplikacji „Car4Drive” wybieramy 
auto, czas trwania umowy, roczny przebieg i wysyłając 
potwierdzenie zainteresowania ofertą mamy możliwość 
podpisania umowy w 48h, a następnie odebrania na-
szego nowego wymarzonego auta w ustalonym miejscu 
i czasie - zachęca Artur Sudenis, odpowiedzialny za 
przygotowaną ofertę „Car4Drive” w Planet Car Lease 
Polska. - Jedyną opłatą jest miesięczny „czynsz”, 
w którym jest ujęte finansowanie, ubezpieczenie auta, 
koszty serwisu, pomoc drogowa oraz komplet opon 
zimowych wraz z usługą ich wymiany i przechowania. 
  Całkowity brak zmartwień. Zostaje tylko 
przyjemność jazdy nowym 
samochodem.

- Myśl mobilnie

Kierowcy, którzy chcą zmienić samochód i zastanawiają się, czy wybrać nowy, czy używany, 
powinni sprawdzić specjalnie przygotowaną ofertę na stronie:

www.car4drive.pl                             login: c4d@planetcarlease.pl

Studenci na budowie



str 12 Konferencja

Inżynier Mazowsza nr 5 (69) wrzesień/październik 2017

MOIIB partnerem konferencji w Filii PW w Płocku

„Młodzi dla techniki”

Partnerem konferencji była MOIIB, którą 
w czasie obrad reprezentował  Przewod-

niczący Mieczysław Grodzki. Obecny był 
również Konrad Włodarczyk Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej MOIIB
  Konferencja miała charakter interdyscy-
plinarny - przedmiotem dyskusji naukowych 
były bowiem różnorodne problemy budow-
nictwa, inżynierii mechanicznej, inżynierii 
materiałowej, energetyki i technologii che-
micznej. Tak szeroki zakres problemowy 
Konferencji wpisuje się w działalność dydak-
tyczno-naukową Wydział Budownictwa Me-
chaniki i Petrochemii płockiej filii Politechni-
ki Warszawskiej. Poziom i prestiż Konferencji 
określili jej Uczestnicy. Na konferencję przy-
jęto z ponad 60 zgłoszonych - 48 prac z 16 
ośrodków naukowych. Stanowiły je wydziały 
krajowych politechnik: Białostockiej, Gdań-
skiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, Opol-
skiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Wrocławskiej i 
Warszawskiej; Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicz-
nej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku Białej oraz PKN Orlen, Neo-Tec Sp. 
z o.o. i Uniwersytet w Zilinie na Słowacji. 
 Prace przyjęte przez kierowany przez prof. 
PW dr hab. inż. Romana Marcinkowskie-
go  - Komitet Naukowy -  były prezentowane 
i dyskutowane w ramach sześciu sesji audyto-
ryjnych i jednej sesji posterowej. Wszystkie 
teksty naukowe, zgodnie z deklaracjami ich 
autorów, zostały opublikowane w monogra-
fii konferencyjnej Problemy techniki oraz w 
punktowanych czasopismach naukowo-tech-
nicznych: Materiały Budowlane, Przegląd 
Mechaniczny i Wiadomości Chemiczne.
  Pierwszy dzień konferencji w całości po-
święcony był problemom naukowym z za-
kresu budownictwa. Już w sesji otwierającej 
obrady dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, 
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, 
przedstawiła referat Innowacyjne techno-
logie, rozwój mechanizacji i automatyzacji  
w budownictwie. W sesji poświęconej bada-
niom i właściwościom materiałów budowla-
nych, jednym z wiodących wątków, podej-
mowanych przez autorów, były perspektywy 
rozwoju i możliwości aplikacji różnych do-
mieszek i dodatków, także pochodzących z 
recyklingu, zarówno do betonów cemento-
wych, jak i do zapraw na bazie syntetycznych 
spoiw gipsowych i cementowych. Bardzo cie-
kawa była sesja Modelowanie mechaniczne 
materiałów i konstrukcji. Omawiano w niej 
problemy modelowania mesostruktury be-
tonu, pracy konstrukcji kładek dla pieszych, 
zespolonych stalowo-betonowych do wyko-
nywania przekryć dachowych dużych rozpię-

tości oraz stalowo-drewnianych, obciążonych 
dynamicznie. Nie zabrakło także praktycz-
nych aspektów projektowania, eksploatacji, 
diagnostyki i trwałości konstrukcji budowla-
nych i inżynierskich. W każdej z prac sfor-
mułowano cenne wnioski i zalecenia, których 
wdrożenie w sposób bezpośredni lub pośredni 
może przyczynić się do spowolnienia proce-
su degradacji konstrukcji lub usprawnienia 
i poprawy dotychczasowej funkcjonalności 
obiektów.
  W takcie konferencji wyróżniono, w ra-
mach głosowania przeprowadzonego wśród 
słuchaczy, cztery ciekawe prace młodych 
„budowlańców”. Pamiątkowe upominki kon-
ferencyjne i dyplomy otrzymali: Emil Fa-
bianowicz za referat Wpływ dodatku włókien 
na wybrane właściwości zapraw tynkarskich 
na gipsowym spoiwie syntetycznym (autorzy 
Emil Fabianowicz, Artur Koper), Damian Gil 
za prezentację Wpływ dodatku pyłu krzemion-
kowego (SF) i krzemionkowych popiołów 
lotnych (FA) do betonu, na krytyczny współ-
czynnik intensywności naprężeń kiic (autorzy 
Damian Gil, Grzegorz Golewski), Michał 
Gałuszka za pracę Kształtowanie geometrii 
kładki dla pieszych typu helix (autorzy Hen-
ryk Ciurej,  Michał Betlej, Michał Gałuszka) 

      7-8 września br. w murach Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, w ramach 
obchodów jej 50-lecia, odbyła się trzecia krajowa Konferencja Doktorantów  
i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2017. Wydarzenie to zorganizowane 
zostało przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, zaś do współ-
pracy włączyły się działające w Filii studenckie koła naukowe. Konferencji patro-
nowali JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt oraz Prezydent 
Płocka - Andrzej Nowakowski. 

oraz Paweł Muzolf, który wy-
głosił referat Analiza pracy toru 
bezstykowego pod obciążeniem 
termicznym (autorzy Paweł Mu-
zolf, Ryszard Chmielewski).
 Oprócz młodych naukowców, 
prezentacje, dotyczące praktycz-
nych aspektów budownictwa, 
przedstawiły firmy zajmujące 
się na co dzień tego typu proble-

mami: Stowarzyszenie Białe Murowanie - w 
zakresie akustyki w projektowaniu architek-
toniczno-budowlanym oraz AGS - lider pa-
sywnych rozwiązań dla budownictwa.  
  Konferencja spełniła oczekiwania mło-
dych naukowców. W czasie dwóch dni w 
atmosferze koleżeńskiej dyskusji naukowej 
odbywały się nie tylko prezentacje osiągnięć 
naukowych, promocje wyników badań, ale 
również spotkania towarzyskie i kulturalne. 
   Organizatorzy serdecznie dziękują part-
nerom i sponsorom Konferencji za ich wkład 
rzeczowy oraz wsparcie finansowe, bez któ-
rych nie byłoby możliwe nadanie tej impre-
zie należytej oprawy. W szczególności po-
dziękowania należą się partnerowi imprezy 
- MOIIB, a także Urzędowi Miasta Płocka, 
Starostwu Powiatowemu w Płocku, Polskie-
mu Koncernowi Naftowemu ORLEN, Stowa-
rzyszeniu „Białe Murowanie”, firmom AGS  
i EMIT.  Cieszymy się, że konferencja Młodzi 
dla Techniki wpisała się na stałe w kalendarz 
płockiego środowiska inżynierów budownic-
twa. Z publikacjami i fotorelacją z imprezy 
można zapoznać się na stronie płockiej Filii 
Politechniki Warszawskiej www.pw.plock.pl 
oraz na funpage’u konferencji.

W imieniu organizatorów 
dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

Uczestnicy sesji Własciwości materiałów
budowlanych z dyplomami i wyroznieniami
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     Docenić projektanta n Panie Prezesie, skąd biorą się opinie 
wykonawców o projektach dociera-
jących na budowę? Są one nie rzadko 
traktowane przez odbiorców jako nie-
praktyczne. 
 - Niepraktyczne - to nie jest dobre okre-
ślenie; bywają niedostosowane do wymagań 
danego wykonawcy. Dlatego wielu wyko-
nawców zaczęło powoływać własne zespoły 
projektowe, które działają pod ich dyktando 
z ograniczoną kontrolą zewnętrzną. Wyko-
nawca oczekuje projektu zgodnego z jego po-
tencjałem, posiadanymi materiałami i możli-
wościami technicznymi. Projektant nie może 
uwzględniać bezkrytycznie tego rodzaju wy-
magań, jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów. Odpowiada za jakość produktu fi-
nalnego. Do okresu projektowania zalicza się 
obecnie wszystko, co mają do powiedzenia 
urzędy. Cała gama czynności o charakterze 
administracyjnym wchodzi w ten okres. Czas 
na merytoryczne elementy projektowania 
jest niebezpiecznie ograniczony. Niskie ceny  
w pierwszej kolejności prowokują do ograni-
czania procesów kontrolnych. 

n Pojawia sie narzekanie na gąszcz przepi-
sów.
 - Tak, bo są zbyt często zmieniane lub 
sprzeczne. Urzędy na ogół nie są przygo-
towane do współdziałania. W przypadku 
projektu drogowego występuje wiele pro-
blemów do uzgodnień. Na takim przykładzie 
najlepiej widać całą masę przeszkód, które 
muszą pokonać realizatorzy. Jeżeli brak do-
brego współdziałania, to nawet niewielka 
zmiana w projekcie staje się przyczyną nie-
porozumień i konfliktów. Inwestor często 
przystępuje do działania bez wstępnych prac 
studialnych, które dawałyby pełen obraz za-
łożeń do projektu.

n Wspomniał Pan o odpowiedzialności pro-
jektantów, które chyba łatwiej było docho-
wać w starym systemie, kiedy inwestor pu-
bliczny nie przywiązywał tak wielkiej wagi 
do ceny. 
 - Problem ceny jest związany przede 
wszystkim z przetargami i zasadą najniższej 
ceny. Inwestor wcale nie wybiera najlepsze-
goprojektanta i najbardziej doświadczonego. 
Zgadza się na ofertę o cenie nie adekwatnej 
do nakładów pracy. Projekty z udziałem środ-
ków unijnych realizowane są przez inwesto-
rów, w zasadzie w terminie. Sugerujemy, by 
stworzyli oni kompetentne służby technicz-
ne, nawet w drodze porozumienia kilku jed-
nostek administracyjnych. Wiele inwestycji 
infrastrukturalnych przebiegałoby znacznie 
lepiej, gdyby problem rozwiązywano w po-
rozumieniu ponad lokalnym, między kilkoma 
gminami lub powiatami. 

n Na jakiej podstawie inwestor wybiera roz-
wiązanie, często potem oceniane, jako zbyt 
kosztowne i nieuzasadnione?
 - Jestem przekonany, że rzadko przedkła-
dane są wariantowe propozycje projektów. 
Problem z projektowaniem leży jeszcze gdzie 
indziej; wewnątrz środowiska toczy się trud-
na rywalizacja. Organizacja projektancka nie 

powstaje do wykonania jednego zlecenia. 
Powinna być niezależna od niedoboru lub 
nadmiaru potrzebnych specjalności na rynku 
projektowania. Powinna być wielobranżowa, 
tymczasem na rynku jest nadmiar pewnych 
branż projektowania, są wahania koniunk-
turalne, rynkowe. Duży zespół projektowy,  
o szerokich kompetencjach, znacznie łatwiej 
dostosowuje się o zróżnicowanych zadań niż 
mała firma.

n Wydaje się, że odkąd zniknęły duże biu-
ra w projektowaniu, panuje zbyt duże roz-
drobnienie.
 - Moje doświadczenie wiąże się z kierowa-
niem dużym biurem budownictwa ogólnego, 
które posiadało zespoły wszystkich specjal-
ności. To były pracownie wyspecjalizowane 
w poszczególnych typach obiektów. Były ko-
mórki do kontroli. Dziś jest takich biur, jak 
np. Prochem S.A. czy Energoprojekt Katowi-
ce S.A. - bardzo niewiele. Nie można jednak 
powiedzieć, że jest jakiś ogólny proces roz-
drobnienia czy komasacji. Bywa różnie w 
zależności od branży i zmiennej koniunktury. 
Wśród członków naszej Izby jest tylko kilka 
dużych biur projektowych. Reszta to małe 
zespoły. Mamy siedemdziesięciu członków i 
formy działania Izby muszą się zmieniać; kie-
dyś prowadziliśmy szerokie doradztwo, na-
wiązywaliśmy kontakty między wykonawca-
mi a projektantami, prowadziliśmy szkolenia. 
Teraz jest wiele wyspecjalizowanych firm, 
które częściowo pełnią taką rolę. Aktualnie 
organizujemy konferencje cieszące się powo-
dzeniem, bo rośnie liczba tematów, związa-
nych z nowymi metodami w projektowaniu.
 
n Jaki jest powód tego, że inwestorzy zagra-
niczni w Polsce tak rzadko korzystają z usług 
krajowych zespołów projektowych?
 - Niektórzy wielcy inwestorzy korzystają 
z własnych projektów, zatrudniają własnych 
projektantów, a polskich angażują tylko dla-
tego, żeby uzyskać autoryzację, bo potrzebne 
są krajowe uprawnienia budowlane.Istnieje 
przepis mówiący o możliwości uzyskania 
uprawnień również przez zagranicznych pro-
jektantów, ale praktycznie z tego rzadko się 
korzysta. Projektant „własny” jest droższy, 
ale dla zagranicznego inwestora z pewno-
ścią bliższy, bardziej przystępny. Głównym 
problemem w naszym kraju są ceny za prace 
projektowe. Sięgają one zaledwie 1-4 proc. 
wartości inwestycji. W krajach rozwiniętych 
te ceny dochodzą, do 10 proc., obejmując 

nadzór i doradz-
two. Nasi projek-
tanci są obciążani 
d o d a t k o w y m i 
obowiązkami, na ogół w ramach uzgodnionej 
ceny za projekt. Przed nami rysuje się trudne 
zadanie wprowadzenia w najbliższej przy-
szłości, programu implementacji stosowanej 
na zachodzie metodologii modelowania infor-
macji o budowie (BIM). To będzie  wymagało 
nakładów, na które biura krajowe na ogół nie 
stać i będą potrzebowały pomocy. 

n Można odnieść wrażenie, że jakość pro-
jektów zależy od właściwych relacji między 
inżynierem i architektem, który na ogół, od-
powiada za projekt.
 - Tak się dzieje, kiedy architekt jest jedno-
cześnie szefem zespołu projektantów. Wcale 
nim być nie musi.  Jego rola, zwłaszcza w 
obiektach infrastruktury jest drugoplanowa. 
A przy projektowaniu nie ma ważniejszych 
i mniej ważnych. Dobry projekt powstaje 
wtedy, gdy jest współdziałanie i zrozumienie 
między poszczególnymi branżami. Architekt 
w obiektach kubaturowych ma tę przewagę, 
że nadaje obiektowi wyraz zewnętrzny, ale 
budynki są coraz bardziej skomplikowane, 
wyposażane w wyrafinowane struktury we-
wnętrzne, w których branżyści odgrywają 
często kluczową role. System BIM będzie 
stawiał przed uczestnikami procesu inwe-
stycyjnego wymagania zdyscyplinowanej 
współpracy, a efekty wysokiej jakości reali-
zacji, będą odczuwać użytkownicy obiektów. 

n Czy Pana zdaniem będzie postępowała 
specjalizacja zespołów ze względu na funk-
cje obiektów?
 - Niewątpliwie rosnący stopień złożono-
ści rozwiązań będzie powodował ściślejszą 
specjalizację nie tylko ze względu na funkcje 
obiektu, ale także na stosowane technologie. 
Już obserwujemy to zjawisko.

n A jak w kraju dobiera się projektantów? 
Czy są organizowane konkursy?
 - Konkursy raczej dotyczą koncepcji archi-
tektonicznych, a architekci na ogół są przy-
wiązani do takiej formy wyboru projektu.    
Zespoły do projektowania inżynierskiego 
dobiera się na zasadzie dobrego rozeznania 
w branży, doświadczenia, referencji. Wyko-
nawcy zresztą mają stałe związki z zespoła-
mi projektowymi, z którymi współpracują. 
My, jako Izba, przeprowadzamy na życzenie 

Wywiad z Ksawerym Krassowskim, 
Prezesem Izby Projektowania Budowla-

nego, wyróżnionym przez Radę MOIIB,  
tytułem „Złotego Promotora 

Budownictwa” 2017.  
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Mistrzostwa Polski w klasie OMEGA  

Potyczki z wiatrem na jeziorze Ukiel

Kierownictwo naszej izby w Olsztynie 
reprezentowali: Roman Lulis, zastępca 

przewodniczącego MOIIB i Jerzy Putkie-
wicz członek Prezydium Rady Okręgowej. 
W zawodach wystartowało 10 załóg w kla-
sie OMEGA standard, reprezentujących 
Okręgowe Izby: Dolnośląską, Małopol-
ską,  Mazowiecką, Podlaską, Podkarpacką, 
Pomorską, Śląską, Warmińsko-Mazurską, 
Wielkopolską i Zachodniopomorską. 

  Ceremonii otwarcia Regat dokonał Ma-
riusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady 
W-MOIIB. Witając przybyłych, życzył 
załogom pomyślnych wiatrów oraz stopy 
wody pod kilem, a gościom miłych chwil 
spędzonych w Olsztynie. Po przeprowadze-
niu losowania numerów startowych i łodzi, 
wszystkim rozdano okolicznościowe ko-
szulki i czapki z logo regat. 

  W zaciętej rywalizacji, toczonej jednak 
w przyjacielskiej atmosferze, reprezentanci  
budowlanych pokazali swój kunszt rzemio-
sła żeglarskiego. Nie brakowało trudnych 
sytuacji i doszło nawet do wywrotki jednej 

z łodzi. Kapryśny wiatr gotował na żegla-
rzy liczne pułapki i kolejność łodzi na trasie 
zmieniała się niczym w kalejdoskopie, czę-
ściej forując miejscowych żeglarzy. Walka 
zakończyła się ok. godz. 17.00. Ostatecznie 
zwyciężyły załogi: 
I miejsce - Izba Warmińsko-Mazurska 
II miejsce - Izba Dolnośląska, 
III miejsce  Izba Pomorska. 

 Nasi żeglarze dzielnie walczyli, szczęście 
żeglarskie tym razem im nie dopisało. Za-
powiadają rewanż za rok.

   Na zakończenie regat odbyło się wrę-
czenie nagród i upominków. Dekoracji 
dokonał przewodniczący Rady W-MO-
IIB przy udziale sędziów. Następnie 
uczestnicy regat oraz goście wzięli udział 
w spotkaniu integracyjnym przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego, prezen-
tującego szantowe rytmy. Żegnano się  
z nadzieją na spotkanie w przyszłym 
roku.
                                     Zdjęcia: W-MIIB.

      Za nami III Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA, które odbyły się 
w sobotę 26 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Regaty zostały 
objęte patronatem honorowym Prezydenta Olsztyna.

proces weryfikacyjny i wydajemy referencje 
wiarygodności technicznej firmom. Przy tej 
okazji badamy również zespoły stale współ-
pracujące. Obecnie jest niewiele jednostek 
projektowania, które mogą sobie pozwolić 
na utrzymanie projektantów rzadkich spe-
cjalności w gotowości. Duże zespoły projek-
towe, posiadają stałą kadrę, trzon zespołu, a 
specjalistów bardzo wąskich dziedzin wynaj-
mują do określonego zadania. Kiedyś w du-
żych biurach prawie wszyscy specjaliści byli 
zatrudnieni na stałe.

n Ten tryb przygotowywania projektu ma 
zapewne związek z rozstrzygnięciami w za-
mówieniach publicznych. 
 - To jest osobny temat. Jeżeli zajmujemy 
się przepisami i sferą prawną, to Ustawa  
o zamówieniach publicznych stanowi głów-
ny obszar naszego zainteresowania. Prawo 
zamówień publicznych nie tylko stanowi  
o cenach, ale tez często decyduje o warun-
kach technicznych. My nie jesteśmy przeciw-
ni zasadzie najniższej ceny, ale taki wybór 
powinien następować dopiero po preselekcji, 
czyli z udziałem w konkurencji tylko tych, 
którzy mają najlepsze przygotowanie tech-
niczne, kadrowe, zaprezentowali najlepsze 
koncepcje oferowanego rozwiązania. 

n Taka preselekcja powinna być dokonywa-
na przez inwestora.
 - Powinien on z góry ogłaszać przetarg  
z preselekcją. Mówimy, o jakości projektu, 
ale w systemie „projektuj i buduj” zespoły 
projektowe zdecydowanie są na drugim pla-
nie i niewiele mają do powiedzenia. Dlatego 
nie możemy uważać tej formy za najkorzyst-
niejszą. W niektórych krajach zresztą nastę-
puje odwrót o takiego trybu. Jeżeli inwestor 
ma doświadczone służby techniczne (a takich 
dorobiła się GDDKiA) to wnikliwie ocenia 
projekt. Czasami go odrzuca i wówczas się 
poprawia. Dobrze jest, jeśli do tego procesu
oceny włączy się wykonawca, bo tylko on 
może w niektórych przypadkach odnieść 
się do praktycznej wykonalności poszcze-
gólnych rozwiązań. Ale często zdarzają się 
inwestorzy, którzy nie potrafią ocenić pro-
jektu merytorycznie. Wówczas pojawia się 
problem, bo wybierają rozwiązania najtań-
sze, autorstwa osób bez wystarczającego do-
świadczenia.

n  Czy czynniki rządowe korzystają z opinio-
dawczej roli takich podmiotów jak Izba?
 - W bardzo ograniczonym stopniu. W po-
przednim rządzie departament budownictwa 
nie zatrudniał żadnego inżyniera, bo uważa-
no, że tylko prawnicy są potrzebni. W takiej 
sytuacji trudno nawiązać dialog fachowy.
Liczę na to, że uaktywnimy porozumienie 
wszystkich izb budowlanych, architektonicz-
nych oraz stowarzyszeń branżowych. Wów-
czas ten głos fachowych środowisk projek-
tanckich będzie lepiej słyszalny. 

 Jerzy Kotowski

Publikacja stanowi uzgodnioną z autorem 
aktualizację wywiadu udzielonego

 „Wiadomościom Projektanta Budownictwa”  
w ubiegłym roku.
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Szykuje się  nowa ustawa, na temat nasze-
go samorządu i w ogóle zawodów bu-

dowlanych. Już zresztą teraz, we wrześniu, jej 
pierwsza wersja autorsko-ministerialna zo-
stała skierowana do konsultacji publicznych.
Mam nadzieję, że ostateczny, pokonsultacyj-
ny efekt tego aktu prawnego będzie jednak 
lepszy od jego projektu, którym obecnie dys-
ponujemy, i będzie też bardziej przemyślany 
niż dotychczasowy wątpliwej jakości produkt 
legislacyjny, ustana-wiany na skróty kilkana-
ście lat temu. Choć może i dobrze, że w ogóle 
taki był, bo w końcu prestiżowo korzystna dla 
nas jest klauzula zawodu zaufania publiczne-
go wg art. 17 Konstytucji RP, a ponadto dzięki 
niej nasze środowisko ma formalny tytuł do 
zabierania głosu w sprawach wybiegających 
poza tradycyjną tematykę stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych. 
 Ale, moim zdaniem, wzorcem polskiego 
ustawodawstwa o samorządach budowla-
nych, wtedy i obecnie, powinien być projekt 
prawa o Izbie Budowlanej wniesiony wraz 
z uzasadnieniem 12 lipca 1933 r. do rządu, 
na ręce ówczesnego ministra nadzorującego 
budownictwo. Przypomnijmy, że data ta wy-
przedza czas, w którym powołany został do 
życia Polski Związek Inżynierów Budowla-
nych a autorzy tego projektu przekształcili 
swój Związek Stowarzyszeń Architektów 
Polskich, w działające do dziś jednolite sto-
warzyszenie SARP.  
 Tego, że ustawy o Izbie Budowlanej nie 
zdążono uchwalić przed wojną z pewnością 
nie można przypisywać ewentualnym roz-
bieżnościom opinii w środowiskach budow-
lanych, lecz przede wszystkim panującej 
wtedy centralistycznej tendencji sprawowa-
nia władzy państwowej. Tyle, że wówczas 
znajdowało to swoje formalne oparcie w kon-
stytucji kwietniowej, a dziś tu i ówdzie odbija 
się czkawką, jako wyraz „woli politycznej” 
kręgów rządzących. Nie byłbym w tych kwe-
stiach taki mądry, gdyby nie Piotr Wicha, dziś 
już niestety nieżyjący architekt, urbanista, hu-
manista, serdeczny kolega i w ogóle piękna 
postać. Chyba było to w drugiej połowie lat 
80., gdy Piotr, który był członkiem zarządu 
czy też wiceprzewodniczącym SARP, wy-
grzebał w jakichś ichnich archiwach ten stary 
projekt aktu prawnego, ja zaś byłem wtedy 
sekretarzem generalnym lub może już wice-

przewodniczącym PZITB. Obaj zaczęliśmy 
ten projekt rozpowszechniać w naszych śro-
dowiskach, ale nie wzbudziło to większego 
zainteresowania. Potem, po zmianie ustroju, 
gdy ministrami budownictwa zastał najpierw 
Aleksander Paszyński, potem mnie ta rola 
przypadła, Piotr Wicha był zaś naszym dorad-
cą, jedną z naszych inicjatyw legislacyjnych 
było doprowadzenie do uchwalenia prawa o 
samorządzie zawodowym w budownictwie, 
oczywiście w postaci opracowanej przed woj-
ną dla działalności budowlanej, w warunkach 
gospodarki rynkowej. Niestety, nie natrafili-
śmy, jak to się dziś mówi, na wolę polityczną, 
co zresztą dziwne nie było, bo przecież człon-
kami gabinetu Hanny Suchockiej, w którym 
zasiadałem, byli reprezentanci aż ośmiu partii 
politycznych. Nie mniejszą przeszkodą był 
też - przedyskutowany i wypracowany jesz-
cze przed wojną pro publico bono - swoisty 
przymus integracji środowiskowej w ramach 
jednolitej struktury, łączącej architektów  
i inżynierów budowlanych we wspólnym sa-
morządzie zawodowym. No cóż! Dzisiaj, po 
utrwaleniu się pewnych postaw sankcjono-
wanych ustawą samorządową z 2000 r., dwu-
izbowa podzielność samorządu budowlanego 
jest już chyba nie do odkręcenia, tak, jak nie 
do odkręcenia jest już chyba również formal-
ne zakwalifikowanie elektryków i instalato-
rów, jako inżynierów budownictwa. Ale są  
w tym starym projekcie też i kwestie ustrojo-
we, warte zastanowienia. Dotyczy to choćby 
relacji Oddziałów Okręgowych do Izby, jako 
całości. Organami w Izbie miały być bowiem: 
1. Walne Zgromadzenia Oddziałów; 2. Za-
rządy Oddziałów; 3. Naczelna Rada Izby; 4. 
Zarząd Główny Izby; 5. Sąd Dyscyplinarny 
Izby., Najwyższą władzą samorządu była 
więc Naczelna Rada Izby, w której zasiadać 
miały osoby wybrane - w proporcji do liczby 
członków - przez zgromadzenia oddziałowe, 
spośród nich konstytuował się z kolei Zarząd 
Główny całej Izby. Nie przewidywano, zatem 

żadnych zjazdów i wyborów krajowych. Od-
działy osobowości prawnej nie miały, lecz był 
to atrybut Izby, jako całości.  Do działania jej 
Naczelnej Rady należało zaś zatwierdzanie 
sprawozdań rocznych i zamknięć rachunko-
wych oddziałów oraz uchwalanie budżetu 
rocznego z oznaczeniem udziału w nim po-
szczególnych oddziałów. Trzeba też dodać, że 
Izba Budowlana miała być traktowana, jako 
osoba prawa publicznego, w pełnym tego 
słowa wówczas znaczeniu. Oznaczało to, że 
np. (art. 37) Izba i utworzone przez nią Insty-
tucje zwolnione są od wszelkich podatków i 
opłat w tym samym zakresie i w tych samych 
przypadkach, w jakich obowiązujące przepi-
sy przewidują to w stosunku do Samorządu 
Terytorialnego. Składki członkowskie, opła-
ty na rzecz Instytucji prowadzonych przez 
Izbę, koszty postępowania dyscyplinarnego, 
oraz grzywny prawomocnie orzeczone, są 
należnościami publiczno-prawnymi i w ra-
zie niepłacenia ich w terminie oznaczonym, 
po dwukrotnym uprzednim bezskutecz-nym 
upomnieniu będą ścigane wraz z ustawowymi 
procentami zwłoki w drodze egzekucji admi-
nistracyjnej. Nie ma tu miejsca, by przytaczać 
inne ciekawe, postanowie-nia projektu prawa 
o Izbie Budowlanej z 1933 r. Nie wiem, w ja-
kim tempie przebiegać będzie opracowywa-
nie nowej ustawy samorządowej i jaki będzie 
w tym udział naszego samorządu, ale sądzę, 
że warto by było w środowisku Izby poświę-
cić trochę czasu na głębszą dyskusję o szero-
ko rozumianym kształcie naszego samorządu 
zawodowego, w świetle jego już 15-letnich 
doświadczeń praktycznych, a może w ogóle 
o kształcie naszego zawodu, w kontekście 
rysujących się na przyszłość warunków jego 
uprawiania, w kraju i zagranicą. 

PS. W kwestii utrzymania przy życiu Muzeum 
Techniki pojawiło się ostatnio światełko w tu-
nelu, na razie więc rezygnuję z powtarzania 
(wg pomysłu Kato Starszego) o tej sprawie.

Andrzej Bratkowski

Samorząd  1933 

Regaty o puchar Przewodniczącego MOIIB

8 lipca br. w Płocku, odbyły się po raz dru-
gi. Regaty w klasie Turystycznej o Pu-

char Przewodniczącego MOIIB. Dla licznie 
zgromadzonych zawodników i sympatyków 
żeglarstwa w MOIIB, w klubie żeglarskim 
zlokalizowanym przy Wiśle, było do dyspo-

zycji 6 jachtów. To okazało się,  do chwili 
składania zgłoszeń, wystarczające, jednak  
w dniu regat chętnych  do pływania było wię-
cej. To było potwierdzeniem, iż decyzja o or-
ganizacji regat, była „strzałem w dziesiątkę”. 
Dziś regaty cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem.
  Ale wracając do regat tegorocznym, wszyst-
kie załogi stawiły się z inżynierską precyzją  
o 8.45 w klubie żeglarskim. Po szybkiej  
i sprawnej ceremonii otwarcia regat, załogi 
wypłynęły na akwen. Pogoda była wyśmie-
nita… dla obserwatorów, zawodnicy musieli 
trochę poczekać na wiatr. Dzięki przechodzą-

cym frontom atmosferycznym nad Płockiem, 
zawodnicy wytrwale walczący z nurtem rzeki 
rozegrali biegi przy wietrze w porywach do 
2 stopni B, w których wygrała załoga nr. 1  
z Płocka. Miejsce 2 wywalczyła załoga z Ra-
domia, miejsce 3 - pozostali uczestnicy. Kie-
rownictwo Izby reprezentowali: Mieczysław 
Grodzki, Roman Lulis i Konrad Włodarczyk
Na koniec warto podziękowań organizatorom 
za włożoną pracę w organizację zawodów,  
a wszystkim zawodnikom i sympatykom że-
glarstwa, za liczne przybycie.
 Z żeglarskim pozdrowieniem. Do zobacze-
nia za rok.                        Patryk Posiadłowski 



 Założycielami spółdzielni była grupa du-
żych zakładów pracy Płocka z Petrochemią 
na czele. Dziś liczy ponad 2 tys. lokali miesz-
kalnych o pow. ponad 118 tys. m2. W ub.r. 
jej przychody z gospodarki zasobami sięgały 
14.602 tys. zł. Dowodem gospodarności spół-
dzielni jest niska średnia opłata eksploatacyj-
na 10,61 zł za m2 pu, z czego opłaty zależne 
od spółdzielni stanowiły 5,69 zł za m2. Mimo 
tak niewielkich opłat, spółdzielnia zdołała 
wygospodarować i przeznaczyć na remon-
ty i modernizacje w ostatnim 5-leciu ponad 
12.211 tys.zł. Mieszkania są ocieplone, zmo-
dernizowane, osiedla wyposażono w place 
zabaw dla dzieci i ładnie zagospodarowaną 
zieleń.  
  W br. spółdzielnia buduje nowy budynek 
wielorodzinny z 28 mieszkaniami na Osie-
dlu Podolszyce-Południe. Wykonano już 
stany „zero” robót budowlanych wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą. Ten zakres robót 
został sfinansowany ze środków własnych 
spółdzielni. Mimo spodziewanego przyrostu 
mieszkań,  nadal oczekuje tu na mieszkania 
237 członków z wkładami mieszkaniowymi.
 - Na co dzień - podkreśla prezes zarządu 
Włodzimierz Obidziński - gros codzien-
nej uwagi poświęcamy bieżącemu admini-
strowaniu: utrzymaniu porządku, czystości, 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Płocku to jeden 
z najbardziej prężnych podmiotów w regionie, zajmujących się zarządzaniem 
zasobami mieszkaniowymi. Obok dobrych wyników gospodarczych, 
notuje także świetne rezultaty gospodarcze, utrzymuje w należytym 
stanie powierzone jej nieruchomości, dba o działalność kulturalno
-oświatową a także  buduje nowe mieszkania. I właśnie osiągane 
na tym polu wyniki sprawiły, że MSM „Chemik” zdobyła I miejsce 
w naszym konkursie i tytuł Firma Inżynierska Mazowsza 2017 r. 
w kategorii Firma zarządzająca.

MSM „Chemik” w Płocku zwyciężyła w VII edycji Konkursu MOIIB

sprawności urządzeń czy pielęgnacji zieleni. 
Mieszkańcy cenią to. Naszą uwagę kierujemy 
na remonty i modernizacje. Oto w ostatnim 
5.leciu wykonaliśmy pełną termomoderniza-
cję 4 budynków, co zyskało aprobatę miesz-
kańców. Oprócz walorów estetycznych, 
zmniejszyliśmy zużycie ciepła potrzebnego 
na ogrzanie mieszkań, a mieszkańcom została 
z tego tytułu zwrócona część przedpłat. Spo-
sób finansowania prac został przyjęty przez 
Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, co 
pozwoliło na kompleksowe wykonanie za-
dań. Przedsięwzięcia te zaowocowały wyda-
niem nam przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki tzw. „białych certyfikatów” (świa-
dectw efektywności energetycznej). Działań 
poprawiających efektywność cieplną było 
więcej. Ociepliliśmy stropodachy wentylo-
wane 20 cm warstwą materiału termoizola-
cyjnego, metodą wdmuchiwania, co znacznie 
zmniejszyło straty ciepła.

  Zmieniło się wiele na osiedlach. Powstały 
parkingi wielostanowiskowe na powierzch-
ni nieruchomości na których usytuowane są 
budynki, poprawiające możliwości postojo-
we zatłoczonych osiedli. Wymieniliśmy na-
wierzchnię ciągów i chodników z płyt beto-
nowych na polbruk. Wykonano polimeryzację 

- uszczelnienie wewnętrznych in-
stalacji gazowych, a także wymia-
nę przyłączy gazowych głównych 
i szafek gazowych zewnętrznych. 
Wymieniliśmy także ogrodzenia 
terenów zielonych spółdzielni.
Do tego trzeba dodać naprawę 
dachów z wymianą całych połaci, 
remonty tarasów i balkonów, wy-
mianę okien i drzwi oraz instalacji 

kanalizacyjnych i wodnych. Osiedla odmłod-
niały.
 - Remonty - co podkreśla Wojciech Zie-
liński, wiceprezes MSM „Chemik” - wy-
konywane są przez nasze służby techniczne 
lub firmy zewnętrzne, terminowo z nadzorem 
technicznym. Spółdzielnia wcześniej analizo-
wała i uzgadniała te prace z wykonawcą oraz 
z mieszkańcami, co przekłada się na ogólne 
zadowolenie społeczności spółdzielczej. 
 Działalność społeczno-kulturalna na rzecz 
członków i ich rodzin prowadzona jest w 
oparciu o tworzony statutowo fundusz spo-
łeczno-kulturalny i własną bazę dwóch klu-
bów na osiedlach Podolszyce-Południe oraz 
Centrum. Wytrawni wychowawcy prowadzą 
tu różnorodną działalność z dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi - spotkania dyskusyjne, 
pogadanki, prelekcje, zajęcia integracyjne, 
warsztatowe, wieczorki taneczne. Bogaty i 
ceniony przez mieszkańców jest dorobek klu-
bów.  Praca ta została doceniona również przez 
Krajową Radę Spółdzielczą, która przyznała 
jej wyróżnienie Złoty Laur Spółdzielczości, 
a ostatnio „Dyplom uznania” Spółdzielczego 
Stowarzyszenia Kulturalnego im. St. Staszica 
za zasługi w popularyzowaniu idei spółdziel-
czej. Zajęcia cieszą się ogromną frekwencją, 
młodzież uczestniczy w wielu konkursach. 
Jak dotąd największym sukcesem okazał się 
udział młodzieżowego zespołu rockowego 
FLAM w XVI Międzynarodowym Festiwalu 
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w 
Polanicy Zdroju w 2015 r., gdzie zajął II miej-
sce. Wiele zajęć i imprez organizowanych jest 
na terenie szkół i przedszkoli, na boiskach, 
przy aplauzie licznej widowni. MSM „Che-
mik” zajmuje ważne miejsce w życiu społecz-
nym i kulturalnym Płocka.

Gospodarz i inwestor


