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W  2019 roku uwagę branży przyciągają te same kwestie, 
co kilka miesięcy temu. Wśród nich na pierwszy plan 
wybija się problem kontrowersyjnych ustaw o zawo-

dach inżyniera i architekta. Meandry legislacji – niekonsekwentne sta-
nowisko Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, decyzje zapadające 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – bada dla Czytelników „IM” Ma-
riusz Okuń (s. 13). Czy architekci dystansują się od środowiska budowla-
nego, zastanawia się także Radosław Sekunda, Saper w sądzie (s. 6).

Niepokój budzą niedoskonałości procedur bezpieczeństwa, ujaw-
nione przez tragiczny pożar w jednym z pokoi zagadek (s. 19). W pierw-
szym tegorocznym numerze nasi eksperci omawiają m.in. kwestie 
ubezpieczeń i roszczeń za szkody (s. 18) oraz błędy rozpoznania stanu 
wodno-gruntowego terenu. Spotykamy się z Kołem Młodych, spraw-
dzamy, co dzieje się w  komisjach Izby. Z uczestnikami wyjazdów tech-
nicznych przyglądamy się, jak zmienia się współczesna Warszawa i jej 
otoczenie (s. 20), a z Amalią Szałachowską cofamy w przeszłość o stu-
lecie, by trafić na plac budowy gmachu BGK. Niektóre sprawy zmienia-
ją się zresztą mniej, niż można by się spodziewać – sugeruje Andrzej 
Bratkowski w felietonie Pomnikowe budownictwo (s. 29).  

Według jednego z bohaterów tekstu Ile zarabia inżynier? (s. 30) 
członkowie Izby rzadko pracują tylko osiem godzin dziennie. Mimo to 
niektórzy z nich najwyraźniej znajdują czas, by nauczyć się kilku języ-
ków, gry na fortepianie i rozwijać fascynację Chopinem. Żywy dowód 
to Piotr Wowkonowicz z Uchem do ciekawego życia (s. 28) i ręką do 
brydża. Przy zielonym stoliku może się zresztą spotkać z wieloma ko-
legami po fachu, między innymi zdobywcami pucharu ze Szczyrku  
(s. 12). Kolekcja sportowych trofeów MOIIB wzbogaciła się niedaw-

no także o medale siatkarzy, mistrzów jesiennej sesji PlayVolley (s. 5).  
Od sali sejmowej do boiska, od spraw ważnych dla całego środowiska 
po prywatne pasje – staramy się spojrzeć na życie członków MOIIB z jak 
najszerszej perspektywy. Oby lektura okazała się interesująca. Składamy 
w ręce Czytelników nowy numer „IM”, obszerniejszy niż kiedykolwiek 
dotąd – 32 strony. Zachęcamy też do współtworzenia naszego pisma – 
na pomysły czekamy pod adresem redaktor@maz.piib.org.pl.  

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  

Bądź z nami na    @MazowieckaOIIB

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

Zdjęcie na okładce: Wojciech Górski

Na dobry początek
Minęły święta, kończy się karnawał, przed nami nowy rok – z nowymi 
wyzwaniami i obietnicami.
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N owy rok to dla wielu nowe postanowienia, zarówno te 
rodzinne jak i te zawodowe. Również dla mnie to czas 
wyzwań i podejmowania ważnych decyzji. Wydaje 

się, że postawienie na wyjazdy techniczne młodej kadry to po-
mysł trafiony. Młodzież wykazuje wiele cennych inicjatyw, któ-
rym chętnie przyklaskuję. Pierwsze szersze kontakty zagraniczne 
wskazują na celowość ich rozwijania. Trzeba też wciąż walczyć 
o upraszczanie procesów inwestycyjnych. Spotkania w terenie 
wzbogacają naszą wiedzę o oczekiwaniach inżynierów wzglę-
dem władz Izby. W celu integracji społeczności inżynierskiej, 
biuro w Warszawie i wszystkie Biura Terenowe organizują spo-
tkania świąteczno-noworoczne członków naszego samorządu. 
Organizacja spotkań dla członków MOIIB umożliwia nie tylko 
wymianę poglądów ale także odnowienie niekiedy zarzuconych 
kontaktów wśród starych kolegów po fachu. Spotkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem członków MOIIB, frekwencja jest 
duża, co szczególnie mnie cieszy. Za obecność serdecznie Wam 
dziękuję. Pokazały one również, jak duża jest wśród nas potrzeba 
bycia ze sobą. Z tego też względu będziemy podejmować kolej-
ne inicjatywy integrujące nasze środowisko.

W ostatniej sesji uroczyście wręczyliśmy 382 decyzje upraw-
niające do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. 

Wszystkim osobom, które odebrały uprawnienia, życzę samych 
sukcesów zawodowych i spełniania się w zawodzie inżyniera bu-
downictwa. 

Uważam za niezwykle ważne, aby inżynierowie mieli czas nie 
tylko na pracę zawodową, ale i  na kontakt ze sobą w ramach po-
zazawodowych zainteresowań. W tym miejscu chciałbym Was 
również poinformować o spotkaniach integracyjnych, w których 
uczestniczą nasze zespoły sportowe. Nasz samorząd z powodze-
niem jest reprezentowany przez zespoły brydżystów, siatkarzy, pły-
waków i żeglarzy. Z VII Mistrzostw PIIB w brydżu sportowym nasza 
reprezentacja przywiozła Puchar Prezesa za pierwsze miejsce, zaś 
poszczególni gracze osiągnęli liczne indywidualne sukcesy. Nato-
miast siatkarze po raz drugi w 2018 roku wygrali grupę mistrzowską 
w lidze PlayVolley.

Zachęcam wszystkich członków MOIIB do czynnego udziału 
w życiu naszej Izby. Informacje o szeregu podejmowanych inicja-
tyw znajdziecie zarówno na naszej nowej stronie internetowej jak 
i na profilu Facebook @MazowieckaOIIB. Pozdrawiam serdecznie. 

Z początkiem roku 2019, życzę Wam Wszystkim, aby trudy co-
dziennej pracy przynosiły satysfakcję z realizacji zamierzonych ce-
lów, a rzetelne wypełnianie obowiązków stanowiły o wzroście zna-
czenia Inżynierów Budownictwa.
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Nowy rok, nowe priorytety
ROMAN LULIS
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W płockiej Filii Politechniki Warszaw-
skiej odbyły się w dniach 7-9.11.2018 V Fo-
rum Budowlane i IX Płockie Dni Techniki. 
Wydarzenia wpisały się w program Mazo-
wieckich Dni Techniki, zorganizowanych 
w ramach obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości, a jednym z partnerów była 
MOIIB. W wystąpieniach okolicznościo-
wych podkreślano wartość wydarzenia 
dla obchodów rocznicowych, znaczenie 
techniki dla regionu i kraju. W ramach 
tegorocznego Forum odbyła się konfe-
rencja naukowo-techniczna Współczesne 
problemy budownictwa. Budownictwo 
modułowe i prefabrykowane, oraz sesja 
miejska Historia, teraźniejszość i perspek-
tywy rozwoju budownictwa mostowego 
i drogowego w Płocku. Ogółem odbyło 
się osiem sesji o zróżnicowanej tematyce.  
Pierwsze wykłady dotyczyły możliwości 
przebudowy budynków prefabrykowa-
nych w aspekcie bezpieczeństwa kon-
strukcyjnego (ref. Piotr Knyziak WIL PW), 
współczesnych trendów w architekturze 
budynków prefabrykowanych i modu-
łowych (ref. Justyna Janiak – WBMP PW) 
oraz rozbiórki budynków w trudnych lo-
kalizacjach (ref. Marek Kapela – WBMP 
PW). Krzysztof Knop (SHOMBURG Polska) 
w prezentacji Hydroizolacje w budownic-
twie – wiedza a rzeczywistość przedstawił 
dobre praktyki i typowe błędy w projek-
towaniu i wykonawstwie warstw wo-
dodchronnych. Równolegle trwał wykład 
zorganizowany przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego na temat Dyrektywa 2006/42/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie maszyn (ref. Sebastian Kosowski).  
W drugim dniu Forum odbyła się se-
sja specjalna dotycząca budownictwa 
drogowego i mostowego w Płocku. Re-
prezentujący Towarzystwo Techniczne 
w Płocku Piotr Gryszpanowicz i Marcin 
Błaszczyk przedstawili historię mostu 
drogowo-kolejowego na Wiśle w Płocku 
oraz związki wykładowców i absolwen-
tów Politechniki Warszawskiej z mostem 
im. Legionów Józefa Piłsudskiego. Do-
świadczenia z budowy Obwodnicy Płocka 
omówił inż. Wojciech Kulpiński (PORR S.A.).  
Drugi dzień Forum zainaugurowało podpi-
sanie porozumienia między Wydziałem Bu-
downictwa Mechaniki i Petrochemii PW Filii 
w Płocku a Fundacją Europejskie Centrum 
Certyfikacji BIM o współpracy w realizacji 
studiów podyplomowych „Technologia BIM 
w projektowaniu i realizacji inwestycji bu-
dowlanych”. Partnerem w organizacji tych 
studiów jest MOIIB. Następnie omawiano 
problemy partycypacji społecznej, rozwoju 
smart city  (ref. Bogna Kietlińska – UW i Anna 
Fiedukowicz – WGiK PW) oraz zagadnienia 
związane z wdrażaniem technologii BIM 
(ref. Grzegorz Lusa – Athenasoft , Dariusz 
Kasznia - ECC BIM). Wydarzenie zakończy-
ła  sesja Eksploatacja, diagnostyka i ocena 
stanu technicznego obiektów budowla-
nych. Trzeci dzień Płockich Dni Techniki od-
był się pod hasłem Technika dla młodych.  
Organizatorami wydarzeń były Płocka Rada 
NOT FSN-T oraz Wydział Budownictwa Me-
chaniki i Petrochemii PW. 

Konferencje przedstawicieli MOIIB z pra-
cownikami Departamentu Kontroli Pań-
stwowej Ministerstwa Budownictwa Repu-
bliki Białorusi odbyły się w Warszawie 10 i 12 
grudnia. Goście porównali specyfikę pracy 
inżyniera budownictwa w Polsce i Biało-
rusi, mając na uwadze ewentualne zmiany 
w przepisach budowlanych swojego kraju.  
Piętnastoosobowa grupa wysłuchała wy-
kładu o strukturach i funkcjonowaniu MOIIB  
oraz działaniu administracji budowlanej 
w Polsce – zadań organów, kompetencji 
i relacji między nimi. Omówiono też współ-
pracę z naszym samorządem i przebieg 
procesu budowlanego. Gości interesowały 
szczególnie metodyka i podstawy prawne 
przeprowadzania kontroli w budownictwie. 
Wyczerpujących informacji udzielili uczest-
niczący w konferencji, przewodniczący 
Rady Roman Lulis i jej członkowie, Elżbieta 
Janiszewska-Kuropatwa oraz Mariusz Okuń.  
Natomiast 12 grudnia dla kolejnej grupy 17 
osób wykład o działalności MOIIB, zasadach 
opracowywania i weryfikacji dokumentacji 
projektowej oraz opracowywania eksper-
tyz budowlanych przeprowadził Dariusz 
Karolak. Tematyka obejmowała m.in. zakres 
projektu budowlanego i wykonawczego, 
ich sprawdzenie, zakres opinii i ekspertyzy 
technicznej i ich zastosowanie, historię rze-
czoznawstwa i warunki uzyskania tytułu 
rzeczoznawcy, a także znaczenie i pozy-
cję rzeczoznawcy budowlanego w Polsce.  
Uczestnicy obu wykładów byli pod dużym 
wrażeniem sposobu organizacji MOIIB i po-
zostałych struktur PIIB zrzeszających inży-
nierów w Polsce, szczególnie kwestii ubez-
pieczenia OC inżynierów. Prezentacja na 
temat przepisów i procedur budowanych, 
stosowanych w naszym kraju, przybliżyła im 
rolę inżyniera w gospodarce wolnorynkowej 
i jego odpowiedzialność ponoszoną w ra-
mach działalności.  

Dariusz Karolak

Prefabrykaty, mosty i historiaKierunek: 
wschód
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Drużyna MOIIB po raz kolejny beza-
pelacyjnie zwyciężyła w jesiennych roz-
grywkach PlayVolley – Ligi Siatkówki Firm, 
zostawiając daleko z tyłu zespół Kuźni 
Kulturalnej, bankowców i pozostałe ekipy. 
Drużynę do zwycięstwa poprowadził ka-
pitan, a zarazem trener Stanisław Starosz.  

Tytuł najlepszego broniącego zdobył Da-
niel Saganek. W tym sezonie gra szła nam 
dość gładko, szybko weszliśmy na pierwsze 
miejsce w tabeli i ostatni mecz był właści-
wie formalnością, ale chcieliśmy go wy-
grać jak najwyżej – zauważa zawodnik.  
 Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał 

się natomiast Andrzej Krapa. To kolejny se-
zon dominacji lidera tabeli Ligi Mistrzowskiej 
PlayVolley. Dotąd już sześć razy zajęliśmy 
pierwsze miejsce w lidze – przypomina kapi-
tan drużyny.  Kolejny sezon - Zima 2019 za-
czął się 29 stycznia 2019. Inżynierowie bronią 
tytułu mistrzowskiego. Trzymamy kciuki!  

Płockie perspektywy
Geoinformatyka to nowy kierunek 

kształcenia inżynierów utworzony 
przez prof. Dariusza Gotliba w Poli-
technice Warszawskiej, łączący infor-
matykę z geodezją i kartografią. Pod-
czas sesji Perspektywy rozwoju Płocka 
prof. Gotlib przedstawił zastosowania 
tej dyscypliny w procesach inwesty-
cyjnych i planach rozwojowych miast. 
W tej samej sesji wiceprezydent Miasta 
Płocka mgr inż. Jacek Terebus odpowie-
dzialny za wdrożenie strategii rozwoju 
Płocka do roku 2030, zaprezentował 

najważniejsze przedsięwzięcia inwe-
stycyjne w mieście. Prezes firmy So-
ftHard S.A. Krzysztof Sulkowski omówił 
zastosowania projektów i programów 
informatycznych tworzonych w jego 
firmie w gospodarce miejskiej. Nato-
miast dr Agnieszka Krzętowska, prezes 
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowa-
cyjna Edukacja (SNiIE) przedstawiła wy-
niki swoich badań naukowych na temat 
ocen i oczekiwań mieszkańców Płocka 
w najważniejszych obszarach funkcjo-
nowania miasta.

Organizatorzy sesji postanowili opra-
cować wydawnictwo płytowe zawiera-
jące audiowizualny przekaz wszystkich 
wystąpień. Będzie ono kolportowane 
do uczestników sesji, ale także do waż-
niejszych instytucji Płocka i Mazowsza. 
Zorganizowana przez SNiIE wraz z Poli-
techniką Warszawską Filią w Płocku oraz 
firmą SoftHard S.A odbyła się 17.10.2018. 
Współorganizatorem sesji była trady-
cyjnie Mazowiecka Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa.  

Mariusz Portalski

Mistrzowie parkietu
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Skończył Pan WAT – chciał być 
żołnierzem, czy budowlańcem?

Wtedy były inne przesłanki. Sytuacja 
materialna w domu rodzinnym raczej nie 
pozwoliłaby utrzymać się na studiach cy-
wilnych. Trochę za namową kolegi, a tro-
chę upatrując szansę na wykształcenie, 
pojechałem na egzaminy do Szkoły Ofi-
cerskiej we Wrocławiu. Kierunek inżynieryj-
no-saperski. Na czwartym roku zostałem 
skierowany na WAT. Po studiach zostałem 
na uczelni jako oficer - inżynier techniczny, 
potem byłem kierownikiem laboratorium 
środków minerskich  i asystentem. Odsze-
dłem z wojska w 2009 roku. Od sześciu lat 
prowadziłem już własne biuro inżynierskie. 
Dochodziłem więc do zawodu inżyniera 
jakby od końca, bo najpierw uczono mnie 
przede wszystkim wysadzać...

Dlaczego zapracowany inżynier 
chce działać w Izbie Inżynierów? 
Pewnie z tego samego powodu, dla którego 
jako nastolatek działałem w samorządzie kla-
sowym, później studenckim, angażowałem 
się w radę rodziców w przedszkolu i szkole 
dziecka. Mam duszę organizatora. Uczestnic-
two w samorządzie zawodowym inżynie-
rów? Początkowo był to wpływ starszych ko-
legów, a później poczucie, że dobrze być nie 
tylko częścią środowiska, ale też pracować 
na jego rzecz. Przez 8 lat pełniłem obowiązki 
sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego, od tej kadencji jestem Przewodniczą-
cym Sądu oraz Przewodniczącym Komisji 
ds. opiniowania kandydatów na biegłych 
sądowych. Pracę na rzecz Izby traktuję jako 
wkład w rozwój środowiska inżynierskiego. 
Nie jesteśmy – jak wiele osób myśli – grupą 

wzajemnej adoracji, ale ludźmi wybranymi 
przez członków Izby do spełnienia zadań, 
które zobowiązaliśmy się wykonać. Z takim 
nastawieniem kolegów w radzie oraz orga-
nach Izby spotykam się najczęściej.

No właśnie, wielu myśli: Izba to 
zło konieczne, muszę płacić skład-
ki, a niewiele z tego mam...

...I nie mają racji. Izba wiele daje, jeśli 
tylko chce się korzystać z tych możliwo-
ści. Dynamika zmian w przepisach jest 
poważnym utrudnieniem w naszym za-
wodzie. Inżynier musi na bieżąco kształcić 
się, a sam internet do tego nie wystarczy. 
W Izbie praktycznie każdego tygodnia 
są szkolenia. Zajęcia z przepisów prawa 
budowlanego, prawa administracyjnego, 
projektowania w przedmiocie różnych 
specjalności, a ostatnio także ciekawe 
szkolenia z zakresu zarządzania zespoła-
mi ludzkimi, motywowania w pracy, itp. 
Dla członków Izby są dostępne porady 
prawne, jest bezpłatny dostęp on-line 
do aktów prawnych oraz biblioteki norm. 
Oferowane jest bardzo korzystne ubezpie-
czenie, dla przykładu: za kwotę 475 zł rocz-
nie można mieć ubezpieczenie na sumę 
gwarancyjną 250 tys. euro. Wartością są 
także trzy czasopisma w ramach składki. 
Ja oprócz „Inżyniera Mazowsza” otrzymuję 
„Inżyniera budownictwa” i „Przegląd bu-
dowlany”. W tym celu wystarczy wypełnić 
odpowiednią ankietę dostępną na stronie 
MOIIB. Dodajmy jeszcze ciekawe wyjazdy 

Saper w sądzie
Nie jesteśmy – jak wiele osób myśli – grupą wzajemnej 
adoracji, ale ludźmi wybranymi przez członków Izby do 
spełnienia zadań, które zobowiązaliśmy się wykonać – mówi 
Radosław Sekunda, Przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego MOIIB.
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techniczne na budowy. Bycie na bieżąco 
w zawodzie inżyniera jest łatwiejsze, jeśli 
korzysta się z tego, co Izba oferuje.  

Jakie sprawy trafiają najczęściej 
do Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego, któremu Pan przewodniczy?

Około 90% spraw dotyczy odpowie-
dzialności zawodowej inżynierów bu-
downictwa, a jedynie około 10% odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. Najczęściej 
oskarżanym w trybie odpowiedzialności 
zawodowej jest inżynier pełniący funkcję 
kierownika budowy. Chciałbym tu prze-
strzec Koleżanki i Kolegów – coraz częściej 
rozpatrywane sprawy są prowadzone 
z udziałem prawników, o pomoc których 
zwracają się niezadowoleni z naszej pracy 
inwestorzy. Często skargi dotyczą bardzo 
błahych nieprawidłowości, które - odpo-
wiednio opisane przez prawników - ura-
stają do rangi zaniedbań podlegających 
odpowiedzialności zawodowej. Sąd ma 
nieraz związane ręce, bo prawo rzeczywi-
ście zostało złamane, a jeśli jest wina, musi 
być i kara.  Rolą Sądu - w którym zasiadają 
inżynierowie, nie zawodowi sędziowie - 
jest wówczas nałożenie takiej kary, żeby 
obwinionemu nie zrobić krzywdy. Bywają 
także inżynierowie, członkowie Izb, któ-
rzy łamią wszystkie reguły - i zawodowe, 
i etyczne. Wówczas Sąd jest narzędziem 
oczyszczania środowiska z takich ludzi.   

W Pana firmie pracuje 10 osób. 
Czy to wyzwanie zapewnić ciągłość 
pracy?

Jest dużo niepokoju i rozterek znanych 
chyba każdemu, kto prowadzi własną fir-
mę - sporo telefonów, biegania, obiadów 
z mikrofali jedzonych na szybko, projektów 
i ekspertyz pisanych w weekendy. Ale są 
także plusy, np.  niezależność i swoboda. 
Dla mnie istotny jest nie tylko zysk z  każde-
go pojedynczego zlecenia, ale też właśnie 
ciągłość pracy. Jeśli klient proponuje niższą 
kwotę za zlecenie niż oczekiwałem, to kal-
kulujemy: być może część zespołu właśnie 
kończy swoje prace, może warto zgodzić 
się na gorsze warunki? Koncentrujemy się 
na pozyskiwaniu zleceń, dobrej jakościowo 
realizacji, a bilans? Ważne, żeby rok zamknął 
się na plusie, najlepiej dużym plusie...

Co decyduje o tym, że wygrywa 
się przetarg? Ponoć często oczeki-
wana jest łapówka...

Ja nie spotkałem się z taką propozycją 
wprost, a jeśli by tak było, zrezygnował-
bym ze starania o zlecenie. Do niedawna 
w przetargach organizowanych w trybie 
zamówień publicznych wygrywały tylko 

oferty z najniższą ceną. Pamiętam przypa-
dek, że naszą pracę - dotyczyła kontroli sta-
nu technicznego obiektów w całej Polsce  
- wyceniliśmy na 150 tys. zł, a wygrała ofer-
ta  za... 30 tys. zł – rzecz nie do zrobienia. 
Dla nas dobrym i stałym od lat klientem są 
wspólnoty mieszkaniowe. Ideą współpra-
cy jest tu - poza jakością usług - lojalność 
finansowa. Staramy się sporządzić taką 
ofertę, aby zarząd wspólnoty miał poczu-

cie, że dostał od nas uczciwą cenę, a my 
żebyśmy chętnie pracę wykonali. Zada-
nie czasami wcale niełatwe. Mogę jednak 
z zadowoleniem powiedzieć, że gdy już 
zaczynamy z kimś współpracę, zwykle jest 
kontynuacja.

Remonty budynków - jest co robić?
Jest i będzie coraz więcej! Budynki 

mieszkalne powstające po dwutysięcz-
nym roku masowo wymagają różnego 
rodzaju remontów. Powody są dwa. Nie-
które pomysły architektów, choć ładne 
wizualnie, są zmorą wspólnot mieszkanio-
wych. Te ozdobne iglice, belki, ruszty, tara-
sy odwrócone są zwykle trudno dostępne, 
a ich konserwacja czy naprawa jest bardzo 
droga. Nasza strefa klimatyczna zdecydo-
wanie nie służy niektórym ambicjom ar-
chitektonicznym. Drugim powodem złego 
stanu budynków jest - nadal powszechne 
- niedbałe wykonanie. I jest problem, bo 
wspólnoty mieszkaniowe nie są przygo-
towanie na duże wydatki remontowe. 
Fundusz remontowy na początku funkcjo-
nowania wspólnoty jest zwykle niski. Co 
ma zrobić wspólnota, która musi naprawić 
wadliwie wykonane tarasy o powierzch-
ni 2 tys. m2, a koszt takiego remontu to 

kwota około 1500 zł za m2?  Radziłbym 
od początku oszczędzać pieniądze oraz... 
przypatrywać się pracy administratora 
budynku, szczególnie ustanowionego 
przez dewelopera. Zdarzają się bowiem 
sytuacje, w której administrator zamiast 
dbać o stan techniczny budynku stara się 
maskować występujące usterki.  

Inżynier czy architekt – kto jest 
lepszym kierownikiem budowy?

Nie wiem skąd pomysł naszych kolegów 
architektów, żeby izolować się od szeroko 
pojętego środowiska budowlanego. Zły 
pomysł, który realizuje raczej ambicje władz 
Izby Architektów, niż interesy i oczekiwania 
architektów, z którymi na co dzień pracuje-
my. Szczerze powiedziawszy, nie wyobra-
żam sobie architekta w roli kierownika bu-
dowy. Koledzy architekci – pomysłodawcy 
takich rozwiązań – nie zdają sobie sprawy, 
na czym polega kierowanie budową. My-
ślę, że niewielu byłoby odważnych do pod-
jęcia się tej funkcji. Prawdopodobnie mają 
plan wynajmowania inżynierów w roli kie-
rowników robót określonych specjalności. 
Chybiony pomysł. Czego natomiast mogę 
architektom pozazdrościć? Stanowią lojalne 
środowisko. Trudno usłyszeć architekta, któ-
ry krytykuje innego architekta. Inżynierom 
jakoś łatwiej to przychodzi. Inna sprawa,  
że czasami te uwagi są uzasadnione…  

„
Nie wiem, skąd  
pomysł naszych 
kole gów 
architektów, żeby 
izolować się od 
szeroko pojętego 
środowiska 
budowlane go. 

dr inż. Radosław Sekunda Rocznik 73. 
Wychował się na Dolnym Śląsku. 
Major rezerwy Wojska Polskiego, 
były pracownik WAT. Rzeczoznawca 
budowlany. Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
MOIIB. Przewodniczący komisji 
ds. opiniowania kandydatów na 
biegłych sądowych w MOIIB. Członek 
Zarządu Oddziału warszawskiego 
PZITB. Zawodowo zajmuje się 
diagnostyką stanu technicznego 
obiektów budowlanych 
oraz deweloperką domów 
jednorodzinnych.  Amator biegów 
i kolarstwa szosowego. Żonaty, 
ojciec dorosłej już córki.
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Koło Młodych Inżynierów – 
razem na ciekawych budowach

12 grudnia w siedzibie Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa odbyło się coroczne spotkanie Koła 
Młodych Inżynierów MOIIB, podsumo-
wujące działalność koła w 2018 roku. 
Pierwsza część to szkolenie techniczne.
Tomasz Piotrowski przedstawił zadania 
nowo powstałej komisji ds. wdrożenia 
BIM w Polsce. Jacek Wasilewski opowie-
dział o idei technologii BIM, zasadach jej 
działania, wadach i zaletach. Następnie 
Oskar Nojszewski opowiedział o nowo-
czesnych systemach iniekcji polimero-
wej wykonywanej pod posadzkami oraz 
w celu wzmocnienia fundamentów. 

Po wykładach Radosław Cichocki 

przedstawił sprawozdanie ze spotkań 
technicznych i wyjazdów szkoleniowo-
integracyjnych organizowanych w 2018 r.  
Było tych wizyt dużo, a tematycznie? 
Bardzo różnorodne: budowa drogi eks-
presowej S-7 na odcinku Gdańsk – El-
bląg, obwodnice Radomia i Warszawy; 
ratowanie zabytkowych obiektów fa-
bryki garbarskiej i renowacja wieży XIX-
wiecznego kościoła; elektrownia Opole; 
lądowisko dla śmigłowców na dachu 
miejskiego szpitala; zakład produkcji 
prefabrykatów w Ostrowcu Świętokrzy-
skim; budowa centrum handlowo-usłu-
gowo-rozrywkowego w Pruszkowie 
i najwyższy budynek w Unii Europejskiej  
Varso Tower w Warszawie – w budowie. 
Spotkanie zakończyło się opłatkiem 

z udziałem Przewodniczącego Izby 
Romana Lulisa. A za pośrednictwem 
„Inżyniera Mazowsza” zaproszenie:   
Młodzi Inżynierowie! Działalność Koła 
z każdym rokiem coraz bardziej się roz-
wija. Organizujemy spotkania techniczne 
na dużych, prestiżowych, skompliko-
wanych, zawsze ciekawych budowach.  
To dla członków Koła okazja by zdobywać 
cenne doświadczenie, poznać organizację 
i specyfikę pracy, podpatrzeć rozwiązania 
techniczne. Działalność Koła Młodych skie-
rowana jest także na integrację młodych 
inżynierów oraz integrację całego śro-
dowiska. W imieniu Koła Młodych zapra-
szamy wszystkich inżynierów do udziału 
w organizowanych przez nas szkoleniach, 
spotkaniach integracyjnych oraz spotka-
niach technicznych. Program w 2019 r. bę-
dzie niezwykle ciekawy. Zapraszamy!

Radosław Cichocki,  
Przewodniczący Koła

Komisja ds. opiniowania 
kandydatów na biegłych 
sądowych: Kto może 
zostać biegłym?

 
Tryb ustanawiania biegłych sądowych, 
pełnienia przez nich czynności oraz 
zwolnienia ich z funkcji są określone 
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedli-

Wieści z Kół  
i Komisji MOIIB
Ciekawy jest dorobek kół i komisji działających w ramach Izby. 
333 zajęcia doskonalenia zawodowego, wyjazdy techniczne 
na różne budowy; interpretowanie prawa, które na co dzień 
stosuje inżynier – to tylko niektóre efekty prac.
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wości z dnia 24 stycznia 2005 r. w spra-
wie biegłych sądowych. Biegłym sądo-
wym może zostać osoba, która: korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
ma ukończone 25 lat życia; posiada 
teoretyczne i praktyczne wiadomości 
specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, 
sztuki, rzemiosła, a także innej umiejęt-
ności, dla której ma być ustanowiona; 
daje rękojmię należytego wykonywania 
obowiązków biegłego; wyrazi zgodę na 
ustanowienie jej biegłym.

Osoba ubiegająca się o ustanowie-
nie biegłym sądowym składa wyma-
gane przepisami dokumenty. Sąd ma 
obowiązek zasięgnąć opinii organizacji 
zawodowej, do której osoba ta należy. 
Organizacją taką jest Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa, a w niej Komisja 
ds. opiniowania kandydatów na biegłych 
sądowych. Komisja opiniuje wnioski 
sądów powszechnych oraz członków 
– kandydatów na biegłych w zakresie 
budownictwa. Komisja sprawdza nieka-
ralność oraz dorobek kandydata i na tej 
podstawie wydaje opinię, którą przesyła 
do wnioskodawcy. 

Podsumowanie za rok 2018: Komisja 
wydała 8 opinii, z których 5 stanowiło 
przedłużenie kadencji biegłego, a 3 
dotyczyły nowych biegłych sądowych.

dr inż. Radosław Sekunda,  
Przewodniczący Komisji

Komisja Etyki: Obowiązuje 
nas Kodeks zasad etyki  
zawodowej 

Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa powołała Ko-
misję Etyki w 2010 r., z uwagi na fakt, że 
pojawiały się wśród naszych członków 
problemy związane z etyką zawodową 
wykraczające poza obszar działań do-
tychczasowych organów Izby, w tym 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Problemy te – delikatne w swej 
naturze, wymagały dla dobra zawodu 
zaufania publicznego i członków Izby – 
podejmowania stosownych działań.

Zagadnienia etyki zawodowej 
w Izbach Inżynierów Budownictwa 
uregulowane są „Kodeksem zasad ety-
ki zawodowej członków Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa” uchwalo-
nym przez Krajowy Zjazd. Dokument 
ten dość obszernie reguluje zasady, 
jakimi powinien się kierować inżynier 
zawodowo, ale też w stosunku do spo-
łeczeństwa, środowiska, zleceniodaw-
ców i pracodawców. Określa zasady lo-
jalności i solidarności zawodowej oraz 
stosunków członków z samorządem 
zawodowym. 

W skali kraju problemy związane 
z czuwaniem poszczególnych Izb nad 
przestrzeganiem zasad etyki przez 

członków były realizowane różnie. Do-
piero w 2018 r. Krajowa Rada Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa podjęła 
uchwałę o powołaniu krajowego orga-
nu: Komisji ds. Etyki. Aktualnie ta Komi-
sja pracuje nad ustalaniem jednolite-
go trybu postępowań w Okręgowych 
Izbach w zakresie przestrzegania przez 
członków etyki zawodowej oraz ich 
propagowania.

dr inż. Zbigniew Tyczyński,  
Przewodniczący Komisji,  

członek Komisji ds. Etyki PIIB

Komisja Prawno-
Regulaminowa: Tłumaczymy 
zawiłości prawa

Komisja Prawno-Regulaminowa 
MOIIB została utworzona w maju 2018 r.  
Jej zadania dotyczą problematyki sta-
nowienia i stosowania Prawa budow-
lanego oraz innych ustaw związanych 
z procesem budowlanym. 

Komisja ma między innymi za zada-
nie wnioskowanie w sprawach ustaw 
i rozporządzeń ważnych dla inżynie-
rów oraz organizowanie doradztwa 
prawnego dla członków Izby. 

1. , 2. Wyjazd techniczny do Opola i Wrocławia 
2018. 
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Głównym zadaniem w minionym 
roku było rozpatrywanie zagadnień 
zgłaszanych przez członków Izby,  
a dotyczących działalności zawodo-
wej osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
W ramach działalności legislacyjnej 
zostały przygotowane stanowiska do 
projektów ustaw, w tym tak kontro-
wersyjnych jak projekt ustawy o archi-
tektach, projekt ustawy o inżynierach 
budownictwa.

W 2018 r. do Komisji skierowano do 
rozpatrzenia 21 spraw. Oczekiwano wy-
jaśnienia takich zagadnień jak: warun-
ków stosowania wyrobów budowlanych 
(oświetlenie, papa); wymagań w zakresie 
legalności wykonywania remontu bu-
dynku zabytkowego; zakresu i rodzaju 
map do celów projektowych; warunków 
i wymagań dotyczących posadowie-
nia wbudowanych kotłowni na paliwa 
gazowe; dopuszczalnego zakresu, nie-
wymagającego zgłoszenia  zwiększenia 
wysokości budynku w stosunku do sta-
nu projektowego; zagadnień prawnych 
związanych z pozwoleniem na budowę; 
uznania zawodu inżyniera jako zawodu 
zaufania publicznego; przetargu na wy-
konanie robót budowlanych; obowiąz-
ków uczestników procesu budowlane-
go; wymagań dotyczących zapewnienia 
niezbędnej izolacyjności izolacyjności 
cieplnej przegród w budynkach.

Częstotliwość posiedzeń Komisji jest 
uzależniona od ilości spraw kierowanych 
do rozpatrzenia i zajęcia merytorycznego  
stanowiska. Zamierzamy upowszechniać 
w „Inżynierze Mazowsza” wyjaśnienia 
udzielane członkom Izby. Mamy nadzie-
ję, że prace Komisji będę przydatnego 
dla wszystkich członków Izby.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, 
Przewodnicząca Komisji

Komisja ds. podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych 
i integracji: 333 szkolenia!

 W 2018 r. Dział Doskonalenia Zawo-
dowego MOIIB zorganizował 333 szko-
lenia techniczne i kursy komputerowe – 
wzięło w nich udział 9737 uczestników, 
było 1934 godzin wykładowych. Zajęcia 
obejmowały tematykę prawną, norma-
tywną, technologiczną i materiałową 
z podziałem na procesy: przygotowania 
inwestycji, projektowania, wykonaw-
stwa i nadzoru inwestycyjnego.
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Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń  
MOIIB w 2018 r.

Liczba uczestników szkoleń MOIIB w 2018 r.

Szkolenia MOIIB zrealizowane w 2018 r.
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W ramach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i integracji organizowane 
były dla członków Izby wyjazdy tech-
niczne na prestiżowe budowy, między 
innymi dwudniowy wyjazd do Wrocła-
wia i Opola połączony ze  zwiedzaniem 
rozbudowy elektrowni w Opolu.

Od września 2018 r. rozpoczęliśmy 
nową inicjatywę – zorganizowaliśmy 
10 zajęć doskonalenia zawodowego, 
kładących nacisk na rozwój kompe-
tencji biznesowych i rozwój osobisty, 
będących ważnym elementem pracy 
współczesnego inżyniera. Tematy:

›  ABC Menedżera – zarządzanie ze-
społem, przywództwo i motywo-
wanie pracowników.

›  Kreatywność w biznesie, czyli jak 
skutecznie rozwiązywać problemy 
w pracy.

›  Negocjacje biznesowe w budow-
nictwie.

›  Prezentacje biznesowe i wystąpie-
nia publiczne.

›  Savoir-vivre w biznesie.
›  Skuteczna i efektywna komunikacja. 
›  Zarządzanie czasem - po większą 

efektywność.
Szkolenia te cieszyły się dużym za-

interesowaniem, dlatego w tym roku 
planujemy kolejne tego typu zajęcia. 
Serdecznie zapraszam!

Dariusz Karolak, Przewodniczący Komisji

Komisja ds. członkowskich:  
Weryfikujemy kandydatów 
i uprawnienia

Do podstawowych zadań Komisji ds. 
członkowskich należy weryfikacja do-
kumentów kandydatów na członków 
MOIIB; prowadzenie spraw o tymczaso-
wy wpis i dokonywanie lub odmawiania 
dokonania tymczasowego wpisu na listę 
członków MOIIB obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej zamierzają-
cych świadczyć usługi transgraniczne; 
rozpatrywanie indywidualnych wystą-
pień członków MOIIB.

Ze względu na różne regulacje praw-
ne obowiązujące w latach 1928-2003, 
a w związku z tym zróżnicowanie zakre-
su uprawnień w danych specjalnościach 
i latach, powstawania nowych specjalno-
ści, uprawnienia budowlane mają różne 
zakresy. Zadaniem komisji jest określenie 
zakresu uprawnień i rodzaju specjalności 
odnosząc się do stanu prawnego obec-
nie obowiązującego. W 2018 r. do Komisji 
ds. członkowskich wpłynęło 78 wniosków 
osób posiadających uprawnienia bu-
dowlane wydane przed 2003 r., z prośbą 
o wpis na listę członków MOIIB. Zweryfi-
kowano pozytywnie 76 wniosków, jeden 
został odrzucony, gdyż dotyczył specjal-
ności architektonicznej, a jeden został 
odrzucony, gdyż zaistniało podejrzenie 

sfałszowania uprawnień i skierowano za-
wiadomienie do prokuratury.

Obywatel państwa członkowskiego 
UE posiadający kwalifikacje zawodowe 
inżyniera budownictwa, który prowadzi 
zgodnie z prawem działalność w zakresie 
tego zawodu w innym niż RP państwie 
członkowskim, ma prawo do tymczaso-
wego i okazjonalnego wykonywania za-
wodu inżyniera budownictwa na terenie 
RP, zwanego „świadczeniem usług trans-
granicznych”, bez konieczności uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych. Świadczenie 
usług transgranicznych podlega każdora-
zowo indywidualnej ocenie, dokładnej 
weryfikacji. Wpisu na tymczasową listę 
członków MOIIB dokonuje wyznaczony 
skład orzekający. W 2018  wpłynęło 36 
wniosków i wszystkie zostały ocenione 
pozytywnie.  Na tymczasową listę wpisa-
no 36 inżynierów państw członkowskich 
UE zamierzających świadczyć usługi  
transgraniczne.

Halina Śmierzchalska,  
Przewodnicząca Komisji

1. , 2., 3. Statystyki dotyczące szkoleń MOIIB. 
W ciągu tygodnia w warszawskiej siedzibie 
Izby odbywają się niekiedy trzy szkolenia. 
Poza stacjonarnymi zajęciami dostępne są 
też transmisje on-line.

4.  Członkowie MOIIB na wyjeździe 
technicznym warszawska Praga.
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O d kilku lat wyjeżdżamy w grud-
niu do Szczyrku na Mistrzostwa 
Polski Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w brydżu sportowym. 
Wśród reprezentantów dziesięciu Izb 
Okręgowych, Mazowsze było w 2018 roku 
reprezentowane najliczniej, przez  pięć 
par męskich z Warszawy i jedną mikstową 
z Żyrardowa. Oprócz wspomagającej nas 
Koleżanki Teresy Olczyk wszyscy są człon-
kami drużyny ligowej MOIIB.

Tym razem nie nadzorował nas i nie grał 
z nami animator brydża w naszej Izbie - Je-
rzy Kotowski, zastępca przewodniczącego 
Rady MOIIB. W kierowaniu wyprawą do 
Szczyrku zastąpił go Dariusz Gelo, który tak 
dobrze wczuł się w swą rolę, że osiągnął 
pozycję wicelidera klasyfikacji długofalowej 
Mistrzostw. Chociaż nie było z nami trady-
cyjnego Szefa, to cały czas interesował się 
naszą grą, wspierał duchowo, zagrzewając 
do ambitnej rywalizacji o zwycięstwo.

To doskonałe spotkanie integracyjne 
zaczęło się w piątek od turnieju indywidu-
alnego. Na sobotę przewidziano turniej par 
na punkty meczowe (IMPY 9 rund po 3 roz-
dania), dwugodzinny spacer, a następnie 
turniej par na zapis maksymalny (MAXY 9 
rund po 3 rozdania). Oraz – bardzo udaną, 
najbardziej integrującą – kolację koleżeń-
ską. Ostatniego dnia odbyło się główne 

wydarzenie Mistrzostw, turniej teamów 
„O Puchar Przechodni Prezesa PIIB” (mecze 
4-rozdaniowe), wręczenie nagród, okolicz-
nościowy toast przy obiedzie.

Są sukcesy!
Po raz pierwszy w historii Mistrzostw za-

kończyły się one nieoczekiwanie doskonały-
mi wynikami całej naszej ekipy. Najbardziej 
spektakularny sukces to zdobycie Pucharu 
Prezesa przez team złożony z par Dariusz 
Gelo z Adamem Łaszczotko i Marek Ka-
melski ze Sławomirem Stępniewskim 
z ogromną, blisko 60-punktową przewagą, 
a także cenne IV miejsce w tej konkurencji 
drugiego naszego teamu w składzie Tere-
sa Olczyk z Lechosławem Piotrowskim 
i Tomasz Branicki z Wiesławem Syczem. 
Kolejny wielki sukces to I i II miejsca w „Klasy-
fikacji długofalowej”, które zajęli Adam i Da-
riusz (odpowiednio: 171 i 161 pkt), przed ubie-
głorocznymi zwycięzcami, Jerzym Ujmą ze 
Śląska i Andrzejem Błachno z Podlaskiej 
Izby (151 i 144 pkt). Na zwycięstwo naszych 
kolegów poza wygraną w teamach złożyły 
się III miejsce w turnieju na IMPY; IV miejsce 
w turnieju na MAXY oraz IV miejsce Adama 
i XIV Dariusza w „indywiduelu”. Adam Łasz-
czotko był pod wrażeniem sukcesu: Zdoby-
łem aż 4 medale, to było moje prawdziwie 
brydżowe 5 minut (…) na taki wynik składa 

się harmonijna współpraca z partnerem, 
dobre dni, trochę szczęścia oraz trochę nie-
zamierzonej pomocy od przeciwników. 

Nasza koleżanka Teresa Olczyk też oka-
zała się bohaterką Mistrzostw, wygrywając 
konkurencje Pań. Niżej podpisany z partne-
rem Jankiem Wadowskim mógł się cieszyć 
wspomnieniami swego wyraźnego zwy-
cięstwa w ubiegłorocznym turnieju par na 
IMPY. Tym razem mieliśmy nieco mniej uda-
ny występ. Wszystkie wyniki można znaleźć 
na stronie www Beskidzkiego Stowarzysze-
nia Brydża Sportowego.

Po grze
Wszystkie posiłki serwowano codziennie 

w hotelu Orle Gniazdo, pięknie usytuowa-
nym, z widokiem na sztucznie zaśnieżone 
stoki, zjazdy funkcjonujące do drugiej nad 
ranem. Widziałem ze swojego pokoju nar-
ciarzy na stoku, z ok. 2 km, nawet o półno-
cy. Pobyt był bardzo bezpieczny – w hotelu 
kwaterowało ok. 500 policjantów zabezpie-
czających Szczyt Klimatyczny. 

Mistrzostwa sędziował jak zwykle bardzo 
sprawnie i efektywnie Adrian Bakalarz, 
stosując „pierniczki” (zdalne nadajniki wy-
ników) i oprogramowanie komputerowe. 
Wyniki drukowano bezpośrednio po zakoń-
czeniu każdej gry.  Sędziowie interweniowali 
rzadko, co przy gorącej rywalizacji świadczy 
o sympatycznej koleżeńskiej atmosferze.

Sławek Stępniewski z Markiem Kamel-
skim, którzy uplasowali się na VII i VIII miej-
scu klasyfikacji długofalowej, stanowiąc 
połowę teamu zwycięskiego, byli bardzo 
usatysfakcjonowani.

Rozdanie nagród i wystąpienia końcowe 
organizatora, Kierownictwa Śląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa były bu-
dujące i z wizją. Zapewniono nas o dążeniu 
do powszechnego uczestnictwa Okręgo-
wych Izb Inżynierów Budownictwa (może 
nawet 16) oraz zwiększenia reprezentacji 
tychże. Wzrasta popularność brydża, kultura 
oraz poszanowanie uczestników. Dziękuje-
my śląskiemu animatorowi brydża Januszowi 
Kozule za doskonałą organizację Mistrzostw.

Warunki w Orlim Gnieździe – 16 stołów 
do gry w jednej sali – ograniczają liczbę 
uczestników, rozważana jest więc zmiana 
lokalu w Szczyrku.

Byłem tam, toast wznosiłem, dobrze mi 
się grało (mimo XXXVIII miejsca) oraz spało, 
bez smogu – polecam.  
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1.  Od lewej: Sławomir Stępniewski,  
Dariusz Gelo, Adam Łaszczotko (podwójny 
zwycięzca), Marek Kamelski.

WITOLD STARKIEWICZ

Brydżowe 
szczyty zdobyte!
Puchar Przechodni Prezesa PIIB z gór trafił do Warszawy.
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W  poprzednim numerze „IM” 
informowaliśmy o prze-
biegu prac legislacyjnych 

związanych z  ustawami: o inżynierach bu-
downictwa i o architektach, grożących roz-
dzieleniem obu zawodów oraz nieuzasad-
nionym uprzywilejowaniem architektów.

Nasz samorząd na każdym etapie kon-
sultacji stanowczo sprzeciwiał się dezin-
tegracji obu zawodów, m.in. przez sta-
nowisko XVII Zjazdu Krajowego z 30 
czerwca 2018. Przekazał też wiele uwag 
– nieuwzględnionych, choć zawierały me-
rytoryczne i praktycznie zweryfikowane 
rozwiązania prawne. PIIB podjęło więc 
jeszcze aktywniejszą działalność. W na-
szych mediach, począwszy od „Inżyniera 
Budownictwa” wydawanego przez PIIB, 
przez „IM” po pozostałe czasopisma izb 
okręgowych ukazały się liczne artykuły. 
Zostaliśmy również zauważeni w Interne-
cie, dzięki publikacjom na stronie www 
oraz w serwisach społecznościowych.

Znaczący wpływ na sytuację miała od-
dolna inicjatywa społeczności inżynierów 
budownictwa oraz studentów, petycja 
do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerze-
go Kwiecińskiego złożona w Departamen-
cie Architektury, Budownictwa i Geodezji 
MIiR na ręce dyrektor Anity Grabowskiej-
Wlaź oraz wicedyrektora Michała Orczyka 
19 grudnia 2018 z 20 645 podpisami. Ak-
cja wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Jedność naszego środowiska i skala 
sprzeciwu nie pozostały bez echa w Izbie 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 
(IARP), która 20 listopada 2018 wystosowa-
ła pismo do Sekretarza Stanu MIR Artura 
Sobonia – okazując zdziwienie, iż w no-
wych projektach ustaw funkcja kierownika 
budowy przypisana jest wyłącznie do za-
wodu architekta. Ponadto KR IARP zaape-
lowała, by przepis pozostał  spójny z obec-
nie obowiązującymi przepisami. 

Tymczasem IARP zwołała na 15 grudnia 
2018 Krajowy Zjazd programowo-budże-
towy i wydała stanowisko w sprawie pro-
jektów wspomnianych ustaw. Podtrzymu-
je dotychczasowe stanowisko: wykonanie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) 
winno się dokonać poprzez procedowa-
nie osobnych projektów ustaw o architek-
tach i inżynierach budownictwa; to jedyna 
droga do właściwej implementacji wyroku 
TK. Zaś projekty co do istoty mają właści-
wą konstrukcję prawną. W dalszej części 
KR IARP idzie dalej, oświadczając iż prze-
sunięcie prac legislacyjnych nad ustawami 
zawodowymi może w konsekwencji nie 
tylko spowolnić ten proces, ale wręcz po-
głębić obecny zły stan prawny, spuściznę 
powojennego kryzysu i ustroju PRL. Dzia-
łania KR IARP bez rzeczowej argu-
mentacji można podsumować – dwa 
kroki do przodu, jeden w tył. 

Szum medialny zauważono w MIR,  
14 listopada 2018 minister zwrócił się do 
Komisji Ustawodawczej Senatu RP o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej w zakre-
sie wykonania wyroku TK z 7 lutego 2018 
sygn. K 39/15 przy jednoczesnym oświad-
czeniu, iż trwają  prace nad projektami od-
dzielnych ustaw – co jest po myśli IARP. 

Konsekwencją tych działań było po-
siedzenie senackiej Komisji Ustawodaw-
czej 12 grudnia 2018. Uczestniczyli w niej 
dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista 
Krajowego Biura PIIB oraz Andrzej Falkow-
ski, przewodniczący Komisji Prawno-Re-
gulaminowej PIIB. Senatorowie przewa-
żającą większością głosów zdecydowali 
o podjęciu inicjatywy ustawodawczej po-
legającej na przygotowaniu projektu 
ustawy zmieniającej Prawo budowlane 
wyłącznie w zakresie wynikającym z orze-
czenia TK, zgodnie z postulatami PIIB. 
Senacka komisja ustawodawcza przygoto-
wała projekt stosownej nowelizacji. Dopie-

ro na 23 stycznia planowane jest najbliższe 
posiedzenie Senatu, na którym prawdopo-
dobnie przyjmie on projekt bez poprawek 
i przekaże do dalszej procedury legislacyj-
nej. Ustawa jest procedowana jako projekt 
senacki i przewiduje, że nowe przepisy wej-
dą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Na posiedzeniu senackiej Komisji Usta-
wodawczej 12 grudnia 2018  sekretarz sta-
nu  Artur Soboń, poinformował, że Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad 
odrębnymi ustawami o zawodach. 

Wcześniej MIR informowało, że dopiero 
po zamknięciu etapu uzgodnień międzyre-
sortowych, w tym uzgodnień z Rządowym 
Centrum Legislacji (RCL) projekty ww. ustaw 
zostaną skonsultowane z samorządami za-
wodowymi. Tymczasem już 14 grudnia na 
stronie Rady Legislacyjnej (RL), organu opi-
niodawczo-doradczego Prezesa Rady Mini-
strów i Rady Ministrów zostały zamieszczone 
opinie w sprawie przedmiotowych ustaw. 

Konkluzje RL wyraźnie rekomendują 
kontynuację prac, oceniając pozytywnie 
projekty ustaw oraz rekomendując pod-
danie ich dalszym pracom legislacyjnym, 
z uwzględnieniem wskazanych zmian i po-
prawek. A są to m.in. z jednej strony propozy-
cja likwidacji instytucji samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
Z drugiej zaś strony RL stwierdza, że projekt 
w określony sposób dowartościowuje 
zawód inżyniera budownictwa.

Tak różne i niesymetryczne podejście 
Rady Legislacyjnej do identycznych zapisów 
w obu projektach ustaw budzi zdziwienie. 
Od przychylności względem danych roz-
wiązań zawartych w ustawie o architektach, 
po stwierdzenie ich niekonstytucyjności. 
Oddając do druku „IM” nie mamy jeszcze sta-
nowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 
O dalszych postępach prac będziemy infor-
mować na bieżąco na naszej stronie www, 
fanpage’u i w kolejnym numerze pisma.  
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Meandry legislacji
MARIUSZ OKUŃ
Walczymy dalej! Nie zgadzamy się na rozdzielenie 
zawodów inżyniera budownictwa i architekta.  
W tej sprawie opinie prawne przedstawiają różne 
sprzeczne stanowiska...

13

ak
tu

al
no

śc
i



Z 
RU

BR
YK

I S
Ą

D
O

W
EJ

S prawy wpływające do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, 
a dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej lub dyscyplinarnej członków, 
mają swe źródło w  skardze (czasami wnio-
sku o ukaranie) składanej przez: 

› powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego;

› niezadowolonych inwestorów;
› osoby, które uważają się za pokrzyw-

dzone działaniem inżyniera budownictwa; 
lub są wynikiem podjęcia przez Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodowej postę-
powania z urzędu.

Postępowanie wyjaśniające
Pierwszą osobą, z którą ma styczność 

obwiniony członek Izby jest Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Rzecznik ma za zadanie przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające. Zbiera materiał 
dowodowy, przesłuchuje obwinionego 
i ewentualnych świadków, powołuje bie-
głych (jeśli uzna to za konieczne), a następ-
nie podejmuje decyzję: albo umarza postę-
powanie w sprawie, albo kieruje wniosek 
o ukaranie (lub wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego) do Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego.

Sprawa trafia do sądu
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:
› rozpatruje sprawy z zakresu odpowie-

dzialności zawodowej określonej w ustawie 
Prawo budowlane oraz sprawy dyscypli-
narne członków Okręgowej Izby, skierowa-
ne przez Rzecznika lub właściwy nadzór 
budowlany;

› rozpatruje sprawy skierowane przez 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny;

› orzeka o zatarciu kary, o której mowa 
w art. 101 ust. 1 Prawa budowlanego.

Sąd samorządu zawodowego nie roz-
patruje spraw właściwych dla sądów po-
wszechnych z tytułu odpowiedzialności 
karnej i cywilnej, jak również czynów pod-
legających odpowiedzialności porządko-
wej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzeka za-

wsze w składzie trzyosobowym wyznaczo-
nym przez Przewodniczącego OSD z pięt-
nastu członków sądu (w przypadku naszej 
Izby). Sędziami są inżynierowie budownic-
twa wybrani przez Zjazd MOIIB. Sędziowie 
są niezawiśli w zakresie orzekania i podle-
gają tylko przepisom prawa. Ważną infor-
macją jest też to, że celem przyświecającym 
członkom składu orzekającego nie jest bez-
względne ukaranie członka Izby, lecz roz-
patrzenie sprawy w atmosferze rozumienia 
i wyczucia istoty naszego zawodu. 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny bada 
materiały przygotowane przez Rzecznika, 
przesłuchuje strony i ewentualnych świad-
ków. W zależności od  rozstrzygnięcia 
orzeka o winie (a więc też karze) lub uma-
rza postępowanie (jeśli wina nie zostanie 
przez sąd uznana). W przypadku ukarania 
członka Izby, w aktach inżyniera pojawia 
się wpis o ukaraniu.

Postępowanie przed Sądem może trwać 
nawet do kilkunastu miesięcy.

Kary i zatarcie kar
Katalog kar przewidzianych dla inżynie-

ra budownictwa jest zależny od rodzaju 
odpowiedzialności, której w danym przy-
padku podlega – zawodowej lub dyscypli-
narnej.

Popełnienie czynów powodujących 
odpowiedzialność zawodową w bu-
downictwie jest zagrożone:

› upomnieniem;
› upomnieniem z jednoczesnym nało-

żeniem obowiązku złożenia egzaminu;

› zakazem wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie na okres 
od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem 
złożenia egzaminu. W obu przypadkach za-
kres merytoryczny egzaminu odpowiada 
standardowemu egzaminowi na uprawnie-
nia budowlane. Kary podlegają zatarciu po 
upływie terminów: 2 lat; 3 lat od daty złoże-
nia egzaminu; 5 lat po przywróceniu prawa 
wykonywania samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie. Zatarcie kary odbywa 
się na wniosek osoby ukaranej.

W przypadku odpowiedzialności dys-
cyplinarnej przewidziano jedną z nastę-
pujących kar: upomnienie, nagana, zawie-
szenie na okres do 2 lat w prawach członka 
Izby, skreślenie z listy członków Izby.  

Zatarcie wpisu o ukaraniu następuje 
z urzędu po upływie: 3 lat od uprawo-
mocnienia się orzeczenia kary upomnie-
nia lub nagany; 5 lat od upływu okresu 
zawieszenia w prawach członka Izby; 15 lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia kary 
skreślenia z listy członków Izby.

Sąd Dyscyplinarny Izby, a sądy 
powszechne

Bywają przypadki, kiedy orzeczenia 
sądu samorządu zawodowego są wyko-
rzystywane przez jedną ze stron w postę-
powaniu przed przed sądem powszech-
nym. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, 
w której strona powodowa w postępowa-
niu cywilnym powołuje się na wyrok na-
szego Sądu jako dowodu przemawiające-
go za winą obwinionego. Z tego powodu 
bywa, że korzystamy z możliwości prawej 
i zawieszamy postępowanie do czasu roz-
strzygnięcia sprawy przez inny organ lub 
sąd (prokuraturę lub sąd karny).  
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RADOSŁAW SEKUNDA

Sąd Dyscyplinarny
Jak działa Sąd Dyscyplinarny MOIIB? Jak przebiega postępowanie? Jakie są kary?

Radosław Sekunda 
Przewodniczący 
Okręgowego 
Sądu 
Dyscyplinarnego 
MOIIB
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Na nasze kontrakty  w sektorach budownictwa: 
infrastrukturalnego, kolejowego, kubaturowego, 
przemysłowego i energetycznego szukamy 
wykwalifikowanych pracowników. Dołącz do nas! 

pracowników   
 

kontrahentów 
 

300 
 

12 000 
 

7 000 
 

Realizując ponad  
 

Współpracujemy z  
 

Zatrudniamy w 
Polsce ponad  
 

kontraktów rocznie

RAZEM TWORZYMY

NOWE PERSPEKTYWY

POLECAJ 

APLIKUJ 

 
Znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Poleć go nam a my Ci za to zapłacimy! 
www.polecambudimex.pl 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:  rekrutacja@budimex.pl, tel. 22 623 64 44 
 

Wejdź na naszą stronę,  znajdź ofertę, która Cię zainteresuje i wyślij nam swoje CV!  
www.budimex.pl/kariera
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P rzyjmuję z dumą nadane mi 
uprawnienia budowlane i ślu-
buję uroczyście: – nigdy nie 

zawieść zaufania publicznego, jakim 
społeczeństwo, ustawą konstytucyjną, 
obdarzyło mój zawód; dążyć do rozwoju 
cywilizacyjnego społeczeństwa i współ-
tworzyć jego kulturę; stale podnosić swo-
je kwalifikacje… – słowami ustanowionej 

w 2008 roku roty rozpoczęła się uroczy-
stość przyznania uprawnień budowla-
nych w MOIIB.

Fakty i liczby
W związku z drugą w 2018 roku sesją 

egzaminacyjną do Okręgowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej wpłynęło 500 nowych wnio-
sków, z których zakwalifikowano 474 osoby,  

zaś do testów dopuszczono 570 uczestni-
ków. Nie wszyscy zdecydowali się na udział, 
23 listopada 2018 w sali egzaminacyjnej zja-
wiły się 534 osoby. Część pisemną zdało 396 
inżynierów. Do egzaminu ustnego przystą-
piło 513 osób, zaś z pozytywnym wynikiem 
całą procedurę związaną z uzyskaniem 
uprawnień przeszły 382, a więc 71,5% uczest-
ników. To nieco gorsza średnia niż w wio-
sennej sesji, pytania najwyraźniej okazały się 
trudniejsze. Były niespodzianki, zwłaszcza 
w części pisemnej, była obawa o wynik – 
przyznaje jeden z uczestników. A sposób na 
ograniczenie stresu? – Pomógł mi kurs przy-
gotowawczy, sala była znajoma, wiele tema-
tów opanowanych – podpowiada inżynier.  
– Warto. Wreszcie nie będę asystentem, tyl-
ko projektantem. To nie tylko prestiż, ale po 
prostu dużo więcej możliwości – zauważa 
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Już po sesji
KRZYSZTOF ZIĘBA

Zakończyła się XXXII sesja egzaminacyjna na uprawnienia 
budowlane. Niełatwe egzaminy zdało 382 inżynierów.
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jedna z uczestniczek spotkania. Najlicz-
niej reprezentowana była specjalność 
konstrukcyjno-budowlana, reprezen-
towana przez aż 203 inżynierów. Za to 
uprawnienia w specjalności instalacyjne-
j-telekomunikacyjnej zdobyło zaledwie 4, 
a w inżynieryjnej-hydrotechnicznej tylko 
3 osoby. Łącznie w 2018 roku egzaminy 
na uprawnienia zdało 910 osób. 

Z tarczą
Siedziba MOIIB nie mogłaby w tym sa-

mym czasie pomieścić wszystkich, którzy 
zdobyli długo wyczekiwane uprawnienia. 
Odznakę i dokumenty odebrały więc dwie 
grupy inżynierów. 10 stycznia 2019 byli to 
przedstawiciele specjalności instalacyj-
nej-sanitarnej, instalacyjnej-elektrycznej, 
inżynieryjnej-drogowej, inżynieryjnej-mo-

stowej, inżynieryjnej-kolejowej oraz instala-
cyjnej-telekomunikacyjnej.

Tydzień później, w czwartek 17 stycz-
nia do siedziby Izby zaproszono inżynie-
rów specjalności konstrukcyjno-budow-
lanej oraz inżynieryjnej-hydrotechnicznej. 
Nowych przedstawicieli zawodów zaufania 
publicznego powitali członkowie Okręgo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Marzena Dębowska – 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, Bogdan Nowak – prezes 
Oddziału Warszawskiego PZITS oraz Ro-
man Lulis, przewodniczący Rady MOIIB. 

Nowa szansa
Minęła XXXII sesja egzaminacyjna, a już 

wkrótce zacznie się kolejna. Przyjmowanie 
dokumentów na Sesję Wiosna 2019 roz-

poczęło się 21 stycznia 2019. Dokumenty 
należy złożyć do 12 lutego 2019.  

1.  Uroczystość odbyła się w warszawskim 
biurze MOIIB przy ul. 1 Sierpnia 36 B.

2.  Uzyskane uprawnienia w podziale na 
specjalności: konstrukcyjno-budowlana 
203, instalacyjna sanitarna 66, instalacyjna 
elektryczna 46, inżynieryjna drogowa 39, 
inżynieryjna mostowa 11, inżynieryjna 
kolejowa 10, instalacyjna telekomunikacyjna 
4, inżynieryjna hydrotechniczna 3 osoby.

3., 12.  Składanie podpisów.
4., 5., 9.  Chwile stresu, chwile radości.
 6.  Radość i satysfakcja z uzyskanych uprawnień.
7.  Z uprawnieniami pozują inżynierowie, 

którzy w XXXII sesji uzyskali uprawnienia 
w specjalności telekomunikacyjnej.

10.  Wręczenie uprawnień to satysfakcja także 
dla członków komisji.

11.  Uchwałę o przyjęciu tekstu roty ślubowania 
Krajowa Rada PIIB podjęła 5 listopada 2008.
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N a długość okresu przedawnie-
nia wpływa wiele czynników. 
Art. 118 Kodeksu cywilnego (Kc) 

wprowadza sześcioletni okres przedawnie-
nia, a dla roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej trzyletni, 
chyba że przepis szczególny stanowi ina-
czej. Przepisami szczególnymi są art. 4421  
(Kc) przy czynach niedozwolonych przewi-
dujący przedawnienie z upływem 3 lat od 
dnia, w którym poszkodowany dowiedział 
się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej 
naprawienia (warunki łączne). Okres ten nie 
może przekroczyć 10 lat od dnia zdarzenia 
wywołującego szkodę. Przy szkodzie na 
osobie, przedawnienie nie może skoń-
czyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od 
dnia, w którym poszkodowany dowiedział 
się o szkodzie i o osobie obowiązanej do 
jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń 
osoby małoletniej o naprawienie szkody 
na osobie nie może skończyć się przed 
upływem 2 lat od uzyskania pełnoletno-
ści. Innym przepisem szczególnym jest art. 
646 Kc – stanowi, że okres przedawnienia 
roszczeń z umowy o dzieło wynosi 2 lata.  

Od kiedy?
Ważne są nie tylko okresy przedawnienia, 
ale i momenty od kiedy rozpoczyna ono 
swój bieg. Wg art. 120 bieg przedawnienia 
rozpoczyna się od dnia, w którym rosz-
czenie stało się wymagalne. Roszczenie 
o naprawienie szkody wynikłe z czynu 
niedozwolonego jest wymagalne , kiedy 
poszkodowany  dowiedział się o szkodzie 
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykona-
nia zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia 
wystąpienia szkody pozostającej w związ-
ku przyczynowym z tym zdarzeniem.

Wypadek
Gdy odpowiedzialny za wypadek przy pra-
cy jest kierownik budowy, który naruszył 
zasady bhp, roszczenia przedawniają się 
z upływem 3 lat, od kiedy poszkodowany 
dowiedział się o szkodzie i osobie obowią-
zanej do jej naprawienia. Najczęściej ozna-
cza to 3 lata, od wypadku lub ustalenia 
jego okoliczności. Gdy toczy się spór, albo 
szkoda ujawnia się po wypadku, to termin 
trzyletni biegnie od wskazania winnego.  
Gdy dojdzie do katastrofy budowlanej, 
a odpowiedzialnym okaże się projektant, 
terminy przedawnienia zależą od tego, 
kim jest poszkodowany. Dla szkód na oso-
bie obowiązują te same zasady, co w po-
przednim przykładzie. Dla szkód w mie-
niu dochodzonych przez osoby trzecie 
przedawnienie upływa 3 lata, od kiedy 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, 
ale nie dłużej niż 10 lat od zdarzenia wyrzą-
dzającego szkodę. Dla szkód w mieniu do-
chodzonych przez kontrahenta – 3 lata od 
dnia wystąpienia szkody. Jeżeli roszczenia 
nie powstały w związku z działalnością go-
spodarczą, termin to 6 lat.
Gdy inżynier popełni błąd projektowy 
skutkujący zwiększeniem kosztu inwe-
stycji, roszczenie o naprawienie szkody 
również przedawnia się w zależności od 

tego, przez kogo jest dochodzone. Jeśli 
przez osobę trzecią, np. wykonawcę – 
z upływem 3 lat, od kiedy poszkodowany 
dowiedział się o szkodzie i o osobie zo-
bowiązanej do jej naprawienia, nie dłużej 
niż 10 lat od zdarzenia wyrządzającego 
szkodę. Jeśli przez kontrahenta projektan-
ta – przedawniają się z upływem 3 lat od 
wystąpienia szkody. Jeżeli roszczenia nie 
powstają w związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą, okres ten wynosi 6 lat. 
Kontrahent może dochodzić roszczeń 
w oparciu o odpowiedzialność za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
może też dochodzić roszczeń z czynów 
niedozwolonych (art. 443 Kc). 

Ubezpieczenie
W obowiązkowym ubezpieczeniu OC in-
żynierów budownictwa, ubezpieczyciel 
odpowiada za szkody powstałe wskutek 
czynności wykonanych lub zaniechanych 
w okresie ubezpieczenia, zatem ochrona 
ubezpieczeniowa obowiązuje tak długo aż 
roszczenie się nie przedawni. Długi okres 
odpowiedzialności, trudność w określeniu 
terminu przedawnienia i zasada, że odszko-
dowanie ustala się wg cen na dzień oblicze-
nia odszkodowania, mogą skłaniać do roz-
ważenia podwyższenia sumy gwarancyjnej. 
Szczegóły, jak dokonać podwyższenia sumy 
gwarancyjnej dostępne są na stronie inter-
netowej PIIB, w zakładce Ubezpieczenia.  

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

Roszczenia 
za szkody: 
przedawnienie
MARIA TOMASZEWSKA-PESTKA

Skutecznie dochodzone roszczenia za szkody wyrządzone 
w związku z wykonywaniem samodzielnych technicznych 
funkcji w budownictwie to jedno z głównych ryzyk 
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Jak długo trwa 
okres przedawnienia?
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1. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
22 listopada 2013 III CZP 72/13.
2. Art. 363§2 Kodeksu cywilnego.
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W  grudniu 2018 działało w Pol-
sce przeszło 1000 escape 
roomów. Wszystkie powinny 

spełniać wymogi techniczno-budowlane, 
a ich użytkowanie winno być sformalizowane 
w organach administracji architektoniczno-
budowlanej. Adaptacja lokalu na pomiesz-
czenie, z którego uczestnicy gry mają się 
wydostać po pokonaniu przeszkód, zmienia 
m.in. warunki bezpieczeństwa pożarowego 
i warunki higieniczno-sanitarne. 

Problem tkwi w samej rejestracji działal-
ności gospodarczej: jednoznacznym okre-
śleniu prowadzonej działalności i określeniu 
specyfiki świadczonej usługi. Właściciel czy 
najemca lokalu bądź domu, rejestrując fir-
mę nie musi występować o pozwolenie na 
użytkowanie lokalu i prowadzenie w nim 
konkretnej działalności gospodarczej. Wy-
starczy rejestracja w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
w tym przypadku najczęściej pod nr PKD 
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa 
i rekreacyjna. We wniosku CEIDG-1 przed-
siębiorca podaje szereg informacji o swojej 
firmie, m.in. adres prowadzenia działalności 
gospodarczej. Może zgłosić dowolną liczbę 
dodatkowych miejsc wykonywania tej dzia-
łalności przez załącznik CEIDG-MW. 

Przepisy nie wymagają, by przedsiębior-
ca rejestrujący działalność miał potwierdze-
nie tytułu prawnego do lokalu znajdującego 
się pod adresem wykonywania działalności 
– istnieje domniemanie, że przedsiębiorca 
takim prawem dysponuje. Pokoje zaga-
dek nie wymagają dodatkowych regulacji 
w aspekcie Prawa budowlanego (Pb), nie da 
się tworzyć takich regulacji dla każdej funkcji  
działalności gospodarczej. 

Obowiązki
Właściciel budynku, obiektu budowla-

nego lub terenu ma zapewnić ich ochronę 
przeciwpożarową i jest obowiązany:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wy-
magań techniczno-budowlanych, instala-
cyjnych i technologicznych;

2. wyposażyć nieruchomość w wymaga-
ne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3. zapewnić konserwację i naprawy urzą-
dzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 
gwarantujący ich sprawne i niezawodne 
funkcjonowanie;

4. zapewnić użytkownikom bezpieczeń-
stwo i możliwość ewakuacji;

5. przygotować nieruchomość do pro-
wadzenia akcji ratowniczej;

6. zapoznać pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi;

7. ustalić sposoby postępowania na wy-
padek powstania pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację tych 
obowiązków przejmuje – w całości – ich za-
rządca lub użytkownik, na podstawie zawar-
tej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej 
zarząd lub użytkowanie. Gdy umowa nie 
została zawarta, odpowiedzialność spoczy-
wa na faktycznie władających budynkiem, 
obiektem budowlanym lub terenem. Za 
obiekt budowlany odpowiada jego wła-
ściciel lub użytkownik, zgodnie z art. 62 Pb 
zobowiązany do poddawaniu budynku 
okresowym kontrolom. Wykonują je inży-
nierowie budownictwa wg kompetencji 
wynikających z posiadanych uprawnień. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-
ści są zobowiązani powiadomić o nich wła-
ściwy miejscowo nadzór budowlany.

Zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku lub jego części według art. 71 Pb to 
w szczególności podjęcie lub zaniechanie 
w obiekcie budowlanym (lub jego części) 
działalności zmieniającej warunki: bezpie-
czeństwa pożarowego, powodziowego, 
pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne, 
ochrony środowiska bądź zmieniające wiel-
kość lub układ obciążeń.

Planowaną zmianę należy zgłosić staro-
ście, określając dotychczasowy i zamierzony 
sposób użytkowania obiektu, dołączając 
szereg dokumentów i uzgodnień. Starosta 
może wnieść sprzeciw, jeśli zmiana wymaga 
wykonania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 
budowę, narusza ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
albo może spowodować niedopuszczalne: 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mie-
nia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu 
zabytków. Jeśli w ciągu 30 dni od doręcze-
nia zgłoszenia starosta nie wyniesie sprzeci-
wu w drodze decyzji, można przystąpić do 
zmiany sposobu użytkowania.

Sankcje
Jeśli zmiana nastąpi bez wymaganego 

zgłoszenia, powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego w drodze postanowienia 
wstrzymuje użytkowanie lokalu i nakłada 
obowiązek przedstawienia w wyznaczo-
nym terminie dokumentów wymaganych 
przy zgłoszeniu. Gdy do tego nie dojdzie, 
powiatowy inspektor nadzoru budowlane-
go w drodze postanowienia ustala wyso-
kość opłaty legalizacyjnej, zależnej m.in. od 
kategorii obiektu. Organ budowlany w dro-
dze decyzji nakazuje zaś przywrócenie po-
przedniego sposobu użytkowania.

Podsumowanie
Zakładając działalność gospodarczą 

należy zastanowić się nad zakresem in-
gerencji – przebudową (wyposażeniem) 
oraz zmianą warunków bezpieczeństwa 
pożarowego i warunków higienicznosani-
tarnych. W przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się z rzeczoznawcą odpo-
wiedniej specjalności, który w sposób 
rzeczowy przedstawi stanowisko. Należy 
zachować przede wszystkim rozsądek i od-
powiedzialność.  

Escape room: (nie)pokój
Nie po raz pierwszy dopiero tragedia skłania do działań. Pożar w Koszalinie sprowokował kontrole 
procedur ewakuacji i stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich escape roomach 
w Polsce, a w konsekwencji zmianę przepisów w aspekcie ochrony przeciwpożarowej budynków.

MARIUSZ OKUŃ

MARIUSZ OKUŃ 
Inżynier, 
rzeczoznawca 
budowlany
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O bwodnica to jedna z naj-
większych obecnie inwesty-
cji drogowych w Warszawie. 

Niezwykle potrzebna, zważywszy na 
wielkie natężenie ruchu drogowego 
w południowej części stolicy. Droga 
ekspresowa usprawni połączenie mię-
dzy dzielnicami Mokotów, Ursynów 
i Wawer, ale przede wszystkim ogra-
niczy ruch tranzytowy przez stolicę. 

Jest szansa, że znikną z miasta tiry. 
Projektując obwodnicę, zaplanowano 
powiązanie sieci dróg miejskich z ist-
niejącą autostradą A2 w węźle Konoto-
pa i planowaną autostradą A2 w węźle 
Lubelska oraz innymi drogami krajowy-
mi. Wykonawcami odcinka B są turecki 
Gϋlermak – Oddział w Polsce oraz pol-
skie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów.

Droga ekspresowa S2 na odcinku 
Południowej Obwodnicy Warszawy ma 
prawie 19 km długości. Została podzie-
lona na trzy zadania. Odcinek B zaczy-
na się na węźle Przyczółkowa, a kończy 
na węźle Wał Miedzeszyński. Ma 6,5 
km długości. Odcinek ten jest jednym 
z najtrudniejszych do wykonania frag-
mentów drogi S2 ze względu na wielkie 
wyzwanie, jakim jest budowa Mostu Po-
łudniowego przez Wisłę. 

Most Południowy przez Wisłę 
Będzie miał 1,5 km długości i 45,8 m 

szerokości. Samochody będą mogły po-
ruszać się czterema pasami ruchu w każdą 
stronę. Dodatkowo po obu stronach mo-
stu przewidziano ciągi pieszo-rowerowe.

Na odcinku B oprócz mostu przez Wi-
słę budowane są wiadukty, przejścia dla 
średnich i małych zwierząt oraz przepu-
sty na ciekach wodnych – objaśniał Pa-
tryk Koral, kierownik Robót Mostowych. 
– Przebudowywane są również istnie-
jące drogi, budowane drogi serwisowe 
i dojazdowe do pól, przebudowywana  
infrastruktura podziemna i linie napo-
wietrzne, w tym linie wysokiego napię-

Na budowie 
obwodnicy
ELIZA ŁAZEBA

Wokół Warszawy domyka się wielka obwodnica.  
22 listopada 2018 r. Koło Młodych Mazowieckiej Izby 
Inżynierów Budownictwa zorganizowało wizytę studyjną 
na odcinku B – najtrudniejszym na budowie Południowej 
Obwodnicy Warszawy. 
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cia. W budowie jest rurociąg tłoczny, 
przebiegający przez całą budowę, z wy-
lotem usytuowanym w korycie Wisły.

MSS, nawis, nasuwanie
Do budowy mostu wykorzystano trzy 

technologie. Po stronie Wawra budo-
wa jest prowadzona z wykorzystaniem 
urządzenia MSS – ruchomych rusztowań 
i szalunków. Część nad biegiem Wisły 
realizowana jest metodą nawisową, a po 
stronie Wilanowa metodą nasuwania.

MSS i WFT to systemowy szalunek 
przejezdny – urządzenie  norweskie, 
zbudowane w Chinach, pracujące pod 
nadzorem inżynierów z Portugalii. Do 
Polski zostało dostarczone w 38  kon-
tenerach, płynęło statkiem 2 miesiące, 
a jego montaż zajął kolejne 4 miesiące. To 
kolos o wadze 650 ton, który pozwala na 
szybkie betonowanie poszczególnych 
elementów stawianej konstrukcji. W tej 
technologii rusztowanie i deskowania 
są ruchome, a poszczególne segmenty 
betonowane w miejscach docelowych. 
Odcinek roboczy – wykonywany za 
pomocą konstrukcji MSS – przebiega 
w dwóch etapach. Najpierw zbrojenie 

przęsła o szerokości 46 m, a w drugim 
etapie betonowanie przęsła (do pełnej 
szerokości przekroju ustroju nośnego). 
Prace postępują szybko, ponieważ nie 
ma konieczności czekania minimum 
trzydziestu dni na związanie betonu. 
Jedna działka robocza, bo tak określa się 
odcinek, wykonywana jest przez około 
dwa tygodnie i... konstrukcję przesuwa 
się dalej. Do 1 grudnia 2018 r. wykona-
no w ten sposób 8 z 14 projektowanych 
przęseł. 

Nad samą Wisłą budowany jest most 
nurtowy. Składa się z 4 przęseł, a reali-

zowany jest metodą nawisową, dość 
popularną w Polsce. Polega ona na od-
cinkowym betonowaniu lub montażu 
prefabrykowanych segmentów przy 
użyciu przesuwnego rusztowania. 

Most od strony Wilanowa wykonywany 
jest w technologii nasuwania podłużnego.  
Technologia nasuwania jest także dość 
często stosowana przy wznoszeniu obiek-
tów mostowych w Polsce. Na tej budowie 
nasuwanie jest wykonywane równolegle 
chociaż osobno na obydwu kierunkach 
drogi. Wykonanie jednego segmentu 
o rozpiętości 23 m zajmuje 8-10 dni. 
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DROGA EKSPRESOWA S2 NA ODCINKU POŁUDNIOWEJ 
OBWODNICY WARSZAWY MA 18,65 KM I ZOSTAŁA 
PODZIELONA NA TRZY ZADANIA.

Odcinek A – od węzła Pu-
ławska (bez węzła) do węzła 
Przyczółkowa (bez węzła) o dłu-
gości ok. 4,6 km;
Odcinek B – od węzła Przy-
czółkowa (z węzłem) do węzła 

Wał Miedzeszyński (z węzłem) 
o długości ok. 6,5 km;
Odcinek C – od węzła Wał 
Miedzeszyński (bez węzła)  
do węzła Lubelska (bez węzła) 
o długości ok. 7,5 km.
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Fundamenty na palach
Do posadowienia mostu zastoso-

wano fundamenty na palach. Most 
główny posadowiony jest na palach 
wielkośrednicowych (1,5 m i 1 m śred-
nicy z poszerzoną podstawą). Pozostałe 
mosty są posadowione na palach wbi-
janych o przekroju 40x40 cm i długo-
ściach dostosowanych indywidualnie 
do warunków geologicznych dla każdej 
z podpór. Głębokość posadowienia pali 
sięga do 28 m.

Palowanie pod filar mostu w nurcie 
rzeki wykonuje się metodą wierconą. 
Najpierw powstają ścianki szczelne 
na głębokość 12 m, które są następ-
nie wypełniane ponad poziom wody, 
aby mogła wjechać wiertnica. Ścianki 
szczelne budowane są w nurcie rzeki, 
więc wznoszenie ich jest trudnym za-
daniem. Wody nie da się wypompo-
wać. Początkowo grunt był wybierany 
pod wodą koparką – aż do głębokości 
4 m. Następnie na dno musiał zejść nu-
rek, aby sprawdzić, czy cały grunt został 
wybrany oraz by wykonać inwentary-

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBWODNICY 
NA ODCINKU B:

•  klasa techniczna drogi:  
S – droga ekspresowa;

•  dwie jezdnie po 4 prasy ruchu 
(każdy pas szerokości 3,5 m), 
bez pasów awaryjnych; 

•  kategoria ruchu KR6 (mak-

symalnie duże obciążenie 
ruchem drogowym);

•  obciążenie nawierzchni  
115 kN/oś;

•  prędkość projektowa:  
80 km/h.

POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY, CZYLI DROGA 
EKSPRESOWA S2

Częściowo zbudowana droga 
ekspresowa wokół Warszawy, 
która łącząca węzły autostra-
dy A2 Konotopa (na zachód 
od Warszawy) i Majdan (na 
wschód od Warszawy). Trasa 
została zaplanowana w latach 

siedemdziesiątych początkowo 
jako część autostrady A2.  
Po protestach mieszkańców 
Ursynowa zmieniono klasę dro-
gi na ekspresową. Część drogi 
na Ursynowie poprowadzona 
zostanie tunelem.
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zację geodezyjną. Betonowanie także 
było wykonywane pod wodą. Przebie-
gało w trzech etapach, dla zapewnienia 
odpowiedniej stateczności. 

Cały obiekt mostowy będzie sprężo-
ny poprzecznie i podłużnie. Zbrojenie 
podłużne będzie wykonane zarówno 
wewnętrznie jak i zewnętrznie. Sprężenie 
wewnętrzne będzie wykonane za pomo-
cą kabla sprężającego, który spręży kon-
strukcję już po wykonaniu całego ustroju.

Budować i chronić przyrodę
Budowa odcinka B Południowej Ob-

wodnicy Warszawy jest niezwykle trud-
na głównie przez warunki geologiczne. 
W czasie budowy w nurcie rzeki natra-
fiono na liczne uskoki, duże głazy narzu-
towe, a nawet drzewa. Drugim proble-
mem utrudniającym pracę było wahanie 
się poziomu wody na Wiśle. Okresowo 
niski poziom nie pozwalał na użycie jed-
nostek pływających.

Obwodnica została poprowadzona na 
terenach bardzo cennych przyrodniczo. 
Budowa znajduje się w ścisłym sąsiedz-

twie rezerwatu ornitologicznego Wyspy 
Zawadowskie, obszarów Natura 2000 
oraz użytku ekologicznego Powsinek. 
Dlatego ważnym aspektem budowy Mo-
stu Południowego była i jest rygorystycz-
nie przestrzegana, monitorowana przez 
odpowiednie służby, dbałość o przyrodę.  

Zastosowano wszystkie możliwe środki 
ochronne oraz taką technologię budowy, 
żeby naturalne środowisko zwierząt i ro-
ślin, które znajdują się na tym obszarze, 
zostało zachowane. Jako przykład z dumą 
podawano, że na dwóch niewielkich wy-
spach, znajdujących się w sąsiedztwie 
inwestycji, bez przeszkód lęgły się jak co 
roku mewy i rybitwy.  

Zakończenie inwestycji przewidziane 
jest na trzeci kwartał 2020 r. Trzymamy 
kciuki!  

„
Most Południowy 
ma 1,5 km 
długości i 45,8 m  
szerokości. 
Samochody będą 
poruszać się 
czterema pasami 
ruchu w każdą 
stronę.

1.  Stanowisko do nasuwania podłużnego 
obiektu MG 04-01.

2.  Podpora nr 12 obiektu MG 04-02 
wykonywanego w technologii nawisowej.

3.  Podpory mostu MG 04-03 od strony Wawra.
4.  Konstrukcja MSS – nowatorskie urządzenie 

w akcji.
5.  Schemat odcinka B Warszawskiego Węzła 

Drogowego.
6.  Wykonywanie zbrojenia ławy podpory 10P 

obiektu MG 04-02 w nurcie Wisły.
7.  Uczestnicy wizyty studyjnej dotarli na drugi 

brzeg Wisły, jeszcze promem.
8.  Koło Młodych na najtrudniejszym fragmencie 

Południowej Obwodnicy Warszawy.
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Przykład 1:  
Budowa bez dostatecznego 
rozpoznania gruntu

Osiedla domów jednorodzinnych 
w okolicach Warszawy często są sy-
tuowane na terenach, które stanowi-
ły niegdyś prarzecze Wisły. Tereny te 
obfitują w stawy i torfowiska. Projek-
tując budynki na takim terenie należy 
koniecznie zwrócić szczególną uwagę 
na rozmieszczenie i odstępy pomiędzy 
punktami badań geotechnicznych. Na 
przykładowym osiedlu odwierty ba-
dań wykonane zostały po obrysie pro-
jektowanej zabudowy dwuszeregowej 
domków, w rozstawie co około 30 me-
trów. Projektanci nie zwrócili uwagi na 
fakt, że w sąsiedztwie znajduje się zale-
wisko stawowe.

Po wybudowaniu i zasiedleniu osie-
dla, skrajny segment w jednym z rzę-
dów domów zaczął nierównomiernie 
osiadać, a jego ściany pękać. Wyko-
nane odkrywki w czasie opracowania 

ekspertyzy wykazały, że na znacznym 
fragmencie zabudowy, budynek jest 
posadowiony na torfie, o dwukierun-
kowo zmiennej grubości warstwy pod 
fundamentami. Pechowo dla projek-
tantów i wykonawców, język torfowi-
ska omijał wcześniejsze punkty badań 
geotechnicznych. Nierównomierne 
osiadanie segmentu budynku dopro-
wadziło do groźnego pękania ścian 
oraz osiadania posadzki na parterze 
segmentu, dodajmy –  o bardzo wyso-
kim standardzie wykończenia. 

Przykład 2:  
Zalewanie wodą garażu 
podziemnego

Na skraju zabudowy miejskiej War-
szawy wybudowano osiedla wielokon-
dygnacyjnych budynków mieszkalnych 
z garażami podziemnymi. Teren – daw-
ne pastwisko – pocięty był gęstą siecią 
rowów melioracyjnych, wykonanych 
kiedyś na potrzeby rolnictwa. Rowy 

odprowadzały wody do wielokilome-
trowego kanału odpływowego usytu-
owanego w pobliżu zabudowy osiedli. 
Projektanci nie zwrócili uwagi na moż-
liwość występowania spiętrzenia po-
ziomu wód w tym kanale i cofki wód 
w rowach przyległych do budynków 
osiedli. Już po wybudowaniu budyn-
ków okazało się, że garaże i piwnice lo-
katorskie są systematycznie zalewane 
po intensywnych opadach. Ekspertyza 
wykazała, że przyczyną jest sposób wy-
konania izolacji przeciwwodnej ścian 
podziemnych i posadzek w garażach 
podziemnych budynków, zaprojekto-
wanym w rozwiązaniu nie przewidu-
jącym parcia wody. Nie uwzględniono 
możliwości wyporu izolacji przy parciu 
wody gruntowej penetrującej z kanału 
spływowego i rowów melioracyjnych, 
wktórych zwierciadło wód znacznie 
przekraczało poziom ław fundamen-
towych bdynków. Skutek błędu? Znisz-
czenie standardowo wykonanej izolacji 
przeciwwodnej ścian podziemnych 
i posadzek garaży.

Przykład 3:  
Podmycie zbiornika paliwa  
płynnego

Zbiornik stalowy o wielkich rozmia-
rach w jednej z baz paliw płynnych był 
posadowiony w niecce ochronnej usy-
tuowanej poniżej wzgórz otaczających 
teren bazy. Niecka stanowiła zabezpie-
czenie terenu przed jego skażeniem 
w przypadku awarii zbiornika i oto-
czona była obwałowaniem. Zarówno 
niecka jak i obwałowanie były szczel-
nie izolowane. Po latach użytkowania 
niezbędna była naprawa obwałowa-
nia i wymiana izolacji. Projekt napraw 

RY
S.

 K
RZ

YS
ZT

OF
 Z

IĘ
BA

Uwaga na specyficzne 
warunki  gruntowe!
ZBIGNIEW TYCZYŃSKI

Do napisania artykułu zmobilizowała mnie zachęta wielu kolegów, z którymi współpracowałem 
lub którzy korzystali z opracowanych przeze mnie opinii i ekspertyz dotyczących stanu 
awaryjnego i katastrof budowlanych. W tym artykule przykładowe problemy, powstałe z braku 
należytego rozpoznania stanu wodno-gruntowego terenu projektowanych budów.

24 Inżynier Mazowsza nr 1(77) styczeń/luty 2019

ed
uk

ac
ja

D
ZI

EN
N

IK
 R

ZE
C

ZO
ZN

AW
C

Y



przewidywał zaizolowanie dna niecki 
oraz wału membraną izolacyjną, a na-
stępnie zabezpieczenie jej przed zsu-
waniem z nasypu, poprzez zakotwienie 
w rowie wykonanym w koronie nasypu, 
po stronie przeciwnej od niecki.

Żeby zabezpieczyć się przed na-
pływem wód opadowych do niecki 
w czasie prowadzenia prac napraw-
czych wykonano po zewnętrznej 
stronie obwałowania prowizoryczny 
zbiornik retencyjny o pojemności za-
pewniającej odbiór wód opadowych 
z bezpośredniego otoczenia niecki 
zbiornika. Nie przewidziano, że przy 
intensywnych opadach, może wystą-
pić zjawisko spływu wód opadowych 
z sąsiadujących wzgórz.

Podczas prac naprawczych szukano 
oszczędności. W tym celu zabezpie-
czenie membrany przed zsuwaniem 
ograniczono do ułożenia na wywiniętej 
na koronie wału membrany podsypki 
piaskowej i betonowych płyt chodni-
kowych. Podczas nawalnych deszczy, 
które pojawiły się w czasie kończenia 
prac naprawczych, wody spływające 
z wzgórz wypełniły zbiornik retencyj-
ny, przelały się na otaczający teren, 
podmyły nasyp obwałowania, wyparły 
słabo zamocowaną membranę i za-
lały nieckę zbiornika. Skutkiem była 
konieczność ponownego wykonania 
prawie w całości zakończonych już 
prac naprawczych oraz dodatkowych 
prac likwidujących powstałe uszko-
dzenia w części dolnej zbiornika.  

***
Opisane przykłady pokazują jak 

istotnym jest przy projektowaniu i wy-
konawstwie tego typu robót uwzględ-
nienie nie tylko miejscowych warunków 
wodno-gruntowych występujących 
pod budowanym obiektem, ale rów-
nież wpływu istniejących warunków 
otoczenia budowy. 

A w kolejnym odcinku tematem 
będą najczęściej popełniane błędy 
podczas wznoszenia budynków.   

Zbigniew Tyczyński 
Rzeczoznawca 
budowlany  
z praktyką 
w zawodzie  
od 1953 roku
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Choć tradycjonaliści wciąż chwalą sobie papierowe ka-
lendarze, ich cyfrowe wersje dają dużo więcej możliwości, 
a przede wszystkim są cały czas w zasięgu ręki. Bo kto może 
dziś sobie pozwolić na luksus wyjścia z domu bez telefonu?  
Na pewno nie zapracowany inżynier. 

W sieci znaleźć można tysiące aplikacji różniących się 
funkcjami i ceną. Wiele zaawansowanych produktów do-
stępnych jest w wersji bezpłatnej, ale obciążonej wyświe-
tlaniem reklam, oraz w pełnej wersji płatnej. Ten ostatni 
wariant może się ponadto wyróżniać dodatkowymi funk-
cjami. Wśród dziesięciu naszych propozycji są zarówno 
nieskomplikowane, jak i wielofunkcyjne narzędzia. 

Google Calendar  Jedna z wielu aplikacji opracowanych przez internetowego 
giganta, popularna i wciąż udoskonalana. Może wykorzystywać dane z poczty Gmail. 
W ten sposób wiadomości o rezerwacjach hotelowych, czy planowanych podróżach 
automatycznie przenoszone są do kalendarza. Interesująca może się okazać funkcja „Cele”, 
służąca do budowania korzystnych nawyków. Program automatycznie znajduje „wolne 
okienka” które można przeznaczyć np. na naukę słówek. 

Any.do  Aplikację wyróżnia funkcjonalny system przypomnień. 

Cal: Any Nie jest to aplikacja nowa, ale wciąż ma dużą grupę wiernych fanów. 
Minimalistyczne menu, duży wybór grafik, intuicyjna obsługa to główne zalety tego 
programu.

Time Free  Prosty, darmowy program z dobrze rozwiązaną funkcją udostępniania 
danych. 

CalenGoo  Z kalendarza korzystać może kilka osób, narzędzie przydaje się więc do 
synchronizowania wspólnej pracy. 

A.calendar  Dla „zielonych”. Pod względem funkcjonalnym aplikacja dość 
standardowa. Wyróżnia ją przeznaczenie – dziesięć procent zysku, który przynosi autorowi 
przeznaczana jest na ochronę lasów deszczowych Amazonii.  

DigiCal  Kalendarz dla tych, którzy lubią kolorowe arkusze. Do oznaczania kategorii 
wydarzeń użytkownik ma 42 kolory. Główną zaletą programu jest czytelny interfejs 
i swoboda dostosowania ustawień do własnych potrzeb. 

Kalendarz PL  Jak sugeruje nazwa, program opracowany przez polskich 
programistów. Dostarcza użytkownikowi wiele informacji, jest funkcjonalny – i niestety 
raczej nieatrakcyjny pod względem grafiki. 

Agenda  Dla użytkowników spod znaku nadgryzionego jabłuszka to jedna 
z najbardziej interesujących propozycji. Agenda łączy kilka funkcji, od kalendarza, przez 
zarządzanie zadaniami po narzędzie do tworzenia i porządkowania notatek. 

Fantastical  Efektowna wizualnie aplikacja przeznaczona do produktów Apple. 
Użytkownicy macOS mogą korzystać z zestawów różnych kalendarzy, oddzielając w ten 
sposób łatwo plany służbowe i prywatne. 

10 najlepszych 
terminarzy
Spotkania, wyjazdy, obowiązki.  
Współczesny terminarz nie zastąpi sekretarki, 
ale ułatwia planowanie dnia. 
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U sytuowany w tak prestiżowej 
przestrzeni budynek powinien 
być reprezentacyjny, a zara-

zem musiał pomieścić sale operacyjne, 
biura, pokoje konferencyjne, gabinety, 
sale posiedzeń dla Rady Nadzorczej i Dy-
rekcji Banku, archiwum, bibliotekę oraz 
skarbiec, a także szereg pomieszczeń 
technicznych, począwszy od kotłowni po 
ślusarnię, stolarnię oraz introligatornię. 

Nowocześnie
Drogą konkursu wyłoniono projekt inż. 

arch. Rudolfa Świerczyńskiego, profesora Po-
litechniki Warszawskiej i ówczesnego dzie-

kana Wydziału Architektury. Kierownictwo 
budowy objął inżynier Alfred Zachariewicz, 
ceniony konstruktor, współzałożyciel firmy 
Pierwsze Krajowe Przedsiębiorstwo Robót 
Żelazobetonowych. Budowa rozpoczęła się 
21 maja 1928 roku. Zaledwie trzy lata póź-
niej monumentalny budynek Centralnego 
Zakładu BGK został oddany do użytku. 

Wzniesienie wśród gęstej zabudowy 
obiektu z zapleczem technicznym usytu-
owanym poniżej poziomu ziemi nastręcza-
ło trudności, ale i mobilizowało do korzy-
stania z najnowocześniejszych technologii. 
Prace ziemne prowadzono z użyciem me-
chanicznej koparki. Wybierając każdorazo-

wo około 1 m3 ziemi, umożliwiła wykonanie 
w krótkim czasie wykopu o głębokości się-
gającej miejscami sześciu metrów. Następ-
nie należało zabezpieczyć fundamenty są-
siednich budynków. Ceglane podmurówki 
wzmocniono płaskownikami z żelaza. 

Mocne fundamenty
W kolejnym etapie przystąpiono do 

zabezpieczania i zagęszczania gruntu. 
W tym celu wykorzystano prefabrykowane 
stożkowe pale systemu Raymonda. Było to 
rozwiązanie stosowane w II RP rzadziej niż 
rozpowszechniony od lat 90. XIX w. syste-
mu Hennebique’a. 
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Historia gmachu BGK  
w Warszawie (cz.2)

W 1927 roku Ministerstwo Robót Publicznych rozpisało program konkursowy na warszawską  
siedzibę Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmach miał stanąć na działce rozciągającej się wzdłuż 
Alej Jerozolimskich, od Nowego Światu aż do ulicy Brackiej. 

AMALIA SZAŁACHOWSKA



Pale wbijano z pomocą wolnoopadają-
cego kafara. Na obrzeżach placu budowy 
zastosowano pale wwiercane, aby nie nara-
żać okolicznych budynków na uszkodzenia 
spowodowane drganiami. Teren wzmoc-
niono ponad 1200 palami zbrojonymi. 

Umożliwiło to wykonanie konstrukcji żel-
betowej budynku. Zaprojektował ją inżynier 
Ludwik Tylbor, radca ministerialny w Centrali 
Ministerstwa Robót Publicznych. Ze wzglę-
du na rozmach założenia, prace podzielono 
na trzy etapy. W szczytowym okresie przy 
budowie pracowało 300 robotników i wy-
rabiano około 60 m3 żelbetu na dobę. 

Keson pod kotłownią
Żelbetowa konstrukcja gmachu kryła 

w sobie kilka ciekawych elementów, ta-
kich jak keson umieszczony pod kotłownią, 
opuszczony poniżej poziomu wód pod-
skórnych, belka Vierendeela o rozpiętości 20 
metrów, czy żelbetowy komin centralnego 
ogrzewania wyprowadzony ponad dach 
czwartego piętra, od którego rozpoczyna 
się stopniowe cofanie kolejnych kondygna-
cji. Wszystkie elementy nośne konstruktor 
wzmocnił wielokrotnie względem danych 
wynikających z obliczeń. Ta wydawałoby się 
nadmierna przezorność miała uzasadnienie 
w perspektywicznym myśleniu konstrukto-
ra. Mając na uwadze sąsiedztwo tunelu ko-
lejowego, ruch samochodowy i ciężarowy, 
niestabilny grunt oraz zmniejszenie wytrzy-
małości żelaza z biegiem lat, chciał wznieść 
gmach, który wytrzyma kilkaset lat.

Alabastry i marmury
Elewacje gmachu BGK ozdobiono an-

dezytem małopolskim, szarym kamieniem 
pochodzenia wulkanicznego. Zewnętrzne 
roboty kamieniarskie potrwały półtora roku, 
w tym czasie pokryto okładziną elewację 
o powierzchni 4100 m2. Zużyto przy tym 
około 370 m3 andezytu. Na bocznych po-
wierzchniach uskoków frontowego wejścia 
umieszczone zostały płaskorzeźby autor-
stwa profesora Jana Szczepkowskiego. 

W wykończeniu wnętrz również użyto 
kamienia naturalnego, przede wszystkim 
różnych gatunków rodzimego marmuru 
z Kielc, Bolechowic, Dębnika i Szewc oraz 
alabastru z Żurawna, który wykorzystano 
głównie jako okładzinę sufitu oraz balustrad. 
Posadzki w salach operacyjnych i gabine-
tach wykonano z syntetycznej wykładziny 
gumileum, która miała być odporna i łatwa 
w utrzymaniu. Okazało się jednak, że jasne 
powierzchnie gumowej posadzki wymaga-
ją codziennej, wytężonej pracy i pielęgnacji 

za pomocą roztworów chemicznych, a la-
tem wydzielają mało przyjemny zapach. 
W gabinetach dyrekcji oraz rady nadzorczej 
ułożono jesionowy parkiet na jastrychu. 

Instalacje 
Budynek BGK został wyposażony w wie-

le nowoczesnych rozwiązań. Pod posadz-
ką w salach operacyjnych poprowadzono 
rury do przeprowadzenia kabli elektrycz-
nych, telefonicznych oraz zasilających sy-
gnalizację alarmową. Zastosowano kilka 
systemów centralnego ogrzewania, w tym 
jeden przeznaczony do ogrzania świetli-
ków nad salami operacyjnymi parteru. Rury 
rozprowadzające parę zostały umieszczone 
pomiędzy szklanym dachem a plafonem, 
by ograniczyć straty ciepła i rozpuszczać 
zalegający śnieg. Dodatkowo na dach świe-
tlików poprowadzono rury perforowane, 
chłodzące świetlik latem.

Wnętrza gmachu zostały zaprojekto-
wane w stylu modernistycznym. W nieco 
przytłaczającym budynku ukryto prze-
stronne, widne pomieszczenia, utrzyma-
ne w jasnych kolorach lub pokryte tape-
tami z delikatnym wzorem.  Wyposażono 
je w drewniane meble rodzimej produkcji 
o liniach prostych i zdecydowanych, pa-
sujące do naturalnego kamienia i chro-
moniklowych wykończeń. 

Po wojnie
Budynek BGK w stosunkowo dobrym 

stanie przetrwał II wojnę światową. Naj-
większych zniszczeń dokonały bombar-
dowania we wrześniu 1939 roku. W czasie 
powstania warszawskiego zostały zrujno-
wane głównie wnętrza banku. Po wojnie 
przystąpiono do remontu. Według projek-
tu architekta Hipolita Rutkowskiego rozbu-
dowano też skrzydła od strony Alej Jerozo-
limskich, Brackiej oraz Mysiej.

Gmach na tle otaczającej zabudowy 
wyróżniał się i do dziś wyróżnia monu-
mentalną sylwetką.  Ten monumentalizm,  
harmonijna, rytmicznie ukształtowana fa-
sada wyłożona szlachetnym kamieniem, 
niezmącona zbędnymi elementami pro-
stota formy pozwalają wierzyć, że budynek 
może przetrwać wiele pokoleń.    

„
Wszystkie 
elementy nośne 
konstruktor 
wzmocnił 
wielokrotnie 
względem danych 
wynikających  
z obli czeń. 

1. Konstrukcja słupowo-ramowa gmachu, 
1930. Bilboardy to nie wynalazek XXI wieku 
– ogrodzenie placu budowy oklejone było 
reklamami.  
2. Do robót ziemnych przystąpiono 21 maja 
1928, prowadzone na trzy zmiany prace 
toczyły się szybko.  
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Z awsze miałem ucho do języków 
i muzyki – mówi pan Piotr. Roz-
mawiamy w niewielkim mieszka-

niu na warszawskich Bielanach. Opowieść 
pełna jest pojęć z muzyki, sławnych nazwisk 
i miejsc na mapie świata. – Po studiach tra-
fiłem do biura projektów, ale praca nużyła 
mnie. Dobrze znałem język angielski, co 
w PRL–u nie było powszechne. Postanowi-
łem wykorzystać tę umiejętność – mówi. 

Wyjechał na kontrakt  – najpierw na rok 
do Libii, potem na 6 lat do Algierii. Nauczył 
się francuskiego i arabskiego. Musiał rywa-
lizować z miejscowymi inżynierami, którzy 
próbowali udowadniać, że inżynier z Polski 
nie ma na budowie racji. Miał przyjaciół mu-
zułmanów. Po latach stwierdza: – Nie islam 
jest groźny, ale zacietrzewienie religijne.

Czego się nauczył od miejscowych? Opo-
wiada: – Jechałem kiedyś przez Algierię, sa-
mochód wpadł w dziurę i złamała się półoś. 
Obce miasto, daleko od domu. Zaczepiłem 
jakichś ludzi. – Tragedia! – Znalazł się warsztat, 
przepchnęli samochód, szybko udało się go 
naprawić. – Dlaczego tragedia? – dziwili się 
miejscowi. – Bo jutro rano muszę być w pra-

cy. – A może nie jest tak źle? – powiedział 
jakiś Algierczyk. – Jakbyś nie wpadł w dziurę 
i jechał dalej, to może dziecko by ci wybiegło 
na drogę albo ciężarówka wyjechała. – Po-
myślałem: „A może oni mają rację?” 

Po chwili pan Piotr się śmieje i opowia-
da, że ta sama filozofia zawodziła, kiedy kie-
rowca Arab jechał coraz szybciej w deszczu, 
zamiast zwolnić, do tego nie włączając wy-
cieraczek. – Dlaczego?! – Bo jak się mamy 
rozbić, to się rozbijemy, nawet gdybyśmy 
jechali wolno. – Włącz chociaż wycieraczki! 
– Nie działają...

W 1988 roku powrócił o kraju. Znów zna-
jomość języków zdecydowała – zaczął pracę 
w dziale sprzedaży, jeździł za granicę. Potem 
został project managerem – prowadził pro-
jekty dla zachodnich firm. – Byłem One Man 
Orchestra – tłumaczy – czyli jak idzie dobrze, 
to wieszają medal, a jak źle, to leją...

 Chopin na całe życie
W rodzinie żyje opowieść o bab-

ci Flaczko, która na początku wieku 
oblała egzamin dyplomowy w szko-
le muzycznej, bo zagrała Chopina.  

Pierwszy swój Festiwal Chopinowski, w 1955 
roku roku pan Piotr wysłuchał  z radioodbior-
nika właśnie z babcią. W 1960 roku rodzice 
zdobyli bilet na finał Konkursu – w jawnym 
głosowaniu przypadł największemu pasjo-
natowi muzyki, Piotrusiowi. Dzisiaj pan Piotr 
jest chodzącą encyklopedią Konkursów 
Chopinowskich. Zna nazwiska finalistów 
i jurorów, pamięta przebieg zmagań. Wielu 
sławnych pianistów poznał osobiście jako 
opiekun muzyków z ramienia Pagartu. Fa-
scynujące są komentarze, jakimi relacjonuje 
konkursowe zmagania. –  Krystian Zimerman 
– lekkość gry nieprawdopodobna! Etiuda 
a–moll to pułapka – przeszedł mistrzowsko. 
Scherzo b–moll – tam są podwójne dźwię-
ki – tak zagrał, że było słychać oba. Mazurki 
grał w sposób tak przepiękny, że chciało się 
płakać. Yukio Yokoyama grał tak szybko jakby 
miał 20 palców. Aleksiej Sułtanow nastawiał 
się tylko na zwycięstwo, ale grał rubato w so-
natach, a Konkurs Chopinowski to konkurs 
kompozytora – nie wolno interpretować, 
trzeba grać zapisy nutowe... 

– Muzyka Chopina? Nie da się jej skody-
fikować – mówi pan Piotr. – Słuchałem tych 
utworów tysiące razy i  za każdym razem jest 
to nowe przeżycie. Mam zacięcie do opisu 
matematycznego świata, ale ta muzyka wy-
myka się matematyce! Jest w niej też serce. 

Podróże, brydż i zdjęcia
Pan Piotr przeszedł na emeryturę, założył 

bloga i opatrzył go wstępem: „Emerytura 
jest okresem życia dającym najwięcej możli-
wości. Nie poddawać się, nie zamykać. Przy-
pomnieć sobie stare pasje, tworzyć nowe.” 
Słowa przeszły w czyn, bo zaczął się uczyć 
hiszpańskiego. Z żoną rozwinęli kolejną 
pasję – jeżdżą po świecie. Maghreb, Zanzi-
bar, Lanzarote – to tylko niektóre wyprawy, 
wszędzie z nieodłącznym aparatem.

– Zdjęcia robiłem całe życie – dopowiada. 
Miał kilka wystaw. I jeszcze brydż. Jak muzy-
ka towarzyszy panu Piotrowi od dzieciństwa. 
Rodzice grali nawet ze słynnym Bogumiłem 
Seifertem. Uczeń przerósł mistrza i pan Piotr 
doszedł do  I ligi brydża sportowego, wygrał 
wiele turniejów. 

– Brydż jest nieprzewidywalny, wielowąt-
kowy. To gra konfliktogenna – im ktoś słabiej 
gra, tym większe negatywne emocje. Łatwo 
obwinić partnera.  Brydż uczy, że i w grze, 
i w życiu nie warto reagować negatywnie – 
zdenerwowany wcale nie żyjesz lepiej...   
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Ucho do 
ciekawego życia
KAMIL ZDANOWSKI

Piotr Wowkonowicz – fama głosi, że zna kilka języków,  
że znawca Chopina, gra na kilku instrumentach i śpiewa;  
robi zdjęcia, jeździ po świecie...

1. Rok 1989. W pokoju prób Filharmonii 
Narodowej - bohater reportażu gra z José 
Feghalim - gwiazdą pianistyki.
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Mimo podwojenia w ub. roku dni 
świątecznych (11-12 listopada) 
wciąż mnie coś razi w traktowa-

niu rocznicy stulecia odzyskania niepodległo-
ści. Nigdzie bowiem nie dostrzegam uznania 
wyjątkowości tego tak dla Polski szczęśliwego 
zdarzenia. Ot po prostu, ni z tego ni z owe-
go – jak kpił Józef Piłsudski – mamy Polskę 
na pierwszego! A przecież, poza zbiegiem 
międzynarodowych okoliczności, poza ko-
ściuszkowską nadzieją wybicia się na niepod-
ległość, poza krwią legionowej młodzieży, to 
odzyskanie niepodległości okupione było też, 
a może nawet przede wszystkim, wieloletnim 
wysiłkiem polskich pozytywistów. Kto np. 
dziś pamięta, że w inżynierskim środowisku 
Politechniki Lwowskiej, jeszcze w czasie walk 
zbrojnych, przygotowano raport o stanie pol-
skiego budownictwa i projekty techniczno-budowlanych i organi-
zacyjnych rozwiązań odbudowy kraju po wojennych zniszczeniach. 

Z pewnością też nikt nie pamięta – i ja tego też długo nie wie-
działem - że jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych po 
odzyskaniu suwerenności państwowej były przepisy regulujące dość 
szczególną problematykę z dziedziny prawodawstwa architektonicz-
no-budowlanego, a mianowicie kwestię budowy pomników. Był 
to dekret podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
i Prezydenta Ministrów Jędrzeja Moraczewskiego (skądinąd inżynie-
ra) ogłoszony już dnia 3 stycznia 1919 roku (Dziennik Praw Państwa 
Polskiego nr 5, poz. 93). Przepis ten obowiązywał przez ponad cztery 
dekady, a uchylony i zastąpiony został dopiero w 1961 roku nową  
ustawą Prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46).

Pytanie – dlaczego w tamtym gorączkowym, państwowo-twór-
czym okresie poświęcono uwagę akurat pomnikom? Starając się 
to wyjaśnić trafiłem na nieznaną mi wcześniej opinię polskich hi-
storyków, którą choćby w skrócie muszę tu zacytować: „XIX wiek 
był stuleciem pomników. Przed 1918 rokiem bywały sposobem na 
dobitne pokazanie, kto tu rządzi. Taki charakter miały rosyjskie po-
mniki w Królestwie, w szczególności ten poświęcony lojalistycznym 
generałom zabitym przez powstańców w noc listopadową. Posta-
wiony w roku 1841 na placu Saskim, z grubsza w miejscu, który tak-
że dziś służy manifestacji woli aktualnej władzy, wyraźnie dawał do 
zrozumienia, że potęga panującego jest w stanie zdusić każdy bunt” 
(W. Borodziej, M. Górny, P. T. Kwiatkowski: 11.11.1918 – Niepodległość 
i pamięć w Europie Środkowej; Kraków 2018).

Pomnik poległych „za wierność swojemu monarsze” - autorstwa 
zasłużonego dla Warszawy Corazziego, 30-metrowy obelisk z lane-
go żelaza ze schodami w środku, z czterema złoconymi dwugło-
wymi orłami na narożach i ośmioma lwami na piedestale - zwany 
był przez warszawiaków „pomnikiem hańby”, a o stojącej przy nim 
straży mówiono: „Osiem lwów – czterech ptaków, pilnuje siedmiu 
łajdaków”. By zrobić miejsce pod budowę soboru pomnik ten prze-

niesiono (w 1899 r.) na dzisiejszy plac J. H. Dą-
browskiego, a gdy rozbierano go w 1917 roku 
okazało się, że lwy były tylko blaszaną atrapą, 
która się po prostu rozsypała przy rozbiórce. 
Wypisz wymaluj tak samo, jak przy rozbiórce 
rozleciał się pomnik Feliksa Dzierżyńskiego 
na placu Bankowym.

Z pewnością wiele satysfakcji mieli też 
warszawiacy z rozbiórki pomnika wybudo-
wanego w 1870 roku dla Iwana Paskiewicza, 
znienawidzonego pogromcy naszego po-
wstania listopadowego, a także węgierskiej 
Wiosny Ludów. Za te „zasługi” car uhono-
rował Paskiewicza tytułem księcia war-
szawskiego oraz stanowiskiem namiestnika 
Królestwa Kongresowego. Po jego śmierci, 
jako byłemu namiestnikowi, postawiono mu 
pomnik przed Pałacem Namiestnikowskim, 

tam, gdzie wcześniej było miejsce przygotowane już dla ks. Józefa 
Poniatowskiego i gdzie stoi powojenna replika pomnika.

Pomnik księcia Pepi w ogóle nie miał szczęścia. Statuę, wg pro-
jektu Thorvaldsena z 1832 roku, car Mikołaj I kazał rozebrać i w 10 
skrzyniach zesłać do Twierdzy Modlin, ale już w 1840 roku podaro-
wał Paskiewiczowi, który przewiózł go do swoich włości w Homlu. 
Do Polski Poniatowski wrócił dopiero po traktacie ryskim w 1922 
roku i postawiono go wtedy przed pałacem na placu Saskim. Jed-
nak w grudniu 1944 r. i Pałac Saski i pomnik zostały zniszczone. 
W 1952 roku duńscy rodacy Thorvaldsena postanowili na podsta-
wie przechowanego u siebie modelu, wykonać w prezencie dla 
Polski kopię pomnika. Ale władza ludowa długo się zastanawiała 
nad przywróceniem miejsca Poniatowskiemu. Ponad dziesięć lat 
wegetował w Łazienkach Królewskich i dopiero w 1965 roku stanął 
na swoim miejscu, gdzie – jak pamiętam – Józef Cyrankiewicz, ów-
czesny gospodarz Pałacu Namiestnikowskiego, serdecznie powitał 
imiennika: „Serwus Józiu” (wg rysunku w Szpilkach).

Wracając jednak do dekretu z 1919 roku, podziwem napawa-
ją mądre działania  młodziutkich wówczas władz państwowych, 
działania dalekowzroczne i skuteczne, których współcześnie się 
niestety nie docenia i o nich nie pamięta. Jestem przekonany, że 
chodziło im wtedy przede wszystkim o uchronienie polskiej prze-
strzeni, by w religijnych czy patriotycznych uniesieniach odrodzo-
na Niepodległa nie zapełniła się kiczowatymi dowodami ludzkiej 
wiary czy pamięci. Teraz nasi przodkowie w grobach się chyba 
przewracają widząc, że szczególnie w ostatnich trzydziestu latach, 
nie mówiąc już o ostatnich trzech latach, chaos i miejscami wręcz 
brzydota pomnikowego budownictwa rozpleniły się w Polsce 
w najlepsze. I nie mam wątpliwości, jak potomni ocenią politykę 
pomnikową uprawianą w kolejnej RP.  

P.S. Na drzwiach Muzeum Techniki, mimo jego „unaro-
dowienia”, w dalszym ciągu wisi tablica „CLOSED”!   

Pomnikowe budownictwo
ANDRZEJ BRATKOWSKI
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N a proste pytanie „ile zarabia 
inżynier budownictwa” nie-
łatwo odpowiedzieć. Różno-

rodność specjalizacji, stanowisk, zakresu 
obowiązków przekłada się na dużą roz-
piętość wynagrodzeń. W dodatku infor-
macje płacowe w tej branży są trudno 
dostępne, firmy na ogół niechętnie 
zdradzają wysokość wynagrodzeń na 
konkretnych stanowiskach, niemile wi-
dziane bywają nawet rozmowy ne ten 
temat. Nad sytuacją na rynku pracy czu-
wają jednak m.in. firmy konsultingowe, 
na podstawie ich raportów można po-
kusić się o ogólne wnioski. Podobnie jak 
w poprzednich latach, Mazowsze pozo-
staje najbardziej atrakcyjnym regionem 

dla osób szukających pracy. Według sta-
tystyk Pracuj.pl najwięcej ofert z branży 
budowlanej jest w województwie ma-
zowieckim, dalej plasują się wojewódz-
twa: wielkopolskie, śląskie oraz dolno-
śląskie. Na tle pozostałej części kraju 
wyższe są też średnie stawki, zwłaszcza 
w firmach z przewagą zagranicznego 
kapitału. W ostatnich latach koniunktura 
w budownictwie była bardzo dobra, co 
w rezultacie przełożyło się na znaczący 
wzrost płac. W 2017 roku budownictwo 
było pod tym względem przodującą sek-
cją gospodarki, średnie wynagrodzenie 
wzrosło według statystyk GUS o 10,4% 
(a w budowie obiektów inżynierii lądo-
wej i wodnej aż o 18,1%). 

Duża rozpiętość
Według badań opublikowanych przez 

firmę Sedlak & Sedlak (próba 3004 ankie-
towanych, luty 2018) miesięczne wyna-
grodzenie całkowite (mediana) inżyniera 
budowy wynosi 4 100 zł brutto. Co drugi 
inżynier budowy otrzymuje pensję od 
3 414 do 5 007 zł. Co czwarty - poniżej 
3 414 PLN brutto. Na zarobki powyżej  
5 007 zł brutto może liczyć grupa 25% naj-
lepiej opłacanych inżynierów budowy. 

Inżynierowie budowy czy kosztory-
sanci mogą się spodziewać stosunko-
wo niskich zarobków. Na przeciwnym 
biegunie są kierownicy budowy i kon-
traktu. Mediana miesięcznego wyna-
grodzenia kierownika budowy zgodnie 
z wynikami Ogólnopolskiego Badania 
Wynagrodzeń z przełomu 2017 i 2018 
roku wynosiła 7 tys. zł brutto. Co druga 
osoba zatrudniona na tym stanowisku 
zarabiała od 5 295 do 9 213 zł. Na zarob-
ki powyżej 9 213 zł może liczyć grupa 
25% wysoko opłacanych pracowników, 
ale na dużych i skomplikowanych budo-
wach kwota wynagrodzenia jest często 
czterocyfrowa. Według „Raportu płaco-
wego 2018 trendy na rynku pracy - Hays 
Poland” pobory kierownika budowy 
w budownictwie ogólnym mieszczą 
się w przedziale 8-12 tys. zł, natomiast 
w przypadku inwestycji infrastruktural-
nych sięgają 23 tys. zł. Według tych sa-
mych badań najwyższe wynagrodzenie 
na poziomie nawet 32 tys. zł otrzymują 
dyrektorzy kontraktów. 

W nowym roku można spodziewać 
się dalszych wzrostów. Autorzy raportu 
Hays Poland sugerują, że duże szanse na 
podwyżki w 2019 roku mają szczególnie 
projektanci oraz inżynierowie instalacji 
elektrycznych. Dotąd ich płace nie były 
wysokie w porównaniu z innymi spe-
cjalnościami, tymczasem specjaliści z tej 
branży są bardzo poszukiwani. W 2018 
roku kierownik robót elektrycznych zara-
biał statystycznie 9-15 tys. zł brutto, a in-
żynier robót elektrycznych 5-9 tys. zł. 

Krok po kroku
Co na to pracodawcy? Inżynier bu-

downictwa bezpośrednio po studiach 
może liczyć na wynagrodzenie na 
poziomie 4 tys. zł brutto. Zarobki do-
świadczonych specjalistów zaczynają 
się na poziomie 8 tys. zł i sięgają kilku-
nastu tysięcy zł w przypadku kierow-
ników budów – twierdzi Michał Wrzo-
sek, rzecznik prasowy Grupy Budimex.  
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Zarobki inżyniera
Dobra koniunktura w budownictwie i duże zapotrzebowanie 
na specjalistów sprzyjają powstaniu rynku pracownika 
– ale czy rzeczywiście oznacza to dobre zarobki? 

KRZYSZTOF ZIĘBA
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W branży rzeczywiście brakuje pra-
cowników – przyznaje Paweł Kwiecień, 
kierownik działu PR Mostostal Warsza-
wa. To odbicie stanu panującego na 
rynku pracy. Zgodnie ze statystykami 
opublikowanymi w najnowszym rapor-
cie Hays Poland w 2019 roku ok. 87% 
pracodawców chce zatrudnić nowych 
pracowników, a równocześnie aż 91% 
z nich spodziewa się trudności w re-
krutacji. Problem nie dotyczy w jedna-
kowym stopniu wszystkich poziomów 
kadry.  Zgodnie z powszechną opinią, 
młodzi inżynierowie nie zawsze dys-
ponują odpowiednimi umiejętnościa-
mi, na rynku pracy cenione jest do-
świadczenie. 

Zarobki świeżo upieczonego ab-
solwenta i wykwalifikowanego robot-
nika mogą się zatem okazać porów-
nywalne. Według komentarzy samych 
młodych inżynierów, w pierwszej 
pracy można się spodziewać wyna-
grodzenia na poziomie 2500-3000 zł.  
Prawdziwy finansowy „skok wzwyż” 
zapewnia zazwyczaj dopiero zdobycie 
uprawnień budowlanych.

Trudna transparentność
W odróżnieniu od niektórych krajów 

zachodnich, w Polsce rzadkością jest 
zamieszczenie w ogłoszeniu informa-
cji o oferowanych zarobkach. Tymcza-
sem podanie widełek płacowych jest 
w stanie znacząco zwiększyć zainte-
resowanie ofertą, a przy tym uprościć 
rekrutację, eliminując osoby oczekują-
ce wyższej płacy. Zmiana dotychcza-
sowych praktyk wydaje się możliwa 
zwłaszcza w sytuacji, gdy na rynku pra-
cy brak osób o poszukiwanych kwalifi-
kacjach. Już obecnie jest to widoczne 
np. w branży IT. Być może jawność 
wynagrodzeń stanie się częstsza także 
w budownictwie.   

PS: Tyle – ogólny zarys. Jak przedsta-
wia się sytuacja inżynierów budownictwa 
na Mazowszu? Zapraszamy do dyskusji  
redaktor@maz.piib.org.pl.  

ANONIMOWA ANKIETA

Niełatwo pokonać powszechnie obowiązujące zasady i zacząć 
rozmowę o zarobkach. Inżynierowie biorący udział w ankiecie 
zgodzili się podzielić swoimi opiniami pod warunkiem 
nieujawniania danych wskazujących na ich tożsamość ani na 
zatrudniającą ich firmę. Okazja do poruszenia tematu była 
uroczystość przyznania uprawnień budowlanych. 

›  Na studiach zarabiałem 1800 zł, później 2200, 3 tys., powoli 
szedłem do przodu. Teraz jest znacznie lepiej.

›  Inżynier nie pracuje ośmiu godzin dziennie. Zarabiałem  
4 tys. zł., z nadgodzin w rekordowym miesiącu uskładało mi 
się dodatkowe 5 tys. zł.

›  Sposób na lepsze zarobki? Częsta zmiana pracodawcy.  
Siedząc w jednej firmie można starać się o kilkaset złotych 
podwyżki, przechodząc do innej zyskuje się więcej.  
Nie wygląda to najlepiej w CV, ale finansowo to najlepsze 
wyjście.

›  Nawet w tak  sprzyjających warunkach, jakie mamy teraz 
w budownictwie, zaraz po studiach trudno liczyć na 
negocjowanie wynagrodzenia. Ale właściwie z każdym 
przepracowanym miesiącem wartość inżyniera wzrasta. 
I wkrótce może porozmawiać o pierwszej podwyżce.

›  Młody inżynier przez kilka pierwszych lat zarabia nawet 
mniej niż jego pracownicy. Godniejsze pieniądze pojawiają 
się dopiero po zrobieniu uprawnień – gdy wzrasta też 
odpowiedzialność. Kiedy jest się jedynym inżynierem 
z uprawnieniami na budowie, czuje się to obciążenie.

›  Nie oszukujmy się, do egzaminu na uprawnienia budowlane 
podchodzimy z jednego powodu – dla wyższych zarobków. 
Egzaminy są drogie, przygotowania czasochłonne, trzeba 
sporo życia temu poświęcić – a duża część zdających przecież 
odpada.

›  Zdobycie uprawnień to wielka satysfakcja. Wreszcie mam 
poczucie, że zaczynam pracować na siebie, nie na innych, jak 
było dotąd.

›  Po zdobyciu uprawnień zmieniam pracę, to już ustalone. 
Nowa pensja? 7500 zł brutto. 

›  Wyjazd za granicę? Tak, myślę o tym. Zamierzam wyjechać na 
jakieś dwa lata i wrócić. Nie chodzi tylko o pieniądze. Przede 
wszystkim możliwość pracy przy ciekawych realizacjach oraz 
doświadczenie. Chcę mieć mocną pozycję przy szukaniu 
dobrej pracy po powrocie.

›  Ja nie wyjadę. Nie mam teraz takiej potrzeby, zresztą zarobki 
to nie wszystko.

›  Kilkadziesiąt lat temu inżynier na zagranicznym kontrakcie 
zarabiał wielokrotnie więcej niż w Polsce. Teraz na takie 
przebicie w naszej branży nie ma co liczyć. Oczywiście zarobki 
są większe, ale nie na tyle, żeby warto było się przeprowadzać.

Krzysztof Zięba 
Dziennikarz
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Świąteczne spotkania
FOTORELACJA

Święta, święta i po świętach? Nie tak szybko! W war-
szawskiej siedzibie MOIIB wigilijne spotkanie odby-
ło się 17 grudnia 2018. Nie zabrakło ani uśmiechów 
i życzeń, ani tradycyjnego poczęstunku. W styczniu 
świętowano w kolejnych oddziałach Izby, począw-
szy od Radomia (4.01), przez Siedlce (11.01) po Płock 
(25.01). Radośnie, ale i kulturalnie – w murach Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płoc-
ku, Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu czy siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki. 
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