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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 81, 
22 868 35 82, 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
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04
fax: 22 826 28 67 wew.153

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
sekretariat - przyjęcia interesantów pok. 120
dyżury: poniedziałek godz. 16.00-18.00
tel. wew. 135, fax. wew. 118

Sąd Dyscyplinarny
sekretariat - przyjęcia interesantów - pok. 120
dyżury - środa - godz. 10.30-13.30
tel. wew. 145, fax. wew. 118

Dział Członkowski:
przyjęcia nowych członków 
i wydawanie zaświadczeń - pok. 101 i 102
telefony bezpośrednie: 22 878 04 11, 
22 826 11 05 wew. od 121 do 124
fax: 22 300 99 00    

Dział Szkoleń:
czytelnia norm i czasopism: pok. 121
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10, 
22 868 35 50 wew od 140 do 142

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

 Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów
tel./fax 23 67 282 08, tel.: 693 933 032
e-mail: btciechanow@maz.piib.org.pl

 Ostrołęka
07-400 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6
tel./fax: 29 764 78 69, tel.: 693 933 033
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl

  Płock
09-402 Płock, ul 1 Maja 7A
tel./fax: 24 364 22 01, tel.: 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

  Radom
26-610 Radom, ul. Kolejowa 22 pok. 201
budynek Wyższej Szkoły Biznesu
tel./fax: 48 384 53 55, tel.: 693 933 035
e-mali: btradom@maz.piib.org.pl

  Siedlce
08-110 Siedlce, ul Armii Krajowej 11
tel./fax: 25 644 32 43, tel.: 693 933 036
e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl

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.

Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 
roku, zakończył się przyjęciem przesła-

nia, w którym zapisano m.in. wolę zbudowa-
nia trwałej platformy, w postaci cyklicznych 
zjazdów, które odbywać się będą, co trzy lata.

 Celem II Światowego Zjazdu jest integra-
cja polskich środowisk inżynieryjnych oraz 
wymiana doświadczeń, w zakresie wdrażania 
innowacji, transferu technologii, podniesienia 
rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w 
świecie. Zjazd zajmie się m.in. przedstawie-
niem potencjału i osiągnięć polskich inżynie-

rów i naukowców za granicą oraz ustaleniem 
najskuteczniejszych form wykorzystania 
tego potencjału, do rozwoju gospodarki kraju 
i podniesienia jej pozycji na świecie. Przedsta-
wione zostaną wzajemne postulaty, potrzeby 
i oczekiwania środowiska polonijnego i kra-
jowego.  
 Zjazd zajmie się także współpracą polonij-
nych i krajowych organizacji naukowo-tech-
nicznych. Pozwoli również nawiązać kontak-
ty indywidualne, gospodarcze, akademickie 
i społeczne.

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 

Jak wykorzystać ten potencjał?
       Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejska Federacja 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zaprosiły  polskich inżynie-
rów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów 
Polskich. Odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie, a patronat 
nad nim objął Prezydent RP, Bronisław Komorowski. 

Mamy już 
logo

Pomysł powstał je-
sienią ub.r. Prze-

wodniczący Rady 
MOIIB, Mieczysław 
Grodzki, kierujący 
Mazowieckim Forum 
Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, 
zaproponował, by nie-
formalna organizacja, 
jaką jest Forum, ogło-
siła konkurs na swoje logo. Pozwoli ono 
bowiem zacieśnić więzi w naszej rodzinie 
samorządowej i będzie symbolem naszych 
samorządów, w wystąpieniach na zewnątrz.
  Podczas ostatniego posiedzenia Forum, 
projekt zyskał akceptację członków. Roz-
pisano konkurs. Odpowiedź przeszła nasze 
oczekiwania. Wpłynęły 64 prace konkurso-
we, zawierające różnorodne propozycje - od 
prostych i komunikatywnych, po bardziej 
złożone, w swojej symbolice,
  W celu ostatecznego wyboru loga, w 
naszej Izbie zebrali się przedstawiciele ma-
zowieckich samorządów. Pracami tak po-
wstałego jury, kierował Mieczysław Grodzki. 
Przyjęto uwagę Jolanty Przygońskiej prze-
wodniczącej Okręgowej Izby Urbanistów, by 
wybrać projekt, niewymagający przeróbek i 
udoskonaleń.
  Mieczysław Szatanek, prezes Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie stwier-
dził, że nadesłano wiele dobrych i samodziel-
nych prac. Według niego projekt powinien 
wskazywać jednoznacznie na symbolikę 

regionu oraz funkcje 
ochronne forum. An-
drzej Surowiecki, 
prezes Fundacji Le-
karskiej PRO SE-
NIORE, stwierdzał, 
że symbolika loga 
powinna być prosta i 
oszczędna w formie. 
Dr Stanisław Leszek 
z Izby Biegłych Re-

widentów przekonywał, że ważne jest, aby 
ta symbolika była neutralna w odbiorze i nie 
budziła pejoratywnych skojarzeń, typu wy-
ciągnięte ręce, czy nadmiernie rozbudowana 
symbolika wskazująca na opiekuńcze cele 
forum.  Z kolei zastępca przewodniczącego 
MOIIB, Jerzy Kotowski opowiedział się 
właśnie za projektem wykorzystującym sym-
bolikę wyciągniętych rąk, dojrzałym graficz-
nie i gotowym do użycia bez adaptacji. 

  Najpierw wybrano trzy prace. Dwie z 
finalistek wykorzystywały symbole, jakimi 
są dłonie, trzecia przestawiała prostą grafikę. 
Długo dyskutowano nad ich formą, wymową, 
nad stroną techniczną reprodukowania logo. 
W końcu przewagą jednego głosu, zwycięży-
ła praca Moniki Kossakowskiej z Warsza-
wy, którą właśnie prezentujemy. Gratulujemy 
zwyciężczyni konkursu. 
  Forum ma już swoje logo. Jego oficjalna 
prezentacja nastąpi podczas pikniku, który 
nasze organizacje wspólnie zorganizują w  
Starej Miłośnie 15 czerwca br.
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XII Sprawozdawczy Zjazd MOIIB

Mamy powody do zadowolenia 
Relacjonując przebieg kolejnego Zjaz-

du Sprawozdawczego  na Mazowszu 
trzeba stwierdzić, że dotychczas nabyte do-
świadczenia procentują. Formalności otwar-
cia Zjazdu są realizowane bardzo sprawnie. 
Otwarcie, wybory Przewodniczącego i pre-
zydium Zjazdu, komisji zjazdowych, przy-
jęcie regulaminu i porządku obrad są czyn-
nościami rutynowymi. Pozbawione rutyny  
jest miłe naszemu zgromadzeniu witanie 
Gości.  Im liczniej zechcą zaszczycić nas 
swoja obecnością, tym mniej ważny staje się 
harmonogram czasowy zjazdu, a ich wystą-
pienia jedynie wzbogacają zjazdowe obrady.  
(O wystąpieniach  Gości  - str. 6)

  W przemówieniu otwierającym obrady, 
kol. Mieczysław Grodzki wyeksponował 
te elementy pracy samorządu okręgowe-
go, z których jesteśmy szczególnie dumni i 
usankcjonowani. Jest to niewątpliwie dalszy 
wzrost ilości członków szkolących się, a 
wśród nich tych, którzy wykorzystują naszą 
pracownie komputerową. Budzą nadzieje 
na powszechność korzystania   z dostępu 
do wiedzy,  szkolenia  realizowane  za po-
średnictwem Internetu. Obserwujemy, tym-
czasem nieśmiały, wzrost zainteresowania 
korzystaniem z dostępu do norm. Cieszymy 
się z sukcesu, naszego autorskiego wspoma-
gania informatycznego, do obsługi Komisji 
Kwalifikacyjnej.
  Zainicjowaliśmy cykl spotkań, poświę-
conych uproszczeniu procedur realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych, na terenie 
biur terenowych i gmin warszawskich. To 
jedna z płaszczyzn współdziałania, z nadzo-
rem budowlanym, samorządem terenowym,  
wydziałami architektury i mieszkańcami.
  Rozwijamy kontakty z mazowszański-
mi uczelniami, na zaproszenie wchodzimy 
w skład zespołów doradczych dziekanów 
wydziałów budowlanych. Prowadzimy dzia-
łalność informacyjną dla studentów, koope-
rujemy z ich  kołami naukowymi. 

  Współudział w utworzeniu i udział  
w rozwoju Mazowieckiego Forum Zawo-
dów Zaufania Publicznego, to również po-
wód do zadowolenia. Wzajemne wspieranie 
się samorządów może być drogą do skutecz-
ności w poprawianiu prawa. A już jest przy-
czynkiem do wzbogacenia integracji róż-
nych środowisk zawodowych. W tym dziele  
niepoślednią role grają, wprawdzie nie rów-
nomiernie, biura terenowe wykazując wiele 
ciekawych inicjatyw, wzbogacających naszą 
codzienność.
  Monitorowanie projektów zmian w 
legislacji gospodarczej jest stale na wokan-
dzie naszych komisji problemowych. Hasło 
zachęcające do konstruowania naszych za-
wodowych  propozycji, w czasie  tworzenia 
prawa, staramy się realizować, tak w odnie-
sieniu do tworzonego kodeksu budowlane-
go, jak i ciągłych, trudnych do przewidzenia 
zabiegów deregulacyjnych.
  Na zakończenie, swojego bardzo skon-
densowanego przemówienia, nasz prze-
wodniczący skierował ciepłe słowa uznania 
do wszystkich, którzy w społecznej pracy, 
udzielają się z zaangażowaniem zasługują-
cym na gorące podziękowania. 

 Następnie odbyła się dekoracja Koleżanek 
i Kolegów złotymi i srebrnymi honorowy-
mi odznaczeniami PIIB, wręczanymi przez 
Prezesa Dobruckiego  i  przewodniczącego 
Grodzkiego (lista odznaczonych w ramce na 
str. 4).

 Po wystąpieniach  naszych miłych Gości, 
kol. Konrad Włodarczyk – przewodniczący 
Zjazdu, z właściwą sobie energią i wrodzo-
nym pragmatyzmem, kierował sprawnie 
dalszym przebiegiem obrad. Sprawozdania 
bardzo dobrze zaprezentowane w materia-
łach Zjazdowych nie wywołały dyskusji 
i zapytań, a w głosowaniu zostały przyję-
te niemal przez aklamacje. Zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego, uchwalenie bu-
dżetu na rok 2013, udzielenie absolutorium 
Radzie Okręgowej, oraz zatwierdzenie pla-
nu pracy na rok 2013 przeszło w głosowaniu 
za podobną aprobatą. 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków MOIIB

Poseł Marcin Kierwiński 

Prezydium Zjazdu

Przemawia Mieczysław Grodzki
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  Przewodniczący Grodzki uznał za sto-
sowne wprowadzić zebranych w tematykę 
zamierzeń inwestycyjnych izby. Siedziba, 
w której aktualnie rezydujemy - stwierdził 
- może nam służyć przez wiele lat i nie jest 
potrzebą chwili poszukiwanie innych roz-
wiązań. Mamy jednak pewne niedogodno-
ści, wynikające z użytkowania piętra w bu-
dynku mieszkalnym, nie przystosowanym 
do potrzeb Izby. To oznacza mało efektyw-
ne wykorzystywanie przestrzeni biurowej, 
a zwłaszcza sal konferencyjnych.
  Posiadając nadwyżkę budżetową wy-
stępujemy do Zjazdu z postulatem upoważ-
nienia Rady do podjęcia stosownych kro-
ków, zmierzających ku pozyskaniu siedziby 

Srebrne odznaki PIIB:  

 Burkacka Alicja
 Mosak-Rurka Teresa   
 Bylicki Jan
 Bukowski Mirosław
 Dębowy Andrzej
 Gago Kazimierz
 Gumiński Jerzy
 Hajzik Andrzej   
 Piotrowski Mieczysław
 Starosz Stanisław
 Staśkiewicz Kazimierz
 Wasilewski Andrzej  
 Zajbert Andrzej

Złote odznaki PIIB:

Brenda Elżbieta 
Kowalik Anna
Olczak Maria
Tabor Hanna
Biernacki Tadeusz 
Chudziak Jacek
Grzegorzewicz Krzysztof 
Ostrowski Leonard
Runkiewicz Leonard
Sitek Waldemar

samodzielnej lub w kooperacji na przykład 
z Radą Krajową lub innym podmiotem, 
o podobnych potrzebach użytkowania. 
  Uchwała upoważniająca Radę do 
wstępnych działań, została przyjęta również 
miażdżącą przewagą głosów, aprobujących 
idee inwestycyjną. 
  Ostatnim aktem Zjazdu była prezenta-
cja złożonych przez delegatów wniosków, 
dyskusja i głosowania związane z ich przy-
jęciem lub odrzuceniem,  skierowanie przy-
jętych do kompetentnych organów krajo-
wych lub okręgowych. Charakterystycznym 
zjawiskiem świadczącym o inercyjnej, trud-
nej drodze wniosków, było powtórzenie po-
stulatów wnioskodawców, ze zjazdu sprzed 
roku, którym nadano bieg, lecz nie uzyskano 
satysfakcjonujących rezultatów. Po analizie 
przeprowadzonej przez komisje uchwał i 
wniosków, przy współpracy z komisjami 
problemowymi MOIIB i decyzjach Rady 
Izby, opublikujemy szczegółowe omówienie 
merytorycznej zawartości  wniosków. 
 Jeszcze jednym akordem finalnym była 
wymiana poglądów na temat perspektywy 
punktowanego kontrolowania samokształ-
cenia zawodowego. Przedstawiona propo-
zycja Komisji Kształcenia Ustawicznego 
PIIB, nie uzyskała poparcia Zjazdu, a różno-
rodność wypowiedzi Delegatów, świadczy o 
potrzebie przeprowadzenia pogłębionej ana-
lizy tematu dokształcania i szkoleń.

  Podziękowania przewodniczącego 
Zjazdu zakończyły obrady.                    (JK)

Obraduje Komisja Skrutacyjna

Na  Zjazd przybyli wypróbowani przyjaciele  Izby  

Janusz Piechociński, 
wiceprezes Rady 
Ministrów: 
  -  Mamy oznaki głę-
bokiego stanu kryzyso-
wego, będącego konse-
kwencją trzech ostatnich 
lat. Mimo pogarszania się 
koniunktury, musimy szu-
kać szansy we współpracy 
międzynarodowej, do któ-
rej musimy być świetnie 
przygotowani. Dlatego wraca fundamentalna 
sprawa znajomości języków, z rosyjskim bu-
dowlanym na czele. 
  Otwierają się możliwości przejęcia 
robót budowlano-montażowych na rynku 
rosyjskim: modernizacja Dubnej, duże in-
westycje w okręgu kaliningradzkim i bardzo 
interesująca oferta z regionów syberyjskich, 
aby polscy inżynierowie, ekonomiści i inni 
specjaliści, nie tylko przeprowadzili szko-
lenia z zakresu gospodarki komunalnej, ale 
także współuczestniczyli w tym, co się nazy-
wa termomodernizacja, budowa oczyszczal-
ni ścieków, utylizacji odpadów. 
  Mamy technologie, które są racjonal-
ne, niskokosztowe i aprobowane na tam-
tym poziomie oddziaływania społecznego. 
W związku z tym, zapowiadam bardzo mocną 
i aktywną akcję na rynkach wschodnich. Jest 
to głównie rynek kazachski, azerski, turk-
meński, a więc krajów, gdzie jest duży wzrost 
produkcji surowców energetycznych. Zapo-
wiadam bardzo szerokie wsparcie dla sektora 
firm budownictwa infrastrukturalnego.  
  Drugi obszar spraw - to pobudzanie in-
westycji w kraju i budownictwa. Będziemy 
pobudzać gospodarkę, w oparciu o  pienią-
dze unijne.

Jerzy Gumiński, przewodniczący 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych:

 - MOIIB idzie we 
właściwym kierunku i 
to zasługa, szczególnie 
przewodniczącego, 
Mieczysława Grodz-
kiego, który dobrał 
sobie zespół dobrych 
fachowców. Dzięki ich 
pracy, jesteśmy dobrze 

postrzegani na terenie Mazowsza. Ale mamy 
też kryzys, który dotknął również inżynie-
rów. 
  Splendoru nam nie przysparzają takie 
budowy, jak lotnisko w Modlinie, Stadion 
Narodowy, a szczególnie autostrada A-2 ze 
sławnym odcinkiem C. Czy to wszystko jest 
winą budowlanych? Chyba nie do końca. 
Wina leży po stronie sposobu wykonywania 
ustawy o zamówieniach publicznych. 
  Postulował, aby środowisko inżynier-
skie pokusiło się o stworzenie nowej ustawy 
o zamówieniach publicznych.  
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Wystąpienia gości 

Krzysztof Makuch,   
Izba Lekarska w Warszawie:

  - Dla mnie, jako gościa zjazd to okazja 
do wsłuchania się w Wasze sukcesy i wasze 
problemy. To okazja do wyrażenia szacunku 
za przewodzenie Mazowieckiemu Forum. 
Mam nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom, 
uda się problemy deregulacyjne, czy zwią-
zane z prawem budowlanym, przenieść do 
odpowiednich dokumentów. Wierzę, że te 
nasze potyczki, które nazywamy często kon-
sultacjami czy negocjacjami, to nie będzie 
ring, na którym odbędzie się pojedynek, ale 
będzie droga kompromisu, która będzie słu-
żyła  społeczeństwu.
 W uznaniu istotnego wkładu w integrację 
środowiska lekarskiego i inżynierskiego, 
przekazał kol. Jerzemu Kotowskiemu, w 
imieniu Izby Lekarskiej, pamiątkowy medal 
im. dr. med. Jerzego Moskwy.  

Jolanta Przygońska, 
przewodnicząca Okręgowej Izby 
Urbanistów:

  - Mam nadzieję, że 
mamy już za sobą naj-
gorszy okres związany 
z deregulacją. Wspólne 
działania samorządów 
miały szczególne zna-
czenie dla nas urbani-
stów, ponieważ projekt 
zmian dotykał to śro-
dowisko najbardziej. Działaliśmy solidarnie, 
występowaliśmy wspólnie, co dało efekty. 
W ocenie projektu, który dzisiaj funkcjonu-
je, nasz zawód jest bezpieczny. Szczególnie 
dziękuję prezesowi Andrzejowi Dobruckie-
mu, który w tym trudnym okresie przewodził 
grupie B-8 i który formułował stanowcze 
postulaty. Dziękuję teraz kolegom, z którymi 
na codzień współpracuję w ramach Mazo-
wieckiego Forum i Łódzkiego Porozumienia 
- Mieczysławowi Grodzkiemu i Grzegorzo-
wi Cieślińskiemu.

Tomasz Waźbiński,  
Kancelaria Marszałka 
Województwa Mazowieckiego:

  Dyrektor przekazał list od marszał-
ka Adama Struzika, w którym ten 
wysoko ocenił wkład pracy samorzą-
du inżynierskiego w rozwój regionu. 
Budownictwo - podkreślił - to jeden z 
najważniejszych sektorów naszej go-
spodarki, który ma ogromne znaczenie 
dla prężnego rozwoju infrastruktury 
kraju. MOIIB w 
tym zakresie odgry-

wa kluczową rolę, a 
prowadzona przez izbę 
działalność pozwala zdo-
być  wiedzę specjalistycz-
ną i integruje środowisko 
inżynierskie tej branży.  

Dyr. Piotr Sobucki,   
Urząd Wojewódzki 
w Warszawie:

 - Podziękował w imie-
niu Wojewody Mazowiec-
kiego za zaproszenie i 

życzył zjazdowi owocnych obrad i sukcesów 
całej organizacji. Życzę Wam dodał - żeby 
administracja architektoniczno-budowlana 
była dla was i dla całego procesu budowla-
nego jak najbardziej przyjazna.  

Stanisław 
Leszek, 
przewodniczący 
Izby Biegłych 
Rewidentów:

 - Jestem tu,  dlatego, że wspólnie działa-
jąc w ramach  Forum poznaliśmy się i po-
lubili. Wielką rolę odegrała potrzeba chwili, 
w sytuacji silnego, a 
może nadmiernego 
oddziaływania regu-
latora prawa, kiedy 
musieliśmy wspólnie 
działać. Następnie 
- stwierdził sięgając 
do swego doświad-
czenia zawodowego, 
jako rewidenta - że 
u podłoża wszelkich 
katastrof czy innych 
incydentów na bu-
dowie leżą przede 
wszystkim koszty i 
skąpstwo inwestora.

Andrzej Dobrucki, 
prezes Krajowej 
Rady PIIB:

 - Pogorszyła się kondy-
cja polskiego budownic-
twa i kondycja firm. Bu-
downictwo odpowiada za 
7 proc PKB, zatrudnia po-
nad 600 tys. osób. Upadłość w ub.r. ogłosiło 
ok. 300 firm. Przewiduje się, że w br. ok. 150 
tys. osób jest zagrożonych perspektywą utra-
ty pracy. Może to oznaczać, że rynek straci 
wykwalifikowanych pracowników a budżet - 
wpływy z podatków. Zagrożenia dla systemu 
bankowego z tytułu sytuacji w budownictwie 
mogą sięgać ok. 20 mld zł. Sytuacja staje się 
bardzo groźna i złożona dla całej gospodar-
ki. Skupiliśmy - dodał - uwagę na pracach 
nad  rządowymi projektami: prawo budow-
lane i o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
zawodów regulowanych. Przedłożyliśmy 
w tej sprawie swoje wnioski i stanowiska. 
Proponowaliśmy, żeby nowe rozwiązania bu-
dować korzystając z wiedzy i doświadczenia 
osób, które czynnie wykonują swoje zadania 
w budownictwie na wszelkich etapach proce-
su budowlanego.
 Prezes odnotował z zadowoleniem suk-
cesy izby, ale też z niepokojem zauważył, 
że ciągle nie jest zadawalające uczestnictwo 
w szkoleniach i spadek czytelnictwa prasy 
fachowej.   

  
Anatol Kuczyński, 

Mazowiecka 
Okręgowa Izba 

Architektów:

 - W kryzysie gospo-
darki europejskiej, 
nasza rola, jako in-
żynierów i organiza-

torów zadań budowlanych jest wyrywkowa. 
Ustawa o zamówieniach publicznych dobrze 
funkcjonuje tylko w obszarze gotowych pro-
duktów. Skoro zatem kryterium najniższej 
ceny, tam zawarte - jest szkodliwe, w takim ra-
zie powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób 
wyłonić wykonawcę, który da cenę racjonalną. 
Może wykorzystać tu włoskie doświadczenia 
z ceną „optymalną”, dzięki której inwestor ma 
zapewnioną dobrą ofertę cenową.

Krzysztof Makuch wręcza medal im. J.Moskwy 
Jerzemu Kotowskiemu
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Konsultacje

Jak uprościć procedury inwestycyjne w budownictwie?

Nie popsujmy prawa
Bez zmiany systemu stanowienia prawa 

o budownictwie, bez konsolidacji prze-
pisów oraz zmiany procedur sądowniczych,  
grozi dalsza destabilizacja w branży inwe-
stycji budowlanych oraz utrata dużej części 
środków pomocy unijnej na finansowanie in-
westycji. Taką diagnozę przynosi raport: Pol-
skie drogi: dlaczego Polska nie radzi sobie z 
inwestycjami infrastrukturalnymi, opracowa-
ny przez Centrum im. Adama Smitha. 
  Ocena ta odpowiada sytuacji w całym 
polskim budownictwie - twierdzili eksperci, 
zabierający głos, podczas konferencji w Pa-
łacu w Wilanowie 9 kwietnia br. pt. Uprosz-
czenie procesu inwestycyjnego w budownic-
twie, przygotowanej przez MOIIB. W debacie 
wzięli udział architekci, urbaniści, inżynie-
rowie, projektanci, inwestorzy, deweloperzy, 
prawnicy. Gośćmi spotkania byli: Olgierd 
Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, prof. Zygmunt Niewiadom-
ski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego, Jaromir Grabowski, 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. Izbę reprezentował Mieczysław Grodzki, 
przewodniczący Rady MOIIB i Roman Lu-
lis, zastępca sekretarza Rady.
 Min. Olgierd Dziekoński stwierdził, że mu-
simy unowocześnić i zracjonalizować prawo, 
bowiem tylko w ten sposób przyspieszymy 
procesy inwestycyjne i obniżymy ich koszty. 
Musimy dokonać głębokiej przebudowy, bo-
wiem drobne ingerencje w przepisy, powodują 
jeszcze większe problemy. Musimy stworzyć 
mechanizm dla racjonalnego gospodarowania 
przestrzennego oraz uporządkować proces in-
westycyjny.
  Prof. Zygmunt Niewiadomski przed-
stawił założenia kodeksu budowlanego. Przy-
nosi on m.in. obowiązek sporządzania planu 
miejscowego. - Chcemy - mówił - doprowa-
dzić do tego, że inwestowanie będzie możliwe 
tylko na podstawie planu. Wprowadzimy też 
regulację, która spowoduje, że gmina będzie 
musiała uzasadnić, dlaczego przeznacza okre-
ślone tereny pod zabudowę. Chcemy też usta-
bilizować miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Radykalnie uproszczony 
zostanie proces decyzyjny, który skróci pro-
cedury biurokratyczne, z kilku postępowań 
decyzyjnych do jednego. Nastąpi również 

odejście od postępowań KPA, które ma swo-
je źródło w normach pochodzących jeszcze z 
1928 r. lub z czasów austriackich. Odejdzie 
się od trybów nadzwyczajnych postępowania 
administracyjnego. Stworzony zostanie rów-
nież rejestr budowlany, gdzie każdy będzie 
mógł zaczerpnąć informacji o inwestycjach.
   Jaromir Grabowski przywołał dane, że w 
Polsce na uzyskanie pozwolenia czeka się 311 
dni, w Czechach 150 a w USA - 40. Ten polski 
czas tracony, wynika głównie z ustawy o pla-
nowaniu przestrzennym i nie widzę możliwo-
ści by uległ on skróceniu dzięki prawu budow-
lanemu. Stwierdził: - Próbuje się wprowadzać 
specustawy, które mają ominąć niewydolność 
prawa budowlanego. Dałoby się żyć w tym 
kraju, gdyby prawo było stabilne. 
  Mieczysław Grodzki poinformował  
o prowadzonej całej serii spotkań-konsulta-
cji, w poszczególnych dzielnicach. Wnioski 
z nich będą przekazywane do zespołu pracu-
jącego nad nowym prawem. Głos środowiska 
inżynierów budowlanych jest ważny, bowiem 
to oni realizują budowy i spotykają się z pro-
blemami ich wykonywania. Izba współpra-
cuje z wszystkimi instytucjami, które mają 
wpływ na procedury inwestycyjne, bo to 
pozwala inżynierom na skuteczniejsze wyko-
nywanie swoich obowiązków. Uważa ich za 
współuczestników procesu inwestycyjnego, 
a nie „prześladowców”, kontrolerów itd. Za-
proponował, by w nowym prawie odciążyć 
kierownika budowy z pewnych czynności. 
Jest on tym, który od rozpoczęcia budowy do 
jej zakończenia, odpowiada za wszystko. Ta 
odpowiedzialność powinna być rozłożona na 
szereg osób.
  Zbigniew Okoński prezes Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich, budujący 

miasteczko Wilanów, poparł kierunek zmian.  
Wskazał, że inwestorzy powinni być stroną 
tworzenia miejscowego planu. Tak było w 
jego przypadku na Wilanowie, gdzie wynego-
cjował z gminą umowę na warunki budowy. 
Inwestorów - mówił - boli uciążliwość biuro-
kratyczna, zbyt wielka ilość stron postępowa-
nia i „poszatkowanie” procesu decyzyjnego, 
gdyż spowalnia to cały proces.  Nie ma wtedy 
budowy i zwrotu wpływów z inwestycji dla 
inwestora. Szczególnie szkodzą zaś niektóre 
organizacje ekologiczne. Zaapelował do Ko-
misji Kodyfikacyjnej, by ograniczyła prawa
osób trzecich, bo występują tu wypaczenia.
  Grażyna Lendzion. Dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich poparła także kierunek zmian. 
Stwierdziła, że w ślad za kodeksem powinny 
iść zmiany w innych ustawach, bowiem jest 
tam wielka niespójność. Wystąpiła w obronie 
„nielubianych” urzędników, którzy muszą w 
tym bałaganie prawnym podejmować decy-
zje. - Wiele niespójności - wskazała - jest w 
ustawie o drogach i w prawie budowlanym. 
  Jan Kępa, przewodniczący Mazowiec-
kiej Izby Architektów zwrócił uwagę, że w 
UE plany przestrzennego zagospodarowania 
nie są ujednolicone, ani nie staną się takie w 
przyszłości. Nie ma tam nigdzie - wyniesio-
nego na piedestał w Polsce - „świętego prawa 
własności”. Planowanie nie jest podporząd-
kowane żadnej prawnej doktrynie. Żaden kraj 
nie ma też systemu planowania, który gwa-
rantowałby sukces i satysfakcję. Stwierdzenia 
te, cytowane z wydanej kilka lat temu książki 
- zdaniem architekta - powinny być stosowa-
ne w polskiej przestrzeni. Jan Kępa podaro-
wał pracę prof. Niewiadomskiego, by dawała 
mu „głębię oraz perspektywę” w patrzeniu na 
problemy.
  Piotr Gadomski z Mazowieckiej Izby 
Architektów stwierdził, że w procesach inwe-
stycyjnych zawsze naruszamy interesy osób 
trzecich. Trzeba jednak w nowym prawie 
ograniczyć ich interesy oraz zawierać ugodę. 
Obszar oddziaływania obiektu jest zawsze 
większy od działki inwestycyjnej. To kwe-
stia stworzenia odpowiednich przepisów, ale  
i wypracowania zasad ładu społecznego.
 Prof. Leonard Runkiewicz zapropono-
wał, żeby z ustawy usunąć wszystkie sprawy 
techniczne, do normatywów, rozporządzeń, 
wytycznych itd. - tak, jak jest w wielu kra-
jach. Nie powinny być tu zapisane uprawnie-
nia budowlane, rzeczoznawstwo, akustyka...  
Tyle, że w życiu tego trzeba przestrzegać.  
- I druga sprawa - podkreślił - jestem za tym, 
żeby poziom wiedzy tych, którzy decydują  
o naszym życiu ciągle był aktualizowany z 
techniką budowlaną. W budownictwie powin-
ny być instrumenty przymusowego podnosze-
nia kwalifikacji dla osób, które uczestniczą w
nauczaniu i realizacji procesu budowlanego.
  Uczestnicy konferencji zgłosili szereg 
wniosków i uwag do obowiązujących przepi-
sów praw, które zostaną przekazane do Komi-
sji Kodyfikacyjnej ds. Kodeksu Budowlanego.

Dyskusja, stojąca na wysokim meryto-
rycznym poziomie, zapewne dała wiele 

materiałów do przemyśleń twórcom nowego 
prawa.                                                 (MW)

Prof. Leonard Runkiewicz  
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Piotr Dudek, przewodniczący 
Stowarzyszenia Techników Pol-

skich w Wielkiej Brytanii jest również 
członkiem MOIIB. Jest absolwentem 
Politechniki Świętokrzyskiej, Wydziału 
Budownictwa Lądowego. Uprawnienia 
budowlane zdobył w Polsce. Następnie 
pracował w Wielkiej Brytanii. 
  Kilka słów wprowadzenia. Od po-
nad dziesięciu lat obserwujemy rozwój 
technologii modelowania bryłowego 
3D BIM (Building Information Model-
ling). Obecnie wszystkie liczące się syste-
my w budownictwie - od projektowania 
wielobranżowego, przez kosztorysowanie, 
zarządzanie inwestycją i jej eksploatacją 
- są oparte o technologię BIM. Podstawo-
wą rolę pełni tu wirtualny model budowli, 
zawierający komplet danych geometrycz-
nych i technicznych. Jest on przedmiotem 
wymiany oprogramowania, pomiędzy sys-
temami różnych branż i różnych producen-
tów. Wszystkie dane są zapisane w jednym 
pliku w formacie IFC, akceptowanym przez 
wszystkie systemy CAD/BIM. Korzyści, 
wynikające z tej technologii są wielorakie: 

 dokumentacja lepszej jakości, pozbawio-
na większości błędów w technologii 2D,

 łatwiejsza współpraca pomiędzy branża-
mi,

 lepsze i tańsze projekty, oszczędności na 
etapie projektu,

 lepsze i szybsze monitorowanie kosztów,
 oszczędności na poziomie całego przed-

sięwzięcia.
 Są to korzyści na tyle istotne, że w wie-
lu krajach wprowadzono technologię BIM, 
jako obowiązkową w inwestycjach publicz-
nych. Pionierem są USA i Kanada, gdzie 
w większości stanó opracowano stosowne 
przepisy i standardy (w USA wydano już 
drugą wersję normy BIM). W Europie we 
wdrażaniu BIM do prawa budowlanego 
przodują kraje skandynawskie oraz Wielka 
Brytania. 

  Przypadek brytyjski wydaje się być 
najciekawszy i najbardziej zaawansowany. 
Rząd brytyjski założył bowiem, że wszyst-
kie zamówienia publiczne na prace budow-
lane począwszy od roku 2016 muszą być 
realizowane z wykorzystaniem technologii 
BIM. W tym celu wyznaczył pełnomocnika, 
odpowiedzialnego za wdrożenie BIM, pro-
gramy pilotażowe i szereg działań przygoto-
wawczych. Nieco w tyle pozostają Niemcy, 

BIM zmienia budownictwo

Francja i Hiszpania, ale i tam postęp imple-
mentacji tej technologii, w ostatnim okresie 
jest widoczny.   
  Kol. Dudek omawiając technologię 
BIM, oparł się na kilku przykładach z te-
renu Wielkiej Brytanii. Mówił m.in. o bu-
dowie lotniska Heathrow, Olimpic Park 
Center oraz przebudowie mostu na Tamizie,  
w których to realizacjach sam bezpośrednio 
uczestniczył. 
  Modelowanie informacji o budynku 
(BIM) to cyfrowa reprezentacja fizycznych
i funkcjonalnych cech obiektu – zdefinio-
wał system Piotr Dudek - To wspólny dla 
wszystkich uczestników komplet informa-
cji o obiekcie, tworzący solidną podstawę 
do podejmowania decyzji podczas projek-
towania, wykonawstwa i eksploatacji. Za-
stosowanie BIM możliwe jest we wszyst-
kich etapach realizacji inwestycji, w tym w 
koncepcji, projekcie budowlanym, szczegó-
łowych wykonawczych projektach branżo-
wych, analizie techniczno-ekonomicznej, 
  Żeby zbudować model w technologii 
BIM, trzeba posiadać i umieć użytkować 
serie profesjonalnych programów, których 
aktualna dostępna paleta sięga 30-40 opro-
gramowań do wyboru. (większość z nich 
już dziś jest w Polsce dostępna, chociaż 
bardzo kosztowna). Kol Piotr przyznał, że 
wystarczyła mu znajomość 4 z nich, aby już 
osiągnąć znaczący sukces.
  Korzyści z zastosowania BIM to możli-
wość wykonywania analiz techniczno-kosz-
torysowych, śledzonych wraz ze zmianami 
wprowadzanymi w realizacji obiektu. Ta 
technologia pozwala na bezinercyjną ocenę 
konsekwencji technicznej i ekonomicznej 
wprowadzania w trakcie budowy nowych 
rozwiązań technicznych.. 
  Zainteresowanie BIM sukcesywnie ro-
śnie.  Zwolennicy są świadomi atutów tech-
nologii BIM, która w sposób nieporównanie 
skuteczniejszy pozwala uniknąć błędów, w 

koordynacji bezkolizyjnego prowadzenia 
instalacji różnorodnych mediów. 
  - Dzięki BIM - podkreślał gość z 
Londynu - następuje racjonalizacja dostaw 
materiałów i sprzętu, dostosowanych do 
etapów budowy i stanu zaawansowania 
prac. Już sprawdzone dane o racjonalizacji 
budowy wskazują na oszczędności materia-
łów, sprzętu i robocizny na poziomie 20%.  
Firmy brytyjskie, wykorzystujące BIM, są 
w postępowaniach przetargowych w znacz-
nie korzystniejszej sytuacji przetargowej.
  BIM istnieje od 1970 r. Jednakże, po-
trzeba było kilkanastu lat, zanim warunki 
budowy modelu informacyjnego i modelo-
wania informacji o budynku, zostały przy-
jęte. Pierwsze wdrożenie technologii BIM 
do tworzenia wirtualnej koncepcji budyn-
ku, nastąpiło w 1987 roku.  Od tego czasu 
system rozwija się dynamicznie w krajach  
Zachodniej Europy i w Ameryce Północ-
nej. Ze względu jednak na duży wydatek 
i potrzebę posiadania personelu o wyso-
kich kwalifikacjach, nieliczne firmy mogą
pozwolić sobie na ich zakup i wyjątkowo 
kosztowne wdrożenie systemu. 
  Gość Izby podkreślił i inne aspekty 
BIM. Tradycyjny projekt budynku był dotąd 
w dużej mierze uzależniony od dwuwymia-
rowych rysunków (plany, rzuty, przekroje, 
etc.)  Modelowania informacji o budowli 
precyzuje podstawowe przestrzenne dane 
w szerokim tego słowa znaczeniu, a także 
potrafi ocenić czas wykonania poszczegól-
nych czynności, przygotować przedmiar 
materiałowy dla całości i dla wycinka budo-
wy, określić potrzeby sprzętowe, liczebność 
personelu wykonawczego itd. 
   BIM umożliwia natychmiastowe prze-
kazywanie informacji od zespołu projektan-
tów - architektów, geodetów, inżynierów 
- do głównego wykonawcy i podwykonaw-
ców, a następnie do operatora - właściciela. 
Każda komórka, uczestnicząca w procesie 
budowlanym, dodaje swoje dane do budo-
wanego wspólnego modelu.  Zmniejsza to 
straty informacji, które w systemie trady-
cyjnym mają miejsce, a także umożliwia 
przekazywanie szczegółowych danych, dla 
właścicieli złożonych struktur. 

  Chociaż w Polsce stosowane są ele-
menty BIM, to jednak nie jest to cały sys-
tem, stosowany w świecie. Zachodzi po-
trzeba - postulowali uczestnicy szkolenia 
- popularyzowania tej metody. Chociaż 
temat doczekał się już kilku prezentacji to 
wiedza o nim jest zaledwie sygnalna i przed 
nami ambitne zadanie spopularyzowania 
wiedzy o zasadach funkcjonowania BIM. 

Kierownictwo Izby spotkało się Piotrem 
Dudkiem, który  obiecał pomóc w prze-

szkoleniu z tematyki BIM  grupę członków, 
na konkretnym obiekcie w Warszawie. Mó-
wiono też o  organizacji seryjnych szkoleń, 
a także spotkań informacyjnych, dla krajo-
wych menadżerów projektowania i zarzą-
dzania projektami.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Techników  Polskich w Wielkiej Brytanii

      MOIIB nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Techników Polskich  
w Wielkiej Brytanii.  W jej ramach, 26 marca br odbył się w siedzibie Izby odczyt 
mgr inż. Piotra Dudka, poświęcony Building Information Modelling. To dziedzina sła-
bo znana w Polsce, toteż prezentacja wzbudziła zainteresowanie naszych człon-
ków.

Piotr Dudek w czasie prezentacji
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  Czym się zajmuje  Wydział?
 Krzysztof Wojdyga: - Ponad 80 proc. 
naszych absolwentów pracuje w branży 
sanitarnej. Zajmują się projektowaniem 
w budownictwie. Jesteśmy typowym wy-
działem inżynierskim, związanym ściśle z 
budownictwem. Nasi absolwenci mogą się 
starać o uprawnienia budowlane.   A tylko 
piata część. absolwentów, to inżynierowie 
pracujący w ochronie środowiska. Mimo, 
że jest to istotna sprawa, dobrą pracę po 
tym kierunku znaleźć mogą tylko studenci 
najlepsi. 

  Jak wygląda organizacja studiów?
  KW: - Mamy studia trzystopniowe: in-
żynierskie, magisterskie i doktorskie. Pro-
wadzimy zajęcia na studiach dziennych i 
niestacjonarnych. Prowadzimy siedem stu-
diów podyplomowych i od kilku lat mamy 
też studia w języku angielskim. Z kolei w 
tym roku dokonaliśmy pierwszego naboru 
na studia anglojęzyczne drugiego stopnia. 
Nasza oferta dydaktyczna jest bardzo szero-
ka. Zastanawiamy się jednak, czy z różnych 
względów, a głównie z powodu podniesie-
nia poziomu kształcenia na naszym wydzia-
le, nie ograniczyć trochę liczby przyjmowa-
nych studentów.  

 Jarosław Chudzicki: - Również w tym 
kierunku pójdą inne działania. Od kilku lat 
prowadzimy studia inżynierskie 7.seme-
stralne i studia magisterskie 3.semestralne. 
Stan ten był wynikiem przejścia ze studiów 
jednolitych magisterskich na system dwu a 
teraz trzystopniowy. Ponieważ studia inży-
nierskie zostały pomyślane, jako studia 7. 
semestralne, po pewnym czasie zorientowa-
liśmy się, że można poprawić organizację 
zajęć. Studenci mają kłopoty z opanowa-
niem materiału dydaktycznego w dość krót-
kim czasie.
  Mamy dużo przedmiotów, w ramach któ-
rych, słuchacze wykonują dość skompliko-
wane i złożone projekty. Efekt jest niestety 
taki, że studenci nie mieszczą się z nimi 
w wyznaczonym terminie zaliczenia. Stąd 
chcemy od kolejnego roku akademickiego, 
rozpocząć studia inżynierskie, wydłużone 
do 8. semestrów. Mamy  informacje, że 
naszym studentom brakuje praktycznego 
przygotowania zawodowego.  Stąd dodat-
kowy semestr studiów I stopnia chcieliby-

śmy wykorzystać do rozbudowania praktyk 
zawodowych. W tym semestrze student zaj-
mowałby się też pracą dyplomową. Obec-
nie praca ta jest wykonywana praktycznie 
w ciągu ostatniego  miesiąca siódmego se-
mestru. Uważamy, że jakość tych prac nie 
jest dobra. Stąd wydłużenie czasu studiów 
ma służyć podniesieniu jakości kształcenia i 
przygotowania absolwenta do pracy na polu 
zawodowym.

  Czy wasz absolwent bezpośrednio 
po studiach jest w stanie wykonywać 
samodzielnie zadania budowlane?
 JCh: - Na pewno musi praktykować, tak 
jak w każdym zawodzie. Otwarcie zawodów 
jest propozycją kontrowersyjną. Wprawdzie 
celem jest likwidacja złych praktyk i nawy-
ków w różnych branżach, ale z drugiej stro-
ny - jednostronne uwolnienie pracowników, 
którzy mają przygotowanie teoretyczne za-
wodowe, ale brakuje im doświadczenia do 
podejmowania ważnych decyzji, jest dys-
kusyjne. W moim przekonaniu nie byłoby 
roztropne, żeby absolwent tuż po studiach 
mógł samodzielnie pełnić odpowiedzialne 
funkcje i podejmować decyzje. Z drugiej 
strony, izby inżynierów stanowią pomoc za-
wodową dla wszystkich inżynierów, w tym 
i tych, którzy zdobywają uprawnienia i pod-
wyższają kwalifikacje. 

  Jak powinno wyglądać wchodzenie w 
życie zawodowe młodych inżynierów?  
 KW: - Okres praktyk dla studentów 
wchodzi w zakres studiów i za to jest od-
powiedzialna uczelnia. Mamy przygotowa-
ne dobre plany kształcenia, które spełniają 
określone kryteria. W tej chwili wydział 
współpracuje z 230 firmami, dla których 
robimy ekspertyzy. W głównej mierze są 
to miejsca, gdzie nasi studenci odbywają 
praktyki. Muszę też przyznać, iż ta sytuacja 
trochę się pogorszyła, bowiem przedsię-
biorstwa nie są specjalnie zainteresowane 
udostępnieniem bezpłatnych miejsc pracy w 
swojej firmie. Dopóki będziemy współpra-
cować z przemysłem to sądzę, że  problemu 
mieć nie będziemy. 

  Czy patrząc z tej perspektywy, dostrze-
ga Pan potrzebę istnienia bliskich kontak-
tów uczelni, nie tylko z przedsiębiorcami, 
ale również z taką Izbą, jak nasza?

 JCh: - Współpracujemy z Izbą. Jej głów-
ną rolą w środowisku zawodowym jest or-
ganizowanie egzaminów na uprawnienia. 
Przyznam, że wielu pracowników naszego 
wydziału było twórcami i weryfikatorami 
pytań, które są zadawane na tych egzami-
nach. Stąd uważam, że nasza współpraca 
oparta o podłoże merytoryczne jest bardzo 
ścisła. Kilku naszych kolegów współpracu-
je stale z Izbą a prof. Zbigniew Kledyński 
jest nawet wiceprezesem PIIB. A zatem te 
kontakty są i  uważamy, że powinny być 
rozwijane.

  Wspominaliśmy, że mogą pogorszyć się 
warunki odbywania praktyk w firmach. 
Od wielu lat zwracamy uwagę na to, że 
aby studenci byli  na bieżąco z najnowszy-
mi rozwiązaniami technicznymi w branży,  
udajemy się do przemysłu a nie przemysł 
do nas. To głębszy problem,  związany z 
finansowaniem nauki w Polsce. Przedsię-
biorstwa nie są chętne tu do współdziała-
nia, bo nie jesteśmy dla nich odpowiednio 
atrakcyjnym partnerem. Często zabieram  
studentów na wycieczki do różnych firm i 
przedsiębiorstw, żeby rozszerzyć informa-
cje przekazywane na wykładach. Większe 
firmy mają własne zaplecze doświadczalne, 
laboratoryjne, związane z prowadzeniem 
własnych badań i rozwojem

 KW: - Jednak w wielu przypadkach je-
steśmy potrzebni, a często wręcz niezastą-
pieni. Jeżeli mają być rozwiązywane jakieś 
trywialne problemy inżynierskie, wtedy nikt 
do drzwi nauki nie puka. Ale przy bardziej 
skomplikowanych problemach współpracu-
jemy z wieloma firmami.

  Jak Panowie oceniacie pomysł za-
warcia w Kodeksie Budowlanym 
wszystkich elementów, decydujących 
o procesie budowlanym, w tym rów-
nież wymagań wynikających z ochrony 
środowiska?
 JCh: - Idea wydaje się słuszna, ale oczy-
wiście podobnie jak przy innych ważnych 
dla kraju inwestycjach, takich jak drogi, li-
nie kolejowe, infrastruktura energetyczna, 
wymagania dotyczące ochrony środowiska 
nie mogą być  narzędziem do blokowania 
inwestycji i rozwoju kraju.

Rozmowa z  prof. dr hab. Krzysztofem Wojdygą - dziekanem  
i dr inż. Jarosławem Chudzickim, prodziekanem Wydziału 

Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Inżynierowie 
od środowiska
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  Interesuje nas Panów pogląd na te-
mat często bardzo wygórowanych wy-
magań związanych z ochroną przed 
hałasem i „przyjaznych” dla zwierząt 
dróg. To utrudnia bardzo realizowanie 
budowę dróg.
 KW: - Wprowadzanie nowych wyma-
gań i przepisów często w początkowej fazie 
wdrażania jest stosowane z pewną prze-
sadą. Tak właśnie wygląda sytuacja np. z 
nagminnym stosowaniem ekranów dźwię-
kochłonnych, wzdłuż nowo budowanych 
arterii komunikacyjnych, często ustawia-
nych w terenie niezabudowanym. Z drugiej 
strony, wyposażanie autostrad w kładki dla 
zwierząt jest konieczne, ponieważ tak duże 
i liniowe obiekty budowlane naziemne, po-
wodują zaburzenia dla naturalnego sposobu 
bytowania i żerowania zwierząt, ich wędró-
wek, itd. Tutaj wyraźnie widać konieczność 
współpracy ekologów, zoologów z inżynie-
rami i ośrodkami decyzyjnymi w zakresie 
budownictwa.

  Jak ocenia Pan walkę o środowisko w 
kontekście np. casus Dolina Rospudy? 
 JCh: - To  problem ogólnospołeczny, 
który będzie się nasilał.  Z jednej strony 
następuje stała tendencja do rozwoju infra-
struktury związanej z rozwojem jednostek 
osadniczych układów komunikacyjnych, 
pozyskiwania coraz większej ilości niezbęd-
nej do dalszego rozwoju ludzkości energii. 
Z drugiej strony widzimy na każdym kroku, 
jak ten rozwój zabiera i niszczy naturalne 
ekosystemy, siedliska bogate przyrodniczo, 
itp. 
  Od kilku lat postulowany jest tzw. 
rozwój zrównoważony, a więc możliwość 
dalszego rozwoju społeczeństwa, w zgodzie 
i poszanowaniu środowiska naturalnego. 
Nie jest to łatwe, bo brakuje odpowiednich 
wzorców i rozwiązań. Sytuacji nie ułatwia-
ją także działania radykalnych organizacji 
ekologicznych. Przecież trudno jest wytłu-
maczyć mieszkańcom, którzy mają zalane 
posesje np. w okolicach Puszczy Kampi-
noskiej, że jest to sytuacja niezbędna, aby 
utrzymać w pewnym miejscu niewielki 
ekosystem bagienny, z kilkoma rzadkimi 
okazami ptaków lub płazów. Musimy tutaj 
wypracować rzeczowe, racjonalne podej-
ście do dalszych działań. 
  Z jednej strony dalszy rozwój technicz-
ny jest nieunikniony, z drugiej strony czu-
jemy na sobie odpowiedzialność, aby jak 
najwięcej niezmienionego środowiska natu-
ralnego zachować dla przyszłych pokoleń. 
Koledzy z naszego wydziału są  zaangażo-
wani w rozwiązywanie takich problemów. 
Profesor Andrzej Kraszewski był zaanga-
żowany jako ekspert i negocjator właśnie w 
„casusie Dolina Rospudy”.

 Dziękuję za rozmowę
                                              rozmawiał: 

Mieczysław Wodzicki

Wyższa Szkoła Ekologii i Za-
rządzania w Warszawie to 

kolejna uczelnia, z którą nasza 
Izba nawiązała partnerskie kon-
takty. W ramach odbywających 
się tam III Targów Pracy, przed-
stawiciele MOIIB spotkali się ze 
słuchaczami wydziału architektu-
ry. W czasie spotkania, przewod-
niczący, Mieczysław Grodzki, 
szef Komisji Kwalifikacyjnej,
Krzysztof Latoszek oraz Krzysztof Booss, 
członek Komisji Kwalifikacyjnej, zapoznali
słuchaczy z zasadami uzyskiwania upraw-
nień budowlanych. W spotkaniu brali rów-
nież udział: doc. dr Monika Madej, rektor 
szkoły oraz doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz, 
dziekan Wydziału Architektury. 

 Mieczysław Grodzki zaprezentował Izbę, 
podkreślając jej rolę w procesie uzyskiwania 
uprawnień budowlanych przez absolwen-
tów oraz doskonalenia wiedzy inżynierskiej. 
Stwierdził, że uzyskanie uprawnień do wy-
konywania samodzielnych zadań w budow-
nictwie wymaga odbycia praktyki zawodo-
wej na budowie oraz zdania odpowiednich 
egzaminów przed Okręgową Komisją Kwa-
lifikacyjną. Same procedury nie są złożone, o
czym świadczy fakt, że 90 proc. przystępują-
cych do egzaminu, zdaje go pomyślnie. 
 - MOIIB - podkreślił przewodniczący - 
działa na rzecz budowania wysokiej etyki, 
towarzyszącej pracy inżyniera budownictwa. 
Wyraził przekonanie, że „za dwa lata wszyscy 
spotkamy się w Izbie”. Z kolei Krzysztof La-
toszek wyjaśniał studentom, co to jest „samo-
dzielna funkcja w budownictwie” i jakie wy-
mogi trzeba spełnić, by takie prawo uzyskać. 
Przestrzegał przed lekceważeniem praktyki i 
próbami omijania tego obowiązku.   Krzysz-
tof Booss, dzieląc się swymi spostrzeżenia-
mi i doświadczeniami z przeprowadzanych 
postępowań egzaminacyjnych, stwierdzał, 
że „odfajkowanie” praktyki często wycho-
dzi na jaw w czasie ustnego egzaminu, kiedy 
padną pytania „z placu budowy. Informował, 
iż należy starannie dobierać sobie opiekuna 
(koniecznie z 
ważnymi upraw-
nieniami) i co-
dziennie trzeba 
być na budowie. 
W dzienniku 
praktyki, nadzo-
rujący powinien 
przynajmniej raz 
w miesiącu wy-
dać opinię. Na-
leży pisać tam, 
nie to, co robiła 
budowa, ale „co 
robiłem ja”.

  Ciekawe były pytania i interesująca wy-
miana poglądów na ich temat.  Słuchacze, 
często już po pierwszych doświadczeniach 
zawodowych, interesowali się zwłaszcza 
praktyczną stroną zdobywania uprawnień. 
Czy w każdej specjalności trzeba przechodzić 
od nowa całą procedurę kwalifikacyjną i jak
można uzyskać nieograniczone uprawnienia 
architektoniczne. Kiedy technik budowlany 
uzyska ponownie uprawnienia? Czy budowa, 
w której uczestniczy się od poziomu „zero” 
do oddania obiektu może być zaliczana w 
całości. Pytano, czy pracując w firmie, która
wykonuje np. deskowania, można zaliczyć 
praktykę. Przedstawiciele Izby przestrzegali 
przed takimi sytuacji, wskazując, że w opar-
ciu o takie tylko prace, nie będzie możliwe 
dopuszczenie do egzaminu. Praktyka musi 
zawierać zaliczenie wszystkich faz budowy, 
łącznie z robotami konstrukcyjno – budow-
lanymi.

  Studenci krytycznie ocenili przepisy ad-
ministracyjne, które przewidują tylko dwie 
sesje egzaminacyjne oraz zwłokę biurokra-
tyczną, związaną z oczekiwaniem na kolej-
ne etapy postępowania kwalifikacyjnego, po
wydanie gotowego dokumentu. 
  Krzysztof Latoszek przekonywał, że nie 
ma w tym winy Izby, ale stosowanych proce-
dur prawnych i terminów zapadania decyzji 
oraz czasu na odwoływanie się od nieko-
rzystnego werdyktu komisji. Do Izby trafia
rocznie ok. 800 wniosków, a więc sprawdza-
nie ich, wnioskowanie o uzupełnienie czy 
wyjaśnienia, wymaga dużo pracy komisji i 

administracji Izby.
  - Solidne uczest-
nictwo w praktyce 
na budowie, profituje
później w czasie pracy 
- podkreślano. A dowo-
dem na to, że młodzi 
inżynierowie potrafią
właściwie zdyskonto-
wać czas poświęcony 
na zdobycie ostróg in-
żynierskich, jest fakt, 
iż  nie są kierowani „do 
dyspozycji” Rzeczni-
ka Odpowiedzialności 
Zawodowej.

Spotkanie ze studentami Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

Praktyka czyni mistrza

Władze uczelni i przedstawiciele MOIIB

Studenci dopytywali o szczegóły
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Budownictwo - moja przyszłość 
Konkurs o Puchar Rektora WISBiOP w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeń-
stwa i Organizacji Pracy w Radomiu 

istnieje od ponad 10 lat. Prowadzi kształcenie 
na kierunkach: budownictwo, inżynieria śro-
dowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Studia realizowane są w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej, z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość.
  17 kwietnia br odbył się tu finał Woje-
wódzkiego Konkursu „Budownictwo moja 
przyszłość”, który jest organizowany przez 
uczelnię we współpracy z Zespołem Szkół 
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w 
Radomiu. Honorowy patronat nad imprezą 
objął Mazowiecki Kurator Oświaty, patronat 
merytoryczny - MOIIB. 
  Konkurs swoją obecnością uświetnili 
goście honorowi: Mieczysław Grodzki, Prze-
wodniczący Rady MOIIB, Tadeusz Gałązka, 
Skarbnik MOIIB, Lidia Staniszewska, za-
stępca dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, Jerzy 
Weremczuk, Nadinspektor Pracy, Kierownik 
Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Rado-
miu. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy 
i umiejętności uczniów, w zakresie budow-
nictwa, ochrony środowiska, odnawialnych 
źródeł energii oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Finał Konkursu  składał się z dwóch eta-
pów. W I. - uczestnicy musieli odpowiedzieć 
na 25 pytań testu, z zakresu  budownictwa 

ogólnego, przepisów bhp i pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. W II etapie uczniowie otrzy-
mali zestawy po 3 pytania,  dotyczące głów-
nie zagadnień budownictwa ogólnego. Po za-
ciętej rywalizacji, I miejsce i Puchar Rektora 
WISBiOP dr Anny Sas-Badowskiej otrzymali 
uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w 
Ciechanowie. Z kolei Puchar Przewodniczą-
cego Rady MOIIB, Mieczysława Grodzkiego 
za zajęcie II miejsca otrzymała drużyna z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ze 
Stalowej Woli. III miejsce i Puchar Prezesa 
Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy „CON-
-LEX” w Radomiu przypadł Zespołowi Szkół 
Budowlanych im. K. Wielkiego z Radomia. 
IV miejsce przypadło Zespołowi Szkół nr 2 

z Puław. Wyłoniono także indywidualnych 
laureatów: 
1. Rafał Rak - Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 2 ze Stalowej Woli,  
2. Mariusz Wierzbicki - Zespół Szkół 
    Technicznych w Ciechanowie, 
3. Andrzej Wrótny - Zespół Szkół nr 2 
    z Puław, 
4. Daniel Długokęcki - Zespół Szkół 
    Technicznych w Ciechanowie, 
5. Mariusz Moskal - Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 ze Stalowej Woli,  
6. Marcin Skrzat - Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 2 ze Stalowej Woli.

  Przewodniczący Mieczysław Grodzki po-
gratulował laureatom, mówił o doniosłej roli 
innowacji w budownictwie, o szkoleniach. 
Zachęcał do korzystania z materiałów, znaj-
dujących się na stronie internetowej Izby. Za-
prosił także młodych adeptów sztuki budow-
lanej do MOIIB.                                
                                           Katarzyna Barska

Prezentujemy - przedstawiamy       Realizuję swoje pasje
Maria Bereska, zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
- Jestem absolwentką 
Wydziału Elektryczne-
go Politechniki War-
szawskiej - mówi Ma-
ria Bereska - W szkole 
średniej lubiłam przed-
mioty ścisłe. Widzia-

łam siebie w przyszłości tylko na politechni-
ce. Wybrałam Wydział Elektryczny. Trafiłam 
w „dziesiątkę”. Całe swoje życie związałam z 
energetyką zawodową. Od 1984 roku pracuję 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 
Rejon Energetyczny Siedlce. Pracowałam na 
stanowiskach Kierownika Oddziału Stacji, na-
stępnie kierownika Oddziału Sieci, a obecnie 
dyrektora Rejonu Energetycznego Siedlce.
 - Mam ogromną satysfakcję - podkreśla - że 
przy moim  udziale RE Siedlce, jako pierwszy 
w naszej spółce, zainstalował system teleme-
chaniki w Rejonowej Dyspozycji Ruchu oraz 
we wszystkich stacjach 110/15kV. Byliśmy 
również w Oddziale prekursorami w budowie 
rozłączników, sterowanych drogą radiową w 
sieci SN. Kierowałam pracami na budowie 
stacji 15/04kV, linii kablowych i napowietrz-
nych SN oraz rozłączników sterowanych dro-
gą radiową. Posiada uprawnienia w zakresie 

eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sie-
ci elektrycznych wszystkich napięć, jak rów-
nież w zakresie czyszczenia pod napięciem 
urządzeń rozdzielczych średniego i niskiego 
napięcia. W 2001 r. ukończyła Podyplomowe 
Studium Menadżerskie na Wydziale Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedza 
zdobyta w trakcie tych studiów znacznie uła-
twia kierowanie pracą zespołów ludzkich.
 - Obecna kadra inżynierska RE Siedlce, w 
większości rozpoczynała pracę po ukończeniu 
Technikum Elektrycznego - mówi - Inspiro-
wałam i motywowałam swoich pracowników 
do poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowe-
go. Dowodem ich zaufania do mnie jest wie-
lokrotny wybór do Rady Nadzorczej spółki. 
Za te osiągnięcia została odznaczona Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Od 1993 roku, posiada 
uprawnienia budowlane, do pełnienia samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie, w zakresie kierowania i projektowania 
instalacji i sieci elektrycznych. Brała czynny 
udział, w powstawaniu samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa. Od pierwszej ka-
dencji bierze czynny udział w pracach Komisji 
Kwalifikacyjnej MOIIB i obecnie jest zastęp-
cą przewodniczącego. - Działalność ta daje 

mi wiele satysfakcji - mówi - Jako inżynier 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, 
chętnie przekazuję wiedzę młodszym kole-
gom. Dzięki działalności w Izbie poznałam 
ciekawych osób. Staram się, aby moja działal-
ność w samorządzie zawodowym, przynosiła 
korzyści wszystkim jej członkom.

 Nie samą pracą człowiek żyje, chociaż ona 
stanowi moją prawdziwą pasję - podkreśla - 
Drugą wielką pasją jest siatkówka. Na studiach 
grałam w sekcji siatkarskiej PW, później towa-
rzysko. Ale pozostała mi pasja do piłki. Stąd jeż-
dżę na siatkarskie rozgrywki ligowe. Jestem też 
członkiem „Klubu Przyjaciół Siatkówki Jadar 
Siedlce”. A że niedaleko pada jabłko od jabłoni, 
świadczą moje dzieci. Córka w trakcie studiów 
na Uniwersytecie w Edynburgu, brała udział w 
rozgrywkach siatkarskich ligi szkockiej, w re-
prezentacji swojej uczelni. Syn natomiast był 
zawodnikiem III ligowej drużyny siatkarskiej 
„Ósemka Siedlce”. Ukończył AWF i jest in-
struktorem sportowym. Z mężem, który też jest 
inżynierem, mieliśmy cichą nadzieję, że któreś 
z dzieci odziedziczy po nas pasję inżynierską i 
podejmie studia na politechnice. Wybrali ina-
czej. Niech się tam zrealizują, jak my…

                                                            

Rektor WISBiOP, dr Anna Sas-Badowska 
otwiera Finał Konkursu

 „Budownictwo - moja przyszłość”

Mieczysław Grodzki przekazuje nagrodę indywidual-
ną za zajęcie II miejsca Mariuszowi Wierzbickiemu 

z Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie.
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Indeksy dla najlepszych

Zjazdy, spotkania, konferencje 
 MOIIB współpracuje z samorządami zawodowymi    

MOIIB utrzymuje żywe kontakty z brat-
nimi organizacjami samorządu zawo-

dowego, uczelniami i organizacjami zaplecza 
budowlanego. Ostatnio przedstawiciele Izby, 
uczestniczyli w wielu zjazdach, konferen-
cjach i spotkaniach roboczych. 

 1 marca odbyło się II spotkanie Rady Pra-
codawców Wydziału Architektury Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warsza-
wie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie 
efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi 
przedstawicielami sfery biznesu, instytucji  
i organizacji społecznych oraz administracji 
publicznej woj. mazowieckiego w celu m.in. 
doskonalenia programów kształcenia oraz 
dostosowania oferty kształcenia do oczeki-
wań Pracodawców i wymogów rynku pracy.  
W pracach rady uczestniczy Mieczysław 
Grodzki. Przewodniczący MOIIB.
     Rada dokonała m.in. przeglądu programów 
kształcenia kierunków prowadzonych przez 
Wydział Architektury. Podczas wizyty akre-
dytacyjnej PKA wysoko oceniono współdzia-
łanie z przedsiębiorcami.

 15 marca odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze SITWM Oddziału Ra-
domskiego, który efektywnie wspólpracuje z 
MOIIB szczególnie w czasie szkoleń specja-
listycznych. Organizuje rocznie 3-6 szkoleń 
stacjonarnych i wyjazdowych w zakresie me-
lioracji i budownictwa wodnego.  Członkowie 

to ludzie o ogromnych doświadczeniu. Biorą 
udział w pracach legislacyjnych nowych 
ustaw. Nowym przewodniczącym oddziału na 
kadencję 2013 – 2017 został Sylwester Norek. 
MOIIB reprezentował Leonard Szczygielski, 
sekretarz Rady MOIIB.

 16 marca odbył się XII Sprawozdawczy 
Zjazd Okręgowej Izby Urbanistów z.s. w 
Warszawie. Wiele uwagi poświęcano usta-
wie deregulacyjnej. Z zadowoleniem przyjęto 
informacje o cofnięciu większości rygorów, 
które miały spaść na samorząd. Zjazd udzielił 
akceptacji dla działań zarządu, kierowanego 
przez Jolantę Przygońską. MOIIB na zjeź-
dzie urbanistów reprezentował Mieczysław 
Grodzki.

 23 marca odbył się XIV Zjazd Mazo-
wieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.  
Udzielił on absolutorium zarządowi, kierowa-
nemu przez przewodniczącego Jana Kempę. 
W dyskusji zwracano uwagę na prowadzoną 
analizę wydawanych przez starostwa pozwo-
leń na budowę.  Podkreślano potrzebę inten-
syfikacji szkoleń zawodowych prowadzonych
przez izbę. Naszą Izbę reprezentował  Mie-
czysław Grodzki.

 Sytuacja w ochronie zdrowia będzie trud-
niejsza w najbliższym czasie - wynika z dys-
kusji gości i delegatów na XXXII Okręgo-
wym Zjeździe Lekarzy OIL w Warszawie, 

który się odbył 6 kwietnia. W czasie Zjazdu 
odbyła się dyskusja nt. aktualnej sytuacji w 
ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem bezpieczeństwa wykonywania za-
wodu lekarza i dentysty. O zagrożeniach dla 
ochrony zdrowia na Mazowszu mówił mar-
szałek Adam Struzik. Na politykę zdrowot-
ną narzekał wicemarszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, a dyrektor Mazowieckiego Od-
działu NFOZ, Adam Twarowski zapowie-
dział, że nie będzie w tym roku pieniędzy za 
„nadwykonania”. Prorektor Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego prof. Sławomir 
Nazarewski wyraził zaniepokojenie reformą 
kształcenia na uniwersytetach medycznych. 
Trwa właśnie pierwszy rok akademicki, w 
którym studenci medycyny kształceni są w 
nowym systemie, w ramach którego nie bę-
dzie stażu podyplomowego. - Ta reforma 
będzie kosztowała kilkaset mln zł. Ciężar 
kształcenia został przerzucony na uczelnie - 
stwierdził. MOIIB reprezentował przewodni-
czący Mieczysław Grodzki.

 5 kwietnia odbył się zjazd sprawozdaw-
czy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Roman Lulis - zastępca sekre-
tarza Rady MOIIB - przekazał zjazdowi sło-
wa uznania od naszej Izby.

  6 kwietnia 2013 roku odbył się Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy We-
terynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej. Dokonano wyboru prezesa  
i członków Rady Warszawskiej lzby. Po-
nownie funkcję przewodniczącego Rady ob-
jął Krzysztof Anusz. MOIIB reprezentował  
Leonard Szczygielski.

XXIX  Olimpiada Wiedzy Technicznej Olimpiada Wiedzy Technicznej organizo-
wana jest od 39 lat przez NOT. Przewod-

niczącym Komitetu Głównego Olimpiady 
jest  prof. Wojciech Radomski. Olimpiada 
przeprowadzana jest w dwóch grupach te-
matycznych: mechaniczno- budowlanej i 
elektryczno-elektronicznej. Zadania stawiane 
uczestnikom - szczególnie na II i III etapie 
- mają charakter interdyscyplinarny, wykra-
czający często poza zakres nauki w szkołach i 
mają znaczny stopień trudności. 
  Organizatorami  I i II etapu XXIX edy-
cji OWT  były: Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych w Siedlcach  i Col-
legium Mazovia, Innowacyjna Szkoła Wyż-
sza w Siedlcach. Także MOIIB  uczestniczyła 
w pracach organizacyjnych bieżącej edycji 
Olimpiady. 
  Ogółem w I. etapie XXXIX edycji OWT 
wzięło udział 560 uczniów z 15. szkół  pod-
legających Delegaturom Kuratorium Oświaty 
w Siedlcach i w Ostrołęce. Do II etapu zakwa-
lifikowano 45 uczniów z 9 szkół.  Były  to
szkoły: Zespół Szkół nr 1 CKP Ostrów Mazo-
wiecka, I LO Ostrołęka, ZSZ nr 1 Ostrołęka, 
ZSP Węgrów, ZSP Żelechów, Zespół Szkół nr 
2 Łosice, ZSP nr 1 Siedlce, ZSP nr 6 Siedlce, 
II LO Siedlce.
  Po sprawdzeniu prac, do ostatecznej oce-
ny przez Komitet Główny i ewentualnej kwa-

lifikacji do 3.etapu przesłano prace czwórki
uczniów z grupy elektryczno-elektronicznej, 
są to:  
 Cezary Palich  - ZSP nr 1  Siedlce 
    - 78 pkt, 
 Bartłomiej  Fiedorek - ZS nr 1 w Ostrowi 

Mazowieckiej - 68 pkt,   
 Paweł Jaworucki - ZSP  nr 1  Siedlce 
    - 52 pkt 
 Robert  Piekut z ZSP nr 1 Siedlce  
    -  47 pkt.       

  Uroczyste podsumowanie II etapu 
Olimpiady odbyło się w Collegium Mazo-
via Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedl-
cach. Spotkanie prowadził Przewodniczący 
MKO OWT Delegatura w Siedlcach mgr 
inż. Janusz Szerszeń. W spotkaniu wzięli 
udział m.in. Prorektor Collegium Mazovia 
Innowacyjna Szkoła Wyższa, Bożena Pie-
chowicz i Kierownik Biura Terenowego 
MOIIB Jerzy Skoczek.  

  Czwórka laureatów z rąk prorektor dr 
Bożeny  Piechowicz otrzymała  indeksy na 
bezpłatne studia w kierunku technicznym: 
Cezary Palich - na całość studiów, Paweł Fie-
dorek - na 1 rok, Paweł Jaworucki i Robert 
Piekut - na 1 semestr.
  Uczniowie - uczestnicy Konkursu OWT 
to również przyszli członkowie PIIB, dlate-
go też MOIIB   włączyła się w organizację 
konkursu i przekazała środki pieniężne na 
przeprowadzenie „Warsztatów dla Uczniów 
Uzdolnionych Technicznie”. 

Jerzy Oleszczak
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      Reprezentanci Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, zostali przyjęci przez wicemarszałka Senatu 
Stanisława Karczewskiego. O tym, niecodziennym spotkaniu, infor-
mowaliśmy w dużym skrócie, w nr 2 (42) ”IM”. Tematyczne bogac-
two tego spotkania, sprowokowało nas do szerszej relacji, w której 
trudno nie znaleźć bulwersujących i interesujących elementów.

Spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Forum
 Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
z wicemarszałkiem Senatu, Stanisławem Karczewskim

Zrozumieć nasze 
zawodowe troski

Marszałek jest lekarzem chirurgiem, czyn-
nie uprawiającym swój zawód, a czas, 

który zechciał nam poświęcić był ograniczo-
ny godziną rozpoczęcia dyżuru w szpitalu. 
Tak więc wysłuchał nas reprezentant zawodu 
zaufania publicznego, któremu w naturalny 
sposób najbliższe były głosy pochodzące od 
szeroko reprezentowanej służby zdrowia. 
  Po kurtuazyjnych krótkich wystąpie-
niach naszego gospodarza, I-go przewod-
niczącego FORUM Mieczysława Szatan-
ka i obecnie przewodzącego Mieczysława 
Grodzkiego, tematykę medyczną podjęła, 
jako pierwsza Mariola Łodzińska, szefowa 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
To był początek powtarzających się zastrze-
żeń do przebiegu konsultacji społecznych, 
ich pracochłonności i powszechnego lek-
ceważenia zdania organizacji zawodowych  
o projektach regulacji prawnych. 
  Pierwszy tego przykład dotyczył przy-
gotowywania przez specjalnie powołany ze-
spół do opracowania tekstu rozporządzenia, 
o normach pracy pielęgniarek w zakresie 
sprawowania opieki bezpośredniej i pośred-
niej. Pracowicie i rzetelnie przygotowany 
projekt rozporządzenia, zdaniem środowiska 
zawodowego, został totalnie zlekceważony 
w przedstawionym do stosowania dokumen-
cie. 
  Podobne podejście do stanowiska za-
wodowego przez władze wykonawczą po-
twierdził przewodniczący izby Lekarskiej 
Mieczysław Szatanek, który przytoczył, 
przypadek uchwalenia przez lekarzy pro-
testu, w sprawie przystępowania do kon-
kursów zawodowych wg zasad stosowne-
go rozporządzenia. Uchwała została przez 
ministra zaskarżona, więc lekarze zastąpili 
swoje postanowienia „stanowiskiem”, które 
zaskarżeniu nie podlega. Spotkanie lekarzy 
z ministrem zdrowia nie dało nawet perspek-
tyw satysfakcjonującego rozwiązania.  Na te 
pierwsze uwagi dr Karczewski zareagował 
wskazując, że ponieważ problemy tkwią w 

szczegółach, akty prawne niż-
szej rangi od ustaw, powinny 
być dawane do wiadomości za-
wodowych opiniodawców razem  
z ustawami. Takiej procedury  
domaga się Senat jak dotąd bezskutecznie

  Sytuacje bieżące i poczynania władz w 
służbie zdrowia nasz gospodarz ocenił, jako 
bardzo złą. - Nie błądzi ten, kto nic nie robi  
- stwierdził, ale w Ministerstwie Zdrowia nie 
widać refleksji i woli naprawy błędów, w ślad
za doświadczeniami i opinią publiczną. „Po-
litycznie o zdrowiu” to hasło organizowanej 
przez Marszałka konferencji, na którą zapro-
szone zostały organizacje służby zdrowia,  
a także zebrani reprezentujący tę dziedzinę. 
  Klamrą zamykająca łańcuch medycz-
ny, była wypowiedz Szefowej mazowiec-
kich aptekarzy Alicji Fornal. Wypowiedź 
nie pobudziła do optymizmu. Środowisko 
oczekuje nowego prawa farmaceutycznego, 
które ma do uregulowania wiele spraw. Do-
tychczas, zamiast dążenia do wizjonerskiego 
spojrzenia, jak będzie wyglądać mapa aptek 
za 10, 20 i więcej lat, stosowane są zabie-
gi doraźnie, korygujące istniejące prawo, w 
ślad za wymaganiami, pochodzącymi z dy-
rektyw unijnych. 
  Potrzebne jest moratorium na zakłada-
nie nowych aptek. Jest ich za wiele, są źle 
rozmieszczone, dysponują nisko kwalifiko-
wanym personelem. Brzemienną w skutki 
jest rozpasana reklama medialna farmaceu-
tyków, tzw. suplementów diety, sprzedawa-
nych w obrocie poza aptecznym. Jak uzysku-
je się radę lekarza lub farmaceuty po zakupie 
medykamentu w sklepie spożywczym? 
  Uporządkowanie rynku farmakologii 
jest potrzebą chwili, a tajemnicza konkuren-
cja „tanich leków” działa w kierunku wzro-
stu obrotu „fałszywkami” niebezpiecznymi 
dla zdrowia. Kto będzie winien? Oczywiści 
samorząd, który prowadzi rejestry, udziela 
uprawnień, tylko niestety nie decyduje o za-

trudnieniu kwalifikowanego personelu i pra-
widłowym obrocie lekami. 
  Niepokojące skutki stosowania leków 
zwłaszcza u dzieci, bez konsultacji lekar-
skiej potwierdził dr Szatanek. Marszałek po-
dzielając obawy aptekarzy stwierdził, że w 
ramach racjonalizacji rozmieszczenia aptek, 
trzeba uwzględniać apteki rodzinne, bo sys-
tem aptek wyłącznie sieciowych nie wytrzy-
ma budżet państwa.
  Pora na zmianę tematyki. Głos zabiera z 
właściwym sobie humorem, prezes biegłych 
rewidentów Stanisław Leszek, wnioskuje, 
aby te funkcje nazwać prezydencją. To w 
ramach żartu, a na poważnie stwierdza, że 
jego środowisko zawodowe, które dba o bez-
pieczeństwo obrotu gospodarczego, a swoje 
funkcje wykonuje w warunkach panowania 
bardzo skomplikowanych, zbyt szybko i czę-
sto zmieniających się, wielu zależnych od 
siebie przepisów prawa, nie zrozumiałego 
dla przeciętnego obywatela. Wydaje się, że 
powstaje ono dla ludzi, którzy nie mają do 
siebie zaufania, tworzą liczne reguły, zakazy, 
nakazy, obostrzenia, wprowadzane incyden-
talnie, zapominając, że to zasady powinny 
być dominujące w stosunkach międzyludz-
kich. Lansowana metoda, że to, co nie jest 
zakazane, może być stosowane, prowadzi do 
znacznego niekontrolowanego poziomu nie-
bezpiecznej swobody. 
  Konsultowanie prawa w ramach son-
daży społecznych, to zbiór żalów i szukania 
interpretacji, zamiast wnoszenia postulatów 
korygujących. To pokłosie powszechnego 
braku zrozumienia, niezwykle skompliko-
wanych przepisów sformułowanych, nie-
przyjaznym językiem prawa. 
  I tak zebrani doszli do zawodów technicz-
nych a paletę w wielu miejscach, wspólnych 

M. Grodzki wręcza marszałkowi medal X.lecia MOIIB
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dla środowiska inżynierskiego żali się, otwo-
rzyła Jolanta Przygońska przewodnicząca 
Okręgowej Izby Urbanistów. Z zawodów 
zaufania publicznego to zawód szczególnie 
wyróżniony przez ministra Gowina, w pierw-
szej kolejności skierowany do deregulacji 
i tylko dzięki protestom innych środowisk 
inżynierskich i samorządów terytorialnych, 
uratowany. 
  Pomysły deregulacyjne sprowadzały się 
do pozbawienia samorządu podstawowych 
atrybutów, takich jak komisja kwalifikacyjna
i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 
sąd dyscyplinarny. Urbaniści są zawodem 
wymagającym wszechstronnego przygoto-
wania, istotnie wpływającym, na jakość i 
komfort życia codziennego wielu zawodów, 
ponieważ decydują o kształcie planów miej-
scowych. 
  Rzetelne wykonywanie tego zawodu 
wymaga poruszania się w gąszczu przepisów 
40 ustaw i niezliczonych rozporządzeń. Wy-
maga trudnego śledzenia zmian, jakie w tych 
przepisach nieustannie występują. Tenden-
cja deregulacyjna to m.in. skracanie okresu 
praktyk zawodowych; w tym zawodzie wy-
magająca raczej ich wydłużania. 
  W końcowej części wypowiedzi, otwar-
ty został po raz pierwszy temat  fatalnego od-
działywania ustawy o zamówieniach publicz-
nych i skutkach rozstrzygania przetargów, w 
oparciu o najniższą cenę. Najkorzystniejsza 
oferta, kojarzy się wielu komisjom przetar-
gowym, wyłącznie z ceną, tak samo ważną 
przy zakupie gwoździ, co przy wyborze au-
tora planu zagospodarowania miasta, gminy, 
powiatu. 
  Od tego tematu zaczął swojego wystą-
pienie przedstawiciel architektów, Anatol 
Kuczyński, który stwierdził, że preliminarze 
budżetowe, przewidziane na cele projekto-
we, przez jednostki zbyt często o nikłym do-
świadczeniu, przekraczają dwu - trzykrotnie 
oferowane ceny. Przytaczał metody wyboru 
oferentów, stosowane przez niektóre kraje 
UE. Najprostsza z nich, nigdy niezaakcep-
towana przez Urząd Zamówień Publicznych, 
polega na odrzucaniu oferty najdroższej  
i najtańszej, i wyborze najbliższej, poniżej 
średniej arytmetycznej, ofert pozostawio-
nych w konkurencji. Byłby to niewielki krok 
ku racjonalizacji wyboru, jednak nieprzybli-
żający do merytorycznego wyboru oferty. 
  Niezrozumiałe dla inżynierów jest 
niechęć samorządów do korzystania z me-
rytorycznego wsparcia samorządów za-
wodowych, przy konkretnych zadaniach 
inwestycyjnych. Również wyższy szczebel 
władzy demonstruje niechęć do zawodow-
ców. Krajowe organa Izby Architektów, 
dysponują obszernym opracowaniem, doty-
czącym prawa budowlanego, z którego legi-
slatorzy skorzystać nie chcą. 
  Kolejny temat budzący zdumienie u ob-
serwatorów zagranicznych to wymaganie 
płacenia podatku VAT przy wystawianiu fak-
tury, zamiast po uzyskaniu zapłaty. To jeden 
ze sposobów niszczenia małych i średnich 
firm, nieposiadających, dostatecznie silne-
go zaplecza finansowego. Tak realizowane

opodatkowanie, przy nagminnie spóźnianym 
realizowaniu płatności, tworzy dalsze kom-
plikacje, często dające pole do popisu praw-
nikom. Ostatnie zastrzeżenia architektów 
dotyczyły praw autorskich, nieprzystosowa-
nych do ich działalności. 
  Kontynuując inżynierskie rozważania, 
niżej podpisany wyraził pogląd, że Komisja 
Kodyfikacyjna ds. Kodeksu Budowlanego,
budzi tymczasem teoretyczne nadzieje, że 
„możemy liczyć na stworzenie racjonalne-
go i kompleksowego prawa, decydującego o 
procesie budowania, eksploatowania, remon-
towania i likwidowania obiektów budowla-
nych. Nadzieja oparta jest na przekonaniu o 
wykorzystaniu propozycji samorządu zawo-
dowego. 
  Dotychczasowe sposoby tworzenia pra-
wa gospodarczego nie sprzyjały budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Powszechne 
pomijanie głosu fachowców, zniechęca do 
zajmowania stanowiska, mimo licznych ano-
malii występujących przy realizacji inwesty-
cji. Inżynierowie traktują dyskusje o prawie, 
jako stratę czasu i nieprzynoszące żadnych 
efektów. 
  Nasze troski wiążą się z działaniem 
ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym 
i ochronie środowiska, zwłaszcza przy pro-
jektowaniu przedsięwzięć liniowych. Wy-
magają one ustaw specjalnych, aby można 
było odpowiedzialnie podejmować się pro-
jektowania z określonymi zobowiązaniami 
terminowymi. Ustawa o korytarzach prze-
syłowych jest dokumentem o bardzo dużym 
znaczeniu; z jej literą wiążemy nadzieje na 
uporządkowanie realizacji dróg, linii energe-
tycznych itd. 
  Współpracując z Izbą Projektowania 
Budowlanego, mam za sobą wieloletnie do-
świadczenia, w dążeniu do ucywilizowania 
prawa zamówień publicznych. Wniosek być 
może zaskakujący jest taki, że  winą za błęd-
ne wybory ofert nie należy obciążać ustawy, 
ale sposób korzystania z niej. Merytoryczne 
przygotowanie osób decydujących o wy-
borze, asekuracyjne stosowanie wyłącznie 
wskazań cenowych, brak sposobu wyzna-
czenia rażąco niskiej ceny, brak określonej 
odpowiedzialności decydentów za wybór, 
lekceważenie przedwstępnych poczynań, 
niezbędnych przy przedsięwzięciach budow-
lanych, wreszcie unikanie merytorycznego 
wspomagania przy rozstrzyganiu przetar-
gów, to zasadnicze przyczyny wad w doko-
nywanych wyborach. 
  Na koniec wyraziłem nadzieję, że ostat-
nio zajmujące nas propozycje deregulacyjne 
odejdą do historii, przynajmniej w odniesie-
niu do zawodów reprezentowanych na dzi-
siejszym spotkaniu. 
  Tematykę inżynierską podsumował 
Mieczysław Grodzki, informacją o budują-
cej inicjatywie MOIIB, polegającej na orga-
nizowaniu kolejno w gminach warszawskich, 
spotkań samorządu terytorialnego i zawodo-
wego, z nadzorem budowlanym, wydziałami 
architektury i mieszkańcami, poświęconych 
zagadnieniom uproszczenia procesów inwe-
stycyjnych, udrożnienia wzajemnych relacji 

miedzy współpracującymi stronami. Sama 
idea oraz pomysły pojawiające się na tych 
spotkaniach, tworzą doskonałe płaszczyzny 
porozumienia.
  Dalsze, liczne wypowiedzi, którym 
należałoby poświęcić kolejne strony rela-
cji, w wielu aspektach powtarzały zjawiska 
wcześniej przytaczane. Zabierali głos repre-
zentanci notariuszy, diagnostów laborato-
ryjnych, komorników, powtarzały się głosy 
pielęgniarek i położnych, a także inżynierów. 
W wypowiedziach potwierdzano znaczenie 
samorządów zawodowych, we właściwym 
kształtowaniu środowisk zawodowych. 
  Mimo prób marginalizowania udzia-
łu samorządów, nagminnego omijania ocen 
regulacji prawnych, formułowanych przez 
samorządowców, krok po kroku podpowia-
dane rozwiązania, muszą znaleźć zastoso-
wanie w praktyce. Aktualnie obserwuje się 
nadmiar osób kształconych w kierunku po-
łożnictwa, nadmiar kancelarii notarialnych, 
wadliwy dobór osób zajmujących się trudną 
dziedziną realizacji nakazów komorniczych, 
wydzielenie laboratoriów diagnostycznych 
z kręgu szpitalnego. Zawodowcy oczekują 
wysłuchania ich propozycji i wcielania ich 
do praktyki.
  Podsumowując spotkanie, marszałek 
Karczewski podziękował za liczne uczest-
nictwo i bogatą dyskusje. Wskazuje ona na 
zbieżność poglądów o niskiej jakości sta-
nowionego prawa, nie przewidywalności 
zmian, częstości nowelizacji, dokonywa-
nych niekiedy kilka razy w roku, w stosun-
ku do jednej regulacji prawnej. Nie zachęca 
do przygotowywania aktów prawnych przez 
środowiska zawodowe, ponieważ będą one 
skazane z góry na zagładę za stronniczość. 
Potwierdza, że coś, co jest tańsze nie może 
być leprze, a oszczędzanie musi być racjo-
nalne, bo często w innej dziedzinie przynosi 
straty. Racjonalne i analityczne postępowa-
nie, musi być nakazem dla każdego decyden-
ta. Nasz Gospodarz zgadza się z większością 
dezyderatów, które padły na tej sali. Co może 
nam obiecać, co może zrobić? 
  Po pierwsze, po analizie treści wystą-
pień, spowoduje kolejne spotkanie, jeszcze 
przed zmianą prezydencji Forum. W sto-
sunku do powtarzanych przez wszystkich 
postulatów, spowoduje wydanie oświadczeń, 
co najmniej w sprawie ustawy o zamówie-
niach publicznych i w sprawach deregulacji. 
Niestety, nie może zadeklarować przyspie-
szenia znaczącego prac np nad prawem far-
maceutycznym. Marszałek uznał spotkanie 
za bardzo cenne, z jednej strony - pouczające 
z drugiej - wzmacniające ugruntowane prze-
konania.
  W imieniu kierownictwa Forum i zebra-
nych, szefowie - były i obecny -  Mieczy-
sławowie Grodzki  i Mieczysław Szatanek 
serdecznie podziękowali za poświecony czas 
i wyrazili przekonanie, że,  Marszałek popie-
ra idee samorządności zawodowej i że nasze 
środowiska mogą liczyć na Jego przychyl-
ność i przyjazny stosunek do naszego gro-
na oraz zrozumienie naszych zawodowych  
trosk.                                     Jerzy Kotowski
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Upłynęły  2 miesiące od publikacji mo-
jego artykułu „Problemy realizacji in-

westycji”, (Inżynier Mazowsza nr 1 z lutego 
2013 r.) na temat problemów, z jakimi bory-
ka się sektor budowlany, a przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa wykonawcze i projek-
towe. W tym czasie nie zaszły żadne zmiany 
na korzyść. Przewodniczący Mieczysław 
Grodzki, w artykule wstępnym, kwietnio-
wego „IM” stwierdził, iż regulacje prawne, 
decydujące o losach zawodowych członków 
izb inżynierskich, w dalszym ciągu pozosta-
wiają wiele do życzenia. W związku z tym, 
sugestie, dotyczące zmian aktów wyko-
nawczych, przedstawione zostaną Polskiej 
Izbie Inżynierów Budownictwa, natomiast 
bardziej szczegółowe spostrzeżenia na te-
mat posunięć, które usprawnią i uproszczą, 
realizację inwestycji, w obszarze jej uczest-
ników, postaram się przedstawić poniżej. 

  W poprzednim artykule stwierdziłem, 
iż panaceum na zapewnienie środków fi-
nansowych na inwestycje, powinno się stać 
partnerstwo publiczno - prywatne.  W związ-
ku z tym niezbędne staje się wprowadzenie 
PPP do praktyki samorządów lokalnych oraz 
wypracowanie polityki i strategii jego roz-
woju. Wymaga to stworzenia komplekso-
wego dokumentu działań organizacyjnych, 
prawotwórczych i politycznych, w formie 
programu realizacji działań w formule PPP.  
  Opracowanie i wdrożenie wymaga 
też utworzenia lub wyznaczenia, w ramach 
struktury administracyjnej podmiotu pu-
blicznego - jednostki, która jest wyposażona 
w stosowne kompetencje i ponosi odpowie-
dzialność za sprawy związane z zastosowa-
niem PPP lub wydawaniem koncesji.  
  Zadaniem Zespołu ds. Partnerstwa 
Publiczno - Prywatnego powinno być też 
skupienie wiedzy i odpowiedzialności w 
jednym ośrodku decyzyjnym oraz kontakty i 
konsultacja z: komisjami, organami uchwa-
łodawczymi, urzędnikami, przedstawiciela-
mi społeczności lokalnej oraz przedsiębior-
stwami.  Efektem prac Zespołu powinno być 
określenie, w jakich sytuacjach PPP może 
być rozważane, jako sposób realizacji zadań 
władz, jakie są akceptowane formy partner-
stwa oraz preferowane schematy podziału 
zadań i rodzajów ryzyka. Zadaniem Zespołu 
d/s PPP będzie też analiza możliwości reali-
zacji konkretnego przedsięwzięcia, zbada-
nie, czy jego wdrożenie przyniesie korzyści 
dla interesu publicznego, w porównaniu, do 
tradycyjnej formy finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych.
  Zespół ds. PPP powinien posiadać kom-

petencje do samodzielnego poszukiwania i 
inicjowania projektu PPP. Powinien także 
dostarczać merytorycznych argumentów po-
litykom, decydentom pomocnych w realiza-
cji planów inwestycyjnych, pozwalających 
uniknąć nieskoordynowanego doradztwa 
zewnętrznego. 
  Skład Zespołu ds. PPP to specjaliści 
już zatrudnieni, na stanowiskach z realiza-
cją inwestycji publicznych (z odpowiednimi 
kompetencjami w merytorycznych aspek-
tach problemów inwestycyjnych), doradcy 
zewnętrzni w charakterze ekspertów w dzie-
dzinie prawa, analizy finansowej i inwestycji 
wielobranżowych, w zakresie projektowania 
i generalnego wykonawstwa. 

  W pracach Zespołu powinni na bieżąco 
brać udział członkowie ciał stanowiących 
(radni i przynajmniej jeden z członków kie-
rownictwa tj. wójt lub burmistrz lub prezy-
dent lub członek Zarządu powiatu czy regio-
nu).
  W każdym wypadku członkom Zespo-
łu ds. PPP należy zapewnić dostęp do wie-
dzy stosowanej przy realizacji zadań inwe-
stycyjnych. Dotyczy to również informacji 
będących w zasobach Urzędu, związanych z 
gospodarką gruntami, inwestycjami, kadra-
mi, planowania przestrzennego, finansami, 
obsługą prawną, gospodarką komunalną, 
audytem, kontrolą wewnętrzną, itp.
  Wiedza ekspertów zewnętrznych bę-
dzie szczególnie ważna, w początkowym 
okresie działania, a potem zastosowanie jej 
do zdobytego doświadczenia, w przypadku 
niestandardowych i skomplikowanych pro-
jektów. Członkowie Zespołu ds. PPP po-
winni stale doskonalić swoje umiejętności 
oraz dbać o dostęp do doświadczeń innych 
Jednostek Administracyjnych, wdrażają-
cych projekty PPP. Cenne będzie uzyskanie 
umiejętności, które nie są rutynowo rozwią-
zywane w wykonaniu zadań administracji 
oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem - ne-
gocjacje, arbitraż, prawo zobowiązań. 
  Zadaniem polityki w obszarze PPP jest 
ustalenie celu, jaki zamierza osiągnąć władza 
lokalna, w zakresie inwestycji infrastruktu-
ralnych. Wyznaczenie tych celów powinno 
tworzyć określenie sposobu ich osiągnięcia, 
w ramach możliwych wariantów współpra-
cy z sektorem prywatnym. Lokalna polityka 
będzie jedynie rodzajem „mapy drogowej” 
- pewnymi ogólnymi wskazówkami, co do 
tego, jak sprawnie przeprowadzić cały pro-
ces konkretnego projektu PPP.
  Zespół ds. PPP może przeprowadzić 
rozmowy z przedstawicielami poszczegól-

nych grup interesu, których dotyczą projek-
ty PPP.
  Zamiast spotkań otwartych, często o 
nieprzewidywalnym przebiegu (np. spotka-
nie na temat obwodnicy Gostynina, z którym 
wiązałoby się przybliżenie autostrady A1 do 
Płocka), warto organizować rozmowy bila-
teralne z zaproszonymi przedstawicielami: 
grup konsumentów, przedsiębiorców sekto-
ra prywatnego lub Spółek Skarbu Państwa. 
Wskazanym byłoby rozpowszechnianie in-
formacji na ten temat za pośrednictwem za-
łożonego portalu internetowego.

  Do najważniejszych elementów po-
lityki podmiotu publicznego należą: PPP 
powinno mieć wpływ na rozwój polityki 
lokalnej gospodarki. Nie wszystkie formy 
PPP przynoszą istotne korzyści ekonomicz-
no-społeczne. Pierwszeństwo powinny mieć 
te formy partnerstwa, które pozwalają na 
lepszą efektywność, w ramach projektu. 
W miarę możliwości, podmioty publiczne 
powinny zadbać, aby przy realizacji umowy 
o PPP, zaangażowani byli lokalni przedsię-
biorcy. Zgodnie z normami, Prawa Zamó-
wień Publicznych, władze mogą ustanowić 
wykonane prawnie zasady, w tym zakresie, 
które dotyczyłyby polityki PPP.
  Partnerstwo realizowane w jednym 
obszarze zadań publicznych, powinno mieć 
przede wszystkim wpływ na świadczenie 
usług komunalnych oraz przynosić korzyści 
sektorowi prywatnemu. Założenia współ-
pracy z sektorem prywatnym muszą być 
upowszechniane przez cały czas jej reali-
zacji, zgodnie z uprzednio przyjętą w tym 
zakresie strategią.
  Doświadczenia zebrane, w trakcie 
wdrażania przedsięwzięć PPP, wskazują, 
że pracownicy zajmujący się już realizacją 
zadań publicznych, mających być przedmio-
tem PPP, mogą być grupą najbardziej wrogą, 
wobec tego rozwiązania. Ich dotychczasowy 
status, jako pracowników sektora publicz-
nego, może ulec zmianie, zatem dotych-
czasowe warunki socjalne pracy mogą być 
„zagrożone”, w ich odczuciu. Ważną czę-
ścią zapisu są sformalizowane, wewnętrzne, 
komplementarne wobec zapisu prawa po-
wszechnie obowiązującego, zasady postę-
powania, zmierzające do wcielenia w życie, 
założeń przyjętych przez władze PPP. Szcze-
gólnie starannie powinny być sformułowane 
zalecenia dotyczące etapu podejmowania 
decyzji przedsięwzięcia w formule PPP. Jest 
to etap, w którym zapada decyzja o: 
  zastosowaniu PPP, jako alternatywy do 

samodzielnego przedsięwzięcia,
  w wyborze najefektywniejszej formy 

partnerstwa oraz ostatecznym wyborze 
modelu, który ma być wdrożony.

  W związku z tym, obok zasad dotyczą-
cych analiz przedrealizacyjnych, strategia 
powinna precyzować zalecenia, co do or-
ganizacji i przeprowadzenia przetargów, na 
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partnera prywatnego. Zapisy strategii, okre-
ślać mogą, jakie elementy przedsięwzięcia 
są przedmiotem negocjacji, jak przygoto-
wuje się harmonogram prac komisji i zasady 
przekazania zadań partnerowi prywatnemu.
  Wszystkie elementy strategii, powinny 
być zatwierdzone przez organ stanowiący 
podmiotu publicznego, zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym oraz regula-
cjami wewnętrznymi. 
  Należy zaznaczyć, że w dobrze skon-
struowanym partnerstwie, obydwie strony 
współpracy muszą odnieść korzyści. Zatem 
nie jest zasadne na etapie strategii, sztywne, 
aprioryczne ograniczanie warunków, na ja-
kich partner prywatny może zaangażować 
się w projekty, a już na pewno - strategia 
nie może ustalić wielkości wynagrodzenia i 
wkładów własnych, co dzieje się na etapie 
przetargu.

  Jaka powinna być rola samorządu 
zawodowego, w intensyfikacji inwestycji
publicznych, realizowanych w ramach 
PPP?
  Pod regulacjami pierwszej ustawy Part-
nerstwa Publiczno- Prywatnego, z 27 lipca 
2005 r., nie uruchomiono żadnego projektu 
inwestycyjnego, realizowanego w ramach 
PPP. Główny powód powyższego, tj. zbyt-
nia restrykcyjność pierwszej ustawy, zosta-
ła  w znacznym stopniu wyeliminowana, w 
drugiej ustawie o PPP, z 19 grudnia 2008 r. 
Nowelizacja i modyfikacja ustawy spowo-
dowała, iż tylko w ciągu pierwszych dwóch 
lat po jej ogłoszeniu, 10 projektów PPP uzy-
skało zamknięcie finansowe na zrealizowa-

nie zawartych umów, pomiędzy partnerami 
publicznymi, a prywatnymi. 
  Od targów Partnerstwa Publiczno- Pry-
watnego, które odbyły się w Płocku 9-10 
maja 2012 r. w Orlen Arenie, z racji peł-
nienia funkcji prezesa Centrum Wspierania 
Biznesu przy Oddziale Terenowym Stowa-
rzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, jestem 
dopingowany przez firmy wykonawcze i
projektowe z rejonów północnego Mazow-
sza, do wprowadzenia PPP, do praktyki in-
westycyjnej, jak największej liczby samo-
rządów lokalnych. 
  Wywiązując się z tego zadania, prze-
prowadziłem rozmowy i wstępne ustalenia 
z Zarządami kilku banków, działających w 
okręgu płocko - ciechanowskim oraz z wła-
dzami powiatów grodzkiego i ziemskiego w 
Płocku. Obecnie jestem na etapie opraco-
wywania programów pilotażowych, uzgod-
nionych ze starostą dla gmin powiatu ziem-
skiego, które po wstępnych rozmowach, 
zdecydują się realizować inwestycje lokalne 
w systemie PPP. 
  Szczegółową strategię i metodykę tego 
tematu, przedstawię na posiedzeniu Prezy-
dium Rady MOIIB, która w ramach wnio-
sku Nr 3 z XI Zjazdu Sprawozdawczego 
MOIIB w dniu 21.04.2012 r. przyjęła funk-
cję koordynatora komisji problemowych, w 
zakresie rozwiązywania problemów, wystę-
pujących przy realizacji inwestycji, związa-
nych z aktualną sytuacją gospodarczą kraju 
oraz niedoskonałością podstawowych aktów 
prawnych. 
  Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 
„nowe narzędzia weryfikacji przedsiębior-

ców oraz dialog techniczny”, które są nowy-
mi regulacjami, wynikającymi ze znacznej 
nowelizacji prawa zamówień publicznych, z 
20 lutego 2013 r. Nowelizacja wprowadzi-
ła do prawa zamówień publicznych, bardzo 
praktyczną instytucję, zwaną „dialogiem 
technicznym”. Usankcjonowana została w 
ten sposób możliwość konsultacji z sekto-
rem prywatnym. Zamawiający zyskał moż-
liwość zwrócenia się, do potencjalnych wy-
konawców, z pytaniami przed ogłoszeniem 
przetargu i przeprowadzenia z nimi dialogu 
technicznego. Nowe rozwiązanie, pozwala 
zasięgnąć u wykonawców porady i informa-
cji w zakresie niezbędnym do przygotowania 
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czy też 
określenia najważniejszych warunków przy-
szłej umowy i kryteriów oceny ofert, które 
należy wskazać już w ogłoszeniu, i które nie 
mogą ulec zmianie, na późniejszych etapach 
postępowania.

Wspomniana wyżej nowelizacja pzp, 
wychodzi naprzeciw słowom Mieczy-

sława Grodzkiego, zawartym w jego wypo-
wiedzi „Nic o nas bez nas”, w stwierdzeniu 
„staramy się nakłonić władze samorządowe 
różnych szczebli do wykorzystania poten-
cjału zawodowego naszych członków”. Do 
przeprowadzenia w sposób efektywny, dia-
logu technicznego, niezbędni są wysokiej 
klasy eksperci, w różnych branżach, którzy 
będą posiadać referencje MOIB i po wyty-
powaniu ich przez biura terenowe Izby - na 
terenie całego kraju. 

XVI Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby  Inżynierów Budownictwa  
W ramach szkoleń izbowych, zapraszamy do udziału w  XVI Konferencji, 

organizowanej przez Izbę Projektowania Budowlanego i Polska Izbę Inżynierów Budownictwa pod hasłem:

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych w perspektywie finansowej UE 
Patronat nad konferencją objął Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

termin: 16 i 17 maja 2013 r., godz. 13. Miejsce: Ośrodek GDDKiA Józefów k/Warszawy, Aleja  Drogowców 1

PANEL I - perspektywy finansowe dla inwestycji w latach 2014-2020 
z uwzględnieniem inwestycji liniowych i energetycznych

 Perspektywy finansowe inwestycji budowlanych (szczególnie liniowych) 
    w latach 2014-2020 - członek kierownictwa Min Rozwoju Regionalnego
 Doświadczenia z inwestycji realizowanych w latach 2007-2012 
    -  Paweł Zejer przedstawiciel SIDIR,
 Perspektywy finansowe inwestycji energetycznych 
   - Andrzej Kowalski prezes „Energoprojekt – Katowice” SA
 Korytarze komunikacyjno - przesyłowe infrastruktury liniowej - stanowisko  
    IPB - członek kierownictwa Ministerstwa Gospodarki

PANEL II - kierunki i stan prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
i problematyka planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska

  Stan prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
     - prof. Zygmunt Niewiadomski Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej PB
  Miejsce i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego w znowelizo-
wanym prawie budowlanym – Tomasz Żuchowski, z-ca dyrektora Departa-
mentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie TBiGM
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, jako warunek harmonijnego roz-
woju kraju - Adam Kowalewski Przew. Gł. Kom. Urbanistyczno-Architektonicznej 

 Ocena zasadności wymagań wynikających z ochrony środowiska i ich 
wpływ na terminy oraz koszty realizacji inwestycji - Andrzej Dziura, dyr.dep. 
Koordynacji Ochrony Środowiska w Ministerstwie Ochrony Środowiska

PANEL III - przebieg procesu inwestycyjnego oraz rola 
i zadania jego uczestników

  Doświadczenia realizatora miejskiej infrastruktury technicznej 
     - Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu regionalnego Centrum Gospodarki  
     Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, Prezes Zarządu OIPH w Tychach
  Rola inwestora we właściwym przygotowaniu i realizacji inwestycji 
    - Mieczysław Szymański,  Pełnomocnik Zarządu Biura Projektów  
    Komunikacyjnych w Poznaniu, 
  Wpływ prawidłowego przebiegu procesu projektowania na techniczne 
    i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji - Jan Kosiedowski, 
    Prezes Zarządu BPGK S.A.w Gdańsku
  Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki projektowej 
   - Izabela Hymel, spec. ds. umów w BSiPE „Energoprojekt-Katowice” S.A.

  Przewiduje się oficjalne przekazanie władzom państwowym wniosków 
z konferencji. 



XXVI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  

Rosną nowe kadry

Konkurs, nad którym pieczę sprawuje Po-
litechnika Warszawska, prezentuje wy-

soki poziom. W zawodach I stopnia (szkol-
nych) wymagany jest poziom wystarczający 
do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakoń-
czenie nauki przedmiotów zawodowych,  w 
zawodach II stopnia (okręgowych) - niezbęd-
ny do uzyskania oceny celującej na zakoń-
czenie nauki przedmiotów zawodowych, a w 
zawodach III stopnia (centralnych) - wykra-
czający poza zakres treści podstaw progra-
mowych przedmiotów z dziedziny wiedzy 
budowlanej.  
  - Celem Olimpiady - stwierdza Ro-
man Lulis, zastępca sekretarza Rady 
MOIIB - jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania bu-
downictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowla-
nych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów  
i absolwentów szkół budowlanych. Chodzi też o wyrobienie umie-
jętności samodzielnego zdobywania wiedzy i zapoznanie młodzieży  
z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologiczny-
mi w dziedzinie budownictwa, zachęcenie młodzieży do rozwijania 
swoich uzdolnień i tworzenie jej warunków szlachetnego współza-
wodnictwa.  
  Sprawdziany konkursowe to istny maraton - trwały aż 5 godzin. 
Pierwszy sprawdzian polegał na rozwiązaniu zadania z matematyki. 
Drugi, polegał na   narysowaniu i policzeniu siły i momentu belki. 
Kolejne zadania to narysowanie projektu małego budynku,  przekro-
ju stropu i opisanie izolacji fundamentów i ścian.

  Maksymalnie można było zdobyć 100 punk-
tów, a najlepszy uczestnik uzyskał 72 pkt, co 
świadczy o skali trudności sprawdzianu. W re-
zultacie jury wyłoniło 32 laureatów. Zwycięzcy 
olimpiady, będą mogli w nagrodę, podjąć studia 
na dowolnym kierunku budowlanym krajowych 
uczelni.
  Rywalizacja była zacięta. Klasą samą dla 
siebie  okazał się Zespół Szkół Technicznych w 
Wodzisławiu Śląskim, który zajął I miejsce w kla-
syfikacji szkół. Za sukces ten, Minister Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nagrodził 
szkołę specjalną nagrodą. Z kolei Roman Lulis 
wręczył przedstawicielce szkoły puchar ufundo-
wany przez Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Bu-

downictwa  za zdobycie I miejsca w rankingu szkół 
(wg sumy zdobytych punktów przez wszystkich reprezentantów 
szkoły w Finale Centralnym).   

A oto czołówka  tegorocznych laureatów:

1. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim - 201 pkt.
2. Zespół Szkół Nr 1 im. J.Piłsudskiego w Limanowej - 164,5 pkt
3  Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych 
     im. M. Kopernika w Żorach - 156 pkt.
4. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu - 154 pkt.
5. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 
    im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie - 139,5 pkt

  Inne mazowieckie szkoły, uplasowały się: na 24 miejscu - Zespół 
Szkół Technicznych w Ciechanowie (50 pkt), na 25 - Zespół Szkół  

Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego im. rtm. Witol-
da Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej (50 pkt), na 28 - Ze-
spół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  
w Mińsku Mazowieckim (45 pkt), na 40 - Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (36 pkt).
  Indywidualnie przedstawiciele naszego regionu nie odegrali czoło-
wej roli w olimpiadzie. Na 28 miejscu uplasował się Mariusz Wierz-
bicki  - Zespoł Szkół  Technicznych w Ciechanowie (50 pkt), na 29 
- Jarosław Romanik - Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Ostrowi Maz. (50 pkt), 34 - Karol Rowicki (47 pkt) i 25 
- Jarosław Gmurczyk (47 pkt), 40. był Kacper Kwiatkowski (45,5 
pkt). 70. - Marcin Kaczmarczyk (36 pkt), 71. - Bartosz Szymański 
(35 pkt) - wszyscy z Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych 
w Warszawie. Indywidualnie brylowali uczniowie - Adam Barteczko 
(72 pkt) i Ewelina Langrzyk (66 pkt)  - z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Wodzisławiu Śląskim.                (zdjęcia: Mirosława Popek)

11 i 12 kwietnia br w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu odbyły się centralne zawody XXVI edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W finale konkursu uczestniczyli uczniowie z 49 szkół z terenu całej Polski, zwycięzcy
zawodów okręgowych.  W skład jury weszli naukowcy z kilku czołowych uczelni technicznych kraju, w tym także - jako re-
prezentant PIIB - nasz kolega Roman Lulis.  Gośćmi finałowych rozgrywek byli: zastępca prezydenta Nowego Sącza - Bożena 
Jawor oraz Małopolski Wicekurator Oświaty - Grzegorz Baran.   


