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str 2 Apel przedwyborczy 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.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Szybkimi krokami zbliża się czas kolejnych wyborów. Upływa trzecia już 
kadencja wybieralnych organów izby. 

  Jesteśmy organizacją bardzo liczną a wśród samorządów zawodo-
wych zawodów zaufania publicznego, drugą, co do liczebności w kraju. Dla 
przypomnienia, jest nas ok. 120 tysięcy, a 20 tys. tylko na Mazowszu. Raz  
na cztery lata wszyscy bez wyjątku mamy prawo i okazję uczestniczyć w  
obwodowych zebraniach wyborczych, organizowanych dla wyłonienia, tych 
osób spośród nas, które cieszą się zaufaniem najszerszego grona członków 
samorządu. Samorządzenie w tak licznej organizacji jak nasza, musi odby-

wać się za pośrednictwem delegatów. Skuteczność pośredniego kontaktu członków ze swoimi 
przedstawicielami jest tym większa im bliższe i częstsze są okazje do konfrontowania wzajemnych 
stanowisk, w bezpośrednich spotkaniach.
  Gorąco zachęcam i namawiam do wzięcia udziału w zebraniach, które odbywać się będą  
w listopadzie i grudniu br. Każdy, kto ma skrystalizowane poglądy na działalność poszczególnych 
organów samorządu i postulaty na rzecz usprawnienia działalności, uczynienia jej bardziej przy-
jazną dla całej inżynierskiej społeczności, poszerzenia aktywności organów Izby itd. powinien 
pojawić się na zebraniu, aby poznać nowo wybranych delegatów i zobowiązać ich do określo-
nych działań na najbliższą przyszłość.
  Apeluje szczególnie do naszych młodych Koleżanek i Kolegów, dla których zebrania będą 
doskonałą okazją do poznania bliżej organizacji, do której przystąpili i uświadomienia sobie, 
czego od niej mogą oczekiwać. Od naszej młodzieży spodziewamy się też zupełnie nowych postu-
latów pod adresem nowych aktywności izby.

  Poprzednie zebrania wyborcze przewidywały organizacje posiedzeń o charakterze wyłącz-
nie wyborczym, z krótką informacją o działalności i dyskusją. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę  
z potrzeby wykorzystania zebrań wyborczych do poszerzenia bezpośrednich kontaktów z człon-
kami, którzy niekiedy poza załatwianiem formalności, całe cztery lata nie mają kontaktu z Izbą. 
Członkowie, którzy nie kandydują do władz, nie są delegatami, maja wprawdzie dostęp do infor-
macji poprzez nasz dwumiesięcznik „Inżynier Mazowsza” i stronę internetową, jednak znaczenie 
bezpośrednich kontaktów koleżeńskich są nie do przecenienia i stąd bierze się mój serdeczny apel 
o czynną odpowiedź na zaproszenie. 
  Doświadczenie z poprzednich zebrań wyborczych, wskazało na celowość ograniczenia ich 
liczby. W biurach terenowych organizujemy zebrania pojedyncze w jednym terminie. W War-
szawie przewidujemy w miejsce organizowanych poprzednio 19 zebrań, zwołać ich 11. Czynni 
członkowie Izby, otrzymają indywidualne zaproszenia z podaniem terminu i miejsca zebrania, 
wraz z nr 10 Inżyniera Budownictwa. Informacja na temat materiałów związanych z wyborami  
i terminarz zebrań wyborczych jest dostępny na stronie internetowej Izby.  

  Tyle na temat wyborów. Tym razem z uwagi na bliskość zebrań nie będę dokonywał podsu-
mowań działalności, natomiast godzi się wspomnieć o aktywności organów Izby na rzecz wzmac-
niania prestiżu zawodu inżyniera budowlanego w społeczeństwie. Znacznie bardziej stanowczo 
formuujemy nasze stanowisko. Tę zmianę stylu zauważają prominentni przedstawiciele władzy 
ustawodawczej. Widzą, że chcemy coś nowego, że dążymy do tworzenia lepszych zasad współ-
życia gospodarczego, sprzyjających wypełnianiu naszych zawodowych,  odpowiedzialnych po-
winności.  Pukamy do Sejmu, ministerstw, jesteśmy widoczni w urzędach centralnych, jesteśmy 
widoczni na uczelniach. Coraz bardziej zdecydowanie artykułujemy nasze wnioski i postulaty 
pod adresem prawa. Nie są nam obojętne zabiegi deregulacyjne, nie tylko w odniesieniu do 
inżynierów budownictwa. Nie będziemy spokojni w obliczu pomysłów dążących do zmian dobrze 
działających zasad odbywania praktyki zawodowej i zmiany Izby zawodowej w zakresie nadawa-
nia poszczególnych uprawnień w zawodach budowlanych. Zajmujemy zdecydowane stanowisko 
wobec dolegliwych elementów ustaw warunkujących dobre gospodarowanie. Uważnie śledzimy 
postępy prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Dotychczasowe jej działanie robi
wrażenie, że jest znacznie bardziej podatna na opinie społeczną i zawodową, niż dotychczasowi 
legislatorzy. Wykorzystanie możliwości współdziałania w tworzeniu tego aktu o fundamentalnym 
znaczeniu jest priorytetem obecnych władz izby i z pewnością będzie nim dla nowych.

  Na zakończenie pragnę w imieniu Rady MOIIB życzyć Koleżankom i Kolegom pomyślno-
ści w życiu osobistym, satysfakcji z dokonań zawodowych, trwałości stanowisk pracy, pełnego 
uzasadnionego optymizmu spojrzenia w przyszłość i nadziei na racjonalne kształtowanie prawa 
przez kompetentnych decydentów

                                                                                                      Z koleżeńskim pozdrowieniem                  

                                         Mieczysław Grodzki
                                          Przewodniczący Rady

                                             Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Czas kolejnych wyborów 



Spotkania str 3

 MOIIB z wizytą u Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy

Inżynierowie na ratuszu     W ramach spotkania przedstawiono pani 
Prezydent wizje licznych aktywności 

naszej Izby przydatnych w rozwiązywaniu 
technicznych inwestycyjnych, planistycznych 
i realizacyjnych problemów stolicy. Skorzy-
stano ze sposobności, aby również przedsta-
wić stanowisko Izby do dotychczasowego 
przebiegu prac nad kolejną modernizacją pra-
wa budowlanego i innych regulacji prawnych, 
decydujących o procesach budowlanych,  
w tym szczególnie deregulacji.

 Przewodniczący Mieczysław Grodzki, 
prezentując naszą Izbę, podkreślił rolę, jaką 
spełnia w szerokim spektrum problemów bu-
downictwa. W szczególności informował o 
potencjale intelektualnym, zgromadzonym w 
20 tysięcznej. rzeszy inżynierów budownic-
twa, zrzeszonych w izbie, dysponujących nie-
ograniczonym dostępem do wszechstronnych 
szkoleń. Izba jest upoważniona do wydawania 
uprawnień do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
  Chociaż nasi członkowie biorą oni udział 
w realizowaniu nowych inwestycji, w moder-
nizacji miasta, w przygotowaniu planów, to 
jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że inży-
nierowie mogliby być lepiej wykorzystywani 
w interesie miasta. Mogą spełniać rolę dorad-
ców, ekspertów, weryfikatorów, konsultantów
w procesach przetargowych, branżowych 
konsultantów planowania urbanistyczne-
go rozwoju miasta itp. Jeżeli miasto zechce 
skorzystać z tej oferty, nasz przewodniczący 
wyraził gotowość podjęcia stosownej współ-
pracy. Wspomniał również o potencjalnym 
zagrożeniu dla przyszłego poziomu kadry, ja-
kie przynieść może przygotowana przez rząd 
deregulacja zawodów zaufania publicznego. 
Wyraził nadzieje, że Pani Prezydent podzieli 
nasze obawy w powyższej sprawie i zechce 
wesprzeć nasze stanowisko w kontaktach z 
posłami klubu parlamentarnego postulujące 
wycofanie tego projektu.
  Przewodniczący wręczył też Hannie 
Gronkiewicz-Waltz medal pamiątkowy, wy-
bity z okazji 10.lecie istnienia MOIIB.

  Jerzy Kotowski, zastępca przewodniczą-
cego Rady MOIIB stwierdził, że prowadząc 
szkolenia „staramy się poruszać w obszarze 
interdyscyplinarnych zagadnień, związanych 
z regulacjami prawnymi decydującymi o 

procesach inwestycyjnych dotyczących bu-
downictwa. Drugi obszar to sprawy czysto 
zawodowe. - Stwierdziliśmy - mówił - iż w 
ramach  zagadnień prawnych występuje cały 
szereg dolegliwych elementów, które w rów-
nym stopniu doskwierają nam jak  i różnym 
innym zawodom. Mazowieckie Forum Sa-
morządowe Zawodów Zaufania Publiczne-
go utworzone dla integracji 17różnych śro-
dowisk zawodowych, znalazło szczególnie 
ważne zadanie dla swojej działalności. Stało 
się nim zabieganie o korygowanie rozwiązań 
legislacyjnych obowiązujących w naszym 
kraju. Często nasze wspólne wystąpienia 
mogą mieć inny, większy ciężar gatunkowy.  
Na pierwszy plan wybija się sprawa deregu-
lacji. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości 
przeraziły potencjalnymi konsekwencjami z 
zakresu bezpieczeństwa…

 - Czy nastąpiły jakieś zmiany, które zmniej-
szyły ciężar problemu? - interesowała się Pani 
Prezydent.
  - Teoretycznie trwają konsultacje, szcze-
gólnie dotyczące propozycji skracania obo-
wiązującego okresu praktyki zawodowej. 
Kuriozalne propozycje dotyczą projektantów 
- stwierdziłł Mieczysław Grodzki - Skraca się 
im praktykę do roku, a patron, którego status 
nie jest określony może ją skrócić jeszcze o 
połowę. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie 
konsekwencje mogą być skutkiem podobnej 
niefrasobliwości. To również sprawa, o której 
poparcie zabiegamy, u wszystkich dostępnych 
nam autorytetów.
  - Ja nie jestem zwolenniczką zbyt głębokiej 
deregulacji - odpowiedziała pani Prezydent - 
Rozwiązaliśmy skutecznie problem, jaki wy-
stąpił przy „otwarciu” zawodu taksówkarza. 
Może nim zostać każdy pod warunkiem, że 
zda odpowiedni egzamin. W ten sposób za-
mknęliśmy furtkę przed tymi, którzy tanim 
kosztem chcieli wejść do zawodu. Tu trzeba 
mieć na uwadze względy bezpieczeństwa 
wznoszonych obiektów, stąd trzeba dbać o 
odpowiedni poziom kadry. 
  Podniesiono sprawę techników, którym 
staraniem samorządu inżynierskiego przywra-
ca się prawo do samodzielnego kierowania 
robotami, natomiast nie budową. Nie wolno 
wyłączyć techników z procesu budowlanego 
- podkreślał Jerzy Kotowski - bo dopuszczoną 
im funkcje spełniają często równie dobrze jak 
inżynierowie. 

     Członkowie Prezydium Rady i przewodniczący organów Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na czele z przewodniczącym, Mie-
czysławem Grodzkim, odwiedzili 21 sierpnia br. stołeczny ratusz.  Celem wi-
zyty była z jednej strony prezentacja naszego samorządu zawodowego, jego 
szerokiej aktywności, z drugiej - podjęcie dyskusji na temat zakresu możliwej 
i pożytecznej dla obu stron współpracy z Urzędem Miasta. 

dokończenie na str.11
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Mazowiecki Dzień Budowlanych 2013 

Świętujemy, przekonani 
o dobrze wykonanej robocie

Dzisiejszy Dzień Budowlanych świętuje-
my przy spowolnieniu w budownictwie 

-  stwierdził Mieczysław Grodzki, prze-
wodniczący MOIIB. - Jednocześnie liczna 
obecność wybitnych, przyjaznych nam osób, 
wskazuje, że budownictwo na Mazowszu po-
siada wysoką ocenę. Świętujemy, bo mamy 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

  Mazowiecki Dzień Budowlanych ob-
chodzony był 27 września 2013 r. przez licz-
ne grono budowlanych i gości, w siedzibie 
MOIIB.  
  Mieczysław Grodzki, czyniąc honory 
gospodarza domu, serdecznie witał przy-
byłych Gości; w pierwszym rzędzie repre-
zentującą Wicepremiera Piechocińskiego, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
darki, panią Grażynę Henclewską znako-
mitą reprezentacje Krajowych władz naszej 
Izby z prezesem Krajowej Rady Andrzejem 
Dobruckim, prezydenta elekta Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa Włodzimie-
rza Szymczaka, przewodniczącego ZZ Bu-
dowlani Zbigniewa Janowskiego, wybitnych 
przedstawicieli stowarzyszeń N-T, GUNB, 
uczelni województwa mazowieckiego. Ser-
decznie witał również przedstawicieli Okrę-
gowych Izb i reprezentantów samorządów 
zawodowych Mazowieckiego Forum. Patro-
nat medialny reprezentował prezes zarządu 
„Inżyniera Budownictwa Jaromir Kuśmi-
der - Gościliśmy prezesa Mazowieckiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Tomasza 
Poławskiego.

 Zbigniew Janowski, przewodniczący  
ZZ Budowlani przekazał na ręce M. Grodzkie-
go list zarządu ZZ Budowlani, który wyróżnił 
PIIB Złotym Medalem 120 lecia Ruchu.
 Listy okolicznościowe skierowali do Izby: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego,  
Adam Struzik, a także prezesi Okręgowych 
Izb Inżynierów Budownictwa, które równo-
legle obchodziły swoje regionalne święta bu-
dowlanych. 
 Przewodniczący podsumował dokonania 
ostatniego roku. Za sukces uznał m.in. dosko-
nalenie zawodowych umiejętności naszych 
członków.  Z zadowoleniem podkreślił rosną-
cą rolę i aktywność Forum Samorządów Za-
wodów Zaufania Publicznego. M.in. w marcu 
w czasie prezydencji MOIIB odbyła się deba-
ta z wicemarszałkiem Senatu - Stanisławem 
Karczewskim. W przygotowaniu jest kolejna, 
na temat roli Samorządu Zawodów Zaufania 
Publicznego w państwie prawa. Poprowadzi 
ją przewodniczący Senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji prof. Mi-
chał Seweryński, a planowany i zapowiedzia-
ny jest udział marszałka i wicemarszałków 
Senatu, senatorów i zaproszonych posłów.   
  Izba pamięta o integracji środowisk zawo-
dowych. Odbył się kolejny Piknik Rodzinny 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego, w którym udział wzięło około 11 tys. 
osób, zawody w pływaniu, piłki siatkówki  
i brydża sportowego. Nie było turnieju, w któ-
rym inżynierowie budownictwa nie stawali na 
podium odbierając sportowe trofea.

   Przeprowadziliśmy po raz trzeci Konkurs 
Firma inżynierska Mazowsza roku 2013. Po 
raz pierwszy przy okazji tego konkursu, de-
cyzja Radu Okręgowej ustanowiliśmy tytuł 
Złoty Promotor Budownictwa, który będzie 
przyznawany najwybitniejszym reprezen-
tantom naszego środowiska, a także osobom 
spoza profesji budowlanych. szczególnie 
wyróżniającym się w działanisch na rzecz bu-
downictwa.
  Mieczysław Grodzki życzył członkom 
Komisji Kodyfikacyjnej, „wytrwałości i ra-
cjonalizmu, aby wystarczyło im go do zapro-
ponowania kompleksowych rozwiązań praw-
nych w nowym Prawie budowlanym. Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw związanych z ogra-
niczeniem biurokracji, życzył, „nie ulegania 
koniunkturalnym podpowiedziom, prowadzą-
cym do zakłócania sprawdzonych w praktyce 
regulacji”. Z kolei wszystkim budowlanym 
życzył „osobistej satysfakcji z zawodowych 
dokonań, pomyślności w życiu osobistym,  
i aby pojawił się optymizm, że nasze zdanie  
i działanie jest dostrzegane przez decyden-
tów”.  Następnie zabrali głos nasi Goście:
 - Patrząc na wyniki gospodarki podane 
przez GUS - stwierdziła wiceminister Graży-
na Henclewska - możemy być optymistami. 
Gospodarka powoli idzie do góry, co ozna-
cza, że kryzys słabnie. Oznacza to, że w ślad  
za przemysłem także budownictwo powoli 
ruszy do przodu. Przedsiębiorcy potrzebują 
wsparcia - mówiła - widzi to rząd i przygo-
towywane są nowe rozwiązania. Powstają 
nowe regulacje, które będą sprzyjały firmom

„Srebro” dla zasłużonych dla MOIIB

Goście spotkania
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innowacyjnym, przedsiębiorczym. Z kolei 
program Wiedza, edukacja, rozwój, będzie 
preferował współpracę firm  z nauką.  
  Na zakończenie wystąpienia, przekaza-
ła inżynierom życzenia od wicepremiera Ja-
nusza Piechocińskiego. Andrzej Dobrucki, 
prezes Krajowej Rady PIIB podkreślił, że in-
żynierowie wykonują wielkie prace na rzecz 
Warszawy. Tego się, na co dzień nie widzi. 
Powstaje - mimo kryzysu - nowe oblicze Pol-
ski i powoli zbliżamy się w wielu obszarach 
do poziomu innych krajów europejskich.
   Podkreślił, że w tym kontekście budzi nie-
pokój to, co się dzieje na uczelniach. Dwu-
stopniowy system nauczania może sprawić, 
że nasza myśl techniczna i wykonawstwo, zo-
staną spowolnione. W tym kontekście za ko-
rzystne uznał zmiany zaproponowane przez 
resort transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej. Dotyczy to dopuszczenia możliwość 
odbycia praktyki zawodowej przez absolwen-
tów po studiach, w przedsiębiorstwach¸ gdzie 
pracują ludzie z uprawnieniami budowlanymi. 
Inżynierowie konstruktorzy będą mogli nadal 
projektować małe obiekty.  - Mamy wiele za-
strzeżeń do rozwiązań proponowanych przez 
rząd w projekcie ustawy deregulacyjnej. Jest 
to spór o dobre funkcjonowanie zawodu inży-
niera budownictwa. Życzę Wam - powiedział 
prezes - dużo miejsc pracy, stabilizacji przed-
siębiorstw, osobistej pomyślności i zdrowia”.  
   Dzień Budowlanych był okazją do na-
grodzenia zasłużonych działaczy samorządu 
inżynierskiego. Odznaczenia resortowe wrę-
czała wiceminister gospodarki, pani Grażyna 
Henclewska:

 „Za zasługi dla energetyki” przy-
znane przez Ministerstwo Gospo-
darki, otrzymali:  Jerzy Belawski, 
Bogdan Horszczaruk, Roman 
Lulis, Leonard Szczygielski i 
Stanisław Wojtaś.
„Za zasługi dla budownictwa” 
przyznane przez Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej otrzymał rów-
nież Stanisław Wojtaś. 
   Wręczone zostały również Od-
znaczenia Honorowe PIIB. Złotą 
odznakę otrzymali z rąk  wice-
minister Grażyny Henclewskiej 

i prezesów PIIB: Grażyna Czarnowska i 
Daniel Kózka, a srebrną odznakę: Wacław 
Bąk, Paweł Burda, Jerzy Idzikowski, Eu-
geniusz Kosicki, Bożena Pladzyk, Juliusz 
Talarczyk i  Mieczysław Więcaszek.
  Kolejny fragment uroczystości to deko-
racje laureatów konkursu. Jerzy Kotowski, 
który prowadził tę część uroczystości, roz-
począł od prezentacji naszych pierwszych 
„Złotych Promotorów Budownictwa”. Po 
krótkich laudacjach zostały naszym wybra-
nym wręczone pamiątkowe statuetki i listy 
gratulacyjne. Tytuły zostały nadane:
● Andrzejowi  Bratkowskiemu - za wszech-

stronną, wybitną działalności na rzecz bu-
downictwa

● Zbigniewowi Janowskiemu - za szczegól-
ny wkład w rozwój budownictwa i bezpie-
czeństwo budowania

● Andrzejowi  Rogińskiemu - za żarliwą pu-
blicystykę dla rozwoju budownictwa.

 
 Tegoroczne święto było też okazją do roz-
strzygnięcia III edycji naszego konkursu: 
Firma Inżynierska Mazowsza 2013. Był on 
otwarty dla wszystkich firm i przedsiębiorstw 
z terenu Mazowsza. 

W Konkursie Firma inżynierska Mazowsza roku 2013 wyróźniono:

 W Kategorii „Firma wykonawcza” 

1. INSTAL-BUD Stanisław Starosz / Warszawa
2. SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o. / Warszawa
3. INBUD Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe / Płock

W Kategorii  „Firma konsultingowa, projektowa” 

1. DARCO Korporacja Budowlana / Radom
2. HB Bogdan Horszczaruk / Warszawa
3. BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. / Warszawa

W Kategorii  „Firma zarządzająca” (inwestorstwo zastępcze, eksploatacja) 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SŁUŻEW NAD DOLINKĄ” / Warszawa
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOCŁAW LOTNISKO” / Warszawa 

 - Jury konkursu, które stanowi Prezydium 
Rady MOIIB - stwierdził Jerzy Kotowski, za-
stępca przewodniczącego MOIIB - wyłoniło 
grupę firm budowlanych, wiodących w re-
gionie pod względem efektywności gospoda-
rowania, innowacyjności, stosowanych tech-
nologii, realizowanych rozwiązań i dynamiki 
rozwoju. Jednym słowem wyróżniających sie 
firm inżynierskich Mazowsza. W krótkich 
prezentacjach kol Kotowski przedstawił wy-
różnione przedsiębiorstwa:   

 
 Forum Samorządów Zawodów zaufania 
Publicznego, puchary otrzymali: Andrzej 
Ziomek,  Grzegorz Głasek i Wiesław Sycz.
  Laureatów będziemy prezentować na łamach 
„Inżyniera Mazowsza”. W bieżącym numerze 
piszemy o firmie DARCO z Radomia i SM 
„Służew nad Dolinką”.
  Na zakończenie odbyła się prezentacja 
zwycięzców cyklu 12-tu  turniejów brydża 
sportowego o Puchar Przewodniczącego 
MOIIB, organizowanych w ramach działal-
ności Forum Samorządów Zawodów zaufania 
Publicznego. Puchary otrzymali: Andrzej 
Ziomek,  Grzegorz Głasek i Wiesław Sycz. 
Wśród przedstawicieli zawodów zaufania pu-
blicznego inżynierowie tryumfowali zajmując 
całe podium. 
  Następnie uczestnicy uroczystości zosta-
li zaproszeni na poczęstunek na tarasie Izby. 
Spotkanie urozmaicał zespół muzyków ze 
składu orkiestry Engineers Band z Politech-
niki Warszawskiej.

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Firma Wykonawcza”

Odznaczeni medalem
„Za zasługi dla enrgetyki”

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Firma Zarządzajaca”

Złoty Promotor Budownictwa
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 Kojarzyć naukę z praktyką

● Pani Rektor, skąd wziął się pomysł, aby 
właśnie na WSEiZ zapoczątkować stu-
dia związane z budownictwem?
  - Na naszej Uczelni działają trzy wydzia-
ły: Ekologii, Zarządzania i największy z nich 
- Wydział Architektury, na którym prowa-
dzimy kierunki: Architektura, Budownictwo, 
Architektura Wnętrz, Architektura Krajobra-
zu i Wzornictwo. Postanowiliśmy bowiem 
stworzyć jeden interdyscyplinarny wydział, 
w zakresie szeroko pojętego budownictwa.
Wydział istnieje od ponad 13. lat i cieszy się 
dużą renomą i niesłabnącym zainteresowa-
niem wśród kandydatów na studia. Obecnie 
pobiera naukę na nim ponad 2.5 tys. studen-
tów. Najwięcej studentów jest na kierunku 
Architektura i na Budownictwie.
 Po kierunku Architektura, absolwenci koń-
czą uczelnię z tytułem inżyniera architekta 
lub - po studiach II stopnia - magistra inży-
niera architekta, czyli posiadają niezbędne 
wykształcenie potrzebne do starań o uzyska-
nie pełnych uprawnień architektonicznych. 
Warto nadmienić, że Wydział Architektury 
WSEiZ jest jedynym na uczelni niepublicznej 
w Warszawie i drugim w Polsce, który prowa-
dzi studia II stopnia na kierunku Architektura. 
Jestem również dumna z tego, że właśnie ten 
Wydział otrzymał ostatnio pozytywną ocenę 
instytucjonalną przyznaną przez Polską Ko-
misję Akredytacyjną, która świadczy o wyso-
kiej jakości kształcenia na wszystkich prowa-
dzonych na nim kierunkach. Jest to pierwsza 
pozytywna ocena instytucjonalna przyznana 
Wydziałowi Architektury wśród uczelni nie-
publicznych.

● A kierunek budownictwo?
  - Kierunek Budownictwo prowadzimy tyl-
ko w zakresie studiów I stopnia. Zastanawia-
my się nad potrzebą wprowadzenia studiów II 
stopnia. W tej chwili nie jest najlepszy czas na 
rozszerzenie oferty edukacyjnej w tym zakre-
sie, bowiem mamy pewien zastój w branży i 
w związku z tym jest mniej chętnych do pod-
jęcia tych studiów. Znamy też zapotrzebowa-
nie studentów, którym wystarcza tytuł same-
go inżyniera do pracy na budowie. Niewielka 
część z nich planuje studia II stopnia. U nas 
kończą studia I stopnia, a tylko nieliczni za-
interesowani idą na Politechnikę na studia 
magisterskie.

● Kim są wasi studenci i dlaczego trafia-
ją na Pani uczelnię?
  - Grupa studentów jest bardzo niejedno-
rodna. Na studiach dziennych są to młodzi 
ludzie po maturze, którzy mają pomysł na ży-
cie związany z pracą w budownictwie. Część 
z nich ma jeszcze niesprecyzowany pogląd, 
jaką pracę chce wykonywać w przyszłości. 
Stąd spora grupa nie kończy studiów, bo w 
trakcie dochodzi do wniosku, że to nie jest 
to. Natomiast na studiach zaocznych jest gru-
pa osób pracujących w tej branży, która chce 
się dokształcić. Są to często osoby w średnim 
wieku, które wiedzą, czego chcą. Bywają oni 
też bardzo dobrymi studentami i posiadają 
duże doświadczenie w pracy w budownic-
twie. Do naszej Uczelni przyszli po wiedzę 
teoretyczną i aby uzyskać dyplom inżyniera 
budownictwa niezbędny do dalszego rozwoju 
ich kariery zawodowej.

● Ilu studentów I roku rozpocznie nowy 
rok akademicki? 
 - Gdy rozmawiamy, jesteśmy jeszcze w 
trakcie rekrutacji. Wydaje mi się, że studia 
zaoczne na budownictwie powinna rozpocząć 
grupa 60-70 osób, na dziennych prawdopo-
dobnie około 30. Na architekturze będzie za-
pewne dużo więcej.

● Chociaż uczelnia jest młoda to już 
wasi absolwenci odnoszą sukcesy zawo-
dowe. 
  - Wielu naszych absolwentów uczestni-
czy w różnych konkursach. Najwięcej osią-
gnięć mają w konkursach architektonicznych 
i związanych z architekturą wnętrz. Często 
współfinansujemy wykonanie prac, aby mo-
gli je prezentować w konkursach i na indy-
widualnych wystawach. Największe osią-
gnięcie miało miejsce rok temu, kiedy nasz 
absolwent po kierunku Architektura Wnętrz, 
Patryk Góźdź jako jedyny Polak trafił do fi-
nału prestiżowej wystawy młodych talentów 
w ramach największych Międzynarodowych 
Targów Designu - Salone Internazionale del 
Mobile w Mediolanie, gdzie wystawił swój 
komplet mebli - krzesło metalowe, stół i lam-
pę podłogową. 

● Jaką kadrą naukową dysponuje Pani 
uczelnia? Czy korzystacie z wykładow-
ców z innych ośrodków?
 - Na kierunku Architektura mamy już w 
tzw. minimum kadrowym, własny zespół. Jest 
tam 8 profesorów, 9 doktorów, którzy u nas 
są zatrudnieni. Oczywiście zatrudniamy też 
specjalistów z innych uczelni. Jeśli chodzi o 
Budownictwo ściśle współpracujemy z Insty-
tutem Techniki Budowlanej, skąd pochodzi 
również część pracującej na naszej Uczelni 
specjalistów. Bardzo ich cenimy, bowiem 

mają cały czas kontakt m.in. z najnowszymi 
technologiami, przekazując tę wiedzę naszym 
studentom. Korzystamy też z świetnie wypo-
sażonych laboratoriów ITB. Zajęcia dotyczą-
ce np. materiałów budowlanych czy technolo-
gii betonu, odbywają się w tym instytucie.
W ciągu 18. lat istnienia, wypracowaliśmy 
sobie renomę jednej z najlepszych niepu-
blicznych uczelni techniczno-artystycznych 
w Polsce. Od samego początku chcieliśmy 
tworzyć uczelnię gromadzącą jak najlepszą 
kadrę dydaktyczną i dlatego szukaliśmy na-
uczycieli wśród  praktyków danego kierunku, 
którzy na rynku odnieśli już pewien sukces i 
znają tematykę „od podszewki”. Stąd, obok 
wybitnych naukowców współpracujących z 
instytutami naukowo-badawczymi, podległy-
mi PAN, profesorów i naukowców, współpra-
cujących  z politechnikami i uniwersytetami 
w Polsce, na naszej uczelni zatrudniamy 
również magistrów piastujących, na co dzień 
stanowiska w wiodących firmach w Polsce i 
na świecie. W sumie nasza kadra liczy około 
300 pracowników, uczących 4000 studentów 
na 10 kierunkach studiów.

● Uczelnia żyje nie tylko z dydaktyki, ale 
również działalnością naukową. Jaki jest 
tu dorobek Państwa?
 - Rozwijamy naszą działalność naukową, 
zwłaszcza z dziedziny architektury, ponieważ 
mamy tu dwa stopnie nauczania i w związku 
z tym wymaga się od naszej Uczelni prowa-
dzenia prac naukowych. Są to prace zarówno 
z historii architektury, jak i dotyczące nowo-
czesnych technologii używanych w architek-
turze. Nasz pracownik, dr inż. arch. Janusz 
Marchwiński, robi pracę habilitacyjną doty-
czącą fotowoltaiki w architekturze. Z kolei 
np. prof. Andrzej Basista pisze bardzo intere-
sujące pozycje dotyczące historii architektury. 
W przypadku budownictwa badania prowa-
dzimy jeszcze na ograniczoną skalę. I cho-
ciaż nie ma tutaj wymogu prowadzenia takiej 
działalności, to podejmujemy problematykę 
badań nad konstrukcjami budowlanymi. Od 
sześciu lat organizujemy konferencję nauko-
wo-techniczną ARCHBUD nt. „Problemów 
współczesnej architektury i budownictwa”. 

● Przed rokiem powołaliście przy szko-
le Radę Pracodawców, złożoną z prak-
tyków. Czy to moda, bowiem takie rady 
powstają przy innych uczelniach, czy 
potrzeba chwili?
 - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego po-
mysłu i tego, jak Rada funkcjonuje. Powodem 
powołania, była chęć zbliżenia nauczania do 
praktyki budowlanej, do rynku pracy. Chcie-
liśmy bowiem wiedzieć, czy nasi absolwenci 

Rozmowa z doc. dr Moniką Madej
rektorem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

dokończenie na str.11
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Ponieważ w zasadzie to, co było zakre-
sem referatów znalazło się w specjalnym 

wydaniu „Forum Budownictwa” nr 2/2013  
i jest dostępne na stronie internetowej Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
nie zajmuje się tu ich komentowaniem. 
 Organizatorom nie dość było 9 referatów  
i jednej prezentacji firmowej, zaprosili jesz-
cze prof. Czesława Bieleckiego, który jak 
to jest w jego zwyczaju, błyskotliwie zapre-
zentował swoje zdecydowane stanowisko, w 
sprawach różnych, a w tym głównie archi-
tektury i urbanistyki. Rozpoczął od swego 
największego sukcesu legislacyjnego, którym 
jest obalenie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym przygotowywanym 
ongiś przez, własny jak się wyraził, rząd AWS. 
Ustawa ta we wszystkich swoich wersjach jest 
kształtowana pod wpływem dwóch lobbies: 
samorządowców, którzy maja chęć mieć swo-
bodę budowania gdzie chcą, co chcą, jak chcą 
i planistów przestrzennych, których pragnie-
niem jest powracać, co trzy lata na znaną prze-
strzeń i pracować nad planami od początku. 
 Przykładem właściwego postępowania są 
Francuzi, którzy mają nie zmieniający się, 
uchwalony dawno kodeks urbanistyczny. 
Mógł on powstać dzięki wielotomowemu 
słownikowi wszelkich terminów niezbędnych 
do jednoznacznego definiowania najbardziej
pozornie nieznaczących elementów przestrze-
ni. Pisali ten słownik ludzie o najwyższych 
kwalifikacjach, świadomości i wyobraźni. Po

Śląskie Forum Budownictwa

zapisach naszej ustawy, której już preambu-
ła poraża, nie można się oprzeć wrażeniu, że 
jej autorzy wymienionych cech i kwalifikacji
byli pozbawieni. 
 Korzystając z obecności ministra Żbika, 
profesor z wieloma stwierdzeniami zwracał 
się do niego bezpośrednio. Stwierdził miano-
wicie, że swoboda postępowania z przestrze-
nia nie może być pozostawiona losowi; po 
to jest władza publiczna żeby decydowała o 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, nie 
wpadając w kolizje z prawami własności. 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym musi służyć dwóm celom: 
zapobiegać rozprzestrzenianiu zabudowy i 
chronić przestrzeń otwartą. W tym kontek-
ście, sygnalizowane zmiany do ustawy Pra-
wo budowlane daleko idące w kierunku roz-
luźnienia zasad są niezwykle niebezpieczne. 
Rozsądny monopol władzy publicznej w tej 
materii jest niezbędny. 

Europejski Kongres Małych i Średnich  Przedsiębiorstw  w Katowicach 

    Na zakończenie Europejskiego Kongresu Małych i Srednich Firm odbył się  
w Katowicach, w gmachu Sejmiku Śląskiego, uroczysty Dzień Budowlanych oraz 
V Śląskie Forum Inwestycji Budownictwa Nieruchomości. 

Nasz główny problem to bezprawie admini-
stracji. Przepisy Kpa są gwałcone nagminnie, 
szczególnie w zakresie dotrzymywania termi-
nów udzielania odpowiedzi. Z wieloletniego 
doświadczenia płynie stwierdzenie: „Nie ma 
legislacyjnej viagry na impotencję admini-
stracji” (oklaski). Bezprawie administracji 
manifestuje się wymaganiami niezliczonej 
ilości uzgodnień, które na dodatek wymaga-
ne kolejno, wydłużają do nieznośnych granic 
proces uprawomocnienia dokumentacji. 
 Administracja musi zostać zmuszona do ta-
kiej organizacji, która pozwala w jednym po-
koju, w jednym czasie dokonywać wzajemnie 
uzupełniających się uzgodnień specjalistycz-
nych. Projektant nie może być zmuszany do 
jałowych prac przez mało kompetentnych 
urzędników. Profesor wiele uwagi poświecił 
zagadnieniom urbanistycznym, wskazując 
na fatalne błędy, wynikające ze złego plano-
wania. Prezentował warszawskie przykłady 
złego i dobrego planowania, te dobre pocho-
dziły niestety z okresu międzywojennego. Za 
przykład planowania wołającego o pomstę 
do nieba przytoczył Białołękę i Józefosław. 
Sporo uwagi poświecił również brakowi po-
szanowania dla obiektów o historycznym dla 
rozwoju budownictwa znaczeniu. Przytoczo-
ny został przykład unikalnej konstrukcji na 
świecie warszawskiego SUPERSAMU i pry-
mitywnie realizowanych rewitalizacji znisz-
czonych w czasie wojny obiektów.
 Po co potrzebny jest nam kodeks urbani-
styczny, po co pozwolenie na budowę? Otóż 
po to, aby definiować przestrzeń publiczną, nie
dopuszczać do jej zaśmiecania. Nie mógł prof. 
Bielecki ominąć budzących przerażenie roz-
wiązań antyhałasowych. Koszmarne ekrany 
zasłaniające nam kraj, które chronią uszy traw, 
przywołują westchnienie „morze góry jeziora 
lasy, …”. Jaki to mógłby być piękny kraj…
                                               Jerzy Kotowski

BIM dla Polski
W dniu 17 września br. mieliśmy kolejny 

raz przyjemność goszczenia w Izbie 
prezesa Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Londynie, Piotra Dudka, zresztą członka 
czynnego naszej Izby. Wraz z nim powraca 
fascynujący temat najnowszej technologii 
zarządzania procesami inwestycyjnymi w bu-
downictwie, zwanej z angielskiej terminologii 
Bim Building Information Modeling. To inte-
gracja systemów informatycznych obejmu-
jących wielowymiarowe projektowanie, kal-
kulacje i planowanie, zarządzanie procesem 
budowy i eksploatacji, aż do likwidacji. To 
szeroki zakres działania tej technologicznej 
platformy. 

 Nie pierwszy i nie ostatni raz, najnowsze 
technologie mają swój matecznik w Stanach 
Zjednoczonych, a do Europy przychodzą 
przez Wielką Brytanię. Szczęśliwym zbiegiem 
zawodowych i życiowych okoliczności, Pre-
zes Dudek jest czynnym użykownikiem syste-
mu i dobrym duchem rozwoju innowacyjnych 
tendencji w kraju. Jak mało kto, jest on świa-

dom pilnej potrzeby zaszczepienia wiedzy o 
BIM-ie w Polsce. Z jego inicjatywy, podjęte 
zostały na szeroką skale, kroki skierowane na 
zaszczepienie wiedzy o BIM-ie i budowania 
świadomości u decydentów, na  temat ekono-

micznej celowości implementowania tej no-
woczesnej technologii, do Polski? 
 Aktualna inicjatywa prezesa to organizowa-
nie wiosną 2014 roku konferencji w Londynie 
pod nazwą „BIM dla Polski”. Na terenie UK 
pozyskano wielu potencjalnych uczestników 
i sponsorów wśród producentów oprogramo-
wań, a także wśród wykonawców obiektów 
realizowanych, w oparciu o technologie BIM. 
Bardzo istotne jest poparcie idei, również fi-
nansowe ze strony polskiej dyplomacji w UK. 
Podczas dyskusji na spotkaniu Prezydium 
Rady z Prezesem Dudkiem, z udziałem Pre-
zydenta Elekta Europejskiej Rady Izb Budow-
lanych Włodzimierza Szymczaka, powstała 
myśl o celowości uczestnictwa w konferencji 
najzdolniejszych studentów kilku czołowych 
uczelni oraz przedstawicieli największych 
polskich wykonawców. 
  Konferencja ma zapoczątkować serię 
szkoleniowych seminariów i warsztatów  
w kraju. Prezydium MOIIB uznaje za wysoce 
celowe uczestniczenie inżynierów w całości 
przedsięwzięcia.                                       (JK)

Nowa inicjatywa naszej Izby
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Projekt przewiduje deregulację lub całko-
witą dereglamentację 9 zawodów rynku 

finansowego oraz 82 zawodów technicznych,
pozostających w gestii Ministerstwa Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  24 września br. odbyło się w Sejmie RP 
wysłuchanie publiczne, w sprawie projektu 
ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywa-
nia niektórych zawodów regulowanych, II 
transza dotycząca zawodów budowlanych, 
finansowych i transportowych (projekt z 17
lipca 2013 r. Wysłuchanie, odbywające się w 
ramach posiedzenia sejmowej Komisji Nad-
zwyczajnej do spraw związanych z ograni-
czaniem biurokracji, prowadził poseł Adam 
Szejnfeld. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele organizacji samorządowych zawodów 
zaufania publicznego oraz posłowie i przed-
stawiciele resortu sprawiedliwości, wnoszą-
cego projekt ustawy.
  Uczestnicy zostali zbulwersowani fak-
tem nie przybycia posłów komisji, a wyzna-
czony dla nich sektor świecił pustymi krze-
słami. „Nie chcą usłyszeć od nas prawdy o 
projekcie i jego skutkach dla gospodarki” 
- zastanawiano się na sali.
  Do udziału w wysłuchaniu zostały do-
puszczone 42 podmioty (5 podmiotów, które 
zgłosiły zainteresowanie pracami nad projek-
tem ustawy na etapie prac rządowych, oraz 37 
podmiotów, które zgłosiły wnioski do Mar-
szałka Sejmu).
  Licznie przybyli przedstawiciele PIIB, 
na czele z Andrzejem Dobruckim, prezesem 
KR PIIB, prof. Zbigniewem Grabowskim 
- prezesem honorowym PIIB. Była grupa 
przedstawicieli kierownictwa MOIIB, z prze-
wodniczącym Mieczysławem Grodzkim.
  Zabierający głos w dyskusji, przedsta-
wiali opinię swego środowiska zawodowe-
go, odnośnie zaproponowanych zmian, do 
regulacji zawartych w projekcie rządowym. 
Dotyczyły one m.in. wykreślenia wszystkich 
przepisów deregulujących zawód urbanisty; 
nieskracania czasu praktyk zawodowych w 
budownictwie; niełączenia tych praktyk z 
praktyką studencką lub zaakceptowania za-
liczenia praktyki studenckiej do praktyki za-
wodowej, ale pod określonymi warunkami. 
Także określenia kryteriów, jakie powinna 
spełniać osoba będąca patronem praktyk.  

  Najmocniej skutek ustawy oceniła Ewa 
Wolska z Dolnośląskiej OIIB, stwierdzając, 
że proponowane „ułatwienia” wcale nie uła-
twią życia młodym inżynierom, ale będą im 
szkodzić.  I stwierdzała „Nie uczelnia, lecz 
minister, zrobi z ciebie specjalistę”, co uczest-
nicy wysłuchania skwitowali brawami.

  Jolanta Przygońska, prezes Izby Urba-
nistów, wyraziła głębokie zaniepokojenie 
i sprzeciw wobec propozycji deregulacyj-
nej zlikwidowania samorządu zawodowego 
urbanistów. Może to przynieść nieobliczalne 
skutki dla gospodarki przestrzenią w mia-
stach. Specyfika zawodu urbanisty -  zawodu
zaufania publicznego, związana z pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie i potrzeba fachowego dbania o 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
uzasadniają potrzebę istnienia tego samorzą-
du - mówiła.

  Urbanistów poparli przedstawiciele PIIB 
oraz innych środowisk. Jednoznacznie kry-
tycznie do ustawy odnosili się m.in. Stanisław 
Dziudzik z Polskiej Izby Biegłych Rewiden-
tów, Tomasz Michalik z  Krajowej Izby Do-

radców Podatkowych, prezydent Wiesław 
Bielawski z Fundacji Unii Metropolii Pol-
skich. Stanowisko PIIB w sprawie projektu 
ustawy przedstawił prezes PIIB, Andrzej 
Dobrucki. Izba domaga się - stwierdził 
- pozostawienia bez zmian obowiązują-
cego wymiaru praktyki projektowej, tj. 2 
lat i eliminacji z projektu przepisów prze-
widujących możliwość zawierania umów 
pomiędzy izbami samorządu zawodowego  
a uczelniami w zakresie zwalniania z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane, które 

obecnie przeprowadzane są w izbie. Domaga 
się także określenia kryteriów, jakie powinna 
spełniać osoba, będąca patronem. A także: 
rezygnacji z możliwości skracania przez pa-
trona o połowę wymiaru praktyki zawodowej, 
o nieuznawanie praktyki studenckiej, jako 
praktyki zawodowej, gdyż nie odbywa się 
ona pod kierunkiem osoby posiadającej od-
powiednie uprawnienia budowlane oraz brak 
jest potwierdzenia zgodności odbytej praktyki 
z określonymi wymogami.

  Zapewnienie bezpieczeństwa obywa-
teli jest konstytucyjnym obowiązkiem pań-
stwa.- komentował prezes - Obowiązek ten 
w zakresie bezpieczeństwa budowli, czyli 
domów, budynków użyteczności publicznej, 
mostów itp., przepisem art. 17 Konstytucji 
został scedowany na samorząd zawodowy 
inżynierów budownictwa, który sprawuje pie-
czę nad należytym wykonywaniem zawodu 
inżyniera budownictwa w granicach interesu 
publicznego i dla jego ochrony. Następuje to 
poprzez weryfikację umiejętności na etapie
dopuszczania do wykonywania zawodu oraz 
na etapie kontroli jego wykonywania. 

Po pierwsze - nie szkodzić…
Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej

Stara, niepisana zasada, obowiązująca „od zawsze” polityków i legislatorów, 
tworzących nowe prawo brzmi: „Po pierwsze - nie szkodzić…”. Wydaje się, że 
tej zasadzie uchybia projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania nie-
których zawodów regulowanych (druk nr 1576). Tak uważają eksperci i działacze 
samorządów zawodów zaufania publicznego.

Zamiast posłów były puste krzesła

Grupa przedstawicieli PIIB
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  Niestety, ustawodawca poprzez projek-
towane zmiany prawne dąży do zachwiania 
utrwalonej już praktyki, co w konsekwencji 
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa projekto-
wanych i realizowanych obiektów budowla-
nych. Zagrożenia te, ze względu na ich cha-
rakter, skalę oraz skutki, są znacznie większe 
niż błędy w sztuce innych zawodów zaufania 
publicznego, które dotyczą jednostki.  
   Ta inicjatywa ustawodawcza budzi zdzi-
wienie z uwagi na fakt, iż PIIB w żaden spo-
sób nie utrudnia dostępu do samodzielnych 
funkcji technicznych. Swiadczy o tym liczba 
nadanych uprawnień i wysoki wskaźnik suk-
cesu przy ubieganiu się o nie. Potwierdza to 
Raport z badania stanu konkurencji w kra-
jowym sektorze usług profesjonalnych - ar-
chitekt, inżynier budownictwa, sporządzony  
w kwietniu 2010 r. przez UOKiK Departa-
ment Analiz Rynku, w którym czytamy, że 
,,Wysokie udziały pozytywnych wyników 
całego egzaminu w stosunku do liczby osób, 
przystępujących do egzaminu, nie wskazują 
by egzamin zawodowy był wykorzystywany, 
jako narzędzie utrudniające dostęp do zawodu 
i ograniczające konkurencję”. 
  Co więcej, Izba od wielu lat zabiega  
o zwiększenie dostępu do uprawnień budow-
lanych, występując z inicjatywą nadawanie 
uprawnień bez ograniczeń dla inżynierów bu-
downictwa (po pierwszym stopniu studiów) 
oraz w ograniczonym zakresie dla osób ze 
średnim wykształceniem technicznym.
   Wobec postępu technicznego, skracanie  
praktyki nie jest wskazane, a wręcz niebez-
pieczne - podkreślił prezes - W związku z tym 
mam pytania: - Kto weźmie odpowiedzial-
ność za skutki działania osób ,,nieprzygoto-
wanych do wykonywania zawodu”?  Gdzie 
tkwi źródło zakładanych nowych miejsca pra-
cy? – Ewentualny wzrost liczy osób upraw-
nionych nie otwiera nowych placów budowy. 
Liczba inwestycji zależy od stanu gospodarki 
kraju. Dlaczego uchwala się przepisy, które z 
założenia prowadzą do gorszego przygotowa-
nia inżynierów do zawodu, a w konsekwencji 
- do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa bu-
dowli oraz osób z nich korzystających. Dla-
czego troska o „ilość” pomija całkowicie ,, 
jakość”, a tym samym bezpieczeństwo?
  Prezes zgłosił sprzeciw wobec propo-
zycji Izby Architektów w sprawie członko-
stwa w ich izbie projektantów, posiadających 
uprawnienia ograniczone. Stanowisko PIIB  
w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej 
oraz propozycji zmian zgłoszonych przez 
Izbę Architektów RP zostało złożone do Ko-
misji Nadzwyczajnej.
  Prof. Leonard Runkiewicz  przeko-
nywująco odparł zarzut posła Szejnfelda, że 
mimo przyznawania uprawnień, zdarzają się 
katastrofy, jak hali w Katowicach. Stwierdził, 
że dzieje się tak, kiedy obchodzi się prawo  
i popełnia błędy wynikające z tego powodu. 
Dodał, że młodzi wcale nie chcą łaski, odcho-
dzenia od przyznawania uprawnień i skraca-
nia im praktyk. Oni wiedzą, że grozi to osła-
bieniem bezpieczeństwa budowli.
  Materiały z wysłuchania, po przeanali-
zowaniu przez poslów, wykorzystane mają 
być w pracach nad projektem ustawy.
 

W zawodach wystartowało 13 załóg  
(3 osobowych) w klasie OMEGA stan-

dard na Jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. 
Regaty odbyły się w dwóch klasyfikacjach w 
rywalizacji IZB Okręgowych na szczeblu 
krajowym (o prymat w PIIB) i w rywalizacji 
okręgowej W-MOIIB 
  Jako gość specjalny na regaty przybył 
członek Rady Krajowej PIIB Przewodni-
czący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa - Mieczysław Grodz-
ki. Obserwował zaciętą rywalizację załóg, 
wspaniały akwen oraz profesjonalne zabez-
pieczenie regat. 

 Pogoda dopisała, świeciło słońce, a wiatr 
osiągał prędkość stałą ok. 18 km/h w pory-
wach do 36 km/h co stwarzało doskonałe wa-
runki do sportowej rywalizacji. 
    Przed godziną 10.00 wokół łodzi sędziow-
skiej ruch jachtów wytworzył charaktery-
styczną atmosferę napięcia i rywalizacji, ża-
glówki wyczekiwały na ostateczne odliczanie 
przed sygnałem startowym.  
 Zdarzały się porywiste szkwały, które 
jednym umożliwiały odpłynięcie od stawki  
a innych zmuszały do maksymalnego balasto-
wania. Jedna z łodzi w wyniku zaciętej rywa-
lizacji i podmuchu wiatru straciła stateczność 
i zrobiła tzw. „grzybka”.  

 Regaty stanowiły doskonały sprawdzian 
dla sterników a trzeba przyznać, że przekrój 
doświadczenia był zróżnicowany. Byli wy-
trawni żeglarze, sternicy którzy otrzepali 
przed zawodami kurz z patentów oraz świeżo 
upieczeni. Przekrój wiekowy uczestników od-
zwierciedlał stan skupionego środowiska in-
żynierskiego, od członków z niedawno naby-
tymi uprawnieniami - do wielce zasłużonych 
i doświadczonych inżynierów. Uroku regatom 
dodały koleżanki załogantki, które walczyły 
na równi z pozostałymi uczestnikami regat. 
   W klasyfikacjI krajowej PIIB (miejsca pu-
charowe) zwyciężyła załoga Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 
składzie:  sternik - Krzysztof Freszel, zało-
ganci: Bogdan Makagon, Edward Żynie-
wicz - Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa 
  2. miejsce zajęła załoga Warmińsko-Ma-
zurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa:  sternik - Zenon Pieczyński, załogan-
ci: Barbara Pieczyńska, Andrzej Nowicki  
  3. miejsce przypadło Śląskiej Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa: sternik - Ste-
fan Bałdys, załoganci: Iwona Książek, Jerzy 
Dzierżewicz.   

   Na zakończenie regat, sternicy wraz  
z załogami otrzymali zwycięskie puchary i 
dyplomy oraz pamiątkowe nagrody. Nagrody 
wręczali Piotr Narloch Przewodniczący Rady 
W-MOIIB oraz Wacław Szukiel. Wieczorem 
„tawerna” rozbrzmiewała szantową muzyką 
oraz niekończącymi się opowieściami żeglarzy 
i wspomnieniami, z porannych i popołudnio-
wych zmagań. Uczestnicy regat życzyli sobie  

i organizatorom spotkania za rok, 
w jeszcze liczniejszym gronie przy 
niezmienionych emocjach.

tekst:  Grzegorz Karpa  (W-MOIIB)

foto: Jacek Kowalski

  

 Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB  

Wiatr w żaglach
    17 sierpnia 2013 roku odbyły się Re-
gaty Żeglarskie, organizowane przez 
Warmińsko - Mazurską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa o Pu-
char Przewodniczącego Rady.  

„Szczęśliwa trzynastka” MOIIB

Wystartowało 13 załóg

Na najwyższym podium
zwycięska załoga MOIIB
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Zaproszenie to wynikało nie tylko z tradycji 
naszej obecności na tych spotkaniach, ale 

i  z kontaktów ze studentami Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Geodezji  Wojskowej Akade-
mii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. Organizatorzy, czyli Wojskowa 
Akademia Techniczna i współorganizatorzy: 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożar-
nej i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa powi-
tali przybyłych na konferencję  tradycyjnym 
już grilem na kortach Wojskowego Domu 
Wypoczynkowego „Zakopane Kościelisko” 
i Orkiestrą Straży Granicznej.
  Następnego dnia  obrady otworzył Rektor 
- Komendant WAT, gen bryg. prof. dr hab. 
inż Zygmunt Mierczyk, podkreślając nauko-
wą wartość tej państwowej, politechnicznej 

Inżynieria bezpieczeństwa
     Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została zaproszona do 
udziału w kolejnej, bo już w XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej z cyklu EKOMILITARIS „Inżynieria Bezpieczeństwa – ochrona przed 
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” w Zakopanem na temat „Inżynieria Bez-
pieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.  

szkoły wyższej, realizującej zadania w służ-
bie kształcenia i wychowania kadry naukowo-
-dydaktycznej i studentów dla potrzeb gospo-
darki narodowej i Sił Zbrojnych RP. Referat 
inauguracyjny wygłosił dyrektor instytutu, 
dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.
  Treść wystąpień zajmuje blisko 700 stron 
umieszczonych w pracy zbiorowej wydaw-
nictw konferencji. Przeważały w nich takie 
tematy jak: optymalizacja systemów bezpie-
czeństwa optoelektronika w monitoringu, 
zagrożenia chemiczne i biologiczne, bezpie-
czeństwo na lotniskach, metody projekto-
wania  i wiele innych związanych zarówno 
z bezpieczeństwem ludności i rozpoznawa-
niem tego niebezpieczeństwa jak i pojedyn-
czego żołnierza. 

Wygłaszali je  naukowcy z wyższych uczelni 
w Polsce: Politechniki Warszawskiej, Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie, 
Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania z Warszawy, Uni-
wersytetu Technologiczno - Przyrodniczego 
z Bydgoszczy, Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Politechniki Śląskiej, Lubel-
skiej, Rzeszowskiej i Wrocławskiej.
  Należy zauważyć obecność przedstawi-
cieli z Ukrainy i Litwy a także naszych mary-
narzy, w strojach budzących zazdrość innych 
formacji.
  Uczestnicy konferencji mogli uczest-
niczyć w kursach: Zagadnienia prawno-
-techniczne utrzymania schronów i ukryć dla 
ochrony ludności i Eksploatacja i utrzymanie 
infrastruktury budowlano-mieszkaniowej.
  Na uroczystym podsumowaniu i kolacji 
konferencję zaszczyciła swoją obecnością 
podsekretarz stanu ds infrastruktury w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej  pani Beata 
Oczkowicz. A wszystko to odbywało się pod 
honorowym patronatem Szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisła-
wa Kozieja.
  Równolegle z opisaną konferencją oby-
wała się VI Krajowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna ARCHBUD 2013 pt. Problemy 
współczesnej architektury i budownictwa. 
zajmująca się m.in. architekturą krajobrazu, 
tożsamością miejsca, ekonomiką w projek-
towaniu ekonomicznym i zagadnieniami bu-
dowlanymi oraz kolejna Międzynarodowa 
Konferencja Artystyczno - Naukowa KRAJart 
2013, zajmująca się „elementami szczególny-
mi w otoczeniu - tożsamością miejsca”. 
                                          Krzysztof K. Booss

Prezentujemy - przedstawiamy

                                        Dar od serca
Marek Pilaszek  - budowniczy i honorowy dawca krwi

Zanim został honoro-
wym krwiodawcą, 

spędził wiele lat na bu-
dowach.  Po technikum 

budowlanym, zdołał trochę liznąć pracy przed 
wojskiem, a kiedy odsłużył dwa lata,  zamel-
dował się na budowie. Był rok 1985, kiedy 
cichła euforia boomu gospodarczego epoki 
gierkowskiej. Szybko zostaje kierownikiem 
robót a w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie 
- kierownikiem brygady remontowo-budow-
lanej. „Zalicza” również pracę majstra w Wie-
lobranżowej Spółdzielni Budownictwa Ogól-
nego.- i epizod pracy rocznej w Austrii. Po 
powrocie, powraca do tej samej firmy. Zrobił 
tam uprawnienia budowlane i stopniowo piął 
się w górę: od majstra, kierownika budowy 
do dyrektora technicznego. Zostaje członkiem 
MOIIB i PZITB. 
  Obecnie studiuje w Wyższej Szkole 
Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Ko-
nopackiej w Pruszkowie na Wydziale Admi-
nistracji. Twierdzi, że zdobyta wiedza w tym 
zakresie będzie  przydatna  w budownictwie 

jak i w działalności społecznej jaką prowadzi. 
- Honorowe krwiodawstwo oraz inne lokalne 
problemy, gdzie jest potrzebna bezinteresowna 
pomoc zawsze mnie aktywizowały - mówi. 
  - Widziałem, jak oddawana krew ratowała 
życie i zdrowie ludzkie, także budowlanych. 
Na początku, krew oddawałem już w wojsku, 
a później - na prośbę sąsiadów - gdy potrzebo-
wała jej ich córka, chora na białaczkę.  
  W ubiegłym roku kolega Marek 10 razy 
oddawał płytki i krew, a w tym chce oddać je 
12 razy, co jest dozwolonym maximum. Wie-
lokrotnie uhonorowany. W 2004r. otrzymuje 
podziękowanie Za duży wkład w propagowa-
niu idei Honorowego Krwiodawstwa. Dwa 
lata później otrzymuje puchar od Zarządu 
PMKHDK PCK w Pruszkowie Za humanitar-
ną i bezinteresowną działalność na rzecz rato-
wania ludzkiego życia. Otrzymuje kolejno: w 
roku 2007 - Odznakę  „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” III stopnia, w 2011 r. - II stop-
nia. Nadano mu też Krzyż Koronny Honoro-
wy Dawca Krwi, za działalność i zasługi na 
rzecz krwiodawstwa. W 2012 r. otrzymuje Pu-

char Prezydenta Pruszkowa Za duży wkład w 
ratowaniu życia ludzkiego, w lutym 2013 roku 
Dyplom Honorowy  Dyrektora Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie: Za szczególne zasługi w pro-
społecznej działalności w zakresie organiza-
cji i rozwoju mobilnego systemu krwiodaw-
stwa oraz w uznaniu wyjątkowych osiągnięć 
w popularyzowaniu i upowszechnianiu idei 
honorowego krwiodawstwa. Konsekwencją 
oddania dużej ilości krwi, w marcu br. Polski 
Czerwony Krzyż nadaje odznakę Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Razem już 
oddał 24 litry krwi.
  Teraz  chce powołać Klub HDK - PCK 
im. gen. Józefa Hallera w Pruszkowie.  

  - W nowym Klubie HDK-PCK  z do-
świadczenia wiem, że więcej można zdziałać 
i łatwiej jest funkcjonować - twierdził - Bę-
dziemy organizować akcje krwiodawstwa w 
czasie otwartych masowych imprez w miej-
scach publicznych i szkołach. Sam jestem za-
interesowany – jako członek MOIIB i PZITB 
- propagowaniem honorowego dawstwa krwi 
wśród budowlanych. Myślę, że powinniśmy, 
jako środowisko budowlane, zaznaczyć swoje 
zaangażowanie na rzecz ratowania ludzkiego 
życia. - Uważam - dodaje - że mamy tutaj dużo 
do zrobienia. Zawsze chętnie służę wiedzą, 
radą i zdobytym doświadczeniem          (MW)
                     

EKOMILITARIS w Zakopanem
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Inżynierowie na ratuszu 

Rozmowa z doc. dr Moniką Madej rektorem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

 Kojarzyć naukę z praktyką
dokończenie ze str.6

W ramach działalności Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego 

aktywizujemy profesjonalistów w pozazawo-
dowe aktywności. Temu celowi znakomicie 
służy corocznie organizowany piknik rodzin-
ny, który w bieżącym roku zgromadził ok 11 
tys. osób. Procesy integracyjne próbujemy 
rozwijać z wykorzystaniem hobbistycznych 
zainteresowań i w sekcjach sportowych. Bar-
dzo interesujące są również próby kojarzenia 
doświadczeń z zakresu rzeczywistego dzia-
łania kodeksów etyki zawodowej w różnych 
środowiskach - stwierdził Jerzy Kotowski. 
  Roman Lulis, zastępca sekretarza MO-
IIB opowiedział o Olimpiadzie Wiedzy Bu-
dowlanej, prowadzonej od 26 lat i istotnej 
roli, jaką spełnia w procesie zdobywania 
kwalifikacji przez młodzież szkół budow-
lanych. Eliminacje centralne odbywają się 
corocznie w innym mieście. Gdyby pani Pre-
zydent kiedyś nas wspomogła - zachęcał - to 
zawitalibyśmy z Olimpiadą do Warszawy. 
  Krzysztof Latoszek, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mówił
o procedurze nadawania uprawnień młodym 
inżynierom do wykonywania samodzielnych 
funkcji kierownika robót. „Postępowanie 
prowadzimy - stwierdził - w oparciu o obo-
wiązujące przepisy państwowe i nie jesteśmy 
organizacją, która z premedytacją tworzy 
utrudnienia potencjalnej młodej konkuren-
cji. W naszym samorządzie nadano np. w 
tym roku, w samej tylko  sesji wiosennej 346 
nowych uprawnień, a w całym roku wydano 
ich blisko 600 tj. ok 4% bazy uprawnionych 
profesjonalistów i 90 % przystępujących do 
egzaminów.  Staramy się młodym ludziom 
pomagać i ukierunkowywać ich, żeby ten 
dokument mogli uzyskać w miarę sprawnie 

i szybko, tak, by to im umożliwiało awans 
zawodowy i możliwość pracy. Nie ma zatem 
żadnego blokowania dostępu do uprawnień, 
a jedynie działanie na rzecz bezpiecznego 
budowania, zgodnego ze sztuką w interesie 
samych inżynierów, inwestorów i użytkow-
ników wznoszonych budowli.
  Jesteśmy też za tym - dodał Krzysztof 
Latoszek - by przywrócić wszystkim inży-
nierom  uprawnienia budowlane wykonaw-
cze bez ograniczeń w zakresie kierowania 
budowami.   Wierzymy - podkreślił - że 
racjonalne rozwiązania w zakresie poziomu 
uprawnień, zostaną przywrócone zgodnie  
z zasadami sprzed 2005 roku.
  Dariusz Walasek, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej informował  
o postępowaniach dyscyplinarnych. Na 17 tys. 
czynnych zawodowo członków, rozpatrywa-
nych jest rocznie ok. 100 spraw. Trafiały do
nas sprawy z pierwszych stron gazet - awa-
rii na budowie metra i lotniska w Modlinie.  
Dotychczas nie notujemy interwencji w sto-

sunku do pracy młodych inżynierów, którzy 
uzyskali uprawnienia w Izbie.  Problemy 
mamy ze starszymi inżynierami, z czasów, 
kiedy nie było takiej pieczy zawodowej. 
Otrzymujemy skargi z różnych instytucji, 
które miały do czynienia z nierzetelną pracą 
projektanta lub kierownika budowy. Z tego 
część spraw trafia do sądu administracyjne-
go.  
  Na zakończenie przewodniczący Mie-
czysław Grodzki zaoferował pani Prezy-
dent udział podległych jej służb miejskich 
z pionu technicznego, w szkoleniach orga-
nizowanych przez izbę. Na naszej stronie 
internetowej zawsze można znaleźć infor-
macje na ich temat. Zapraszamy - mówił 
- Proponujemy też nasz udział w przed-
sięwzięciach inwestycyjnych - w ocenie,  
w promocji czy w opracowaniu opinii. O to 
bowiem coraz częściej różne miasta do nas 
się zwracają. Opiniujemy merytoryczna za-
sadność powołania większości członków 
komisjach architektoniczno - budowlanych  
w poszczególnych miastach województwa. 

  - Sądzę - dodał Jerzy Kotowski - że mo-
glibyśmy się okazać pomocni w kwestiach 
przetargowych, kiedy elementy meryto-
ryczne powinny być decydujące, a trudno 
wymagać wystarczającego przygotowania 
zawodowego od członków komisji przetar-
gowych.  Na etapie wstępnym, kryteria ce-
nowe należy często wyeliminować, dokonać 
wyboru technicznego, wprowadzając kryte-
ria cenowe w rozstrzygnięciu ostatecznym.  
To sprawy trudne dla urzędników urzędów 
i na tym polu moglibyśmy tworzyć, dosto-
sowane do tematyki przetargu, zespoły eks-
perckie. Oferujemy też udział we przedsię-
wzięciach konferencyjnych i seminariach, 
wystawach i targach. 
  Pamiątkowe zdjęcie zakończyło spotka-
nie, toczące się w sympatycznej atmosferze, 
obiecującej konstruktywną kontynuację.

dokończenie ze str. 3

spełniają wymagania stawiane im przez pra-
codawców? Stąd było potrzebne takie ciało, 
które będzie nam doradzać i współtworzyć z 
nami programy kształcenia. Powie nam, ja-
kich dokonywać korekt w metodach i progra-
mach kształcenia. 
  Rada Pracodawców bardzo prężnie działa. 
Pracodawców reprezentują przedstawiciele 
firm projektowych, budowlanych, meblar-
skich, deweloperskich i innych instytucji. 
Mamy przedstawiciela reprezentującego duże-
go dewelopera jakim jest Dom Development 
czy firmę budowlaną PBM Południe. Są też i
małe firmy, ponieważ chcieliśmy znać zdanie
zarówno dużych jak i małych firm na temat
kształcenia studentów. Cieszymy się, że w Ra-
dzie zasiada również inż. Mieczysław Grodzki 
- Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa. Chce-
my dalej rozszerzać listę członków rady.

● Czy to formalne kontakty z firmami,
czy też przynosi on jakieś konkretne 
profity, w rodzaju choćby umieszczenia
słuchaczy na praktykach.

 - Zdecydowanie dominują korzyści. Mamy 
kontakty z firmami i w tym roku kilku sta-
żystów z wykorzystaniem środków unijnych 
podjęło w nich pracę.  Najpierw były to sta-
że krótkie - 3. miesięczne, teraz zaczynają 
się staże długie. Ci, którzy je kończyli, byli 
bardzo zadowoleni. Dwie firmy wyraziły chęć
zatrudnienia naszych absolwentów. A zatem 
widoczne są namacalne korzyści dla naszych 
studentów.

● Jaka jest strategia Pani uczelni?  
W jakim kierunku podążać będą zmia-
ny i rozwój szkoły? 
 - Najpierw musimy zobaczyć, w jakim kie-
runku będą zachodzić zmiany na rynku bu-
dowlanym.  Jeżeli następować będzie szybki 

rozwój i potrzeba będzie więcej absolwentów 
kierunków budowlanych, to będziemy się sta-
rali o studia II stopnia, by zapewnić młodym 
ludziom możliwość uzyskania tytułu magi-
stra inżyniera. Chcielibyśmy pójść również 
w stronę rozwijania nowych specjalności. Na 
początek zamierzamy uruchomić budownic-
two kolejowe. Wiemy, że ta branża wymaga 
wielkiej pracy, szczególnie przy modernizacji 
infrastruktury kolejowej. Przyglądamy się 
temu, co jest potrzebne naszej gospodarce i 
odpowiednio będziemy reagować na wszel-
kie zmiany. Zastanawiamy się również nad 
uruchomieniem nowych studiów podyplomo-
wych na wszystkich wydziałach. 

● Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Mieczysław Wodzicki
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 Tradycyjnie już IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy Budowlanych, Kru-
tynia 2013 został zorganizowany przez Biuro Terenowe MOIIB w Ostrołę-
ce i Radę Regionalną FSNT NOT w Ostrołęce. 

IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy Budowlanych Krutyń, 26 - 28 lipca 2013 r.

Ahoj, wakacyjna przygodo

Tym razem odbył się on, w miejscowo-
ści Krutyń, położonej w samym środ-

ku Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 
W szkoleniu wzięło udział 31 osób, w tym 
inżynierowie z Wilna m.in. Jerzy Mozyro - 
przewodniczący SITP na Litwie,  Leon Usti-
nowicz - członek SITP oraz  zastępca sekre-
tarza Rady MOIIB - Roman Lulis.

  Przywitała nas piękna, słoneczna pogo-
da i malownicze widoki ze skarpy, na której 
usytuowana jest Stacja Turystyczna „KRU-
TYNIANKA”.  Marzanna Łoniewska, orga-
nizator szkolenia integracyjnego i pracownik 
Biura Terenowego w Ostrołęce, zapoznała 
nas z planem trzydniowego pobytu oraz  
z zasadami bezpieczeństwa.  
  Po spotkaniu w sali szkoleniowej,  pod-
insp. Mariusz Kozicki przeprowadził część 
pierwszą szkolenia nt. „Bezpieczny dojazd 
na budowę – bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go”.  Wykładowca spośród wielu zagadnień 
składających się na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego np. organizację ruchu drogowego, 
szkolenia, ratownictwo medyczne, stan tech-
niczny i wymagania wobec pojazdów, dróg  
i oznakowania, szczególny nacisk położył na 
promowanie pożądanych zachowań u uczest-
ników ruchu drogowego. 
  Zdaliśmy sobie sprawę, że pokonując 
dziesiątki kilometrów dziennie, pomiędzy 

jedną a drugą nadzorowaną budową, musimy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na swoje 
zachowanie za kierownicą. Podinspektor 
Kozicki uświadomił nam, jak ważne jest, 
by prowadząc samochód być wypoczętym i 
świadomym zagrożeń ze strony innych po-
jazdów. Po szkoleniu, otrzymaliśmy niebie-
skie koszulki z logo naszej Izby oraz żółte 
daszki, w których mieliśmy wystąpić pod-
czas spływu kajakowego. 

  Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy 
od śniadania na świeżym powietrzu. Chwilę 
później inżynierowie byli gotowi do spływu 
kajakowego. Krutynia to szlak uznawany  
za jeden z najpiękniejszych szlaków nizin-
nych Europy. Przebiega przez Puszczę Piską, 
a od Jeziora Mokrego - także przez Mazurski 
Park Krajobrazowy.

  Wyprawę rozpoczęliśmy w miejscowo-
ści Zgon.  Pierwszy etap spływu wiódł przez 
jezioro Mokre, jedno z najbardziej urokli-
wych na szlaku Krutyni. Brzegi porośnięte 
lasem mieszanym, pięć wysp oraz rozciąga-
jące się na prawym brzegu rezerwaty: „Kró-
lewska Sosna”, „Zakręt” budziły zachwyt.  
   Około 1 km przed końcem jeziora skrę-
ciliśmy, do dużej zatoki i przepłynęliśmy, 
zastawką oddzielającą jez. Mokre od jez. 
Krutyńskiego. Następnie musieliśmy wziąć 

kajaki na barki i przenieść je 
20 m. Po tym wysiłku czeka-
ła nas prawdziwa nagroda. 
Jezioro Krutyńskie leży na 
terenie rezerwatu „Kruty-
nia”, który obejmuje także 
fragment biegu rzeki oraz 
otaczające ją wspaniałe lasy.  
   Po dotarciu do miejsco-
wości Krutyń zatrzymaliśmy 
się na posiłek i krótki wy-

poczynek. Po przerwie ruszyliśmy w dalszą 
drogę… 
  Przed nami malowały się główne zabu-
dowania wsi Krutyń, położone bezpośrednio 
nad brzegiem rzeki i piękny stary most. Ko-
ryto było dosyć szerokie z licznymi piasz-
czystymi wysepkami. Po około 2 km rzeka 
zwolniła swój bieg, ponieważ dopłynęliśmy 
do rozlewiska tamy młyńskiej w Krutyńskim 
Piecku, gdzie czekała nas druga przenoska.  
Po około 3 km dotarliśmy do mostu w Ukcie 
skąd gospodarz Stacji Turystycznej przewiózł 
zmęczonych, chociaż radosnych i dumnych  
z siebie uczestników spływu, busem do 
„Krutynianki” Cała trasa liczyła 26 km. 
  Po krótkim odpoczynku, uczestniczyli-
śmy w drugiej część szkolenia, gdzie poru-
szono temat ważny dla bezpieczeństwa ruchu 
- błędy infrastruktury drogowej. To jedna z 
głównych przyczyn wypadków. W raportach 
powypadkowych stan infrastruktury drogo-
wej rzadko podawany jest, jako bezpośred-
nia przyczyna wypadków. Jednak to niepra-
widłowości w kształtowaniu i zarządzaniu 
infrastrukturą drogową sprzyjają popełnianiu 
przez uczestników ruchu, błędów, stając się 
tym samym pośrednią przyczyną wypadków. 
Istotne zagrożenie stwarzają także przeszko-
dy w otoczeniu dróg, potęgując skutki wy-
padków. Mazowieccy inżynierowie znający 
to zagadnienie, jako użytkownicy dróg, ale  
i projektanci infrastruktury, żywo intereso-
wali się tematem. Sobotę kończyliśmy spo-
tkaniem przy ognisku. 

  W niedzielę, każdy otrzymał certyfikat
ukończenia IV Międzynarodowego Spływu 
Kajakowego Budowlanych oraz zaświad-
czenie o ukończeniu szkolenia.  Po południu  
z żalem opuszczaliśmy Mazury, dziękując 
organizatorom za udane spotkanie i z nadzie-
ją na spotkanie za rok. 

Tekst: Joanna Piwowska,  Zdjęcia: Kazimierz Łoniewski
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Sezon brydżowy w MOIIB

Każdy grał jak umiał najlepiej
Trochę statystyki. W 12 turniejach, zaini-

cjowanych we wrześniu 2012 roku wy-
korzystanych miejsc było 1058, a na listach 
uczestników znalazło się 239 nazwisk. Udział 
członków różnych samorządów zawodo-
wych osiągnął ok. 40% ogółu uczestników, 
w tym głównie inżynierów. Przyjęcie formu-
ły otwartej pozwolłiło na udział brydżystów 
z najwyższej półki klasyfikacji sportowej
i zasadniczo podniosło poziom sportowy 
porównawczego brydża, wprowadzonego  
w nasze izbowe progi. 
  Wielu wybitnych brydżystów pojawiło 
się u nas dzięki partnerowaniu naszym kole-
gom inżynierom, lekarzom i innym samorzą-
dowcom zawodowym. Nagrody honorowe 
były zgodnie z regulaminem przewidziane 
jedynie dla członków samorządów. Ta zasa-
da została zachowana w odniesieniu do pu-
charów, przyznanych za miejsca na podium. 
Natomiast medale, przygotowano dla czoło-
wych par w punktacji długofalowej, i zostały 
one wręczone również partnerom zwycię-
skich samorządowców. 
  Dyplomy przygotowano, poza zwycięz-
cami, uczestnikom, zasługującym z różnych 
tytułów na uznanie. Uroczystość, obok fun-
datora pucharu, naszego przewodniczącego 
Mieczysława Grodzkiego, zaszczycili Tade-
usz Luzak - prezes Warszawskiego Związ-
ku Brydża Sportowego, Stanisław Leszek 
-przewodniczący Mazowieckiego Forum 
Zawodów Zaufania Publicznego i Krzysz-
tof Makuch - wiceprezes Okręgowej Izby 
Lekarskiej. Wszyscy Panowie zabrali głos 
życząc brydżystom dalszych postępów w in-
tegracji między samorządami, postępu w do-
skonaleniu techniki brydżowej, zadowolenia 
z uprawiania swojej niewątpliwie ulubionej 
dyscypliny. 
  Na pytania o dalszy los turniejów „U in-
żynierów” padły obiecujące zdania o praw-
dopodobnej kontynuacji dobrze rozwijającej 
się dyscypliny w izbowym wydaniu. 

  Czas na prezentacje zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zarówno w konkurencji in-
dywidualnej jak w parach zajął kol Andrzej 
Ziomek, członek naszej Izby. Wraz z part-
nerem Januszem Radeckim zostali udekoro-
wani szklanymi medalami z symbolem Asa 
Pik. Asa Kier otrzymali znany sponsor bry-
dża sportowego kol Grzegorz Głasek, prezes 
dwukrotnego laureata Izbowej nagrody „Fir-
ma Inżynierska Roku” w 2012 i 2013 SPS 

Construction, wraz z partnerem Marcinem 
Piwowarczykiem. 
  Asa Karo zdobył długotrwały lider na-
szego cyklu turniejowego kol. Wiesław Sycz 
z partnerem Sławomirem Rokickim. 
  Tak się stało, że reprezentanci związa-
ni z mazowiecką izbą opanowali podium w 
komplecie i na tradycyjnym „Dniu Budow-
lanych” otrzymali jeszcze rozmnożony do 
trzech PUCHAR naszego Przewodniczą-
cego, z przyjętymi symbolami odpowiada-
jącymi zajętym miejscom. Dalsze miejsca 
przypadły w udziale paniom i mikstowi. Pani 
- doradca podatkowy z partnerka Jolanta 
Krogulską zostały udekorowane medalami  
z Damą Pik, a pani dr Zofia Zaręba z partne-
rem Adamem Żelaznym medalem specjalnie 
na te okoliczność skonstruowanym z damą  
i królem na jednym rewersie. I wresz-
cie ostatnia medalowa nagroda przypadła  
w udziale kol Leonowi Łobaczewskiemu, 
któremu partnerował niżej podpisany. 
  Otrzymaliśmy, jako amatorzy meda-
le z wizerunkiem Waleta, a jesteśmy jedna  
z trzech par złożonych z inżynierów po oby 
stronach stołu. To prawie wszystko o meda-
lach za rozgrywki, natomiast organizatorzy 
postanowili podkreślić znakomity styl wyso-
ka kulturę i ogromny takt prowadzącego cykl 
sędziego, Pana Arkadiusza Ciechomskiego, 
obdarowując go specjalnym medalem uzna-
nia, oczywiście z wagą na rewersie. Wszyscy 
medaliści otrzymali również okolicznościo-
we dyplomy. Tych jednak było więcej. 
Liczni uczestnicy zasługiwali na uznanie  
i wyróżnienie z tytułów również spor-
towych, ale nie tylko. I tak:
● Pani Agnieszka Jończyk za drugie 

miejsce wśród lekarzy
● Pani Ewa Skopińska za trzecie miej-

sce wśród lekarzy
● Państwo Krystyna i Andrzej Frysz-

kowscy, pani Krystyna Zembrzuska 
i Andrzej Trzaskowski za uczestnic-
two we wszystkich turniejach cyklu

● Mirosław Izdebski za najlepszy wy-
nik wśród inżynierów geodetów

● Pani Agata Jędrysik - radca prawny z Lesz-
kiem Bujnowskim - geodetą oraz inżynie-
rowie Dariusz Gelo i Adam Łaszczotko, 
za dokonanie sztuki wygrania jednego  
z turniejów, wywodząc się z grona brydży-
stów amatorów. Ta sztuka udała się tylko 
tym dwóm parom. Wyróżniliśmy rów-
nież, niestety tylko jednego, lecz godnego,  
reprezentanta aptekarzy, licząc, że pójdą 
za nim inni.

  Okręgowa Izba Lekarska ufundowała 
dla swoich reprezentantów trzy statuetki pa-
miątkowe za podium dla lekarzy. Otrzyma-
ły je same panie: Zofia Zaręba, Agnieszka
Jończyk, Ewa Skopińska. Pan Prezes Głasek 
przekazał do dyspozycji organizatorów ze-
staw upominków związanych z działalnością 
kierowanej przez niego firmy SPS Construc-
tion. Otrzymali je wszyscy zwycięzcy samo-
rządowcy oraz pani Krystyna Fryszkowska, 
która udzieliła organizatorom cyklu turnie-
jowego, znaczącej pomocy, za którą na tych 
łamach serdecznie jej dziękujemy. 

  Po doświadczeniach pełnej rocznej ak-
cji, zagospodarowania czasu na uprawianie 
ulubionego zajęcia hobbistycznego, jeste-
śmy przekonani o słuszności tej inicjatywy 
i celowości kontynuowania comiesięcznych 
turniejów „U inżynierów”. Liczymy, że ten 
przykład może zainspiruje aktywizacje in-
nych bardziej wymagających ruchu dyscy-
plin sportu. Przy dużym dopływie młodych 
inżynierów do Izby należy mieć nadzieje, że 
hobby: piłkarskie, siatkarskie, narciarskie, 
tenisowe, ale również szachowe znajdzie 
wśród nas swoich zwolenników. Dla pobu-
dzenia wyobraźni i stosownych inicjatyw 
pragnę przytoczyć bardzo ciekawy przykład 
pochodzący z jednego z zaprzyjaźnionych 
samorządów. Otóż organizuje się tam piesze 
wycieczki z kijkami. Nordic walking, warto 
podjąć rękawice i działać dla zdrowia. 
                                             Jerzy Kotowski

Dyplom i medal dla Grzegorza Głaska

Sezon brydżowy w MOIIB został zakończony uroczystością rozdania zwycięz-
com honorowych nagród i turniejem „zakończenia sezonu”.

Medal dla... sędziego Najskuteczniejsi brydżyści całorocznego cyklu 
turnieju: Andrzej Ziomek, Grzegorz Głasek 

i Wiesław Sycz
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Prawdopodobnie, dlatego 
w konferencji tej bierze 

udział od 500 do 700 osób 
oraz zgłaszanych jest ponad 
sto referatów. W 2013 roku 
nawet 140, wydanych w po-
nad 1000 stronnicowym to-
mie, opisujących przypadki 
awarii lub katastrof budowla-
nych, które wydarzyły się lub 
których udało się uniknąć.
 Przewodnicząca KO, Maria Kaszyńska 
napisała m.in.: - Bezpieczeństwo konstrukcji 
budowlanych zależy od bardzo wielu czynni-
ków, na które wpływ mają zarówno działania 
człowieka, jak i nieprzewidywalne zdarzenia 
losowe. Bezpieczne konstrukcje to bezpie-
czeństwo ludzi, dlatego trzeba nieustannie 
podejmować wszelkie możliwe działania 
edukacyjne i legislacyjne, których celem bę-
dzie zapewnienie bezpieczeństwa użytkow-
nikom obiektów budowlanych. 

  Tegoroczna konferencja zorganizowana 
w Międzyzdrojach 21-24 maja br., obejmo-
wała zagadnienia zapobiegania, diagnostyki, 
naprawy i rekonstrukcji obiektów budow-
lanych. Nad merytoryczną stroną czuwał 
komitet naukowy konferencji pod przewod-
nictwem prof.dr hab.inż. Kazimierza Flagi, 
złożony aż z 34 profesorów.
    Z pośród referatów plenarnych, zainte-
resowały mnie trzy:„Określenie parametrów 
portu zewnętrznego w Świnoujściu w aspek-
cie bezpieczeństwa eksploatacji gazowców 
LNG” - Stanisława Gucmy, „Podstawy wy-
boru rozwiązań konstrukcyjnych aktualnie 
realizowanych budowli morskich” - Bolesła-
wa Mazurkiewicza oraz „Natura a katastrofy 
budowlane” - Jacka Szera. Dwa pierwsze 
referaty ze względu na bliskość budownic-
twa morskiego w stosunku do budownictwa 
wodnego śródlądowego. Trzeci referat ze 
względu na znajomość problematyki powo-
dzi i suszy oraz strat w majątku i psychice 
ludzkiej, jakie powodują. 
   Autor we wstępie napisał: „..najczęst-
szymi przyczynami katastrof budowlanych 
są działania sił natury.  …prowadzenie wie-
loletnich obserwacji tych zjawisk jest nie-
zbędne, gdyż pozwala zaobserwować zmia-
ny i nowe tendencje, co z kolei ma wpływ na 
podejmowanie działań prewencyjnych, na-
wet w odniesieniu do tak nieprzewidzianych, 
zdarzeń, jakimi są katastrofy budowlane.”

  Analiza doświadczeń oraz działań 
GUNB po roku 1995, a właściwie po roku 
2006, gdzie geneza, liczba i skala katastrof 
budowlanych, do których doszło w wyniku 
ekstremalnych opadów śniegu w styczniu  
i lutym, w tym największej na targach w 
Katowicach, uzasadniały zmiany w Prawie 
budowlanym wprowadzone w 2007 r., gdzie  
w art. 61 zapisano, że właściciel lub za-
rządca obiektu budowlanego odpowiada za 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu budowlanego nie tylko w aspekcie 
sprawności technicznej, ale również w sy-
tuacji oddziaływania na ten obiekt różnych 
czynników zewnętrznych. 
  Czynniki te zostały podzielone na dwie 
grupy: związane z działalnością człowie-
ka oraz związane z działalnością sił natury, 
gdzie przykładowo wymieniono zdarzenia, 
których skutkom właściciel lub zarządca ma 
przeciwdziałać. To jest wyładowania atmos-
feryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, poża-
ry lub powodzie. 

  Rozumiem, że lista ta podana przykła-
dowo nie wyczerpuje wszystkich rodzajów  
i działania sił natury w wyniku, których powsta-
ją katastrofy budowlane. Zwraca jednak uwa-
gę fakt pomieszania zjawisk przyczynowych  
i skutkowych np. intensywne opady atmosfe-
ryczne i obok osuwiska ziemi oraz powodzie  
(powstające najczęściej w wyniku nadmierne-
go nawodnienia a więc intensywnych opadów 
i często zaniedbań w eksploatacji systemów 
odprowadzających wodę). Z mojego punktu 

widzenia jest poważnym niedociągnięciem 
objęcie prawem tylko poszczególnych bu-
dynków i budowli oraz nie zasygnalizowanie 
potrzeby systemowego podejścia w walce  
z siłami natury. Ważna jest tu możliwość 
sprawnego działania całego systemu wodne-
go czy działanie pasów przeciw wietrznych.
  W referacie nie poruszono problemu 
katastrof i awarii od strony zmian w syste-
mach wznoszenia budowli, rodzaju zastoso-
wanych materiałów oraz wpływu wielkości 
budynków i budowli na awaryjność (ogrom-
ny wzrost kubatury i powierzchni dachów  
w ostatnim dwudziestoleciu). Należy rów-
nież nadmienić, iż krótki okres zbierania 
danych o katastrofach, wynikających z dzia-
łania sił natury (lata 2008-2012) nie pozwala 
na wiarygodną ocenę statystyczną tych pro-
blemów. Pozwala tylko na monograficzny
opis tych zjawisk.  
  W ostatnim dwudziestoleciu klęski i ka-
tastrofy, wynikające z nadmiernych opadów w 
postaci powodzi, zalań i podtopień występu-
ją w różnych skalach i na różnych obszarach, 
co roku. Przykładowo - w roku 1997 straty 
spowodowane powodzią wyniosły ok. 9 mld 
zł. a ich odbudowa kosztowała ok. 16 mld zł.  
W roku 2010 straty wyniosły ok.14 mld zł. 
a ich odbudowa będzie kosztować prawie 
21mld zł. Koszt samej akcji powodziowej 
wyniósł w roku 2010 ok. 3 mld zł  a w 1997 
r. był zbliżony do roku 2010. 

 Nie odkryję nic nowego, gdy przypomnę, 
że urzędnicy twierdzą, iż wszystko jest zrobio-
ne, a gdy się słucha ludzi z terenu to twierdzą, 
że niewiele zostało naprawione po ostatnich 
katastrofach powodziowych, szczególnie  
w zakresie urządzeń ochrony przed powo-
dzią i drożności cieków wodnych. Powstaje 
więc pytanie, czy warto jest:
●  przeznaczyć, co roku ok. 0,5 mld zł.  z bu-

dżetu Państwa i 0,5 mld zł z budżetu samo-
rządów na systematyczną modernizację  
i dobrą eksploatację systemów wodnych  
i melioracyjnych, 

● naprawić wadliwą politykę ekologiczną  
i ekonomiczną w stosunku do melioracji  
i gospodarki wodnej,

●  odbudować zniszczone i zdezorganizowa-
ne spółki wodne, dla zminimalizowania 
strat powstających podczas powodzi i su-
szy oraz ograniczenia nieszczęść ludzkich.

 Nie sposób jest omówić wszystkich cie-
kawych referatów. Zwrócę jedynie uwagę na 
kilka tytułów:
● geotechniczne uwarunkowania awarii kon-

strukcji nabrzeża rzecznego,
● stan przedawaryjny wykopu głębokiego 
   w obudowie z pali CFA,

 Zachęcam członków do lektury materia-
łów z ostatnich konferencji znajdujących się  
w bibliotece MOIIB, w zakresie własnych 
zainteresowań. 

XXVI konferencja naukowo-techniczna Szczecin - Międzyzdroje 2013 r.

Awarie budowlane
dr inż. Leonard Szczygielski 

„Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów” (William Shake-
speare) - takie motto widnieje nad słowem wstępnym, napisanym przez Prze-
wodniczącą Komitetu Organizacyjnego XXVI konferencji Naukowo - Technicznej 
Szczecin – Międzyzdroje 2013r,   dr hab. inż. Marię Kaszyńską.

W związku z wydrukowaniem w 7/8  „Inżynierze budownictwa” obszernej wersji art. Elż-
biety Janiszewskiej-Kuropatwy  na temat zmiany warunków wprowadzenia do obrotu wy-
robów budowlanych, nie będziemy publikować drugiej części publikacji „W trosce o bez-
pieczeństwo”, zapowiedzianej w nr 4 „Inżyniera Mazowsza”. Zainteresowanych odsyłamy 
do publikacji w „IB”. Redakcja.



Korporacja Budowlana „DARCO” z Radomia - zwycięża w konkursie MOIIB „Firma inżynierska Mazowsza roku 2013”

Inwestor     nasz pan
Korporacja Budowlana „DARCO” 

z Radomia to jedna z najszybciej 
rozwijających się firm budowlanych na 
Mazowszu. Zdobyła I miejsce w katego-
rii „Firma consultingowa, projektowa” 
w konkursie MOIIB „Firma inżynierska 
Mazowsza roku 2013”. 
  Korporacja Budowlana DARCO 
powstała w 2010 roku w Radomiu. Jest 
potencjalnym partnerem przy realiza-
cji zadań inwestycyjno - budowlanych. 
Jako nowoczesna firma budowlana,  ofe-
ruje szeroki zakres usług ogólnobudowla-
nych. Świadczy usługi  na terenie woj. ma-
zowieckiego oraz w sąsiadujących regionach. 
Zaangażowanie oraz innowacyjne podejście 
do realizowanych inwestycji, przyczyniły się 
do ugruntowania pozycji firmy, jako jednej z 
najbardziej kreatywnych i godnych zaufania 
firm działających na Mazowszu.  
 - Nasza firma to nie tylko wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej - mówi Dariusz 
Żak, właściciel Korporacji - lecz przede 
wszystkim wykwalifikowana kadra. Dzię-
ki temu jesteśmy w stanie sprostać oczeki-
waniom nawet najbardziej wymagających 
klientów. Stawiamy sobie za cel rzetelność, 
terminowość i dobrą organizację, a zwłaszcza  
niskie koszty.
 DARCO oferuje szeroki zakres usług - bu-
dowlanych, konserwatorskich, sanitarnych, 
elektrycznych, drogowych. Firma jest goto-
wa wspomagać klienta, uwzględniając przy 
tym wszelkie możliwe aspekty branży, na 
wszystkich etapach prac - od analizy potrzeb 
poczynając, poprzez projektowanie, aż po 
kompleksową realizację inwestycji. Profe-
sjonalna kadra inżynierska potrafi zmierzyć 
się z najtrudniejszymi zadaniami - od reno-
wacji zabytkowych obiektów po inteligentne 
budownictwo oparte na nowoczesnych tech-
nologiach IT. Korporacja ma nie tylko nie-

zbędne doświadczenie, ale także dużą wiedzę, 
co pozwala służyć klientom radą w doborze 
materiałów i zagospodarowaniu przestrzeni. 
Zwłaszcza, że DARCO ściśle współpracuje z 
liderami w produkcji materiałów i akcesoriów 
budowlanych.
  Choć Korporacja Budowlana DARCO 
działa na rynku stosunkowo niedługo, jej za-
angażowanie oraz innowacyjne podejście do 
realizowanych inwestycji przyczyniły się do 
ugruntowania jej pozycji jako jednej z najbar-
dziej kreatywnych i godnych zaufania firm 
działających na Mazowszu. Do grona klien-
tów korporacji należy wiele wiodących przed-
siębiorstw, jednostek administracji publicznej 
i samorządowej, związki wyznaniowe oraz 
osoby prywatne.
  Firma DARCO swoją działalność roz-
poczęła od inwestycji w Radomiu - postawi-
ła halę ekspozycyjną oraz budynek biurowy 
dla POLDOM-u. Dzięki niej powstała w 
Radomiu także hala ekspozycyjna i budynek 
biurowy MEBLOGLASS-u, budynek handlo-
wo-mieszkaniowy Biedronka, Samorządo-
we Przedszkole w Zakrzewie, Dom Pomocy 
Społecznej w Kozienicach, budynek Kościoła 
księży Pallotynów we Wrzosowie, sala spor-
towa w Jedlance, sala sportowa w Gowarczo-
wie, nowe skrzydło szkoły w Rąbieniu. 
  Korporacja zajmowała się również prze-
budową remizy strażackiej OSP w Strykowi-

cach Błotnych na cele społeczno-kulturalne, 
remontem dachu budynku administracyjnego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej oraz modernizacją 
jednego z pięter Zakładu Opieki Długoter-
minowej Szpitala Powiatowego w Lipsku, 
remontem oddziału chorób wewnętrznych 
z odcinkiem gastroenterologii i alergologii 
w Szpitalu Specjalistycznym  w Radomiu, 
remontem budynku dydaktycznego w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie. 
  Prowadziła także prace remontowo-
-budowlane w budynku Rejonowego Urzędu 
Pracy i w budynku Pierwszego Urzędu Skar-
bowego w Radomiu. Inne realizacje firmy 
DARCO to termomodernizacje, m.in. hali 
sportowej w Kozienicach, budynków wcho-
dzących w skład parafii Bożego Miłosierdzia, 
plebanii św. Stefana czy budynku filii Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
  Bardzo ważną część działalności Kor-
poracji Budowlanej DARCO stanowią prace 
przy zabytkach. Ma za sobą remont i konser-
wację zespołu sakralnego wraz z adaptacją 
starej plebanii dla potrzeb Centrum Regional-
nego przy Nekropolii Jana Kochanowskiego 
w Zwoleniu, rewitalizację zespołu budynków 
parafii ewangelicko-augsburskiej i renowa-
cję dzwonnicy na cmentarzu w Radomiu, 
rewitalizację kościoła św. Macieja Apostoła 
w Klwowie i kościoła św. Doroty w Po-
tworowie, remont zespołu kościoła farnego 
w Solcu nad Wisłą, remont wież kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Tczowie, konserwa-
cję i zabezpieczenie murów zamku górnego 
w Iłży, remont dachu budynku Lamusa w Przy-
susze, remont dachu kościoła katolickiego, 
pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Ra-
domiu, remont dachu kościoła pw. św. Kazi-
mierza w Radzięcinie, remont dawnego pała-
cu Opata w Opactwie.

  Korporacja Budowlana DARCO nie boi 
się nowych wyzwań. Właśnie zdecydowała się 
na poszerzenie swojej działalności o system 
„Zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszą realizacją 
w tym modelu będzie rozbudowa Komendy 
Powiatowej Policji w Gostyninie.

Korporacja Budowlana DARCO

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/303, 
26-600 Radom
tel./fax: 48 360 15 50
e-mail: darco@darco.net.pl



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”
- numer 1 w konkursie MOIIB

„Firma Inżynierska 
Mazowsza roku 2013”   

Osiedle 
na zielonym wzgórzu

Obecnie Spółdzielnia liczy ok. 6 tys. człon-
ków. Zajmuje powierzchnię 43 ha i admini-

struje 42 budynkami mieszkalnymi oraz sprawu-
je zarząd powierzony nad trzema wspólnotami 
mieszkaniowymi. 
  - Usytuowanie terenu nad Potokiem Służe-
wieckim - mówi Grzegorz Jakubiec, zastępca 
prezesa zarządu - nadaje  Osiedlu niepowtarzal-
ny urok. Osiedle tonie w zieleni drzew, krzewów, 
kwiatów i traw. Posiada duże możliwości rekre-
acji i wypoczynku.  
  Do roku 2002 Spółdzielnia prowadziła je-
dynie działalność eksploatacyjną, w ramach 
której we wszystkich budynkach zostały prze-
prowadzone główne remonty i modernizacje 
oraz wprowadzone zostały innowacyjne roz-
wiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
W roku 2003 Spółdzielnia przystąpiła do dzia-
łalności inwestycyjnej. Zostały wybudowa-
ne cztery nowoczesne budynku mieszkalne. 
W najbliższych latach Spółdzielnia planuje bu-
dowę kolejnych budynków oraz parkingów wie-
lopoziomowych. Na terenie Spółdzielni funk-
cjonuje nowoczesny monitoring wizyjny. 17 
szybkoobrotowych kamer stale monitoruje teren 
osiedla. Podłączone są  do miejskiego systemu monitoringu, do których 
ma dostęp Policja i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
m. st. Warszawy. We wrześniu 2008 roku zakończono budowę monito-
ringu wizyjnego wewnątrz budynków, a w 2009 roku zakończono bu-
dowę monitoringu w kabinach wind, gdzie zainstalowano 106 kamer. 
Łącznie zasoby Spółdzielni monitorowane są przez 250 kamer TV. 
  Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-kulturalną i sportową. 
W dziedzinie kultury współpracuje ze Służewskim Domem Kultury, jak 
również ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Służewa, z którym to wspól-
nie prowadzi  Świetlicę Środowiskową. Spółdzielnia współpracuje ze 
Stowarzyszeniem „SłużeWakcji” propagującym działania ekologiczne. 
Prowadzi też Klub Seniora, w którym organizowana jest np. gimnastyka 
rehabilitacyjno-geriatryczna, wieczorki taneczne, imprezy okoliczno-
ściowe, jak „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Seniora”, spotkania Bożo-
narodzeniowe czy Wielkanocne. 
  Spółdzielnia objęła swoim patronatem Osiedlowy Klub Sportowy 
„Służew” i finansuje jego działalność. Dba o dotychczasowe tereny re-

kreacyjno-sportowe, jak również budowa-
nie nowych obiektów. W 2008 r. nastąpiło 
otwarcie nowo wybudowanego Stadionu 
Sportowego, gdzie znajduje się boisko do 
piłki nożnej - z nawierzchnią tartanową 
oraz dwa boiska do siatkówki. W 2013 r. 
Spółdzielnia wybudowała też siłownię ple-
nerową. Dziś jest ona dostępna dla miesz-
kańców osiedla od świtu do zmroku. 
  - 9 listopada 2013 r. - mówi Grzegorz 
Jakubiec - na terenie osiedla zorganizowa-
na zostanie uroczystość upamiętniająca 95 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej 
okazji Zarząd oraz organizatorzy zwrócili 
się do Prezydenta RP, Bronisława Komo-
rowskiego o objęcie honorowym patrona-
tem tej lokalnej uroczystości. Obok głazu 
upamiętniającego 90. rocznicę Odzyskania 
Niepodległości (Miejsce Pamięci Naro-
dowej - ul. Sonaty), nastąpi odsłonięcie 
stylizowanego Orła Białego z marmuru, 
według projektu znanego artysty plastyka, 
Bogusława Niedźwieckiego.
Spółdzielnia jest laureatem wielu konkur-
sów. Zdobyła m.in. nagrody: Euro Symbol 

Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej - 2012 r., nagrodę Redaktora 
Naczelnego „Południa” za prowadzenie działalności społeczno-kultural-
nej 2012 r.,Wiktorię Znak Jakości Przedsiębiorców - Ambasador Marki 
Edycja 2011 r., Medal Europejski za zapewnienie mieszkańcom bez-
pieczeństwa i świadczenie wysokiej jakości usług - BCC - 2011 r. oraz 
tytuł Odpowiedzialny Pracodawca 2011 Lider Branży Spółdzielczości 
Mieszkaniowej .  
  Spółdzielnia dba o sprawne zarządzanie. W  2011 r. wdrożono elek-
troniczny system rejestracji obiegu korespondencji, a do końca 2013 r. 
wdrożony zostanie program informatyczny, który będzie umożliwiał 
kontakt  on-line ze Spółdzielnią w wielu sprawach. Spółdzielnia wy-
daje także gazetkę osiedlową „Nad Dolinką”, prowadzi facebooka oraz 
stronę internetową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mieszkanio-
wego, Warszawskiej Izby Przedsiębiorców oraz przynależy do Business 
Centre Club. W 2007 roku w Spółdzielni wdrożono system zarządzania 
jakością ISO 9001:2000, a w 2010 - ISO 9001:2008. 

  „Służew nad Dolinką” to jedna z najpiękniej położonych i admini-
strowanych spółdzielni mieszkaniowych w kraju. Stąd bezapelacyjnie zdo-
była I miejsce w kategorii Firma zarządzająca w konkursie MOIIB „Firma 
inżynierska Mazowsza roku 2013”. 

Jedna z kamer
obrotowych 

na słupie 
na terenie osiedla

Nowoczesny plac zabaw

Nowe boisko sportowe

Ogródek z placem zabaw przy jednym z budynków


