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O ddajemy do rąk Czytelników ostatni w tym roku numer 
„Inżyniera...” – ostatni, a zarazem pierwszy, bo ze zmienioną 
szatą graficzną i nowym układem treści. Artykuły znalazły 

swoje miejsce w tematycznych działach, od Aktualności prezentują-
cych najważniejsze wydarzenia z życia MOIIB, do Po godzinach, z felie-
tonami, rozrywką i odrobiną refleksji. 

A co znalazło się w numerze? Okazją do rozmów o przeszłości 
i przyszłości były tegoroczne uroczyste obchody Dnia Budowlanych. 
Nie mogło  zabraknąć Relacji z tego wyjątkowego wydarzenia (s. 4). 
Uzupełnia ją  Fotoreportaż z Teatru Ateneum, w którym spotkali się 
w tym roku członkowie Izby i zaproszeni goście (s. 28). Redakcja sko-
rzystała z okazji, by przeprowadzić Sondę na temat perspektyw branży 
budowlanej, jak i jej problemów (s. 18). W wieku wypowiedziach wra-
cał wątek legislacji. Nowe projekty ustaw o inżynierach budownictwa 
i architektach budzą kontrowersje (s. 5). W Wywiadzie z Ryszardem 
Rakiem (s. 12) rozmawiamy m.in. o budownictwie mieszkaniowym, 
prawie budowlanym i... strzelectwie. Roman Lulis, Przewodniczący 
Rady MOIIB, zapowiedział podczas gali Dnia Budowlanych: – Będzie 
większe otwarcie na zewnątrz, zamierzam zintensyfikować współpra-
cę międzynarodową, zmodyfikować politykę informacyjną oraz uroz-
maicić szkolenia prowadzone w ramach doskonalenia zawodowego.  
We współczesnym budownictwie granice nie są przeszkodą.  
Na polskim rynku działają międzynarodowe firmy, pracownicy prze-
mieszczają się między krajami, rozpowszechniają się nowe techno-
logie i rozwiązania. W tej sytuacji wymiana doświadczeń staje się 
niezbędna. W październiku podpisane zostały porozumienia między 
Mazowiecką Izbą a organizacjami z Białorusi, Litwy i Łotwy (s. 6);  
jak twierdzi Andrzej Wasilewski, Kazachstan chce brać przykład z pol-
skich budowlańców (s. 7).

Życie inżyniera to nie tylko praca. Po godzinach warto znaleźć 
czas na sport (s. 23), partię brydża (s. 24) czy fotografowanie (s. 10),  
albo na pasje rzadkie i nietypowe, jak pszczelarstwo (s. 21).

Życzymy Czytelnikom wspaniałych Świąt i jeszcze lepszego 
Nowego Roku. Mamy nadzieję, że „Inżynier Mazowsza” w nowej 
odsłonie stanie się Waszą oczekiwaną pożyteczną lekturą.

Redakcja  

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 i środy: 08.00-16.00  
piątki: 08.00-14.00

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

Przewodniczący Rady MOIIB  
sekretariat: pok. 126  
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00  
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl  
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.  
tel.: 22 868 35 50, wew. 145

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

Komisja Kwalifkacyjna:  
sprawy nadawania uprawnień budowlanych 
i tytułu rzeczoznawcy  
– parter, wejście II pok. 11, 12  
dyżury: pon. i czw. godz. 16.00-18.00 
tel.: 22 878 04 03, 22 878 04 04

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

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

Dział Członkowski: 
przyjęcia nowych członków i wydawanie 
zaświadczeń – pok. 101  
telefon bezpośredni: 22 878 04 11

Dział Doskonalenia Zawodowego:  
czytelnia norm i czasopism: pok. 121  
telefony bezpośrednie: 22 828 34 10,  
wew. 140 i 141

BIURA TERENOWE  
Godziny przyjęć interesantów tak jak w biurze 
w Warszawie  
›  Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 6  

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

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

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

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

› Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161;  
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  
tel.: 693 933 036, e-mail: btsiedlce@maz.piib.org.pl

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Rada Programowa:  
Przewodniczący: Mieczysław Grodzki Członkowie: 
Andrzej Bratkowski, Radosław Cichocki,  
Roman Lulis, Jerzy Kotowski, Mariusz Okuń, 
Leonard Runkiewicz, Andrzej Wasilewski. 

Projekt graficzny, skład i łamanie: Antek Hubar

Nowe otwarcie Inżyniera...
Kończy się rok 2018, czas na podsumowania i plany.
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5 października 2018r. w warszawskim Teatrze Ateneum 
odbył się coroczny Mazowiecki Dzień Budowlanych 
zorganizowany przez naszą izbę. Na spotkanie przybyli 

zaproszeni przedstawiciele władz i samorządów, liczni człon-
kowie MOIIB, a wśród nich wielu młodych. Nie tylko ten dzień 
jest dla nas wyjątkowy, również cały 2018 rok jest rokiem waż-
nych jubileuszy, jakim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz  90-lecie ustanowienia uprawnień budow-
lanych. To właśnie dzięki przepisom wprowadzonym w dniu 
28.02.1928r. „Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli” rozpoczął się 
odpowiedzialny wkład Polskiego In-
żyniera w odbudowę niepodległej 
Polski. Kontynuuje to teraz Izba Inży-
nierów Budownictwa. 

Dziś Polska jest już we Wspólno-
cie Europejskiej. Pozytywne tego 
skutki odczuwają zwłaszcza budow-
lańcy, nie tylko lokalnie, ale i na mię-
dzynarodowym rynku pracy. 

Przekonany jestem, że jako samo-
rząd zawodów zaufania publiczne-
go, powinniśmy zyskiwać należne 
uznanie wśród społeczeństwa po-
przez ciągłe i profesjonalne pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych 
naszych członków, oraz szacunek do 
siebie nawzajem. Jednocześnie jako 
władze izby nie możemy zapominać 
o ważnej roli nadzoru Izby nad nie-
ustanie zmieniającą się w ostatnim 
okresie legislacją gospodarczą oraz wprowadzaniem nowych 
przepisów i ustaw, w tym ostatnio dyskutowanym projekcie 
ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa.

W świetle ostatnio publikowanych projektach ustaw o ar-
chitektach i o inżynierach budownictwa po przeanalizowaniu 
ich treści wszystkie okręgowe izby w tym nasza Mazowiecka 
Izba przesłały do Polskiej Izby Inżynierów swoje uwagi. Projek-
ty spotkały się z dość krytyczną opinią, inżynierowie sceptycz-
nie podchodzą do proponowanych regulacji, ponieważ w wie-
lu przypadkach jest sprzeczna w stosunku do zapisów Prawa 
Budowlanego, wg którego są obowiązki, które mogą podej-
mować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej 
oraz profilu na Facebooku. 

Obejmując urząd przewodniczącego Mazowieckiej Izby In-
żynierów Budownictwa, deklaruję kontynuowanie dotychcza-
sowych, sprawdzonych  działań naszego samorządu, ale tak-

że chciałbym wprowadzić nowe kierunki i metody działania, 
sprzyjające poprawie warunków pracy i dokształcania naszym 
członkom.  Chciałbym szerzej otworzyć Mazowiecką Izbę In-
żynierów Budownictwa na współpracę międzynarodową oraz 
wprowadzić innowacyjne szkolenia w ramach doskonalenia 
zawodowego.

I tu właśnie zwracam się szczególnie w stronę Naszych 
członków z prośbą o interesujące, nowatorskie, a przede 
wszystkim użyteczne w codziennym zawodowym życiu pro-
pozycje tematyczne.

Mając na uwadze trudności zgła-
szane przez członków na różnych 
etapach procesu budowlanego  de-
klaruję, że będę kontynuować inicja-
tywę organizacji cyklu spotkań ma-
jących na celu usprawnienie procesu 
inwestycyjnego w budownictwie. 

Możliwość dyskusji w spornych 
kwestiach podczas bezpośredniego 
kontaktu na gruncie urzędnik – in-
żynier, przedkłada się na poprawę 
i przyspieszenie  formalności, z któ-
rymi na co dzień w urzędach spoty-
kają się nasi członkowie. Rozmawia-
liśmy i nadal będziemy rozmawiać 
na spotkaniach w wielu miejsco-
wościach naszego województwa 
z przedstawicielami różnych szcze-
bli Nadzoru Budowlanego, Wydzia-
łów Architektury i Planowania Prze-

strzennego, Geodezji oraz Zarządów Dróg poszczególnych 
urzędów. Rezultaty tych spotkań przekazujemy do osób i in-
stytucji decyzyjnych.

Szczególnie chciałbym wesprzeć inicjatywy  Koła Młodych 
Inżynierów działającego przy naszej Izbie. W profesjonalny 
sposób organizują oni szkoleniowe wyjazdy techniczne na 
różne ciekawe obiekty budowlane, które nie tylko wzbogaca-
ją o nowe doświadczenia zawodowe ale także integrują nasze 
środowisko. Chciałbym zachęcić nie tylko członków Koła Mło-
dych ale wszystkich członków Mazowieckiej Izby Inżynierów 
Budownictwa do udziału w tych przedsięwzięciach. 

Koleżanki i Koledzy z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
narodzenia, życzę Wam spędzenia tego czasu w ulubionym 
gronie rodzinnym i przyjacielskim, w atmosferze wolnej od 
trosk i zawodowej codzienności, przy smacznie zastawionych 
stołach i porcji aktywnego wypoczynku.

Roman Lulis
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P iątego października 2018 na Powi-
ślu spotkali się członkowie MOIIB, 
przedstawiciele Izb z całego kraju, 

reprezentanci środowiska naukowego oraz 
przedsiębiorcy. Doroczne wydarzenie po 
raz pierwszy odbyło się w teatrze. W urzą-
dzonych w stylu art-deco wnętrzach zgro-
madziło się przeszło trzysta osób. Święto 
branży budowlanej było też okazją do 
uczczenia dwóch ważnych rocznic, stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz 
dziewięćdziesięciolecia przyznania po raz 
pierwszy uprawnień budowlanych. Uroczy-
sty charakter spotkania podkreśliło wspólne 
odśpiewanie hymnu państwowego. 

– To wyjątkowy rok – w rozpoczynają-
cym wieczór przemówieniu Przewodniczą-
cego Rady MOIIB, Romana Lulisa nie nie za-
brakło odniesień do historii i podsumowań, 
ale też deklaracji na przyszłość. Co czeka 
mazowiecką Izbę, największą w kraju, liczą-
cą przeszło 17 000 członków i przyjmującą 
co rok 1000 nowych? Jednym z priorytetów 
ma być większe otwarcie na świat i współ-
praca międzynarodowa z organizacjami 
zawodowymi z pobliskich krajów. 

W końcu w zawodzie inżyniera ważna jest 
umiejętność kooperacji i dobrej rozmowy, jak 
zauważył w swoim wystąpieniu wicepremier 
Janusz Piechociński. Rozwijana ma być rów-
nież działalność edukacyjna Izby, począwszy 
od szkoleń, po wyjazdy techniczne i spotka-
nia na placach budowy. Podczas uroczysto-
ści wręczono przyznawane przez Ministra 
Środowiska medale za zasługi dla ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, honorowe 
złote i srebrne odznaki PIIB.

Prestiżowe statuetki Złotego Promo-
tora Budownictwa otrzymali w tym roku 
Andrzej Oniszczuk oraz Wojciech Zabłoc-
ki. Pierwszy z laureatów od 1987 roku or-
ganizuje Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych. Przez trzy dekady w tych 
zawodach wystartowało przeszło 116 000 
uczniów. Nomen omen, Wojciech Zabłoc-

ki to również olimpijczyk – szermierz, czte-
rokrotny reprezentant Polski w igrzyskach 
olimpijskich, medalista, a przy tym pisarz, 
wykładowca, rysownik, a przede wszyst-
kim architekt, jak mało kto zasługuje na 
określenie „człowiek renesansu”. 

Ogłoszono również wyniki konkursu 
Firma Inżynierska Mazowsza roku 2018. 
W tym roku zorganizowany był już po raz 
ósmy. Jak podkreślił Jerzy Kotowski, członek 
kapituły konkursowej i zastępca Przewod-
niczącego Rady MOIIB, od początku celem 
przedsięwzięcia była promocje dobrych 
wzorów, przodujących firm budowlanych 
działających na terenie województwa. Od 
uczestników oczekiwano wysokiej jako-
ści procesu inwestycyjnego, stosowania 
nowoczesnych materiałów, technologii 
oraz metod projektowania i zarządzania. 
Nagrody przyznano w trzech kategoriach, 
wyróżniając wykonawców, firmy projekto-
we oraz zarządzające. 

Po części oficjalnej, przemowach i wspól-
nych zdjęciach „budowlani” zeszli ze sceny, 
a ich miejsca zajęli aktorzy. Marzena Trybała, 
Artur Barciś oraz Krzysztof Tyniec wcielili się 
w bohaterów sztuki „Kasta la vista” wyreży-
serowanej przez Ewelinę Pietrowiak. W ży-
ciu inżyniera biurokracja i irytujące przepisy 
rzadko są powodem do śmiechu, ale ma-
gia teatru zmieniła  je w dobrą rozrywkę.  
Na koniec – spotkanie koleżeńskie, a ściślej 
mówiąc, bankiet w foyer. Dla uczestników 
była to okazja do rozmów, dyskusje toczyły 
się do późnego wieczora. – Integracja jest 
dla mnie jednym z najważniejszych elemen-
tów działania Izby, oczywiście poza podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych – podsu-
mował Roman Lulis. 

Redakcja „Inżyniera...” skorzystała z oka-
zji, by zapytać zgromadzonych gości o per-
spektywy branży budowlanej i oczekiwania 
względem nadchodzącego roku. Wyniki na-
szej sondy przedstawiamy na stronie www 
MOIIB i profilu Fb Izby.    (K.Z.)

Mazowiecki Dzień 
Budowlanych
Kilkuset gości, szacowne wnętrza warszawskiego Teatru 
Ateneum, rocznicowe obchody – tegoroczna gala 
Mazowieckiego Dnia Budowlanych była pod wieloma 
względami wyjątkowa.

Nagrody i laureaci

Odznaka „Za zasługi dla ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej“ – nadana przez Ministra 
Środowiska Henryka Kowalczyka: 
Mieczysław Bartodziej, Andrzej 
Dębowy, Andrzej Hajzik, Elżbieta 
Janiszewska-Kuropatwa, Dariusz 
Walasek, Andrzej Wasilewski, 
Stanisław Wojtaś. 

Złota Odznaka Honorowa 
– nadana przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa: 
Tadeusz Baczyński, Eugeniusz 
Kosicki, Lech Małecki, Mariola 
Sikora, Włodzimierz Walerych, 
Bogdan Zbyszyński.

Srebrna Odznaka Honorowa 
– nadana przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa: Tomasz 
Gawryluk,  Wojciech Mączyński, 
Franciszek Sadal, Andrzej Stańczyk.

Statuetka Złotego Promotora 
Budownictwa: Andrzej Oniszczuk, 
Wojciech Zabłocki.

Nagrody w konkursie Firma 
Inżynierska Mazowsza roku 2018:

W kategorii Firma wykonawcza:  
I. REMEX SP. Z O.O. SP. K.;  
II. PLONIX WOJCIECH TOKARSKI 
PAWEŁ KONIEC S.C; III. DOMBRUK 
Tomasz Bończak Sp. j.; IV. Agencja 
Handlowo-Usługowa „KURPIE” 
MARIA PARZYCHOWSKA– 
–KURPIEWSKA.

W kategorii Firma konsultingowa, 
projektowa, inna: I. EKOPROJEKT 
SP. Z O.O.; II.  ELPROJECT 
POLSKA SP. Z O.O.; III. Pracownia 
Projektowa „PROJBUD”  
mgr inż.  Bolesław Pakulski;

W kategorii Firma zarządzająca 
(inwestorstwo zastępcze, 
eksploatacja): I. SWECO 
COLSUNTING SP. Z O.O.;  
II.  JANASZEK ELECTRIC SP. Z O.O.; 
III. WECTOR SP. Z O.O.
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O d kilku miesięcy prowadzo-
ne są intensywne prace nad 
ustawami: o inżynierach bu-

downictwa  i o architektach. Ostatecz-
ny kształt tych ustaw zadecyduje jakie 
będziemy mieli warunki wykonywania 
naszych  zawodów w kolejnych latach, 
a może i dekadach. W obu środowiskach 
zainteresowanych grup zawodowych, 
tzn.: inżynierów i architektów toczą się 
dyskusje na temat wzajemnych relacji 
zawodowych, przyszłych kompetencji 
i zależności.

W ostatnich miesiącach przedstawicie-
le naszego samorządu zawodowego bar-
dzo aktywnie brali udział w wielu konsul-
tacjach i spotkaniach, zarówno dwu– jak 
i trójstronnych z udziałem przedstawicieli 
Izby Architektów RP oraz Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, projektodawcy no-
wych przepisów. Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju planuje zmiany w zasadach 
funkcjonowania zawodu architekta i inży-
niera Budownictwa, procedując obecnie 
nad dwoma odrębnymi projektami ustaw, 
czemu od samego początku i stanowczo 
sprzeciwia się nasz samorząd. Spodzie-
waliśmy się jedynie realizacji wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z lutego 2018, 
a ministerstwo chce iść znacznie dalej.

Trybunał uznał za niekonstytucyj-
ne dwa przepisy, tj. art. 16 pkt 3 prawa 
budowlanego, który przekazywał do 
uregulowania w rozporządzeniu zakres 
uprawnień budowlanych, w tym ich 
ograniczenia oraz § 22 pkt 1 rozporzą-
dzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wraz z za-
łącznikiem określającym wymagania dla 
specjalności kolejowej. 

Inżynier budownictwa i architekt są 
zawodami historycznie pokrewnymi, 
bardzo sobie bliskimi, ściśle współpracu-
jącymi ze sobą w trakcie realizacji procesu 
budowlanego i powinny być uregulowa-

ne w tej samej, jednej ustawie i według 
wspólnego schematu kompetencji i od-
powiedzialności. 

Ostatnie projekty, tj. z dnia 1 paździer-
nika 2018, dzięki uwzględnieniu uwag 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do 
pierwszych projektów, nie zawierają już 
tak „odważnych” zapisów jak upoważ-
nienie dla architekta do samodzielnego 
projektowania obiektów budowlanych 
w dziedzinach, w których nie posiada on 
wykształcenia, ani tym bardziej upraw-
nień, m.in. takich jak: mosty, drogi, wiaduk-
ty, estakady, budowle hydrotechniczne. 

Niestety, projekty te nadal zmierzają 
do wprowadzenia poważnych zmian sys-
temowych, powodując rozdzielenie za-
wodu architekta i inżyniera budownictwa 
oraz zburzenie dotychczasowego syste-
mu nadawania uprawnień budowlanych. 
W sposób nieuzasadniony uprzywilejowu-
je  się architektów, kosztem inżynierów bu-
downictwa, którzy są ograniczani w zakre-
sie prawa wykonywania zawodu. Projekty 
wciąż zawierają szereg wadliwych zapi-
sów, którym nasz samorząd od początku 
konsultacji stanowczo się sprzeciwiał. 

Są to m.in.:
›  przydzielenie prawa wykonywa-

nia obowiązków kierownika bu-
dowy wyłącznie architektowi,

›  planowane uzależnienie części 
inżynierów budownictwa od izby 
architektów,

›  próba zlikwidowania prawa inży-
nierów posiadających uprawnienia 
w specjalności architektonicznej 
do projektowania prostych bu-
dynków w zakresie architektury,

›  przydzielenie prawa wykony-
wania opinii technicznych na 
obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków lub obszarów objętych 
ochroną konserwatorską wyłącz-
nie architektowi.

Zawody, które w kooperacji wyko-
nujemy nakładają na nas poważne obo-
wiązki oraz odpowiedzialność i nie bez 
powodu są uznawane za zawody zaufa-
nia publicznego. Wprowadzane zmiany 
w obecnym kształcie wskazują na  brak 
symetrii w traktowaniu zawodów archi-
tekta i inżyniera budownictwa. Oba te 
zawody służyły i nadal powinny służyć 
budownictwu, procesowi budowlane-
mu, a ten powinien być zintegrowany. 
To z niego wynikają nasze funkcje i dla 
tego procesu zdobywamy niezbędne 
kwalifikacje zawodowe.

Nie bez znaczenia jest oddolna inicja-
tywa społeczności inżynierów budow-
nictwa oraz studentów, czyli petycja do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego 
Kwiecińskiego. Wzbudziła ona w krótkim 
czasie ogromne zainteresowanie i popar-
cie społeczności zawodowej.  Popieramy 
i zachęcamy do podpisywania tej petycji.

Presja czasu nie sprzyja szczegółowej 
analizie ustaw, co w konsekwencji rodzi 
uzasadnioną obawę uchwalenia prze-
pisów niespełniających podstawowych 
standardów merytorycznych i praw-
nych. Mogą one wprowadzić chaos 
w szeroko rozumianej branży budowla-
nej i  spowodować załamanie na rynku 
budowlanym, z  negatywnymi konse-
kwencjami dla polskiej gospodarki.

Ponownie jako samorząd postulu-
jemy, aby wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. 
K 39/15 (Dz.U. poz. 352) nie traktować 
jako pretekstu do radykalnych i kon-
trowersyjnych zmian, ale wykonać go 
poprzez najprostszą nowelizację Pra-
wa budowlanego. W następstwie bez 
presji czasu dalej procedować nad jed-
na ustawą przy trójstronnym dialogu. 

Szczegóły i bieżąca sytuacja legislacyjna 
na stronie https://maz.piib.org.pl/
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Projekty ustaw 
budzą kontrowersje
MARIUSZ OKUŃ
Architekt kierownikiem budowy, zabytki nie dla inżyniera.
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P orozumienia są jednym z elemen-
tów nowej polityki MOIIB, kładą-
cej nacisk na współpracę między-

narodową. Z Rygi na spotkanie przybyła 
Helēna Endriksone, wiceprezes zarządu 
Łotewskiego Związku Inżynierów Budow-
nictwa, a zarazem członek zarządu Euro-
pejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 
(ECCE) w kadencji 2018-2021. W imieniu Li-
tewskiego Stowarzyszenia Inżynierów Bu-
downictwa umowę podpisał prezes zarzą-
du tej organizacji Vincentas Vytis Stragys. 
Towarzyszył mu zastępca Andrius Čepulis. 
Stronę białoruską reprezentowali Nikalai 
Selivonchyk, dyrektor Filii Białoruskiego 
Narodowego Uniwersytetu Technicznego 
„Międzybranżowy Instytut Podwyższania 
Kwalifikacji i Przekwalifikowania Kadr ds. 
Zarządzania i Rozwoju Personelu BNTU” 
oraz Andrei Panasenko, zastępca dyrek-
tora ds. współpracy międzynarodowej.  
Ranga wydarzenia jest tym większa, że 
goście z Litwy i Łotwy wystąpili jako 
przedstawiciele organizacji o zasięgu 
ogólnokrajowym. Sygnatariuszami umo-
wy ze strony Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa byli prze-
wodniczący Rady MOIIB Roman Lulis oraz 
sekretarz Rady MOIIB Mariusz Okuń, zaś ze 
strony Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa reprezentowali prezes zarządu 

Ryszard Rak oraz wiceprezes zarządu Zbi-
gniew Tyczyński. W spotkaniu udział także 
Radosław Cichocki, Elżbieta Janiszewska-
Kuropatwa, Jerzy Kotowski, Kazimierze Ło-
niewski, Daniel Opoka, Tomasz Piotrowski, 
Andrzej Wasilewski. 

Przy wspólnym stole
Spotkanie odbyło się w warszawskiej 

siedzibie MOIIB. Podpisanie porozumień 
o współpracy stanowiło główny punkt 
programu, jednak dla uczestników rów-
nie istotne okazały się rozmowy. Inży-
nierowie z czterech krajów bez kłopotu 
znaleźli wspólny język, wspominano też 
podobne doświadczenia, od dawnych 
kontraktów w krajach Bliskiego Wschodu 
po zawodowe wyzwania w rodzimych 

krajach. Uczestnicy opowiadali o sobie 
i instytucjach które reprezentowali. Pod-
stawowym tematem był zakres i charak-
ter przyszłej współpracy. Podczas obiadu 
dyskusje toczyły się dalej, już w mniej ofi-
cjalnej atmosferze. Tłem dla tej części dnia 
była panorama Warszawy widzianej z pią-
tego piętra gmachu Wolf Bracka. Stamtąd 
goście wyruszyli na zwiedzanie miasta. 

Plany i działanie
Jak podkreśla Kazimierz Łoniewski, spiri-

tus movens całego przedsięwzięcia, poro-
zumienie ma przede wszystkim budować 
personalne kontakty między przedstawi-
cielami branży budowlanej z różnych kra-
jów. Rolą stowarzyszeń zawodowych jest 
w tej sytuacji przede wszystkim ułatwienie 
współpracy specjalistów. Trzeba było za-
cząć. Takie spotkania prowadzą do pod-
wyższenia kwalifikacji zarówno w Polsce, 
jak w krajach nadbałtyckich i w Białorusi. 
A w naszej branży trzeba rozwijać się przez 
całe życie – zauważył Nikalai Selivonchyk. 
Miejscem spotkań mogą być zarówno 
branżowe konferencje, wyjazdy technicz-
ne połączone ze zwiedzaniem placów bu-
dowy, jak i okazje mniej formalne. Choćby 
turnieje i zawody sportowe, z natury uła-
twiające przełamanie lodów. Pierwsze kro-
ki w tym kierunku zostały już postawione, 
w IX Zawodach Pływackich „Masters” wzię-
li udział reprezentanci Białorusi i Litwy.

Podczas październikowego spotkania 
dyskutowano także o szerszej wymia-
nie doświadczeń, między innymi za po-
średnictwem prasy branżowej i innych 
publikacji, czy wystąpień zaproszonych 
wykładowców i praktyków. Wśród poten-
cjalnych tematów wspominano między 
innymi kwestie zastosowania nowocze-
snych materiałów budowlanych, w tym 
pochodzących z odpadów poprodukcyj-
nych; regulacji prawnych; tworzenia oraz 
wdrażania energooszczędnych i innych 
nowych technologii w budownictwie. Ko-
lejne etapy to stworzenie harmonogramu 
działań i wprowadzenie ich w życie. 

Warszawskie spotkanie nie jest jedyną 
inicjatywą zbliżającą inżynierów z różnych 
krajów. Również w październiku 2018 w wi-
leńskim Domu Kultury Polskiej odbyła się 
II Międzynarodowa Konferencja „Czynniki 
rozwoju przedsiębiorczości w kontekście 
współpracy środowisk inżynieryjno-tech-
nicznych Polski i Litwy”.    K.Z. 
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Ponad granicami
Porozumienie o współpracy podpisali 18 października 2018 r. 
przedstawiciele MOIIB oraz delegaci stowarzyszeń branżowych 
z Łotwy, Litwy oraz Białorusi.
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1.  Inżynierowie z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski.
2. Vincentas Vytis Stragys oraz Roman Lulis.
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K azachstan jest republiką położo-
ną częściowo w Azji Środkowej 
(88% terytorium) i częściowo 

w Europie Wschodniej (12%). Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego w 1991 roku po-
wstało samodzielne państwo Republika 
Kazachstanu. Kraj ma powierzchnię prawie 
dziewięciokrotnie większą od Polski, a żyje 
w nim ponad dwukrotnie mniej mieszkań-
ców. Gospodarka Kazachstanu rozwija się 
dynamicznie, a poważną rolę w tym rozwo-
ju odgrywa budownictwo. W roku 2015 de-
cyzją Prezydenta Republiki zdecydowano 
o likwidacji, krok po kroku, państwowego 
monopolu oceny projektów budowlanych. 

W następstwie tej decyzji  powstała w 2016 
roku Izba Ekspertów. Jej celem jest aktywi-
zacja w zakresie: sformułowania wspólnoty 
zawodowej ekspertów różnych branż, pod-
niesienia rangi organizacji ekspertów pry-
watnych, podnoszenia jakości usług oraz 
legislacji w sferze architektury, planowa-
nia przestrzennego miast i budownictwa 
odnośnie sprawdzania i oceny projektów 
budowlanych. Wszystkie te zagadnienia są 
świetnie znane polskim inżynierom zrze-
szonym w Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Dziewięć osób z kazachskiej Izby Eks-
pertów w Warszawie i siedmioro uczestni-
czących w transmisji na żywo wysłuchało 

24 października prezentacji na temat zasad 
prawa budowlanego, zasad certyfikacji 
wyrobów budowlanych, zasad uzyskiwa-
nia uprawnień i pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, 
przebiegu procesu budowlanego oraz 
organizacji Izby Inżynierów Budownic-
twa w Polsce. Wyczerpujących informacji 
udzielali uczestniczący w konferencji prze-
wodniczący Rady Roman Lulis i jej członko-
wie Jerzy Putkiewicz, Andrzej Wasilewski 
i Mariusz Okuń.

Koledzy z Kazachstanu przedstawili, jak  
 aktualnie u nich przebiega proces budowla-
ny. Badają rozwiązania w innych krajach Euro-
py i nie wykluczają zaadaptowania wzorów 
polskich. Jest decyzja ich rządu o powołaniu 
Izby analogicznie jak u nas. Zwracali uwagę na 
olbrzymie znaczenie kosztów, jako że „prze-
strajają” budownictwo na działalność prywat-
ną, stanowiącą aktualnie ok. 60% inwestycji 
budowlanych. W ramach dyskusji poruszono 
problem ubezpieczenia inżynierów wykonu-
jących samodzielne funkcje w budownictwie, 
ochrony środowiska naturalnego, przetargów 
i prawa zamówień publicznych.

Na zakończenie spotkania przedstawicie-
le strony kazachskiej zapowiedzieli zorgani-
zowanie kilkudniowej konferencji u siebie. 
Mogliby w niej wziąć udział liczni profesjo-
naliści związani z budownictwem z różnych 
stron ich ogromnego kraju. Liczą też na 
udział naszych inżynierów reprezentujących 
polski inżynierski samorząd zawodowy.  

Andrzej Wasilewski

L ipsko to najbardziej wysunięty na 
południowy wschód powiat Ma-
zowsza. Zrzesza kilkadziesiąt osób, 

członków MOIIB. Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego wraz z naszą Izbą i fir-
mami działającymi na terenie powiatu orga-
nizuje corocznie uroczyste obchody Dnia 
Budowlanych pod hasłem „Co budować, 
jak budować, żeby chcieli nas szanować”. 
Każde spotkanie połączone jest z prezen-
tacją samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa i Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Tegorocz-
ne, 14. spotkanie odbyło się 12 października 
i związane było z 90. rocznicą ustanowienia 

Prawa Budowlanego  oraz przyznania po 
raz pierwszy w Polsce uprawnień budow-
lanych. Historię powstania i ewolucji tego 
prawa w sposób interesujący przedstawił 
kol. Tadeusz Durak, wieloletni Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Lipsku. 
Temat przepisów prawnych w budownic-
twie cieszy się zawsze ogromnym zaintere-
sowaniem, jako że każdy w mniejszym lub 
większym stopniu z budownictwem miał 
do czynienia przynajmniej raz w życiu. Ta-
kie spotkania pozwalają na spokojną i rze-
czową dyskusję, a także na przedstawienie 
praktycznych doświadczeń w starciach 
z obowiązującymi przepisami.

W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele lokalnych władz i przedstawiciele 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Ma-
zowiecką Okręgową Izbę reprezentowali 
członkowie Prezydium Rady i Biura Tere-
nowego w Radomiu. Po części oficjalnej 
i szkoleniowej odbyła się część artystyczna, 
w której zaprezentował się Marian Opania. 
Wielkie wrażenie  zrobiła nieprawdopo-
dobna energia aktora. Zachwyt wzbudzi-
ło wspaniałe wykonanie piosenek Brela 
i Młynarskiego, a kapitalne wstawki humo-
ru i satyry powodowały niewymuszony 
aplauz. Podziwiano wspaniały, mocny głos 
aktora, który był zaskoczeniem dla wielu 
słuchających stęsknionych prawdziwego 
i czystego wokalu.  

Spotkanie pozwoliło również na nie-
skrępowaną wymianę zdań pomiędzy 
uczestnikami spotkania.  

Andrzej Wasilewski

Kazachstan chce brać 
przykład z polskich 
budowlańców

Dzień Budowlanych  
w Lipsku
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W nowym roku akademickim 
2018-2019 naukę rozpoczęło 
kilkanaście tysięcy słuchaczy 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II 
i III stopnia, studiów podyplomowych, dok-
toranckich i innych o specjalności budowla-
nej. We wszystkich inauguracjach brali udział 
przedstawiciele naszej Izby.

Drugiego października o 15.00 w Auli 
Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. 
Dziekan prof. Eugeniusz Koda powitał gości, 
przedstawicieli firm i instytucji współpracu-
jących z Wydziałem, studentów. Powiedział 
m.in.: Rozpoczynamy nowy rok akademicki, 
trzeci w tej kadencji i być może ostatni. Od 
wczoraj weszła w życie nowa ustawa o szkol-
nictwie wyższym, zwana „Konstytucją dla 
Nauki”, która radykalnie zmieni obraz śro-
dowiska akademickiego w naszym kraju. 
Prawdopodobnie zmieni się struktura naszej 
Uczelni, kompetencje związane z działalno-
ścią naukową, finansowaniem badań i dzia-
łalności dydaktycznej będą przeniesione na 
poziom Uczelni, w tym również uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych doktora 
i doktora habilitowanego, którymi szczyci 
się nasz Wydział. Zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 20 września 2018r., nasze uprawnienia 
akademickie zostały zakwalifikowane do 
dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych 
(..) dyscyplina Budownictwo do Inżynierii 
Lądowej i Transportu, a dyscyplina Ochro-
na i Kształtowanie Środowiska (ukształ-
towana z dawnych Melioracji wodnych) 
„wróciła” z nauk rolniczych jako „Inżynieria 
Środowiska, Górnictwo i Energetyka”. Peł-
ne uprawnienia akademickie w dyscyplinie 
Budownictwo uzyskaliśmy w 2016 roku, po 
wielu latach konsekwentnych działań. Nato-
miast w przypadku drugiej dyscypliny, o taką 
kwalifikację staraliśmy się od ubiegłego roku 
w gronie zaprzyjaźnionych jednostek nauko-
wych z uczelni przyrodniczych i politechnik, 
uznajemy więc to również za nasz sukces. 
Liczymy że po reformie ten „stan posiadania” 
zostanie doceniony i uwzględniony w nowej 
strukturze SGGW. Wierzymy, że utrzymamy 
te uprawnienia na poziomie Uczelni, co uwa-
runkowane jest uzyskaniem w procedurze 
oceny parametrycznej w 2021 roku dla każ-
dej z tych dyscyplin co najmniej kategorii B+.

W tym roku po raz pierwszy zorganizo-
wano konkurs na najlepsze prace dyplomo-
we  przy udziale MOIIB, PZITB o/Warszawski 
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Wodnych i Melioracyjnych. Podczas 

uroczystej inauguracji zostały wręczone 
nagrody dla absolwentów Wydziału Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska za naj-
lepsze prace magisterskie zrealizowane na 
wydziale w mijającym roku akademickim. 
Ze strony MOIIB nagrody wręczał zastęp-
ca przewodniczącego Mieczysław Grodzki 
oraz sekretarz Mariusz Okuń.

Po wręczeniu nagród nastąpiła najważ-
niejsza część inauguracji – immatrykulacja 
studentów I roku, którą przeprowadziła 
Dziekan ds. dydaktyki, dr inż. Małgorzata 
Wdowska. Przyjęcie w poczet studentów 
zakończyło się odśpiewaniem Gaude Ma-
ter Polonia. Następnie zgodnie z tradycją 
prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki wygłosił 
wykład inauguracyjny „Fascynująca geo-
technika  – możliwości i wyzwania”.

Również na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej uroczysta inaugu-
racja nowego roku akademickiego odbyła 
się drugiego października. Dziekan prof. 
Andrzej Garbacz powitał gości i słuchaczy. 
Podkreślił, że wydział spełnia wszystkie za-
łożenia związane z nauczaniem oraz z dzia-
łalnością naukową. Nadal notuje się dużą 
liczbę zgłoszeń na studia. WIL kładzie duży 
nacisk na rozwijanie specjalności potrzeb-
nych w gospodarce, w tym w budownic-
twie kolejowym, drogowym i mostowym. 
Rozwijane są studia II stopnia. Po immatry-
kulacji i wręczeniu indeksów grupie stu-
dentów, wręczono też dyplomy nowym 
inżynierom, a zasłużeni naukowcy otrzy-
mali nagrody rektora. Tradycyjnie inaugu-
racja stała się też okazją do rozstrzygnięcia 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
w roku akademickim 2017/2018. We wręcza-
niu dyplomów i nagród brał udział Roman 
Lulis, przewodniczący Rady MOIIB.  

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
na  Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej. 
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MARIUSZ OKUŃ

W obliczu wyzwania  
– Konstytucja dla nauki

Już tradycyjnie Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa czynnie  
uczestniczyła w uroczystościach inauguracji roku akademickiego na siedmiu mazowieckich 
uczelniach technicznych.
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W historycznej stolicy Mazowsza 
Dzień Budowlanych obchodzono 12 
października. Tym razem okazją do świę-
towania była także czterdziesta roczni-
ca założenia Płockiego Oddziału PZITB. 
W zorganizowanej przez PZITB uroczy-
stości uczestniczyli m.in. przewodniczący 
Rady MOIIB Roman Lulis, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB Le-
onard Szczygielski, zastępca przewodni-
czącego Rady MOIIB Mieczysław Grodz-
ki, przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej MOIIB Eugeniusz Koda.  
Władze samorządowe reprezentowali 
Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowa-
kowski oraz oraz jego zastępca ds. rozwo-
ju i inwestycji Jacek Terebus. Prezydent 
podziękował przedstawicielom środowi-
ska budowlanego za zaangażowanie, za-
rysował też plany inwestycyjne i przypo-
mniał najważniejsze realizacje 2018 roku. 
Wśród wspomnianych inwestycji znalazły 
się m. in. ostatni etap prac na nabrzeżu wi-
ślanym, nowy stadion i sala koncertowa.  
Podczas uroczystości wręczone zostały 
odznaczenia „Zasłużony dla budownic-
twa” oraz honorowe srebrne odznaki 
PZITB. Z okazji jubileuszu wyróżniono 
osoby, które odegrały ważną rolę w histo-

rii związku. Poza dyplomami otrzymały 
one pamiątkowe obrazy. Nie zapomniano 
także o grupie młodych inżynierów, któ-
rzy w ostatnim czasie otrzymali upraw-
nienia budowlane. Każdy z nich otrzymał 
honorowy dyplom. Następnie odbyła się 
artystyczna część spotkania, a na koniec 
rozmowy w kuluarach. Kolejną okazją 
do spotkania w większym gronie będzie 
spotkanie noworoczne. Zaplanowano 
je na 25 stycznia 2019 r., a odbędzie się 
w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku.  

Honorowy patronat nad uroczysto-
ścią objął Starosta Łosicki. Spotkanie 
otworzył oraz przywitał zaproszonych 
gości Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Łosicach Sylwester 
Chwedczuk. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się przedstawiciele sa-
morządu lokalnego szczebla powiato-
wego i gminnego, Mazowiecką Okrę-
gową Izbę Inżynierów Budownictwa 
reprezentował członek Rady MOIIB 
Stanisław Przesmycki oraz delegat 
z okręgu siedleckiego Joanna Adam-
czyk. W spotkaniu udział wzięli kie-
rownicy budów, projektanci, przed-
stawiciele firm wykonawczych oraz 
geodeci. Uroczystość była okazją do 
spotkania różnych środowisk branży 

budowlanej z powiatu łosickiego, do 
wymiany poglądów i perspektyw, 
okazją do integracji ludzi na co dzień 
zajmujących się budownictwem i de-
cydujących o jego sprawach. Pod-
czas uroczystości Aleksander Łożecki 
otrzymał odznaczenie za zasługi oraz 
ponad pięćdziesięcioletnią pracę 
na rzecz budownictwa przyznane 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 
Jerzego Kwiecińskiego. Odznaczenie 
w imieniu ministra wręczył Sylwester 
Chwedczuk. Po zakończeniu części 
oficjalnej wzniesiono uroczysty toast 
za wszystkich przedstawicieli branży 
budowlanej. Wspólna biesiada trwała 
do późnych godzin wieczornych.  

Elwira Sawicka

Radomskie Dni Techniki mają już dłu-
gą tradycję, w 2018 roku odbyły się po 
raz trzydziesty. Tym razem zorganizowa-
ne zostały w ramach Mazowieckich Dni 
Techniki pod hasłem „Inżynierowie dla 
Niepodległej”. Podobnie jak w poprzed-
nich edycjach Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa była współor-
ganizatorem tego przedsięwzięcia. Przez 
trzy dni, od 22 do 24 października w mie-
ście nie brakowało „technicznych” atrak-
cji. Od zwiedzania laboratoriów i testo-
wania ich wyrobów, poprzez konferencję 
poświęconą przyszłości lotniska Radom-
Sadków, po wykłady prezentujące do-
robek Ernesta Malinowskiego i Józefa 
Nowkuńskiego, wybitnych polskich in-
żynierów kolejowych. Podczas  otwarcie 
imprezy wręczone zostały nagrody dla 
laureatów regionalnego etapu konkursu 
„Młody Innowator”, uhonorowano też 
laureatów IX Edycji Notowskiej Nagrody 
Uznania „Radomski Laur Techniki”.

W związku z obchodami MOIIB Biuro 
Terenowe Radom przygotowało prelekcję 
pod hasłem „Inspektor nadzoru inwestor-
skiego w oparciu o aktualnie obowiązują-
ce przepisy Prawa budowlanego”. Popro-
wadził ją dr inż. Jerzy Dylewski. Spotkanie 
zorganizowane w  Domu Technika NOT 
przy ul. Prof. W. Krukowskiego 1 – przy-
ciągnęło ponad 40 słuchaczy. 

Zgodnie z założeniami organizatorów, 
celem Mazowieckich Dni Techniki jest roz-
wój zainteresowań technicznych wśród 
młodzieży, przyciąganie uzdolnionych 
uczniów do szkół przygotowujących przy-
szłych inżynierów. Ważna jest też promo-
cja zawodu inżyniera i technika.  

Czterdzieści lat minęło

Pierwszy Łosicki Dzień 
Budowlańca odbył się 
25 września 2018

Dni Techniki

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Ostrołęki – Janusz Kotowski 
11 października 2018 r. (czwartek) 
Dom Technika NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6
10.00 – 11.00 – „Zastosowanie nanocząsteczek Ag, Au, Cu, Pt w rolnictwie 
     i bezpieczeństwie żywności” – dr inż. Witold Rzepiński
11.00 – 12.00 – „Józef Bem – inżynier wojskowy” dr Jerzy Kijowski 
16.00 – 18.00 – Czwartek z RADIOKLUBem „BAZA” SP5KVW 

Ostrołęckie Dni Techniki

12 października 2018 r. (piątek)
9.00 – 14.00 – Otwarte studio TV KELE – Dom Technika NOT 
  w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6 
10.00 – 13.00 – Wycieczka techniczna do ENERGA 
  „Elektrownie Ostrołęka” S.A

OSTROŁĘKA

11-12.10.2018 r.
Patronat Honorowy: Współorganizatorzy:

Dzień I – 17 października 2018 r. (środa)
Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala A, III p.

11.00 – 11.30 – otwarcie VIII WDT 
                           – wystąpienia Gości
11.30 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 12.30 – Polscy inżynierowie w 100-leciu niepodległości 
12.30 – 13.00 – Inżynieria przyszłości
13.00 – 13.30 – Motoryzacja w 100 leciu
13.30 – 14.00 – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 
14.00 – 14.20 – show na skrzypcach elektrycznych

14.20 – 14.30 – losowanie gadżetów wśród młodzieży oraz talonów 
 na weekend z samochodem Hyundai
14.30 – 15.30 – prezentacja samochodu hybrydowego i elektrycznego 
 marki Hyundai przed budynkiem NOT 

Dzień II – 18 października 2018 r. (czwartek)
10.00 – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (tajemnice sejfów)
11.00 – ArcelorMittal (d. Huta Warszawa), ul. Kasprowicza 132
13.00 – Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114 
13.00 – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
 Warszawskiej, ul. Narbutta 85
13.00 – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55

Dzień III – 19 października 2018 r. (piątek)
10.00 – Metro Warszawskie – Stacja Techniczno-Postojowa-Kabaty, ul. Wilczy Dół 5
10.00 – PCO Spółka Akcyjna, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28,
13.00 – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 
               ul. Radiowa, hangar lotniczy, 
11.00, 12.00, 13.00 – CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Urbanowicza 27, 
 podziemie akademika WAT (Technika strzelecka, strzelanie z broni 
 pneumatycznej i laserowej)

VIII Warszawskie Dni Techniki

17-19.10.2018 r.
Organizatorzy: Patronat medialny:

Partnerzy i sponsorzy:

Patronat Honorowy:

22 października 2018 r. (poniedziałek)

Dzień Radomskiej Rady FSNT NOT, Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
o/Radom, Stowarzyszenia Włókienników Polskich o/Radom 
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego o/Radom

– godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Dni Techniki 2018
– Wystąpienia zaproszonych gości
– Wręczenie nagród IX Edycji Notowskiej Nagrody Uznania 
    „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”
– Wręczenie nagród dla Laureatów regionalnego etapu konkursu 
    „Młody Innowator”
– Wykad inauguracyjny „Stowarzyszenia dla Niepodległej” 
    – prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski
PROGRAM SITSpoż.,
- Wykład „Tłuszcze roślinne i zwierzęce – aspekty żywieniowe. Rola kwasów 
nasyconych, nienasyconych oraz konsekwencje obecności izomerów trans 
w żywności” – prof. nadzw. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska

- Degustacja produktów spożywczych lokalnych przedsiębiorstw
Miejsce: Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1

PROGRAM SEP
Miejsce: Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1

PROGRAM SWP
– Zwiedzanie Laboratoriów na Wydziale Materiałoznawstwa, 
    Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu

23 października 2018 r. (wtorek)
Dzień Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Wykład „Ernest Malinowski i Józef Nowkuński – wybitni Polscy 
inżynierowie kolejowi”, mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, 
Sekretarz Generalny SITK RP

XXX Radomskie Dni Techniki – Inżynierowie dla Niepodległej

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Mazowieckiego Koordynator:
Dariusz Raczkowski

RADOM

22-24.10.2018 r.

 

Patronat Honorowy: Współorganizatorzy: Patronat medialny:

Konferencja
– „Rozwój lotniska Radom – Sadków w świetle działań 
   zmierzających do budowy CPK”
Miejsce: Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1

24 października 2018 r. (środa)
„Dzień Mechanika” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich O/Radomski

10.00 – 12.00 – Zwiedzanie Instytutu Budowy Maszyn
Miejsce: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego 
w Radomiu, ul. Stasieckiego 54
– Zwiedzanie Laboratoriów Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Miejsce: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego 
w Radomiu, ul. Chrobrego 45
13.00 – 15.00 – Wykłady
Miejsce: Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1

25 października 2018 r. (czwartek)
10.00 – 13.00 – miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Ciechanowskie Dni Techniki

Konferencja naukowo-techniczna: 
- wystąpienia okolicznościowe,
- wykład z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
- referaty techniczne,
- pokaz technik wytwarzania.

CIECHANÓW

25.10.2018 r.
Patronat Honorowy: Współorganizatorzy:

7 – 8 listopada 2018r (środa/czwartek)
godzina 9.00/10.00 – V Forum Budowlane – Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17
♦ Konferencja naukowo-techniczna:  „Współczesne problemy budownictwa. 
Budownictwo modułowe i prefabrykowane”
Tematyka:
o Budownictwo modułowe: koncepcje, systemy, technologie, badania i projektowanie
o Prefabrykacja w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym
o BIM w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych
o Eksploatacja obiektów budowlanych: diagnostyka, przebudowa, wyburzenia i rozbiórki, recykling

IX Płockie Dni Techniki – „Technika dla Młodych”
o Problemy technologii i organizacji procesów budowlanych
♦ Warsztaty inżynierów budownictwa: „Nowoczesne technologie dla budownictwa”
♦ Sesja specjalna: „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa w Płocku”

9 listopada 2018r (piątek)
godzina 9.00
♦ Pokaz krótkometrażowych filmów o tematyce technicznej dla młodzieży
♦ Przeprowadzenie  pokazów i szkoleń  dla  młodzieży  zorganizowanych  przez  Komendę  Miejską
   Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
♦ Nowoczesne technologie montażu – wizyta w CNH Industrial Polska w Płocku

7-9.11.2018 r.

PŁOCK

Organizatorzy: Współorganizatorzy:Patronat Honorowy:

1.  Młodzi inżynierowie, którzy w 2018 roku 
otrzymali uprawnienia budowlane.  
W pierwszym rzędzie prezydent  
Andrzej Nowakowski (trzyma kask w rękach).
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C złonkowie Izby od dawna an-
gażują się w działalność spor-
tową – przypominają o tym 

dziesiątki trofeów sportowych wypeł-
niających witrynę w siedzibie Izby. Ta 
imponująca kolekcja obejmuje zresztą 
tylko drobną część nagród zdobytych 
w poprzednich latach przez siatkarzy 
czy brydżystów.

Poza sekcjami uczestniczyć moż-
na też w zajęciach sportowych, dzięki 
udostępnionym uczestnikom karnetom 
sportowo-rekreacyjnym FitProfit oraz  
FitSport Jesienią 2018 roku zainauguro-

wała działalność nowa sekcja – Zespół 
Strzelectwa Sportowego MOIIB.  

Na pierwszych spotkaniach dysku-
towano o  programie działania oraz in-
nych sprawach organizacyjnych. Osoby 
zainteresowane przystąpieniem do sek-
cji, wspólnymi ćwiczeniami strzelecki-
mi, a w dalszej perspektywie udziałem 
w zawodach – zaproszone są na spotka-
nia w siedzibie MOIIB przy ul. 1. Sierpnia 
36B. Aktualne informacje publikowane 
będą na stronie internetowej Izby, a ko-
ordynatorem spotkań jest Ryszard Rak 
r.rak@maz.piib.org.pl.

W dniach 25-27.10.2018 r. na 
zorganizowanym przez 
MOIIB szkoleniu członków 

Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych 
oraz rzeczników odpowiedzialności za-
wodowej, gościli koleżanki i koledzy 
z Warmińsko-Mazurskiej oraz Łódzkiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W wydarzeniu wzięli również udział Kra-
jowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Agnieszka Jońca, przewodniczący 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Marian 
Zdunek, przewodniczący Rady W-MOIIB 
Mariusz Dobrzeniecki, zastępca przewodni-
czącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński, 
przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis, 
sekretarz Rady MOIIB Mariusz Okuń. Mery-
toryczne zajęcia prowadzone były przez Jo-
lantę Szewczyk oraz Krzysztofa Zająca.  

Wspólne 
szkolenie
Szkolenie Członków 
Okręgowych Sądów 
Dyscyplinarnych 
oraz Rzeczników 
Odpowiedzialności 
Zawodowej odbyło się 
w Warszawie.

Nowa sekcja
Powstaje Zespół Strzelectwa Sportowego MOIIB.
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P race konkursowe zgłaszać 
można w trzech kategoriach:  
I – Budynki, budowle, budo-

wy z terenu Mazowsza; II – Budynki, 
budowle, budowy z Polski; III – Bu-
dynki, budowle, budowy ze świata. 
Regulamin dopuszcza możliwość zgła-
szania kilku prac, nie więcej jednak 
niż dwóch zdjęć w każdej z kategorii. 
Uczestnikiem konkursu może być każdy 
członek MOIIB, który ma opłacone skład-

ki, z wyłączeniem członków Jury. Foto-
grafie wraz z wypełnionym formularzem 
konkursowym nadsyłać można na adres: 
foto@maz.piib.org.pl do 30 czerwca 
2019. Dopuszczalne formaty plików to jpg 
oraz tiff. Organizatorzy nie nakładają ogra-
niczeń technicznych, jednak zgodnie z re-
gulaminem niedopuszczalne jest stosowa-
nie fotomontażu. Na zdjęciach mogą być 
przedstawione tylko napisy istniejące na 
fotografowanych obiektach, a dodatkowo 

data wykonania zdjęcia. Każdy inny napis 
spowoduje wykluczenie zdjęcia z kon-
kursu. Dyskwalifikacji podlegają również 
prace o tematyce nie związanej z budow-
nictwem, oraz zdjęcia nagrodzone już 
w innych konkursach fotograficznych. Ju-
rorzy oceniać będą zgodność z tematem 
konkursu, walory artystyczne zdjęcia, ja-
kość techniczną, oryginalność ujęcia.

Na autorów najlepszych prac czekają 
nagrody, od 500 zł za III miejsce po 1500 zł 
dla zwycięzcy. Oficjalne ogłoszenie wy-
ników konkursu „W obiektywie inżyniera“ 
oraz wręczenie nagród nastąpi w cza-
sie obchodów Mazowieckiego Dnia 
Budowlanych lub innej uroczystości 
organizowanej przez MOIIB. Wszystkie 
nagrodzone prace zostaną przedsta-
wione w Inżynierze Mazowsza oraz  
na stronie mazowieckiej Izby. Więcej 
informacji oraz regulamin konkursu: 
www.maz.piib.org.pl.  

W obiektywie  
inżyniera
Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa 
ogłasza konkurs fotograficzny.
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O dszedł Wielki Człowiek Bu-
downictwa, niezwykle ener-
giczny, życzliwy dla otoczenia, 

niezrównany lider, wyrozumiały, choć 
wymagający. Wszechstronnie wykształ-
cony, zaangażowany w każde zadanie, 
które uznał za swoje. Dr inż. Ksawery 
Krassowski, mgr ekonomii i mgr inż. bu-
downictwa lądowego w 1968 uzyskał 
uprawnienia budowlane, w 1971 bronił 
pracy doktorskiej na Wydziale Ekono-
miczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego, a w 1983 uzyskał specjalizacje 
zawodową I. stopnia w zakresie budow-
nictwa komunalnego.

W latach 1963-71 wykładał na Wydziale 
Budownictwa Lądowego PŁ; w latach 1974-
98 kierował Zakładem Gospodarki Komu-
nalnej w Instytucie Polityki Regionalnej UŁ, 
równolegle ucząc na WES UŁ. W latach 1999-
2002 pracował w Wyższej Szkole Gospoda-
rowania Nieruchomościami w Warszawie. 
Wypromował ponad 300 magistrantów. Kie-
rował Oddziałem Przedsiębiorstw Wydziału 
Gospodarki Komunalnej w Łodzi. Od 1969 
do 82 był dyrektorem Zjednoczenia Przedsię-
biorstw Gospodarki Komunalnej, następnie 

dyrektorem łódzkiego BPBO „Miastoprojekt”. 
W latach 1971-73 pełnił funkcję wiceprezy-
denta Łodzi. Opublikował pięć książek i niezli-
czoną liczbę artykułów.

Ostatnie 28 lat przyniosło mu należne 
uznanie za stworzenie i kierowanie IPB. Za-
inicjował powołanie tej jednostki, która do 
dziś reprezentuje interesy biur projektowych 
i ich pracowników wobec władz ustawo-
dawczych i administracji rządowej. Dzięki 
Jego energii wydawano miesięcznik „Wiado-
mości projektanta Budownictwa”, corocznie 
„Prezentacje”, pomoce do projektowania, 
Referencje Wiarygodności Technicznej. Dzię-
ki połączeniu Izby z  Radą Koordynacyjną 
Biur Projektów ukazywały się Środowiskowe 
Zasady Wycen Prac Projektowych, zaakcep-
towane przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Organizowano coroczne konferencje.

Najważniejszym osiągnięciem było uzy-
skanie dla Izby uznania środowiska oraz 
rangi liczącego się opiniodawcy w proce-
sach legislacyjnych. Z sukcesem zabiegał 
o odznaczenia dla ponad 300 inżynierów 
i managerów. Ostatnie lata poświecił sta-
raniom o nadanie należnej pozycji pro-
jektowaniu w procesach inwestycyjnych. 

Przewodził organizacji, która jako jedyna do-
maga się należnych praw dla projektantów. 
Nie zaniedbał kontaktów z Łódzkim Towarzy-
stwem Naukowym Organizacji i Kierowania, 
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 
Komunikacji; Krajowym Zrzeszeniem Pań-
stwowych Biur Projektów Budownictwa; 
Krajową Radą PIIB, Główną Komisją Urbani-
styczną przy Ministrze Infrastruktury; Krajową 
Izbą Gospodarczą. Wśród bardzo licznych 
odznaczeń najważniejsze to Krzyż Kawalerski 
OOP oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP 
i Medal Honorowy PIIB. W 2017 roku Rada 
mazowieckiej Izby uhonorowała go tytułem 
Złotego Promotora Budownictwa. 

Żegnamy wybitnego inżyniera, wykła-
dowcę, działacza. W twardych kolejach życia 
powojennego wykazał nieprzeciętne zdol-
ności organizacyjne. Miał rzadki talent sku-
piania wokół siebie inżynierów i specjalistów, 
których zarażał pracowitością.

Na wieczny spoczynek wrócił do rodzin-
nej Kłodawy. W ostatniej drodze żegnało Go 
liczne grono rodziny, przyjaciół i współpra-
cowników. Wspomnienia o Jego przyjaciel-
skim przywództwie i  charyzmie, pozostaną 
na zawsze w wielkiej rodzinie inżynierskiej.  

O deszła w pełni sił do działa-
nia. Energiczna, a zarazem 
dystyngowana Pani, zawsze 

uśmiechnięta i gotowa do pomocy.
Nie wyobrażała sobie życia bez praw-

dziwej aktywności, kreatywności. Wzór 
elegancji; zachowań, które mogły stanowić 
codzienne wskazówki dla kolegów, współ-
pracowników i ich gości. Bardzo wymaga-
jąca, szczególnie wobec siebie. Koleżeńskie 
grono zawodowe musiało stale mieć się na 
baczności, aby nie zaniedbać obowiązków, 
bo nic nie umykało oczom Pani Zofii. W hi-
storii samorządu zawodowego zapisała się 
złotymi zgłoskami. Kierowała pracami ad-
ministracyjnymi w najtrudniejszym okresie 
pracy samorządu, gdy kształtowała się jego 
forma. Doświadczenie zdobyła w trakcie 

wielu lat pracy. Zawsze budującej, nigdy nie 
banalnej. W PZITB od 1963 roku. Aktywna 
i pracowita,  zajmowała coraz bardziej od-
powiedzialne stanowiska. W latach 1975-86 
piastowała funkcje sekretarza Okręgu War-
szawskiego, a następnie wiceprzewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Równolegle 
z pracą w Oddziale pełniła różne funkcje 
w organach Zarządu Głównego PZITB, przez 
wiele lat powierzano jej zadania związane 
ze staraniami o odznaczenia dla członków 
stowarzyszenia. Jej znaczącą zasługą była 
współorganizacja Warszawskiego Centrum 
Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa 
WACETOB, utworzonego w 1982 roku.

Bezprzykładne zaangażowanie w pracy, 
ogromna życzliwość, gotowość do niesienia 
rady i pomocy zaskarbiły jej powszechną 

sympatię. Uznanie to przejawiało się licznymi 
odznaczeniami. Najwyżej ceniła sobie Ho-
norową Złotą Odznakę PZITB z diamentem, 
przyznaną Jej jako pierwszej, oraz Medal 
75-lecia tego Stowarzyszenia. Środowisko 
inżynierów-konstruktorów było jej niewąt-
pliwie najbliższe. Gdy jednak PZITB stał się 
jednym z głównych inicjatorów samorządu 
zawodowego, Pani Zofia pospieszyła wspo-
magać te organizacje. Zajmowała się tym 
zadaniem w ciągu niemal dziesięciu pierw-
szych lat tworzenia nowej instytucji. Nie tylko 
konstruktorzy mieli okazję poznać, z jak cu-
downym Człowiekiem współpracują.

Bardzo liczne grono Koleżanek i Kole-
gów żegnało Panią Zofię na powązkowskim 
cmentarzu. Serdeczna pamięć o Niej wśród 
inżynierskiej braci nie przeminie.  

Zofia Ostaszewska Wyszatko
(1930-2018)

Ksawery Krassowski
(1928-2018)
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Pełni Pan funkcję Koordynatora 
Rzeczników Odpowiedzialności Za-
wodowej MOIIB. Z jakimi problema-
mi spotyka się Pan w swojej praktyce?

Rzecznicy rozpatrują skargi na czyn-
nych zawodowo inżynierów, koordynator 
ma zorganizować ich pracę i zapewnić 
ich terminowe rozpatrywanie. Mazowiec-
ka Izba jest największa, w województwie 
wiele się buduje, więc także pod wzglę-
dem liczby spraw jesteśmy w czołówce. 
W samym tylko 2018 roku zgłoszono ich 
do tej pory 99, głównie od Powiatowych 
Inspektorów Nadzoru Budowlanego na 
kierowników budów. Rośnie liczba zgło-
szeń składanych przez inwestorów nieza-
dowolonych z wykonawstwa. 

Skarżący nie ponoszą kosztów po-
stępowania, muszą tylko przygotować 
pismo. Cały ciężar finansowy spoczywa 
na Izbie, czyli na wszystkich inżynie-
rach płacących składki. Zdarza się więc,  
że inwestorzy nadużywają tej możliwo-
ści. W każdej sprawie wszczynamy po-
stępowanie ale większość spraw z róż-
nych przyczyn kończy się umorzeniem.

W jakich przypadkach wina leży 
jednak po stronie inżyniera?

Częste zmiany przepisów Prawa 
Budowlanego powodują, że niekiedy 
zwłaszcza starsi kierownicy budów nie 
wiedzą, że czegoś im nie wolno. Na 
przykład za namową inwestorów godzą 
się na zmiany nieistotne, jak przesunię-
cie okna na elewacji którą można łatwo 
było sformalizować, ale zaniedbują to 
i w takich sytuacjach kierownikowi gro-
zi postępowanie. Odrębną sprawą jest 
niewystarczające przygotowanie prak-
tyczne wielu młodych inżynierów. 

Czy uczelnie techniczne nie przy-
gotowują do zawodu?

Zbyt nieliczni wykładowcy są prak-
tykami, za mało jest też praktyki na 
zajęciach. Kiedyś profesor Wacław  
Żenczykowski zabierał studentów na 
prowadzoną przez siebie budowę, po-
kazywał im wylewanie fundamentów. 
Dziś na zajęciach trudno na coś podob-
nego liczyć. Tymczasem to powinna 
być podstawa – bo jak inaczej można 
nauczyć się zawodu? Polskie uczelnie 
dają doskonałe przygotowanie teore-
tyczne, ale to nie wystarcza. Niezmier-
nie trudne jest odbycie obligatoryjnie 
obowiązujących praktyk w firmach. Brak 
jest bodźców dla nich np. w postaci ulg 
podatkowych lub innych form zachęt 
do zatrudniania praktykantów. 

Praktyk celuje  
w dziesiątkę
Często zastanawiam się, dlaczego nasze miasta są źle 
budowane – mówi Ryszard Rak, przewodniczący Zarządu 
Oddziału Warszawskiego PZITB, koordynator Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB.
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Zmiany wymaga także Prawo bu-
dowlane? 

Prawo Budowlane pomimo sta-
łej modernizacji skutkującej setkami 
zmian w stosunku do wersji pierwot-
nej jest nadal w stanie nie odpowia-
dającym występującym problemom. 
Od wielu lat zapowiadane całkowite 
zmiany jego treści, nie znajdują ure-
alnienia. Jedną z przyczyn tej sytuacji 
są rozbieżności poglądów środowiska 
budowlanego, podzielonego na archi-
tektów i inżynierów budownictwa. Je-
stem orędownikiem zjednoczenia tych 
środowisk. Przecież mamy wspólny cel. 
Izby i stowarzyszenia zrzeszające tych 
inżynierów powinny wspólnie opraco-
wać projekt prostszego prawa. Marzył-
bym o stworzeniu dwóch zespołów, 
które niezależnie opracowałyby swoje 
propozycje, a następnie w drodze po-
wszechnej dyskusji wybrały najlepsze 
rozwiązania. Tak utworzony projekt 
mógłby zostać złożony z inicjatywy 
obywatelskiej do Sejmu.

Wspólnym problemem wydaje 
się być np. mieszkalnictwo.  

Tanie mieszkania potrzebują tanie-
go kredytu, którego dziś brakuje. Roz-
wiązaniem mogłoby być partnerstwo 
publiczno-prywatne, ale jak je sfinanso-
wać? Może rozwiązaniem są bezpiecz-
ne obligacje z gwarancjami państwo-
wymi. Stopa zwrotu w przypadku takiej 
inwestycji jest oczywiście bardzo dłu-
ga, ale stały, bezpieczny zysk może być 
atrakcyjny. Nie wymyślam nic nowego, 
prezydent Starynkiewicz uregulował fi-
nanse Warszawy dzięki obligacjom. Nie 
da się jednak rozwinąć taniego budow-
nictwa czynszowego, bez zmiany prze-
pisów, które obecnie dają najemcom 
więcej praw niż właścicielowi miesz-
kania. Wielu właścicieli mieszkań woli 
zrezygnować z zysku, niż ponosić ryzy-
ko wynajmu. Budownictwo TBS mimo 
pięknych założeń się nie sprawdziło, 
a z programów takich jak Mieszkanie 
Dla Młodych nie skorzystają najubożsi. 

Często zastanawiam się, dlaczego 
nasze miasta są źle budowane i wyglą-
dają często nieładnie. Trudno dostrzec 
w nich porządek architektoniczny. Domy 
mają dachy w różnych typach i kolo-
rach. Sąsiadują ze sobą domy o różnych 
stylach.  Tak jest często na nowych osie-
dlach, gdy na tym samym obszarze re-
alizują budynki różni deweloperzy. Wte-
dy często da się zauważyć, że potrzeba 

maksymalizacji zysku, czyli uzyskania 
jak największej powierzchni użytkowej 
z posiadanej działki jest ważniejsza niż 
wygląd czy wygoda mieszkańców. Zli-
kwidowanie Izby Urbanistów wydaje 
mi się szczególnie szkodliwe, gdy cała 
Polska zabudowywana jest bałaganiar-
sko, miasta nie mają wyraźnych granic. 
Wyglądają jakby były budowane w spo-
sób całkowicie nieprzemyślany. A to 
wpływa nie tylko na krajobraz, ale i na 
koszty – cała infrastruktura jest trzy–, 
czterokrotnie droższa niż w przypadku 
zwartej zabudowy. 

 Czy w mniejszej skali, na pozio-
mie pojedynczych inwestycji sytu-
acja przedstawia się lepiej?

Z jakością w budownictwie jest teraz 
nieporównywalnie lepiej niż dawniej. 
Klient wymaga – i to widać na przykład 
w jakości robót wykończeniowych. Tym 
niemniej w budownictwie działa wiele 
firm, które działają nieprofesjonalnie, 
a sprzyja temu koniunktura. Dla wielu 
inwestorów budujących nowe domy 
czy remontujących mieszkania wciąż 
najważniejsza jest cena. Zdarza się, 
że ufając doświadczeniu życiowemu 
dobrze oceniają firmę i nie zawiera-
ją umowy albo niedokładnie, ogólnie 
sprecyzowane w umowach warunki, 
nie budzą ich wątpliwości. Dopiero po-
tem zaczynają się kłopoty. Wyjściem 
z tej sytuacji może być przygotowanie 

ogólnodostępnych szablonów umów, 
jak w modelu FIDIC. Na bazie takich sza-
blonów inwestor mógłby wypełnić sto-
sowne rubryki, zaznaczając tylko takie 
rozwiązania, które podaje szablon. Przy 
tym dziś inwestorzy często kierując się 
źle pojętą oszczędnością nie zatrudniają 
inspektora nadzoru. Inspektorem może 
być każdy inżynier czy technik z upraw-
nieniami budowlanymi wykonawczymi. 
Warto to czynić nawet przy odnawianiu 
mieszkania. Wiele nieporozumień i kosz-
tów można uniknąć i to za niewielką 
różnicę w ogólnym koszcie inwestycji.  
To się opłaca. 

Rozmawiamy o pracy, ale ma Pan 
także inne zajęcia. Podobno jest 
Pan miłośnikiem strzelectwa?

Mam licencję sędziego strzelectwa 
sportowego klasy państwowej. Od kil-
kunastu lat jestem instruktorem strze-
lectwa sportowego. To moja pasja od 
niemal dwudziestu lat. Powierzono mi 
organizację Zespołu Strzelectwa Spor-
towego Izby Inżynierów Mazowieckich. 
Przymiarki były wcześniej ale ostatecz-
nie założono go w 2018 roku. Nie usta-
liliśmy jeszcze władz Zespołu. Do tej 
pory odbyły się trzy spotkania. Będą na-
stępne. Przynależność ograniczona jest 
tylko do członków MOIIB. Ustaliliśmy, 
że spotykać się będziemy regularnie co 
miesiąc po południu w siedzibie Izby na 
ul. 1 Sierpnia 36B. Strzelectwo to dobra 
dziedzina sportu dla inżyniera, często 
przecież pracującego w stresie. Wyma-
ga skupienia, uczy koncentracji w trud-
nych warunkach, a jednocześnie można 
przy nim wypoczywać. Zachęcam do 
spróbowania i zapraszam. Informacje 
o kolejnych spotkaniach ukazują się na 
stronie internetowej Izby.   

Rozmawiał Krzysztof Zięba 

Jestem 
orędownikiem 
zjednoczenia 
w środowisku 
budowlanym.

Stowarzyszenia 
i izby powinny 
wspólnie 
opracować 
projekt prostszego 
prawa. 

Ryszard Rak – inżynier budownictwa 
lądowego. Przewodniczący 
Zarządu Oddziału Warszawskiego 
PZITB, Koordynator Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej 
MOIIB. Rzeczoznawca budowlany, 
rzeczoznawca PZITB, uprawnienia 
budowlane konstrukcyjne 
wykonawcze od 1990 (specjalizacja 
konstrukcje betonowe), uprawnienia 
wykonawcze drogowe, uprawnienia 
projektowe konstrukcyjne. 
W zawodzie od 1983 roku. Prezes 
Zarządu Spółdzielni „SAM-81”.
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O d 1955 roku najwyższym bu-
dynkiem w Warszawie jest – 
mierzący 237 m – Pałac Kultu-

ry i Nauki.. Nowo powstający Varso Tower 
osiągając wraz z ażurową iglicą wysokość 
310 m pobije ten rekord.  Deweloper, a za-
razem generalny wykonawca, firma HB 
Reavis w ramach inwestycji oprócz głów-
nego obiektu realizuje także niższe bu-
dynki Varso 1 (80 m) oraz Varso 2 (90 m).  
Całość będzie stanowiła kompleks po-
łączony z galerią Dworca Centralnego. 
Działka o powierzchni 1,72 ha znajduje 

się w ścisłym centrum miasta, przy zbiegu 
ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II. 

Obecnie wykonywana jest cześć pod-
ziemna budynków składająca się z trzech 
czterokondygnacyjnych garaży połączo-
nych ze sobą, których głębokość posado-
wienia sięga 19 m poniżej poziomu tere-
nu. Ze względu na usytuowanie budynku 
w centrum miasta ten etap budowy jest 
najtrudniejszy w całej inwestycji. Wiodącą 
technologią wykonania ścian garażu pod-
ziemnego są ściany szczelinowe, dobrze 
sprawdzające się przy gęstej zabudowie.

Wyzwania organizacyjne
Prace utrudniła decyzja o  rozpoczę-

ciu budowy wszystkich trzech budynków 
jednocześnie, co wymuszało bardzo pre-
cyzyjną organizację placu budowy. Już 
w pierwszym etapie natrafiono na szereg 
niespodziewanych przeszkód. Pod jed-
nym z budynków znajdował się zbiornik 
odbierający ścieki z Dworca Centralnego 
i okolic oraz stacja transformacyjna syn-
chronizująca zegary na dworcach w War-
szawie. Przed przystąpieniem do prac 
docelowych należało wykonać część ścian 
szczelinowych w celu utworzenia nowego 
zbiornika. Umieszczono go  na poziomie 
-4 budynku, natomiast stacja transforma-
torowa została przeniesiona na poziom -2 
Dworca Centralnego. Podczas usuwania 
ziemi z wykopu okazało się, że pod po-
wierzchnią spoczywa 55 tonowy kamień.

W Warszawie głazy narzutowe o obwo-
dzie przekraczającym pięć metrów objęte 
są ochroną prawną. Z uwagi na ochronę 
środowiska należało go wydobyć w cało-
ści, co nie było łatwym przedsięwzięciem. 
Aby projektant mógł dobrać odpowiednią 
technologię, na budowę wezwano pro-
fesora geologii. Specjalista określił skład 
kamienia, jego ciężar oraz inne parametry. 
Po przeanalizowaniu wyników projektant 

Na budowie 
Varso Tower
RADOSŁAW CICHOCKI

W centrum Warszawy powstaje najwyższy budynek  
w Unii Europejskiej. We wrześniu członkowie Mazowieckiej 
Izby Inżynierów Budownictwa wraz z przedstawicielami  
Koła Młodych odwiedzili plac budowy wieżowca.
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dobrał odpowiednie ściągi stalowe, a na-
stępnie wykonano specjalną platformę, 
aby dźwig mógł wyjąć kamień z gruntu.  
Głaz znajduje się obecnie na Polach 
Mokotowskich jako pomnik przyrody.  
Pod kolejnym budynkiem natrafiono na 
sieć poplątanych, niezinwentaryzowa-
nych kabli elektrycznych, one także sta-
nowiły wyzwanie dla firmy budowlanej.

Na placu budowy  
Już po rozwiązaniu opisanych wyżej 

problemów, dziewiętnastego września 
2018 r. członkowie Mazowieckiej Izby Inży-
nierów Budownictwa oraz Koła Młodych 
odwiedzili plac budowy Varso Tower. Pre-
lekcję dla uczestników spotkania wygłosił 
mgr inż. Jakub Kocięda. Przedstawiciel fir-
my HB REAVIS opowiedział o technologii 
wykonywania ścian szczelinowych, meto-
dzie podstropowej robót żelbetowych, za-
bezpieczeniu wykopu, kolizjach, systemie 
logistycznym budowy wraz z przepisami 
oraz rozwiązaniami dotyczącymi BHP. Na-
stępnie oprowadził uczestników wyciecz-
ki po budowie. Mogliśmy zobaczyć ostat-
ni etap zbrojenia płyty fundamentowej 
najwyższego budynku. W najgrubszym 
miejscu płyta osiąga 3,6 m i ma 28 warstw 
siatki zbrojeniowej średnicy 32 mm. 

Przy wykonywaniu słupów zastosowa-
no stal zbrojeniową wysokiej wytrzymało-
ści typu SAS 670/800 o grubości 57,5 mm. 
Podstawową zaletą tego typu stali jest 
to, że w przekrojach kształtowych nie 
występuje skomplikowane połączenie 
na styku dwóch kształtowników. Wszyst-
ko łączone jest przez skręcanie łącznika-
mi mechanicznymi o pełnej nośności 
pręta. Przyspiesza to montaż zbrojenia 
na budowie oraz ułatwia zakotwienie. 
Dzięki zastosowaniu łączników stal może 
być cięta w dowolnym miejscu, co jest 
ważne z punktu widzenia zmian i usu-
wania błędów projektowych. Dodatkową 
przewagą stali typu SAS 670/800 nad ty-

powym zbrojeniem jest mniejsze zużycie 
materiału. W praktyce zużywa się około 
25% mniej wymaganego zbrojenia przy 
tej samej nośności przekroju, mniejsze są 
nakłady pracy, a konstrukcja zyskuje wy-
soką odporność na korozję zmęczenio-
wą. Temperatura mieszanki betonowej 
mierzona jest w trzech płaszczyznach 
w grubości płyty.

Warto wspomnieć, że Varso Tower 
otrzymał ekologiczny certyfikat BREEAM  
Interim dla nowo powstających obiek-
tów na najwyższym możliwym poziomie 
„Outstanding”. W budynku zastosowano 
nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne, które ograniczają wpływ obiektu na 
środowisko środowisko naturalne, sprzy-
jają komfortowi oraz zdrowiu użytkowni-
ków. Jest to najwyższy obecnie budowa-
ny budynek, który otrzymał ten certyfikat. 
Zakończenie budowy planowane jest  
na rok 2020.  

W najgrubszym 
miejscu płyta 
osiąga 3,6 m  
i ma 28 warstw  
siatki 
zbrojeniowej 
średnicy 32 mm.
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1.  Gęsta zabudowa otacza plac budowy  
Varso Tower.

2. Plac budowy, widok w kierunku wschodnim.
3. Detal zbrojenia słupów, stal typu SAS 670/80. 
4.  Ostatni etap zbrojenia płyty 

fundamentowej najwyższego budynku.
5. Uczestnicy szkolenia terenowego. 
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W dniach 16-17 listopada 2018 
r. odbył się wyjazd technicz-
ny do Wrocławia i Opola. 

Jego celem było zapoznanie się z  zabyt-
kami techniki we Wrocławiu oraz budową 
nowych bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole.

Na trasie zwiedzania we Wrocławiu zna-
lazły się Hala Stulecia z 1913 roku, wpisana 
na listę Światowego Dziedzictwa Unesco 
jako zabytek techniki i przykład moderni-
zmu; Ostrów Tumski z gotycką katedrą re-
prezentującą architekturę śląskiego gotyku, 
Ossolineum i Uniwersytet jako przykłady 
wrocławskiego baroku oraz Stare Jatki i Ry-
nek. Ten etap wyjazdu zakończył się kola-
cją integracyjną, z interesującą dyskusją na 
temat proponowanych przez architektów 
i rząd RP zapisów w ustawach o zawodzie 
architekta i inżyniera. Następnego dnia 

uczestnicy autokarem przyjechali do Elek-
trowni Opole na budowę bloków nr 5 i 6, 
udostępnioną dzięki uprzejmości Dyrek-
tora Budowy Zbigniewa Wiegnera, który 
jest członkiem MOIIB. Po szkoleniu BHP 
i ogólnej informacji o elektrowni i postę-
pie prac, uczestnicy – podzieleni na grupy 
z przewodnikiem – rozpoczęli intensywne 
zwiedzanie budowy.

Prace na budowie bloków 5 i 6, o łącznej 
mocy 1810 MW, wchodzą w finalną fazę re-
alizacji. Zaawansowanie budowy wynosi już 
prawie 95 proc.  Na terenie budowy zostały 
zrealizowane główne prace konstrukcyjne, 
w tym zamontowano konstrukcje kotłowni 
i maszynowni oraz obie chłodnie komino-
we. Zamontowane zostały turbozespoły dla 
bloków 5 i 6, kotły parowe z urządzeniami 
pomocniczymi oraz elektrofiltry i instalacja 

odsiarczania spalin. Obecnie zostało wyko-
nane pierwsze rozpalenie kotła nr 5 z wy-
korzystaniem oleju lekkiego. Po weryfikacji 
systemów i ustabilizowaniu pracy kotła zo-
stanie podane paliwo główne, czyli węgiel 
kamienny. Natomiast w bloku nr 6 trwa kon-
tynuacja prac instalacyjnych na kotle i dal-
sze prace montażowe w zakresie układów 
pomocniczych.

Duże wrażenie na naszych inżynierach 
zrobiły fantazyjnie wymalowane chłodnie 
kominowe – tęcza na niebieskim tle jest 
zarazem pięciolinią dla umieszczonych 
na niej nut, które są zapisem pierwszych 
taktów ludowej piosenki z regionu opol-
skiego „Poszła Karolinka do Gogolina”. 
W elektrowni chłodnia kominowa pełni 
funkcję wymiennika ciepła. Ochłodzo-
na woda zbiera się w basenie zbiorczym 
na dnie chłodni, a stamtąd zasysana 
jest przez pompy i krąży w systemie za-
mkniętym. Wydostająca się z nich para 
wodna nie stanowi zagrożenia dla środo-
wiska. Ciekawostką w przypadku Opola 
jest umieszczenie kominów spalinowych 
wewnątrz nowych chłodni, co pozwoliło 
na rezygnację z komina zewnętrznego. 
Interesujące jest również posadowienie 
turbin i generatorów na płycie żelbeto-
wej w hali kotłowni, opartej na tłumikach 
drgań - wibroizolatorach. Ze względu na 
wymogi technologiczne turbin, dokład-
ność osadzenia kotew i wypoziomowanie 
płyty wymagało dokładności do dziesięt-
nej części milimetra. Taką precyzję osią-
gnięto  przy pomocy hydraulicznej regu-
lacji tłumików już po wykonaniu płyty.

Bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole produko-
wać będą do 12,5 TWh energii elektrycznej 
rocznie. Po oddaniu nowych jednostek 
o mocy 905 MW każda, elektrownia ma dys-
ponować łączną mocą 3300 MW i zaspoka-
jać 8% obecnego krajowego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną.

Wyjazd techniczny 
Wrocław – Opole
DARIUSZ KAROLAK

Prace na budowie bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole zbliżają się do finalnej 
fazy. Nasi inżynierowie odwiedzili plac budowy w listopadzie, tuż po pierwszym rozpaleniu kotła.
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Kilka ciekawostek techniczno –  
– organizacyjnych w pigułce:
›  rozpoczęcie budowy bloków nr 5 i 6  na-

stąpiło w lutym 2014,
›  zakończenie budowy planowane jest 31 

maja 2019 (blok nr 5) i 30 września 2019 
(blok nr 6),

›  koszt budowy bloków nr 5 i 6 wynosi 
11,6 mld zł netto,

›  maksymalna liczba robotników na bu-
dowie wyniosła 5500, obecnie pracuje 
2300 osób,

›  kierownictwo budowy i nadzór składa 
się z 215 inżynierów,

›  całkowita liczba osób, która dotychczas 
wzięła udział w realizacji budowy to ok. 
55 000,

›  posadowienie każdego bloku energe-
tycznego wykonano na 542 szt. pali  
CFA o średnicy 1000 mm,

›  blok energetyczny jest posadowiony na 
płycie fundamentowej o grubości od 3 
do 7 m, o łącznej objętości betonu: ko-
cioł 18 500 m3 i maszynownia 12 500 m3.   
Betonowanie realizowano mieszan-
ką podawaną w ilości 170 m3 betonu  
na godzinę,

›  do budowy dwóch kotłów energetycz-
nych zużyto 50 000 ton stali konstruk-
cyjnej,

›  chłodnie kominowe o wysokości 185,1 m  
są najwyższe w Polsce. Do wykonania 
chłodni zużyto 10 000 m3  betonu i 1800 
t stali zbrojeniowej. Powierzchnia chłod-
ni po rozwinięciu wynosi 4,5 ha,

›  ciężar jednego generatora wynosi  
448 ton,

›  dla budowy bloku nr 5 zużyto 810 km  
przewodów energetycznych, nato-
miast dla bloku nr 6 dotychczas zużyto 
590 km, 

›  rury doprowadzające wodę chłodzą-
cą dla obsługi bloków energetycznych 
mają średnicę  0 3400 mm,

›  po rozbudowie każdy z bloków będzie 
spalał w ciągu doby ok. 8 pociągów wę-
gla kamiennego (300 ton na godzinę  
na 1 blok).  
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1.  Zdjęcie lotnicze Elektrowni Opole. Widoczne 
działające chodnie kominowe nr 1 i 2, oraz 
z prawej strony nowo powstałe chłodnie 
kominowe nr 3 i 4. W środku obecnie 
realizowane bloki energetyczne nr 5 i 6. 

2.  Przed Halą Stulecia we Wrocławiu.
3.  Generator i turbina nr 6 wewnątrz bloku 

energetycznego.
4.  Uczestnicy wyjazdu technicznego. 
5.  Widoczne zagęszczenie i zróżnicowanie 

instalacji w bloku energetycznym. 

TAKA BUDOWA, JAK NOWE BLOKI 5 I 6 ELEKTROWNI 
OPOLE, TO OLBRZYMIE WYZWANIE.

Nieczęsto buduje się dwie elek-
trownie praktycznie w tym sa-
mym czasie. Koordynacja prac 
projektowych, montażowych, 
dostaw oraz rozruchu w mo-
mencie nakładanie się prac, 
a w obecnym czasie jeszcze 
przekazywanie obiektów do 
użytkowania to zadanie wyma-
gające pełnego zaangażowania 
od nas i od inwestora, praktycz-
nie 24 godziny na dobę.
Po doświadczeniu z budowy 
Elektrowni Jądrowej Olkiluoto 
– 3,  gdzie byłem kierownikiem 
budowy, zmieniła mi się nieco 

perspektywa. Elektrownie jądro-
we buduje się jak średniowiecz-
ne katedry, bardzo długo, o kosz-
tach nie wspomnę. Podział zadań 
prosty, część konwencjonalna 
i część jądrowa. Skomplikowane 
trójczłonowe Konsorcjum wyko-
nawcze oraz koordynacja prac 
sprawiają, że budowa elektrowni 
w Opolu to zadanie jeszcze trud-
niejsze, ale i tym bardziej cieka-
we. Doświadczenia z budowy 
„jadrówki” w zakresie BHP i OŚ, 
a także zapewnienia i kontroli 
jakości  bardzo przydają się na 
„zwykłej“ budowie.  Zbigniew Wiegner 
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Jakie perspektywy rysują się  
przed branżą budowlaną 
w 2019 roku?

Uważam, że jesteśmy już na szczycie 
koniunktury budownictwa, związanej 
z ogólnoświatowym trendem, zlece-
niami samorządowymi po wyborach 
i splotem innych czynników. Jednak 
nawet jeśli dojdzie do dekoniunktury, 
zostanie ona rozciągnięta w czasie. Do 
nagłego krachu może dojść na giełdzie,  
ale w budownictwie cykl budowy trwa 
18-24 miesiące (Mariusz Okuń). Ceny miesz-
kań zapewne spadną, a branża cierpieć 
będzie na niedobór zleceń (Ryszard Rak). 
Dynamika wzrostu zapewne zostanie 
zatrzymana. Ma to jednak pewne plu-
sy. Na niższym szczeblu, szczególnie  
w budownictwie jednorodzinnym, 
mamy teraz rynek wykonawcy, co nie 
zawsze jest korzystne (Radosław Sekunda). 
Trudno mówić o wielkich nadziejach. 
Koniunktura w budownictwie zależy 
w dużym stopniu od polityki państwa, 
a w tej dziedzinie wiele jest deklaracji, 
znaków zapytania, a mniej konkretnych 
działań (Marian Zdunek). Mamy okres wy-
borczy, żaden polityk nie odważy się 
zatrzymać pieniędzy, tylko rzuca je na 
rynek. Zapowiada się lekka stagnacja 
w budownictwie, sytuacja na pewien 
czas się ustabilizuje albo nieco pogorszy. 
Dwa lata na pewno będą dla budownic-
twa dobre, na pewno nie zabraknie nam 
zajęcia (Roman Lulis). Wciąż mamy wiele 
do zrobienia. Rozbudowy wymaga in-
frastruktura drogowa i kolejowa, rozwi-
ja się także budownictwo kubaturowe  
(Robert Osiński). Wdrażane są nowe 
technologie, w tym także rozwiązania 
opracowane przez polskie firmy (Ludwik 
Osmólski). Nie mamy się czego wstydzić. 
Budujemy na poziomie Europy Zachod-
niej, możemy być dumni z poziomu 
odbiorów technicznych czy wykończe-
niówki, jakości pracy inżynierów i ich 
wydajności (Ryszard Rak).

Jakie wyzwania dla branży  
budowlanej przyniesie 
2019 rok? 

Możemy spodziewać się podwyżek 
cen energii elektrycznej, a więc także 
materiałów budowlanych, są zatory płat-
nicze w firmach, brak rąk do pracy. Na-
rasta więc niepokój (Andrzej Roch Dobrudzki). 
Wiele zależy od nowej ustawy o upraw-
nieniach inżyniera i architekta, która być 
może zostanie przyjęta w 2019 roku. Ar-
chitekci chcą być jednocześnie projek-
tantami, kierownikami budów, inspekto-
rami nadzoru – przejąć wszystkie etapy 
inwestycji. W tej sytuacji inżynierowie 
nie będą już partnerami dla architekta, 
tylko podwykonawcami (Marian Zdunek). 

Oczekiwania i obawy
Koniec roku to okazja do podsumowań, ale też do spojrzenia w przyszłość. Co przyniesie  
rok 2019? O opinie zapytaliśmy uczestników uroczyście obchodzonego w Warszawie  
Dnia Budowlanych.

darmowe mieszkanie i wyżywienie – zruj-
nowałyby pracodawcę (Radosław Sekunda). 
Wiadomo, że pracownicy przybywający 
z Białorusi, Litwy, nawet z Azerbejdżanu 
czy krajów afrykańskich nie zastąpią tych, 
którzy wyjechali na Zachód. Nowe osoby 
musimy uczyć i szkolić. Brak pieniędzy 
i ludzi to dwie podstawowe bariery w bu-
downictwie (Roman Lulis). Mniejsze firmy 
zaczynają mieć kłopoty, nawet duże tracą 
płynność finansową (Mariusz Okuń). 

Jakie zadania czekają 
Izbę w 2019 roku? 

Zadanie Izby to przede wszystkim 
dbałość o poziom wykształcenia kadry, 
która ma sprostać wyzwaniom XXI wieku  
(Andrzej Roch Dobrudzki). Niektórzy wciąż 
myślą, że budownictwo to tylko beton 
i cegła. To oczywiście nieprawda. Techno-
logia wciąż się zmienia, warto mieć kontakt 
z innymi inżynierami, móc porozmawiać 
o różnych problemach (Robert Osiński). O ile 
nowy projekt ustawy o architektach i inży-
nierach budownictwa zostanie przyjęty, 
pilną koniecznością staną się powszech-
ne szkolenia w tym zakresie. Inżyniero-
wie oczekują od Izby obrony istniejącego  
stanu prawnego (Marian Zdunek). Koniecz-
ny jest stały kontakt z ministerstwem oraz 
czuwanie nad legislacją, by zmiany były 
dla nas korzystne, a przynajmniej by za-
chowany został status quo (Mariusz Okuń). 
Potrzebne jest nam czytelne Prawo bu-
dowlane i zakończenie eksperymentów 
w tej dziedzinie (Ryszard Rak). Poza bardzo 
dobrym działem szkoleń, potrzebne są 
też socjalne zabezpieczenie w razie pro-
blemów, a także rozwiązywanie sporów. 
Postępowania zawodowe przed sądem 
dyscyplinarnym często są nadużywane 
przez prywatnych inwestorów. Inżynierów 
należy chronić przed nieuczciwymi za-
grywkami, które niestety zdarzają się coraz 
częściej. Osobiście brakuje mi też wsparcia 
dzieciaków, np. mikołajek dla dzieci człon-
ków Izby (Radosław Sekunda).   

Główny problem

Na placach budowy stale brakuje rąk 
do pracy. Lukę wypełniają pracownicy 
zagraniczni, ale ich także może zabrak-
nąć. W tej sytuacji dotrzymanie terminów 
staje się coraz trudniejsze (Robert Osiński).  
Nie możemy sprostać wymaganiom fi-
nansowym specjalistów. Pracując w spół-
ce miejskiej wiem, jak trudno ściągnąć 
branżowca z komercyjnego rynku (Ludwik 
Osmólski). Wielu wykonawców ma nie-
racjonalne oczekiwania finansowe, nie 
wynikające ani z kosztów materiałów, ani 
robocizny. Próbujemy ściągać pracowni-
ków z Ukrainy, ale w wielu przypadkach 
oczekiwania – wysokie wynagrodzenia, 
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T egoroczna konferencja „Nowe 
oblicze BIM” odbyła się 14 listo-
pada w Centrum Konferencyj-

nym POLIN. Trzecia edycja zgromadziła 
bardzo wielu słuchaczy – z Polski, ze świa-
ta, także przedstawicieli władz. Referaty 
wygłosili między innymi zagraniczni prele-
genci, prezentujący BIM na całym świecie. 

Co się zmieniło od pierwszej konferencji? 
Na świecie – technologia BIM wciąż się roz-
wija i doskonali. W Polsce – chociaż wciąż  
jesteśmy na etapie raczkowania, trwa pro-
ces implementacji BIM. Zainteresowanie 
jest duże. Powstało szereg inicjatyw, które 
przybliżają nas do stosowania na co dzień 
metodologii BIM. Zaangażowani są projek-
tanci, wykonawcy robót, stowarzyszenia, 
grupy zawodowe, a także jednostki admi-
nistracji publicznej. Co ważne, są już pierw-
sze budowy i gotowe obiekty budowlane, 
które powstały z zastosowaniem BIM.

Konferencja dostarczyła wiele ciekawych 
przykładów korzyści z nowych narzędzi 
technologicznych. BIM dzięki swojemu 
otwartemu podejściu wykorzystywany jest 
w coraz to nowych obszarach procesu bu-

dowlanego. Inwentaryzacja zabudowy te-
renu o powierzchni kilku hektarów kojarzy 
nam się z kilkumiesięczną pracą grupy osób 
najpierw w terenie, a potem przed ekranami 
komputerów. W tym przypadku wykorzy-
stuje się drony i skanery laserowe do zebra-
nia danych, które są następnie błyskawicznie 
przetwarzane i obrazowane w modelu. 

Przykładem może być kosztorysowa-
nie, opierające się na tworzeniu modelu 
przestrzennego budynku. Powstające  
automatycznie zestawienie wraz z trój-
wymiarowym podglądem elementów 
minimalizują zagrożenie dla wykonawców 
– związane z niedoszacowaniem wartości 

kontraktu; i inwestorów – chroni ich przed 
przepłacaniem za obiekty budowlane, 
których budowę zlecili.

Bardzo często spotykamy się ze stwier-
dzeniami kierowników budów, że BIM jest 
dobry dla projektantów, ale nieprzydatny 
na budowie. To nieprawda. Wystarczy 
powiedzieć, że nie potrzeba wielu go-
dzin spędzonych na zliczeniu drobnych 
elementów budynku w celu przygoto-
wania zamówienia – w BIM ten proces 
sprowadza się do kilkuminutowego wy-
tworzenia pliku, który można wysłać do 
dostawcy czy producenta.

Co się zmieniło? Drodzy inżynierowie, 
BIM nadchodzi! Konferencja pokazała, że to 
wielki pozytywny przełom w naszej pracy. 
Nie ma alternatywy dla projektowania i za-
rządzania budową – powszechność meto-
dologii BIM to tylko kwestia czasu. Warto 
więc uczyć się nowego modelu projekto-
wania, zarządzania i prowadzenia budowy.

P.S. Na łamach „Inżyniera Mazowsza” 
planujemy cykl poświęcony praktyczne-
mu zastosowaniu BIM.  

Daniel Opoka
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BIM – nadchodzi przełom
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W ykonywanie samodziel-
nych funkcji technicznych 
w budownictwie wiąże się 

z możliwością wyrządzenia szkód oso-
bom trzecim. Dlatego też każdy członek 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
podlega obowiązkowi ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie. Obowiązkowym 
ubezpieczeniem OC objęta jest odpowie-
dzialność cywilna za szkody wyrządzone 
w następstwie działania lub zaniechania 
ubezpieczonego. Dla wielu inżynierów nie 
jest jednak jasne, czy obejmuje ono także 
szkody powstałe w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Szczegółowy zakres obowiązkowego 
ubezpieczenia OC regulowany jest przez 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej architektów oraz inżynierów bu-
downictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174). 
Jednak w treści przywołanego aktu wy-
konawczego brak zapisu rozwiewającego 
wątpliwości interpretacyjne w sprawie 
ochrony osób prowadzących działalność 
gospodarczą.

W ramach umowy generalnej po-
między PIIB, a Ergo Hestią S.A. kluczowy 
z punktu widzenia okoliczności prowa-
dzenia  przez inżyniera budownictwa 
działalności gospodarczej jest zapis §17 
ust.6. Stanowi on, iż dla skuteczności 
ochrony ubezpieczeniowej nie ma zna-
czenia fakt, iż ubezpieczony inżynier 

budownictwa wykonuje samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie 
w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej. Potwierdza zatem skutecz-
ność ochrony ubezpieczeniowej także 
w tej sytuacji. Regulacja ta ma zastosowa-
nie również dla dobrowolnego nadwyż-
kowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo Ergo Hestia. wydaje za-
świadczenie, w treści którego wskazuje 
się, iż obowiązkowe OC, a także dobro-
wolne nadwyżkowe ubezpieczenie OC 
obejmuje wykonywanie samodzielnych 
technicznych funkcji w budownictwie 
w ramach posiadanych uprawnień bu-
dowlanych w związku z  prowadzoną jed-
noosobową działalnością gospodarczą. 
W zaświadczeniu wymieniona jest nazwa 
firmy ubezpieczonego.

 Wskazana regulacja nie może prowa-
dzić do  uproszczeń i mylnych wniosków. 
Nie można twierdzić, że OC obowiązko-
we inżyniera budownictwa obejmuje 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
Jest bowiem wiele rodzajów działalności 

i czynności inżynierów budownictwa nie 
objętych obowiązkowym ubezpiecze-
niem OC. Zalicza się do nich m. in.: 

• wykonawstwo robót budowlanych,
•  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 

lub kierownika projektu,
•  realizacja dokumentacji projektowej 

wielobranżowej,
•  realizacja nadzorów wielobranżowych,
•  kosztorysowanie i wykonywanie świa-

dectw i audytów energetycznych.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC in-

żyniera budownictwa obejmuje wyko-
nywanie samodzielnych technicznych 
funkcji w budownictwie przez ubezpie-
czonego w ramach prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej.

Obowiązkowe ubezpieczenie jest 
zatem niewystarczające dla inżynierów 
przedsiębiorców prowadzących działal-
ność w szerszym zakresie niż pełnienie 
samodzielnej technicznej funkcji w bu-
downictwie. Zakres odpowiedzialności 
właściciela jednoosobowego przedsię-
biorstwa jest szerszy.  

Maria Tomaszewska-Pestka – z wykształcenia prawnik, ubezpieczeniami OC zajmuje się ponad 20 lat. 
Prowadzi działalność doradczo-szkoleniową między innymi w sektorze obsługi inwestycji. 
Agencja Wyłączna Ergo Hestii , Maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

Inżynier 
ubezpieczony
MARIA TOMASZEWSKA-PESTKA

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC jest wystarczające 
dla inżyniera budownictwa prowadzącego działalność 
gospodarczą? Nie zawsze.

DZIAŁALNOŚCI I CZYNNOŚCI INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM OC:

✔   wykonawstwo robót budowlanych,
✔   pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub kierownika projektu,
✔   realizacja dokumentacji projektowej wielobranżowej,
✔   realizacja nadzorów wielobranżowych,
✔   kosztorysowanie i wykonywanie świadectw i audytów 

energetycznych.
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Co sprawiło, że zainteresował się 
Pan pracą w pasiece?

Okupację spędziłem na wsi, u ciot-
ki. Jako nastolatek pomagałem w go-
spodarskich zajęciach, między innymi 
podkurzałem ule. Gęsty dym uspokaja 
owady i można pracować przy ulu. Robi 
się tak i dziś, tylko dymiarki się zmieniły 
– moja była zrobiona ze starego, dziura-
wego rondla. Mimo użądleń nie bałem 
się pszczół. Po wojnie przyszedł czas na 
studia, pracę w Mińsku Mazowieckim, 
a po pewnym czasie przeprowadzkę do 
Warszawy. W 1959 roku ożeniłem się, na 
wesele przyjechała moja babcia. Dowie-
działa się, że żona ma działkę i miesiąc 
później podarowała mi pierwszy ul. So-
lidny, z półtoracalowych desek, w cztery 
osoby ledwie można go było przenieść. 
A że ustawiliśmy go pod oknem, wkrót-
ce trzeba było go przetransportować 
w nowe miejsce, bo pszczoły wieczora-
mi nie dawały nam spokoju. Ale to nie 
wystarczyło, żeby się zrazić. 

W jaki sposób inżynier zostaje 
pszczelarzem? 

Moi profesorowie z Politechniki mówili 
mi: Chcesz być w czymś dobry, kup książ-
ki i się ucz. Na studiach uczymy zgodnie 
z obecną wiedzą, a później trzeba się cały 
czas dokształcać. Tak samo było z pasieką. 
Przez lata kupowałem wszystkie pozycje 
związane z tym tematem, które wpadły 
mi w ręce. Nawet reprint poradnika dla 
bartników z XVII wieku, wydrukowanego 
gotykiem. Już nie zakłada się barci w dziu-
plach, ale nawet z tak starej książki można 
się wiele dowiedzieć. 

Widział Pan kiedyś zdjęcia pszczele-
go roju ułożonego na twarzy jak broda? 
Mówi się, że pszczoły rozpoznają swojego 
opiekuna po zapachu i dlatego go nie żą-
dlą. Oczywiście to nieprawda. Przeciętna 
robotnica żyje miesiąc, dziewięćdziesiąt 
procent pszczół nigdy nie czuło zapachu 
swojego pszczelarza. Jak mają go rozpo-
znać? Rojące się pszczoły, opite miodem, 
organicznie nie są w stanie wbić żądła.  

Do pracy w pasiece, utrzymania rodzin 
w zdrowiu, potrzebna jest wiedza, znajo-
mość zachowań pszczół. Sam zresztą na 
początku robiłem wiele błędów. Wystarczy 
np. użyć kosmetyków o zbyt silnym zapa-
chu i już pszczoły stają się zdenerwowane. 

Pierwsze ule budowałem sam, bo 
pensja asystenta nie była duża. A pasieka 
stopniowo się rozrastała. W szczytowym 
momencie, już na emeryturze, miałem dzie-
więtnaście pszczelich rodzin. Mój rekord to 
450 kg zebranego miodu w sezonie. Choć 
zdarzało się też, że choroby pustoszyły ule, 
raz straciłem całą pasiekę przez warrozę.   

Jak udawało się Panu pogodzić 
pracę z hobby? 

Przez całe lata do pasieki docierałem 
z Warszawy okazjami, autobusy nie do-
jeżdżały, samochodu nie miałem. Później 
sprawę ułatwił motocykl. Pracowałem 
sześć dni w tygodniu, zostawała niedziela. 
A pszczelarstwo to czasochłonne zajęcie. 
Nawet zimą trzeba kontrolować sytu-
ację, dbać żeby śnieg nie zasypał uli, żeby 
szkodniki nie zniszczyły rodzin. Nie sztuka 
założyć pasiekę, trzeba się nią zajmować. 
Nie da się siedzieć w biurze i liczyć na to, że 
owady będą same pracowały na pszczela-
rza. Ktoś, kto pracuje w pełnym wymiarze 
godzin i ma pasiekę w pobliżu domu może 
sobie pozwolić na trzymane pięciu rodzin. 
Jeśli trzeba dojeżdżać, dwa ule to już dużo. 
Dla starszych osób to też trochę za ciężka 
praca. Pasiekę zostawię  młodszemu bratu, 
nie ma jeszcze osiemdziesięciu lat.  

Pszczoły to nie jedyna Pańska 
pasja? Spotykamy się na turnieju 
brydżowym, jest Pan utytułowanym 
zawodnikiem. 

Nigdy nie narzekałem na brak zajęć. 
Zawsze było coś poza pracą. Na studiach 
interesowałem się kolarstwem, w 1952 
roku w stukilometrowym wyścigu wy-
walczyłem tytuł mistrza Warszawy i woje-
wództwa warszawskiego. W tym samym 
roku wygrałem też na wieloetapowej tra-
sie. Do dziś pamiętam te emocje. Byłem 
reprezentantem Mińska, w tym mieście 
była również meta. Kiedy wjeżdżałem 
jako zwycięzca, miasto oszalało. W końcu 
wygrał „chłopak stąd”! 

Wędkowałem, w potokach ryby łapa-
łem rękami, na grzyby potrafiłem poje-
chać nocnym pociągiem z Warszawy za 
Poznań. W brydża gram do dziś, na Polonii 
wciąż prowadzę małe turnieje. W moim 
wieku trzeba już ograniczać pasje, ale ży-
cie miałem pełne wrażeń.   

Rozmawiał Krzysztof Zięba 

Jedna pasja  
to za mało
– To, czego nauczyli mnie profesorowie na Politechnice, 
przydało się także w pasiece – wspomina Stanisław Śpiewak, 
emerytowany inżynier, starszy projektant konstrukcji budow-
lanych, od przeszło pięćdziesięciu lat pszczelarz-hobbysta. 
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Z a nami szósty już sezon Turniejów 
Brydża Sportowego zorganizowa-
nych na rzecz integracji środowisk 

zawodowych zrzeszonych w mazowieckim 
forum przez Mazowiecką Izbę Inżynierów 
Budownictwa o Puchar jej Przewodniczą-
cego. Wrześniowe spotkanie było okazją do 
podsumowania edycji 2017/ 2018. Po dwuna-
stu comiesięcznych turniejach przyszedł czas 
na uhonorowanie zwycięzców i wręczenie 
pamiątkowych statuetek, medali i dyplo-
mów. W kategorii „open” pierwsze miejsce 
zajęli inżynier Andrzej Ziomek z partnerem 
Krzysztofem Kobylińskim. Obaj są Mistrzami 
Międzynarodowymi i stałymi uczestnikami 
„brydża u inżynierów”. Zwycięstwo Andrzeja 
Ziomka trudno uznać za niespodziankę. Na-
grodę otrzymuje już po raz piąty, a o zajęciu 
drugiej pozycji w jednym z minionych sezo-
nów zadecydowały zaledwie dwa punkty – 
w skali roku różnica symboliczna.

W 2018 r. II miejsce w kategorii open 
zajął Włodzimierz Ilnicki, zaś miejsce III 
Mirosław Łopaciuk. Oprócz klasyfikacji 
punktowej przyznano specjalne wyróż-
nienia. Nagroda „fair play” trafiła do rąk 
Eleonory „Mai” Galicy Zarębiny za two-
rzenie wzorów zachowań dla brydżo-
wych hobbistów. W poprzednich latach 
uhonorowano w ten sposób Krystynę 
Zembrzuską oraz Andrzeja Miszewskie-
go. Nagroda fair play przyznawana jest 
doświadczonym graczom, którzy potra-

fią stresujące sytuacje łagodzić, nawet 
w najbardziej emocjonujących chwilach 
nie rezygnują z uśmiechu. 

Drugie wyróżnienie otrzymał Arka-
diusz Ciechomski za trud przygotowania 
turniejów i profesjonalne, pełne taktu sę-
dziowanie. Uhonorowano też brydżystów, 
którzy nie opuścili w tym roku ani jednego 
turnieju. Turnieje w siedzibie Izby przycią-
gają zawsze przynajmniej 60 par. Stoliki 
wypełniają dwie sale, a często i przyległy 
korytarz. Pod względem frekwencji moż-
na uznać wtorkowe spotkania brydżowe 
za jedną z dwóch lub trzech największych 
w Warszawie imprez tego rodzaju. Począw-
szy od 2012 r. wzięło w nich udział około 
8000 uczestników, odbyły się 72 turnieje, 
a renoma wydarzenia wykroczyła daleko 
poza zawodowe środowisko.

Wspólna pasja łączy osoby różniące 
się poziomem umiejętności, doświadcze-
niem, zawodem. Historia turniejów splata 
się z utworzeniem Mazowieckiego Forum 
Samorządów Zawodów Zaufania Publiczne-
go, rozgrywki z założenia miały służyć i służą 

integracji zrzeszonych w nim środowisk za-
wodowych. Najbardziej zaangażowanymi 
brydżystami okazali się inżynierowie. Drugą 
pod względem liczebności grupą pozostają 
lekarze. To od nich zapożyczony został po-
mysł branżowych rozgrywek brydża porów-
nawczego. Te dwie grupy zawodowe od 
początku dominują liczebnie, zaś przedsta-
wiciele innych specjalności są sporadycznymi 
gośćmi. Zacięta rywalizacja toczy się wśród 
inżynierów. Dla nich, jako dla grupy najliczniej 
reprezentowanej w tych zawodach, przewi-
dziano statuetki dla zdobywców czterech 
najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej. 
Dla lekarzy przeznaczone są tylko dwie statu-
etki, bo jest ich mniej.  

Organizatorzy zapraszają wszystkich za-
interesowanych i wciąż pojawiają się nowe 
twarze. Może najmniej liczna jest grupa 
osób w średnim wieku, obciążonych liczny-
mi obowiązkami. Turniej jest otwarty, przy 
czym członkowie Izby, emeryci i młodzież 
korzystają z ulg obniżających koszt wpiso-
wego. Przy grze spotykają się nastolatkowie, 
świeżo upieczeni absolwenci wyższych 
uczelni i gracze z kilkudziesięcioletnim sta-
żem, nowicjusze nie należący do Związku 
Brydża Sportowego oraz arcymistrzowie 
międzynarodowi. Panie, choć mniej liczne 
od kolegów, również mogą pochwalić się 
niebagatelnymi sukcesami. W turnieju biorą 
udział m. in. mistrzynie Europy.

Choć początkującym trudno liczyć na 
zwycięstwo, rozgrywki mają w sobie coś, 
co uzależnia. Zakończenie sezonu to okazja 
do wspomnień. Po części oficjalnej przy-
chodzi czas na kawę i rozmowy. Wkrótce 
gwar cichnie, ustępuje miejsca skupieniu. 
Zaczyna się kolejna rozgrywka i nowy bry-
dżowy sezon.    Krzysztof Zięba 

Brydż: nowe 
rozdanie
Jedna z grających pań została raz przypadkowo zamknięta 
w domu. Choć liczyła sobie wtedy przeszło 80 lat, wyszła 
oknem i zdążyła na turniej – wspomina Jerzy Kotowski, 
animator i twórca „brydża u inżynierów”. Brydż to pasja. 

LAUREACI VI EDYCJI TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH „U INŻYNIERÓW”

Andrzej Ziomek – I miejsce 
w kategorii „open”, tym samym 
I miejsce wśród inżynierów.
Krzysztof Kobyliński – I miejsce 
w kategorii „open”.
Włodzimierz Ilnicki – II miejsce 
w kategorii „open”.
Mirosław Łopaciuk – III miejsce 
w kategorii „open”.
Mateusz Stępiński – IV miejsce 
w kategorii „open”. 
Filip Parol – V miejsce  kategorii 
„open”.
Jacek Metter – II miejsce wśród 
inżynierów.  

oraz IV miejsce w kategorii 
„open”.
Grzegorz Głasek – III miejsce 
wśród inżynierów.
Adam Łaszczotko – IV miejsce 
wśród inżynierów.
Jolanta Krogulska – I miejsce 
wśród Pań w kategorii „open”.
Zofia Zaręba – II miejsce wśród 
Pań w kategorii „open”oraz 
I miejsce wśród lekarzy.
Irena Chodorowska – III miejsce 
wśród Pań w kategorii „open”.
Krzysztof Makuch – II miejsce 
wśród lekarzy.
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KAZIMIERZ ŁONIEWSKI

K to ani czytać, ani pływać nie po-
trafi, ten urzędu państwowego 
nie może piastować pisał Platon. 

Inni twierdzą, że pływanie jest tym dla ciała, 
czym czytanie dla umysłu, angażuje niemal 
wszystkie mięśnie ciała. A ponadto jest świet-
nym sposobem poprawy kondycji i łagodzi 
stres. Zwłaszcza, gdy jest okazją do spotkania 
z przyjaciółmi. Kolejne, już IX Międzynarodo-
we Zawody Pływackie „Masters” o Puchar 
Przewodniczącego Rady MOIIB odbyły się 20 
października 2018 w Ostrowi Mazowieckiej.  
Patronatem objęli je Ewa Mańkiewicz-Cudny 
prezes Federacji SNT NOT oraz Zbigniew Kle-
dyński prezes  PIIB. W przeddzień zawodów 
została oddana do użytku droga szybkiego 
ruchu S8 Warszawa-Białystok. Odebraliśmy 
to jako prezent od drogowców dla zawodni-
ków, też przecież  budowlańców. 

Pierwsze zespoły przybyły już w piątek. 
W spotkaniu uczestniczyli również nasi 
zagraniczni partnerzy z Litwy i Białorusi. 
Po wspólnej, bardzo sympatycznej kolacji 
przyszedł czas na wypoczynek. W sobotę 
o 10.00, w holu głównym pływalni Kazi-
mierz Łoniewski z Biura Terenowego MOIIB 
w Ostrołęce rozpoczął odprawę. Zawod-
nicy odebrali zielone okolicznościowe ko-
szulki wydawane przez Marzannę Łoniew-
ską. Rozchodziły się niczym ciepłe bułeczki. 
 Po rozgrzewce sędzia Włodzimierz Jan-
czewski poprowadził defiladę. 

Zawody otworzyli Roman Lulis, bur-
mistrz Jerzy Bauer, Witold Rzepiński, Stani-
sław Sankowski wiceprezes Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, 
Bernard Niewiadomski prezes Forum Przed-

siębiorczości Polskiej „Korona”, Bartłomiej 
Pieńkowski dyrektor MOSiR, Selivonchyk 
Nikalai dyrektor Filii Białoruskiego Narodo-
wego Uniwersytetu Technicznego „Między-
branżowy Instytut Podwyższania Kwalifika-
cji i Przekwalifikowania Kadr ds. Zarządzania 
i Rozwoju Personelu BNTU”. Odegrane zo-
stały hymny Republiki Białoruś, Litwy i Pol-
ski, a Janusz Prószko zagrał na trąbce kon-
cert utworów patriotycznych. Dwukrotna 
mistrzyni Polski seniorów Andżelika Wikieł 
przepłynęła w ramach pokazu 100 m sty-
lem klasycznym. Chęć udziału w zawodach 
zadeklarowało 95 osób. Atmosfera współza-
wodnictwa najbardziej udzieliła się w czasie 
startu sztafet. Za zwycięstwo w sztafecie 
punkty liczyły się podwójnie i zadecydo-
wały o miejscu w klasyfikacji generalnej.  

Zawody przebiegły jak zawsze w bardzo 
miłej koleżeńskiej atmosferze. Duch rywali-
zacji wyzwalał się od gwizdka startowego 
do osiągnięcia mety. W zasadzie wszystko 
ograniczało się do dobrego startu, długie-
go odbicia i jak najszybszego dotarcia do 
mety po 25 czy 50 metrach stylem grzbie-
towym, klasycznym lub dowolnym.  Wiele 
emocji wzbudzały widowiskowe skoki ze 
słupka. Poziom zawodników był wyrów-
nany – no może z małymi wyjątkami. 
Świetnie popłynęli zagraniczni goście.  Po 
zakończeniu każdej z konkurencji wyniki 
były widoczne już po dwóch minutach 
na stronie Polskiego Związku Pływackiego 
a relację transmitowano na żywo na stronie 
internetowej MOIIB. Lunch po ceremonii 
zamknięcia zawodów był czasem podsu-
mowań i podziękowań. Jeszcze spojrzenie 
na medale i dyplomy, wymiana wizytó-
wek – i droga powrotna.  Chcielibyśmy 
Państwa gościć za rok na X jubileuszowych 
zawodach. Wasza obecność i uśmiech to 
najcenniejsza nagroda za włożony trud.  
Zapraszamy! Film oraz wyniki publikujemy 
na stronie internetowej MOIIB oraz PZP.  
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Zawody Pływackie 
„Masters”

Do wody po awanse Panie i Panowie budowlańcy!
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1, 2.  W uroczystym otwarciu wzięli udział 
burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer 
oraz przewodniczący MOIIB Roman Lulis. 
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Puchar Przewodniczącego MOIIB 
i Miejsce I – Białystok:
Ewa Markowska, Kazimiera Rainko,
Agnieszka Żero, Elżbieta Żukowska,
Sebastian Humbla, Mirosław 
Matusik, Grzegorz Zalewski, 
Wojciech Żmiejko (334 pkt).

Miejsce II – Wielkopolska:
Rusłana Dembecka, Małgorzata 
Putowska, Klaudyna Śpiewak-
-Kubicka, Monika Żurawska, 
Zbigniew Grabarkiewicz, Zbigniew 
Pietraszewski, Andrzej Sypniewski,
Ryszard Wawrzyniak (311 pkt).

Miejsce III – Ostrołęka: 
Beata Jacek, Marzanna Łoniewska, 
Małgorzata Łubińska, Manuela 
Wikieł, Jan Kaniecki, Kazimierz 
Łoniewski, Adam Nowacki,  
Jan Sulbiński (299 pkt). 

Kolejne miejsca w klasyfikacji 
generalnej: 
IV Warszawa 1 (255), V Katowice 
(252), VI Siedlce (189), VII Białystok 2 
(164), VIII Wilno (127) IX Ciechanów 
(111), X Rzeszów (97), XI Płock (89), 
XII Ostrołęka 2 (82), XIII Warszawa 2 
(58), XIV Mińsk (57), XV Olsztyn (30).



W  roku 1896  Stanisław Dłu-
żewski, właściciel majątku 
Dłużewo nad Świdrem 

otworzył w tym miejscu warszawską mle-
czarnię „Nadświdrzańska”. Z dużym praw-
dopodobieństwem stwierdzić można, iż 
był to pierwszy w Warszawie bar mleczny 
z prawdziwego zdarzenia. Przedsiębiorczy 
właściciel sprzedawał produkty ze swoje-
go gospodarstwa klientom, wśród których 
nie brakowało artystów, filozofów, pisa-
rzy ani aktorów. U progu XX wieku przez 

„Nadświdrzańską” przechodziły orszaki 
„dzieci Szatana”, czyli myślicieli z wyboru, 
artystów z przypadku, których działal-
ność twórcza zwykle ograniczała się do 
ekscentrycznego ubioru i takiegoż stylu 
życia. Co samo w sobie stanowiło wido-
wiskowy, acz raczej ulotny koncept arty-
styczny. Jadwiga Waydel-Dmochowska 
pisała o tych pogrążonych w dekadencji 
stałych bywalcach warszawskich lokali: 
Nagie dusze – postacie z prawdziwego 
zdarzenia, niedowarzeni filozofowie stu-

diujący Kanta i Nietschego w myśl zasady, 
by „rzeczy poważne puszczać kantem, 
a całe życie zajmować się niczym”.

Nieduży lokal z ogródkiem od strony Alej 
Jerozolimskich szybko zdobył sobie grono 
wiernych bywalców. Serca klientów pod-
biły w szczególności proste dania, pierogi 
z serem, kasza gryczana z zsiadłym mlekiem 
czy ziemniaki z koperkiem w towarzystwie 
orzeźwiającego kefiru. Właściciel zachwalał 
dobroczynne właściwości tego ostatnie-
go. Kefir miał działać wręcz zbawiennie po 

Historia gmachu Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie (cz.1)

Szary gmach BGK powstał na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Z czym parcela przy zbiegu 
Nowego Światu z Alejami Jerozolimskimi kojarzyła się wcześniej warszawiakom? Bynajmniej 
nie z Państwową Agencją Prasową, rzeźbami w stylu art-deco ani nawet bankowymi kasami, 
a z zapachem świeżego pieczywa oraz kawy z mlekiem...
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skosztowaniu większej ilości mocnych trun-
ków, niż by nakazywał zdrowy rozsądek. 
„Nadświdrzańska” zasłynęła również dzięki 
znakomitym wiejskim wypiekom. Można 
w niej było kupić chleb pytlowy z chru-
piącą złocistą skórką, warszawskie kajzerki 
i złociste rogaliki, posypane solą i pachnące 
kminkiem solanki, które w towarzystwie 
świeżych serów, twarogu czy jajecznicy 
składały się na drugie śniadanie. Posiłki były 
smaczne i niedrogie, biała kawa prawdziwa 
i parzona z należytą starannością, a atmos-
fera przyjemna, lekko dekadencka, jak przy-
stało na koniec wieku XIX. 

W 1900 roku naprzeciw „Nadświdrzań-
skiej” powstał konkurencyjny lokal. Jego 
założyciel w  nieskrępowany sposób korzy-
stał z dorobku sąsiada i również serwował 
produkty mleczne. Posunął się nawet do 
nazwania swojego baru Pierwszą Warszaw-
ską Mleczarnią „Udziałowa”, choć mleczar-
nia Dłużewskiego istniała wówczas już od 
czterech lat. Wnętrze „Udziałowej” dalece 
odbiegało od obecnych wyobrażeń na te-
mat wystroju baru mlecznego. W drzwiach 
stał umundurowany portier, a wystrój mógł 
kojarzyć się z kawiarnią. Jak pisał znany ry-
sownik Jerzy Zaruba, ściany tej „kichy” wy-
łożone były mahoniową boazerią, ponad 
nią biegł fryz przedstawiający jakiś secesyj-
ny landszaft. Wszystkie właściwie elementy 
tego wnętrza były pretensjonalne i brzyd-
kie. Zastanawiające było, że w całości miało 
to jednak charakter, a więc i swoiste piękno.  
Do mleczarni należało wpaść chociaż raz 
dziennie, niezależnie od stanu portfela, po-
nieważ zawsze znalazła się jakaś przychylna 
dusza gotowa pożyczyć 15 kopiejek na pół 
czarnej. Jedzenie w tym lokalu było podłe 

i drogie, kawa okropna, ale dla klientów nie 
to miało największe znaczenie. W pluszo-
wych lożach i przy stolikach zasiadali mię-
dzy innymi Ksawery Dunikowski, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian, Wła-
dysław Reymont czy Stefan Żeromski, który 
ponoć wśród tych pretensjonalnych land-
szaftów poznał swoją żonę Annę. W „Udzia-
łowej” po prostu wypadało bywać.  

Wraz z nadejściem roku 1914 i po-
czątkiem Wielkiej Wojny, barwne życie 
w w przytulnych wnętrzach warszawskich 
kawiarni artystycznych ucichło. Głód zawi-
tał do Warszawy. Dziennikarze odlecieli tam, 
skąd mogli wysyłać korespondencję wojen-
ną, artyści porzucili swoje idee, przywdziali 
czako i ramię w ramię z całym młodym po-
koleniem ruszyli na front. 

Parcela na rogu Nowego Światu i Alej 
Jerozolimskich, na której znajdowała się 
„Nadświdrzańska” była własnością kolei. 
W 1912 roku zarząd Kolei Nadwiślańskiej 
i Warszawsko-Wiedeńskiej podjął decy-
zję o wzniesieniu na tej posesji biurowca. 
Plany pokrzyżował jednak wybuch woj-

ny. Mleczarnia Stanisława Dłużewskiego 
funkcjonowała jeszcze w dwudziestoleciu 
międzywojennym, potwierdza to wspo-
mnienie Eryka Lipińskiego:  W cieniu drzew 
można było spożywać posiłki, płacąc za 
nie jeszcze w markach polskich uprzejmym 
kelnerom. Zarząd Kolei nie wrócił już do po-
mysłu  budowy gmachu na skwerze przy 
„Nadświdrzańskiej”, jednak przyszłość lokalu 
była przesądzona. W połowie lat dwudzie-
stych działką zainteresował się Bank Gospo-
darstwa Krajowego, którego rozrzucone po 
Warszawie siedziby należało umieścić w od-
powiednio do tego przystosowanym gma-
chu. BGK w latach dwudziestych XX wieku 
był dużą instytucją finansową utworzoną 
przez fuzję Państwowego Banku Odbudo-
wy, Zakładu Kredytowego Miast Małopol-
skich oraz Polskiego Banku Krajowego. Po-
czątkowo planowano usytuowanie siedziby 
banku w Pałacu Kronenberga, jednak szyb-
ko okazało się, że monumentalny gmach 
wykończony z najwyższej jakości materia-
łów, wymagałby kosztownej przebudowy. 
Brak alternatywy dla tego pomysłu, a także 
sprzyjająca koniunktura sprawiły, że wkrótce 
zapadła decyzja o budowie nowego gmach 
przeznaczonego na siedzibę BGK. W 1927 
roku Ministerstwo Robót Publicznych roz-
pisało program konkursowy na gmach, 
który stanąć miał na działce rozciągającej 
się wzdłuż Alej Jerozolimskich, od Nowego 
Światu, aż do ulicy Brackiej.  

W połowie 
lat 20. działką 
zainteresował 
się Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego.

2 3

1. Gmach BGK na początku lat 30. XX wieku  
2.  Miejsce niewielkiej mleczarni zajął 

monumentalny gmach.
3.  Obok mleczarni - ulica Nowy Świat  

na przełomie XIX i XX wieku. 
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N ie będę się tu pastwił nad spo-
sobem tegorocznego obcho-
dzenia stulecia odzyskania nie-

podległości RP. Warto jednak w takiej jak 
dziś chwili pamiętać, że dziesięciolecie od-
rodzenia polskiej państwowości uczczono 
Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu, 
w ciągu 4,5 miesiąca zwiedzoną przez mi-
liony ludzi z kraju i zagranicy. Jej otwarcie 
witano zaś tymi słowy: Powszechna Wysta-
wa Krajowa, wykazując dorobek wolnego od 
lat dziesięciu we wszystkich dziedzinach ży-
cia społecznego, ma przede wszystkim służyć 
pokrzepieniu serc, ma wielkim głosem wołać 
„sursum corda”. Na przekór wątpiącym i zroz-
paczonym, na przekór wszystkim hamulcom 
życia narodowego, Powszechna Wystawa 
Krajowa ma wykazać bezcenne siły twórcze 
narodu, jego zdolność do największych wysiłków, jego zmysł organi-
zacyjny coraz doskonalszy oraz płodność ducha niezwykłą. 

Prawda, jakie to budujące? Choć może nas dzisiaj razić ten 
swoisty patos. Ale tak podniosłe zdania były w ówczesnym kli-
macie obywatelskiego patriotyzmu naturalne, również dla sióstr 
mego ojca, nauczycielek-siłaczek, które do końca życia z dumą 
wspominały swoją „PeWuKę”. Prawdopodobnie też dlatego 
w 1954 roku swoich uczniów, i mnie przy okazji, zawiozły do Lu-
blina na Wystawę X-lecia PRL z nadzieją na podobnie silne prze-
życia. Nadzieja ta jednak okazała się płonną, a ja z tej wycieczki 
mam w oczach tylko świeżo pomalowane fasady śródmiejskich 
domów w Lublinie oraz budzące grozę piece krematoryjne obo-
zu w Majdanku, który wtedy nie miał jeszcze uporządkowanego 
i ugładzonego wyglądu. 

W późniejszych latach różne środowiska, nawiązując do histo-
rii poznańskiej wystawy z 1929 roku, kilkakrotnie występowały 
z propozycjami zorganizowania podobnie rocznicowych imprez 
wystawienniczych, ale decyzje ówczesnych władz były stanow-
cze i jednoznaczne – „Nie będziemy popularyzować sukcesów 
Polski Międzywojennej”.  

Do historii tu wracam, gdyż wydawało mi się, i dalej jestem 
o tym przekonany, że obecnie przypadająca stuletnia rocznica 
odzyskania niepodległości byłaby wprost wymarzoną okazją, 
by ją uczcić znowu powszechną wystawą. Tyle że gdy zacząłem 
rzecz przemyśliwać, doszedłem do wniosku, że moje oczekiwa-
nia pewnie byłyby nie do przyjęcia również dla dzisiejszej władzy.  
Zaraz padłoby, że – „Nie będziemy popularyzować sukcesów 
Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej”. 

Nie sądzę jednak byśmy, akurat my, powinni przejść nad tym 
do porządku dziennego. Jeśli bowiem nie „Powszechna Wysta-
wa Krajowa”, to – np. z inicjatywy naszego środowiska budow-
niczych – może przynajmniej „Krajowa Wystawa Budownictwa”. 
Oczywiście nie taka mikro i siermiężna, jak ta, którą w latach 70. 
zafundowano nam w ramach ówczesnej  „propagandy sukcesu” 

(w Warszawie na Bartyckiej). Raczej widział-
bym odpowiednio duże przedsięwzięcie 
w rodzaju berlińskiej wystawy budownic-
twa z 1957 roku, Interbau pamiętnego dla 
mnie choćby z racji jej czytelnego symbolu 
w postaci budowli zwanej „ostrygą w cią-
ży”, czyli hali kongresowej z jej przekryciem 
żelbetową łupiną dachową o kształcie sio-
dłowym. A w ogóle, co by to było, gdyby-
śmy wszyscy na tę okoliczność zechcieli 
wytypować kilka-kilkanaście realizacji lub 
pojedynczych dzieł budowlanych, które 
trwale są lub powinny być dumą ich bu-
downiczych i całego polskiego budownic-
twa ostatniego stulecia.

Ciekawym, jakie by były wyniki tego ro-
dzaju konkursu?! Sam już zacząłem się nad 
tym zastanawiać i muszę powiedzieć, że 

nie jest to sprawa prosta. Podobnie zresztą nie byłoby to proste 
również w odniesieniu do osiągnięć światowego budownictwa. 
Jak bowiem porównywać rzymski Panteon z paryską Tour Eiffel, 
czy wiadukt Millau we Francji z budynkiem Burdż Chalifa w Du-
baju. A jak traktować nasze Stare Miasto w Warszawie wpisane 
przecież na listę światowych zabytków UNESCO?

Scenariusz Krajowej Wystawy Budownictwa – gdzie, co, jak 
i kiedy – jest oczywiście dopiero do wypracowania. Z pewnością 
należałoby do sprawy przyciągnąć profesjonalistów związanych 
z historią techniki, a w szczególności osoby z naszego kręgu za-
wodowego, zdradzające zainteresowanie przeszłością polskiej 
inżynierii lądowej i wodnej oraz architektury i urbanistyki. Nie do 
przecenienia byłaby w tej mierze inicjatywa i udział SARP-u i TU-
P-u oraz budowlanych stowarzyszeń naukowo-technicznych, nie 
mówiąc już o samorządach zawodowych inżynierów budownic-
twa i architektów. Przygotowanie takiej Wystawy byłoby naprawdę 
wyzwaniem stulecia dla całego środowiska ludzi budownictwa. 
Czy mogę liczyć na odzew w tej mierze? Zobaczymy! 

PS. Wzorem Kato Starszego, który przy każdej okazji niezmien-
nie głosił: A poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć, 
dwa lata temu również i ja regularnie głosiłem w tym miejscu: 
Muzeum Techniki i Przemysłu nie wolno niszczyć, niech 
trwa! Chodziło mi o to, że jedyne w Polsce, warszawskie Mu-
zeum Techniki, było wtedy już od dłuższego czasu zamknięte, 
jako że władze państwowe doprowadziły je do  bankructwa. Po 
pewnym czasie ostatecznie jakoś się z tą sprawą uładzono, za 
cenę „unarodowienia” nazwy muzeum miało być znowu czyn-
ne, ale… Z końcem listopada poszedłem sprawdzić, jak rzecz ta 
dzisiaj wygląda. Niestety, okazało się, że na odrzwiach dawnego 
muzeum wisi duża dwujęzyczna wywieszka: CLOSED-ZAMKNIĘ-
TE, obok zaś stoi tablica głosząca: TWORZYMY SIĘ NA NOWO, 
z plakatem zawierającym treść wyjątkowo odkrywczą: NARODO-
WE MUZEUM TECHNIKI. W sumie, po prostu – wstyd!!!  

Krajowa wystawa … ?
ANDRZEJ BRATKOWSKI
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W gospodarce brakuje lu-
dzi do pracy. Co najmniej  
120 tys. miejsc czeka na 

chętnych. W 2004 roku, gdy staliśmy się 
członkami Unii Europejskiej, bezrobocie 
wynosiło 20,6%,  od tego czasu spada (ak-
tualnie 3,5%). Jako członkowie Unii otrzy-
maliśmy możliwość pracy w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i innych krajach – wyje-
chało dwa i pół miliona Polaków. Reforma 
emerytalna  też przyczyniła się do tego, 
że ubywało pracowników z rynku. Sytu-
acja zrobiła się dramatyczna. Trzy wielkie 
rządowe programy – budowy dróg, kolei 
i mieszkań – mogą się załamać z powodu 
braku ludzi do pracy. Nieustannie wakują-
ce etaty to: murarz, tynkarz, zbrojarz, bru-
karz, cieśla, brakuje niewykwalifikowanych 
pracowników do robót ziemnych. Gdyby 
opierać się tylko na krajowym rynku pracy, 
brakowałoby 600 tys. ludzi do pracy.

Do tej pory sytuację ratowali Ukraińcy. 
Pojawili się najpierw na prywatnych bu-
dowach, w ogrodnictwie, gastronomii, 
handlu, turystyce. Szybko język, który wy-
daje nam się rosyjskim, zaczęło być słychać 
wszędzie –  na ulicach, w środkach komuni-
kacji, w sklepie. W 2017 r. powiatowe urzę-
dy pracy zarejestrowały milion siedemset 
tysięcy pracowników zza granicy, najwięcej 
z Ukrainy. Dodajmy zatrudnionych na czar-
no. Dwa miliony ludzi pracuje w gospodar-
ce, ponad połowa (53%) w budownictwie. 

Coraz bardziej upraszczają się proce-
dury, pozwalające imigrantom na legalną 
pracę w Polsce. Od 1 lipca 2018 r. zawody 
budowlane są na liście prac stale waku-
jących. Nowa procedura polega na tym, 
że w przypadku zawodów ujętych w wy-
kazie, wojewoda wydaje zezwolenie na 
pracę bez konieczności przedstawienia 
informacji staroście. Na tej liście są takie 
zawody budowlane jak inżynier techno-
logii betonów, technik budownictwa, 
dekarz, spawacz, elektryk, glazurnik. Na 
podstawie oświadczenia pracodawcy 
o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, 
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, 
Republiki Armenii oraz Ukrainy mogą po-
dejmować pracę w Polsce bez obowiąz-
ku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Trzy razy wyższe zarobki
Powód dla którego przyjeżdżają Ukra-

ińcy jest oczywisty. Wynagrodzenie mini-
malne na Ukrainie w 2016 r. wynosiło 1450 
hrywien, czyli około 220 zł. Średnie zarobki 
to 800 zł. W Polsce zarabiają zwykle trzy 
razy więcej. Nasz kraj jest atrakcyjny, bo leży 
blisko. Możliwe są nawet weekendowe po-
wroty do domu. Wbrew różnym obawom, 
Polacy okazali się nacją, która z życzliwością 
i na równych prawach przyjęła imigrantów. 

Czy jest pan zadowolony z pracy 
w Polsce? Według badań OTTO Work For-
ce Polska  „tak” odpowiada 67% pytanych 
imigrantów. Połowa Ukraińców deklaruje 
chęć pozostania w Polsce na stałe. Coraz 
częściej kupują mieszkania. Z pracy Ukra-
ińców korzyść mają nie tylko pracodawcy.  
Jak wylicza NBP w 2015 roku Ukraińcy za-
robili w Polsce około 8,4 miliarda złotych.  
Cudzoziemcy płacą składkę ZUS, a na kon-
ta banków w Polsce wpływają ich oszczęd-
ności. Wbrew stereotypom imigranci 
zarobkowi nie stanowili konkurencji dla 
pracowników z Polski. Nieprawdziwe oka-
zało się też przekonanie, że będą tanią siłą 
roboczą. Zdarzały się nadużycia – głównie 
pobieranie haraczu przez pośredników. 

Ukraińcy szybko zauważyli, że są niezbęd-
ni, by budowy mogły być prowadzone, by 
mogła działać gospodarka. Ich oczekiwa-
nia finansowe są więc obecnie podobne 
do tych, jakie ma polski pracownik. Dwie 
trzecie imigrantów pracujących w Polsce 
dostaje na rękę ponad 2,5 tys. zł, 45% z nich  
ponad 3 tys. zł miesięcznie, (wg „Barometr 
Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018” 
Personal Service). Dodajmy, że średnie 
wynagrodzenie w budownictwie w 2017 
roku wynosiło 4438 zł brutto. Oczekiwanie 
zapewnienia przez pracodawcę mieszka-
nia to przejaw nowej sytuacji – imigranci 
wiedzą, że są potrzebni, stawiają warunki.  

Prawie połowa Ukraińców to ludzie 
z wyższym wykształceniem. Na razie 
wykonują proste prace na budowach, 
ale przyszłość to objęcie także stanowisk 
kierowniczych. Język nie jest przeszkodą 
– po 4 tygodniach w Polsce, pracownik 
z Ukrainy posługuje się językiem pol-
skim na poziomie wystarczającym do 
wykonywania pracy. Wielu imigrantów, 
szczególnie ze wschodniej części Ukra-
iny, zna język angielski. 

Rynek niemiecki przyciąga
Przyszłość? Od 11 czerwca 2017 r. oby-

watele Ukrainy, którzy mają paszport bio-
metryczny (3 mln osób) mogą podróżować 
bez wiz po niemal wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Na niemieckim rynku brakuje 
1,6 mln pracowników. Średnie zarobki tam 
to 13 euro za godzinę. Prawdziwe wyzwa-
nie przed polską gospodarką – to nie do-
puścić, by cudzoziemcy odpłynęli za za-
chodnią granicę. Jak to zrobić, jeśli szacuje 
się, że potrzeba 50 lat, by dogonić Niem-
ców pod względem poziomu płac. Rozwój 
gospodarki nie przekłada się niestety na 
równie szybki wzrost płac. Jeśli regulacje 
co czasu pracy w krajach Unii pozwolą na 
pracę Ukraińców, może być gorąco na pol-
skich budowach. Już dziś się mówi, że dla 
polskich budów ratunkiem będą pracow-
nicy z Nepalu i krajów afrykańskich. Tak bu-
downictwo i gospodarka wymusza polską 
politykę emigracyjną. Politycy nie chcą, 
biznes czyni nas krajem wielonarodowym.  
Jak wszędzie na świecie.  

 Adam Jabłczyn

Imigranci na budowach
Brakuje rąk do pracy. Polskie budowy uratują pracownicy z zagranicy. A jeśli ich zabraknie?
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Dzień Budowlanych
ZDJĘCIA PIOTR MASTALERZ

Mazowiecki dzień budowlanych zorganizowany przez Mazowiecką okrę-
gową izbę inżynierów budownictwa świętowany był 5 października 2018. 
Gwarnie i radośnie toczył się wieczór w teatrze ateneum. Po oficjalnej 
części, w trakcie której wręczono wyróżnienia i nagrody, trzystu gości 
obejrzało spektakl „kasta la Vista”. Później przyszedł czas na bankiet 
i ciągnące się do późna rozmowy przy kieliszku wina, wspomnienia i żar-
ty. Filmową relację z dnia budowlanych można obejrzeć na stronie www 
izby, w zakładce aktualności, lub na youtube na kanale Mariusza okunia. 
Udana integracja środowiska. do zobaczenia na kolejnych imprezach!
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