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

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

Biuro Izby:
sekretariat biura: pok. 126
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 81, 
22 868 35 82, GSM 693-933-031
fax. 22 868 35 49
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

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

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

Komisja Rewizyjna
przyjęcia interesantów pok. 115
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: 17.700 egz.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 przekazujemy Koleżankom i Kolegom
najserdeczniejsze życzenia, aby nadchodzące Święta były czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech upłyną w spokoju, radości, wśród Rodziny i Przyjaciół.
Z Nowym Rokiem życzymy zdrowia, pomyślności
i satysfakcji z realizacji planowanych zamierzeń.

                                                                                                                
                                                 Wasz zawodowy samorząd
Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Przekazując ostatni numer „Inżyniera Mazowsza” w bieżącym roku, 
pragnę podzielić się kilkoma refleksjami, dotyczącymi tegorocznej 

działalności naszej Izby. Mam nadzieję, że wyrażam myśl powszechnie 
aprobowaną, iż naszym podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz 
wzrostu zaufania społeczeństwa do naszej aktywności zawodowej. My-
ślę, że nie mało w tej sprawie udało się już zrobić.  

  Intensywność i skuteczność naszych działań pozwoliły przezwyciężyć kolejne przeszkody 
prawne i organizacyjne. Zyskuje znaczenie zawód inżyniera, czego dowodem jest rosnące zain-
teresowanie studiami na wydziałach budownictwa politechnik. Ucichły zakusy na ograniczenie 
uprawnień samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i pojawiły się nadzieje na uchwale-
nie Kodeksu Budowlanego, w którym życzylibyśmy sobie, aby uwzględniono postulaty środowiska 
inżynierskiego. Z badań prestiżu zawodów, przeprowadzonych przez firmę GfK Polonia wynika, 
że największy sukces, wyrażony pozycją na liście najbardziej uznanych profesji w Polsce, odniósł 
inżynier. Zawód nasz, w ciągu trzech lat awansował z szóstego na trzecie miejsce. Aż 65 proc. Po-
laków obdarza nas szacunkiem. Może jest w tym odrobina naszej zasługi? 
 Pierwsze 10-lecie działalności Izby mamy za sobą. Rozpoczęliśmy obchody jubileuszowe, które 
- niestety - mogą natrafić na czas dekoniunktury gospodarczej.
  Zbliżający się koniec roku, skłania do podsumowań. Przede wszystkim dążymy do uspraw-
nienia prac komisji i zespołów, które pracowały nad zwiększeniem roli Izby na Mazowszu. Duży 
nacisk kładziemy na niedawno utworzoną Komisję Etyki, która powinna wnieść istotny wkład do 
naszej pracy, aby fach inżynierski, zasługiwał w pełni na miano zawodu zaufania publicznego. 
Ożywiliśmy współpracę z władzami krajowymi Izby i podjęliśmy działania integracyjne środo-
wiska. W ramach tego odbył się spływ kajakowy na Krutyni, spotkanie nad Liwcem i spotkania 
integracyjno-szkoleniowe w biurach terenowych. Organizujemy wspólne szkolenia z kolegami 
z Litwy. Zorganizowaliśmy z dużym sukcesem obchody Dnia Budowlanych – w Płocku i w Radomiu. 
Poparliśmy inicjatywę samorządu lekarzy warszawskich i powołaliśmy wspólnie z innymi izbami 
Forum Samorządowe, które będzie działać na rzecz zachowania i rozwijania samorządu zawodo-
wego na Mazowszu.  Zorganizowaliśmy konkurs „Firma inżynierska Mazowsza roku 2011”, które-
go celem było wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw, wyróżniających się osiągniętymi wynikami 
w działalności gospodarczej i organizacyjnej, wysoką jakością pracy inżynierskiej.  Wyłonione 
w naszym konkursie firmy są wizytówką regionu. Warto kontynuować te inicjatywę. Chcemy, aby 
nasi członkowie mieli lepszą ofertę szkoleń interdyscyplinarnych, większy wybór konferencji, se-
minariów i sympozjów. Dbać będziemy o doskonalenie wiedzy inżynierskiej, o ochronę prawną 
naszych członków. Należy pamiętać, że poziom i rozwój budownictwa uzależniony jest od profe-
sjonalizmu kadry.
  Nasza organizacja liczy ok. 16,5 tys. członków opłacających składki, zaś w ewidencji mamy 
ponad 20 tys. nazwisk. To ogromny potencjał intelektualny i zawodowy. Życzylibyśmy sobie, 
aby fakt ten został spostrzeżony i doceniony przez animatorów życia gospodarczego i społecznego, 
w stolicy i w regionie. Stąd dużą uwagę przywiązujemy do współdziałania z organami samorządu 
terytorialnego oraz władzy państwowej. Jesteśmy otwarci też na sugestie i propozycje, mające na 
celu, udoskonalać nasze funkcjonowanie.   

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz naszego jubileuszu, Koleżankom i Kole-
gom, którzy pracują na rzecz prestiżu naszych profesji w społeczeństwie, chcę życzyć realizacji 

ciekawych wyzwań inżynierskich, pełnego portfela zleceń i realizacji nowoczesnych inwestycji.  
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Rady 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

      Budujmy zaufanie do inżynierów        Budujmy zaufanie do inżynierów
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
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Wśród wystawców byli producenci  
i dystrybutorzy maszyn i urządzeń bu-

dowlanych, kruszyw czy surowców wyko-
rzystywanych do budowy dróg i autostrad. 
Nie brakowało też propozycji dostawców 
rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu 
bezpieczeństwa i zarządzania ruchem dro-
gowym. 
  Patronat nad targami objęli: Minister 
Infrastruktury, Prezydent Warszawy oraz 
Sejmowa Komisja Infrastruktury. Partnerem 
merytorycznym targów była m.in. Mazo-
wiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa. Mieliśmy tam również nasze stoisko 
informacyjne. Odwiedził je m.in. przewodni-
czący Sejmowej Komisji Gospodarki, Adam 
Szeinfeld. W inauguracji targów wzięli 
udział przedstawiciele MOIIB z jej przewod-
niczącym, Mieczysławem Grodzkim.

 -Targi - mówiła Urszula 
Potęga, prezes MT Targi, 
witając gości i wystaw-
ców – są okazją do zgłę-
bienia wiedzy na tematy 
związane z infrastrukturą 
na stoiskach oraz w trak-
cie licznych konferencji 
i seminariów, przygoto-
wanych wspólnie z reno-
mowanymi instytucjami  
i organizacjami branżo-
wymi.

  Wiceminister infrastruktury, Radosław 
Stępień pogratulował wyników wszystkim 
budowniczym infrastruktury miejskiej i 
dróg. „Za chwilę będziemy oddawać tysią-
ce kilometrów nowych i zmodernizowanych 
dróg - mówił – Nie traktujmy ich, jako tory 
wyścigowe, ale drogi, którymi można doje-
chać bezpiecznie do celu. Część targów po-
święcona jest tym sprawom.”
 - Połączenie na targach problematyki 
drogowej i infrastruktury miejskiej podoba 
mi się - stwierdził poseł Adam Szeinfeld 
– Infrastruktura i rozwój miast muszą być 
projektowane kompleksowo. Każda droga 
ma swój cel i jest nim miasto. Musi zaspo-
kajać jego potrzeby. Chcemy Wam stworzyć 
warunki do sprawnej realizacji tych zadań 
- zapowiedział.
  Poseł Jerzy Polaczek pogratulował or-
ganizatorom „znakomitej i merytorycznej 
imprezy”. „Jako posłowie – stwierdził – bę-
dziemy czerpać z Waszych opinii, impulsy 
do prac nad doskonaleniem prawa”.
  - To, co zrobiliśmy w czasie ostatnich 

MOIIB partnerem merytorycznym IX Międzynarodowych Targów  Infrastruktury Miejskiej i Drogowej

Dialog w sprawach inwestycji   
      Przez trzy dni - podczas IX Międzynarodowych Targów  Infrastruk-
tury Miejskiej i Drogowej, które odbyły się w Centrum Targowym MT 
Polska w Warszawie w dniach 15-17 listopada br - na stoiskach 115 wy-
stawców z dziesięciu krajów, można było zapoznać się z ofertami firm
wykonawczych i usługowych.  Stały się one miejscem dialogu środowisk 
zawodowych, naukowych i producentów, w sprawach sposobu prowa-
dzenia i jakości inwestycji.

czterech lat jest godne podziwu – mówił 
zastępca prezydenta Warszawy, Jacek Woj-
ciechowicz. - Nie było dotąd jeszcze takiego 
zrywu inwestycyjnego. W mieście na cele 
infrastruktury wydaliśmy 34 mld zł.

  Prezes Lech Witecki z Generalnej Dy-
rekcji Dróg Publicznych i Autostrad stwier-
dził, że minione cztery lata dały drogowcom 
wielkie doświadczenie. Zapowiedział, że 
będą oni zabiegać, aby w nowej ustawie o 
zamówieniach publicznych została zapisana 
zasada „zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj” 
z horyzontem czasowym 10. – letnim. Po-
twierdził, że wykonany zostanie tegoroczny 
budżet drogownictwa, przekraczający 20 
mld zł. „Nie zabierajcie nam pieniędzy na 
infrastrukturę – apelował do obecnych po-
słów – nie zapominajmy o wydatkach na 
utrzymanie dróg w kolejnych latach.” 
  Prezes Wojciech Malusi z Ogólnopol-
skiej Izby Gospodarczej Drogownictwa nie 
podzielił entuzjastycznych opinii poprzedni-
ków o wynikach budownictwa drogowego. 
Powiedział: - Przez te cztery lata zrobiono 

dużo, choć niedostatecznie dużo… 
Czas prawdziwych rozliczeń tego 
okresu nastąpi po Euro – 2012 i po 
rozliczeniach finansowych z Unią
w 2013 roku. Mam też nadzieję, 
że nowy minister infrastruktury 
zechce nas zrozumieć i będzie się 
z nami spotykał częściej niż raz na 
cztery lata – jak min. Grabarczyk. 
  Prof. Leszek Rafalski, dy-
rektor Instytutu Badawczego Dróg 

i Mostów stwierdził, że jego placówka wło-
żyła wiele wysiłku w organizowanie targów 
i towarzyszących mu konferencji. „Dyspo-
nujemy nowoczesnym sprzętem, trzeba go 
tylko wykorzystać. Efektem naszej pracy 
jest wiele prac wdrożeniowych, ekspertyz i 
konsultacji. Z naszych badań korzysta ad-
ministracja i przedsiębiorstwa. To zaangażo-
wanie trzeba utrzymać i rozwinąć.
  - Miejmy w sercu też kolej - stwier-
dził Adrian Furgalski, ekspert od spraw 
kolejnictwa - Kolejarze długo zwlekali  
z rozpoczęciem zmian. Dziś całą parą 
tworzą dokumentację i rozpoczną wielkie 
przedsięwzięcia - zapewnił - Targom towa-
rzyszy Salon Kolei Wielkich Prędkości oraz 
konferencja promująca budowę takich kolei. 
To okazja do zaprezentowania prac badaw-
czych i inwestycji dotyczących projektu bu-
dowy linii dla ruchu pasażerskiego do 360 
km na godzinę. To obiecująca zapowiedź 
naszych perspektyw.

W trakcie konferencji i debat, eksperci 
poruszali wiele tematów nurtujących 

branżę. M.in. odbyło się seminarium „Za-
rządzanie bezpieczeństwem infrastruktury 
drogowej”, seminarium „Realizacja robót 
budowlanych finansowanych ze środków
publicznych” oraz Forum Stowarzyszenia 
Polski Kongres Drogowy „Zarządzanie dro-
gami – nowe wyzwania”. Zaprezentowane 
zostały też rezultaty nowatorskiego projek-
tu „Aktywne inteligentne bariery drogowe 
 i mostowe” - realizowanego przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów.                  (MW)

Na okładce: Adam Szeinfeld, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, otwiera Targi 
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Dopisał niezawodny senator ziemi 
płockiej Michał Boszko oraz pa-

tronujący uroczystości prezydent miasta 
Płocka, Andrzej Nowakowski. Był Ho-
norowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, prof. Zbigniew Grabow-
ski. Przybyła Elżbieta Janiszewska-Ku-
ropatwa, sekretarz generalny PZiTB. 
Licznie dopisali przedstawiciele samo-
rządu płockiego, bratnich izb, przedsię-
biorcy, szefowie miejscowych instytucji.
Ze strony Izby niezawodnym dyrygentem 
uroczystości był Kazimierz Badowski - 
zastępca przewodniczącego Rady MOIIB 
i organizator spotkania w Soczewce.
  Mieczysław Grodzki, przewod-
niczący Rady MOIIB, przypomniał hi-
storię tworzenia Izby, jej rolę i zadania. 
Jubileusz 10 - lecia powstania samorządu 
zawodowego, skłania do podsumowań - 
powiedział. 
  Udowodniliśmy, że potrafimy się
zorganizować i wprowadzić do nasze-
go życia zasady, które stają się wspólne 
i są przyjmowane przez odbiorców, jako 
dowód na to, że samorząd spełnia swo-
je funkcje. Rok 2010, jako pierwszy rok 
III kadencji działalności, Izba zakończy-
ła notując 19 770 osób w bazie danych 
MOIIB oraz 15006 członków z opłaco-
nymi składkami. Przybyło nam 2 nowe 
branże budowlane tj. telekomunikacyjna 
i kolejowa, co sprawiło, że zrzeszamy już  
9 branż budowlanych. W tym roku do 
szerokiego zakresu naszych działań do-
daliśmy jeszcze jedno - konkurs Firma 
inżynierska Mazowsza roku 2011, któ-
rego celem było wyłonienie najlepszych 
przedsiębiorstw, które wyróżniają się 
organizacją i osiągniętymi wynikami w 
działalności gospodarczej. Wyłonione w 
naszym konkursie firmy mogą być wizy-
tówką regionu i polskiego budownictwa. 
Dziś uhonorujemy zwycięskie firmy.
  Dużą uwagę - podkreślił przewod-
niczący - przywiązujemy do współdzia-
łania z organami samorządu terytorial-
nego oraz władzy państwowej. Jesteśmy 
otwarci na sugestie i propozycje mające 
na celu udoskonalać nasze funkcjonowa-
nie. Proszę pamiętać, że jesteśmy także 
jednym z liczniejszych samorządów za-
wodowych, skupiającym w kraju prawie 

Dzień Budowlanych u inżynierów Mazowsza

Po raz siódmy w Soczewce
    30 września br. po raz siódmy w Soczewce koło Płocka, człon-
kowie Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa świętowali 
tradycyjny Dzień Budowlanych. Impreza, przebiegająca w niemal 
rodzinnej atmosferze, skupiła liczne grono gości. Chociaż okres 
przedwyborczy znacznie ograniczył obecność polityków na naszej 
uroczystości, to jednak gospodarze zostali zasypani deszczem ad-
resów gratulacyjnych.

115 tys. członków.  To ogromny potencjał 
intelektualny i zawodowy, który liczy się 
w życiu społecznym i gospodarczym. 
  Z okazji Dnia Budowlanych i na-
szego jubileuszu, Wszystkim Państwu, 
którzy zapracowaliście na dobre postrze-
ganie naszej profesji w społeczeństwie, 
życzę realizacji ciekawych wyzwań inży-
nierskich, pełnego portfela zleceń i reali-
zacji nowoczesnych inwestycji - stwier-
dził Mieczysław Grodzki.   

  Prezydent Płocka, Andrzej Nowa-
kowski, jako patron uroczystości złożył 
mazowieckim budowlanym życzenia 
spełnienia zawodowych i osobistych 
marzeń. Wspomniał, że Płock wiele za-
wdzięcza budowlanym. Zapowiedział, że 
będzie starał się wykorzystać środowisko 
inżynierskie dla dalszego rozwoju miasta. 
- Dziś - dodał - bolączką naszą są finanse.
Niestety, środki własne miasta liczą tylko 
22,5 mln zł a potrzeba 100 mln. To i tak 
kropla w morzu potrzeb, bo budżet Płoc-
ka liczy 700 mln zł.
  Przedstawiciel Wojewody Mazo-
wieckiego, Radosław Lewandowski od-
czytał list wojewody Jacka Kozłowskie-
go, w którym pisze on m.in.: „Skupiacie 
państwo ludzi przedsiębiorczych, z pomy-
słami. Te cechy – mam nadzieję – pozwo-
lą Wam działać w czasie dekoniunktury. 
W swoim liście Marszałek Województwa, 
Adam Struzik, obok życzeń stwierdził, że 
obecny rozwój Mazowsza nie byłby moż-
liwy bez udziału budowlanych.  
 Życzenia kolegom budowlanym z Ma-
zowsza przekazał - w krótkim wystąpie-
niu - honorowy prezes PIIB prof. Zbi-

gniew Grabowski. Urzędujący Prezes, 
Andrzej Roch Dobrucki przesłał list  
z życzeniami. 
  Do uczestników uroczystości w So-
czewce napłynęły listy: od min. Olgierda 
Dziekońskiego z Kancelarii Prezyden-
ta RP, od wiceministra Piotra Styczynia  
z Ministerstwa Infrastruktury, od Zbignie-
wa Janowskiego – przewodniczącego ZZ 
Budowlani, od zaprzyjaźnionych samo-
rządów lekarzy, aptekarzy, pielęgniarek, 
od większości Izb Okręgowych IIB.  Ży-
czenia przekazały też znane firmy budow-
lane Mazowsza.
  Wyniki konkursu MOIIB Firma 
inżynierska Mazowsza roku 2011 za-
prezentował Jerzy Kotowski, zastępca 
przewodniczącego Rady MOIIB. - Kiedy 
na początku br rozpisaliśmy ten konkurs 
- stwierdził Jerzy Kotowski -  nie byliśmy 
pewni, czy nasze przesłanie zostanie zro-
zumiane i przyjęte przez firmy mazowiec-
kie. Konkurs był otwarty dla wszystkich 
przedsiębiorstw i spółek, bez względu 
na ich wielkość. - Wiemy - dodał Jerzy 
Kotowski -  że w wielu miejscach budu-
je się na miarę potrzeb XXI wieku, a re-
alizujące te obiekty firmy i inżynierowie
stawiają sobie coraz większe wyzwania. 
Chcemy te firmy i trud mazowieckich in-
żynierów uhonorować nagrodami MOIIB 
i spopularyzować ich dokonania. Radzie 
Izby zależy bowiem na wykreowaniu 
czołówki firm budowlanych, wiodących
w regionie pod względem efektywności 
gospodarowania, innowacyjności stoso-
wanych technologii, realizowanych roz-
wiązań i dynamiki ich rozwoju. Jednym 
słowem najlepszych firm  Mazowsza.

Odznaczeni 
Złotą Odznaką 
Honorową PIIB:  
Jerzy Czernuszczyk
 Leonard Runkiewicz

Srebrną Odznaką 
Honorową PIIB:
Renata Bućko
Janusz Domarad
Arkadiusz Kosiński 
Lech Małecki, 
Krzysztof Marcinkiewicz
Marek Rażniewski
Dariusz Walasek
Wiktor Ząbkiewicz 
Marek Żywiałkowski

Zwycięzca konkursu, Wiesław Szczepkowski 
OMIS S.C. Ostrołęka
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  Laureaci otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki oraz dyplomy.
  Następnie wręczono odznaczenia. 
  Medale 75. lecia PZiTB otrzymali: 
prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski 
i prof. Mieczysław Kamiński. 
    Grupa działaczy MOIIB została uho-
norowana odznakami PIIB i PZiTB.  

  Uczestnicy spotkania wysłuchali 
również wykładu Jana Bolesława Nyc-
ka, znawcy dziejów Płocka na temat ty-
siącletniej historii i zabytków tego kró-
lewskiego miasta, gdzie w  katedrze na 
Wzgórzu Tumskim spoczywają królowie 
z rodu Piastów: Bolesław Krzywousty  
i Władysław Herman. 

Miejscem do kontynuowania osobi-
stych kontaktów, do rozmów i za-

dzierzgania znajomości, stała się kolacja 
a także później - sala konferencyjna, która 
przemieniła się w salę tańca. Porywająca 
muzyka uniosła na parkiet nawet najbar-
dziej dostojnych gości, przedsiębiorców i 
członków samorządu zawodowego.

Tytuł Firmy inżynierskiej 
Mazowsza roku 2011 

otrzymali:

kategoria: wykonawstwo
1. Wiesław Szczepkowski 
   OMIS S.C. ,Ostrołęka
2. ZAB-BUD 
    Andrzej Zaboklicki ,Warszawa
3.  Planco Sp. z o.o. ,Warszawa

kategoria: projektowanie 
1. „Bel-Konsulting” 
   Krzysztof Belicki Grójec
2. „Kombudex” 
   Inżynieria Drogowa Sp. z o.o. Siedlce
3. Biuro Projektów „Inwest - D” 
   Ciechanów

kategoria: zarządzanie
1. Robotnicza Spółdzielnia 
   Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie
2. Radomskie Towarzystwo 
   Budownictwa Społecznego 
   „Administrator” Sp. z o.o. Radom
3. Miejskie Towarzystwo 
   Budownictwa Społecznego w Płocku

100 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Czy klęski powodzi otworzą nam oczy?

11 października br. odbył się w War-
szawie Kongres poświęcony 100. 

rocznicy powstania Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Wodnych i Melio-
racyjnych. To święto jednej z najstarszych 
polskich organizacji, ale przede wszystkim 
ludzi, którzy tę organizację tworzyli. Święto 
ich dokonań, w zakresie inżynierii wodnej i 
wodnomelioracyjnej, łąkarstwa i infrastruk-
tury wsi. Kongres finansowany był przez
członków SITWM, przedsiębiorstwa bran-
żowe oraz Mazowiecką i Śląską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa. Otwarcia Kongresu dokonał Janusz Kubiakowski - Pre-
zes SITWM. Referat historyczny wygłosił dr Leonard Szczygielski - Honorowy Prezes  
SITWM. 
  Za początek organizacji łączącej inżynierów wodnych i melioracyjnych uważa się po-
wołanie w 1911 roku Koła Melioracyjnego w Warszawie. Jego przewodniczącym został 
Czesław Skotnicki a zarząd stanowili: Jan Holicki-Szulc i Bolesław Powierza. Ważnym osią-
gnięciem Koła było zorganizowanie Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Melioracyjnego  
w Warszawie, we wrześniu 1926 r., w którym wzięło udział 253 osoby. Do najważniejszych 
decyzji podjętych na tym Zjeździe zaliczyć należy uchwały w sprawie utworzenia Rady Me-
lioracyjnej przy Ministrze Rolnictwa, połączenia spraw melioracji w jednym ministerstwie 
oraz w sprawie powołania Instytutu Doświadczalnictwa Melioracyjnego. W maju 1946 r. 
został zwołany Ogólnopolski Zjazd Delegatów Inżynierów i Techników Wodno - Melio-
racyjnych.  Do 1990 roku, odbyło się 27 walnych zjazdów delegatów SITWM, na których 
wytyczano kierunki pracy Stowarzyszenia, podejmowano rezolucje i uchwały.  
  Prosperita SITWM to lata 70-te. Liczba inżynierów i techników stowarzyszonych  
w organizacji wynosiła 12755 osób. Pod koniec lat 80. rozpoczął się okres trudności finan-
sowych i organizacyjnych w inwestycjach i w naszym Stowarzyszeniu. Załamanie się syste-
mu społeczno-politycznego i gospodarczego oraz brak środków finansowych na inwestycje 
i eksploatację wpłynął zasadniczo na działalność SITWM po roku 1990. Nowe warunki poli-
tyczne uruchomiły, inspirowaną przez niektóre środowiska ekologiczne i medialne, krytykę 
działalności melioracyjnej i budownictwa wodnego.

  Dziś po doświadczeniach nasilonych klęsk żywiołowych powodzi i suszy oraz ponie-
sionych przez społeczeństwo ogromnych stratach, możemy otwarcie powiedzieć, iż krytyka 
ta wynikała w dużej mierze z braku wiedzy i doświadczenia zawodowego. Stowarzysze-
nie zaniepokojone tą sytuacją podjęło wiele działań w zakresie techniczno-organizacyjnym  
i naukowym, polegających na:
 organizacji konferencji naukowo-technicznych w różnych regionach kraju, z udziałem fa-

chowców z różnych dziedzin oraz władz wojewódzkich,
 inspiracji do opracowania artykułów omawiających, w sposób obiektywny, technicznie  

i ekonomicznie uzasadnioną potrzebę inwestowania w gospodarkę wodną,
 prowadzeniu działalności wyjaśniającej i propagowaniu zagadnień inżynierii środowiska 

wiejskiego,
 przekonywaniu władz o konieczności przydzielenia odpowiednich środków finansowych

oraz konieczność właściwego utrzymania istniejących budowli i urządzeń wodnych. 
 
  Uchwała XXVII WZD w Częstochowie (1993 r.) oceniła pozytywnie wkład pracy oraz 
myśli technicznej członków SITWM w przemiany, które dokonały się w latach 1989-1993. 
W zapisie tej uchwały znalazło się również przypomnienie, że: woda jest jednym z naj-
ważniejszych czynników gospodarki narodowej i warunkiem egzystencji społeczeństw oraz,  
że korzystanie ze skromnych zasobów wodnych w Polsce wymaga wyjątkowo precyzyjnej 
gospodarki wodnej, a także właściwego zorganizowania służb specjalistycznych. 
   SITWM utrzymał charakter organizacji naukowo-technicznej. Zmodernizowany statut 
nadal zalicza do najważniejszych celów: podnoszenie poziomu techniczno-ekonomicznego 
w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji oraz kształtowanie opinii publicznej i współ-
działanie w rozwoju myśli naukowo-technicznej.Często jednak zastanawiamy się, czy to jest 
możliwe? Ogromne bariery, jakie wytworzono przed naszymi zawodami, mogą doprowadzić 
do ich upadku. Mamy nadzieję, że skutki powodzi i suszy ostatnich lat oraz ich rzetelna 
analiza, pozwoli podjąć na nowo trud rekonstrukcji oraz utrzymania i eksploatacji urządzeń 
i systemów gospodarki wodnej. 

dr Leonard Szczygielski, Honorowy Prezes SITWM
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     W ostatnich inicjatywach Urzędu Zamówień Publicznych, trzeba odnotować nowe 
optymistyczne zjawiska, zachęcające do odwagi w stosowaniu trybów przetargowych. 
4 października br odbyła się konferencja szkoleniowa nt prawidłowego przygotowa-
nia postępowania przetargowego, jako szansy na dobrą realizację zamówienia.

Niekoniecznie przetarg nieograniczony

Na wstępie, zaprezentowano statystykę trybów przetargowych, które w praktyce stosowa-
ne są w naszym kraju. W tabelce pokazano wyniki z lat 2007-2010 wraz z częściowymi 

pochodzącymi z roku 2011

Jerzy Kotowski

Działania Urzędu Zamówień Publicznych

Tryby udzielania zamówień publicznych

Tryb Udział trybów postępowań w [%]
2007 2008 2009 2010 2011

Przetarg nieograniczony 63,79 70,39 66,28 77,94 82,01

Przetarg ograniczony 1,30 0,97 0,79 0,69 0,76

Negocjacje z ogłoszeniem 0,14 0,11 0,11 0,13 0,52

Negocjacje bez ogłoszenia 0,54 0,53 0,39 0,29 1,23

Dialog konkurencyjny 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04

Zamówienia z wolnej ręki 28,27 22,19 25,98 17,20 12,53

Zapytanie o cenę 5,87 5,73 4,27 3,55 2,77

Aukcja elektroniczna 0,05 0,05 0,16 0,17 0,14

  Widać, że postępowania mają charakter 
asekuracyjny. Jest oczywiste, że stosowanie 
przetargu nieograniczonego i wybór wg cen, 
nie prowokuje do nadmiernego myślenia i jest 
bezpieczne dla decydentów. Wprawdzie nie 
krępuje się konkurencji, jednak oznacza to 
również odstępowanie od pogłębionej analizy 
merytorycznej, towarzyszącej procesom prze-
targowym. 
  Referaty dyrektorów departamentów 
UZP Magdaleny Olejarz i Rafała Jędrze-
jewskiego, informowały szeroko o zasadach 
stosowania, dotąd rzadko używanych, try-
bów wyboru wykonawców i usługodawców. 
Szczególnie interesujący był referat o roli  
i znaczeniu dialogu konkurencyjnego i nego-
cjacji z ogłoszeniem, dla jakości realizacji za-
mówień - pochodzący z departamentu praw-
nego UZP. Informacje i instrukcje dotyczą  
tzw. nowego podejścia, które wskazuje, aby, 
w uzasadnionych przypadkach nie stosować 
podstawowych trybów przetargowych, na 
rzecz używania poszerzonej palety wyspecy-
fikowanych w ustawie trybów.
  Przy zamówieniach innowacyjnych 
intelektualnych, złożonych pod względem 
technologicznym, prawnym lub finansowym,
gdy nie jest możliwe precyzyjne określenie 
wymagań, wskazane jest: 
 poprzedzenie wszczęcia postępowania dia-

logiem technicznym lub bazowanie na wie-
dzy ekspertów lub 

 wybranie postępowania negocjacyjnego  
z wykonawcami, co oznacza użycie dialogu 
konkurencyjnego lub negocjacji z ogłosze-
niem

 Dialog konkurencyjny jest trybem wpro-
wadzonym w 2006 roku, polega na ogłosze-
niu o zamówieniu i następnie podjęciu roz-
mów z wybranymi wykonawcami, których w 
konsekwencji zaprasza do składania ofert. W 

następstwie dialogu może wystąpić modyfi-
kacja zamówienia uwzględniona w ostatecz-
nym opracowaniu SIWZ. Dialog ma więc trzy 
etapy:
1. Prekwalifikacja tj. wyłonienie wykonaw-

ców spełniających warunki udziału,
2. Dialog właściwy, służący uściśleniu uwa-

runkowań zamówienia
3. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród 

składanych przez uczestników dialogu, 
opracowanej na podstawie SIWZ zamawia-
jącego.

 Wykluczone jest stosowanie dialogu dla za-
mówień sektorowych.

 Określając przesłanki uzasadniające zasto-
sowanie dialogu, wyeksponowano „szczegól-
ną złożoność zamówienia” ( art. 1 ust 1pkt.12 
lit.c dyrektywy 2004/18/WE), polegająca 
na tym, że zamawiający nie mogą określić 
środków technicznych zaspakajających ich 
zamierzenia, lub nie mogą określić struktury 
prawnej projektu. Zatem nie ma możliwości 
ani poprzez specyfikacje techniczne ani wy-
magania funkcjonalne, ani wskazanie odpo-
wiedniego rozwiązania technicznego sprecy-
zować oczekiwanej realizacji. 
  Zamówienia szczególnie trudne, z punk-
tu widzenia struktury prawno finansowej, to
te, które realizowane są w ramach partnerstwa 
publiczno prawnego. Jest oczywiste, że tam 
gdzie dialog konkurencyjny występuje, cena 
nie może być jedynym kryterium oceny ofert.  
  Przebieg postępowania to:
 Ogłoszenie o zamówieniu, zawierające 

informacje (art40 i 48 Ustawy pzp), opis 
zmierzenia, ewentualnie nagrody, jeśli są 
przewidziane,

 Zaproszenie do dialogu skierowane do mi-
nimum 5 uczestników (podprogowe min.3) 

 Poufny dialog dotyczący wszystkich aspek-
tów zamówienia,

- Po uzyskaniu wiedzy umożliwiającej skon-
kretyzowanie zapytania, zaproszenie do skła-
dania ofert. W badaniu i ocenie ofert wyjąt-
kowo dopuszcza się możliwość składania 
informacji dodatkowych, bez pozwolenia na 
istotne zmiany treści (art.87 ust.1a,Pzp). Pod-
sumowując ten tryb, ma on cechy procedury 
ograniczonej i negocjacyjnej, zakłada współ-
udział wykonawców w tworzeniu wymagań, 
pozwala na wielokrotny proces dialogowy, 
optymalizujący rozwiązania. Rozmowy z wy-
konawcami mogą być podstawą zmian wyma-
gań zlecającego.

Negocjacje z ogłoszeniem

  To tryb, w którym zamawiający po ogło-
szeniu o zamówieniu zaprasza kompetentnych 
wykonawców do składania ofert wstępnych, 
nie zawierających ceny. Następnie prowadzi z 
nimi negocjacje, w czasie których może zmie-
nić zapisy SIWZ i zaprasza do składania ofert.
Przesłanki uzasadniające użycie tego trybu to 
 Odrzucenie wszystkich ofert w przetargu 

nieograniczonym, ograniczonym lub dialo-
gu, gdy nie następują żadne istotne zmiany 
zamówienia,

 Gdy charakter dostaw usług lub robót bu-
dowlanych i związane z nimi ryzyko unie-
możliwia dokonanie wyceny 

 Gdy założyć trzeba wykorzystanie nowych 
innowacyjnych technologii lub rzadko spo-
tykanych materiałów

  Gdy nie można wyodrębnić cech zama-
wianych usług, pozwalających na wybór w 
oparciu o tryby podstawowe. 

  Gdy przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane maja charakter badawczy lub 
doświadczalny

  Zamówienia „podprogowe”
- Niewątpliwie obydwa omawiane tryby 

maja znaczące walory polegające na: 
precyzyjnym sformułowaniu zamówie-
nia, zdefiniowaniu potrzeb, zmniejszeniu
ryzyka błędów, fachowości opisu przed-
miotu zamówienia 

 - Pogłębienie znajomości rynku, samokon-
trola wymagań i ich optymalizacja, uzy-
skanie świadomości o zakresie podejmo-
wanego ryzyka

- Identyfikacja wykonawców, rokujących
oczekiwaną realizacje, tworzenie klima-
tu zaufania stron 

- Sformułowanie umowy zapewniającej 
stronom satysfakcjonujące warunki.

  Mimo bieżących (umownych) korzy-
ści stosowania dialogu i negocjacji, wystę-
pują powszechnie obawy ich użycia. Brak 
jest doświadczeń w prowadzeniu negocjacji 
handlowych, występuje obawa zarzutów ko-
rupcji i stosowania przewlekłej procedury.  
To wszystko prawda, jednak tę część referatu 
dyr. Jędrzejewski zakończył stwierdzeniem: 
korzyści będą większe od kosztów związa-
nych z procedurą dialogu konkurencyjnego 
lub negocjacji z ogłoszeniem. 

Od siebie wyrażam nadzieje, że wiele za-
dań związanych z projektowaniem może 

i powinno być powierzanych z zastosowa-
niem omawianych trybów.
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  VIII Płockie Dni Techniki, zorgani-
zowane przez Radę NOT w Płocku przy 
udziale Politechniki Warszawskiej Filia w 
Płocku oraz Stowarzyszeń Naukowo – Tech-
nicznych, sfederowanych w Płockiej Radzie 
NOT odbyły się w dniach 19-21 października 
br. Każdy kolejny dzień poświęcono innemu 
zawodowi. I tak ustalono: Dzień Chemika, 
Dzień Mechanika i Dzień Budowlanych. 
  Dla członków MOIIB, których m.in. 
reprezentowali: z-ca przewodniczącego Ka-
zimierz Badowski i delegaci na Zjazd -Ta-
deusz Kulas i Wiktor Ząbkiewicz, szcze-
gólnie interesujące były pierwszy i trzeci 
dzień Płockich Dni Techniki.
  Wiodącym punktem programu Dnia 
Chemika była debata „Chemiczny Płock 
– szanse i perspektywy”. W debacie wzię-
li udział: wiceprezydent Miasta Płocka do 
spraw inwestycji - Cezary Lewandowski, 
członek Zarządu PKN ORLEN S.A. - Kry-
stian Pater, prorektor filii Politechniki War-
szawskiej w Płocku - prof. dr hab. inż. 

Jacek Kijeński, prezes zarządu Płockiego 
Parku Technologicznego - Iwona Lewan-
dowska, dyrektor Biura Przesyłu Ropy i 
Paliw - Daniel Betke. Debatę poprowadził 
dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego, Jerzy Majchrzak. 

  Debata nasunęła autorom refleksję, że
warto pokusić się o zorganizowanie cyklu 
debat o podobnym charakterze, z uczestnic-
twem decydentów z samorządu terytorialne-
go, inwestorów przemysłowych oraz właści-
cieli i szefów lokalnych firm budowlanych.
Najbardziej odpowiedzialni pracownicy tych 
ostatnich są członkami MOIIB. 
  Dzień Budowlanych, którego opieku-
nem był Instytut Budownictwa Politechniki 
Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inżynie-

Uroczystości, na które składała się Gala 
Jubileuszowa i XXIV Radomskie Dni 

Techniki objęte były patronatem Marszał-
ka Województwa Mazowieckieg, Adama 
Struzika, Prezydenta  Radomia - Andrzeja 
Kosztowniaka oraz Ordynariusza Diecezji 
Radomskiej - bp Henryka Tomasika. Gala 
odbyła się w Teatrze Powszechnym im. J. 
Kochanowskiego w Radomiu. Gospoda-
rzami jej byli: prezes zarządu Radomskiej 
Rady, Waldemar Fabirkiewicz, wiceprezes 
zarządu Marek Grzywacz i  dyrektor biura 
Joanna Perkuszewska. Przybyli parlamen-
tarzyści, gospodarze miasta i  świat miejsco-
wej nauki, przedstawiciele instytucji pań-
stwowych i kulturalnych miasta, członkowie 
Radomskiej Rady FSNT oraz stowarzyszeń 
sfederowanych w Radzie. 
  Udział wzięli szczególnie nam bliscy: 
Prezes Zarządu Głównego FSNT NOT Ewa 

NOT ma już 60 lat 

XXIV Radomskie Dni Techniki  

      Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT,  
obchodziła 7 października br  60. rocznicę powstania.

Mańkiewicz - Cudny, Ryszard Marciń-
czak - przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej,  Tadeusz Gałązka - Skarbnik 
Rady MOIIB oraz Roman Lulis - z-ca Se-
kretarza Rady MOIIB.    
  W dniu jubileuszu Radomska Rada 
FSNT NOT otrzymała medale m.in.: Pro 
Masovia i Zasłużony dla Powiatu Radom-
skiego. W trakcie gali zostały wręczone 
odznaczenia notowskie.  Prof. dr hab. inż. 
Adam Mazurkiewicz dołączył do  elitarne-
go grona osób, którym przyznano medal im. 
inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego.
  Istotnym elementem wieczoru było 
wręczenie nagród III edycji konkursu Ra-
domski Laur Techniki w trzech kategoriach: 
innowacje,  nauka i oświata oraz aktywna 
działalność Radomski Laur Techniki otrzy-
mał dr hab. inż. Zbigniew Kęsy, profesor 
Politechniki Radomskiej za nowatorskie 

prace oraz Zespół Szkół Elektronicznych 
im. Bohaterów Westerplatte za całokształt 
działalności dydaktycznej. Wśród wyróżnio-
nych liczne grono stanowili ludzie młodzi. 
Nagrodzono nauczycieli, dyrektorów szkół, 
którzy propagują wiedzę techniczną wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Goście wysłuchali koncertu  Zespołu Szkół 
im. O. Kolberga w Radomiu oraz obejrzeli 
przedpremierowe przedstawienia „Czego 
nie widać” w reżyserii Tomasza Dutkiewi-
cza. Wieczór zakończyło spotkanie okolicz-
nościowe środowiska inżynieryjno-tech-
nicznego w foyer Teatru.
  Po jubileuszu rozpoczął się cykl spo-
tkań w ramach XXIV Radomskich Dni 
Techniki, które poświęcone są popularyzacji 
dorobku naukowo-technicznego  NOT.
  Współorganizatorem ich była m.in. 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów  
Budownictwa, na czele z przewodniczą-
cym Rady Mieczysławem Grodzkim oraz 
pracownicy Biura Terenowego w Radomiu.   
MOIIB zorganizowała szkolenie Zmiany  
w przepisach z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. 
  Podczas  Radomskich Dni Techniki od-
były się wystawy dorobku i pomocy dydak-
tycznych uczelni wyższych, seminaria i wy-
kłady poświęcone problemom kolejowym, 
energetycznym, własności intelektualnej 
oraz  gospodarki wodnej. 

Dni Techniki cieszyły się dużym zainte-
resowaniem twórców techniki i ludzi 

nauki, menedżerów, przedsiębiorców,  przy-
jaciół NOT i instytucji współpracujących  
z federacją. Mogli oni zwiedzać pracownie i 
laboratoria Instytutu Eksploatacji Pojazdów 
i Maszyn Politechniki Radomskiej. 

rów i Techników Pożarnictwa zawierał tak 
interesujące punkty programu jak: promocja 
innowacyjnych technologii w budownictwie 
– firmy MAPEI oraz HALFEN oraz referaty
„Wpływ komputerowych analiz na archi-
tekturę obiektu” (firma Protect) oraz „Cer-
tyfikacja i aprobacja wybranych wyrobów
budowlanych pełniących funkcję urządzeń 
przeciwpożarowych” (Zakład Certyfikacji
Instytutu Techniki Budowlanej).
  Program dnia zakończyło Seminarium 
Naukowe studentów i doktorantów budow-
nictwa. Wśród  tematów poruszonych na 
seminarium, na szczególną uwagę zasługuje 
wybór zestawów maszyn do montażu ele-
mentów prefabrykowanych, z zastosowa-
niem metody analizy hierarchicznej. 

 Małgorzata Brodowska
Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT

VIII Płockie Dni Techniki 

Dialog samorządu i inżynierów

 Hanna Marszałek, Wiktor Ząbkiewicz 
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  Z inicjatywy prezesa PIIIB, Andrzeja 
Dobruckiego, odbyło się w sierpniu br w 
Krakowie spotkanie przewodniczących 
rad okręgowych PIIB z wiceministrem 
Januszem Żbikiem z Ministerstwa In-
frastruktury i Robertem Dziwińskim, 
Głównym Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego.  Przedstawili oni tezy do 
zmian prawa budowlanego  
 - Kierownictwo Izby zapoznało się z propo-
zycjami, niewiążącymi jeszcze, dotyczącymi 
zmian w ustawie Prawo budowlane. Na tej 
podstawie przedstawiłem na posiedzeniu Rady 
Krajowej PIIB syntezę wstępnych tez, które 
padły podczas spotkania. Jest to materiał, któ-
ry został przekazany różnym organom PIIB, 
abyśmy na tej podstawie wypracowali własne 
stanowisko. Będzie ono nam pomocne wtedy, 
gdy założenia ustawy trafią do Izby, w celu ich 
zaopiniowania. Do tego jesteśmy zaproszeni.

 Jest również problem losu postulatów, 
które od wielu lat zgłaszało środowisko do 
organów stanowiących prawo w Polsce.
 - Kiedy objąłem funkcję przewodniczącego 
Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej 
Rady PIIB, bliżej zapoznałem się z jej dorob-
kiem. Okazało się, że jest on bardzo znaczący, 
natomiast – według mnie – nie do końca wy-
korzystywany. Powstało opracowanie, które 
zostało przekazane do okręgów. W tej chwili 
trwają nad nim końcowe prace, rodzaj wery-
fikacji. Chcemy wykorzystywać go w pracy 
Izby, także w okręgach. Niestety, niewielka 
część tych postulatów została wykorzystana 
przez organy ustawodawcze w zmianach Pra-
wa budowlanego. Natomiast większość z nich 
jest nadal aktualna i warta systematycznego 
promowania, aż do skutku.

 Ostatnia zmiana Prawa budowlanego 
była krytycznie oceniona przez Trybu-
nał Konstytucyjny. Również środowisko 
budowlane jest nieusatysfakcjonowane. 
Jaka jest filozofia tego opracowania?  
 - Trudno mówić o nim, jako o programowym 
dokumencie, który byłby spójny i powstał z 
myślą o głębokiej nowelizacji prawa budowla-
nego. Jest to zbiór  naszych postulatów, które 
w czasie działania Izby były zgłaszane do róż-
nych projektów. Chodziło o to, żeby materiał 
ten stał się pewną platformą dla naszej dyskusji 
nad tezami do planowanej, głębokiej noweli-
zacji prawa budowlanego. Nie doszukamy się 
tam ogólnych, kierunkowych przesłań. Są to 
czasami bardzo szczegółowe postulaty, doty-
czące różnych elementów procesu budowla-
nego, czy wręcz zapisy w formie legislacyjnej, 
dotyczące konkretnych rozporządzeń, np.  w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. Ale też są i „żelazne” postulaty, 
z którymi od lat próbujemy się przebić, jak np.: 
by uprawnienia dla inżynierów po pierwszym 
stopniu studiów były w zakresie wykonawstwa 
bez ograniczeń, żeby przywrócić uprawnienia 
w zakresie powierzonym technikom i by po-
wołać specjalność techniczno-budowlaną hy-
drotechniczną. Są to elementy, które staraliśmy 
się przeprowadzić w ramach istniejących ustaw 
i całego prawodawstwa budowlanego. Nato-
miast Izba ma szansę wypracowania własnych 
tez. Dobrą drogą do tego jest wypracowanie 

stanowiska do propozycji, które usłyszeliśmy 
w Krakowie.

  Czy oczekiwania środowiska idą w 
stronę zliberalizowania Prawa budowla-
nego, zebrania w jednym miejscu przepi-
sów, które dziś są rozproszone w szere-
gu ustaw? 
 - Nieporozumieniem jest przekonanie, że 
główne hamulce w procesach inwestycyjnych 
tkwią w Prawie budowlanym. Od pewnego 
czasu ten proces wydłuża się z racji trudności 
w obszarze legislacji związanej z planowaniem 
przestrzennym i kwestiami środowiskowymi. 
W pewnych dokumentach mówi się o „warto-
ściach wysoko cenionych”, myśląc o przyro-
dzie i jej ochronie, ale jednocześnie  zostawia 
się je poza regulacjami procesu budowlanego, 
jakby go nie dotyczyły, twierdząc, że to będzie 
podlegało regulacjom w dyrektywach unij-
nych. To wygodne sformułowanie ma jednak 
dalekosiężne skutki praktyczne. Inwestorzy 
dość łatwo zgodziliby się z tezą, że sam pro-
ces pozyskiwania pozwolenia na budowę, gdy 
wyłączymy kwestie uzyskiwania ocen i rapor-
tów środowiskowych, nie jest dla nich aż tak 
skomplikowany. Myślę, że przez ostatnie lata 
proces ten obrósł wieloma obciążeniami, że 
już dawno ścieżka krytyczna nie leży po stro-
nie „czystego” prawa budowlanego. Musimy 
mieć tego pełną świadomość. 

  Czy Kodeks  budowlany te problemy 
rozwiąże? 
 - Jeżeli byłby w stanie zintegrować zagad-
nienia, o których mówimy i przez to uprościć 
procesy związane z budownictwem, to pewnie 
tak… Ale jestem co do tego  sceptyczny. Uwa-
żam, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić 
do tych spraw, ponieważ porządkowanie wła-
snego podwórka, gdy problemy przychodzą 
z zewnątrz, niezależnie od naszych możliwo-
ści i dobrej woli, nie rozwiąże istoty sprawy. 
Nie powinniśmy pokładać zbyt dużych na-
dziei w idei Kodeksu budowlanego, jeżeli nie 
dotknie on wszystkich obszarów związanych 
z budownictwem. To jest nie tylko kwestia pla-
nowania przestrzennego, ochrony środowiska, 
ale również zamówień publicznych.Jeżeli Ko-
deks zintegruje te elementy - będzie świetnie, 
jeżeli nie - to porządkowanie wyłącznie ob-
szaru związanego z ustawą Prawo budowlane 
- nie spełni daleko idących oczekiwań. 

 A jak Pan zapatruje się na pomysł, by to 
był kodeks a nie kolejna nowelizacja pra-
wa budowlanego?
 - Z prawnego punktu widzenia pojęcie „ko-
deksu” w polskim porządku prawnym nie ma 
istotnego znaczenia. Z punktu widzenia usta-
wodawczego to taka sama ustawa, jak każda 

inna. Wyższą rangę ma tylko ustawa zasadni-
cza – Konstytucja. Natomiast nadanie ustawie 
rangi kodeksu sprawia, że nabiera ona więk-
szego prestiżu. Na pewno taka propozycja by-
łaby lepiej przyjęta przez środowisko budow-
lane i lepiej uzasadniona, gdyby objęła całość 
zagadnień.

 Bo np. mamy Kodeks i nie musimy się 
posługiwać kilkoma ustawami?
 - I to jest następny argument za rozwiąza-
niem całościowym. To by znaczyło, że Kodeks 
powinien obejmować cały zakres budownic-
twa. Ale tutaj pojawiają się  wątpliwości. Czy 
uda się połączyć pewne obszary związane z 
budownictwem i na to budownictwo mocno 
wpływające, ale które dziś są pod rządami in-
nych, zupełnie autonomicznych, silnych ustaw. 
I to ustaw, które znajdują swoje korzenie w 
dyrektywach europejskich. Jestem zatem scep-
tykiem. Sama nazwa nic nie zmieni, jeżeli nie 
uda nam się pod tym szyldem umieścić nowej 
treści. Zwłaszcza tej zintegrowanej, z szerokim 
spojrzeniem na proces inwestycyjny.

 A w czym tkwią Pana obawy?
 - W oporze innych środowisk, poza budow-
lanych. Bo jeżeli dziś elementem dokumenta-
cji, która jest wymagana przy ubieganiu się o 
pozwolenie na budowę jest wymóg tworzenia 
raportów, czy oceny oddziaływania na środo-
wisko, to oczywiste jest, że ta dokumentacja 
zaczyna być istotnym elementem tworzenia 
dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwo-
lenia. Decyzja środowiskowa jest wymagana 
dla wielu inwestycji, w tym infrastruktural-
nych. To wydłuża proces inwestycyjny i rodzi 
cały szereg zagrożeń dla pomyślnego finału i 
uzyskania pozwolenia. 
  Nie bez przyczyny mówi się, aby projek-
towanie było zintegrowane, a zatem  oceny 
powinny być tworzone niemal równolegle, 
albo z niewielkim opóźnieniem względem 
koncepcji projektowych. W Polsce nie mamy 
też prawnej ochrony przed oprotestowaniem 
przez różne gremia projektów, które uzyskały 
już pozwolenie na budowę. Jeżeli nie dopra-
cujemy się takich rozwiązań, które w Europie 
już mają miejsce, to ten proces będzie zawsze 
wrażliwy na różne, zewnętrzne zagrożenia dla 
inwestycji. 

 Czy w Kodeksie nie powinny się znaleźć 
rozwiązania, które obowiązują w prawach 
budowlanych krajów zachodnich?
 - Prawodawstwo państw unijnych, gdy nie 
podlega harmonizacji, jest dość zróżnicowa-
ne. Oczywiście polski ustawodawca powinien 
być otwarty na każde sensowne pomysły i 
rozwiązania. Ale one zawsze powinny być do-
stosowane do naszych realiów, do naszej kul-

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim 
wiceprezesem Krajowej Rady PIIB

i przewodniczącym Komisji Prawno - Regulaminowej    

Naprawić prawo budowlane
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tury technicznej i administracyjnej. To, co się 
sprawdza gdzie indziej, nie koniecznie musi 
się sprawdzać u nas. Ważny jest także szerszy 
kontekst szczegółowych rozwiązań. Zdarza 
się, że pozbawione tego kontekstu, po prostu 
nie działają.

 Czy nie byłoby zasadne przyjąć rozwią-
zania zachodnie, w których decyzje admi-
nistracyjne zostały przeniesione na wyko-
nawców inwestycji i dopiero na jej końcu 
odpowiednie służby podejmują decyzje o 
przyjęciu obiektu, czy też nie?
 - To jest koncepcja zawarta w tezach do ko-
deksu budowlanego Pana prof. Zygmunta Nie-
wiadomskiego. Wywołuje ona dość zasadniczy 
opór inżynierów budownictwa i architektów, 
gdyż podejście, które mówi: „buduj na swojej 
własności zgodnie z przepisami, a na końcu 
zyskasz decyzję administracyjną, akceptującą 
to, co zrobiłeś, bądź nie” jest być może dla in-
westora wygodne, ale bardzo ryzykowne dla 
osób sprawujących funkcje techniczne w bu-
downictwie. Inwestor w takiej sytuacji będzie 
starał się przerzucić odpowiedzialność i wszel-
kie ryzyka na projektanta i na wykonawcę.  
W momencie, kiedy końcowe odbiory, zakoń-
czą się z jakichś, nawet banalnych powodów, 
niepowodzeniem i obiekt nie uzyska pozwole-
nia na użytkowanie, inwestor będzie dochodził 
roszczeń od tych wszystkich, którzy w tym 
procesie uczestniczyli. A więc na naszych ko-
legach - architektach i inżynierach budownic-
twa. Stąd dla naszego środowiska ten pomysł 
jest, co najmniej, kontrowersyjny. W prosty 
sposób wymusiłby też wzrost sumy ubezpie-
czeniowej, wzrost składek na ubezpiecze-
nie. Realizatorzy musieliby się zabezpieczyć  
w odpowiedniej formie przed ryzykiem, które 
przez prawo zostałoby na nich przerzucone. 
Stąd ten pomysł uważam za niefortunny dla 
naszego środowiska. Natomiast niewiele by 
to zmieniło sam proces budowlany. Bo nie 
wyobrażam sobie, żeby ustawy środowisko-
we mogły przyzwalać na oceny oddziaływa-
nia inwestycji na środowisko dopiero po jej 
zrealizowaniu.

 Brzmi to smutnie, bowiem traci na 
tym cały proces inwestycyjny. Bo dziś o 
rozwoju budownictwa decyduje resort 
środowiska, minister finansów,urzędnik
w gminie,  a nie ich odpowiednik z bran-
ży budowlanej.
 - Taki jest stan faktyczny i komentarz do 
tego nie jest potrzebny. Dziś decyzje w spra-
wie inwestycji zostały rozproszone, a proces 
inwestycyjny stał się skomplikowany. Wska-
zana byłaby w tym obszarze sensowna analiza 
rozkładu sił: gdzie, w jakim obszarze nowe-
lizacji prawa istnieją rzeczywiste możliwości 
usprawnienia procesu budowlanego, a gdzie są 
one iluzoryczne? Z całą pewnością  wchodzi-
my w materię mocno skomplikowaną i tylko  
w niewielkiej części ściśle techniczną..

 Dziękuję za rozmowę
    
                              rozmawiał: Mieczysław Wodzicki

Uczestnicy spotkania wysłuchali pre-
lekcji połączonej ze ścieżką dydak-

tyczną „Śródborze” Drewno w budownic-
twie. Drzewostan jodłowy i sosnowy, którą 
poprowadził leśnik Krzysztof Kozicz  
z Nadleśnictwa Kozienice  w Pionkach.
  Na spotkanie przybyli m.in.: repre-
zentujący Urząd Miasta dyr. Eugeniusz 
Kaczmarek, Andrzej Roch Dobrucki 
- prezes PIIB, Zbigniew Grabowski - 
honorowy prezes PIIB, Tadeusz Durak - 
przewodniczący KKR PIIB, Mieczysław 
Grodzki - przewodniczący MOIIB, Ro-
man Lulis - zastępca sekretarza MOIIB, 
a także, inspektorzy budowlani, przedsta-
wiciele stowarzyszeń SNT, przyjaciele sa-
morządu zawodowego.
 Spotkanie otworzył witając gości  
i członków MOIIB, Tadeusz Gałązka 
- skarbnik MOIIB, opiekun Biura Tere-
nowego w Radomiu. Dyrektor  Eugeniusz 
Kaczmarek przybliżył zamierzenia inwe-
stycyjne  Radomia do realizacji w roku 
2012.
  Andrzej Roch Dobrucki, złożył 
życzenia pomyślności wszystkim budow-
lańcom. Następnie przedstawił istotne 
kwestie dotyczące zadań, jakie stoją przed 
samorządem zawodowym. W swojej wy-
powiedzi podkreślił znaczenie faktu ,że 
członkowie samorządu  reprezentują za-
wód zaufania publicznego. 
  Prezes poinformował o spotkaniu  
z rektorami państwowych szkół wyższych, 
związanych z kształceniem zawodowym 
inżynierów  budownictwa, a co za tym 
idzie - kwestii zdobywania uprawnień bu-
dowlanych przez 
młodych inżynie-
rów. Przedstawił 
wizje współpracy 
z parlamentem 
w/s ustawy Prawo 
budowlane. Poru-
szył również spra-
wę stanowiska 
rządu w sprawie 
dostępu do zbioru 
Polskich Norm, 
kwestii dokształ-
cania inżynierów, 
w tym zastosowa-

nia e-learningu. Na zakończenie podkre-
ślił, jak ważna jest polska prezydencja w 
Unii Europejskiej także dla inżynierów, 
którzy powinni ten istotny moment wyko-
rzystać.  
  Prof. Zbigniew Grabowski, podkreślił 
znaczenie  prestiżu zawodu inżyniera, ale 
również szczególnej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo uczestników procesu 
budowy. Pogratulował nowych inwestycji 
w Radomiu. 
  Z kolei prezes SARP o/Radom,  
Tatiana Bujanowska poinformowała iż 
rozpoczęła się szósta edycja przyznawa-
nia autorom lub zespołom autorskim Na-
grody im. Alfonsa Pinno, za osiągnięcia,  
w dziedzinie architektury za obiekty odda-
ne do użytku w latach 2009-2010. Prezes 
zaprosiła projektantów do uczestnictwa  
w konkursie, podkreślając jednocze-
śnie widoczne efekty pracy architektów  
w nowo oddanych obiektach.  
  Przewodniczący MOIIB, Mieczy-
sław Grodzki dołączając się do słów po-
przedników, mówił o powołanych w Izbie 
komisjach i zespołach, które rozszerzają 
merytoryczne działania Izby, zachęcał do 
współpracy i  dyskusji. Przewodniczący 
przybliżył także zebranym istotne sprawy 
samorządu zawodowego, a także nawią-
zując do inicjatywy e-learningu podkreślił 
celowość użycia tej metody szkolenia. 
Poinformował też o rychłym uruchomie-
niu pracowni komputerowej dla członków 
Izby. Przewodniczący  złożył na ręce wi-
ceprezesa RTBS „Administrator” Sp. z 
o.o. w Radomiu, Ryszarda Wiosny gra-

tulacje za zajęcie II miejsca  
w konkursie Firma Inżynier-
ska Mazowsza roku 2011,  
w kategorii Zarządzanie.

Po oficjalnych wystąpie-
niach wszyscy uczest-

nicy spotkania zostali za-
proszeni na poczęstunek, 
który pomagał w tworzeniu 
lub odnowieniu kontaktów, 
integracji, wymianie poglą-
dów i dyskusji, a tła temu 
wszystkiemu udzieliły je-
sienne barwy lasu.

Radomski Dzień Budowlanych
      26 października br. Biuro Terenowe MOIIB 
w Radomiu zorganizowało szkolenie wyjaz-
dowe w Szkółce Leśnej „Przejazd”, połączo-
ne ze spotkaniem środowiskowym z okazji 
Dnia Budowlanych.

Inżynierowie w lesie
Katarzyna Barska
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Jestem dumny z tego, co zrobiłem
Leszek Ganowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

 - Dlaczego tra-
fiłem do budow-
nictwa? Trochę 
zadecydowały 
o tym rodzinne 
tradycje, bo mój 
ojciec był inży-

nierem, tyle, że od budownictwa wodno-me-
lioracyjnego. Zaraz po wojnie brak inżynierów 
był dotkliwy. Budownictwo - tak jak zawód 
marynarza - było wyzwaniem dla młodego in-
żyniera, który w 1950 roku ukończył studia i 
rozpoczynał pracę - mówi Leszek Ganowicz. 
- Już po 5 latach zostałem naczelnym inży-
nierem dużej przemysłówki a później szybko 
zostałem jej dyrektorem. Przepracowałem tam 
15 lat i dziś jadąc pociągiem do Poznania mi-
jam fabryki i dzielnice mieszkaniowe, które 
kiedyś budowałem: Huta Aluminium Konin, 
Odlewnia Żeliwa w Śremie, Zakłady Cegiel-
skiego, Pomet. I całe osiedla mieszkaniowe. 
W tym wszystkim mam swój  udział… To 
miłe uczucie, kiedy dziś się na nie patrzy. Bo 
czasu nie zmarnowałem.  
  Potem nastąpiły rzeczy, których nie cier-
piałem - dodaje - W latach 70. zmuszono prze-
mysłówki do budowania mieszkań. To było 
nudne, zniechęcające, bo nikt nie liczył tech-
nicznych problemów tego budownictwa. Po-
pędzano nas, aby oddać jak najwięcej miesz-
kań.  Bywało, że rok kończył się w połowie… 
następnego roku. Ale osiedla rosły niczym 
grzyby po deszczu. Szczytowy okres to był 

rok 1978, kiedy byłem dyrektorem Zjedno-
czenia Budownictwa „Warszawa”. 
  Był Leszek Ganowicz koordynatorem 
budownictwa mieszkaniowego dla Huty Kato-
wice, którą budowały wszystkie zjednoczenia 
z Polski a także koordynatorem i technicznym 
dyrektorem budownictwa  mieszkaniowego w 
Poznaniu i Warszawie. Spod Jego ręki wyszły 
całe osiedla… - Po tym okresie - mówi - wy-
konywałem prace poza placem budowy. Był 
epizod pracy w Biurze Projektów „Bistyp”, 
w ITB. Byłem po drodze dyrektorem Depar-
tamentu Budownictwa Ogólnego w Minister-
stwie Budownictwa, trzy lata (1979-1982) 
spędziłem w Urzędzie Miasta Warszawy 
w charakterze wiceprezydenta. 
  Pracę inżynierską łączył z pracą spo-
łeczną w ITB, gdzie przez dziesięć lat byłe 
wiceprezesem. Cztery lata temu został wice-
prezesem Zarządy Głównego PZiTB. Jest też 
członkiem Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB 
oraz członkiem Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, 
czyli tam, gdzie się teraz wydaje uprawnienia 
budowlane. 
  - Dziś słucham młodych inżynierów wcho-
dzących do zawodu - mówi - To inne czasy 
i inne motywacje, niż wtedy, kiedy ja zaczyna-
łem. W roku 1950 Polska była pełna gruzów. 
Uprzątaliśmy je i budowaliśmy. Wchodzili-
śmy na ścierniska… 
  - Młodym zazdroszczę jednej rzeczy - do-
daje - oni mają z czego budować. Podstawową 
sprawą, by budować więcej i lepiej w moich 

Co składa się na dzisiejszy sukces RSM 
„Praga”?

RSM „Praga” w Warszawie liczy już 
prawie 42 lata - mówi prezes zarządu, 
Andrzej Półrolniczak, który od 17 lat 
kieruje spółdzielnią  - W swoich zasobach 
mamy 222 budynki mieszkalne i usłu-
gowe, prawie 17 tys. mieszkań. Nasza 
działalność skupia się na zarządzaniu już 
istniejącymi zasobami, na ich eksploatacji 
i dbałości o stan techniczny, nowymi in-
westycjami oraz działalnością społeczno-
-kulturalną. 

Duży może więcej
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RSM „Praga”: Laureat konkursu „Firma inżynierska Mazowsza roku 2011”  

      Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” zdobyła pierwsze miejsce 
w konkursie organizowanym przez MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza roku 
2011”, w kategorii Zarządzanie. To jedna z najlepiej gospodarujących spółdziel-
ni mieszkaniowych w kraju, położona w sercu warszawskiej Pragi, a także na 
Targówku, Tarchominie i w Markach.  Buduje nowoczesne obiekty mieszkanio-
we i ma sukcesy w zarządzaniu osiedlami mieszkaniowymi.

Prowadzimy - podkre-
śla - w szerokim za-
kresie remonty i prace 
termomodernizacyjne. 
Oprócz poprawy stanu 
technicznego i este-
tyki budynków, przynoszą one wymierne 
korzyści w postaci zmniejszenia opłat za 
ciepło. Co roku docieplamy po kilkanaście 
budynków. W przyszłym roku kończymy 
docieplenie ostatnich 15 bloków. Prowa-
dzimy kompleksową wymianę instalacji 
ciepłej i zimnej wody, c.o. oraz instalacji 

gazowych. W tym roku prace te miały 
miejsce w 32 budynkach. Łącznie nakłady 
na remonty w br. wyniosą 38 mln złotych, 
za rok -  prawie 43 mln.  
 - Dbamy również o wygląd osiedli 
- dodaje prezes - wymieniamy chodniki, 
zakładamy zieleńce i pielęgnujemy je. 
Wybudowaliśmy bardzo ładne place za-
baw. Zdobywały one już kilkakrotnie na-
grody w Warszawie. Wśród nich jest  m.in. 
położony na Targówku duży integracyjny 
plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. 
Zdobył on pierwsze miejsce w stolicy 
w roku 2006. 
 Dbając o budynki i zieleń, o miejsca 
zabaw, odpoczynku i rekreacji dbamy 
równocześnie o przestrzeń publiczną ogól-
nodostępną, z której korzystają wszyscy 
okoliczni mieszkańcy – mówi prezes Pół-
rolniczak.
  RSM „Praga” bez przerwy od 42 lat 
buduje nowe domy. W 2010 roku oddała 
dwa budynki przy ul. Pratulińskiej, na Tar-
gówku. Obecnie kończy budowę dwóch 
kolejnych na Pradze przy ulicy Namysłow-
skiej, w których zamieszka 75 rodzin.  
      
  

czasach, była walka o materiały. Limitowa-
ły one ilość i jakość tamtego budownictwa. 
Dzisiaj inżynierowie mają wszystko, razem 
z technologiami. 
  Jestem drugą kadencję sędzią sądu kon-
kursowego „Budowa Roku”. Chodzę po tych 
budowach i widzę postęp. Młodzi inżyniero-
wie są bardzo dobrze przygotowani do zawo-
du. Na budowę idą ci, którzy chcą tam trafić. 
W moich czasach dostawało się nakaz pracy 
i szło tam, gdzie nas wysłano. Z ogromną sa-
tysfakcją oglądam niektóre budowy i pomysły 
ich kierowników. W wielu przypadkach do-
stajemy realizacje inne niż były w projekcie. 
Muszę dodać, że projektanci godzą się na te 
zmiany, proponowane przez młode kadry na 
placu budowy. 
  Kiedyś od problemów na budowie ucie-
kałem w zimie - na narty w góry, a w lecie - na 
żaglówkę na Mazury. Tak, jakoś budowlany 
jest skonstruowany, że potrzebne mu są takie 
wyzwania. Potrzebny jest jakiś „wiatr”, który 
człowieka tam omiata i pewne ekstremalne 
wyzwania…
  Cieszę się, że mam następcę. Syn ukończył 
budownictwo na Politechnice Warszawskiej 
i pracuje w „Prochemie”, jako projektant. To 
trzecie pokolenie Ganowiczów po tej uczelni, 
które budowało Polskę. Niestety, wnuki już 
wybierają inne zawody. Może szkoda? Pocie-
sza mnie to, że obaj wybrali jednak Politechni-
kę, i kto wie czy nie zechcą swoich zaintereso-
wań związać z budownictwem.              (MW)

Prezentujemy - przedstawiamy

dokończenie na str. 16
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     Już po raz drugi, Dom Kultury Polskiej w Wilnie zgromadził przedsiębiorców, 
polityków, inżynierów i naukowców oraz urzędników z Polski i Litwy, zainteresowa-
nych perspektywami rozwoju 
przedsiębiorczości i współpracą 
biznesową środowisk naukowo-
-technicznych.  
  20 października 2011 r. 
odbyła się konferencja z cyklu 
Przedsiębiorczość bez barier, 
która była kontynuacją wcze-
śniejszych spotkań poświęco-
nych współpracy środowisk in-
żynieryjno-technicznych Polski 
i Litwy.  

Przedsiębiorczość bez barier  
Organizatorzy tj. Rada Regionalna 

FSNT NOT w Ostrołęce, Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Polskich 
na Litwie oraz Mazowiecka Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa   w War-
szawie, za cel przyjęli dalsze rozwijanie 
kontaktów polsko-litewskich, w zakre-
sie biznesu, nauki, kultury, turystyki 
poprzez promowanie dobrosąsiedzkiej 
współpracy i poszerzanie wiedzy o ryn-
kach polskim i litewskim.

 Konferencję otworzył Jerzy Mozy-
ro, przewodniczący STIPLITS z sie-
dzibą w Wilnie. Następnie głos zabrał 
Kazimierz Łoniewski, członek Za-
rządu Rady Regionalnej FSNT NOT  
w Ostrołęce, odczytując listy od Patro-
nów Honorowych Konferencji: posła do 
Parlamentu Europejskiego - Jarosława 
Kalinowskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego - Adama Struzika 
oraz ciepło i z sentymentem przyjęty list 
od Prezesa FSNT-NOT, Ewy Mańkie-
wicz-Cudny.  
  Następnie Kazimierz Łoniewski 
dokonał prezentacji przedstawicieli śro-
dowisk biznesowo-naukowych z Polski, 
w tym Wiesława Szczepkowskiego, 
właściciela firmy OMIS SC zdobywcę
tytułu najlepszej „Firmy Inżynierskiej 
Mazowsza roku 2011”, członka zarządu 
Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostro-
łęce.  
  Po prezentacji litewskich uczest-
ników konferencji, do prezydium kon-
ferencji zaproszono Ryszarda Kowal-
skiego - I Radcę Ambasady RP w Wilnie 
oraz Jerzego Kotowskiego - zastępcę 
przewodniczącego MOIIB.
  Po wystąpieniu Artura Ludkow-
skiego, dyrektora Domu Kultury Pol-
skiej, merytoryczną część spotkania 
rozpoczął Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Waldemar Tomaszewski, który 
scharakteryzował atmosferę panującą na 
Litwie wobec zamierzeń skierowanych 
na integrację środowisk biznesowo-
-technicznych Polski i Litwy.  Następnie 
Kazimierz. Łoniewski wygłosił skrót re-
feratu o determinantach rozwoju przed-
siębiorczości w kontekście współpracy 
Stowarzyszeń N-T.

  W dalszej części konferencji o barie-
rach wynikających z warunków przetar-
gów międzynarodowych i o korzyściach 
płynących z możliwości świadczeń 
usług w ramach usług transgranicznych, 
w szeroko rozumianym budownictwie 
mówił Jerzy Kotowski, a następnie wa-
runki uznawania kwalifikacji obywateli
państw Unii  omawiał Krzysztof La-
toszek - przewodniczy Komisji Kwali-
fikacyjnej MOIIB. Najwyraźniej wizja
uczestniczenia w przetargach na tere-
nie Polski była jeszcze dość odległa dla 
uczestników spotkania stąd te prezenta-
cje nie wywołały dyskusji.  
 O perspektywach polsko-litewskiej 
współpracy gospodarczej mówił Ry-
szard Kowalski. Zagadnienia kształce-
nia przyszłych specjalistów z zakresu 
budownictwa i informatyki przybliżył 
dr inż. Andrzej Borusiewicz - dzie-
kan Wydziału Technicznego z Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży.  O bez-
piecznej eksploatacji maszyn mówił 
Vincas Čenkus, zastępca kierownika 
Działu Techniki i Normatywów Litew-
skiej Inspekcji Pracy. 
  Innowacyjność w inwestycjach, 
prezentował prof. dr hab. Leon Usti-
nowicz z Wileńskiego Uniwersytetu 
Technicznego im. Gedymina w Wilnie.  
Z kolei Władysław Kondratowicz 
- zastępca dyrektora Administracji Sa-
morządu Rejonu Wileńskiego omówił 

zagadnienia związane z in-
westycjami z udziałem środ-
ków z UE, prowadzonymi w 
Rejonie Wileńskim.  Wiele 
miejsca poświęcił rezultatom, 
a także problemom związa-
nym z realizacją inwestycji 
i właściwym prowadzeniem 
prac przygotowawczych oraz 
samym procesem budowla-
nym.  To wystąpienie wywo-

łało największą reakcję, ponieważ moż-
na było dokonać porównania warunków 
realizacji procesów inwestycyjnych na 
Litwie i w Polsce. Okazuje się, że gdyby 
wnioski korygujące formułować wspól-
nie, byłyby jednakowe lub bardzo zbliżo-
ne. Przetargi oparte o kryterium cenowe, 
kryteria wyboru oferenta, gromadzenie 
środków własnych przy finansowaniu z
UE to tematy trudne, absolutnie zbieżne 
z naszymi. 
  Konferencja stała się doskonałą 
okazją do powołania Punktu Informacyj-
no-Doradczego (PID) oferującego kom-
pleksowe usługi dla przedsiębiorców i 
osób zamierzających rozpocząć działal-
ność gospodarczą.  PID będzie świetnym 
miejscem do współpracy środowisk in-
żynieryjnych, naukowych i biznesowym 
pracujących na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości w oparciu o kapitał intelektu-
alny osób współpracujących z PID.  Za-
gadnienia związane z funkcjonowaniem 
PID przedstawili: Robert Niewiadomski 
i Kazimierz Łoniewski.  W przerwie kon-
ferencji w holu DKP, dzięki Centralne-
mu Instytutowi Ochrony Pracy – PIB w 
Warszawie zaprezentowana została wy-
stawa prac nagrodzonych w europejskim 
konkursie fotograficznym, poświęconym
tematyce bezpieczeństwa pracy, zorgani-
zowanym w ramach kampanii „Zdrowe i 
bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla cie-
bie. Dobre dla firmy” w 2010 r.

Spotkanie, które toczyło się w trady-
cyjnie miłej atmosferze, zakończył 

lunch, wieńczący konferencje bogatą 
wymianą, często bardzo gorących roz-
mów, daleko wykraczających poza te-
maty konferencji. Organizatorom trzeba 
pogratulować udziału coraz szerszego 
gremium uczestników, w tym w szcze-
gólności przedstawicieli instytucji litew-
skich.

II Międzynarodowa Konferencja w Wilnie
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 Szczególne obowiązki nakładane na 
sprzedawcę, w sytuacji, gdy producent 
lub importer ma siedzibę poza teryto-
rium RP
 W przypadku, gdy producent lub im-
porter ma siedzibę poza terytorium RP, 
na sprzedawcę zostały nałożone dodat-
kowe, określone obowiązki, wynikające 
z konieczności wyeliminowania z rynku 
wyrobów budowlanych niespełniają-
cych wymagań ustawowych. Dotyczą 
one możliwości żądania, przez właściwe 
organy nadzoru rynku, przedstawienia 
przez kontrolowanego sprzedawcę de-
klaracji zgodności (art. 18 ust. 3 pkt. 3) 
oraz dokumentacji technicznej wyrobu, 
który może stwarzać zagrożenie dla ży-
cia, zdrowia, mienia lub środowiska (art. 
18 ust. 4 ustawy). 
  Wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
budowlanego mogą na sprzedawcę na-
łożyć również obowiązek wycofania z 
obrotu wyrobu budowlanego lub jego 
określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt. 3 usta-
wy), ale tylko w sytuacji, gdy producent 
i importer mają siedzibę poza terytorium 
RP. Powyższe oznacza, że sprzedawca 
wykonuje w takim przypadku również 
zadania producenta lub importera, w za-
kresie określonym w ustawie.

 Możliwość wstępu przez właściwy or-
gan lub osobę przez niego upoważnioną 
również na teren budowy oraz pobierania 
próbek wyrobów budowlanych składowa-
nych na terenie budowy do badań, któ-
rych wyniki mogą stanowić podstawę do 
wszczęcia kontroli u producenta, impor-
tera lub sprzedawcy
  Jest to istotna nowa regulacja (art. 16 
ust. 2 ustawy), która umożliwia, kontro-
lującym działającym na podstawie usta-
leń ustawy o wyrobach budowlanych, 
wstęp na teren budowy, teren obiektów i 
do pomieszczeń, w których znajdują się 
wyroby budowlane i dokumenty objęte 
zakresem kontroli (a nie jak dotychczas 
jedynie na teren, na którym jest pro-
wadzona działalność gospodarcza po-
legająca na obrocie wyrobami budow-
lanymi). Ten nowy przepis oznacza, że 

od prowadzących 
kontrole (osób 
upoważnionych 
przez wojewódz-
kich inspektorów 
nadzoru budowlanego) również na tere-
nie budowy, nie jest wymagane posiada-
nie uprawnień budowlanych, ponieważ 
ich działania są związane jedynie ze 
sprawdzaniem, czy wyroby znajdujące 
się na terenie budowy zostały legalnie 
dopuszczone do obrotu, tj. czy posiadają 
właściwe oznakowanie oraz dołączoną 
odpowiednią informację o wyrobie. 
  Wymaga podkreślenia, że działania 
te nie stanowią, wynikającej z przepi-
sów prawa budowlanego, kontroli pra-
widłowości przebiegu procesu budowla-
nego, w tym także stosowania wyrobów 
budowlanych podczas wykonywania 
robót budowlanych (jak np. zgodność z 
projektem budowlanym, przestrzeganie 
rygorów techniczno-budowlanych w 
wbudowywaniu wyrobów itp.). 
  Jednocześnie wprowadzono nową 
regulację, umożliwiającą pobieranie 
próbek wyrobów budowlanych, skła-
dowanych na terenie budowy, jeżeli jest 
ona prowadzona w ramach działalności 
gospodarczej inwestora lub w przypad-
ku, gdy obiekt budowlany jest wznoszo-
ny w celu wprowadzenia go do obrotu 
(art. 16 ust. 2a ustawy). Negatywne wy-
niki badań pobranych na budowie pró-
bek mogą stanowić podstawę wszczęcia 
kontroli u producenta, importera lub 
sprzedawcy wyrobu budowlanego. Spo-
sób pobierania oraz badania próbek wy-
robów określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 
r. w sprawie próbek wyrobów budowla-
nych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 
Nr 23 poz. 122).
  Wskazać ponadto należy, że zgod-
nie z przepisem art. 17 ust. 4 ustawy, 
kontrolowany oraz inne podmioty, posia-
dające dowody lub informacje niezbęd-
ne do ustalenia, czy wyrób budowlany 
spełnia wymagania ustawowe, są zobo-
wiązani do przekazania tych dowodów i 
udzielania informacji na żądanie organu 
prowadzącego kontrolę. Do podmiotów 

tych zalicza się również kierownika bu-
dowy i inspektora nadzoru budowlanego 
– odpowiedzialnych na podstawie prawa 
budowlanego (np. art. 25 pkt 2 i art. 46 
ustawy prawo budowlane) za stosowa-
nie podczas wykonywania robót bu-
dowlanych wyłącznie wyrobów legalnie 
dopuszczonych do obrotu i udzielania 
m.in. informacji o pochodzeniu wyro-
bów znajdujących się na terenie budo-
wy. 

 Możliwość wezwania powiatowego in-
spektora nadzoru budowlanego, przez 
wojewódzkiego inspektora nadzoru bu-
dowlanego, do przeprowadzenia kontro-
li wskazanej budowy lub robót budowla-
nych w zakresie stosowania określonych 
wyrobów. 
  Przepis ten został dodany do upraw-
nień wojewódzkich inspektorów nadzo-
ru budowlanego (art. 13 ust. 5 ustawy). 
Dotyczy on głównie sytuacji, gdy pod-
czas przeprowadzonej kontroli wyrobów 
składowanych na budowie stwierdzono 
wobec nich zastrzeżenia i następnie po-
brano próbki wyrobów do badań. Nega-
tywne wyniki badań mogą stanowić pod-
stawę do przeprowadzenia, na podstawie 
przepisów ustawy Prawo budowlane, 
własnej kontroli przez wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego (od-
powiednio do właściwości organu nad-
zoru budowlanego wynikającej z prawa 
budowlanego) lub do wezwania powia-
towego inspektora nadzoru budowlane-
go do przeprowadzenia kontroli wska-
zanej budowy lub robót budowlanych 
w zakresie stosowania określonych (w 
tym zakwestionowanych) wyrobów bu-
dowlanych. W takiej sytuacji właściwy 
organ nadzoru budowlanego decyduje, 
na podstawie przepisów prawa budow-
lanego, o wstrzymaniu lub możliwości 
kontynuowania robót budowlanych.

 Możliwość zabezpieczenia wyrobu 
albo jego określonej partii (w okresie 
2 miesięcy) przed dalszym przekazy-
waniem, w sytuacji wystąpienia okre-
ślonych okoliczności oraz poddania 
tego wyrobu badaniom kontrolnym 
w celu ustalenia, czy wyrób posiada de-
klarowane przez producenta właściwo-
ści użytkowe. 
 W sytuacji, gdy kontrolowany (produ-
cent, importer lub sprzedawca) w szcze-
gólności nie przedstawi dokumentów 
związanych z oceną zgodności wyrobu 
albo dokumenty lub wyniki oględzin 
wyrobu wskazują, że nie spełnia on wy-
magań określonych ustawą, wojewódzcy 
inspektorzy nadzoru budowlanego mogą 

Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych - po  1 stycznia 2011 r. (cz.2)

Wyroby w budownictwie 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Wyroby w budownictwie

W poprzednim numerze „Inżyniera Mazowsza” autorka omawiała zmiany w usta-
wie o wyrobach budowlanych, koncentrując się na roli projektanta i kierownika bu-
dowy i producenta oraz ich odpowiedzialności, za jakość materiałów i ich zastoso-
wanie na placu budowy.  W drugiej części publikacji omawia ona obowiązki innych 
uczestników rynku budowlanego, wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych. 
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zabezpieczyć wyrób albo jego określoną 
partię przed dalszym przekazywaniem, w 
formie postanowienia ważnego przez 2 
miesiące (art. 22 ust. 1 ustawy). Ponadto, 
organy te mogą zabezpieczony u produ-
centa, importera lub sprzedawcy wyrób 
lub jego partię przed dalszym przekazy-
waniem (na podstawie ustaleń art. 22 c 
ustawy), poddać badaniom lub zlecić ich 
przeprowadzenie w celu ustalenia, czy 
wyrób posiada właściwości deklarowa-
ne przez producenta (art. 25 ust. 1 usta-
wy). Uprzednia regulacja w tym zakre-
sie ograniczała możliwość prowadzenia 
badań kontrolnych wyrobu budowlanego 
jedynie do próbek kontrolnych pobra-
nych wyłącznie u producenta.

 Zmiany dotyczące dokonywania wpi-
sów i ich usuwania w Krajowym Wyka-
zie Zakwestionowanych Wyrobów Bu-
dowlanych 
  Istotne zmiany wprowadzono w za-
kresie prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budow-
lanych w odniesieniu do dokonywania 
wpisów i ich usuwania z Wykazu (art. 
15 ust. 2 i 3). Wpisy są dokonywane wy-
łącznie w przypadku wydania decyzji 
ostatecznych, na podstawie znowelizo-
wanych przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 i 
3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 ustawy Zgodnie z dotychczasowymi 
i obowiązującymi przepisami, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, na 
wniosek wojewódzkiego inspektora nad-
zoru budowlanego lub z urzędu usuwa 
wpis w sytuacji, gdy producent, importer 
lub sprzedawca udowodni, że wycofał z 
obrotu wszystkie egzemplarze zakwe-
stionowanego wyrobu budowlanego, lub 
gdy niezgodności zakwestionowanego 
wyrobu budowlanego z wymaganiami 
określonymi w ustawie zostały usunięte 
- jednakże nie wcześniej niż w terminie 
6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na 
podstawie, których dokonano wpisu stały 
się ostateczne (art. 15 ust 3 pkt 1 ustawy). 
Natomiast, zgodnie z nowym przepisem 
art. 15 ust. 3 pkt 2 - w sytuacji, gdy pro-
ducent, importer, lub sprzedawca zaprze-
stał prowadzenia działalności gospodar-
czej - usunięcie wpisu nie może nastąpić 
wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od 
dnia dokonania wpisu do Wykazu. 
  Szczegółowe zasady prowadzenia 
Wykazu, z uwzględnieniem wprowadzo-
nych zmian w ustawie o wyrobach budow-
lanych, określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia Krajo-
wego Wykazu Zakwestionowanych Wy-
robów Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 
486). 

 Obowiązek przekazywania Głównemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
informacji o kontrolach wyrobów bu-
dowlanych, przeprowadzonych przez 
wojewódzkich inspektorów nadzoru bu-
dowlanego wprowadzonych do obrotu 
  Nowelizacją ustawy o wyrobach 
budowlanych wprowadzono również 
ustawowy obowiązek przekazywania 
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Bu-
dowlanego przez wojewódzkich inspek-
torów nadzoru budowlanego informacji 
o przeprowadzonych kontrolach wyro-
bów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu oraz wydanych postanowieniach i 
decyzjach, a także o wydanych opiniach 
dla organów celnych (art. 13 ust.1 pkt 5 
ustawy). Na podstawie przepisu art. 14 
ust. 4 ustawy zostało wydane rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 
grudnia 2010 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu informacji o przeprowa-
dzonych kontrolach wyrobów budow-
lanych i wydawanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach, a także o sposobie  
i terminie przekazywania tych informa-
cji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706), które 
określiło szczegółowy zakres, sposób i 
termin przekazywania tych informacji. 

 Zmiany dotyczące rozstrzygnięć ad-
ministracyjnych wydawanych przez 
wojewódzkich inspektorów nadzoru bu-
dowlanego w postępowaniach admini-
stracyjnych prowadzonych w sprawach 
wyrobów budowlanych 
  Wprowadzone zmiany w tym wzglę-
dzie polegają m.in. na zastąpieniu po-
stanowieniem uprzednich decyzji „tym-
czasowych” wydawanych na producenta 
i sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 
31 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wprowadze-
niem wydawania w wyniku kontroli u 
sprzedawcy dwóch decyzji: zakazującej 
dalszego przekazywania wyrobu budow-
lanego albo jego określonej partii przez 
sprzedawcę oraz nakazującej wycofanie 
z obrotu wyrobu lub jego określonej par-
tii przez producenta lub importera (art. 
30 ust., 1 pkt 2). Ponadto, w sytuacji, 
gdy producent i importer mają siedzibę 
poza terytorium RP wojewódzcy inspek-
torzy nadzoru budowlanego mogą na 
sprzedawcę nałożyć również obowiązek 
wycofania z obrotu wyrobu budowlane-
go lub jego określonej partii (art. 30 ust. 
1 pkt. 3 ustawy). 
  Wprowadzenie importera, obok 
dotychczasowych podmiotów, tj. pro-

ducenta i sprzedawcy, jako strony w po-
stępowaniu administracyjnym, wszczę-
tym w sprawie wyrobów budowlanych 
skutkuje możliwością nakładania na im-
portera w formie decyzji obowiązków 
takich, jak na producenta (art. 31 ust. 1 
ustawy). 
 Jednocześnie nakazy odkupienia, wy-
robu budowlanego albo jego określonej 
partii, na żądanie osób, które faktycznie 
nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy) oraz 
zniszczenia wyrobu budowlanego na 
koszt adresata decyzji (art. 31a ust. 3 
ustawy) będą mogą być nakładane nie 
tylko na producenta, ale także na im-
portera lub sprzedawcę, jeżeli producent 
lub importer mają siedzibę poza teryto-
rium RP.  

 Zmiany w przepisach karnych 
 Nowelizacja ustawy o wyrobach bu-
dowlanych wprowadziła także zmiany 
do Rozdziału 6 Przepisy karne, które 
polegają m.in. na ujednoliceniu zasad 
odpowiedzialności karnej w przypad-
ku, gdy wyroby oznakowane znakiem 
budowlanym lub oznakowaniem CE nie 
spełniają wymagań ustawy. Jednocze-
śnie, w art. 1 ust. 3 ustawy o systemie 
oceny zgodności wyłączono stosowanie 
przepisów Rozdziału 7 Odpowiedzial-
ność karna tej ustawy, co oznacza, że nie 
będą one miały zastosowania do wyro-
bów budowlanych. 

 Przepisy wykonawcze do ustawy  
o wyrobach budowlanych, związane ze 
zmianami w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. wyrobach budowlanych  (Dz.U. 
Nr 92, poz. 881 z późn. Zm.), wprowa-
dzonymi po dniu 1 stycznia 2011 r.:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 25 grudnia 2010 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu informacji o przepro-
wadzonych kontrolach wyrobów budow-
lanych i wydawanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach, a także o sposobie 
i terminie przekazywania tych informa-
cji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie pró-
bek wyrobów budowlanych, wprowadzo-
nych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budow-
lanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa  jest członkiem Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa i członkiem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  Problematyka: wymagań stawianych wyrobom budowlanym wprowadzonym do obrotu, kontroli i nadzoru 
nad rynkiem wyrobów budowlanych oraz kontroli i nadzoru nad stosowaniem wyrobów budowlanych zosta-
ła przez autorkę artykułu szeroko omówiona w referacie p.t. „Wpływ wyrobów na bezpieczeństwo obiektów 
budowlanych” przedstawionym podczas konferencji Awarie budowlane w maju 2009 r. (referat opublikowany  
w materiałach konferencyjnych oraz w nr… Inżyniera Budowlanego) 
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Propozycje korekt i uzupełnień 
do ustawy o zamówieniach publicznych

Często spotykamy się z zarzutami prze-
cieku informacji, które na danym eta-

pie przetargu nie powinny być ujawnione. 
Oferentów znających wcześniej uwarun-
kowania przetargu stawiają one w uprzy-
wilejowanej sytuacji. Należy rozważyć 
sposoby „uszczelnienia” przetargu. Poni-
żej jedna z propozycji:  
 wprowadzić system kodowania składa-

nych ofert, analogicznie jak np. kodo-
wanie egzaminów wstępnych, matur itp. 
wg odpowiednio przygotowanej instruk-
cji. Na przykład:
- każdą ofertę powinno się składać w 
trzech ponumerowanych i odpowied-
ni opisanych kopertach włożonych do 
jednej koperty – obwoluty. Koperta 
obwoluta powinna zawierać wyłącznie 
„adres” ustalony w SIWZ. Na kopertę 
główną nalepia się kod, który otrzymu-
je również składający ofertę. W czasie 
otwarcia ofert kod z obwoluty przeno-
si się na obydwie znajdujące się w niej 
trzy koperty z zawartością poszczegól-
nych kopert ustaloną w zapisach SIWZ. 
Koperta Nr 1 powinna zawierać pełną i 
szczegółową ofertę techniczną. Koper-
ta Nr 2, powinna zawierać wszystkie 
wymagane SIWZ dokumenty formalne 
(dane oferenta, referencje, certyfikaty,
wykaz personelu przewidzianego do 
realizacji zadania, harmonogram rze-
czowy) itp. Koperta Nr 3 powinna za-
wierać wyłącznie proponowaną cenę za 
wykonanie zadania z harmonogramem 
płatności, jeśli był wymagany
- proponuje się trzystopniowe otwiera-
nie ofert. Pierwsze otwarcie następuje 
na dotychczasowych zasadach, z tym 
że w czasie tego „otwarcia” ujawnia się 
wyłącznie firmy, które złożyły oferty i
sporządza protokół z listą w kolejności 
złożenia oferty. Można również dopu-
ścić ogłoszenie wartości jaką Inwestor 
przeznaczył na wykonanie zadania
- po analizie i punktacji zawartości 
technicznej ofert z koperty Nr 1 (dla 
oceniających ofertę techniczną oferent 
powinien być anonimowy), przedstawia 
się protokół wraz z punktacją  technicz-
nej części oferty. Protokół powinien być  
podpisany przez wszystkich członków 
komisji 
- otwierane są koperty Nr 2. Otwiera 
się koperty Nr 2 tylko tych oferentów, 
którzy spełnili wymagania techniczne 
i których oferty techniczne zostały za-
kwalifikowane do dalszej procedury.
Otwarcie kopert Nr 2 powoduje automa-
tycznie dekodowanie, gdyż zawierają 
one imienne dane oferentów.
- po analizie zawartości kopert Nr 2 
przedstawia się protokół z listą oferen-
tów, którzy przeszli do dalszego trybu 

postępowania przetar-
gowego.
 Sposób kodowania 
należy każdorazowo, 
jasno i szczegółowo 
opisać w SIWZ w spo-

sób nie budzący wątpliwości i podejrzeń.
Należy wprowadzić, jako obowiązek zasa-
dę wyboru oferty najkorzystniejszej (best 
value offer). Dla realizacji takiego rozwią-
zania konieczne jest:
 rezygnacja z zasady wyboru oferty naj-

tańszej
 wprowadzenie konieczności określenia 

kryteriów technicznych i organizacyj-
nych w warunkach SIWZ zamówień 
publicznych

 wprowadzenie znaczącej wagi kryteriów 
technicznych (nawet do 60% wartości 
punktacji) jako obowiązek, czyli uzna-
nie, że cena nie może być jedynym kry-
terium stanowiącym o wyborze oferty

 uzyskane punkty stanowią sumę punk-
tów za ofertę techniczną i proponowaną 
cenę 

 wybierana jest oferta z najwyższą sumą 
ocen nie podlegająca odrzuceniu 

1.1. Dla zamówień publicznych przekra-
czających wartość np. 5 000 000,00 
PLN rozpatrzyć wprowadzenie obo-
wiązku uczestnictwa w komisjach prze-
targowych osób merytorycznie przygo-
towanych, na pełnych prawach członka 
komisji przetargowej. Można zapropo-
nować udział członków Samorządów 
Zawodowych, dobieranych losowo z list 
regularnie weryfikowanych.

1.2. Należy rozważyć możliwość nieza-
leżnej punktacji przez każdego z człon-
ków komisji przetargowej i jako wynik 
przyjmować średnią.

1.3. Wprowadzić zaliczenie udokumento-
wanego doświadczenia osób przewidy-
wanych do wykonania realizacji zadania 
na równi z doświadczeniem firmy (za-
pobiegnie to eliminacji firm z małym
stażem organizacyjnym, ale z wysoko 
kwalifikowanym personelem.

1.4. Punktacja techniczna powinna być 
ustalana indywidualnie dla każdego za-
dania. 

1.5. W Prawie Zamówień Publicznych na-

leży jasno określić, kiedy proponowana 
cena jest „rażąco niska”. Za cenę rażąco 
niską należy uznać cenę, której wartość 
jest mniejsza niż 80% przewidywanej 
wartości zamówienia. Taką ofertę należy 
odrzucić. Obecnie zbyt często ma miej-
sce nieuzasadnione zaniżanie ceny. Jako 
przykład niech posłuży rozstrzygnięcie 
przetargu na Inżyniera kilku kontrak-
tów w ramach projektu „Rozbudowa i 
modernizacja systemu zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzenia ścieków”  dla 
dużego miasta w Polsce (szeroko rozu-
miany konsulting z funkcją Inwestora 
Zastępczego). Budżet zadania został 
określony w wysokości 12 milionów 
PLN, a najniższa złożona oferta opiewa-
ła na sumę 1,8 miliona PLN, czyli zale-
dwie 15% budżetu! Inwestor nie będzie 
miał dużych szans, przy obecnym stanie 
prawnym, na odrzucenie tej oferty nie 
narażając się na odwołanie a może także 
na proces sądowy. Podobnych przykła-
dów jest więcej.

1.6. Można rozważyć, w ramach punktacji 
technicznej, także punktację za termin 
realizacji uwzględniając realność pro-
ponowanych terminów.

1.7. W SIWZ należy określić szczegó-
łowość oferty. Oferta w swojej części 
technicznej powinna zawierać: 
 proponowane rozwiązania techniczne
 proponowane materiały podstawowe
 informacje o programach w jakich 
będą wykonane projekty (dotyczy to 
zarówno przetargów na projektowanie 
jak i na roboty budowlane, w których 
jest obowiązek wykonania projektów 
powykonawczych a często także wyko-
nawczych)

 proponowany harmonogram rzeczowy 
realizacji zadania

1.8. W realizacjach zamówień publicz-
nych wprowadzić obowiązek ustalenia 
w SIWZ zasady płatności częściowych 
za zrealizowanie i zakończenie okre-
ślonych etapów inwestycji. Obecnie 
nagminnym jest stosowanie płatności 
jednorazowej, szczególnie przy opraco-
waniach projektowych, co szczególnie 
przy długo trwających opracowaniach 
stawia firmy projektowe w trudnej sy-
tuacji.

Przetargi publiczne w budownictwie (cz.2)

Kryterium najniższej ceny 
  mgr inż. Andrzej Wasilewski, Komisja ds. Legislacji MOIIB

Inżynier Mazowsza nr 6 (34) listopad 2011

W nr 5/2011 „Inżyniera Mazowsza” opublikowaliśmy pierwszą część artykułu, 
poświęconą ogólnym procedurą i rodzajom przetargów publicznych. Druga jego 
część dotyczy potrzeby zmian w procedurach i przepisach przetargowych oraz 
potrzeby monitorowania zadania inwestycyjnego, objętego PZP, a więc spraw wie-
lokrotnie artykułowanych przez środowisko budowlane.
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1.9. Dopuścić zawieranie umów ryczał-
towo – ilościowych, z limitem wzrostu 
zamówienia nie przekraczającym np. 
10% wartości umowy bez konieczności 
rozpisywania przetargu na zwiększony 
zakres zadania. Pozwoli to uniknąć, w 
przypadku nieprzewidzianego wzrostu 
zakresu prac, niebezpieczeństwa wpro-
wadzenia nowego Wykonawcy (Projek-
tanta).

1.10. Należy jednoznacznie dopuścić do 
przetargów autorów opracowań przed-
projektowych. Wykluczenie ich z moż-
liwości wykonania opracowania, które 
będzie kierowane do realizacji, stwarza 
paradoksalną sytuację pozbawienia ich 
możliwości wpływu na:
 obronę własnej myśli technicznej i co 

za tym idzie prawa autorskiego 
 zachowanie wstępnych rozwiązań 

przedstawionych w opracowaniach 
studyjnych i przedprojektowych

1.11. W materiałach przetargowych na 
projektowanie, w przypadku wykonania 
opracowań przedprojektowych lub kon-
kursów, należy zapewnić udział autorów 
tych opracowań jako konsultantów, jeśli 
nie będą wykonawcami dalszych opra-
cowań, przede wszystkim  projektów 
budowlanych i wykonawczych.

1.12. Należy wprowadzić obowiązek uza-
sadnienia odrzucenia oferty, uzasadnie-
nia wyników przetargów w formie pro-
tokółu komisji i obowiązku przekazania 
ich wszystkim uczestnikom postępowa-
nia. Uzasadnienie musi się odwoływać 
do odpowiednich przepisów, ustaw i 
wymagań SIWZ.

1.13. W przypadku odrzucenia odwołania 
od decyzji, uzasadnienie musi być ana-
logiczne.

1.14. Decyzja o odrzuceniu oferty powin-
na być wypadkową decyzji wszystkich 
członków komisji przetargowej (zwykłą 
większością głosów) i podpisana przez 
wszystkich członków komisji a nie tylko 
przez jej przewodniczącego.

1.15. W celu uniknięcia wadliwego okre-
ślenia wartości zamówienia, podstawą 
do wyceny robót budowlanych powinien 
być tzw. projekt ofertowy, może to być 
projekt budowlany rozszerzony o zakre-
sy robót lub/i kosztorys inwestorski.

1.16. Wyłączyć możliwość umieszczania 
w SIWZ zapisów włączających w koszt 
ryczałtowy wyceny, koszty niemożliwe 
do określenia na etapie oferty (np. kosz-
ty wykupu działek pod budowę, koszty 
odszkodowań, koszty wylesień, koszty 
uzyskania służebności gruntów).

1.17. W przetargach „zaprojektuj i wybu-
duj” powinien być wprowadzony obo-
wiązek wydzielenia kosztów na projekt i 
nadzór autorski. Koszty te nie mogą być 
przeznaczone na inne działania.

Monitorowanie realizacji 
zadania inwestycyjnego, objętego PZP

  Rozstrzygnięcia przetargów publicz-
nych zawsze budzą wątpliwości wśród 
„przegranych”. Zadowolonym jest zazwy-
czaj tylko zwycięzca i też nie zawsze. Za-
dowolenie przygasa, gdy podczas publicz-
nego otwarcia ofert okazuje się, że mógł 
wygrać z ceną znacząco wyższą. 
  W większości przypadków, szczegól-
nie wśród firm, które nie wygrały przetargu,
zainteresowanie przebiegiem inwestycji,  
a szczególności przestrzeganiem terminów 
i wartości ofertowej, trwa nieprzerwanie. 
Pomimo, iż przetarg był rozstrzygany w 
ramach ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych, uzyskanie wiarygodnych informacji, 
a więc „prywatne” monitorowanie realiza-
cji, jest w większości przypadków bardzo 
utrudnione a dostęp do sprawozdania koń-
cowego z realizacji, jeśli w ogóle takie ist-
nieje, jest praktycznie nieosiągalny.
 Proponuję, by Prawo Zamówień Pu-
blicznych zobowiązywało Inwestora do 
zawarcia w umowie z Wykonawcą obo-
wiązku sporządzania okresowych infor-
macji o stanie realizacji oraz sprawozdania 
końcowego z zakończonej inwestycji ob-
jętej przetargiem publicznym. Informacje 
okresowe i sprawozdanie końcowe powin-
ny zawierać odpowiednio:
 informacje o przebiegu prac i zgodności 

z harmonogramem
 informacje o zwiększeniu lub zgodności 

zakresu robót powierzonych zadań wraz 
z  określeniem i uzasadnieniem przy-
czyn zwiększenia, jeśli wystąpiło 

 rozliczenia poniesionych kosztów i ich 
zgodności ze zwycięską ofertą i umową

 informacje o dotrzymaniu terminów re-
alizacji, a jeśli nie dotrzymano to poda-
nie i udokumentowanie przyczyn opóź-
nień,

 informacje o nałożonych karach umow-
nych

 informacje o zmianach zakresu robót  
i przyczynach tych zmian

 Za sporządzenie takich informacji i 
sprawozdania powinien być odpowiedzial-
ny nadzór ze strony Inwestora (np. Inży-
nier Kontraktu) a za publikację Inwestor. 
Obowiązek sporządzania informacji okre-
sowych powinien dotyczyć przetargów o 
dużej wartości (np. powyżej 5 000 000,00 
PLN, a sprawozdania końcowego wszyst-
kich. Publikacja powinna być przedstawia-
na na stronie internetowej Inwestora.

Udział inżynierów w gremiach 
doradczych Urzędu 

Zamówień Publicznych 

  Zgodnie z art. 158 ust. 2 Prawa Za-
mówień Publicznych, przy prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych działa Rada Zamó-
wień Publicznych w składzie 10-15 człon-

ków. Członków Rady, która liczy obecnie 
15 osób, mianuje Prezes Rady Ministrów. 
Wśród uprawnionych do zgłaszania kan-
dydatów do Rady nie ma największej or-
ganizacji zawodowej jaką są inżynierowie 
zrzeszeni w Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa. Można powiedzieć, że w 
Radzie Zamówień Publicznych brak jest 
parytetu zawodowego. Tylko jedna osoba, 
obecny przewodniczący Rady, jest inżynie-
rem, i nie ma tu znaczenia, że z ogromnym 
doświadczeniem. Jest jedynym inżynierem, 
członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa  w 15 osobowym 
gronie. Wśród pozostałych 14 członków 
znajduje się 9 prawników, 2 ekonomistów, 1 
humanista, 1 absolwent wydziału nauk poli-
tycznych, 1 absolwent wydziału administra-
cji. Nie ujmując nic z doświadczenia ww. 
przedstawicieli, można uznać zdecydowaną 
nad reprezentatywność grupy prawników 
(60% składu Rady). Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa powinna postawić sobie za 
cel uzyskanie możliwości zgłaszania kan-
dydatów i osiągnięcie swego rodzaju pary-
tetu zawodowego w tym gremium. 

Uwagi dodatkowe 

1.18. Niedoskonałości Ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych mają także wpływ 
na zamówienia niepubliczne, a Zama-
wiający wykorzystują te fragmenty PZP, 
które są dla nich wygodne. W efekcie 
takiego konglomeratu powstaje SIWZ, 
w którym w zależności co lepsze dla 
Zamawiającego, powołuje się on raz na 
przepisy wewnętrzne firmy innym razem
na Prawo Zamówień Publicznych. Prym 
wiodą tutaj firmy do niedawna jeszcze
państwowe, lub o kapitale mieszanym.

1.19. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
podjęła wspólnie z innymi samorządami 
zawodowymi, w tym z Izbami Architek-
tów i Urbanistów (tzw. Grupa B-8), próbę 
zmiany i uściślenia niektórych zapisów 
PZP. Proponuję, by po rozpatrzeniu za-
wartych powyżej propozycji, MOIIB 
przekazała je do rozpatrzenia przez ww. 
grupę z wnioskiem do  ewentualnego 
przekazania Urzędowi Zamówień Pu-
blicznych.

1.20. Co pewien czas zmiany w Prawie Za-
mówień Publicznych są dokonywane, ale 
niestety nie w takim zakresie i terminach 
jakich oczekują uczestnicy procesu bu-
dowlanego.

1.21. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
jest stowarzyszeniem o ogólnopolskim 
zasięgu, skupiającym ponad 100 tysięcy 
inżynierów i techników budownictwa. 
PIIB dysponuje ogromną siłą, także wy-
borczą, która upoważnia do prowadzenia 
nieustannych akcji na rzecz rozsądnego 
prawa. Problemy związane z  przetarga-
mi publicznymi mają wpływ na właściwe 
wynagradzanie inżynierów.



Trzecia domena, to działalność kulturalno-
-oświatowa. Spółdzielnia posiada kluby 
i prowadzi aktywną działalność kultural-
no-oświatową, przeznaczoną dla dzieci 
i młodzieży. W klubach odbywają się spo-
tkania kół emerytów i rencistów, bowiem 
RSM „Praga”  współpracuje ze Związkiem 
Emerytów i Rencistów.  Za tę działalność 
zostali odznaczeni Złotą Honorową Odzna-
ką Związku Emerytów i Rencistów.  

  - Staramy się korzystać również z fun-
duszy unijnych - dodaje prezes - Wcześniej, 
braliśmy z powodzeniem udział w między-
narodowym projekcie rewitalizacji osiedli z 
wielkiej płyty, znajdującym się w programie 
INTERREG IIIB CADSES (LHASA  - Large 
Housing Areas Stabilisation Action). Obecnie 
bierzemy udział w innym projekcie unijnym, 
w ramach programu dla Europy Środkowej. 
Projekt ten ma za zadanie wypracowywać, do-
bre procedury dotyczące oszczędzania ener-
gii i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, w budynkach wielorodzinnych, znaj-
dujących się w zabudowie wielkomiejskiej. 
Projekt ten, o akronimie EnSURE (www.en-
sure-project.eu) prowadzony jest przy współ-
udziale 14 członków z kilku państw UE. 
 - Mamy nadzieję, że przyniesie to wymier-
ne efekty - mówi prezes - Chcemy wykorzy-
stać w tym programie energię słoneczną, które 
będzie nam wspomagała tradycyjne źródła za-
opatrzenia w ciepło. To uczestnictwo wyróżnia 
korzystnie spółdzielnię spośród podmiotów 
gospodarujących zasobami mieszkaniowymi. 
  Możemy się także pochwalić  dobrą sy-
tuacją gospodarczo - finansową. W roku 2009 

  - Na osiedlu Namysłowska osiągnęliśmy 
bardzo wysoki standard budowy: ładną formę 
architektoniczną i wzorcowe rozplanowanie 
urbanistyczne - informuje prezes - Saramy się 
dbać o wysoką jakość wykonania, stosujemy 
materiały bardzo dobrej jakości. Zapewniamy 
przyszłym mieszkańcom miejsca postojowe w 
garażach podziemnych.  W otoczeniu budyn-
ków zakładamy place zabaw, budujemy bo-
iska i  miejsca do parkowania. Dbamy o to, by 
mieszkańcy otrzymali od spółdzielni nie tylko 
samo mieszkanie, ale by mieszkali w godzi-
wych warunkach i w dobrym otoczeniu.
  Od pewnego czasu inwestycje RSM „Pra-
ga” wznoszone są w systemie deweloperskim. 
Wypracowany zysk w części przeznaczamy na 
remonty istniejących zasobów, a w części na 
nowe inwestycje. To przyjmowane jest z du-
żym zadowoleniem przez członków spółdziel-
ni. Dzięki nim możemy przecież wykonywać 
więcej prac remontowych.
  Wiosną przyszłego roku spółdzielnia 
przystąpi do budowy kolejnych domów, 
w podwarszawskich Markach (147 mieszkań) 
i na Targówku (118 mieszkań). W drugiej po-
łowie roku planują  rozpoczęcie budowy na 
Tarchominie. Będzie to budynek wielorodzin-
ny z 83 mieszkaniami oraz garaż wolnostojący 
z 436 miejscami.
  Budynek w Markach powstanie w syste-
mie spółdzielczym, jako mieszkania lokator-
skie.  W tym celu spółdzielnia zaciągnie kredyt 
w banku, a przyszli mieszkańcy będą go spła-
cać w czynszu. Będzie to zatem taka forma, 
jaką do niedawna były mieszkania lokatorskie, 
kredytowane z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego. W związku z tym, że nie ma już 
tego funduszu i nie ma innej formy wspierania 
budownictwa dla osób słabiej sytuowanych, to 
tę funkcję przejmuje za Państwo RSM „Pra-
ga”. Mieszkania  w pierwszej kolejności będą 
przeznaczone dla członków oczekujących w 
spółdzielni oraz dla dzieci członków miesz-
kających. - Myślę, że cena będzie niewysoka, 
w pobliżu 4,5 tys. zł za m kw.-  mówi prezes -. 
Mamy już wielu chętnych.    

Duży może więcej
Laureat konkursu 

„Firma inżynierska Mazowsza roku 2011”  
Laureat konkursu 

dokończenie ze str. 10

spółdzielnia uzyskała wynik brutto z działal-
ności gospodarczej w kwocie ponad 15 mln 
zł. W ub.r. osiągnęliśmy wynik ponad 12 mln 
zł. Środki z  działalności gospodarczej prze-
znaczane są w całości na zasilenie funduszu 
remontowego. Natomiast z działalności inwe-
stycyjnej, część przeznaczono na zakup grun-
tów pod kolejne inwestycje, a ponad 2 mln zł 
zasiliło fundusz remontowy.
  Działalność remontowo-eksploatacyjną 
RSM „Praga” prowadzi w oparciu o plan go-
spodarczo-finansowy spółdzielni oraz w opar-
ciu o plan remontów, który określa wszystkie 
zadania remontowe do wykonania w danym 
roku. Już we wrześniu taki plan został przy-
jęty na rok 2012. Roczne plany remontów są 
przyjmowane w oparciu o wieloletni plan re-
montów i modernizacji zasobów spółdzielni. 
Pięcioletni okres planowania pozwala z wy-
przedzeniem ustalić, jaka jest kolejność prac, 
co i kiedy będzie robione, ile na to potrzeba 
pieniędzy w następnych latach
  - To, że jesteśmy dużą spółdzielnią 
– stwierdza Andrzej Półrolniczak - pozwala 
nam korzystać z efektu makroskali. Prowa-
dząc prace remontowe, sami negocjujemy 
z dostawcami ceny materiałów. To pozwala 
uzyskiwać niższe koszty prac remontowych. 
Wykorzystujemy tę metody także do negocjo-
wania cen usług komunalnych, ubezpieczenia 
spółdzielni i innych. Ogłaszając przetargi na 
wymianę instalacji dostaw ciepła i ciepłej 
wody, jak również roboty dociepleniowe dla 
15-20 budynków rocznie, uzyskujemy niższe 
ceny wykonawstwa. To wszystko przekłada 
się na  czynsze. Są one znacznie niższe, niż 
w zasobach komunalnych i we wspólnotach 
mieszkaniowych. I o to, obok dbałości o stan 
techniczny i jakość zamieszkiwania, chodzi 
w strategii RSM „Praga”.

Ulica Jagiellońska

Osiedle Kijowska, plac zabaw przy ul. Ząbkowskiej

Osiedle Generalska, plac zabaw przy ul. ZamiejskiejBudowa przy ul. Namysłowskiej na Pradze


