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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIURA TERENOWE
Godziny przyjęć interesantów 
tak jak w biurze w Warszawie

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

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

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

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

  Siedlce
08-110 Siedlce, ul Armii Krajowej 11
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.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, poprzez swoich delega-
tów, obdarzyliście mnie zaufaniem na kolejne cztery lata, wybiera-

jąc na przewodniczącego Rady naszej Izby Okręgowej. Serdecznie za to 
dziękuje i deklaruję, że dołożę starań, aby Izba przyczyniała się do wzro-
stu prestiżu naszych zawodów, działających w sferze budownictwa, aby 
naszą działalność zawodową, realizować w polepszającym się otoczeniu 
prawnym, aby stworzyć korzystne warunki do doskonalenia zawodowego i 
otwierać drogi do innowacyjności. Aby wreszcie dać szansę do pozazawo-
dowego spełniania Waszych hobbystycznych zainteresowań.

  Rada na pierwszym posiedzeniu, ku memu niekłamanemu zadowoleniu, zaufała mi również, 
akceptując zaproponowany przeze mnie skład prezydium, które na pierwszej linii „frontu” re-
alizować będzie uchwalony na Zjeździe plan pracy, jak i zamierzenia, których w punktach planu 
wyrazić się nie da, a które pozostają w sferze naszych wspólnych ambicji, dawania naszej spo-
łeczności czegoś więcej niż mówią ustawy rozporządzenia i inne regulacje. Kierownictwo i składy 
organów izby, wybrane z duża rozwagą, w większości z osób o sprawdzonym już zaangażowaniu  
w działaniach społecznych, gwarantują rzetelne realizowanie zadań stojących przed nami.

  Początek naszej pracy, przypada na okres licznych wyborów i powinien sprzyjać zauważa-
niu przez aspirujących do władzy przyszłych i obecnych decydentów, licznych postulatów po-
chodzących od środowisk zawodowych, formułowanych głównie pod adresem prawa. Będziemy 
wykorzystywać coraz bardziej sprawdzającą się organizację Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, którą - jak wiecie - współorganizowaliśmy, która przyczynia się 
do zbliżenia różnych środowisk zawodowych, pozwala czerpać wiedzę o odmiennych, a często 
- bardzo wzbogacających samorządową działalność doświadczeniach. Po dwukrotnym, prezento-
waniu i konferencji w Senacie RP, już wkrótce w salach Sejmu, będziemy przedstawić nasze oceny 
warunków, w jakich pracujemy i wykazać, co wykonujemy, jako zawód zaufania społecznego dla 
społeczeństwa.
  Przed nami wielkie wyzwanie, związane z rosnącymi wymaganiami optymalizacji procesów 
inwestycyjnych.  W otoczeniu europejskim, rośnie znaczenie, stosowania z dużym sukcesem, me-
todologii procesowania, pełnego procesu inwestycyjnego, w oparciu o tzw. BIM (Building In-
formation Modeling). W naszym kraju, definiuje się pojęcie BIM, pojawiają się początki budze-
nia świadomości, jak ważna jest to sprawa, w realizowaniu budownictwa. To jest zagadnienie, 
któremu musimy poświęcić więcej uwagi i czynnie przyczynić się do jej wspomagania, głównie  
w przygotowaniu naszych członków do sprostania temu wyzwaniu.
  Możemy być dumni, że „poprzeczka” naszej działalności, została zawieszona wysoko  
i w wielu dziedzinach, utrzymanie tego poziomu, jest wyzwaniem wymagającym. Szczególnie, 
pragnę zwrócić uwagę, na dokształcanie. Blisko 67 proc. udział Koleżanek i Kolegów w spotka-
niach szkoleniowych, uzyskany w roku ubiegłym, do powtórzenia lub przekroczenia w latach na-
stępnych, to zadanie bardzo trudne, wymagające od nas wszystkich, daleko idącej inicjatywności  
w budowaniu programu - z jednej strony - i ułatwianiu przekazu wiedzy - z drugiej. Poświęcimy 
wiele uwagi wykorzystaniu przekazu elektronicznego, wykorzystaniu form telekonferencyjnych.
  Będziemy z maksymalną aktywnością uczestniczyć w ocenianiu poczynań legislacyjnych, 
szczególnie we wszystkich regulacjach, związanych z budownictwem, a także ustawie, dotyczącej 
deregulacji i prawie zamówień publicznych, mimo, że formalne zadania, związane z konsultowa-
niem regulacji prawnych, decydujących w gospodarce, należą do organów krajowych.
  Mogę zapewnić, że dołożymy należytej staranności, w realizowaniu blisko 30. pozycji planu 
pracy, w roku bieżącym, kreatywnie planując zadania na lata następne. Zainteresowanych szcze-
gółami, odsyłam do materiałów zjazdowych, strony internetowej, a także zapraszam do Biura 
Izby, w którym członkowie prezydium pełnią codzienne dyżury. 
  Zdajemy sobie sprawę z pewnych niedogodności, związanych z naszą siedzibą. Dzięki 
oszczędnemu gospodarowaniu, a także działalności gospodarczej, Izba dysponuje aktualnie środ-
kami finansowymi, upoważniającymi do realnego myślenia, o ewentualnych przedsięwzięciach
inwestycyjnych, związanych z budową lub zakupem budynku lub części budynku, lepiej służącemu 
naszym potrzebom i wymaganiom. 

  Koleżanki i Koledzy, pozwólcie, że na zakończenie powtórzę podziękowania kierowane  
do Was podczas Zjazdu, adresowane do wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju Izby, którzy 
pracowali na wzrost prestiżu zawodu inżyniera, na uświadomienie roli samorządu zawodowego  
w społeczeństwie. Serdecznie dziękuję. 
  Koleżankom i Kolegom wybranym do organów izbowych życzę skuteczności i kreatywności 
w działaniach na rzecz samorządu i osiągania satysfakcji z wyników. 
                                                         
            

                                                                                                Mieczysław Grodzki
                                                                                              Przewodniczący Rady MOIIB

Przed nami liczne wyzwania 
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Umacniamy prestiż budowlanych

dokończenie na str.5

Dokonano podsumowania dorobku Izby 
w czasie ostatniej czteroletniej kadencji, 

udzielono absolutorium ustępującej Radzie 
MOIIB i wybrano nowe władze, wytyczo-
no nowy program działania na kolejne lata. 
Przyjęto również projekt budżetu na br.  
  -  Samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa - stwierdził  Mieczysław 
Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB 
otwierając obrady - przeszedł próbę spraw-
nej działalności, wypełniając zadania usta-
wowe i statutowe. Jednak mimo ogromnego 
wysiłku nie jesteśmy zadowoleni z wyników 
naszego oddziaływania w zakresie legisla-
cji. Dotychczasowe obserwacje świadczą 
o tym, że najważniejsze dla naszego zawodo-
wego życia Komisje: Kodyfikacyjna Prawa 
Budowlanego i Nadzwyczajna Sejmu RP ds. 
ograniczania biurokracji, pracujące w sposób 
ciągły, nie korzystają z wyników konsultacji 
społecznych. Przyjęta przez Sejm Ustawa 
o ograniczaniu biurokracji w dniu 4 kwietnia 
jest tego dowodem, ustawa do której Izba od-
nosi się krytycznie, nie zawiera większości 
naszych postulatów, przede wszystkim skraca 
okresy obowiązującej  praktyki zawodowej. 
Jedyne powody do satysfakcji zawodowców, 
to przywrócenie specjalności hydrotechnicz-
nej i uprawnień dla techników. 
 - Liczymy w czasie Zjazdu - dodał 
M.Grodzki - na wnioski i inspiracje do pracy 
w nowej kadencji. Przewodniczący serdecz-
nie  powitał licznych dostojnych gości Zjaz-
du z wicepremierem Januszem Piechociń-
skim na czele. Większość z nich powitało 
zjazd w indywidualnych wystąpieniach.
  Obowiązki przewodniczącego Zjazdu 
powierzono Konradowi Włodarczyko-
wi. W głosowaniu jawnym wybrano także 
członków prezydium obrad. Zjazd minutą 
ciszy uczcił 206 zmarłych w czasie kadencji 
członków MOIIB. Przyjęto też porządek ob-
rad XIII Zjazdu. 
  Głos zabrał Przewodniczący Rady 
MOIIB, Mieczysław Grodzki.  

 - Największa okręgowa Izba PIIB, w po-
czuciu dobrze wypełnionych obowiązków, 
kończy czteroletni okres działania - stwier-
dził - W tym czasie okrzepła, rozbudowała 
swoją działalność statutową i organizacyjną. 
Jesteśmy dumni - podkreślił przewodniczący 
- zwłaszcza z dorobku szkoleniowego. Licz-
ba uczestników doskonalenia zawodowego 
jeszcze w 2010 sięgała 40 proc. członków, to 

w 2013 już 66, 7 proc. ogółu członków brało 
w nich udział. Będziemy dalej rozwijać ten 
proces i wspomagać go prasą techniczną.
  Bez przeszkód przyjmujemy kandyda-
tów zabiegających o uzyskania możliwo-
ści wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, weryfikujemy ich prawa 
do członkostwa, przeprowadzamy sesje eg-
zaminacyjne, nadajemy uprawnienia, prowa-
dzimy ewidencje, reagujemy na skargi, pro-
wadzimy akcje nieustannego dokształcania. 
Dokonujemy interpretacji uprawnień, wnio-
skujemy o tytuły rzeczoznawców, udzielamy 
porad technicznych i prawnych, udzielamy 
pomocy finansowej w przypadkach loso-
wych, dbamy o majątek i racjonalne gospo-
darowanie środkami finansowymi. 
  W okresie ostatnich 4 lat 2323 osobom 
uroczyście wręczono uprawnienia budowla-
ne, w obecności przedstawicieli rządu, władz 
województwa, parlamentarzystów.  
  Działalność gospodarcza - wyliczał 
przewodniczący - przyniosła 1.8 mln zł, sta-
nowiąc 11 proc. wpływów ze składek. Obni-
żono koszty działania o prawie 12 proc. Na-
leży podkreślić tez aktywny udział MOIIB, 
w powstaniu oraz w pracach Mazowieckiego 
Forum Samorządów Zaufania Publicznego, 
w tym dotarcie z problemami deregulacyj-
nymi na forum Sejmu i Senatu. Przez okres 
roku, w latach 2012-2013 przewodniczyli-
śmy działalności tego Forum.
  Upraszczamy procedury administracyj-
ne, w kierunku maksymalnego wykorzysta-
nia technik informatycznych. Wprowadzili-
śmy procedury postępowań poszczególnych 
komórek organizacyjnych Izby, wprowadza-
my technikę komputerową, dążąc do przeła-

mania naszych przyzwyczajeń do dokumen-
tacji papierowej. Nasz autorski program do 
wspomagania obsługi Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, został wysoko oceniony. Po 
jego dalszym udoskonaleniu - zostanie udo-
stępniony innym Izbom Okręgowym.

  - Izba - mówił M. Grodzki - była też 
kreatorem czterech dużych konferencji dziel-
nicowych, poświęconych uproszczeniu pro-
cesów inwestycyjnych w budownictwie oraz 
organizatorem konkursu dla firm Mazowsza, 
działających w budownictwie. Przyznaje  też 
osobom zasłużonym dla naszej branży  tytu-
ły Złotego Promotora Budownictwa. 
  Byliśmy w 2013 r. obecni na 160 waż-
nych wydarzeniach - targach, konferencjach, 
promocjach branżowych, sympozjach – pod-
kreślał  przewodniczący MOIIB - Nawiąza-
liśmy i rozwijamy intensywnie współpracę 
z wydziałami budowlanymi uczelni wyż-
szych Mazowsza, a przedstawiciele Izby 
zostali powołani do Rad Pracodawców i Rad 
Doradczych niektórych wydziałów. Organi-
zujemy spotkania ze studentami ostatnich 
lat studiów, w celu zaprezentowania im roli 
samorządu, sposobu dokumentowania i od-
bywania praktyki zawodowej.  
  Rozwijamy współpracę ze Stowarzy-
szeniem Inżynierów Polskich na Litwie. Na-
wiązaliśmy też kontakty ze Stowarzyszeniem 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 
Przewodniczący tej organizacji uczestniczył 
w spotkaniu szkoleniowym. W kolejnej ini-
cjatywie tego Stowarzyszenia, konferencji 
„BIM dla Polski” w Londynie, uczestniczyli 
nasi reprezentanci. 

     12 kwietnia 2014 r., odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Mazowiec-
      kiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Uczestniczyło w nim 127 na 130 
wybranych delegatów, reprezentujących ponad 20. tysięczną rzeszę mazowieckich 
inżynierów budownictwa.   

Przemawia Mieczysław Grodzki
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Wystąpienia gości
Na wstępie zabrał 

głos Prezes Rady 
Krajowej Andrzej 
Roch Dobrucki. Jego 
wypowiedź była me-
rytoryczną analizę wy-
darzeń, związanych 

z zagadnieniami legislacyjnymi.  Wysoko 
oceniając dorobek Izby, stwierdził, że cieniem 
kładzie się to, co się dzieje w parlamencie 
z ustawą deregulacją oraz z pracami nad Ko-
deksem budowlanym. Wbrew naszym jedno-
znacznie negatywnym  opiniom skrócono czas 
odbywania praktyki projektowej, utrzymano 
ograniczenie wykonywania funkcji projektan-
ta przez inżyniera budownictwa do obiektów 
o kubaturze 1 tys. m3  na terenach wiejskich, 
wprowadzono instytucję patrona, z uprawnie-
niami do skracania praktyki zawodowej. Kry-
tycznie ocenił kierunki zmian projektowanych 
w zakresie prawa. Postęp prac nad kodeksem 
budowlanym jak dotychczas nie napawa opty-
mizmem. Wszystko wskazuje na to, że świat 
polityki nadal narzuca rozwiązania, które nie 
poprawią  prawa gospodarczego.

 W imieniu wicepre-
miera Janusza Piecho-
cińskiego, który nie-
stety musiał opuścić 
Zjazd, wystąpił Grze-
gorz Benedykciński, 
doradca wicepremiera 
-wiceprzewodniczący 
Kongresu Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Miast, burmistrz 
Grodziska Maz. Przekazał życzenia od wice-
premiera Piechocińskiego, następnie stwier-
dził, że od lat będąc burmistrzem i mając pa-
sje budowania, ma świadomość roli inżyniera 
w życiu, znaczenie jego trudu w przebudowie 
kraju. Pan Burmistrz podkreślił jednak, ze bu-
dowanie odbywa się zbyt często w nieprzy-
jaznym biurokratycznym otoczeniu i trzeba 
dołożyć wielu wspólnie podejmowanych sta-
rań, aby poprawiać prawo i warunki admini-
strowania w terenie. Trzeba też ze szczególną 
uwagą decydować o zagospodarowaniu prze-
strzeni, która jest niezbywalnym wspólnym 
dobrem społeczeństwa. 
   W imieniu Wojewody 
Mazowieckiego wystąpił 
dyrektor Wydziału Infra-
struktury i Środowiska, 
Urzędu Wojewódz-
kiego Piotr Sobucki. 
Życzył, aby wyrazem 
doceniania naszej pra-
cy było wybieranie nas do realizacji odpo-
wiedzialnych zdań w oparciu o wysoka ocenę 
naszych umiejętności, a nie o najniższa cenę 
za usługę. Ta ostatnia zasada, towarzyszy in-
żynierom zbyt powszechnie.
  Wszystkie dalsze wystąpienia zawiera-
ły podziękowania za zaproszenie, wyrazy 
uznania dla działalności samorządu, życzenia 
owocnych obrad i  skutecznych dobrych decy-
zji wyborczych. A co więcej skomentujemy.

 Przewodniczący Rady Kra-
jowej Związku Zawodowego 
„Budowlani”, Zbigniew Janow-

ski przekazał w ramach współ-
działania w tworzeniu dobrego 
prawa specjalny list związany 
z tworzeniem Kodeksu Bu-

dowlanego. Poinformował także, że środowi-
sko budowlanych przygotowało propozycje 
określenia minimalnej stawki kalkulacyjnej 
w Budownictwie, wynikającej z minimalnego 
wynagrodzenia. Zalecał zainteresowanie się 
tym faktem przy kosztorysowaniu inwestor-
skim. 
 Miło jest mi poinformować, że kapituła od-
znaki Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej 
przyznała Panu Mieczysławowi Grodzkiemu 
za całokształt prac, za osiągnięcia i zaanga-
żowanie w polskim budownictwie i w gospo-
darce komunalnej, Złotą Odznakę Zasłużony 
dla Gospodarki Komunalnej I stopnia. Proszę 
o przyjęcie tego wyróżnienia. 

 Maria Pierzchalska, rek-
tor Europejskiej Uczelni 
Społeczno-Technicznej w 
Radomiu. 
 Szczególne podzię-
kowania dotyczyły pa-
tronatu nad konferencja 
nt. zrównoważonego budownictwa, udziału 
w kształtowaniu programu nauczania na 
kierunku budownictwo oraz za szeroką in-
formacje o  w zakresie uzyskania uprawnień 
budowlanych .

  Stanisław Leszek, 
Przewodniczący Izby 
Biegłych Rewidentów w 
Warszawie, prezydent Ma-
zowieckiego Forum Zawo-
dów Zaufania Publicznego, 
podkreślił walory współ-
pracy w ramach Mazowiec-
kiego Forum dzięki które-
mu poznaliśmy meandry 
zawodowe różnych środo-

wisk zawodowych i dostrzegliśmy, ze razem 
będziemy mogli więcej zrobić dla polepszenia 
prawa.- Z naszymi problemami, wyszliśmy na 
forum Senatu, a wkrótce - będziemy i w Sej-
mie. Dzieląc się doświadczeniem rewidenta 
stwierdził, że u podłoża wszelkich katastrof 
na budowie leżą koszty i skąpstwo inwesto-
ra. Poparł negatywne stanowisko naszej izby 
w sprawie metod prowadzonej deregulacji 

 Jolanta Przygońska, 
przewodnicząca Okręgowej 
Izby Urbanistów, krajowym 
i okręgowym władzom PIIB 
dziękowała za poparcie 
urbanistów w ich walce o 
utrzymanie Izby Urbani-

stów  Stwierdziła, że wobec bardzo źle pro-
wadzonej gospodarki przestrzenią, skuteczne 
zakwestionowanie statusu zawodu zaufania 
publicznego urbanistów jest poważnym za-

grożeniem dla nas wszystkich. Inżynierowie 
są stukrotnie większa organizacja od urbani-
stów. Szczególnie podziękowania należą się  
tak  licznej grupie zawodowej za poparcie 
racji bratnich zawodowców.

   Andrzej Orliński, 
dziekan Izby Adwo-
kackiej w Warszawie
- Nec Herkules, contra 
plures”, to stare wska-
zanie dla wszystkich 
naszych samorządów 
zawodowych, abyśmy 

razem zabiegali o sprawy, które jakże często 
stanowią o możliwości skorygowania prawa. 
Funkcją władz jest wsłuchiwanie się w głosy 
społeczeństwa. Generalnie dziś władza za-
czyna „wiedzieć lepiej”, od tych, którzy mają 
później wykonać to, co ta władza uchwali. 

Anatol Kuczyński, sekre-
tarz Mazowieckiej Okrę-
gowej Izby Architektów 
stwierdził, że ilekroć jest 
tu zapraszany to czuję się, 
jak u siebie. Atmosfera 
tych samych bolączek wy-
nika z traktowania nas jak 
tania siłę roboczą. Każdy 
kto podejmuje poważne 

zadania nie może być tani musi być odpowie-
dzialny i doświadczony. Każdy o tym sobie 
przypomina gdy ma do czynienia z lekarzem. 
Szkoda, że o tym wydają się nie wiedzieć de-
cydenci od zamówień.
Podkreślił również, że przed naszymi Izba-
mi pozostają zadania uzgodnienia zakresów 
nadawanych uprawnień. 

 Marta Klimkowska-Mi-
siak, wiceprezes Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w 
Warszawie dołączyła 

nasze wspólne pra-
gnienia, aby w czasie 
działań deregulacyj-
nych patrzono nie na 
efekty propagando-
we i polityczne, ale 
na jakość i efektyw-
ność wprowadzo-

nych zmian. Tylko wtedy inicjatywy te będą 
doceniane a wprowadzone zmiany będą słu-
żyły czemuś dobremu.

 Jerzy Gumiński, prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, uznał, 
że  budowa prestiżu 
inżyniera w społe-
czeństwie;  poprawa 
warunków pracy inspektorów nadzoru inwe-
storskiego, kierownika budowy i projektanta a 
także przestrzeganie zapisów kodeks etyczne-
go, należą do sukcesów MOIIB w III kadencji.  
Spektakularnym zwieńczeniem  pierwszego 
X-lecia był Jubileusz Izby w mateczniku Ze-
społu Pieśni i Tańca MAZOWSZE. 
 Poinformował, że na wniosek redak-
cji „Materiałów Budowlanych” i „Szkło 
i Ceramika”, ZG SITPMB wyróżnił 
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Potrzeba zainteresowania naszego środo-
wiska tą nowatorska metoda realizacji 

inwestycji wydaje się oczywista w dalszych 
planach działalności Izby.
  Prezes podziękował za czteroletni trud, 
kolegom zaangażowanym w pracę samorzą-
du, za umacnianie prestiżu zawodu inżyniera 
i za działania na rzecz środowiska. Następnie 
przewodniczący poinformował, że Jerzemu 
Bielawskiemu została przyznana odznaka 
resortowa Zasłużony dla energetyki. Przyzna-
no także odznaczenia PIIB za działalność na 
rzecz samorządu zawodowego i umacnianie 
prestiżu zawodowego budowlanych. 
  Złotą odznakę PIIB przyznano: Jolancie 
Dębskiej, Krzysztofowi Bossowi, Wiesławo-
wi Jaroszewiczowi, Eugeniuszowi Kodzie, 
Krzysztofowi Marcinkiewiczowi, Grzego-
rzowi Trybule, Stanisławowi Wojtasiowi 
i Markowi Ziomce. 
  Srebrną odznakę PIIB przyznano Ma-
rioli Sikorze, Ryszardowi Gnyszce, Stani-
sławowi Jakubcowi, Henrykowi Kuciowi, 
Henrykowi Mądremu, Juliuszowi Talar-
czykowi i Jerzemu Żelechowi.
  Wręczenia odznaczeń dokonali: wicepre-
mier Janusz Piechociński, prezes PIIB An-
drzej Dobrucki i Mieczysław Grodzki.
 Następnie głos zabrali goście (patrz str. 4). 
 Zjazd wysłuchał sprawozdań kierownictwa 
Izby oraz poszczególnych ciał statutowych. 
Przyjęto sprawozdania z ich działalności 

XIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy MOIIB

i udzielono absolutorium kierownictwu 
MOIIB. Wysoko oceniono dorobek III kaden-
cji Izby, w tym szczególnie pracę przewod-
niczącego Mieczysława Grodzkiego. Stąd 
gromkimi brawami przyjęto decyzję o jego 
ponownym kandydowaniu. Rekomendacji 
udzielił mu prezes Andrzej Dobrucki, pod-
kreślając jego rolę w ukształtowaniu Izby, jako 
niezwykle sprawnej struktury samorządowej. 
Inny delegat, Andrzej Gosławski stwierdził, 
że brak innych zgłoszeń na stanowisko prze-
wodniczącego MOIIB wskazuje, że jest w na-
szym gronie jedność. Nie ma obozów, a jeśli 
są, to tylko wspierające kierunek działań. Kan-
dydatura została przyjęta a ponowny wybór 
M. Grodzkiego, skwitowano długimi okla-
skami. Następnie Zjazd wybrał przewodni-
czących poszczególnych organów, rzecznika 
koordynującego pracę pozostałych Rzeczni-
ków Odpowiedzialności Zawodowej, człon-
ków pozostałych organów oraz Delegatów na 
Zjazd Krajowy. Wybrano 29 członków Rady 
MOIIB. (wykaz członków organów MOIIB 
na str. 6). Przyjęto również kilka wniosków 
porządkowych lub dotyczących kwestii 
szczegółowych, adresując je do realizacji 
w Izbie oraz w Krajowej Radzie PIIB.
  Zjazd uchwalił memorandum do władz 
w sprawie zachowania uprawnień inżynie-
rów budownictwa do sporządzania projektów 
budowli nieprzekraczających 1 tys. m3 kuba-
tury, niezależnie od ich usytuowania na tere-
nach wiejskich i miejskich. Zjazd uchwalił 
również budżet i plan pracy na 2014 rok.

dokończenie ze str.3

kol. inż. Mieczysława Grodzkiego nadaniem 
Srebrnej Odznaki Honorowej i skierował 
na jego ręce adres okolicznościowy. - Jako 
członek MOIIB zwracam się do delegatów 
- apelował Jerzy Gumiński - abyśmy w tych 
trudnych  czasach nie eksperymentowali i po-
nownie powierzyli przewodniczenie Radzie 
MOIIB kol. Grodzkiemu.
  Stefan Sarna, prezes Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Komunikacji, zwró-
cił uwagę na zbieżność inte-

resów naszych środowisk 
zawodowych i wyraził 

nadzieję, że będziemy 
mogli kontynuować 
współpracę, zwłasz-
cza na odcinkach 
szkoleniowych.

 Dyr. Tomasz Wojtkiewicz, 
Warszawskie Centrum Po-
stępu Techniczno-Organiza-
cyjnego Budownictwa WA-
CETOB: - W imieniu swoim 
i prezesa Sielewicza dzie-
kował zato, że MOIIB jest 
kuźnią kadr m.in. dla WA-
CETOB’u, a Izba jest gwarantem, że kadra 
inżynierska jest kompetentna i doświadczona. 
W związku z pytaniami formułowanymi nie-
kiedy pod adresem MOIIB, co mamy z człon-
kostwa w samorządzie, warto stwierdzić, że 
izba potrafi na to odpowiedzieć, ale, czy każ-
dy potrafi odpowiedzieć co zrobił dla niej? 

Obrady Zjazdu zaszczycił wicepremier Janusz Piechociński

Komisja Wyborcza (wyżej) i Komisja Skrutacyjna 

Jerzy Gumiński wręczył Mieczysławowi Grodzkiemu 
Srebrną Odznakę Honorową SITPMB 

Odznaczeni Złotą Odznaką PIIB
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Organy MOIIB

Skład organów
 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Prezydium Rady

Mieczysław Grodzki 
- przewodniczący Rady

Jerzy Kotowski - zastępca 
przewodniczącego Rady

Roman Lulis  - zastępca 
przewodniczącego Rady

Stanisław Wojtaś - zastępca 
przewodniczącego Rady

Leonard Szczygielski 
- sekretarz Rady

Andrzej Wasilewski 
- zastępca sekretarza Rady

Tadeusz Gałązka  
- skarbnik Rady

Jolanta Łopacińska 
- zastępca skarbnika Rady

Jacek Chudziak 
- członek prezydium

Edward Groniecki 
- członek prezydium

Jerzy Putkiewicz 
- członek prezydium

Członkowie Rady
Tomasz Chojnacki 
Andrzej Dębowy 
Krzysztof Goławski 
Andrzej Hajzlik 
Bogdan Horszczaruk 
Elżbieta Janiszewska - Kuropatwa 
Dariusz Karolak 
Anna Kowalik 
Sławomir Leśniewicz 
Maria Nowak 
Mariusz Okuń 
Stanisław Przesmycki 
Waldemar Sitek 
Stanisław Starosz 
Halina Śmierzchalska 
Zbigniew Tyczyński 
Wojciech Zając 
Witold Zdunek 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

Tadeusz Biernacki 
Renata Bućko 
Jadwiga Dłuska 
Krzysztof Krajewski 
Mieczysław Piotrowski 
Ryszard Rak 
Mirosław Satalecki 
Marek Ziomka 

Dariusz Walasek 
- rzecznik koordynator
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Stanisław Wojtaś - zastępca 
przewodniczącego Rady

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Daniel Kózka 
 - przewodniczący

Piotr Król  
- zastępca  

przewodniczącego 

Maria Olczak 
- sekretarz

Członkowie:
Wacław Bąk 
Alicja Burkacka 
Anna Gutkowska 
Waldemar Kania 
Krzysztof Marcinkiewicz 
Bożena Pladzyk 
Jacek Saj 
Marzena Sawicka 
Radosław Sekunda 
Mariola Sikora 
Włodzimierz Szymczak 
Waldemar Witkowski 
Teresa Zduńczyk 

Prezydium:

Komisja Kwalifikacyjna MOIIB

Eugeniusz Koda  
- przewodniczący

Maria Bereska 
- zastępca  

przewodniczącego

Irena Churska 
- zastępca  

przewodniczącego

Leszek Ganowicz  
- zastępca  

przewodniczącego

Krzysztof Latoszek  
- zastępca

przewodniczącego, sekretarz

Prezydium OKK:

Członkowie OKK:
Jerzy Bielawski 

Krzysztof Booss 
Jan Bylicki 

Zygmunt Garwoliński   
Jerzy Idzikowski 

Wiesław Jaroszewicz 
Lech Klicki 
Paweł Król 

Teresa Mosak-Rurka 
Grażyna Sadal 

Juliusz Talarczyk 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Konrad Włodarczyk 
 - przewodniczący

Marek Łagoda  
- zastępca  

przewodniczącego 

Mieczysław Bartodziej   
- sekretarz

Prezydium OKR:

Członkowie OKR: 
Grażyna Czarnowska,  Jerzy Czernuszczyk,  Rajmund Terlecki 
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XX plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

Inżynier - to brzmi pięknie

     25 marca br. odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie gala podsumowu-
jąca XX plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”. Honorowy patronat nad plebiscy-
tem sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski. W uroczystości wziął udział 
Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki i Zbigniew Grabowski, Honorowy Prezes PIIB. 

 - Być inżynierem oznacza zwiększone 
szanse na to, aby być praktycznie użytecz-
nym dla Ojczyzny. To oznacza również po-
siadanie pewnych cech, umiejętności, któ-
rych mamy deficyt jako naród i ten deficyt
chcemy uzupełniać - mówił Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. - Polsce jest po-
trzebny inżynierski pragmatyzm, inżynier-
ska praktyczność, inżynierska dokładność, 
solidność, a także inżynierski romantyzm  
- podkreślił. Dodał także, że Polska potrze-
buje inżynierskiego podejścia do problemu 
innowacyjności, ale także gospodarności. 
  Wspominając o  romantyzmie inżynier-
skim, Bronisław Komorowski mówił, że 
w różnych stronach świata spotykał trwałe 
dowody dokonań polskich inżynierów, któ-
rzy pozostawili tam ślady swoich wybitnych 
zdolności, umiejętności wykorzystania swo-
jej wiedzy korzystnie dla środowiska w któ-
rym się znaleźli. 
  Prezydent zwrócił uwagę, że zawody in-
żynierskie jak np. budowlańcy są popularne 
wśród młodych ludzi. - Jestem przekonany, 
że to jest początek procesu, w którym być in-
żynierem to będzie brzmiało nie tylko pięk-
nie, nie tylko dumnie, ale będzie to absolutny 
powód do przekonania, że tędy wiedzie dro-
ga do rozwoju własnego, Ojczyzny, polskiej 
gospodarki - zaznaczył Prezydent RP.

  Wyróżnienia „Złotego Inżyniera” przy-
znawane są przez „Przegląd Techniczny”, 
którego historia sięga lat 60. XIX w. - To 
także jest jakaś wskazówka, jakiś symbol, 
bo to jest kontynuacja polskich marzeń o no-
woczesności, polskich marzeń o zamożności, 
polskich marzeń o rozwoju gospodarczym 
naszego kraju, nawet, kiedy go nie było na 
mapie świata - powiedział Prezydent RP.

  Podczas gali Prezydent RP wręczył  
odznaczenia państwowe zasłużonym człon-
kom NOT. Za zasługi w działalności na rzecz 
innowacyjności i wzrostu konkurencyjności 
polskiej gospodarki odznaczeni zostali Zło-
tym Krzyżem Zasługi: 
 Włodzimierz Adamski, Teresa Laskow-
ska, Stanisław Radkowski. Brązowe Krzy-
że Zasługi otrzymali: Artur Badyda, Agata 
Bieńczak, Grzegorz Gańko, Aldona Gar-
bacz-Klempka, Robert Kubica, Andrzej 
Łatka, Marek Pater, Antoni Świątek.

  Po odznaczeniach państwowych odbyło 
się w uroczyste wręczanie statuetek i dyplo-
mów laureatom jubileuszowej, XX edycji 
plebiscytu „Złoty Inżynier”.  Prezes FSNT 
NOT, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes 
FSNT NOT przypomniała cele i ideę ple-
biscytu oraz jego 20-letnią historię. Kandy-
dowało w nim prawie tysiąc osób, a tytuły 
laureata otrzymało 300.  
  Następnie, z udziałem Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dzie-
końskiego, Podsekretarz Stanu w  Minister-
stwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Darii Nałęcz - wrę-
czano dyplomy i pamiątkowe statuetki laure-
atom plebiscytu.

  Plebiscyt promuje dokonania polskich 
inżynierów oraz popularyzuje najwybitniej-
szych polskich twórców techniki. Tytuły: 
Złoty i Srebrny Inżynier przyznawane są w 
kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekolo-
gia, zarządzanie i zaawansowana technologia. 
W plebiscycie wyróżniani są także młodzi 
Inżynierowie, którzy już zanotowali wybitne 
osiągnięcie.  Organizatorem tegorocznej gali 
była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej i Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT oraz czasopismo 
„Przegląd Techniczny.                          (MW)    
      

Nie będziemy wymieniać listy osób wyróżnionych, natomiast prezentujemy krótką staty-
stykę wyróżnień. Otóż wśród złotych, srebrnych, honorowych, wyróżnionych inżynierów 

i juniorów znalazło sie łącznie 21 osób. Między nimi widzimy 10 mechaników, 3 reprezentan-
tów mechanizacji rolnictwa, 2 chemików i po jednym przedstawicielu architektury, geologii, 
pożarnictwa, rolnictwa, włókiennictwa i zootechniki, oraz dwóch dydaktyków.

  Niewątpliwie piękna inicjatywa i spektakularna oprawa w Pałacu Prezydenckim cieszy. 
Ale jakie dla nas inżynierów budownictwa budzi refleksje? Nasz przewodniczący, Mieczy-
sław Grodzki, we wszystkich swoich wystąpieniach, w których kreśli lub komentuje zadania 
dla Izby, na pierwszy plan stawia zadanie budowanie prestiżu inżyniera, otwieranie oczu 
społeczeństwa na role inżyniera budownictwa. Jesteśmy od lat pozbawieni samodzielnego 
ministerstwa budownictwa, które należy do najważniejszych dziedzin gospodarki. 

  Nasze administracyjne kierownictwo jest przylepiane raz do infrastruktury, raz do rozwoju 
regionalnego. To pewnie jeden z powodów, dla których jesteśmy mniej zauważani. Jednocześnie 
jednak uświadamia nam, że jeśli sami nie zadbajmy o swój piar nikt nas w tej akcji nie wyręczy. 
Samorząd musi pokazywać dokonania swoich wybitnych reprezentantów. Dziś stało się  moż-
liwe, że z rzeszy 120 tys. ludzi decydujących o warunkach w jakich żyjemy o bezpieczeństwie  
i komforcie bytowania, nie znalazł sie nikt, kto zasługiwałby na zaszczyty w Pałacu Prezy-
denckim. Jesteśmy wyraźnie za mało przebojowi, cicho i odpowiedzialnie wykonujemy swoją 
prace, powody do zaszczytów powinni zauważać inni. 

  W wypowiedzi pana Prezydenta wymieniony został budowlaniec jako zawód zaintere-
sowania młodego pokolenia i ono musi pozbyć się nieśmiałości i być świadome potrzeby 
prezentowania z dumą wyników swoich dokonań.

Jerzy Kotowski

„Złoci inżynierowie” - foto. Kancelaria Prezydenta RP  
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Tegoroczna edycja ponownie 
połączona była ze studenc-

kim konkursem „Wybudujemy 
Wieżę”, w którym udział wzięli 
studenci uczelni technicznych  
z całej Polski.
  Gości przywitała koordynator 
tegorocznej edycji Dnia Budow-
lańca, inż. Monika Jasińska oraz 
zastępca prezesa Koła Naukowe-
go Budownictwa Inżynierskie-
go, Aleksandra Mazurek. Głos 
zabierali: rektor, prof. dr. hab. 
inż. Alojzy Szymański,  prodzie-
kan ds. nauki Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska  
- dr hab. inż. Eugeniusz Koda oraz  pro-
dziekan ds. dydaktyki - dr inż. Zdzisław 
Szkutnik, którzy mówili o dorobku uczelni 
i wydziału oraz nowych zadaniach realizo-
wanych przez uczelnię. Zastępca Przewod-
niczącego Rady MOIIB, Jerzy Kotowski, 
omówił krótko funkcje Izby, z uznaniem 
wyraził się o organizacji Dnia jako cennej 
inicjatywie studenckiej, i życzył słuchaczom, 
aby ich wybory zawodowe okazały zbieżne  
z ulubionymi zainteresowaniami.
 Następnie rozpoczęły się bloki konferen-
cyjne, na których przedstawiciele czołowych 
firm z branży budowlanej przedstawili swoje
przedsiębiorstwa. Poruszana była tematy-
ka związana z nowymi kierunkami rozwo-
ju budownictwa energooszczędnego. Wy-
kład „Nowe kierunki w energooszczędnym 
budownictwie” wygłosił Jacek Koziński.  

Następnie głos zabierali przedstawiciele firm
Skanska  i Invest Complex.  
 Wykłady dotyczyły realizacji projektów 
budowlanych, nowych metod energoosz-
czędności w budownictwie, a także praw-
nych aspektów związanych z katastrofami 
budowlanymi.

  W odbywającym się w trakcie Dnia Bu-
dowlańca konkursie „Wybudujemy Wieżę” 
rywalizowały drużyny z całej Polski. Zespo-
ły studenckie wykonały prace konkursowe  
- wieże z drewna balsa, które miały za zada-
nie przenieść jak największe obciążenie przy 
jak najmniejszej masie własnej. Następnie 
wieże zostały poddane testom na profesjo-
nalnych maszynach w laboratorium Cen-
trum Wodnego. Najlepszy wynik osiągnęła 

Pod patronatem MOIIB  

Dzień Budowlańca w SGGW 
       W Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska - w Laboratorium Centrum Wodnym 27 marca br.  odbyła się III Ogólnopolska 
Konferencja Studentów Budownictwa „Dzień Budowlańca w SGGW”. Patronat nad 
imprezą objęła Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

          

Jerzy Kotowski z uznaniem wyraził się o inicjatywie
organizatorów Dnia Budowlańca 

drużyna „Żurawie” z Politechniki Łódzkiej. 
Nagrodę publiczności za najładniejszą wieżę 
otrzymała praca studentek SGGW  „TUR-
RIS-ARCUS II”.
  Dzięki Posbud.tv uczestnicy „Dnia bu-
dowlańca” mogli obejrzeć film prezentujący
największe maszyny budowlane. W pokazie 
uczestniczył prezes firmy Komatsu Poland, 
Takahide Oshitani.  

  W Konferencji wzięli udział m.in. 
przedstawiciele firm: ABCAD, Akademia
Athenasoft, ERGON POLAND SP. Z O.O., 
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Mo-
stostal Warszawa S.A., ULMA Construccion 
Polska S.A. i inni. 
  Zaproszeni goście omówili problemy 
katastrof budowlanych, przedstawili inno-
wacyjne rozwiązania oraz używane wyroby 
budowlane. Ponadto zaprezentowano przy-
szłościową dziedzinę budownictwa - prefa-
brykację w zakresie konstrukcji drewnianych 
oraz elementów betonowych.

  Przez cały dzień tłoczno było na sto-
iskach wystawowych firm, gdzie m.in. stu-
denci, mogli zapoznać się  z działalnością 
poszczególnych przedsiębiorstw oraz uzy-
skać informacje o możliwościach podjęcia i  
programach praktyk.

 Nowa inicjatywa MOIIB „Inżynierowie pamiętniki piszą”

Zwycięzcy konkursu na budowę wieży z drzewa balsa. Fot: SGGW

Historia narodu w dużej mierze jest pisa-
na nie dokonaniami oręża, ale budow-

lanych… Dlatego ogłaszamy konkurs na 
pamiętniki inżynierów. Ostatni taki konkurs 
odbył się pół wieku temu. Do długi okres. 
Umyka nam pewna ważna epoka w życiu kra-
ju i ludzi budownictwa…
    Po wojnie często powoływano się na 
czasy budowy Gdyni, GOP i Zagłębia Staro-
polskiego, a uwaga społeczna zasłużenie była 
kierowana na wielkie budowy, takie jak Za-
głębia Miedziowego, „worka turoszowskie-
go”, elektrowni i kopalni PAK, „Bełchatowa”, 
rafinerii w Płocku i Gdańsku, „Siarkopolu”,
CMK, wielkich osiedli mieszkaniowych itd., 
itd…
  Polskie firmy, ze zdobytym doświadcze-
niem na polskich budowach szeroko rozje-

chały się po świecie i  budowały „pod klucz” 
kopalnie siarki, węgla, huty, rurociągi, zapory 
i elektrownie.  
  Co było dalej - wiemy. Dziś znów od 
podstaw rosną nowe, polskie, na razie małe 
firmy. Mamy nadzieję, że nawiążą one do nie-
kwestionowanej aktywności  naszego budow-
nictwa. Dlatego dziś, dopóki żyją świadko-
wie,  chcielibyśmy  czasy przełomu utrwalić 
na kartach pamiętników. Stąd zwracamy się 
do polskich inżynierów - piszcie… 

  Piszcie o tym, co się stało po okresie 
„budowy drugiej Polski”, w latach 80. i 90. 
Co przeżywacie, jak wyglądają wasze losy? 
Także tych, którzy wyjechali by szukać satys-
fakcjonującego ich zajęcia zagranicą. Jak oce-
niacie sytuację społeczno-gospodarczą Polski 

i rolę budowlanych? Utrwalcie swoje dokona-
nia i przemyślenia przed zapomnieniem.
  Przygotujemy atrakcyjne nagrody, o któ-
rych poinformujemy wkrótce. Najciekawsze 
prace opublikujemy na łamach „Inżyniera 
Mazowsza” a specjalny ich zbiór ukaże się 
w wydaniu książkowym. Termin nadsyłania 
prac to koniec roku 2014 r.  Wspomnienia po-
winny liczyć do 20 stron maszynopisu. Moż-
na do nich załączać foto i własne rysunki..

   Prace prosimy przesyłać na adres: Mazo-
wiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa. 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36 B 
„Inżynierowie pamiętniki piszą”.
  Szczegóły konkursu oraz aktualne infor-
macje publikować będziemy na stronie inter-
netowej www.maz.piib.org.pl 
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Organizacja tak dużej konferencji mogła 
mieć miejsce dzięki wsparciu ze stro-

ny wymienionych uczestników a ponadto 
przez:, Basell Orlen Polyolefins, Urząd Mia-
sta Płocka i Starostwo Powiatowe w Płocku, 
Obrady sesji plenarnej przeprowadzo-
no w Auli Politechniki Warszawskiej Filii  
w Płocku. W pobliżu Auli firmy instytucje
rozmieściły swoje stoiska promocyjne, także 
uruchomione zostało stoisko MOIIB. Sze-
ścioosobowej delegacji Izby przewodniczył 
Przewodniczący Rady MOIIB, Mieczysław 
Grodzki. 
  Przedmiotem konferencji były rozwa-
żania o metodach  zbliżenia polskiej nauki 
do gospodarki dla uzyskania obopólnych ko-
rzyści rozwojowych. Ponieważ konferencja 
poświęcona była generalnie zintensyfikowa-
niu współpracy podmiotów gospodarczych  
z instytucjami naukowymi (głównie szkoła-
mi wyższymi), większość wystąpień poświę-
cona była tym zagadnieniom. 

  Jako pierwszy z referentów wystąpił 
z prezentacją multimedialną i przesłaniem 
wprowadzającym Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Adam Struzik. Marsza-
łek ukazał strategię rozwoju Mazowsza, 
ukierunkowaną na rozwój oparty o wiedzę.  
W swoim wystapieniu przeanalizował moż-
liwości finansowania tego rozwoju, z fundu-
szy unijnych przeznaczonych na lata 2014-
-2020. Był to referat doskonale wpisujący 

Rozwój oparty o innowacje i wiedzę

       4 kwietnia br. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się zorga-
nizowana przez Politechnikę i Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego Konferen-
cja Naukowa „Nauka gospodarce, gospodarka nauce”. Patronat nad Konferencją  
objęli: Rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Szmidt, Prezydent Miasta Płocka, 
Andrzej Nowakowski oraz Krajowa Izba Gospodarcza. W obradach Konferencji 
uczestniczyło ok. 170 osób, głównie ze środowisk gospodarczych i biznesowych 
m.in.: z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, z PKN Orlen S.A., 
CNH Industrial, Krajowej Izby Gospodarczej, Płockiego Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego 

się w tematykę konferencji i spotykając się 
z dużym zainteresowanie uczestniczących  
w konferencji naukowców.
 W podobnym duchu były wystąpienia pre-
zesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrze-
ja Arendarskiego oraz Prezydenta Miasta 
Płocka, Andrzeja Nowakowskiego. Pod-
czas konferencji wygłoszono 16 dalszych 
referatów, poświęconych tematyce rozwoju 
miasta i stosowania innowacyjnych zaawan-
sowanych technologii.   
  Bardzo ciekawe, rzadko spotykane 
na konferencjach naukowych, były wystą-
pienia przedstawicieli 
przemysłu: Dyrektora 
- Głównego Inżyniera 
PKN ORLEN S.A. Cze-
sława Bugaja, Rafała 
Lewandowskiego - z 
CNH Industrial Polska 
Sp. z o. o. oraz   Izabelli 
Nowotny wieloletniej 
reprezentantki koncernu 
Philips.

 W drugiej części kon-
ferencji obrady odbywa-
ły się w dwóch sekcjach 
tematycznych ze wzglę-
du na dużą liczbę refe-
ratów zgłoszonych do 
prezentacji. Tytuł jednej  
z nich to Współdziałanie 

nauki z gospodarką a drugiej - Dydaktyczne 
aspekty współdziałania nauki z gospodarką.
 Podsumowując konferencję, Prorektor 
Politechniki Warszawskiej prof. zw. dr hab. 
inż. Janusz Zieliński podziękował prowa-
dzącym sesje oraz Komitetowi Organizacyj-
nemu i uznał, że wskazania dla gospodarki 
i dla nauki kierujące ku zblizaniu obu stron 
dla wspólnych efektywnych celów zostały 
wyspecyfikowane. Należy je systematycznie
i konsekwentnie wdrażać. 
  Pierwsza dekada XXI wieku i okres do 
chwili obecnej, to czas znacznego postępu  
cywilizacyjnego naszego kraju, zwłaszcza 
w zakresie rozbudowy infrastruktury (auto-
strady, infrastruktura komunalna, laboratoria 
uczelniane i przemysłowe itp.). Liczne błędy 
dostrzeżone przy realizacji dużych przed-
sięwzięć inwestycyjnych, stanowią istotne 
wskazania do wykorzystywania nauki dla 
wprowadzania innowacyjnych technologii 
w realizacji kolejnych wielkich zadań stoją-
cych przed gospodarką kraju.  Kreatywność 
i innowacyjność dają szanse na optymalizo-
wanie procesów realizacyjnych. Bez nauki 
gospodarka, tak postawionym zadaniom nie 
sprosta. 
  Łatwo dostrzec, że przewagi konkuren-
cyjne podmiotów gospodarczych mogą mieć 
miejsce dzięki nowoczesnym innowacyjnym 
metodom pracy, zarzadzania, technologiom 
realizacyjnym, a nie jak dotychczas poprzez 
intensyfikacje eksploatowania siły roboczej.
Wskazywane metody zbliżenie gospodarki 
do nauki, przy wsparciu środkami finanso-
wymi z Unii Europejskiej w latach 2014-
-2020, dają szanse na realne nowoczesne do-
konania, kształtujące innowacyjne procesy  
w różnych dziedzinach gospodarki. 

Tekst i zdjęcia
mgr inż. Mariusz Portalski

Konferencja Naukowa „Nauka gospodarce, gospodarka nauce”

Przemawia Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

z lewej: Prof. Roman Marcinkowski, 
prodziekan Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petro-

chemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku



Inżynier Mazowsza nr 3(49) czerwiec 2014

str 11Wydarzenia

XXIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane 

Ambicje młodych nie maleją

  MOIIB był najbardziej obleganą Izbą  
w kraju, w czasie XXIII sesji egzaminacyj-
nej na uprawnienia budowlane. 16 maja br. 
do egzaminu pisemnego przystąpiło w wiel-
kiej sali konferencyjnej w Nowotelu przy  
ul. 1 Sierpnia - 351 inżynierów, ubiegających 
się o uprawnienia w 9 specjalnościach.

 Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia 
uprawnień budowlanych jest porównywalna  
z poprzednimi sesjami. Dane potwierdzają 
wniosek, że ambicje rozwijania kariery za-
wodowej w branży 
budowlanej nie 
maleją.

Absolwenci Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Warszawskiej mają prawo sądzić, 

że wachlarz zadań zawodowych dla elektry-
ków czeka na nich w przemyśle, w transpor-
cie, w automatyce, w konstruowaniu sprzę-
tu różnych napięć, w badaniach urządzeń,  
w konstruowaniu maszyn itd. Młodzi adepci 
elektryki patrzą realnie w swoją przyszłość, 
dobrze oceniając ryzyko wiązania swojej 
drogi zawodowej z wąskimi specjalizacjami, 
które były często  u podstaw decyzji o rodzaju 
podejmowanych studiów. 
  W ramach rozszerzenia wizji przyszłości 
zawodowej,  25 marca br. z inicjatywy stu-
dentów Wydziału Elektrycznego PW odbyło 
się spotkanie pod hasłem szukania przyszłości 

zawodowej w budownictwie dla absolwentów 
tego wydziału. Okazało się, że mają kolegów, 
którzy podejmowali już takie  próby. 
  Spotkanie rozpoczął młody „ambasador” 
firmy „Skanska” na Politechnice, który zapre-
zentował perspektywy praktyki studenckiej.
Ilość zadań wynikających z realizacji budów 
w Warszawie i w kraju jest imponująca i obej-
muje zarówno budownictwo kubaturowe jak  
i infrastrukturalne. Tak szeroka oferta praktyki 
w Skanska jawiła się jako bardzo zachęcająca, 
budująca umiejętności zawodowe. 
  Kolejnym referentem, który przybliżył 
zebranym warunki odbywania praktyki na bu-
dowie, był jeden z młodych inżynierów, które-
go praktykę można zaliczyć do kategorii tych, 
które w istotny sposób przybliżają, młodego 
adepta do samodzielności zawodowej. 
 Następnie oddano głos reprezentacji MO-
IIB:  z-cy przewodniczącego Rady Jerzemu 
Kotowskiemu i członkowi Rady Okręgowej 
i Komisji Egzaminacyjnej Jerzemu Bie-
lawskiemu. Studenci uzyskali informacje  
o Izbie, o jej funkcjach i roli dla profesjona-

Spotkanie u studentów Politechniki Warszawskiej

  Zdecydowana większość kandydatów 
ubiega się o pierwsze uprawnienia do peł-
nienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Mniej osób natomiast 
chce rozszerzyć posiadane uprawnienia  
o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną. 
Wcześniej kandydaci uczestniczyli w szkole-
niach organizowanych przez MOIIB. 

 Test pisemny, który składał się z kilku-
dziesięciu pytań, odbywał się pod nadzorem 
nowo wybranej na XIII Zjeździe Komisji 
Kwalifikacyjnej, którą kieruje prof. Euge-
niusz Koda. Obecny był również przewod-
niczący Rady MOIIB, Mieczysław Grodzki. 
Eugeniusz Koda powitał przybyłych i przed-
stawił im zasady uczestnictwa w egzaminie.    
Do  sesji egzaminacyjnej zakwalifikowano
ok. 97% wszystkich wnioskujących o nada-
nie uprawnień. Najczęstszą przyczyną niedo-
puszczenia do egzaminu było niezaliczenie 
praktyki zawodowej. 

 Wyniki egzaminu pisemnego i specjalno-
ści zdających, prezentuje poniższa tabela:
      

listów, działających w budownictwie, a rów-
nież o przebiegu procesu egzaminacyjnego  
i warunkach kwalifikacji, upoważniających do
przystąpienia do egzaminów na uprawnienia. 
Zainteresowanie budownictwem wśród elek-
tryków sięga ok. 25%. Świadczy to o szczu-
płości oferty pracy, z którą liczy się inżynier-
ska młodzież. Liczne, szczegółowe  pytania 
posypały się w kuluarach na przedstawicieli 
Izby. Wykorzystali oni to spotkanie, aby za-
początkować kontakty członków kół nauko-
wych, istniejących przy wydziale, z izbą. 
  Dotyczy to zwłaszcza oferty korzystania 
z większości wydarzeń służących dokształ-
caniu członków Izby, z zasobów biblioteki,  
z uczestnictwa w  promocjach firmowych, do-
tyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, 
a także w spotkaniach służących zagadnie-
niom interdyscyplinarnym, w szczególności 
prawa gospodarczego. 
  Spotkanie jak wiele innych tego typu na-
leży uznać za celowe, a frekwencja świadczy 
o autentycznym zainteresowaniu tematyką  
budowlaną przyszłych inżynierów.             JK  

Elektrycy chcą do budownictwa

Specjalność/Specjalizacja Przystąpiło 
do egzaminu Zdało Nie zdało nieobecnych

Konstrukcyjno - Budowlana 152 131 21 6
Sanitarna 85 74 11 3
Elektryczna 56 41 15 0
Drogi 32 29 3 0
Mosty 16 16 0 0
Telekomunikacja 2 1 1 1
Kolej 1 1 0 0
Architektura 1 0 1 0
Specjalizacja - Geotechnika 6 6 0 0
Razem: 351 299 52 10

Egzamin nadzorował prof. Eugeniusz Koda, nowy Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Fot. Bartosz Dzwigalski

Jerzy Kotowski poinformował studentów 
o roli i zadaniach MOIIB
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Kalendarium działalności Rady MOIIB i jej Prezydium 

Organizacja, finanse i kompetencje
 Posiedzenie Prezydium Rady MOIIB 
    w dniu 24.03.2014 r.
   Przyjęto informacje o zakończeniu przy-
gotowań do zjazdu i skierowaniu dokumentów 
zjazdowych  do druku. Omówiono szczegóły 
zawartości baneru. Zaprezentowano album 
o budowie stadionu narodowego, który bę-
dzie pamiątką dla delegatów. Ze względów 
finansowych, zrezygnowano z planowanego 
w terenie pożegnalnego spotkania członków 
organów, postanawiając przenieść je do siedzi-
by izby. Z zadowoleniem przyjęto informacje 
o blisko 67% członków podnoszących kwa-
lifikacje w ramach działalności Izby w roku 
2013. Zdecydowano o udziale i finansowaniu 
uczestnictwa w organizowanej wspólnie ze 
Stowarzyszeniem  Inżynierów i Techników 
Polskich na Litwie  konferencji nt.: „Innowa-
cyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyj-
ności firm i drogą do lepszego zaspokajania 
potrzeb społecznych”..
  Przyjęto informacje o wspólnych  ini-
cjatywach, polsko litewskich dotyczących 
implementacji BIM (building information 
modeling) w obu krajach. Zadecydowano o po-
mocy finansowej pracownikom działu szkoleń 
w pokryciu kosztów specjalistycznych kur-
sów. Przyjęto do wiadomości informacje o 
konieczności odwołania szkoleń dotyczących 
korozji biologicznej obiektów budowlanych, 
na skutek braku zainteresowania. 
 Prezydium zdecydowało o dofinansowaniu 
organizacji warsztatów dla młodzieży uzdol-
nionej technicznie w Siedlcach. Podjęto decy-
zje w sprawie udziału MOIIB w XVII Konfe-
rencji IPB i PIIB w czerwcu br. nt. Inwestycji 
budowlanych w latach 2014-2020. Ustalono, 
że pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
odbędzie się 16 kwietnia b.r. 

 Posiedzenie Rady MOIIB 
     w dniu 7.04.2014 r. 
  Członkowie Rady wysłuchali informacji 
o przygotowaniach organizacyjnych do XIII 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, o pro-
pozycjach dotyczących  kandydatów do Pre-
zydium Zjazdu, komisji zjazdowych, list osób 

zaproszonych, propozycji tekstu regulaminu i 
scenariusza obrad. Przedyskutowano i przy-
jęto propozycje tekstów uchwał zjazdowych. 
Przewodniczący Rady podziękował członkom 
Rady za owocną czteroletnią współpracę
    
 Posiedzenie Prezydium Rady MOIIB 
    w dniu 10.04.2014 r. 
  Omówiono propozycje składów Komisji 
Zjazdowych, wprowadzono zmiany do Scena-
riusza Obrad. Zatwierdzono wynegocjowane 
koszty programu TVP na Zjeździe. Ustalono 
termin pierwszego posiedzenia Rady. Usta-
lono skład i zatwierdzono koszty udziału de-
legacji MOIIB w warsztatach rzeczoznawcy 
budowlanego w Cedzyni. Ustalono skład re-
prezentujący Izbę na Jubileuszu prof. dr hab. 
inż. Wojciecha Żółtowskiego  

 Posiedzenie Rady MOIIB 
    w dniu 16.04.2014 r.
 Rada na wniosek przewodniczącego za-
akceptowała, jednogłośnie jego propozycje 
osobowe, powołania 10  członków prezydium 
Rady i przegłosowała stosowną uchwałę. Pod-
jęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie 
ustanowienia składu Komisji Członkowskiej. 
Postanowiono założyć skrzynki e-mailowe 
wszystkim nowym członkom Rady. 
 Wysłuchano i przyjęto informację o stanie 
środków finansowych, przychodach i wydat-
kach. Postanowiono na wniosek zaintereso-
wanych, sfinansować udział dwóch kolegów 
w „Warsztatach Pracy Rzeczoznawcy Budow-
lanego”.

 Posiedzenie Prezydium Rady MOIIB 
     w dniu 28.04.2014 r.  
  Omówiono przebieg Konferencji w 
Wilnie, przyjęto Harmonogram spotkań Pre-
zydium i Rady MOIIB. Zatwierdzono propo-
zycję naliczania ekwiwalentów i ryczałtów, 
w tym za wyborczy miesiąc kwiecień. Uzgod-
niono powołanie Komisji Problemowych 
i przyjęto procedurę ich tworzenia na kadencję 
2014-2018. Dokonano podziału zadań przypa-
dających członkom Prezydium

 Posiedzenie Prezydium Rady MOIIB 
     w dniu 05.05.2014 r.
  Przedyskutowano i przyjęto  propozycje 
tekstów uchwał, przygotowywanych na naj-
bliższe posiedzenie Rady planowane na dzień 
12 maja 2014. Dokonano wstępnego podziału 
zadań między członkami Prezydium Rady.  

 Posiedzenie Prezydium Rady MOIIB 
    w dniu 8.05.2014 r. 
 Ustalono osoby reprezentujące MOIIB 
w Ministerstwie Gospodarki w sprawie BIM-u 
i w Gminie Jabłonna - na zaproszenie wójta 
z okazji otwarcia szkoły. Ustalono, że w Ko-
misji Prawno Regulaminowej Rady Krajowej 
przedstawicielem MOIIB będzie przewodni-
czący komisji legislacyjnej Kol. Tomasz Choj-
nacki. Ustalono dyżury funkcyjnych członków  
Prezydium Rady.

 Posiedzenie Rady MOIIB 
     w dniu 12.05.2014 r. 
 Podjęto uchwały w sprawie: ustalenia ry-
czałtów stanowiących ekwiwalent utraconych 
wynagrodzeń dla członków organów, utwo-
rzenia komisji problemowych oraz powołania 
przewodniczących, ekwiwalentów za udział 
w posiedzeniach organów i komisji problemo-
wych, zwrotu kosztów podróży w związku ze 
sprawowana funkcji, ustalenia kompetencji 
i obowiązków poszczególnych członków Pre-
zydium Rady, przyznania pomocy koleżeń-
skiej.                                                          (JK) 

 Informujemy, że w dniach 12-13 czerw-
ca 2014 r. odbędzie się w Józefowie k. War-
szawy ul. Drogowców 1 Konferencja IPB 
i PIIB Inwestycje budowane w latach 2014-
-2020 (warunki, koszty, uwarunkowania 
prawne, nowoczesność projektowania).

 Zapraszamy na stronę internetową MO-
IIB, gdzie można przeczytać informacje: 
na temat niebezpiecznych materiałów - o 
podkładach kolejowych, o wycieczce na 
budowę metra i o budowie nowej stolicy 
Kazachstanu

 IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014
  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpisała IV edycję konkursu „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014”. Zamierzamy wyłonić czołówkę firm budow-
lanych, wiodących w regionie pod względem efektywności gospodarowania, innowacyjności, realizowanych rozwiązań i dynamiki rozwoju. Jednym słowem najlepszych firm 
inżynierskich Mazowsza. 

W tegorocznej edycji, przeprowadzimy konkurs  w trzech kategoriach:

 firmy wykonawcze
  firmy projektowe i consultingowe  
  firmy zarządzające (inwestorstwo zastępcze, eksploatacja)

Laureaci konkursu uzyskają tytuł laureata Konkursu MOIIB pn. Firma inżynierska Mazowsza roku 2014 i prawo do posługiwania się nim w działalności rynkowej. 
Jury, w procedurze konkursowej dokona wyboru trzech czołowych firm, w trzech wymienionych wyżej kategoriach. Po raz drugi, jury konkursu przyzna też spe-
cjalne wyróżnienia, przedstawicielom środowiska naukowego, akademickiego, lub innym osobom, nadając im tytuł Złotego Promotora Budownictwa.  Konkurs  
jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i spółek, bez względu na ich wielkość. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i statuetki. 

Ankiety zgłoszeniowe należy przysłać do 30 lipca br. pod adres: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36 B „Konkurs”. 
Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości obchodów tegorocznego Dnia Budowlanych. 

Szczegóły konkursu oraz ankietę zgłoszeniową, zamieścimy na stronie internetowej www.maz.piib.org.pl
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Gdy komputer zastąpi deskę kreślarską
Wprowadzenie do BIM

W Stanach Zjednoczonych wymagany 
w przetargach publicznych, w Euro-

pie wymagany w Wlk. Brytanii, wdrożony  
w państwach skandynawskich, zalecany do 
wdrożenia dyrektywą z 26 lutego 2014.
  Co to takiego, tym bardziej, że polskie 
budownictwo będzie musiało pochylić się nad 
tą problematyką?
  Otóż BIM jest skrótem od Building In-
formation Modelling i oznacza modelowanie 
informacji o budynku. Building Information 
Modeling (BIM) został, jako pierwszy opisany 
w 2002 r. przez Jerrego Laiserina. Wprawdzie 
idea modelowania informacji o budynku zna-
na była już dużo wcześniej jednak publikacja 
Laiserina miała znaczący wpływ na populary-
zacje i usystematyzowanie tego terminu. 
  Zgodnie z definicją opracowaną przez 
The National Building Information Model 
Standard Project Committee w Stanach Zjed-
noczonych, BIM jest to proces obejmujący 
generowanie i zarządzanie cyfrową reprezen-
tacją cech fizycznych i funkcjonalnych budyn-
ku. Jest to także wspólny zasób informacji, na 
temat obiektu tworzący wiarygodną podstawę 
dla szeregu decyzji w trakcie jego cyklu życia 
zdefiniowanego od koncepcji aż do rozbiórki.

  Problemy z jednoznacznym zdefiniowa-
niem Modelowania Informacji o Budynku 
powodują dużo nieścisłości. W związku z tym 
lepiej postawić tezę, czym BIM z całą pewno-
ścią nie jest:
 BIM nie jest tylko modelem 3D 
    obiektu budowlanego
 BIM nie jest oprogramowaniem
 BIM nie jest rozwiązaniem technicznym
 BIM nie jest bazą danych informacji 
    o budynku

Krótko o historii i genezie BIM

  W latach 80. standardem stał się dwu-
wymiarowy system projektowania, który po-
zwolił znacząco usprawnić proces rysowania. 
Było to praktycznie przerzucenie idei deski 
kreślarskiej na komputer.  Dzięki tej innowacji 
dużo łatwiejsze stało się wprowadzanie zmian 
w istniejących projekcie, poprawianie doku-
mentacji przyśpieszając i ułatwiając proces 
projektowania. Niestety problemy konfliktów 
i różnic pomiędzy projektami branżowymi 
wymagały specjalistów wymagały doświad-
czenie i ingerencji ręcznej projektantów. 
  W latach 90 szybki rozwój programów 
CAD 2D pozwolił na wprowadzenie techno-
logii 3D. Dodanie trzeciego wymiaru umoż-
liwiło tworzenie wirtualnych wizualizacji 
obiektu budowlanego. Systemy 3D te nie po-
zwalały integrację poszczególnych dziedzin 
projektowania oraz bezpośredniego połącze-
nia dokumentacji 2D i 3D.
  XXI wiek przyniósł koncepcje i możli-
wości techniczne i informatyczne pozwalają-

ce na parametryzację modelu 3D pozwalające 
na ujednolicenie i porównanie poszczegól-
nych projektów branżowych wszystkich pro-
jektów wraz z kompleksową bazą danych 
o projekcie, narzędziami komunikacyjnymi 
i optymalizacyjnymi.

Możliwości BIM

 W obecnej formie BIM pozwala na:
 Integrację modeli 3D wraz z cyfrowymi 

parametrami wszystkich elementów wcho-
dzących w skład projektu budowlanego 
umożliwiająca lepszą koordynację między-
branżową

 Komunikację między uczestnikami procesu 
inwestycyjnego pozwalająca na przepływ 
informacji o projekcie niezależnie od miej-
sca i czasu

 Wykorzystywanie szerokiego wachlarza 
oprogramowania i zapewnienie jego współ-
pracy ze sobą

 Dokonywanie analizy konstrukcji pod 
względem optymalizacji kosztów, wykry-
wania kolizji, ograniczenia wpływu na śro-
dowisko naturalne i ludzi

 Odpowiednio zestawiony model informa-
cyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym 
wirtualnym projektem ( w bardzo szerokim 
zakresie), jako podstawy podejmowania decy-
zji na różnym poziomie etapu projektowania, 
generowania rysunków i pozostałej dokumen-
tacji budowy, harmonogramowania 4D, kosz-
torysowania 5D oraz szeregu innych funkcji 
przedstawionych na wkresie poniżej. Należy 
mieć na myśli, że tak jak w przypadku wszel-
kich aplikacji komputerowych, jakość danych 
wyjściowych jest ograniczona i odnosi się, 
do jakości danych i przyjętych założeń wej-

ściowych. Zasadne wydaje się przywołanie 
terminu powszechnie stosowanego w kręgach 
informatycznych GIGO (garbage in Garbage 
out, co należy kolokwialnie przetłumaczyć, że 
jeśli wprowadzimy śmieci takowe otrzymamy 
na wyjściu modelu).
  Aby wymiana informacji i wymiana po-
szczególnych danych mogła następować 
w sposób efektywny niezbędne było stworze-
nie odpowiednich standardów i tak w budow-
nictwie występują dwa standardy służące wy-
mianie danych gbXML - Green Building XML  
oraz IFC - Industry Foundation Classes.
  Standard gbXML jest otwartym sche-
matem stworzonym w 1999 r. przez Green 
Building Studio, Inc. i finansowanym przez 
California Energy Commission PIER Pro-
gram, Pacific Gas and Electric, oraz  Green 
Building Studio opublikowanym w czerwcu, 
2000r a w  2009 została utworzona organi-
zacja non-profit Open Green Building XML 
Schema, Inc. Standard ten służy do tworze-
nia i wymiany informacji w BIM do narzędzi 
analizy inżynierskiej. 
  Standard IFC jest szeroko otwartym 
i neutralnym formatem danych, standardem 
do szerokiej wymiany danych. Został zapro-
ponowany przez konsorcjum przemysłowe 
sformułowane przez AUTODESK  w 1994 
znany, jako  Industry Alliance for Interope-
rability przekształcony w 1997 w organizację  
non-profit.  Promuje to standard IFC, jako 
produkt będący neutralnym modelem wspo-
magającym  cały cykl związany z obiektem 
budowlanym oferując członkowstwo dla 
wszystkich zainteresowanych stron.  W mar-
cu 2013 standard IFC uzyskał rejestrację ISO, 
jako oficjalny standard międzynarodowy ISO 
16739:2013.

Dariusz Walasek

Schemat modelu informacyjnego BIM

Gdy komputer zastąpi deskę kreślarską
Wprowadzenie do BIM
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III Międzynarodowa Konferencja o budownictwie w Wilnie

Europa po wileńsku

Do priorytetów działalności DKP należy 
edukacja kulturalna, polegająca na pro-

mowaniu polskiej literatury i sztuki wśród 
mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu 
lokalnych inicjatyw artystycznych, trady-
cji, folkloru w celu ocalenie od zapomnie-
nia wartości, które od wieków kształtowały 
tożsamość narodową Polaków. DKP otwiera 
swoje wnętrza dla wszelkich innych inicja-
tyw służących zbliżeniu przedstawicieli obu 
krajów w zakresie gospodarki handlu nauki,  
a także, promocja przedsiębiorczości oraz wy-
miana doświadczeń między biznesmenami, 
naukowcami, inżynierami i samorządowca-
mi dla współpracy oraz przybliżenia wiedzy  
o rynkach polskim i litewskim
  Akcesja Litwy do Unii Europejskiej przy-
niosła wiele wyzwań dla litewskiej gospo-
darki. Jedne z najważniejszych są te, które 
związane są z wolnym rynkiem i konkuren-
cyjnością. Wysoko rozwinięte kraje świata  
w sposób celowy i zorganizowany angażują 
najwyższe szczeble administracji państwo-
wej, wszystkie szczeble samorządu oraz sek-
tor publiczny do realizacji polityki rozwojo-
wej służącej gospodarce opartej na wiedzy.
  Kontakt z litewskimi pokrewnymi organi-
zacjami nie jest przypadkowy. Bliskie spotka-
nia są cykliczne, trwają już kilka lat i planuje 
się ich kontynuację. 

  Konferencję otworzył inż. Robert 
Niewiadomski - Prezes Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Polskich na Litwie.  
Przewodniczył konferencji przedstawiciel 
Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce 
Kazimierz Łoniewski, który poprowadził 
ją bardzo sprawnie z wykorzystaniem formy 
telekonferencji z referentami zagranicznymi, 
którzy nie mogli być obecni. Do prezydium 
zostali zaproszeni: przewodniczący Rady 
MOIIB Mieczysław Grodzki, przewodniczą-
cy SIiTP na Litwie Robert Niewiadomski, 
prof. Wileńskiego Uniwersytetu Technicz-

nego im. Giedymina (lit. Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitetas, VGTU) Leonas 
Ustinovicius, kierownik Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP - Henryk 
Szymański.
  Właśnie Henryk Szymański, w błysko-
tliwym referacie, przedstawił działania, kiero-
wanego przez siebie wydziału na rzecz wspar-
cia polskich przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, 
ze błędem jest traktowanie Litwy, jako rynku 
wschodniego. Jest to kraj europejski, w któ-
rym pod względem biznesowym panuje eu-
ropejskie podejście i mentalność, a językiem 
biznesu jest język angielski. 
  W ciągu 20 lat obroty między naszymi 
krajami wzrosły 23-krotnie. Eksport polski 
na Litwę wzrósł 27-
-krotnie. Natomiast, 
jeśli chodzi o war-
tość bezpośrednich 
polskich inwestycji 
na Litwie, to wzro-
sła ona 260-krotnie. 
Polska jest poza 
Szwecją najwięk-
szym inwestorem 
na Litwie Jest dużo 
do zrobienia w wy-
mianie handlowej 
polsko-litewskiej. 

Eksport z Polski na Litwę wynosi ok.  
2, 3 mld euro. Import z Litwy - 1, 1 mld euro. 
Prym wiodą oczywiście tacy giganci, jak PKN 
Orlen i PZU, jednak zdaniem radcy - ministra 
na Litwie działa wiele małych i średnich firm 
z Polski. 
  Aby wejść na rynek litewski trzeba mieć 
dobry produkt za przestępną cenę. Projekta-
mi wysokiej szansy dla polskich przedsię-
biorstw są roboty budowlane, a w wśród nich  
w szczególności bardzo tu potrzebna termo-
modernizacja budynków w połączeniu z oceną 
stanu konstrukcji budynków wielorodzinnych  
i użyteczności publicznej. Dla tych zadań 
przewidziane jest wsparcie publiczne w kwo-
cie 2, 2 mld PLN i udział w narodowym pro-
gramie rozwoju ciepłownictwa przy wsparciu 
1, 6 mld PLN.
  Zmiany w zamówieniach publicznych 
służące zwiększeniu innowacyjności gospo-
darki i zrównoważonego rozwoju zaprezento-
wał ekspert ds. zamówień publicznych - Wie-
sław Jankowski.
   Po wypowiedziach przedstawicieli naj-
liczniejszej delegacji z Polski - Instytutu  
Odlewnictwa z Krakowa Marka Kranca  
i dr inż. J. Tybulczyka, wystąpił nowy pre-

zes STIP na Litwie inż. 
Robert Niewiadomski. 
Wygłosił on, w ramach 
prezentacji konferencyj-
nych, referat na temat in-
nowacyjnego zarządzania 
energią w budownictwie, 
poświęcając szczególna 
uwagę odnawialnym źró-
dłom energii (geotermalne  
 - pompy ciepła).
  Innowacyjne przedsię-
wzięcia służące rozwojo-
wi firm przedstawili: dla

Grupy Victaulic - kierow-
nik działu rozwoju i inwestycji - odlewy że-
liwne - Adrian Cherberg a dla Grupy Obsługi 
Przemysłu Beta sp. z o.o. dyr. ds. technicznych  
- Ryszard Marcińczyk.
  Najciekawsze z naszego punktu widze-
nia było wystąpienie z dobrze przygotowaną 
prezentacją technologii BIM (building infor-
mation modeling) profesora Leona Ustino-
wicza. Nie będziemy w tym miejscu charak-
teryzować tej nowatorskiej technologii, bo  
w numerze piszemy o tym szerzej, natomiast 
refleksje są poruszające. Nasze przekona-
nia o pilnej potrzebie dołożenia najwyższe 
staranności, aby proces implementacji BIM  

       Pod patronatem wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Marszałka - Adama 
Struzika, posłów do Parlamentu Europejskiego - Waldemara Tomaszewskiego  
i Jarosława Kalinowskiego, także prezesa FSNT NOT - Ewy Mańkiewicz-Cudny  
odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne projekty źródłem wzro-
stu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych,  
w gościnnych salach Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

Sala obrad Konferencji

Przemawia Mieczysław Grodzki

Konferencja na MTB „RESTA - 2014” w Wilnie



w naszym kraju ruszył, profesor ugrun-
tował w sposób przekonywający. Po 
krajach skandynawskich i Wielkiej Bry-
tanii, Litwa okazuje sie liderem wśród 
krajów Europy środkowej w poważnym 
traktowaniu BIM’u. Procesy prowadzo-
ne z zaawansowaną technologią przyno-
si optymalizację kosztów na poziomie 
20-30%, pozwala uniknąć setek kolizji, 
harmonizuje prowadzenie inwestycji, a 
nade wszystko pozwala uniknąć „nietra-
fionych budów”.
Ma jednak poważne wady. Implementa-
cja jest kosztowna, a decyzje wymagają 
kreatywnych decydentów, umiejących 
ocenić korzyści, podejmując ryzyko po-
niesienia kosztów na wstępnym etapie 
realizacji. Podstawowa zasada, która musi to-
warzyszyć stosowaniu BIM to ZAPROJEK-
TUJ NIM ZACZNIESZ BUDOWAĆ. Wydaje 
sie ze w naszym kraju coraz trudniej znaleźć 
decydentów-wizjonerów świadomych ko-
nieczności stosowania tej oczywistej prawdy. 
Prof. Leon Ustinowicz wykładający również 
na Politechnice w Białymstoku, powyższe 
spostrzeżenia jednoznacznie w swoim refera-
cie potwierdził. W jego najbliższych planach 
jest uruchomienie studiów podyplomowych 
przygotowujących inżynierów do stosowania 
BIM w procesach inwestycyjnych, jako oferta 
adresowana do potencjalnych uczestników z 
krajów Ęuropy Środkowej w tym oczywiście 
Polski.
  Zaraz po profesorze, kontynuując temat, 
wystąpił nasz kolega  Dariusz Walasek zaj-
mujący się w naszej izbie tematem „BIM w 
zarządzaniu budowlanym procesem inwe-

stycyjnym”. Temat obszerny, więc omówił 
tylko praktyczne aspekty procedur i aplikacji 
stosowanych przy modelowaniu informacji 
na poszczególnych etapach procesu inwesty-
cyjnego.
  Wystąpili jeszcze: przedstawiciel Kujaw-
sko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgosz-
czy - dr Andrzej Chajecki, oraz kierownik 
Działu Projektowania Przewozów w Krako-
wie  Adrian Obuchowicz.
  Nowoczesne metody pozyskania mię-
dzynarodowego uczestnictwa w konferencji 
była realizowana za pośrednictwem Skypa 
rozmowa z ekspertem z zakresu bezpieczeń-
stwa pracy z firmy SCASSI Conseil z Tuluzy,
- Laurent Pelud, który mówił o dynamicznych 
systemach szkolenia. Kolejne połączenie re-
alizowano z Theo Bondolfi  z firmy Ynternet–
z Lozanny nt zwiększania zdolności zatrud-
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Most Kierbedzia
Sekrety Warszawy (3)

Amalia Szałachowska  

Kiedy pierwszy stały most, runął do Wisły 
w 1604 r., Warszawa ponad dwa i pół 

wieku musiała czekać na kolejną stałą prze-
prawę. 
   Stało się to dopiero po 1845 roku, kiedy 
ukończono budowę pierwszej linii kolejowej 
w Królestwie Polskim, a drugiej w Imperium 
Rosyjskim. Budowa kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej przyczyniła się do ożywienia miasta 
i stała się jednocześnie głównym powodem 
wznowienia starań o budowę stałego mostu, 
bez którego nie było możliwości połączenia 
Dworca Wiedeńskiego z Dworcem Petersbur-
skim (obecnie Wileński). 
  W 1859 roku z inicjatywy Towarzystwa 
Rosyjskich Kolei Żelaznych, u wylotu Nowe-
go Zjazdu przystąpiono do budowy nowocze-
snego mostu zaprojektowanego przez gene-
rał-majora inżyniera Stanisława Kierbedzia. 
  Na murowanych filarach osadzonych za
pomocą nowatorskiej wówczas metody tzw. 
śluzy przejściowej, oparto sześcioprzęsłową 

nienia poprzez aktywne prezentacje 
umiejętności metodami firmy.
 Konferencja zakończyła się semina-
rium nt: polsko-litewskiej współpracy 
gospodarczej - warunki, możliwości 
i szanse dla MŚP w czasie, którego z 
pewnością nawiązano osobiste kon-
takty, zawsze przynoszące pozytywne 
efekty.
 Za przebieg i merytoryczną war-
tość tego spotkania odpowiadali 
organizatorzy: Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Polskich na 
Litwie, Wydział Promocji  Handlu i 
Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo- 
Technicznych NOT Rada Regionalna 

w Ostrołęce i MOIIB w Warszawie.  Życzmy 
przyszłym organizatorom, już IV konferencji, 
większego międzynarodowego audytorium, a 
przede wszystkim większego zainteresowania 
miejscowych przedsiębiorców niezwiązanych, 
na co dzień ze środowiskiem polonijnym.
  Następnego dnia tj. 25 kwietnia delega-
cja MOIIB zwiedzała Międzynarodowe Tar-
gi Budownictwa „RESTA-2014” w Wilnie  
i brała udział w konferencji BIM + - Building 
Information Modeling. Niezwykle interesują-
cy był referat przedstawiciela norweskiej fir-
my budowlanej stosującej technologie BIM w 
szerokim zakresie. Delegacja nasza w pełnym 
składzie odwiedziła Ostrą Bramę, Wzgórze 
Gedymina i wiele innych historycznych i kul-
towych miejsc Wilna, na które pozwolił ogra-
niczony czas pobytu. 

tekst: Jerzy Kotowski, 
zdjęcia: Kazimierz Łonoewaski

 (Pełny tekst na stronie internetowej Izby)

konstrukcję nośną stalową o długości 
474 metrów. Konstrukcja w postaci 
kratownic o wysokości 9 metrów i 
złożonych wyłącznie z krzyżulców, 
ważyła około 4600 ton. Ogólny koszt 
budowy wyniósł około 2700 tysięcy 
rubli.
  W trakcie budowy mostu odstąpiono od 
pierwotnej koncepcji ułożenia na moście linii 
kolejowej i wykonano jedynie jezdnię o sze-
rokości 10,5 metra, przeznaczoną dla ruchu 
kołowego i na dwa tory tramwajowe. Dworce 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Kolei Pe-
tersburskiej połączyła pierwsza linia tramwa-
jów konnych uruchomiona 11 grudnia 1866 
roku pod nazwą „Żelazna Droga Konna”. 
Koncesję na budowę linii tramwajowej rząd 
carski wydał inicjatorowi budowy mostu.
  Uroczyste otwarcie wyczekiwanego przez 
ponad dwa wieki stałego mostu przez Wi-
słę przypadło na okres żałoby narodowej po 
upadku powstania styczniowego. We wrze-
śniu 1864 roku, na stokach Cytadeli warszaw-
skiej stracono członków Rządu Narodowego, 

a już 22 listopada namiestnik Fiodor Berg do-
konał uroczystego otwarcia mostu nazwanego 
od imienia cara Aleksandryjskim. Polacy jed-
nak nigdy nie używali tej nazwy, mówiono po 
prostu - most Kierbedzia. 
  W 1915 roku cofające się wojska rosyjskie 
wysadziły w powietrze dwa środkowe przęsła 
mostu, nie niszcząc jednak filarów. W 1916
roku dokonano odbudowy zniszczonej części 
w nieco zmienionym kształcie. Kratownice 
miały pas górny paraboliczny, a kratę złożoną 
z krzyżulców i słupów. 13 września 1944 roku 
most został wysadzony przez wycofujące się 
wojska niemieckie. Po wojnie, w związku  
z budową Trasy W-Z rozebrano wiadukt Pan-
cera. W 1949 roku, na filarach mostu Kierbe-
dzia stanął Most Śląsko - Dąbrowski. 

Ekspozycja targowa zainteresowała naszą delegację.

Most Kierbedzia w Warszawie



Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest olimpiadą budow-
laną o długoletniej tradycji, organizowaną od 1987 r. Znajduje się  

w rejestrze olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji. Udział w niej 
ma prestiżowe znaczenie dla uczestniczących w niej szkół.
  Po przeprowadzonych eliminacjach, do zawodów okręgowych szkolne 
komisje zgłosiły 91 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 
Uczniowie reprezentowali 21 szkół z województwa mazowieckiego i łódz-
kiego.
  Uczestników i ich opiekunów powitała przewodnicząca komitetu okrę-
gowego - Mirosława Popek oraz wiceprzewodniczący - Stanisław Woj-
taś, przedstawiciel Rady MOIIIB. Uczniowie wylosowali miejsca, godła (prace 
podpisywane są wyłącznie godłem) i przystąpili do rozwiazywania zadań. 

  28 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom za-
wodów okręgowych. Do finału, który odbył się 10 kwietnia w Lublinie za-
kwalifikowało się 9 uczniów z okręgu warszawskiego. Uczniowie otrzymali 
nagrody od sponsorów zawodów okręgowych.

  Tradycyjnie nagrodę dla ucznia, który uzyskał największa ilość punktów 
funduje MOIIB. W XXVII edycji nagrodę (laptopa) otrzymał Bartosz Szy-
mański, uczeń klasy III Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Li-
cealnych. Nagrodę wręczali: Jerzy Kotowski - zastępca Przewodniczącego 
MOIIB oraz Roman Lulis - Sędzia Sądu Krajowego PIIB. Drugie miejsce 
uzyskał Piotr Tyc, uczeń klasy trzeciej Zespołu Szkół Architektoniczno-Bu-
dowlanych i Licealnych. Nagrodę - tablet, ufundował organizator olimpiady 
Politechnika Warszawska.    

  Trzecie miejsce zdobył Jarosław Gmurczyk, uczeń IV klasy Zespołu 
Szkół Architektoniczno-Budowlanych.  

  MOIIB ufundowała również nagrody dla nauczycieli, którzy przygotowa-
li  uczniów do udziału w  zawodach. Nagrodzeni to: Włodzimierz Rodzie-
wicz, nauczyciel Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych,  
Beata Suma z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Krystyna Biedrzyń-
ska, nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi oraz  
Ewa Bujalska z Zespołu Szkół Nr1 w Mińsku Mazowieckim. 

 Finał  Centralny  Olimpiady odbył się 10 - 12 kwietnia w Lublinie.  

Reprezentanci okręgu warszawskiego 
poprawili znacznie osiągnięte w ub.r. wyniki. 
Zdobyli miejsca: 

3 - Piotr Tyc, 
4 - Bartosz Szymański, 
32 - Filip Kawęcki, 
37 - Jarosław Gmurczyk, 
46 - Kamil Motyka, 
50 - Mateusz Perka,
51 - Adrian Wyszyński, 
53 - Mateusz Ropiński, 
57 - Łukasz Dobrzyński.

8 marca 2014 r w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie 
odbyły się zawody okręgowe XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 

XXVII edycja Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

W klasyfikacji szkół: 
miejsce I - Zespół Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim, 
miejsce II - Zespół Szkół 

Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 
im. St. Noakowskiego w Warszawie, 

miejsce III - Państwowe Szkoły Budownictwa 
i Geodezji w Lublinie. 

Zespołowi Szkół z Warszawy 
w kolejnej edycji Olimpiady życzymy zwycięstwa! 

Mazowieccy laureaci zawodów okręgowych Imprezę uświetnili dostojni goście - ze strony MOIIB 
 Zastępcy Przewodniczącego: Jerzy Kotowski i Roman Lulis.

Finaliści otrzymali od sponsorów
atrakcyjne nagrody.

Finał w Lublinie. Fot: Mirosława Popek


