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Inżynierów Budownictwa
02-134 Warszawa, 
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godziny pracy biura:
poniedziałki i czwartki: 10.00-18.00
wtorki, środy i piątki: 8.00-16.00

Biuro Izby:
sekretariat biura: pok. 126
tel. centrala: 22 868 35 35
fax. 22 868 35 49

Przewodniczący Rady MOIIB
sekretariat: pok. 126
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00

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

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

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
sekretariat 
- przyjęcia interesantów pok. 116
- dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00

Sąd Dyscyplinarny
sekretariat - przyjęcia interesantów pok. 117
przewodniczący sądu dyscyplinarnego dyżu-
ruje w środy godz. 13.00-15.00

Komisja Rewizyjna
przyjęcia interesantów pok. 113
przewodniczący komisji rewizyjnej
dyżuruje we wtorki godz. 14.00-15.00

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

szkolenia
czytelnia norm i czasopism - pok. 121
tel.: 22 828 34 10, 22 868 35 50

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

 Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Zielona Ścieżka 4 
(IIp)
tel.: 23 672 82 08
 Ostrołęka
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel./fax: 29 764 58 58, 764 34 42
 Płock
09-402 Płock, ul 1 Maja 7A, lok. 200
tel./fax: 24 362 44 01
 Radom
26-610 Radom, ul. Kolejowa 22
budynek Wyższej Szkoły Biznesu
tel./fax: 48 384 53 55
 Siedlce
08-110 Siedlce, ul Armii Krajowej 11
tel./fax: 25 644 32 43

Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Rada Programowa:
Mieczysław Grodzki - przewodniczący
Jerzy Kotowski- zastępca przewodniczącego
Teresa Mosak-Rurka - sekretarz
Członkowie: Piotr Król, Zbigniew Tyczyński

Nakład: 18.000 egz.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Prawo budowlane do poprawki 
Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 20 kwietnia 2011 roku orzekł, że nowelizacja ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w zasadniczy sposób narusza Konstytu-
cję RP. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia inwestycji, nie może zastąpić urzędowego pozwolenia 
na budowę. W czasie prac nad nowelizacją w Komisji Przyjazne Państwo, obrady odbywały 
się bez udziału niezależnych ekspertów. Decyzje koalicyjnych klubów ograniczały możliwości 
naprawy błędnych zapisów i uproszczeń, prowadzących do dewastacji przestrzeni publicznej.
Przeciw uchwaleniu tej nowelizacji były prawie wszystkie organizacje pozarządowe budownic-
twa - PIIB, SARP, TUP, PZIiTB, IPB, Kongres Budownictwa i większość ekspertów. Na moż-
liwość rażącego naruszenia prawa europejskiego zwracał też uwagę Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej. Krytyczną opinię przedstawiło także Biuro Analiz Sejmowych. 

O decyzji Trybunału mówią:
Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego
  - TK nie miał innego wyjścia.  Prawo budowlane, to sztandarowa usta-
wa obecnego rządu, która miała ulżyć inwestorom, ale nie ulżyła. Wprowa-
dzała jeszcze więcej procedur biurokratycznych, niż stare prawo. Słusznie 
TK uznał ją za niekonstytucyjną. Sprawa Prawa budowlanego zaczęła się 
jeszcze w 1994 rok, kiedy to ustawą uchylono wszystkie plany zagospodarowania przestrzenne-
go i to zastopowało rozwój budownictwa. Pamiętam przy tej okazji bardzo restrykcyjne, orze-
czenie dotyczące samowoli budowlanej. Sprawa ta ma swoje korzenie w czasach PRL, kiedy 
ziemia nie miała wartości. Od tego czasu, nie nauczyliśmy się szanować przestrzeni. 
   Już w średniowieczu, przy lokowaniu miast na prawie brandenburskim, przestrzegano 
warunków lokalizacji. Tak powstało moje miasto Sandomierz. Aliści, w drugiej połowie XX 
stulecia, wzniesiono tam na drugim brzegu nowe osiedla i zakłady. Efekt tego przeżywaliśmy 
podczas zeszłorocznej powodzi, kiedy miasto było dwukrotnie zalewane. A w średniowieczu 
nikomu nie przyszło do głowy, by budować miasto na prawym brzegu Wisły. To pokazuje, 
do jakiego stopnia jesteśmy dziś troglodytami. Pod względem budownictwa zachowujemy się 
tak, jak władza radziecka, które kazała uprawiać pszenicę w Kazachstanie i sadzić jabłonie na 
Syberii. 

Poseł Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji 
Infrastruktury:
  -  To kolejny przykład, gdzie dobre w sumie intencje, w fatalny sposób 
przełożyły się na stanowione prawo. Wielokrotnie, negatywnie opiniowałem, 
pomysły zgłaszane w formie nie dojrzałych projektów legislacyjnych, przygo-
towywane często na kolanie, w komisji „Przyjazne Państwo” posła Palikota. 
Wyrwane z kontekstu całościowych rozwiązań, często dyktowane jednostron-
nymi interesami środowisk zgłaszających się do komisji, propozycje rozwiązań, 

były jak pojedyncze cegły, wyjmowane z jednolitej ściany. W kolejnych fazach legislacji trud-
no było już takie projekty znacząco „wygładzić” i uporządkować. Do tego dochodziła typowa 
polityka zaklęć o ułatwieniach i uproszczeniach. Nie da się złożonej materii prawnej proce-
dować, w trybie pilnym nad projektami solidnie nieskonsultowanymi ze środowiskiem. Prace 
nad rozwiązaniami cząstkowymi wypaczają często cały system prawny. Projekty definiujące 
procesy inwestycyjne powinny być przygotowywane przez rząd a potem już na starcie proce-
su legislacyjnego, prowadzone przez właściwe sejmowe komisje branżowe. Ilość, bowiem nie 
przechodzi w jakość, a „frywolne” funkcjonowanie komisji zadaniowych dla pojedynczych roz-
wiązań szczegółowych, niesie zagrożenie dla realnych relacji odbiorców stanowionego prawa i 
w zderzeniu z TK, kompromituje polski Parlament i efekty jego pracy.  

Roman Nowicki, Kongres Budownictwa:
 - Zniesienie pozwoleń na budowę, w wersji ustawy przeforsowanej przez 
koalicję w 2009 roku, otwierało niezwykle szerokie pole do nadużyć i ko-
rupcji ze strony bogatych inwestorów, pozbawiając w praktyce możliwości 
obrony swoich interesów przez właścicieli i użytkowników nieruchomo-
ści, sąsiadujących z uciążliwymi inwestycjami. W atmosferze euforii, pod-
grzewanej przez silne lobby deweloperów i media, nikt nie słuchał głosu ekspertów. Podobne, 
a może jeszcze większe błędy popełniono w trakcie prac nad ustawą o odrolnieniu gruntów 
rolnych i ostatnio - w trakcie przyjmowania rządowego programu mieszkaniowego, który na 
skutek niekorzystnych zmian w Sejmie, nie ma praktycznego znaczenia dla poprawy sytuacji 
mieszkaniowej Polaków. W związku z tym Kongres Budownictwa wystąpił do Marszałka Sej-
mu o postawienie przed sejmową Komisją Etyki przewodniczących klubów koalicyjnych i 
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury za przyczynienie się do podejmowania złych decyzji 
w Sejmie. Ostatnie orzeczenie Trybunału, powinno spowodować rozszerzenie debaty w Komi-
sji Etyki, również o analizę sposobu procedowania ustawy o Prawie Budowlanym. 



Zjazd otworzył Przewodniczący Rady 
MOIIB, inż. Mieczysław Grodzki, pod-

kreślając jego sprawozdawczy charakter, 
jednocześnie informując, iż obecny Zjazd 
jest dziesiątym jubileuszowym, jednakże 
dziesięciolecie działalności Izby obchodzone 
będzie za rok. 
  Powitał licznie przybyłych Delegatów 
oraz gości m. in. Olgierda Dziekońskiego 
- Sekretarza Stanu  w Kancelarii Prezyden-
ta RP, Janusza Piechocińskiego - posła na 
sejm RP i wiceprzewodniczącego Sejmowej 
Komisji Infrastruktury, Zbigniewa Janow-
skiego - przewodniczącego Związku Za-
wodowego „Budowlani”, prof. Zbigniewa 
Grabowskiego – Honorowego Prezesa PIIB, 
Andrzeja Dobruckiego – Prezesa Krajowej 
Rady PIIB, Jerzego Gumińskiego – Sekre-
tarza Generalnego ZG Federacji SN-T NOT, 
Leszka Ganowicza – wiceprzewodniczące-
go Zarządu Głównego PZIiTB, dr inż. Zbi-
gniewa Tyczyńskiego – Przewodniczącego 
Zarządu PZIiTB Oddziału Warszawskiego, 
a także przedstawicieli najwyższego kie-
rownictwa bratnich organizacji samorządu 
zawodowego z Izb - Aptekarzy, Architektów 
i Urbanistów - dr Włodzimierza Hudemo-
wicza, Jana Kempę, Jolantę Przygońską 
oraz reprezentantów stowarzyszeń naukowo-
-technicznych i samorządów terytorialnych. 
  Podczas uchwalania Regulaminu Obrad 
X Zjazdu, wywiązała się krótka dyskusja, 
pomiędzy wnioskodawcą - Arkadiuszem Ko-
sińskim oraz delegatką - Anną Kowalik, na 
temat, wprowadzenia możliwości zmian w 
porządku obrad. Poddany głosowaniu wnio-
sek został oddalony i dalej w kolejnym jaw-
nym głosowaniu, zdecydowaną większością 
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X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Budujemy prestiż inżyniera 
       9 kwietnia br., w siedzibie NOT w Warszawie, odbył się X Zjazd Ma-
zowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym Delega-
ci oraz kierownictwo Izby dokonali podsumowania rocznej działalności 
MOIIB oraz wytyczyli nowe zadania do realizacji na rzecz najliczniejszej 
w kraju, mazowieckiej organizacji inżynierów budownictwa. 

głosów przyjęto zaproponowany Regulamin 
Zjazdu

 Wybór władz Zjazdu
  Sprawnie odbyło się, w głosowaniu, 
powołanie Prezydium Zjazdu w osobach: 
Włodzimierz Szymczak - przewodniczący, 
Andrzej Wasilewski - wiceprzewodniczący, 
Maria Olczak - sekretarz.
  Kolega Szymczak, zaprosił do stołu 
prezydialnego Honorowego Prezesa PIIB, 
prof. Zbigniewa Grabowskiego, Prezesa 
PIIB Andrzeja Dobruckiego i Przewodni-
czącego Rady MOIIB Mieczysława Grodz-
kiego. Następnie przyjęto porządek obrad  
i wybrano Komisje Zjazdowe: 

Miła uroczystość
  Podczas Zjazdu odbyła się miła uro-
czystość nagrodzenia zasłużonych działaczy 
samorządu inżynierów budownictwa. Prof. 
Zbigniew Grabowski, Prezes Andrzej Do-
brucki i przewodniczący Mieczysław Grodz-
ki, Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB 
udekorowali: Zygmunta Garwolińskiego, 
Włodzimierza Szymczaka i Zbigniewa Ty-
czyńskiego. 
  Srebrne Odznaki Honorowe PIIB 
otrzymali: Andrzej Bratkowski, Ryszard 

Chaciński, Jolanta Dębska, Jadwiga Dłu-
ska, Wiesław Jaroszewicz, Janusz Kubicki, 
Emil Malisz, Leonard Ostrowski, Bogusław 
Pawełek, Zbigniew Pląskowski, Marek Raż-
niewski, Kazimierz Staszałek, Włodzimierz 
Walerych, Stanisław Wojtaś, Wojciech Zając 
i Marek Żywiałkowski.
  Odznaki „Zasłużony dla Budownic-
twa” -  przyznane przez Kapitułę Odznaczeń 
ZZ BUDOWLANI - wręczyli: Przewod-
niczący Kapituły i ZZ „Budowlani” - Zbi-
gniew Janowski i prof. Zbigniew Grabowski.  
Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” III 
stopnia otrzymał Kazimierz Paczkowski, 
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownic-
twa” - Piotr Pikulski a Złotą Odznakę „Za-
służony dla Gospodarki Komunalnej” wrę-
czono Mirosławowi Kaczmarkowi i Piotrowi 
Królowi.

 Izba rośnie w siłę
 W optymistycznym przemówieniu Prze-
wodniczący Rady MOIIB, Mieczysław 
Grodzki, zwrócił przede wszystkim uwagę 
na nowe elementy w działalności MOIIB: 
powołanie komisji problemowych o nowym 
zakresie działania, organizacja spotkań inte-
gracyjnych oraz czynny udział w tworzeniu 
i w pracach Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego.
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  Komisje problemowe - uzasadniał - 
tworzą płaszczyznę do działań związanych z 
określoną problematyką, w ten sposób, aby 
każdy problem, z którym spotyka się członek 
Izby, podczas pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie, mógł być 
skonsultowany przy udziale kompetentnych 
osób. Spotkania integracyjne poparli sponta-
nicznie członkowie, co świadczy, o celowo-
ści realizacji takich inicjatyw.  
   Z kolei Forum samorządów, to szeroki 
głos różnorodnych zawodów, napotykają-
cych w swej pracy, głębokie niedogodności 
legislacyjne, występujące w polskim prawie. 
Wspólne działania mazowieckich samorzą-
dów, mają doprowadzić do poprawy regu-
lacji prawnych, decydujących o warunkach 
naszej pracy – podkreślił.  
  Dalej stwierdził, że zadania wymienione 
w art. 8 Ustawy samorządowej są realizowa-
ne, jednak zwrócił też uwagę na te elementy 
działalności MOIIB, które należy doskonalić 
i dla których, poszukiwane są drogi prowa-
dzące do widocznego powodzenia. Dotyczy 
to trzech zagadnień, a mianowicie: 
 sprawowanie nadzoru nad należytym i su-

miennym wykonywaniem zawodu przez 
członków Izby; 

 reprezentowanie i ochrona interesów za-
wodowych członków oraz 

 nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki 
zawodowej. 

 Dodał, iż znalezienie skutecznych metod 
oddziaływania na etyczne zachowania zrze-
szonych w Izbie inżynierów, aby rzetelność 
w świadczeniu usług, charakteryzowała ich 
pracę, pozostaje problemem wymagającym 
szukania nowych środków oddziaływania, 
ciągłego doskonalenia.
  Przewodniczący informował dalej  
o prowadzonych przez Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej spotkaniach infor-

macyjno - szkoleniowych, prowadzonych w 
Biurach Terenowych, gdzie na konkretnych 
przykładach przedstawia się te zagadnienia 
członkom.  Zachęcał do dyskusji na te trudne 
tematy.
  Kolejną sprawą, poruszoną przez prze-
wodniczącego była reprezentacja i ochrona 
interesów członków, która nierozerwalnie 
wiąże się z promocją zawodów w społe-
czeństwie i wśród rządzących. Mieczysław 
Grodzki podkreślił, że Izba pracuje nad 
umocnieniem w świadomości społecznej 
przekonania, że zawód inżyniera budowlane-
go, na równi z zawodami zaufania publiczne-
go, lekarza lub prawnika, decyduje o bezpie-
czeństwie i jakości społecznego bytu. 
  Mieczysław Grodzki dodał, że udział 
Izby w pracach Forum Samorządów Zawo-
dów Zaufania Publicznego jest elementem 
budowania prestiżu inżyniera, a wspólne 
poczynania mogą pomóc w doskonaleniu 
prawa. Wspomniał, że dotychczas - niestety 
- nieznaczne są efekty starań o wpływ środo-
wiska inżynierskiego na   decyzje w tworze-
niu dobrego prawa. 
  W tej sprawie Przewodniczący poprosił 
o wsparcia zgromadzonych na Zjeździe oraz 
o wspólną pracę z posłami na Sejm RP, gdyż 
nadal próbuje się ograniczyć rolę i zakres 
działania samorządu inżynierskiego. Projekt 
ustawy, złożony przez Klub Parlamentarny 
PiS, wprowadza zmiany, które de facto mają 
przywrócić sytuację sprzed dziesięciu lat, 
kiedy to decyzje o dopuszczeniu inżynierów 
do wykonywania samodzielnych funkcji 
były w rękach urzędników publicznych.

  W tym miejscu wyraził podziękowanie 
resortowi infrastruktury, za stanowisko po-
pierające samorząd inżynierski oraz samo-
rządom zawodowym - za poparcie starań w 
tejże sprawie. Dodał, że tej próbie, złożonej 
w projekcie ustawy, samorząd inżynierski 
mówi stanowcze „nie”. Wspomniał też o po-
trzebie usprawniania działalności samorzą-
du, gdyż jest więcej oczekiwań środowiska 
niż możliwości izb inżynierskich do ich re-
alizacji. Niewątpliwie są znaczące korzyści 
z działań samorządu. Nie bez znaczenia są 
pożytki wynikające ze zbiorowego ubez-
pieczenia, szkoleń, bezpłatnego dostępu do 
prasy technicznej, norm, pomocy prawnej 
i zawodowej. Dodał, że bardzo pozytywnie 
układa się współpraca z PZIiTB, a szczegól-
nie z oddziałem warszawskim, ze Stowarzy-
szeniem Inżynierów i Techników Wodnych 
i Melioracyjnych, z NOT, ze Stowarzysze-
niem Polskich Energetyków – oddziałem 

warszawskim. Nawiązany został też kontakt 
z oddziałem warszawskim Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.
 - MOIIB - dodał przewodniczący - jest 
współorganizatorem  Olimpiady Wiedzy 
Technicznej i Olimpiady Wiedzy Umie-
jętności Budowlanej dla techników i szkół 
technicznych. Nawiązano również współ-
pracę z Politechniką Warszawską. Pierwsze 
spotkanie ze studentami Wydziału Inżynierii 
Lądowej, spotkało się z wielkim zaintere-
sowaniem. MOIIB nawiązała też kontakty 
z mazowieckim samorządem terytorialnym, 
Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Wo-
jewództwa, prezydentami Warszawy i miast 
powiatowych regionu. Przewodniczący pod-
kreślił, że pierwszym sukcesem było wybra-
nie do Rad Zagospodarowania Przestrzenne-
go przy Prezydencie Płocka i Siedlec naszych 
przedstawicieli. 
  Następnie podjął temat szkoleń organi-
zowanych przez MOIIB. Wspomniał o fre-
kwencji, która jest niezadowalająca, pomimo 
wzrostu udziału członków w szkoleniach, w 
stosunku do roku poprzedniego o ok. 10 pkt. 
proc., osiągając wynik 40 procentowy.
  Przewodniczący zaapelował, o podjęcie 
wspólnej próby zachęcenia członków Izby, 
do zainteresowania się szkoleniami i czynne-
go w nich uczestnictwa.  
  Poruszył temat strony internetowej, jej 
wzbogacenia o płaszczyznę e-learningową, 
która ze względu na nowe możliwości, stanie 
się doskonałą płaszczyzną do wymiany po-
glądów i być może - prowadzenia szkoleń. 
  Mieczysław Grodzki podkreślił, że Izba 
wdraża różne działania oszczędnościowe 
oraz prowadzi działalność gospodarczą. 
 Kończąc stwierdził, że Izba to miejsce, 
gdzie można liczyć na pomoc w trudnych 
sytuacjach, które niesie życie zawodowe. 
Następnie zabrali głos goście Zjazdu.

Wystąpienia gości 
Olgierd Dziekoński, 
Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP:

Poruszył trzy kwestie, któ-
re są ważne dla Prezyden-
ta. Pierwsza, to stworzenie 
mechanizmu szerokiej kon-

sultacji publicznej, wszystkich przedsię-
wzięć i spraw, które nie są obojętne lub 
które są ważne dla Polaków, bez wzglę-
du na to, z jakiej formacji politycznej, 
środowiskowej, geograficznej, czy też 
z jakiej sfery warstw społecznych pochodzą.   
Drugą, poruszoną przez pana Dziekońskie-
go kwestią, była próba zwrócenia uwagi 
społecznej oraz budowania porozumienia  
i zrozumienia, dla tych rzeczy, które po prostu 
muszą być poczynione. Bardzo często wiele 
spraw można dokonać zarówno na poziomie 
Rządu, samorządu gospodarczego, zawodo-
wego, którego Prezydent jest zwolennikiem 
i orędownikiem. 
  Trzecim filarem, przedstawionym przez
ministra była gospodarka. W Kancelarii 
Prezydenta tworzony jest zespół ds. bilate-
ralnych i multilateralnych kontaktów gospo-

Przemawia Mieczysław Grodzki, 
przewodniczący Rady MOIIB

Andrzej Dobrucki dekoruje
 zasłużonych działaczy MOIIB

Delagaci z dużą uwagą śledzili przebieg obrad Zjazdu
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darczych.W ramach debaty publicznej orga-
nizowana jest wymiana poglądów i spraw, 
obejmujących kwestie społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa, kwestie społeczeństwa oby-
watelskiego i instytucji społeczeństwa oby-
watelskiego, mechanizmów komunikacji i 
mediów, kwestie samorządu terytorialnego,  
gospodarki konkurencyjnej Polski, spraw-
nego i służebnego państwa oraz rozwoju 
obszarów wiejskich. Minister zaapelował też 
o zgłaszanie uwag, propozycji, problemów i 
przedsięwzięć, związanych z problematyką 
aktów legislacyjnych, którymi Kancelaria 
Prezydenta powinna się zainteresować.

Pos. Janusz Piechociński, 
wiceprzewodniczący Sejmowej
Komisji Infrastruktury:  

Poruszył problem istoty prze-
strzeni, w jakiej obecnie ży-
jemy i wobec jakich wyzwań 

stoją środowiska samorządu zawodowego. 
To jest świat, który podlega nowej fazie 
globalizacji - mówił. - Od kilku lat, ta prze-
strzeń jest silnie przeregulowana, w związku 
z tym trzeba oprzeć się pokusie przenoszenia 
np. anglosaskich wzorów dla organizowania 
zaplecza gospodarki rynkowej, w wymiarze 
instytucjonalnym. 
   Głównym naszym partnerem - mówił - są 
gospodarki europejskie, te, w których samo-
rząd zawodowy i terytorialny były budowa-
ne w innej tradycji i innej formie organizacji, 
niż to się dzieje w świecie anglosaskim. To 
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na po-
czątku 2000 roku, politycy zdecydowali się 
na przyszłe polskie uczestnictwo w Unii Eu-
ropejskiej oraz na zbudowanie samorządu. 
  Dobry inżynier czy technik budownic-
twa będzie poszukiwany na rynku krajowym 
i unijnym, pod warunkiem, że będzie dobry, 
tzn. wiarygodny, pracujący po określonych 
kosztach a przede wszystkim na poziomie 
określonych kompetencji. W związku z tym, 
tak ważne jest żeby z wielką uwagą środowi-
sko polityczne, infrastrukturalne, patrzyło na 
techników i inżynierów budownictwa, zwra-
cając uwagę   na to, co dzieje się w przestrze-
ni ponadnarodowej.Poseł opowiedział się 
za samorządem zawodowym inżynierów w 
obecnym wymiarze. 

Prof. dr hab. 
Zbigniew Grabowski, 
Honorowy Prezes Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa:

Zwracając się do Delegatów, 
poruszył temat budowania sa-
morządu, w dziesiątym roku 

jego istnienia. Dwie  pełne kadencje, pozwo-
liły na zebranie odpowiednich doświadczeń 
o charakterze organizacyjnym, o charakterze 
umacniania rangi samorządu i  rangi zawodu 
inżyniera budownictwa. 
   Wyraził  opinię o niedocenianiu swo-
jego zawodu przez samych Delegatów. Jako 
przykład  profesor podał wnioski, przedsta-
wiane podczas Zjazdów Okręgowych oraz na 
Zjazdów Krajowych, o to, aby… obniżyć o 
złotówkę miesięczną składkę członkowską. 

Inżynier Mazowsza nr 3 (31) maj 2011

Powinniśmy czerpać z doświadczeń poprzed-
ników, którzy o prestiż potrafili lepiej dbać.
Wskazał, że samorząd posiada możliwości 
zadbania o to, aby zawód inżyniera budow-
nictwa był postrzegany przez społeczeństwo, 
jako tego, który buduje bezpiecznie, który 
zapewnia ludziom wygodnie mieszkanie, do-
bre, wygodne budynki, jako miejsca pracy. 

Zbigniew Janowski, 
Przewodniczący Rady 
Krajowego Związku 
Zawodowego „Budowlani”:

W imieniu Związku Zawo-
dowego „Budowlani” po-

dziękował za dotychczasową współpracę z 
Mazowiecką Izbą. Podkreślił, iż działalność 
MOIIB ma wielkie znaczenie dla wizerun-
ku całego sektora budowlanego, gdyż to 
właśnie Izba nadzoruje przestrzeganie stan-
dardów zawodowych i przyjmuje na siebie 
ogromną część odpowiedzialności za usta-
wiczne podnoszenie kwalifikacji inżynierów.
Poinformował, że Zarząd Krajowy Związku 
Zawodowego Budowlani przygotował list, 
w którym zawarte są same ciepłe słowa oraz 
życzenia owocnych obrad, gratulacje i po-
dziękowania. List przekazany został na ręce 
Przewodniczącego Rady MOIIB,  Mieczy-
sława Grodzkiego.

Andrzej Dobrucki, 
prezes Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa:

- MOIIB w okresie sprawoz-
dawczym swe zadania i przy-
jęty program realizowała do-

brze. Mówiąc o pozytywnych dokonaniach 
Izby stwierdził, że nie może zniknąć z pola 
widzenia szereg istotnych kwestii, takich, 
jak prowadzenie postępowania z tytułu od-
powiedzialności zawodowej. 
 - W codziennym działaniu - podkreślił - 
należy zadać pytania, jaka jest skuteczność 
egzekwowania odpowiedzialności zawodo-
wej w budownictwie? Czy dzisiaj obowiązu-
jące procedury, w pełni zapewniają ochronę 
interesu publicznego?  
  Zwracając się do obecnych na Zjeździe, 
przypomniał o początkach działalności sa-
morządu, o liczbie członków ok. 60 tys., gdy 
na koniec 2010 roku organizacja liczy już 
przeszło 115 tys. członków, z czego ok. 25 
proc. członków obecnie funkcjonujących w 
Izbie, zdobyło uprawnienia budowlane przed 

Organami Izby. Potwierdza to, że PIIB nie 
jest Izbą zamkniętą, że przybywa ludzi mło-
dych. Dlatego należy pamiętać o tym, żeby 
pomagać im w ich sprawach zawodowych, 
dbając o wysoki prestiż inżyniera budow-
nictwa, pomagać w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych, wymagać stosowania zasad 
etyki zawodowej oraz jej pełnego egzekwo-
wania w ramach odpowiedzialności zawodo-
wej i dyscyplinarnej.  

dr n. farm. 
Włodzimierz Hudemowicz,
zastępca prezesa 
Okręgowej Rady Aptekarskiej:

Podziękował za zaproszenie, 
stwierdził, że oba samorządy 
wiele łączy, a przede wszyst-

kim wspólne problemy. W imieniu swojego 
samorządu wyraził zadowolenie z podpisa-
nia porozumienia między samorządami na 
Mazowszu i powołania Forum. Podkreślił, że 
samorząd jest wielkim osiągnięciem i że wła-
śnie ten kierunek, zmierzający do wzmocnie-
nia samorządu zawodowego, do zbudowania 
wysokiego prestiżu, jest bardzo ważny. 

  
Jerzy Gumiński, 
Sekretarz Generalny 
Zarządu Głównego 
Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo - Technicznych NOT. 

Podziękował organizatorom, 
że po raz kolejny wybrali 

salę Warszawskiego Domu Technika i ży-
czył takiej kondycji finansowej, jaką posia-
dali protoplaści, którzy z własnych składek 
wybudowali budynek NOT-u. Wyraził swoją 
opinię na temat zawodu inżyniera budownic-
twa twierdząc, że jest to zawód pożądany, 
dobry i powinien być szanowany. Poinfor-
mował, że w dniach 24-25 maja br. organiza-
cja planuje sesję techniczną finałową - XXIV
Kongres Techników Polskich. 
 

Sprawozdania i plany
  Następnie przedstawione zostały: Spra-
wozdanie Rady MOIIB, w tym finansowe
MOIIB za 2010 r., sprawozdanie z wykona-
nia budżetu MOIIB za 2010 r., projekt planu 
pracy MOIIB na 2011 r. i projekt budżetu 
MOIIB na 2011 r., a także pozostałe Spra-
wozdania Organów MOIIB.

  Skarbnik Rady MOIIB, Tadeusz Gałąz-
ka, uzupełniając sprawozdanie Rady MOIIB 
wspomniał o zadaniach, które w 2011 roku 
MOIIB będzie wykonywała poprzez dzia-
łalność organów statutowych oraz Komisji 
i Zespołów Problemowych. Poza zadaniami 
wynikającymi z kompetencji organów, przy-
toczył takie zamierzenia, jak prowadzenie 
działalności samopomocowej dla członków 
Izby, doskonalenie kwalifikacji zawodowych
poprzez organizowanie szkoleń branżowych 
interdyscyplinarnych, z uwzględnieniem 
wniosków i propozycji Biur Terenowych 
oraz branżowych stowarzyszeń inżynierów 
i techników. 

Goście z uwagą słuchali obrad Zjazdu.
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  Odnosząc się do planu na rok 2011, 
stwierdził, że utrzymywane będą kontakty 
ze stowarzyszeniami zawodowymi i izbami 
okręgowymi, szczególnie w zakresie me-
rytorycznego kształtowania szkoleń, oraz 
organizacji wspólnych przedsięwzięć szko-
leniowych, dotyczących postępu naukowo 
- technicznego, nowych materiałów i tech-
nologii. 
 Nastąpi wzmocnienie współpracy z Izba-
mi Architektów i Urbanistów szczebla wo-
jewódzkiego, ukierunkowanej na skuteczne 
oddziaływanie na projekty ustaw i rozporzą-
dzeń oraz na wymianę doświadczeń w orga-
nizowaniu szkoleń dla członków. Omówił 
wykonanie budżetu i przedstawił sprawozda-
nie finansowe za 2010 rok oraz przedstawił 
zamierzenia budżetowe planowane w roku 
2011

Krótka dyskusja
  Przewodniczący Zjazdu, Włodzimierz 
Szymczak poprosił o zabieranie głosu w dys-
kusji na sprawozdaniami organów MOIIB. 
  Teresa Żbikowska - Zalewska, poprosi-
ła o udzielenie odpowiedzi na pytania doty-
czące sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2010, jego nowego kształtu na rok 2011, 
a także wysokości wnoszonych opłat do 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Tę-
cza”, związanych z siedzibą. Pytała również 
o przyczynę zmiany kwoty ubezpieczenia 
dla członków.
 Tadeusz Gałązka wyjaśniał, że nowa 
forma prezentowania  jest rezultatem zale-
cenia, które powstało w efekcie opracowania 
przez Krajową Komisję Rewizyjną wzoru, 
który ma na celu łatwiejsze porównywanie 
w sprawozdaniu finansowym. Pozycji ro-
dzajowych w kolejnych latach. Przewodni-
czący Rady MOIIB wyjaśnił, że w sprawie 
firmy ubezpieczeniowej był przeprowadzony 
przetarg przez PIIB, a wybrano firmę, która 
zaoferowała najniższą cenę. Z kolei opłaty 

wnoszone do Spółdzielni „Tęcza”, wynikają 
ze wspólnego użytkowania nieruchomości 
i z opłat eksploatacyjnych.

Podjęcie uchwał
   Następnie odbyła się seria głosowań, nad 
przyjęciem Uchwał w sprawie złożonych 
sprawozdań. Przyjmowane one były zde-
cydowaną większością głosów. W najistot-
niejszym głosowaniu - w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Okręgowej Rady MOIIB 
za 2010 rok „za” głosowało 97 delegatów, 
„przeciw” było 5-ciu i 2 wstrzymujących. 
 Zjazd uchwalił Plan Pracy MOIIB na 2011 
r. Uwag i wniosków do zapisu treści uchwa-
ły nie zgłoszono. Przytłaczającą większością 
głosów uchwalono także  budżet na 2011 
rok.

    Następnie Jerzy Kotowski, wiceprze-
wodniczący Rady MOIIB omówił przebieg 
i realizację wniosków z IX Zjazdu MOIIB, 
a Edward Groniecki, Przewodniczący Ko-
misji Uchwał i Wniosków X Zjazdu, przed-
stawił nowe wnioski, które podczas Zjazdu 
zostały skierowane do Komisji. 
  Wpłynęło 19 wniosków. Po raz pierw-
szy, po dyskusji i indywidualnym głosowa-
niu - delegaci Zjazdu decydowali o dalszych 
ich losach. O wnioskach napiszemy w na-
stępnym numerze „Inżyniera Mazowsza”. 
 

Zakończenie Zjazdu 

Wzruszającym akcentem koń-
czącym obrady było podzię-

kowanie jednego z delegatów, za 
życzliwość kolegów i podtrzymy-
wanie go na duchu w trakcie jego 
ciężkiej choroby. Przewodniczący 
Zjazdu podziękował zebranym za 
udział w obradach, natomiast ze-
brani gromkimi brawami wyrazili 
uznanie kol Szymczakowi za wzo-
rową sprawność w prowadzeniu 
tego zgromadzenia.  

Więcej zdjęć 
z X Zjazdu 
Mazowieckiej 
Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa,
w fotoreportażu na str.15

Członkowie Komisji Skrutacyjnej Członkowie Komisji Mandatowej

Na Zjad licznie przybyli goście

Sprawozdanie składa Krzysztof Latoszek, 
przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.

Konrad Włodarczyk, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

omawia wyniki działalności komisji

Wiceprzewodniczący MOIIB, Jerzy Kotowski 
w rozmowie ze Zbigniewem Janowskim, przewodni-

czącym Związku Zawodowego BUDOWLANI

Andrzej Dobrucki dekoruje inż. Janusza Kubickiego, 
budowniczego Stadionu Narodowego.
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 Panie Pośle, jak Pan ocenia meryto-
rycznie - i politycznie - projekt ustawy 
„o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów”? 
 - Jestem zdecydowanie przeciw. Jesteśmy 
w Unii Europejskiej, która mocno stawia 
na społeczeństwo obywatelskie. Istnienie i 
szerokie kompetencje samorządu w tym sa-
morządu zawodowego są jednym z funda-
mentów społeczeństwa obywatelskiego. Nie 
może też być i tak, że co kampania do parla-
mentu to wracają stare pomysły i proponuje 
się nam chodzenie od „ściany do ściany”. 
Przypomina mi to trochę ciągłe propozycje 
w egzaminach dla kierowców, łagodzące ich 
trudność tylko dlatego, że wielu kandydatów 
musi je powtarzać. 
 Środowisko Izb nie jest zamknięte, a za-
wód inżyniera budowlanego wymaga, sto-
sownych do wyzwań przed nim stojących 
kompetencji i ponoszenia za nie - odpowie-
dzialności. Projekt, w istocie oznacza cofnię-
cie się do stanu sprzed 11 lat. Skreśla zapis 
o obowiązkowej przynależności do samo-
rządu zawodowego oraz cofa się do daw-
nej praktyki, kiedy uprawnienia budowlane 
nadawały instytucje państwowe. 

 Czy to właściwe rozwiązanie, kiedy 
dziś następuje decentralizacja zarzą-
dzania państwem? 
 - Sprawa pierwsza - obligatoryjność. To 
nie był przecież przypadek, że przy uchwa-
laniu ustawy zdecydowaliśmy się na model 
samorządu zawodowego opartego o obo-
wiązkową przynależność. Jesteśmy w Euro-
pie w przestrzeni silnie regulowanej prawem 
europejskim i krajowych. Gonimy w obsza-
rze zorganizowania przestrzeni rynkowej 
inne kraje. Nie ma czasu szczególnie teraz 
w okresie w czasie i po światowym kryzysie 
na powolne, oddolne i tworzone w oparciu 
o dobrowolność członkowstwa, tworzenie 
zaplecza społecznego i zawodowego dla go-
spodarki, która coraz mocniej odczuwa kon-
kurencję na jednolitym już nie tylko europej-
skim rynku pracy, usług i produktów. 
 Obok kosztów i jakości wytwarzania usłu-
gi, czy produktu, istotnym w świecie global-
nej gospodarki, elementem posiadania lub 
braku przewag konkurencyjnych jest zorga-
nizowanie przestrzeni państwowej, rynkowej 
i społecznej. Zdolność do innowacji i kształ-

cenie, umiejętność wypracowywania opinii 
i zdolność do jej przekazywania nie tylko 
na szczeblu władzy państwa narodowego, 
ale i ponad nim, w naszym wypadku - dla 
Parlamentu Europejskiego i Komisji Euro-
pejskiej. 
 Stąd właśnie bierze się Pańskie drugie py-
tanie, czy warto wracać do modelu admini-
stracyjnego (państwowego z decyzyjnością 
jego administracji) czy też należy konse-
kwentnie umacniać i ulepszać te mechani-
zmy, które przyjęliśmy na starcie samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa. 
Paradoksalnie, w pierwszym pytaniu cho-
dziło jakby o wybór pomiędzy wolnorynko-
wym liberalnym modelem amerykańskim, 
na który w coraz bardziej konkurencyjnej 
w usługach budowlanych polscy inżyniero-
wie budownictwa nie mają czasu, drugim zaś 
- o wybór pomiędzy europejska regulowaną 
polityka samorządową a starym modelem 
dominacji państwa nad społeczeństwem 
i rynkiem z lat 80. XX wieku. Wyraźnie staję 
po stronie modelu wypracowanego w konty-
nentalnej Europie obligatoryjna przynależ-
ność, maksimum kompetencji i zawodowej 
odpowiedzialności. 

 Co  - zdaniem Pana - oznaczać może 
powrót do starych praktyk? 
 - Dla mnie to jednoznacznie wyborczy 
gest.Wskazuje się Izby, jako wroga dla zrze-
szonych w nich środowisk i sugeruje, ze 
zmianami w zakresie ich obligatoryjności 
uwolni się dodatkowy kapitał aktywności, 
zapominają, że Izby mają działać nie tyl-
ko przestrzeni krajowej, ale reprezentować 
swoich członków w przestrzeni międzyna-
rodowej i europejskiej, a do tego potrzeba 
odpowiedniego potencjału, nie tylko intelek-
tualnego i kadrowego, ale i instytucjonalnej 
wydolności. 
 Niejako przy okazji, niepochlebne opinie 
przenosi się z zupełnie innych obszarów 
(korporacje prawnicze, izby aptekarskie) 
na samorząd zawodowy w ogóle. W mojej 
ocenie nie ma w samorządności zawodo-
wej inżynierów budownictwa zamknięcia 
się i tendencji do świadomego ograniczania 
dostępu do świadczenia zawodu. Świadczą 
choćby o tym wielokrotne w poprzedniej 
i obecnej działalności władz Izby wystąpie-
nie do władz państwowych o zwiększenie 
kształcenia w specjalnościach budowlanych 
na polskich uczelniach i wzmacnianiu poten-
cjału szkolnictwa zawodowego. 

 Obserwuje Pan z tytułu swoich obo-
wiązków parlamentarnych, działania 
samorządów zawodowych, w tym MO-
IIB. Jak Pan ją ocenia, czy dobrze służy 
budownictwu i inżynierom? 
 - Zdecydowanie Tak. A mówię i oceniam 

z pozycji osoby, która, na co dzień obserwu-
je, kontaktuje się i spotyka z jej działalno-
ścią, w roli parlamentarzysty, wiceprzewod-
niczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, 
w procesach legislacji, podwarszawskiego 
posła wielu kadencji, który widzi pracę w te-
renie, aktywność i działania edukacyjne Izby 
i jej członków. Samorządowca w kontaktach 
z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego i 
w końcu - eksperta od procesów inwestycyj-
nych na różnych szkoleniach, konferencjach 
czy wykładach. 
 Jesteście aktywni, kompetentni, chociaż 
nie jest tak, że nie można zrobić jeszcze 
więcej i dla każdego chętnego znajdzie się 
coś do zrobienia. Utrzymanie i poszerzenia 
potencjału Izby, kształtowanie społecznych 
form aktywności jej członków, powinno być 
teraz głównym zadaniem, a nie uruchamianie 
w przestrzeni legislacyjnej nowych, a w su-
mie „starych” pomysłów. 

 Jak wiemy, jesienią ub.r. wiceminister 
budownictwa zdecydowanie skryty-
kował pomysły autorów ustawy, jako 
szkodliwe dla budownictwa. Zresztą 
Trybunał Konstytucyjny już w 2001 
roku powiedział „tak” dla obowiązko-
wej przynależności w izbach. Co Pan 
sądzi o próbach naruszenia decyzji 
Trybunału?
 - Nie można odmawiać nikomu możliwo-
ści sugerowania zmian w prawie, ale trze-
ba wyraźnie powiedzieć, że proponowane 
zmiany, niosą z sobą tylko złe konsekwencje 
i należy właśnie z tych powodów je odrzucić. 
Jestem przekonany, że w Parlamencie zdecy-
dowana większość środowisk politycznych 
to rozumie i tak właśnie się stanie. Na moje 
Polskie Stronnictwo Ludowe możecie Pań-
stwo liczyć w tym głosowaniu. 

  Czy w pracach nad tą ustawą posło-
wie zechcą usłyszeć głos przedstawi-
cieli środowiska, bowiem dotąd na po-
siedzenia komisji nie poproszono ani 
razu inżynierów. 
 - W obszarze ważnych dla Was inżynierów 
budownictwa zmian legislacyjnych jesteście 
stale obecni. Sejmowa Komisja Infrastruktu-
ry stale z Wami współpracuje. Wystarczy tyl-
ko zapoznać się z biuletynami z posiedzeń, 
aby potwierdzić Waszą (za co jeszcze raz 
Waszym przedstawicielom dziękuję) obec-
ność i aktywność. Bardzo wiele waszych 
uwag zostało uwzględnionych w procesie 
legislacyjnym. Tak też będzie w przypadku 
prac nad ustawa o Waszym samorządzie go-
spodarczym.

 Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Mieczysław Wodzicki

Rozmowa z posłem Januszem Piechocińskim, 
wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Złe zmiany trzeba odrzucić



 Panie Prezesie, ma Pan za sobą 
pierwszy rok kierowania Izbą. Był to 
rok pracowity. Jak wiele dostrzega Pan 
nadal problemów stojących przed sa-
morządem zawodowym?
 - Systematycznie staramy się udoskonalać 
nasze działanie oraz rozwiązywać pojawia-
jące się problemy, ale ciągle zmieniają się 
warunki, w jakich funkcjonuje samorząd 
oraz zadania, z którymi musi sobie radzić.
   Jesteśmy otwarci na sugestie i propo-
zycje, mające na celu udoskonalać nasze 
funkcjonowanie. Proszę pamiętać jednak, że 
jesteśmy także  jednym z liczniejszych sa-
morządów zawodowych, skupiającym pra-
wie 115 tys. członków, którzy mają swoje 
spostrzeżenia i odczucia, dotyczące działal-
ności samorządu. 
 Nigdy nie będziemy godzić się na złe 
wykonywanie pracy przez naszych człon-
ków, niezgodne ze standardami naszej pro-
fesji. Niezdyscyplinowani będą pociągani 
do odpowiedzialności zawodowej. Coraz 
większą wagę będziemy przykładać do eg-
zekwowania odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie. Przyjrzymy się dokładniej 
czy obowiązujące procedury w pełni zapew-
niają ochronę interesu publicznego. Mamy 
za sobą doświadczenia dwóch pełnych ka-
dencji i doświadczenia wybranych organów. 
Będziemy chcieli ocenić praktyczne skutki 
obowiązujących regulacji prawnych oraz 
wskazać, gdzie i jak należy je poprawić dla 
dobra samorządu.

 Jak ocenia Pan kwestie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych poprzez 
szkolenia i samokształcenie?
 - Bardzo istotna pozostaje nadal, kwe-
stia podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
poprzez szkolenia i samokształcenie. Na 
podstawie danych, zebranych w drugim pół-
roczu okresu sprawozdawczego, stwierdzi-
liśmy, że zmalała liczba członków uczest-
niczących w szkoleniach i konferencjach. 
Zmniejszyła się także liczba osób prenume-
rujących czasopisma techniczne. Uważamy, 
że podnoszenie kwalifikacji jest koniecz-
nością i będziemy starali się, tę sytuację 
zmienić na korzyść dla całego środowiska. 
Należy pamiętać, że poziom i rozwój bu-
downictwa uzależniony jest od profesjonali-

zmu kadry. Nawiązując do edukacji naszych 
inżynierów chciałbym podkreślić szczegól-
ne znaczenie współpracy naszego samorzą-
du z wyższymi uczelniami technicznymi 
w sprawach programowych. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski podpisał noweliza-
cję ustawy o szkolnictwie wyższym, która 
daje większą autonomię uczelniom, w tym 
również w sprawach ustalania programów 
nauczania. Jako Izba musimy zadbać o to, 
aby we współpracy z Państwową Komisją 
Akredytacyjną, rektorami wyższych uczelni 
oraz dziekanami wydziałów technicznych, 
wypełnić nasze zadanie, zapisane w ustawie 
o samorządzie zawodowym, tj. „opiniowa-
nia minimalnych wymagań programowych, 
w zakresie kształcenia zawodowego inży-
nierów budownictwa oraz wnioskowania w 
tych sprawach”. 

 Czy przynależność organizacyjna do 
Izby mazowieckiej inspiruje Pana do 
ściślejszego z nią  kontaktu? 
 - Uczestniczyłem w tworzeniu Izby ma-
zowieckiej. Pierwsze doświadczenia, jakie 
zdobywałem w inżynierskim samorządzie 
są także związane z Mazowiecką Okręgową  
Izbą Inżynierów Budownictwa. Na bieżąco 
są mi znane jej problemy i sukcesy, gdyż je-
stem delegatem MOIIB. Sądzę, że problemy, 
z jakimi spotykamy się w Izbie mazowiec-
kiej można przekładać na inne okręgowe 
izby, tylko w nieco mniejszym wymiarze, 
gdyż MOIIB w strukturach Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa  to najliczniejsza  
izba okręgowa.
  Jako prezes Krajowej Rady  PIIB, dzie-
lę obecnie  swój czas i obowiązki na wszyst-
kie 16 izb, a w każdej z nich dzieją się na-
prawdę interesujące dla samorządu rzeczy.  
Wiem natomiast, że w Izbie mazowieckiej 
mam oddane koleżanki i kolegów, na któ-
rych zawsze mogę liczyć.

 Czuwanie nad prawidłowością wy-
konywania zawodu przez naszych 
członków należy do trudnych zadań. 
Czy którejkolwiek z Izb Okręgowych 
udało się wnieść istotny twórczy wkład 
do realizacji tego zadania, oczywiście 
oprócz umiejętności rozstrzygania sy-
tuacji konfliktowych?
 - Trudno mówić w tej sprawie o „twór-
czym wkładzie”, bowiem obliguje nas do 
odpowiedniego postępowania statut oraz 
właściwe regulaminy. Należy  po prostu 
przestrzegać prawa oraz odpowiednich ure-

gulowań z tym związanych.  Egzekwowanie 
przestrzegania zasad etyki zawodowej zapi-
sanych w Kodeksie zasad etyki zawodowej 
członków Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa będzie  przyczyniało się do wzrostu 
autorytetu naszego zawodu.

  Zawód inżyniera nie ma należnej 
estymy w społeczeństwie. Sami inży-
nierowie muszą o to niewątpliwie za-
dbać, ale jak tej sprawie pomóc z po-
zycji samorządu? 
 - Nie zgodzę się ze stanowiskiem, że za-
wód inżyniera nie ma należnej estymy w 
społeczeństwie. Od lat zawód ten cieszył 
się poważaniem, ale nadal  musimy podno-
sić i umacniać jego rangę. Już w latach 30. 
miał powstać samorząd inżynierów budow-
lanych, gdyż uważano, że niektóre zawody 
mogą same oddziaływać, na jakość wykony-
wanego zawodu. Cóż, obecnie  nie wszyscy 
pamiętają o wykonywaniu naszego zawodu 
zgodnie z zasadami i Kodeksem etycznym, 
nie wszędzie są zachowywane gwarancje 
bezpieczeństwa i jakości pracy.  
  Hierarchia prestiżu zawodów jest od-
zwierciedleniem hierarchii szacunku i z 
tego względu można ją traktować, jako dro-
gowskaz moralny.  Mając to na uwadze nie 
będziemy godzić się na złe wykonywanie 
pracy przez naszych członków, niezgodne 
ze standardami naszej profesji. Niezdy-
scyplinowani będą pociągani do odpowie-
dzialności zawodowej, a w drastycznych 
przypadkach, cóż do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
  Zawód inżyniera cieszący się od lat 
dużą rangą wśród społeczeństwa, umacnia 
w ostatnich latach swoją pozycję.  W 2009 r. 
znane były, na przykład wyniki badania pre-
stiżowych zawodów, przeprowadzone przez 
firmę GfK Polonia dla dziennika „Rzeczpo-
spolita”. Podkreślono w nich, że największy 
sukces wyrażony awansem na liście najbar-
dziej uznanych profesji w Polsce odniósł 
inżynier. Zawód nasz w ciągu trzech lat 
awansował z szóstego na trzecie miejsce. Aż 
65 proc. Polaków obdarza inżyniera szacun-
kiem, podczas gdy wcześniej było to niewie-
le ponad połowę badanych. Na przełomie 
2006 i 2007 r., Instytut Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk zrealizował edy-
cję Europejskiego Sondażu Społecznego.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się  inżynier 
i informatyk.

 Czy uważa Pan, że proces nadawania 
uprawnień do sprawowania samodziel-
nych funkcji zawodowych realizowany 
w ramach samorządu jest perfekcyjny, 
czy tez ma swoje słabe strony ?
 - Chciałbym zauważyć, że po przeję-
ciu obowiązku nadawania uprawnień bu-
dowlanych od wojewodów, od początku 
2003 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 
PIIB wykonała ogrom bardzo dobrej pracy, 
np. ujednoliciła wymagania egzaminacyjne 
dla wszystkich zdających. Stale udoskona-
lana jest procedura postępowania kwalifika-
cyjnego i egzaminacyjnego. Od dwóch lat 
np. stosowana jest zasada indywidualnego 
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Od 9 lat Związek Zawodowy „Budowlani” jest 
organizatorem „Dnia Bezpieczeństwa i Ochro-

ny Zdrowia w Pracy”. 6 kwietnia br. „Budowlani” 
wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pra-
cowników Służby BHP zorganizowali konferencję 
„Zarządzanie bezpieczeństwem w budownictwie i 
przeciwdziałanie patologiom systemowym, będą-
cym pośrednią przyczyną wypadków przy pracy”. 
W konferencji pod patronatem Marszałka Sej-
mu Grzegorza Schetyny, uczestniczyli: minister  
w Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoń-
ski, wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, 
przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki, 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, śro-
dowisk naukowych, organizacji związkowych  
i pracodawców. 
 Sprawy ochrony pracy i zdrowia na budo-
wie są bliskie także MOIIB. W organizowanych 
szkoleniach w uzgodnieniu z Okręgowym Inspek-
torem Pracy PIP, Izba uwzględnia sprawy bhp,  
a w szczególności problemy pracy na wysoko-
ściach i  na rusztowaniach. Są one stałym dodat-
kiem do prowadzonych szkoleń. Izba aktywnie 
współpracuje z  ZZ Budowlani w szerokim zakre-
sie spraw związanych z budownictwem.
   - To kolejne z naszych cyklicznych spotkań po-
święconych problematyce ochrony zdrowia w pra-
cy. W imieniu organizacji budowlanych - partne-
rów społecznych dziękujemy za zainteresowanie 
problemami bezpieczeństwa pracy - powiedział 
przewodniczący Zbigniew Janowski. 
   W liście skierowanym do uczestników konfe-
rencji Prezydent RP podziękował służbom BHP  
i związkowcom za „konsekwentną troskę o ochro-
nę bezpieczeństwa i zdrowia polskich pracowni-
ków”.W Polsce nie mamy do czynienia z tak ra-
żącymi zaniedbaniami wymogów bezpieczeństwa 
pracy, jak w innych państwach, ale wiele zjawisk 
budzi nasz niepokój. Szczególnie niebezpieczną 
pod tym względem branżą pozostaje budownictwo. 
Place budowy w Polsce to miejsca, gdzie pracow-
nicy narażeni są na wiele często bardzo poważnych 
zagrożeń - podkreślił   Bronisław Komorowski.  
W uznaniu za zaangażowanie na rzecz identyfi-
kacji i rozwiązywania problemów związanych z 
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w 
środowisku pracy z podziękowaniem za dotych-
czasowe osiągnięcia w działaniach na rzecz bez-
piecznej i bezwypadkowej pracy oraz popularyza-
cji najwyższych standardów pracy odznaczeniami 
i dyplomami  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
kształtowania bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy w budownictwie oraz z medalami z 
okazji 90 lecia PIP wyróżnieni zostali  działacze. 
  Organizacje związkowe od lat organizują ob-
chody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy.
Poprzez akcje informacyjne, spotkania i tematycz-
ne konferencje starają się w ten sposób zwrócić 
uwagę opinii publicznej na zagrożenia występują-
ce w procesie pracy.   

formułowania części pytań, na egzaminie 
ustnym na uprawnienia budowlane dla po-
szczególnych kandydatów, na podstawie ich 
książki praktyki zawodowej lub dostarczo-
nego projektu. Ujawnione zostały przypadki 
braku wiadomości z tego zakresu, co może 
wskazywać na nierzetelne odbycie praktyki 
zawodowej i jej potwierdzanie przez opieku-
nów. Troska KKK o właściwe przygotowa-
nie zawodowe kandydatów do samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, 
a więc dobre odbycie praktyki zawodowej 
do egzaminu na uprawnienia budowlane jest 
zadaniem dla całego samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa.
 Od początku nadawania uprawnień bu-
dowlanych przez PIIB - 28 367 inżynierów 
otrzymało uprawnienia. 

 Doskonalenie kwalifikacji zawodo-
wych i organizowanie szkoleń dla inży-
nierów to jeden z ważniejszych kierun-
ków działalności mazowieckiej Izby.  
Nie jesteśmy zachwyceni z osiągnię-
tych rezultatów, bowiem trudno jest 
zmobilizować członków do znaczące-
go udziału w szkoleniach. Jak ocenia 
Pan popularność i efektywność szko-
leń w innych regionach kraju?
 - Jak wynika z ubiegłorocznej oceny 
statystycznej, ponad 25% członków Izby 
uczestniczy w podnoszeniu kwalifikacji za-
wodowych, a zaangażowanie w podnosze-
nie kwalifikacji – to średnio ok. 1,55 godzi-
ny szkoleniowej, przypadające na 1 członka 
Izby w ciągu roku. Jest to nieco mniej niż 
w latach poprzednich, w których ok. 30% 
członków Izby uczestniczyło w jakiejś for-
mie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
a średni nakład czasu poświęcony na do-
kształcanie, przypadający na członka Izby, 
wynosił ponad 2 godziny szkoleniowe.
  W I półroczu 2010 r., we wszystkich 
izbach okręgowych, w szkoleniach oraz  
w konferencjach i wycieczkach technicz-
nych uczestniczyło 16 661 osób, zaś w II 
półroczu łącznie - 12 103 osoby. W I pół-
roczu minionego roku, najwyższy procent 
przeszkolonych członków odnotowano w 
Lubuskiej OIIB - prawie 35% i nieco niższy 
w Śląskiej OIIB - ponad 30%. W II półroczu 
najwyższy procent przeszkolonych człon-
ków był w izbach: Lubelskiej, Śląskiej i 
Wielkopolskiej - prawie 18%. 
 Tak podaje statystyka. Jest to stan nie-
zadowalający. Pracujemy nad tym, żeby w 
latach następnych wzrosła liczba osób pod-
noszących kwalifikacje zawodowe. Udział
w szkoleniach organizowanych przez okrę-
gowe izby powinien być traktowany, jako 
przywilej i ułatwienie w podnoszeniu kwali-
fikacji zawodowych - w aktualizacji wiedzy, 
która w budownictwie zmienia się bardzo 
dynamicznie. 

  Co sądzi Pan o kontroli ustawiczne-
go szkolenia, jako czynnika stymulują-
cego wzrost poziomu szkoleń i udziału 
w nich?
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Zagrożenia na budowie

 - Po IX Krajowym Zjeździe Sprawoz-
dawczo-Wyborczym powołaliśmy do życia 
Komisję Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego, w której pracach uczestniczą 
przedstawiciele wszystkich 16 okręgowych 
izb. Powierzyliśmy jej kwestię, opracowania 
programu podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, przez naszych członków. Został opra-
cowany projekt zasad doskonalenia zawodo-
wego i obecnie czekamy na odniesienie się 
do tej propozycji izb okręgowych. Istnieje 
pilna potrzeba przedyskutowania projektów 
dotyczących sposobu podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych i przyjęcia odpowiednich 
rozwiązań. 
  Należy pamiętać, że wymagany obec-
nie na rynku profesjonalizm oznacza stałe 
pogłębianie wiedzy, zdobywanie informacji 
o nowoczesnych technologiach oraz roz-
wiązaniach technicznych, ekonomicznych 
i prawnych. Tylko taka formuła działania 
pozwoli naszym członkom  być konkuren-
cyjnymi na rynku zawodowym. 

 Czy jest szansa na zwiększenie udzia-
łu środowiska budowlanego w procesie 
legislacyjnym?
 - Cały czas staramy się uczestniczyć w 
procesie legislacyjnym na tyle, na ile po-
zwala nam prawo. Niestety, nie zawsze mo-
żemy brać taki udział, jak byśmy chcieli. 
Obecnie możemy opiniować projekty aktów 
prawnych. Jesteśmy także zapraszani na po-
siedzenia komisji sejmowych i senackich 
oraz różnych grup  wpływających na kształt 
ustaw dotyczących samorządu zawodowego 
oraz budownictwa. 
  Mamy głos opiniodawczy, ale zgodnie 
z regulaminem prac Sejmu, nie mamy pra-
wa do wnoszenia na posiedzeniu rozwiązań. 
Tworzenie budowlanego lobby   i prowa-
dzenie działalności informacyjnej, na temat 
funkcjonowania samorządu inżynierów 
budownictwa, informowania o kierunkach 
podejmowanych przez nas prac, przekazy-
wania ocen wypracowanych przez środowi-
sko budowlanych oraz o  uwarunkowaniach, 
jakie wiążą się z wykonywaniem naszego 
zawodu.
   Należy dodać, że dobrze układa nam 
się współpraca z Ministerstwem Infrastruk-
tury oraz Głównym Urzędem Nadzoru Bu-
dowlanego, w zakresie doskonalenia ustaw 
oraz przepisów techniczno-budowlanych. 
 
 Na koniec pytanie, jakie  zalecenia 
dałby Pan swoim mazowieckim Kole-
żankom i Kolegom na progu kolejnej 
kadencji?
 - Wytrwałości w dążeniu do wyznaczo-
nych celów, dbania o autorytet naszego za-
wodu, postępowania zgodnie z Kodeksem 
zasad etyki zawodowej członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Poczucia 
dumy z tego, że są inżynierami, że wykonu-
ją zawód zaufania publicznego.  To nie tylko 
wyróżnienie, ale i ogromny zaszczyt.

 Dziękuję za rozmowę.

                          rozmawiał: Mieczysław Wodzicki
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Załóżmy, że członek izby formułuje pro-
pozycje na piśmie do jednego z organów 

okręgowych. Organ, dochodzi po analizie do 
przekonania, że jest do sprawy „za krótki”. Te-
mat wędruje na posiedzenie Prezydium Rady, 
które postanawia sprawę skierować do tej 
komisji problemowej, która jest tematycznie 
odpowiednia, a po uzyskaniu jej opinii, prze-
nieść na posiedzenie Rady. Droga do Zjazdu 
Okręgowego jest niemal pewna. 
  Oczywiście, autor może tą procedurę 
ominąć stawiając wniosek bezpośrednio na 
Zjeździe Okręgowym. Nie wykorzystując 
dotychczas opisanej drogi, postawi Komisje 
Uchwał i Wniosków Zjazdu przed karkołom-
nym zadaniem przeprowadzenia analizy, któ-
ra z natury rzeczy nie może być pogłębiona,  
a wniosek dopiero zacznie swoją drogę.
  Rozważmy wariant ominięcia procedu-
ry okręgowej, tzn. wniosek ma początek na 
Zjeździe Okręgowym. Kwalifikacja ważno-
ści i ocena kompetencji jest w ręku Komisji 
Uchwał i Wniosków Zjazdu. Z rzadka w ra-
mach obrad Zjazdu propozycje doczekają się 
indywidualnego przegłosowania, i niektóre 
z nich kończą swój bieg, ale na ogół tyl-
ko te, które zostaną odrzucone. Omawiany 
wniosek, jak założono, jest skomplikowany  
i o zasięgu ogólnokrajowym, więc wg kom-
petencji musi trafić do Rady Krajowej. Za-
nim jednak do niej trafi, przejdzie przez
celową dla sprawy Komisję Problemową, 
która znajdzie uzasadnienie dla przeniesienia 
problemu do określonego organu krajowego,  
a przy braku jednoznacznego adresu, znajdzie 
się w Radzie Krajowej.
  Rada Krajowa, jeśli uzna za stosowne, 
posłuży się Komisją Prawno Regulaminową, 
która zwróci się o opinię do Okręgów. Wnio-
sek będzie więc przynajmniej dwukrotnie 
przedmiotem obrad tej Komisji. Autor na ogół 
nie jest wprowadzany w przebieg dyskusji, są 
mi znane bardzo nieliczne przypadki udziału 
autorów, na którymkolwiek etapie rozważań 
nad meritum jego propozycji. 
  Rada Krajowa otrzyma opinię Komisji 
Prawno Regulaminowej i skieruje sprawę pod 
obrady Zjazdu Krajowego. Kolejna Komisja 
tym razem Uchwał i Wniosków Zjazdu Kra-
jowego, zakwalifikuje wniosek ze szczebla
krajowego, co oznacza kolejny jego powrót 
do Rady Krajowej. Teraz podejmowana jest 
decyzja o sposobie załatwienia problemu, po-
przez powołanie do tego specjalnego zespołu, 
lub powtórne skorzystanie z Komisji Prawno 

Zjazdy Okręgowe - a Krajowy zapewne też - mają za sobą apogeum wpływu wniosków, 
jednak procedura ich realizacji warta jest nadal rozważania o celowości jej racjonalizacji.
  Nie zamierzam rozpatrywać skonkretyzowanego postulatu, natomiast chciałbym 
prześledzić hipotetyczną drogę wniosku od zgłoszenia do rezultatu. W tej analizie, biorę 
pod uwagę merytorycznie trudny wniosek, wymagający wszechstronnego przedyskuto-
wania, przed uzyskaniem efektu końcowego w postaci np. propozycji zmian ustawowych, 
które należy skierować do Sejmu lub Rządu. Jaka jest droga i jakie jest zaangażowanie 
różnych gremiów, aby postulat, zawarty we wniosku doczekał się ewentualnej realizacji?

Historia jednego wniosku
Jerzy Kotowski 

Regulaminowej. Na każdym etapie temat po-
jawia się przed oczyma nowych osób, które 
muszą wyrobić sobie własny pogląd. Zawsze 
są to osoby z „najwyższej półki” swoich jed-
nostek organizacyjnych. Nietrudno wyobrazić 
sobie ile społecznego czasu zostanie poświę-
cone całej procedurze i jak bardzo inercyjny 
jest to proces. 
 Ostatnio w ramach prac Rady Krajowej 
uznano, że wnioski odrzucone przez wszelkie 
gremia zasługują jednak na powtórne pochy-
lenie się nad nimi. Został powołany specjalny 
zespół do ich rozpatrzenia. Te prace, które nie 
przyniosły, mimo poważnego wysiłku, spo-
dziewanych rezultatów, natomiast sprowoko-
wały do przedyskutowania i podjęcia uchwały, 
która porządkuje i prowadzi do maksymalnie 
prawidłowo i konkretnie przygotowanych 
wniosków pochodzących od indywidualnych 
wnioskodawców, a trafiających do rozstrzy-
gnięcia przez Zjazd Krajowy. Zaproponowana 
procedura powinna być przeniesiona na szcze-

bel okręgowy, ponieważ również przyczyni się 
do unikania rozważań nad wnioskami o małej 
wartości merytorycznej lub życzeniowymi.
 Procedura przyjęta uchwałą RK nr 4/R/11 z 
26 stycznia 2011 r. zakłada, że wniosek przed 
pojawieniem się na Zjeździe Krajowym, po-
winien zawierać wskazanie sposobu realizacji 
postulatu w nim zawartego. Postanowiono, że 
każdy wniosek trafia w pierwszej kolejności do
Rady Okręgowej, która po stosownej analizie 
kieruje go do Okręgowego Zjazdu. Po przy-
jęciu przez Zjazd, Rada Okręgowa przekazuje 
go do Rady Krajowej wraz ze skonkretyzowa-
ną propozycją rozwiązania problemu. Rada 
Krajowa, kieruje przez Komisję Wnioskową 
Krajowej Rady (nowa jednostka) do Zjazdu 
Krajowego. Tam powinny zapaść decyzje, 
które jednak zawsze oznaczają, że realizacja 
ważnych wniosków będzie dziełem „rządu” 
PIIB to jest Rady Krajowej. 

Podsumowując, celowe jest dążenie do 
maksymalnego uproszczenia procedury, 

ponieważ może stanowić czynnik zniechęcają-
cy do formułowania propozycji przez naszych 
członków. W szczególności sądzę, że należy 
dążyć do rozstrzygania wniosków na zjazdach, 
bo decyzja Zjazdu nie jest kwestionowana, 
przez kogokolwiek. Należy dążyć do skupia-
nia wokół problemów te same gremia, aby 
losy wniosku mogły być śledzone najbardziej 
prawidłowo, bez marnotrawienia czasu przez 
liczne grona opiniodawcze. Istniejąca w pew-
nym czasie zasada sankcjonowania działalno-
ści Komisji Uchwał i Wniosków od zjazdu do 
zjazdu, pozwoliłoby na przydanie jej funkcji 
Komisji Uchwał i Wniosków Rady Krajowej, 
stanowiącej teraz nową organizacyjną jednost-
kę w świetle postanowień uchwały nr 4/R/11 

Prezentowany algorytm demonstruje graficznie ścieżki wniosku od startu do finału.

Inżynier Mazowsza nr 3 (31) maj 2011
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       9 i 10 kwietnia br w Col-
legium Mazovia, Innowacyjnej 
Szkoły Wyższej w Siedlcach  
odbył się 3 centralny etap 
XXXVII edycji Olimpiady Wie-
dzy Technicznej dla uczniów 
szkół średnich i gimnazjów. 
Organizatorami OWT eta-
pu centralnego były: Komitet 
Główny OWT w Warszawie, 
Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo - Technicznych w 
Siedlcach i Collegium Mazovia, 
Innowacyjna Szkoła Wyższa w 
Siedlcach.  

Młodzież nie zawiodła
W  uroczystym otwarciu zawodów wzięli 

udział m.in.: Rektor Collegium Ma-
zovia - dr inż. Leszek Gadomski, dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych - dr Mirosław 
Symanowicz, Prezydent  Siedlec - Wojciech 
Kudelski, Starosta - Zygmunt  Wielogórski, 
Przewodniczący Komitetu Głównego OWT 
- prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Prze-
wodniczący Mazowieckiego Komitetu Orga-
nizacyjnego OWT - Janusz Szerszeń.
    Przedstawiciele kierownictwa MOIIB nie 
mogli  uczestniczyć w otwarciu Olimpiady ze 
względu na swój X Zjazd. Dołączyli  mimo 
to na spotkanie Komitetu Organizacyjnego z 
przedstawicielami władz Siedlec, które od-
było się w dworku w Chlewiskach. MOIIB 
uczestniczyła  w pracach Centralnego etapu 
XXXVII OWT  i ufundowała  liczne upo-
minki dla uczestników Olimpiady.
  Do Centralnego Etapu  OWT przystąpi-
ło 35, niestety zabrakło wśród nich uczniów 
z Mazowsza.  
 Konkurs o tytuł „najlepszego” w dziedzi-
nie mechaniczno-budowlanej i elektrycz-
no-elektronicznej połączony był ze zwie-
dzaniem Siedlce, w tym przedsiębiorstwa 
Stadler Polska, produkującego m.in. pociągi, 
wózki wagonowe, tramwaje oraz Polimex-
-Mostostalu - producenta   konstrukcji stalo-
wych, zajmującego się  też  projektowaniem 
i wykonawstwem budowlanym. 
  Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy 
oraz opiekunowie i goście mieli  możliwość  
poznania miasta. Obejrzeli spektakl „Car-

Prezentujemy - przedstawiamy

Marynarz na budowie
Inż. Stanisław Wojtaś, członek prezydium Rady MOIIB

Marzyły mu się dalekie morza a żeglowanie  
było  wielką miłością. Dlatego trafił do 

Technikum Żeglugi Lądowej we Wrocławiu. 
Drugim etapem miała być Szkoła Morska. - Po 
czwartej klasie przyszło otrzeźwienie - wspo-
mina - W internacie, gdzie było pół tysiąca 
rozwydrzonych ludzi, trzeba było walczyć o 
przetrwanie…
 Po tym doświadczeniu zmienia plany. Oj-
ciec szewc mówił, że uszycie buta i budo-
wa domu są do siebie podobne. Postanowił 
zostać inżynierem. Zatrudnia się w  PAN 
w Laboratorium Badań Wytrzymałościowych, 
gdzie - jak mówi - badali wytrzymałość belek i 
materiałów… na łodzie podwodne. Rozpoczął  
studia na Wydziale Inżynierii Lądowej. Póź-
niej ukończył także podyplomowe studia pra-
wa administracyjnego na UW i podyplomowe 
studia wyceny nieruchomości na PW.
  W latach 1977-80 pracuje w Biurze Pro-
jektowo - Badawczym Budownictwa „Miasto-
projekt - Budopol” w zespole konstrukcyjnym. 
Ciągnęło go jednak na prawdziwą budowę. 
Najpierw trafia do Spółdzielni Budownictwa 
Jednorodzinnego i jako majster nadzoruje bu-
dowę osiedli „Groty”, „Pod Skocznią” i „Pod-
leśna” w Warszawie. 

  Po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
trafia  do BAU-POLU, gdzie był jednocześnie 
kierownikiem budowy, projektantem i wyko-
nawcą. Następnie w PZ „Mufidia” realizuje 
obiekty  dla stołecznej „Polfy”. Na dłużej za-
trzymuje się  w eksperymentalnej Spółdzielni 
Budowy Domów Siatkobetonowych „EL-
SAM” (1984-95). W rejonie Stałej Wystawy 
Budownictwa „Budexpo” w Warszawie po-
wstał prawdziwy poligon doświadczalny. Był 
tam kierownikiem budowy, dyrektorem, a na-
stępnie prezesem. Zrealizował 4 domy wielo-
rodzinne, 66 segmentów jednorodzinnych, ze-
spół usługowo-mieszkaniowy, infrastrukturę 
osiedlową i miejską. Kierował także autorska 
prefabrykacją elementów ściennych, stropo-
wych i szkieletowych dr Z.Michnowskiego i 
dr M.Sandowicza. 
 
 W latach 1995-99 przechodzi przez kolejne 
szczeble kariery w GUNB - do Mazowieckie-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego włącz-
nie. W związku z tym spędził wiele czasu na 
terenach powodziowych w 1997 roku, gdzie 
oceniał straty i doradzał powodzianom.
  W latach 1999-2001, kiedy budownictwo 
dostawało zadyszki, doradza w Biurze Finan-
sowania Bankowego Banku Handlowego, 

gdzie powstał pomysł, by połączyć finansowa-
nie z postępem w budownictwie.
  W latach 2002-2004 ponownie jest Mazo-
wieckim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 
Zmaga się m.in. z biurokratycznymi barierami, 
które groziły przerwaniem robót przy Trasie 
Siekierkowskiej i  na  Wale Miedzeszyńskim.  
Następnie doradza PZU  i deweloperom, jest 
rzeczoznawcą budowlanym.  
 - Żona jest inżynierem budownictwa, pra-
cuje w biurze projektów i prowadziła dom 
- mówi inż. Wojtaś. - Mnie nie było nigdy 
w domu. To chyba wpłynęło na syna, który 
skończył SGH i nie kontynuuje rodzinnej tra-
dycji. Trochę szkoda.
 Moją pasją jest sport i zwiedzanie obiektów 
architektury. Gros wolnego czasu pochłania 
mi 3 ha działka. Obsadziłem ją świerkami. 
Mam tam też własne rydze i ostatnio… rodzi-
nę dzików.
  Doświadczenie swoje inż. Stanisław Woj-
taś wykorzystuje w MOIIB, jako członek Pre-
zydium Rady Izby, którą współtworzył 10 lat 
temu.                                                       (MW)

Jerzy Skoczek

men” w Centrum Kultury i Sztuki,    zwiedzi-
li zabytki architektury siedleckiej oraz skar-
by Muzeum Diecezjalnego,  w którym m.in. 
znajduje się słynny obraz El Greca  „Ekstaza 
św. Franciszka”.
 Do udziału w Olimpiadzie zachęca fakt, 
iż finaliści zyskują możliwość dostania się 
na uczelnie techniczne poza normalnym po-
stępowaniem klasyfikacyjnym. Uczniowie-

-uczestnicy Konkursu Olimpiady Wiedzy 
Technicznej, to również przyszli członkowie  
izb inżynierów budownictwa, dlatego też 
mazowiecka  Izba włączyła się  w organiza-
cję tego konkursu.  

 Wyłonienia laureatów Olimpiady i wrę-
czenie nagród odbędzie się  28 maja 2011 
w Warszawie w siedzibie NOT.  
                                      

XXXVII Centralne Zawody Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach
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  - Gratuluję pomysłu Forum. Jeden samo-
rząd nie może wiele zdziałać. Samorządy, 
które łączą siły, mogą zadbać o właściwy, 
legalny lobbing i pozwolić sobie na eksper-
tów w różnych dziedzinach - powiedziała  
prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, która zaszczyciła swoją obecno-
ścią, kolejne spotkanie FORUM, zwołane 27 
kwietnia 2011 roku, w gościnnym Międzyna-
rodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kaje-
tanach.  Zapewniała, iż uważa, że samorządy 
zawodów zaufania publicznego są konieczne 
w demokratycznym państwie. To, bowiem 
drugi, z trzech filarów – obok samorządów
terytorialnych i izb rolniczych - na których 
opierać się powinna polska samorządność.
   Jej zdaniem, samorządy zaniedbały wiele 
spraw, wskutek czego społeczeństwo nie po-
strzega korporacji, jako „swoich”.  Podkre-
śliła, że samorządy powinny zadbać o trans-
parentność procedur, zwłaszcza w dziedzinie 
odpowiedzialności zawodowej, oraz właści-
wą komunikację - zarówno ze swoimi człon-
kami, jak i społeczeństwem. - Jeśli sami tego 
nie uporządkujecie, pod naciskiem społecz-
nym, odbiorą wam samorząd - dodała. 
 - Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca 
samorządów jest jeszcze daleka od ideału. 
Jednak jest wielki problem z tym, że władza 
publiczna nie chce nas słuchać – powiedział 
Mieczysław Szatanek, prezes Okręgowej 
Izby Lekarskiej, przewodniczący Forum. 
  Członek Rady Izby Notarialnej w War-
szawie, Jerzy Olszewski, pytał - Co robić, 
gdy przewodniczący komisji sejmowej, na 
opinie ekspertów, mówiące, że dany projekt 
ustawy jest niezgodny z naszym porządkiem 
prawnym, mówi, że rozumie zastrzeżenia 
ekspertów, ale… projekt jest zgodny z za-
potrzebowaniem społecznym i kieruje go do 
dalszych prac legislacyjnych? 
 Prof. Lipowicz skwitowała to  słowami: - 
Te praktyki trzeba zmienić. Oczekuję na ofi-
cjalne wystąpienia w tych sprawach do Biura 
Rzecznika.

  Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego stwierdził, że mimo wy-
siłków, izba samorządu zawodowego psy-
chologów nie powstała, bowiem od 5 lat 
torpedowane są prace nad ustawą o samorzą-
dzie. Dziś mają problemy z zatrudnieniem,  
z egzekwowaniem swoich praw. Izba na 
pewno by pomogła. Co robić – pytał.
  - Trzeba dać szansę RPO i zwrócić się 
oficjalnie o interwencję. Podejmę ją – za-
pewniła Pani Rzecznik.
  Andrzej Martuszewicz, przewodni-
czący Krajowej Rady Kuratorów stwierdził, 
że zawód zaufania publicznego to pewna mi-
sja. Rocznie kuratorzy wchodzą 1,1 mln razy 
do mieszkań, załatwiają sprawy trudne. Tego 
się, na co dzień nie widzi. Dlatego kuratorzy 
przyłączyli się do Forum, by w ten sposób 
skuteczniej móc przeforsować ważne sprawy 
dla środowiska.
  Mieczysław Grodzki, przewodniczący 
MOIIB podziękował Pani Rzecznik za wy-
cofanie z TK wniosku prezydenta, w sprawie 
obligatoryjnej przynależności do samorządu 
zawodowego. Przypomniał, że nadal w Sej-
mie jest ustawa PiS, która zakłada usunięcie 

zapisu o obowiązkowej przynależności inży-
nierów do izby. To jedna z przyczyn, dla któ-
rych MOIIB wysoko ceni powołanie Forum 
i poparcie innych samorządów, borykających 
się z podobnymi zagrożeniami.  
  Trudno być samorządem zawodów 
zaufania publicznego - podkreślał dr Wło-
dzimierz Hudemowicz, z Okręgowej Izby 
Aptekarskiej. Brakuje współpracy z instytu-
cjami publicznymi. Tymczasem w woj. ma-
zowieckim wyrzucono na śmietnik w ub.r. 
750 ton leków. To efekt reagowania na lob-
bing producentów, nie zaś na opinie fachow-
ców. Mariola Głowacka, przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Płocku, stwierdziła: - Jesteśmy słabe, bo 
walczymy w oderwaniu, chociaż o to samo. 
Problemem naszym są kontrakty, w które 
wpycha nas resort zdrowia. O skali znajomo-
ści problemów resortu świadczy fakt, że w 
dokumentach w sprawie kontraktów myli się 
pielęgniarki z położnymi, a przecież to dwa 
różne zawody?
  Prezes Mieczysław Szatanek poinfor-
mował, że na następnym posiedzeniu Forum 
każdy samorząd powinien przygotować dia-
gnozę najbardziej palących problemów, wraz 
z projektem stanowiska. Warto przystąpić do 
merytorycznej pracy. 
  Już 17 organizacji zawodów zaufania 
publicznego przystąpiło do Forum. Jego 
działalnością są zainteresowane kolejne or-
ganizacje. Zadaniem Forum, utworzonego 
w grudniu ub.r. jest inicjowanie i wyrażanie 
opinii, wobec działań organów władzy i ad-
ministracji państwowej oraz występowanie 
w obronie interesów grupowych członków 
izb.                                                        (MW) 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
gościem Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego   

Teraz czas na działanie 

26 marca 2011 r. obradował XII Zjazd 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Archi-

tektów RP (sprawozdawczy). Zjazdowi prze-
wodniczył Andrzej Ryba. Zjazd zaszczy-
cili  m.in. Olgierd Dziekoński - Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jolanta 
Przygońska - Przewodnicząca Okręgowej 
Izby Urbanistów w Warszawie, Mieczysław 
Grodzki - Przewodniczący Mazowieckiej 
Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budow-
nictwa, Mieczysław Szatanek - Przewodni-
czący Okręgowej Rady Lekarskiej, Maciej 
Klockiewicz - członek Rady Warszawskiej 
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej oraz Woj-
ciech Gęsiak - Przewodniczący Krajowej 
Rady IARP. 
  Mieczysław Grodzki w imieniu MOIIB 
przekazał życzenia sukcesów dla bratniej or-

Zjazdy  w bratnich izbach Architektów i Urbanistów 

Stawiają na jakość
ganizacji. Wyraził przekonanie, że podjęte 
wspólne działania w zakresie szkoleń będą 
dalej rozwijane, a działalność Izb dobrze 
wpisuje się w funkcjonowanie całej rodzi-
ny budowlanych i w rozwój budownictwa. 
Stwierdził, że obecność izb zawodów zwią-
zanych z budownictwem w Mazowieckim 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego, przyczyni się do wzmocnie-
nia wszystkich naszych działań. Delegaci 
przyjęli sprawozdanie z działalności Rady i 
udzielili jej absolutorium. Zapoznali się rów-
nież z propozycją nowelizacji Kodeksu Etyki 
Zawodowej Architektów. Przyjęto 4 wnioski 
zgłoszone przez delegatów.

19 marca br. odbył się X Zjazd Sprawoz-
dawczy Okręgowej Izby Urbanistów  

w Warszawie, który podsumował pierwszy 
rok III kadencji działalności OIU. Rozpatrzo-
no sprawozdania roczne organów Izby, jak 
również przyjęto budżet i program działania 
na najbliższy rok. Izba liczy ponad 320 człon-
ków. W okresie sprawozdawczym, przygoto-
wała cykl warsztatów, podnoszących kwali-
fikacje i wiedzę członków. Przystąpiła także
do  Łódzkiego Porozumienia Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego a następnie 
– do Mazowieckiego Forum. Współpracuje 
z organami wymiaru sprawiedliwości, przy-
gotowując ekspertyzy i wykłady dla sędziów 
z WSA w Warszawie. Od początku kadencji 
Izba wydała prawie 250 książek praktyki za-
wodowej.
  Mieczysław Grodzki, który był gościem 
Zjazdu, przekazał urbanistom słowa uznania 
w imieniu MOIIB, zaprosił do uczestnic-
twa w szkoleniach i wyraził opinię, że na-
sza współpraca na co dzień oraz obecność 
w Mazowieckim Forum, przyczynią się do 
skuteczniejszego rozwiązywania naszych  
problemów zawodowych.
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Sędziowie Sądów Dyscyplinarnych orzeka-
ją o winie kolegów inżynierów, członków 

tej samej Izby Okręgowej. Dlatego też muszą 
dochować szczególnej staranności, w ocenie 
zgromadzonych dowodów, by również zgod-
nie z własnym sumieniem i obowiązującym 
stanem prawnym  - wydać orzeczenie. 
  Poddawani są olbrzymiej presji, która 
nie dla wszystkich jest do zniesienia. Dlatego 
też niektórzy po jednej kadencji, rezygnują  
z pracy w Sądzie. Niestety, w tej trudnej pra-
cy, nie zawsze pomaga im mało precyzyjne i 
niejednoznaczne prawo.  

  Jakie problemy prawne w pracy Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Mazowieckiej przy-
sporzyły nam najwięcej kłopotów?
  Art. 100 Ustawa prawo budowlane sta-
nowi, że nie można wszcząć postępowania  
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w bu-
downictwie po upływie 6 miesięcy od dnia po-
wzięcia przez organy nadzoru budowlanego 
wiadomości o popełnieniu czyny… Oznacza 
to, że w takiej sytuacji sprawę należy umo-
rzyć z tytułu przedawnienia. Powstał jednak 
problem prawny, czy dotyczy to sytuacji: 
 postępowania wszczętego przez organy 

nadzoru budowlanego,
  powzięcia informacji przez Rzecznika,
  postępowania wszczętego przez Rzecznika 

w przypadku gdy nadzór budowlany do-
wiedział się o sprawie wcześniej.

Wątpliwości
  Niejednoznaczność zapisu spowodo-
wała, że różne składy orzekające (w tym 
Wojewódzki Sąd Administracyjny) podej-
mowały różne decyzje. Sprawę zamknął 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
rozstrzygający w jednej ze spraw, że okres 
przedawnienia w każdym przypadku liczy się 
od daty powzięcia wiadomości przez nadzór 
budowlany. Wprawdzie w polskim prawie nie 
ma zasady precedensu, to jednak przyjęto to 
jako obowiązującą linię orzekania. Na składy 
orzekające nakłada to dodatkowy obowiązek 
(jeśli nie zrobił tego wcześniej Rzecznik) 
sprawdzenia stanu wiedzy właściwego orga-
nu nadzoru budowlanego.
 Art. 96 ust. 4 pkt 2 prawa budow-
lanego  stanowi, że zakaz wykonywania sa-
modzielnej funkcji technicznej w budownic-
twie orzeka się w stosunku do osoby, która 
uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu  
(w praktyce ukaranej obowiązkiem złożenia 
egzaminu). Orzeczenia (decyzje) takie wyda-
je Sąd Dyscyplinarny. 
  Powstał jednak problem na czyj wniosek 
wszczyna się postępowanie. W Kodeksie Po-
stępowania Administracyjnego przewidziano 
procedurę wszczynania postępowania przez 
Sąd „z urzędu”. O zapisie takim jednak za-
pomniano w Regulaminie Sądu. Powstał po-
mysł, aby postępowania wszczynać na wnio-
sek Rzecznika, który jednak nie prowadzi 
rejestru ukaranych ostatecznie. Na wniosek 
Sądu Izby Mazowieckiej problem był szcze-
gółowo analizowany na warsztatach Sądu 
Krajowego, z udziałem wszystkich przewod-
niczących Sądów Okręgowych. Ustalono 
wspólną, jednolitą procedurę postępowania, 
to znaczy:

 postępowanie wszczyna Sąd 
Okręgowy z Urzędu,
  zaleca się rozstrzyganie 

na rozprawach jawnych z udziałem stron 
tak, aby obwiniony mógł wyjaśnić dlacze-
go do egzaminu nie przystąpi,

 w pierwszej kolejności należy orzekać 
zgodnie z art. 96 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 o okre-
sowym zakazie wykonywania samodziel-
nej funkcji. Przewidzianą w art. 96 ust.  
6 utratę uprawnień do pełnienia samodziel-
nej funkcji technicznej w budownictwie 
orzekać w ostateczności.

Odpowiedzialność za czyn
  Art. 95 ust. 2 prawa budowlanego stano-
wi że Odpowiedzialności zawodowej w bu-
downictwie podlegają osoby które….zostały 
ukarane w związku z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie. Zastrzeżenia budzi już sama treść 
artykułu. Oznacza ona bowiem podwójną 
odpowiedzialność członków izby za ten sam 
czyn. Natomiast powstało pytanie, czy man-
dat karny, nałożony przez organy nadzoru bu-
dowlanego jest formą ukarania, stanowiącą 
podstawą do wszczęcia postępowania przed 
Organami Izby? 
  W tej sprawie zwróciliśmy się z pyta-
niem do Sądu Krajowego. Dostępne w lite-
raturze i komentarzach interpretacje były bo-
wiem rozbieżne. Sąd Krajowy odpowiedział, 
że zgodnie z art. 94 prawa budowlanego, 
należy stosować przepisy Kodeksu postę-
powania, w sprawach o wykroczenia, które 
postępowanie mandatowe traktują jako jedną  
z form ukarania. Sprawa w dalszym ciągu 
budzi rozgoryczenie Sędziów. Mandat kar-
ny można otrzymać za bardzo błahe niedo-
patrzenie. Są Inspektorzy nadzoru budowla-
nego, którzy poczytują sobie za obowiązek, 
ukaranie każdego kierownika budowy, przy-
najmniej symbolicznym mandatem. Znany 
jest przypadek, gdy kierownik budowy zo-
stał ukarany mandatem za wymiary tablicy 
informacyjnej, nieznacznie różniące się od 
wymaganych. Sprawa staje się poważna, jeśli 
dotyczyć będzie kierownika budowy - Rze-
czoznawcy budowlanego. W sytuacji gdy trafi
do  Sądu Izby, ten zgodnie z art. 15 ust. 5 pkt 2 
prawa budowlanego, będzie zmuszony orzec  
w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rze-
czoznawcy. Kara w najmniejszym stopniu nie 
współmierna do czynu.
  Problemy z prawem, których niektóre 
przykłady omówiłem wyżej, powodują że 
sędziowie nie siedzą z założonymi rękoma 
w poczuciu niemożności, lecz występują z 
inicjatywami zmian. Na ostatnim Zjeździe 
poprzedniej kadencji zgłoszono dwa takie 
wnioski. Z przebiegu rozpraw wynika, że dla 
niektórych kolegów już sam udział w rozpra-
wie jest dostateczną karą za drobne przewi-
nienia. Ponadto w przypadku orzekania naj-

niższej kary, najbardziej dotkliwy jest fakt jej 
wpisu do rejestru ukaranych GUNB. 

Kary niesprawiedliwe?
  Dotychczasowy katalog kar w postępo-
waniu zawodowym jest dalece niewystarcza-
jący. W sytuacji uwzględniania w orzekaniu 
dotychczasowej karalności, karę upomnienia 
otrzymują zarówno osoby, które nieświado-
mie naruszyły prawo, jak również działające 
umyślnie, a nawet cynicznie. Rodzi to poczu-
cie niesprawiedliwości. Dlatego też wniesio-
no o rozszerzenie katalogu kar, w postępo-
waniu zawodowym, o karę pouczenia. Kara 
taka orzekana byłaby jedynie w przypadku 
nieświadomego i mało istotnego naruszenia 
Prawa Budowlanego. Nie podlegała by reje-
stracji w rejestrze ukaranych GUNB. Podob-
ne zasady istnieją już w prawie polskim. Po-
licjant na drodze może nie karać mandatem 
lecz poprzestać na pouczeniu. W postępowa-
niu karnym Sąd niekiedy w przypadku nie-
wielkiej szkodliwości czynu orzeka o winie 
odstępując od wymierzenia kary.
  Wniosek ten został przyjęty przez Zjazd 
Izby Mazowieckiej, nie otrzymał jednak po-
parcia Zjazdu Krajowego. A szkoda. W wielu 
sprawach, w tym omówionych powyżej, taka 
dodatkowa kara pozwoliła by na bardziej 
adekwatne ukaranie obwinionego, z unik-
nięciem konsekwencji nie współmiernych do 
popełnionego czynu.
  Fakt ukarania jest odnotowywany jedy-
nie w Rejestrze Ukaranych GUNB. Katalog 
ten nie jest sprawdzany zarówno przez organy 
administracji, jak również Nadzoru Budow-
lanego. Od osób, wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, wymaga 
się jedynie przedstawienia uprawnień budow-
lanych i aktualnego zaświadczenia z Izby. Ist-
nieje uzasadnione podejrzenie, że osoby uka-
rane zakazem wykonywania zawodu, nadal 
pełnią samodzielne funkcje. Wprawdzie na-
rażają się na odpowiedzialność karną, ale fakt 
ten w praktyce nie jest ujawniany. 
  Wymierzona kara, orzekana w nielicz-
nych przypadkach za istotne przewinienia 
(w tym zawinione wypadki śmiertelne) lub 
w przypadku notorycznego uchylania się od 
złożenia egzaminu, może być fikcją. Dlatego
też wniesiono, aby osobom ukaranym zaka-
zem wykonywania zawodu, w okresie trwa-
nia tego zakazu, nie wydawać zaświadczeń 
o przynależności do Izby lub fakt ukarania 
odnotowywać w zaświadczeniu. 
  Tym razem wniosek spotkał się z apro-
batą, zarówno Zjazdu Izby Mazowieckiej, 
jak i Krajowej. Jest to istotne również z tego 
powodu, że zakaz może dotyczyć tylko czę-
ści samodzielnych funkcji (na przykład za-
kaz pełnienia funkcji kierownika budowy 
bez jednoczesnego zakazu projektowania).  
W tej sprawie ma zostać podjęta odpowiednia 
Uchwała Rady Izby Krajowej.

dr inż. Piotr Król, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego MOIIB

Sąd przed barierą
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Nie jest znana w krajowej praktyce staty-
styka rozmiaru inercji, z jaką spotyka się 

każda inwestycja, a właściwie jej kreatorzy. 
Wielkości cytowane przez referentów, na 
licznych konferencjach, szkoleniach, bul-
wersują dyskutantów, prowokując do silnej 
kontestacji. 
 Ocenia się, że od pomysłu, do rozpoczęcia 
realizacji obiektu budowlanego mija około 
300 dni. Główne straty, stresy i uciążliwości 
są przede wszystkim udziałem projektantów, 
których zakres obowiązków powiększa się 
systematycznie i przechodzi w ich ręce z 
dotychczasowych obowiązków inwestorów.  
W stosowanej coraz częściej realizacji 
obiektów budowlanych, w trybie „projektuj 
i buduj” dotykają i wykonawcę, który jednak 
również przeniesie ten zakres działań na pro-
jektanta, swojego istotnego partnera. 

  Świadomość tych okoliczności, sprowo-
kowała Izbę Projektowania Budowlanego, 
do podjęcia inicjatywy zorganizowania kon-
ferencji, pod tytułem „Inwestor i projektant 
w kształtowaniu przestrzeni”. Myślą prze-
wodnią organizatorów jest zainteresowanie 
inwestorów samorządowych, a więc głównie 
gmin i powiatów, udziałem w tym przedsię-
wzięciu. Podstawowym celem konferencji 
jest uzyskanie odpowiedzi na fundamentalne 
pytania: 
 Jak skrócić cykl przygotowania inwestycji 

realizowanych przez samorząd terytorial-
ny respektując istniejący stan prawny? 

  Jakie przedsięwzięcia powinny być podję-
te, aby zminimalizować istniejące podsta-
wowe przeszkody? 

 Tematyka jest na tyle ważna, że znalazła 
zainteresowanie w Kancelarii Prezydenta,  
w Ministerstwie Infrastruktury i u władz 
krajowych Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta, Olgierd Dziekoński, przyjął funkcję 
Przewodniczącego Rady Programowej, mi-
nister Cezary Grabarczyk - objął patronat 
Konferencji, a Rada Krajowa PIIB - współ-
organizację.
  Minister Olgierd Dziekoński uczynił 
organizatorom ten zaszczyt, że otwarcie 
działań Rady Programowej miało miejsce 
w Pałacu Prezydenckim, a w jej składzie, 
znajdujemy osoby z najwyższego szczebla 
instytucji i organizacji, takich jak Główna 
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, 
Ministerstwo Infrastruktury, Zarząd Głów-
ny NOT, Związku Miast Polskich, Związku 
Gmin, Izb Architektów, Inżynierów Budow-
nictwa i Urbanistów oraz  IPB. 
 Izba Mazowiecka ma też swój udział przez 
uczestnictwo naszego przewodniczącego 
Mieczysława Grodzkiego w Radzie Progra-
mowej Konferencji. 

  Zebrani zgodnie stwierdzili, że zmorami 
cyklu inwestycyjnego są: braki planów zago-
spodarowania przestrzennego, nieprzewidy-
walne wymagania ochrony środowiska, zbyt 
powolne decyzje Wydziałów Architektury, 
wreszcie problemy własnościowe. W ogniu 
szczególnego zainteresowania znalazły się 
merytoryczne zawartości planowanych na 

konferencje referatów. Zwrócono uwagę na 
konieczność uzyskania wymiernych efektów 
tego zgromadzenia. Im bardziej liczna będzie 
reprezentacja zwłaszcza gmin i powiatów 
tym bardziej opiniotwórczy charakter będzie 
miała Konferencja. W konkluzji ustalono, że 
konieczne jest wyspecyfikowanie głównego
i cząstkowych celów Konferencji i zlecenie 
referentom, aby w ramach swoich opraco-
wań, zachcieli sprecyzować propozycje, 
zwłaszcza te, które wymagają, ich zdaniem, 
zmian legislacyjnych.  
  Organizatorzy przewidują powołanie, 
spośród uczestników Konferencji, zespołu, 
który sformułuje wnioski i postulaty, wyni-
kające z przebiegu konferencji. Zostaną one - 
w formie interpelacji - skierowane do Sejmu 
lub władz wykonawczych według kompeten-
cji. Bogactwo tematyki z pewnością pobudzi 
do daleko idących propozycji, pochodzących 
od uczestników dyskusyjnych paneli tema-
tycznych. Referenci reprezentują najwyższy 
poziom wiedzy i doświadczenia w dziedzi-
nach, w których zabierają głos. Pytania po-
mocnicze, które zostały sformułowane pod 
adresem i ich wypowiedzi, prezentujemy po-
niżej w nadziei, że czytelnicy uczestniczący 
w konferencji, podejmą w dyskusji, niektóre 
z przytoczonych tematów. Tak, więc pytamy 
naszych prelegentów:
 Jak przezwyciężyć niechęć samorządów 

terytorialnych do uchwalania planów za-
gospodarowania przestrzennego? ( Lub 
Jak motywować)

 Jak przewidywać wymagania określane 
przez ochronę środowiska? Jakie warun-

ki uzasadniają prowadzenie wariantowej 
analizy inwestycji?

 Jak postępować ma samorząd terytorialny 
w przypadkach, gdy inwestycja wyprze-
dza zatwierdzenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

 Jak zracjonalizować proces decyzyjny przy 
realizacji inwestycji angażujących władze 
powiatowe i wielu gmin równocześnie.

 Jak uaktywnić finansowanie inwestycji w
trybie partnerstwa publiczno prywatnego.

 Jak zrealizować praktyczne zastosowanie 
kryteriów merytorycznych przy wyborze 
uczestników procesu inwestycyjnego? Czy 
użycie niezależnego doradztwa dla komi-
sji przetargowych, może być kluczem do 
rozwiązania nabrzmiałego problemu sto-
sowania wyłącznie kryterium ceny?.

 Czy należy wyspecyfikować inwestycje,
wymagające bezwzględnie opracowań 
wstępnych w formie programu funkcjo-
nalno użytkowego i/lub studium wykonal-
ności inwestycji?.

 Czy samorząd zawodowy może być czyn-
nikiem obiektywizującym przebiegi pro-
cesów inwestycyjnych, w tym również 
przetargowych. 

Sami referenci zapewne nie odpowiedzą na 
wszystkie pytania. Uczestnictwo Koleża-

nek i Kolegów, członków władz samorządu 
terytorialnego i zawodowego, organizato-
rów inwestycji, projektantów, wykonawców  
i sprawujących nadzór, wniesie nieocenio-
ne głosy, bogacące opiniotwórczy charakter 
Konferencji. 

Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej IIB

Jak kształtować przestrzeń?
Jerzy Kotowski 

Inżynier Mazowsza nr 3 (31) maj 2011

Zachęcamy do uczestnictwa. Szczegółowe informacje i karty zgłoszeniowe: 
 www.ipb.org.pl     www.maz.piib.org.pl    www.piib.org.pl 
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X Zjazd Sprawozdawczy MOIIB

W kuluarach i na sali obrad

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
z uwagą przysłuchuje się obradom

Inżynier Mazowsza nr 3 (31) maj 2011

Przewodniczący Rady MOIIB, Mieczysław Grodzki w rozmowie z działaczami Izby

Dariusz Walasek, omawia efekty pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kuluary: Gospodarze, przewodniczący Mieczysław Grodzki i Roman Lulis 
w rozmowie z gośćmi Zjazdu.

W czasie przerwy goście i gospodarze wymienialoi opinie. 
Na dole: Zbigniew Jankowski, szef ZZBudowlani i Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, 

na górze - pos. Janusz Piechociński i prezes PIIB Andrzej Dobrucki

Prof. Zbigniew Grabowski gratuluje odznaczenia dr Piotrowi Królowi, 
przewodniczącemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego



Oczekujemy na zgłoszenia do 30 czerwca br.

Konkurs MOIIB 
„Firma Inżynierska Mazowsza roku 2011”

  MOIIB rozpisała konkurs „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2011”.  Zapraszamy firmy związane z budownictwem do rywali-
zacji. Spopularyzujemy  dokonania najlepszych. Radzie Izby zależy na wykreowaniu czołówki firm budowlanych, wiodących w regio-
nie pod względem efektywności gospodarowania, innowacyjności stosowanych technologii, realizowanych rozwiązań i dynamiki ich 
rozwoju. Jednym słowem - najlepszych firm i Mazowsza.

Konkursu zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 firmy wykonawcze

 firmy consultingowe, projektowe i inne.
  Laureaci konkursu uzyskają tytuł najlepszej „Firmy inżynierskiej Mazowsza 
roku 2011”. Jury Konkursu wskaże pierwszą dwudziestkę najlepszych firm budow-
lanych regionu. Konkurs firm budowlanych Mazowsza, jest otwarty dla wszystkich
przedsiębiorstw i spółek, bez względu na ich wielkość.  
  Deklarację przystąpienia do konkursu oraz kwestionariusz zgłoszenia i re-
gulamin konkursu, można otrzymać w Oddziałach MOIIB w Płocku, Radomiu, Sie-
dlcach, Ciechanowie i Ostrołęce, a także w siedzibie Izby w Warszawie. Ankieta 
zgłoszeniowa dla firm dostępna jest również na stronie internetowej Izby:

www.maz.piib.org.pl,
   Ankiety zgłoszeniowe należy przysłać do 30. VI 2011 roku. Finał konkursu, 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości obchodów 
tegorocznego Dnia Budowlanych. Dalsze szczegóły konkursu oraz komunikaty  
z nim związane, zamieścimy na stronie internetowej. 

   Ankiety należy kierować na adres: 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 

02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 36 B, z dopiskiem „KONKURS”

Pozycja                     Wyszczególnienie Dane za 2010 r.

1 Przychody netto ze sprzedaży        wielkości
bezwzględne   %

2 Dynamika przychodów ze sprzedaży 
do roku 2009

3 Rentowność sprzedaży netto 
(zysk netto do sprzedaży)   

4 Zysk operacyjny 

5 Rentowność operacyjna 
(zysk operacyjny do przychodów).  

6 Przychód na 1 zatrudnionego  

7 Rentowność kapitałów własnych 
(zysk netto do kapitałów własnych)  

8 Intensywność inwestycji  
(nakłady inwestycyjne do przychodów).  

9 Udział produkcji  innowacyjnej i usług 
w przychodach ze sprzedaży.  

10 Liczba inżynierów i techników posiadających 
uprawnienia budowlane, wydane przez samorząd 
zawodowy, w relacji do ogółu zatrudnionych 
w tej grupie.  

Jakie wyniki zadecydują o zwycięstwie firmy?:


