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S pór o role architekta i inżyniera w procesie inwestycyj-
nym nie dotyczy tylko pozycji i prestiżu tych profesji. 
Czy planowane zmiany legislacyjne nie zagrożą bez-

pieczeństwu przyszłych użytkowników i nie wywołają chaosu 
w budownictwie? – pyta Mariusz Okuń (s. 25). Problem ten 
zaprzątał uwagę zarówno delegatów XVIII Zjazdu Sprawoz-
dawczego MOIIB (s.4), jak i inżynierów którzy spotkali się 
podczas Regionalnego Forum Inżynierskiego w Sierpcu (s.7).  
Na praktykę zawodową inżynierów wpływają także przepisy 
spoza Prawa budowlanego – zastosowanie RODO opisuje Jaro-
sław Gawlak (s. 21), a kwestie BIM w kontekście dyrektyw unij-
nych Tomasz Piotrowski (s. 22). Wady i zalety formuły „zapro-
jektuj i wybuduj” analizują Maciej Sikorski i Renata Niemczyk  
(s. 20). Napięta sytuacja w oświacie również nie pozostaje bez 
wpływu na przygotowanie zawodowe przyszłych inżynierów 
– obecnie uczestników XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych (s.15). 

W trzecim tegorocznym numerze „IM” piszemy jednak nie 
tylko o problemach i zagrożeniach. Radosław Cichocki rela-
cjonuje wyjazdy techniczne na budowę największego w Eu-
ropie Środkowej parku wodnego (s. 18), basenu nurkowego 
o rekordowej głębokości (s. 19) oraz Elektrowni Kozienice  
(s. 16). Wizytę gości z Łotwy przedstawia Kazmierz Łoniewski 
(s. 13), warszawskie tajemnice odkrywają Andrzej Bratkowski 
(s. 31) i Amalia Szałachowska (s. 28), a pod chmury wybiera-
my się z Andrzejem Przesmyckim, człowiekiem z pasją (s.27). 
Inżynierowie z MOIIB mogą się też pochwalić kolejnymi suk-

cesami sportowymi na parkiecie (s. 10), a na kolejne można 
liczyć w związku ze zbliżającymi się VIII Mistrzostwami Polski 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Spor-
towym (s. 12). 

Dla spostrzegawczych przygotowaliśmy kolejną zagadkę 
(s.30) – czekamy na głosy Czytelników. Miłej lektury! 

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 Kwalifikacyjna:  
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
Redakcja: Adam Jabłczyn, Krzysztof Zięba
Zdjęcie na okładce: Krzysztof Zięba

W obronie zawodu
Inżynier Budownictwa to zawód zaufania społecznego – i nie może być 
postrzegany wyłącznie w kontekście umiejętności technicznych.

Nakład: 16 500 egz. 
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Koleżanki, Koledzy, 
Zjazd jako najwyższa Władza jest najlepszym miejscem 

i czasem, aby dyskutować o planach i przyszłości samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa i metodach kreowania wize-
runku należnego inżynierowi budownictwa. Obserwując projekty 
zmian w aktach prawnych, możemy się spodziewać wkrótce za-
sadniczych nowych regulacji, decydujących o zawodowym życiu 
inżyniera i technika budownictwa. Przebieg zjazdu i dyskutowa-
ne wnioski świadczą o narastających obawach o kształt legislacji. 
W czasie ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego, delegaci reprezen-
tujący ponad 17 tysięcy członków naszej Izby, dali wyraz sprzeciwu 
wobec przygotowywanych przez władze propozycji rozdzielenia 
zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podjęliśmy uchwałę 
wyrażającą nasz sprzeciw.

Realizujemy zadania wynikające z obowiązującej ustawy i sta-
tutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jednym 
z najważniejszych jest organizowanie doskonalenia zawodo-
wego, dostosowanego do potrzeb i życzeń członków. Uczestnic-
two w tych zajęciach systematycznie wzrasta. 

Poszerzamy współpracę z wydziałami budowlanymi uczel-
ni wyższych działających na terenie województwa, szczególnie 
w zakresie udziału zajęć praktycznych w programach dydaktycz-
nych oraz wspomagania organizacji praktyk. Współpraca ze śro-
dowiskami budowlanymi Łotwy, Litwy i Białorusi mająca na 
celu budowanie zawodowych kontaktów między przedstawicie-
lami profesji budowlanych różnych krajów stwarza perspektywy 
efektywnego rozwoju.

Kontynuujemy naszą działalność w „Usprawnianiu procesu 
inwestycyjnego w budownictwie”. Biorą w nich udział przedsta-
wiciele PIIB, MOIIB, Głównego i Mazowieckiego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego, Wojewody Mazowieckiego, architekci, urba-
niści, projektanci, inwestorzy, deweloperzy, prawnicy, pracownicy 
wydziałów architektury i infrastruktury oraz mieszkańcy. Ostatnie 
takie spotkanie odbyło się w Pruszkowie 8 maja 2019 r. 

Nowym, bardzo ważnym przedsięwzięciem, było zorganizowa-
ne przez MOIIB pierwsze Regionalne Forum Inżynierskie pod 
patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nor-
berta Książka oraz prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego wspólnie 
z czterema innymi izbami okręgowymi: Kujawsko-Pomorską, 
Łódzką, Podlaską i Warmińsko-Mazurską. Pozwoliło ono na 
podjęcie wielokierunkowej dyskusji dotyczącej nurtujących śro-
dowisko problemów, związanych z realizacją procesu inwestycyj-
nego i udziału w nim Nadzoru Budowlanego. Spotkanie uważamy 
za wyjątkowo owocne; kontynuację bardzo celową, również ze 
względu na integrację okręgów. 

W ramach promowania krajowych firm budowlanych i budo-
wania prestiżu inżyniera, kontynuujemy Konkurs „Firma Inży-
nierska Mazowsza”. W roku bieżącym będzie to już 9 edycja. 

Uczestniczymy czynnie w działalności Mazowieckiego FO-
RUM Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które 
jest platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną 
organizacyjną pomiędzy mazowieckimi środowiskami samorządów 
zawodowych w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków 
w przestrzeni publicznej. Co roku inny samorząd zrzeszony w Forum, 
organizuje Piknik Rodzinny. Tegoroczny odbędzie się 15 czerwca. 
Wszystkich członków Izby wraz z najbliższymi serdecznie zapraszam. 

Dzięki doskonałej atmosferze towarzyszącej wspieraniu spor-
towych zainteresowań członków MOIIB rozwijają się niektóre 
dyscypliny. Regularnie trenująca drużyna siatkówki odnosi sukce-
sy w rozgrywkach Ligi Mistrzowskiej siatkówki firm PlayVolley, 
a w bieżącym roku zorganizowaliśmy w Centrum Sportu Wilanów 
po raz pierwszy Turniej w piłce siatkowej dla samorządów zawo-
dowych. Zawody pływackie MASTERS organizowane przez 
Biuro terenowe w Ostrołęce, oraz Regaty Żeglarskie organizo-
wane przez biuro terenowe w Płocku, spływy kajakowe, na stałe 
wpisują się w kalendarz imprez integracyjnych. Cykliczne turnieje 
w brydżu sportowym, organizowane przez naszą Izbę, w których 
uczestniczy ponad 700 par rocznie, ukształtowały reprezentację 
uczestniczącą z powodzeniem w rozgrywkach okręgowej ligi 
warszawskiej. Wzrastająca liczba młodych Koleżanek i Kolegów 
stwarza nadzieję na rozwój innych dyscyplin w naszym środowi-
sku Zachęcamy do ujawniania dalszych sportowych preferencji.

Koleżanki i Koledzy, pragnę wszystkim, którzy przyczy-
niacie się do wzrostu prestiżu zawodu inżyniera budow-
nictwa podziękować za Waszą pracę, w imieniu własnym 
i członków Okręgowej Rady MOIIB. 

W zbliżającym się okresie urlopów, wszystkim życzę za-
służonego wypoczynku. Wykorzystajcie wyprawy urlopowe 
do zaprezentowania swoich zainteresowań przez udział w Kon-
kursie fotograficznym „W obiektywie inżyniera”, naszej nowej ini-
cjatywie integracyjnej.  

Po XVIII Zjeździe 
Sprawozdawczym
ROMAN LULIS
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U czestniczyło w nim 112 dele-
gatów ze 131 uprawnionych, 
reprezentujących ponad 17 ty-

sięcy czynnych zawodowo mazowieckich 
inżynierów i techników budownictwa. 
Zadaniem Zjazdu było podsumowanie 
działalności Izby w roku 2018. Delegaci 
wysłuchali sprawozdań Organów i udzie-
lili absolutorium Radzie Okręgowej. 

Obrady otworzył przewodniczący OR 
MOIIB, Roman Lulis. W wystąpieniu sko-
mentował i podsumował działania z 2018 
roku. Zaznaczył, że obecny Zjazd obejmuje 
działalność w dwóch kadencjach: czwartej 
(01.2018-21.04.2018) i piątej (22.04.2018-
31.12.2018). – Samorząd zawodowy inży-
nierów budownictwa kolejny raz przeszedł 
próbę sprawnej działalności, wypełniając 
zadania ustawowe i statutowe. Nie spoczy-
wamy na laurach, poszukujemy nowych 
rozwiązań, nowych sposobów organizacji,  
by sprostać oczekiwaniom członków Izby. 
Wprowadziliśmy wiele nowych propozycji 

w zakresie doskonalenia zawodowego. 
Obok zajęć czysto zawodowych organi-
zujemy zajęcia związane z kształceniem 
postaw biznesowych, umiejętności nego-
cjacji czy savoir-vivre. 

W ramach integracji środowiska organi-
zujemy i będziemy organizować spotkania 
szkoleniowo–integracyjne, dostępne dla 
wszystkich czynnych członków. Tradycją 
stają się spotkania świąteczno-noworocz-
ne które organizujemy w placówkach 
kulturalnych, także w miastach siedzibach 
biur terenowych. Przewodniczący podkre-
ślił, że osobiście przywiązuje szczególną 
wagę do integracji naszego środowiska 
i będzie dokładał wszelkich starań, aby 
spotkania te wpisały się na stałe w kalen-
darz naszego samorządu. 

Od grudnia 2018 roku dwumiesięcz-
nik Inżynier Mazowsza wydawany jest 
w nowej formule i w zwiększonej objętości. 
Zmodyfikowaliśmy politykę informacyj-
ną Izby, czego owocem było uruchomie-

nie w grudniu 2018 roku nowej strony in-
ternetowej oraz zaistnienie w mediach 
społecznościowych takich jak Facebook.

Kończąc ceremonię otwarcia Roman 
Lulis zaproponował kol. Grażynę Len-
dzion na Przewodniczącą Zjazdu. De-
legaci zaakceptowali kandydaturę bez 
sprzeciwu. Po raz pierwszy w historii Zjaz-
dów, obrady prowadziła kobieta, wspie-
rana przez kol. Tomasza Piotrowskie-
go, v-ce przewodniczącego Zjazdu i kol. 
Annę Kaczorowską, sekretarza.

W obradach uczestniczyli serdecznie 
witani prezes PIIB Zbigniew Kledyński 
i honorowy prezes PIIB Zbigniew Gra-
bowski, czynni członkowie MOIIB.

Prezes PIIB przedstawił aktualną sytu-
ację w zakresie procedowania dwóch od-
dzielnych ustaw o architektach i inżynie-
rach budownictwa. Ogromne znaczenie 
naszego samorządu w życiu publicznym 
w swoim wystąpieniu podkreślił pierwszy 
Prezes PIIB Zbigniew Grabowski. 

XVIII Zjazd 
Sprawozdawczy MOIIB
26 kwietnia 2019 r. odbył się w Warszawie XVIII Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

ANDRZEJ WASILEWSKI
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Porządek obrad, przedstawiony przez 
przewodniczącego Zjazdu, został przy-
jęty bez uwag. 

Dla sprawnego przebiegu Zjazdu 
delegaci wybrali Komisje Zjazdowe. 
Komisja Mandatowa potwierdziła wy-
magane quorum. Po krótkiej przerwie 
przewodniczący organów statutowych 
przedstawili delegatom sprawozdania 
z działalności w roku 2018, a działalność 
Okręgowej Rady podsumował jej prze-
wodniczący. – Wypełniając statutowe 
obowiązki urozmaicamy i poszerzamy 
tematykę zajęć doskonalenia zawo-
dowego, łącząc je często z zaintereso-
waniami pozazawodowymi członków. 
Coraz większą popularnością cieszą się 
wycieczki techniczne na różne atrak-
cyjne budowy, sprawnie organizowane 
przez Koło Młodych. Liczba członków 
uczestniczących w różnego rodzaju 
zajęciach doskonalenia zawodowego 
rośnie z roku na rok. Poszerzamy współ-

pracę ze stowarzyszeniami naukowo–
technicznymi i uczelniami, prowadzący-
mi wydziały budowlane. Nawiązaliśmy 
współpracę ze stowarzyszeniami bran-
żowymi z Łotwy, Litwy i Białorusi ma-
jącą na celu budowanie personalnych 
kontaktów między przedstawicielami 
branży budowlanej z różnych krajów, 
a także wspólną organizację doskonale-
nia zawodowego, dającego możliwość 
wymiany doświadczeń i podwyższania 
kwalifikacji. 

Ważnym elementem działalności są 
spotkania ze studentami ostatnich lat 
studiów wydziałów budowlanych, pod-
czas których prezentujemy rolę samo-
rządu, wymagania związane z praktyką 
zawodową niezbędną do przystąpienia 
do egzaminu. Uczestniczymy w orga-
nizacji: Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Budowlanych – na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, konkursie 
„Budownictwo – moja przyszłość”, 
konkursie prac dyplomowych na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej PW i jej Filii 
w Płocku itp. Z powodzeniem przepro-
wadzamy coroczny konkurs „Firma In-
żynierska Mazowsza”, który w roku 
2018 miał już VIII edycję. Kontynuujemy 
nadawanie tytułu „Złoty Promotor 
Budownictwa” wybitnym propagato-
rom budownictwa. Jesteśmy aktywni 
w działalności Mazowieckiego Forum 
Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. Propagujemy sportowe 
hobby naszych Koleżanek i Kolegów.  

1.  Delegaci XVIII Zjazdu Sprawozdawczego 
MOIIB. 

2, 3. Chwila przerwy między obradami.
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„
Roman Lulis:  
Nie spoczywamy
na laurach, 
poszukujemy 
nowych
rozwiązań, 
nowych 
sposobów 
organizacji,
by sprostać 
oczekiwaniom 
członków Izby.
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Drużyna siatkówki z sukcesami uczest-
niczy w cyklicznych rozgrywkach Play-
Volley – Lidze Siatkówki Firm, zawody 
pływackie MASTERS na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez. Turnieje w bry-
dżu sportowym gromadzą około 1400 
uczestników rocznie i cieszą się niesłab-
nącą popularnością. Sukcesy odnoszą 
także nasi narciarze i snowboardzi-
ści. Reprezentanci MOIIB startują rów-
nież w imprezach organizowanych przez 
inne organizacje samorządowe, także 
rangi samorządowych mistrzostw Pol-
ski i zdobywają liczne medale i puchary.  
Po tym podsumowaniu Roman Lulis 
podziękował wszystkim koleżankom 
i kolegom, którzy przyczyniają się do 
rozwoju Izby, pracują na wzrost presti-
żu zawodu inżyniera w społeczeństwie 
i uznania dla naszego samorządu. Spe-
cjalne podziękowania skierował także do 
pracowników Biura MOIIB. Wystąpienie 
zebrani przyjęli oklaskami.

Po wysłuchaniu sprawozdań przyjęto 
12 uchwał dotyczących działalności Okrę-
gowej Rady w roku sprawozdawczym. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszo-
no w okresie przedzjazdowym i w czasie 
Zjazdu 11 wniosków. Komisja przedstawiła 
delegatom treść wszystkich wniosków i za-
rekomendowała sposób dalszego proce-
dowania. Dwa wnioski przekazano do ana-
lizy przez Radę Okręgową i uwzględnienia 
w trakcie prac bieżących. Dwa wnioski, do-
tyczące realizacji inwestycji na cele siedzi-
by MOIIB w Warszawie i siedzib biur tere-
nowych, zostały spełnione w czasie Zjazdu 
poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. 
Pozostałe wnioski, których realizacja nie 
należy do kompetencji Rady Okręgowej, 
przekazano do rozpatrzenia przez Radę 
Krajową PIIB. Wśród nich dwa dotyczyły 
postulatu zachowania dotychczasowych 
uprawnień inżynierów budownictwa do 
projektowania architektonicznego w ogra-
niczonym zakresie, a trzy podjęcia przez 

XVIII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB uchwa-
ły wyrażającej stanowisko Izby w sprawie 
projektów oddzielnych ustaw o architek-
tach i inżynierach budownictwa. Delega-
ci podjęli uchwałę, która również została 
przekazana do RK PIIB z wnioskiem o pod-
jęcie podobnej przez Delegatów na Zjeź-
dzie Krajowym PIIB. Uchwała w pełnym 
brzmieniu opublikowana została na stronie  
maz.piib.org.pl

Na zakończenie Zjazdu Roman Lulis 
podziękował delegatom za merytorycz-
ne głosy i wnioski, Prezydium za sprawne 
przeprowadzenie obrad, a obsłudze ad-
ministracyjnej za bardzo sprawną orga-
nizację.  

4

5 6

4.  Na pierwszym planie przewodniczący OR 
MOIIB Roman Lulis oraz prezes PIIB Zbigniew 
Kledyński.

5, 6. Członkowie Komisji Zjazdowych.

Zdjęcia: Krzysztof Zięba
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Ze skansenu  
w przyszłość
KRZYSZTOF ZIĘBA

Plan dnia Regionalnego Forum Inżynierskiego 
w Sierpcu był gęsto wypełniony wykładami, 
a uczestnikom spotkania starczyło czasu i sił 
także na integrację.

„R óżnorodność” to słowo, 
które najlepiej pasuje do 
programu forum. Tematy 

wystąpień uporządkowano, grupując je 
w cztery panele. Po każdym z nich prze-
widziano czas na dyskusję, a z możliwo-
ści zabrania głosu uczestnicy korzystali 
równie chętnie po to, by zadać pyta-
nie, jak i wygłosić własne komentarze 
lub wprowadzić nowe wątki. 

Pierwsza sesja poświęcona została 
profesji inżyniera jako zawodu zaufania 
publicznego. Różne aspekty, począwszy 
od etyki zawodowej po edukację zawo-
dową omawiane były przez Romana 
Lulisa, przewodniczącego Rady MOIIB, 
Norberta Książka, Głównego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, prof. Zbignie-
wa Kledyńskiego, Prezesa Krajowej 
Rady PIIB oraz prof. Romana Marcin-
kowskiego z Instytutu Bud., Wydz. Bud. 
Mech. i Petrochemii PW filii w Płocku. 

Naturalną kontynuacją pierwszego 
tematu, była kolejna sesja pod hasłem 
Wykonywanie zawodu inżyniera budow-
nictwa w świetle aktualnych przepisów 
stosowanych przez nadzór budowlany. 
Jak trudne to zadanie, podkreśliła pro-
wadząca panel Marzena Dębowska, 
dyrektor Maz. Woj. Insp. Nadzoru Budow-
lanego. Andrzej Stasiorowski, prze-
wodniczący OKK WMOIIB wygłosił referat 
O egzekwowaniu uprawnień projekto-
wych przez organy AAB, Wojciech Ka-
miński analizował problem Odstępstw 
od projektu, pozostali prelegenci wska-
zywali na często występujące problemy. 

Trzeci panel okazał się najbardziej 
zróżnicowany tematycznie, a przy tym 
najobszerniejszy, bo obejmujący siedem 
prezentacji. Tomasz Piotrowski przed-
stawił w nim problematykę BIM i głów-
ne przeszkody przy wdrażaniu tej tech-
nologii w Polsce. Radosław Cichocki 
zachęcał do udziału w wyjazdach tech-
nicznych organizowanych przez Koło 
Młodych MOIIB, omawiając dotychczas 
odwiedzone obiekty i interesujące roz-
wiązania. Zauważył przy tym, że zapro-
szenie do udziału w wyjazdach skierowa-
ne jest do wszystkich członków MOIIB, 
nie zaś wyłącznie do członków Koła. 

W ramach tej samej sesji wygłoszono 
także trzy referaty dotyczące spraw już 
czysto technicznych: przyjęte z żywym  
zainteresowaniem wystąpienie Oskara 
Nojszewskiego na temat iniekcji poli-
merowych; przygotowany przez Pawła 
Szpondera przegląd deskowań wzno-
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szących i samoprzestawnych; oraz dokona-
ne przez Tomasza Rawskiego porówna-
nie technologii nawierzchni betonowych 
i asfaltowych. Ze względu na ograniczenia 
czasowe referaty były krótkie i treściwe. – 
Żeby dokładnie omówić wszystkie poru-
szone dziś tematy, potrzebny byłby tydzień, 
ale i tak dostaliśmy satysfakcjonującą kwin-
tesencję tej wiedzy – zauważa z perspekty-
wy słuchacza Grzegorz Karpa.

Na sobotni poranek przypadła czwar-
ta i zarazem ostatnia sesja, Przepisy Prawa 
budowlanego w postępowaniach orga-
nów administracji publicznej. Prelekcję 
wygłosiła Jolanta Szewczyk, Radca 
Prawny PIIB. Dyskusję wzbudził problem 
inwestycji w obiektach zabytkowych, 
poruszony przez Renatę Staszak, prze-
wodniczącą Rady Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa. Ramy tematyczne sesji nie ograni-
czały się do kwestii czysto prawnych. 
Działające na wyobraźnię przypadki 
szkód przekraczających sumę gwarancyj-
ną z obowiązkowego ubezpieczenia OC 
inżyniera budownictwa omówiła Maria 
Tomaszewska-Pestka. Wątek ten po-
ruszony zostanie w odrębnym artykule 
z cyklu „Prawo patrz” na łamach jednego 
z kolejnych numerów „IM”. 

2
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Integracja
Zjazd inżynierów z Mazowsza, War-

mii i Mazur, Podlasia i województwa 
kujawsko-pomorskiego był okazją do 
nawiązywania kontaktów. A także ich 
odświeżania po latach – co z uśmie-
chem podkreślił prof. Eugeniusz 
Koda, mówiąc o spotkaniu z obecny-
mi na sali dawnymi studentami. Takich 
niespodziewanych spotkań było wię-
cej, a Roman Lulis w przemówieniu 
podsumowującym podkreślał integra-
cyjną rolę forum. Poza częścią oficjalną 
w programie znalazło się miejsce na 
koncert zespołu Romen oraz wieczor-
ne spotkanie koleżeńskie. Żywe dys-
kusje toczyły się też podczas przerw 
kawowych. Korzystając z wyjątkowo 
pięknego, słonecznego dnia goście 
zwiedzili skansen w Sierpcu. Obiekt 

sąsiadujący z hotelem dosłownie przez 
płot, był już plenerem m.in. „Pana Ta-
deusza” i „Ogniem i mieczem”; każdego 
roku jest tłumnie odwiedzany. Chyba 
nigdy tyle fachowych spojrzeń naraz 
nie oceniało zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych i jakości starych konstrukcji, 
jak tego dnia. 

Rozmowy, koncert, spotkanie kole-
żeńskie, poważne dyskusje o prawie 
i technologiach, wykłady. Jeśli czegoś 
w Sierpcu zabrakło, to czasu. Zebrani 
byli zgodni, że warto podobne spotka-
nia kontynuować. A deklaracja Renaty 
Staszak sugeruje, że w 2020 roku ciąg 
dalszy nastąpi – być może w Toru-
niu lub jego malowniczych okolicach.  
– Pozostaje mieć nadzieję, że inicjaty-
wa obejmie i inne Izby. Im więcej gło-
sów, im więcej doświadczeń, tym takie 

spotkania są cenniejsze – podsumował 
konferencję Zenon Drabowicz, jeden 
z uczestników Forum.  

5

6 7

1.  Współczesna „stodoła”,– hotel, w którym 
odbyło się Forum, sąsiaduje ze skansenem. Styl 
budynku dopasowano do pobliskiej zabudowy.

2.  W Forum uczestniczyli przedstawiciele pięciu 
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa: 
Łódzkiej, Kujawsko-Pomorskiej, Podlaskiej, 
Warmińsko-Mazurskiej oraz Mazowieckiej.

3.  Wśród organizatorów.
4.  Andrzej Stasiorowski, przewodniczący 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.
5.  Uczestnicy III sesji Forum – „BIM i działalność 

Koła Młodych MOIIB”.
6.  Prof. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej 

Rady PIIB.
7.  Po części oficjalnej, wspólne zwiedzanie 

skansenu.

Zdjęcia: Krzysztof Zięba
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W ydarzenie miało miejsce 
w Centrum Sportu Wila-
nów. Na  turniej stawiło się 

6 zespołów, reprezentujących: Warszawską 
Okręgową Izbę Aptekarską, firmę Instal-
Bud z Warszawy, Warszawską Okręgową 
Izbę Lekarską, Warszawską Okręgową Izbę 
Radców Prawnych, Łódzką Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa oraz Mazowiecką 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – 

to nasza drużyna pod wodzą Radosława 
Cichockiego, siły sprawczej tego turnieju.  

Siatkówka w Izbie ma duże tradycje. Nie-
strudzonym propagatorem i trenerem dru-
żyny jest Stanisław Starosz. Na tym turnie-
ju wystąpił w trudnej dla siebie roli, bo jako 
trener drużyny Instal-Budu walczył o zwycię-
stwo między innymi z drużyną MOIIB. 

Miłe słowa na powitanie wypowiedział 
przewodniczący Roman Lulis. Dziękował 

za obecność i mówił, że działania sportowe 
Izby wpisują się w program coraz ciekawszej 
oferty dla inżynierów.  

Rozgrzewka zawodników. Sprawdzanie 
wysokości, na jakiej ma wisieć siatka – 243 
cm nad płytą boiska. Sędziowie zajęli swoje 
pozycje. Rzut monetę o wybór pola i... pierw-
si zaczęli swoje mecze Inżynierowie z Mazo-
wieckiej Izby kontra Radcy Prawni oraz – na 
drugim boisku – Farmaceuci kontra Instal-
Bud. Trzecie boisko służyło do rozgrzewki. 

W finale spotykały się drużyny Inżynie-
rów z MOIIB i drużyna Instal-Budu. Dwa 
sety i już wiadomo, że zwycięzcą jest dru-
żyna w szarych koszulkach. Instal-Bud pod 
wodzą mistrza Starosza! Nagrodę dla naj-
lepszego zawodnika turnieju otrzymał An-
drzej Krapa z drużyny Mazowieckiej Izby. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
z udziałem Pawła Zagumnego, złotego me-
dalisty Mistrzostw Świata siatkówki w 2014 r. 
To zawodnik, który w drużynie narodowej 
rozegrał 427 meczów! Nagrody wręczał 
także Artur Buczyński – wiceburmistrza 
Wilanowa, promotor sportu w dzielnicy. 
Mazowiecką Izbę reprezentował Mieczy-
sław Grodzki – zastępca przewodniczą-
cego Rady. Tę część prowadził Michał 
Stępień, dyrektor Biura Izby, niestrudzony 
organizator kolejnych imprez MOIIB. 

Podsumowanie? Wszyscy mają nadzieję, 
że  I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewod-
niczącego wszedł właśnie do tradycji.  

1.  Drużyna MOIIB pod wodzą Radosława 
Cichockiego. Od prawej Paweł Zagumny 
oraz wiceburmistrz Wilanowa, Artur 
Buczyński. Z lewej Mieczysław Grodzki. 
W środku (z brodą) Andrzej Krapa.

2.  Zwycięska drużyna Instal-Bud pod wodzą 
Stanisława Starosza. Pierwszy po prawej 
Artur Buczyński, drugi Paweł Zagumny. 
Puchar trzyma Stanisław Starosz.

ADAM JABŁCZYN

Siatkówka 
wchodzi  
do tradycji
6 kwietnia 2019 r. odbył się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

WYNIKI:

 I miejsce: Instal-Bud 
z Warszawy
II miejsce: Mazowiecka 
Okręgowa Izba 
Inżynierów 
Budownictwa
III miejsce: Okręgowa 
Izba Radców Prawnych 
w Warszawie.

FOT. AnnA DOmAńSKA2
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Sportowa oferta
Odpoczynek, okazja do spotkań, odrobina przyjaznej rywalizacji – przed członkami MOIIB 
kolejne sportowe wyzwania.

B rydżyści i siatkarze z Mazo-
wieckiej Izby już tradycyj-
nie są faworytami zawodów 

w swoich dyscyplinach, dobra passa 
trwa już od lat i nie zanosi się na jej 
przerwanie. 

Na tym jednak sportowe zaintereso-
wania inżynierów się nie kończą. Coraz 
aktywniej działa Zespół Strzelectwa 
Sportowego MOIIB, założony niedaw-
no, bo w 2018 roku. Po serii spotkań 
z przedstawicielami stołecznych strzel-
nic sportowych, nawiązana została 
współpraca z klubem Legia Warszawa. 
Kolejne spotkania zespołu odbywać się 
więc będą w obiekcie przy ul. Łazien-
kowskiej 3. Nowe twarze mile widziane 
– więcej informacji o planach i termi-
nach treningów uzyskać można za po-

średnictwem Ludwika Osmólskiego 
(l.osmolski@maz.piib.org.pl). 

Lato sprzyja uprawianiu sportów 
wodnych. To dobra okazja, żeby przy-
gotować się do X Międzynarodowych 
Zawodów Pływackich MASTERS, które 
odbędą się w Ostrowi Mazowieckiej. 
A na tych, którzy wolą być od wody 
(tylko) nieco dalej, czekają miejsca na 
Międzynarodowym Spływie Kajako-
wym Budowlanych „Krutynia”, a także 
w jesiennych Regatach Żeglarskich 
Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Z kolei 
drogowców (i przedstawicieli innych 
specjalności) zapraszają do Łaska orga-
nizatorzy II Mistrzostw Inżynierów Bu-
downictwa w Szosowych Maratonach 
Rowerowych. Cykliści będą się ścigać 
na dystansie 73 km. Krótsza trasa? To 

propozycja dla biegaczy. Co prawda 
majowy półmaraton w Białymstoku 
już za nami, ale kolejna edycja zbliża 
się wielkimi krokami. 

W najbliższych numerach „IM” pisać 
zaś będziemy m.in. o wynikach rozpo-
czynającego się 24 maja III Ogólnopol-
skiego Turnieju Badmintona Inżynierów 
Budownictwa o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Okręgowej ZOIIB, a także 
o bieszczadzkich Biegach na orientację. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w innych zajęciach sportowych, od 
jogi i tańca po sztuki walki, mogą sko-
rzystać z przygotowanej dla członków 
MOIIB oferty kart sportowych, umoż-
liwiających korzystanie z wielu obiek-
tów na terenie całej Polski.  

Redakcja
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Misja: brydż
W dniach 13-14 lipca 2019 w siedzibie 

MOIIB przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warsza-
wie odbędą się VIII Mistrzostwa Polski 
Samorządów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego w Brydżu Sportowym pod 
tradycyjną nazwą „MISJA”. Do udziału 
w Mistrzostwach zapraszają Mazowiecka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
Okręgowa Izba Lekarska oraz Warszawski 
Związek Brydża Sportowego. Zaproszenie 
skierowane jest do inżynierów budow-
nictwa, a także członków stowarzyszeń 
zawodowych, m.in. aptekarzy, architek-
tów, biegłych rewidentów, doradców po-
datkowych, prawników i lekarzy. 

Mistrzostwa rozpoczną się 13 lipca 
2019 r. o godz. 11.00 turniejem par na 
zapis maksymalny. Tego samego dnia 
o 16.00 odbędzie się turniej par na punk-
ty meczowe, na 14 lipca od godz. 9.00 
zaplanowano turniej indywidualny, a od 
13.30 – turniej teamów. Wszystkie tur-
nieje mają formułę otwartą. 

Termin nadsyłania zgłoszeń uczest-
nictwa upływa 4 lipca. Zgłoszenia mailo-
wo: biuro@maz.piib.org.pl.   

Ważne inwestycje, skomplikowane 
problemy techniczne, praktyczne rozwią-
zania – wyjazdy techniczne organizowane 
prze Koło Młodych MOIIB są okazją do za-
poznania się z najbardziej interesującymi 
budowami na Mazowszu i poza granica-
mi województwa. W kolejnych numerach 
„IM” publikujemy relacje z wjazdów, przed 
nami m.in. artykuły na temat wieżowca 
Warsaw Hub i rewitalizacji dawnej fabry-
ki Norblina w Warszawie. W planach są 
m.in. odwiedziny południowej obwodni-
cy Warszawy, biurowca Forest Burakow-
ska w Warszawie, wieżowca Varso Tower.  
Szczegółowe informacje, terminy i formu-
larz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 
maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawo-
dowe/wyjazdy-techniczne.  

Zapraszamy do polubienia profilu MO-
IIB na Facebooku – to przestrzeń, w której 
najłatwiej nawiązywać kontakty, śledzić 
wydarzenia ważne dla branży i mazowiec-
kiego środowiska budowlanych. W zak-
tualizowanym profilu Mazowieckiej Izby 
każdego dnia publikowane są informacje 
dotyczące aktualnych spraw, od zawodów 
sportowych i rozrywki, przez planowane 
szkolenia, polecane konferencje po zmia-
ny legislacyjne. A poza tym – komentarze, 
dyskusje, filmy i zdjęcia. Zachęcamy do 
współtworzenia społeczności inżynierów 
w wirtualnej przestrzeni.    RedakcjaCO
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Zobaczyć 
więcej

Niewiele jest zadań bardziej skompliko-
wanych niż planowanie rozwoju przestrzen-
nego miasta. Aby ograniczyć konflikt intere-
sów i oczekiwań między różnymi grupami 
użytkowników miejskiej przestrzeni, nie-
zbędny jest dialog. Z tego założenia wycho-
dzą władze Pruszkowa. Mieszkańców miasta 
zapraszają do udziału w kolejnych debatach, 
dotyczących np. transportu publicznego, 
w tym połączeń z Warszawą i lokalnych po-
łączeń autobusowych. Szerszy zakres miało 
spotkanie dotyczące usprawnienia proce-
su inwestycyjnego w budownictwie – do 
udziału zaproszono m.in. przedsiębiorców, 
inwestorów, projektantów. 

Szóstego maja w siedzibie Starostwa 
Powiatowego z mieszkańcami Pruszkowa 
spotkali się starosta Krzysztof Rymuza, 
prezydent miasta Paweł Makuch oraz 
jego zastępca Konrad Sipiera, Roman 
Lulis, przewodniczący Rady MOIIB, Ma-
riusz Okuń, sekretarz Rady MOIIB, Marze-

na Dębowska, Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w War-
szawie oraz Tomasz Piotrowski, zastępca 
sekretarza Krajowej Rady PIIB.

Podczas spotkania zaprezentowano plany 
przebudowy dróg wojewódzkich i krajowych 
w powiecie, ze szczególnym uwzględnie-
niem wiaduktu kolejowego na ul. Poznań-
skiej. Ewentualne zamknięcie i rozbiórka tego 
obiektu budzą duże emocje wśród miesz-
kańców, obawiających się paraliżu komuni-
kacyjnego w Pruszkowie. Omówienie alter-
natywnej koncepcji było punktem wyjścia 
dyskusji. Jej przedmiotem były m.in. kwestie 
współpracy między instytucjami, przeszko-
dy i powody opóźnień, a także problemy 
legislacyjne. Jak zauważył Tomasz Piotrowski, 
propozycje usprawnień procesu inwestycyj-
nego dotyczą bieżącej sytuacji – tymczasem 
zmiana przepisów Prawa budowlanego jest 
prawdopodobna, a wraz z nią pojawić się 
mogą zupełnie nowe zagrożenia.     KZ

Proces budowlany

Atrakcyjny 
profil
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W dniach 26-27 kwietnia 2019 przebywa-
ła w Warszawie grupa łotewskich specjali-
stów budownictwa, członków Łotewskiego 
Związku Inżynierów Budownictwa (ŁZIB). 
Organizacja ta jest otwarta dla wszystkich 
inżynierów budownictwa i przedstawicieli 
zawodów pokrewnych z budownictwem 
pracujących na Łotwie, a członkostwo w niej 
jest dobrowolne. ŁZIB powstał w 1924 r., 
nie działał od czasu okupacji Łotwy w 1940 
r., a działalność wznowił 27 maja 1980 r. na 
Kongresie Inżynierów. Członkami Związku 
są inżynierowie budownictwa, projektan-
ci, architekci, drogowcy, budowniczowie 

mostów, inżynierowie układów mechanicz-
nych i eksperci. Sfera działalności Związku 
obejmuje projektowanie, roboty budow-
lane, konsultacje oraz prace instytutów 
naukowo-badawczych, a realizowana jest 
w 10 oddziałach regionalnych i 12 sekcjach 
zawodowych. ŁZIP powołał firmę „LBS-Kon-
sultants”, która wykonuje usługi inżynieryj-
no-techniczne dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. Wizyta naszych go-
ści była rezultatem niedawnego spotkania 
przedstawiceli MOIIB z kierownictwem ŁZIB. 
Do spotkania w Warszawie doprowadził 
Roman Lulis, który w ryskiej siedzibie ŁZIB 

przedstawił działalność Mazowieckiej OIIB 
oraz bardzo obrazowo opisał realizowane 
w Warszawie inwestycje. Konkretne działa-
nia z naszym łotewskim partnerem omawia-
ne są z Heleną Endricsone, zastępcą prze-
wodniczącego Zarządu LZIB i jednocześnie 
członkinią Zarządu Europejskiej Rady Inży-
nierów Budownictwa. 

W siedzibie MOIIB z łotewską grupą 
spotkał się Roman Lulis w asyście Rado-
sława Cichockiego, Michała Stępnia 
i Kazimierza Łoniewskiego. Przewod-
niczący Rady MOIIB przedstawił działal-
ność Izby. W miłej atmosferze wywiązała 
się dyskusja o działalności obu organizacji 
oraz o warunkach prawno-administracyj-
nych i techniczniczno-organizacyjnych 
realizacji procesów budowlanych w Pol-
sce. Gości przedstawił Romans Auniņš, 
członek zarządu ŁZIB. Następnie cała 
grupa mogła od środka zobaczyć budo-
wę Varso Place, w tym najwyższego w UE 
wieżowca Varso Tower. Przewodnikiem 
po budowie był Jakub Kocięda, inżynier 
budownictwa z MOIIB. Widok licznych 
inwestycji skłonił gości do komplemen-
towania zmian zachodzących w polskim 
krajobrazie.      Kazimierz Łoniewski

Gala 125-lecia energetyki płockiej
Na 28 marca 2019 r. przypadło zwień-

czenie obchodów 125-lecia energetyki 
w Płocku, połączonych z 90. rocznicą utwo-
rzenia w Płocku elektrowni miejskiej oraz 
setną rocznicą powołania Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich (SEP). Galę w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego 
zaszczycili swoją obecnością przedstawi-
ciele lokalnej społeczności, samorządu oraz 
władz państwowych. Przewodniczącego 
Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa Romana Lulisa repre-
zentował kol. Edward Groniecki, członek 
Rady i przewodniczący Komisji ds. Pomocy 
Koleżeńskiej. Dziękuję Wam za trud i am-
bicję. Doceniam kwalifikacje i chęć zdoby-
wania wciąż nowych doświadczeń i umie-
jętności. Dziękuję także Waszym rodzinom, 
bo nic nie jest tak ważne w pełnieniu służby 
jak wsparcie najbliższych – napisał Mini-
ster Energii Krzysztof Tchórzewski w liście 
odczytanym przez dyrektora generalnego 
Ministerstwa Stanisława Hebdę. Wśród 
gości byli m.in. kierownik Biura Terenowe-
go MOIIB w Płocku Hanna Marszałek, wi-
cemarszałek Senatu Adam Bielan, parla-

mentarzyści Elżbieta Gapińska i Marek 
Martynowski, prezydent Płocka Andrzej 
Nowakowski oraz starosta płocki Mariusz 
Bieniek. Zarząd Główny SEP reprezento-
wali wiceprezes Mieczysław Żurawski 
oraz sekretarz generalny Jacek Nowicki. 
Podczas uroczystości wręczone zostały 
Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Dłu-
goletnią Służbę, odznaki honorowe „Za 
zasługi dla energetyki” oraz odznaczenia 
„Za zasługi dla rozwoju płockiej energetyki”. 
Część z nich przypadła w udziale aktywnym 
członkom MOIIB, m.in. Rzecznikowi Okrę-
gowemu MOIIB Edycie Góreckiej, preze-
sowi Oddziału Płockiego SEP Mariuszowi 

Pawlakowi, oboje są członkami zespołu 
konsultacyjnego wydawnictwa „Z dzie-
jów płockiej elektroenergetyki”. Publikację 
otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. 
Uroczystość swoim występem uświetnił 
multiinstrumentalista, skrzypek oraz kom-
pozytor muzyki klasycznej i filmowej Bog-
dan Kerejsza. Artysta koncertował dotąd 
m.in. w Opera House w Katarze, w Abu 
Dhabi Theatre i Emirates Palace w Abu Dha-
bi oraz na Uniwersytecie Stanforda w USA. 
Połączenie klasycznego repertuaru, nowo-
czesnej aranżacji i brawurowego wykona-
nia porwało płocką widownię.  

Edyta Górecka
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Łotwa – Polska
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P iątek 17 maja, kwitną kasztany, 
maturzyści podchodzą do eg-
zaminów z języka francuskie-

go, a w Centrum Konferencyjno-Szko-
leniowym Fundacji „Nowe Horyzonty” 
swoją wiedzę sprawdzają inżynierowie. 
Tegoroczne egzaminy na uprawnienia 
budowlane budziły wiele emocji nie 
tylko wśród kandydatów. Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa wielokrotnie 
alarmowała, że 12 lutego 2019 wyga-
sło rozporządzenie regulujące kwe-
stię nadawania uprawnień. Do czasu 
wejścia w życie nowych regulacji PIIB 
nie miał więc podstawy prawnej do 
przeprowadzenia egzaminów. Dopiero 
3 kwietnia Prezydent RP podpisał od-
powiednią nowelizację Prawa budow-
lanego. 

W jednej z największych sal kon-
ferencyjnych w Warszawie do egza-
minu pisemnego na uprawnienia bu-
dowlane przystąpiły 662 osoby. Jak 
zwykle najwięcej nowych wniosków 
o dopuszczenie do egzaminu złożono 
w specjalności konstrukcyjno-budow-
lanej. Spośród 250 wniosków komisja 
zaakceptowała 240. W specjalności 
instalacyjno-sanitarnej zaaprobowano 
139 wniosków, instalacyjno-elektrycz-
nej 47, inżynieryjnej drogowej 56, in-
żynieryjnej mostowej 26, inżynieryjnej 
kolejowej 10, telekomunikacyjnej 4, 
inżynieryjnej hydrotechnicznej 4, ste-
rowania ruchem 1. 

Kilka pytań mnie zaskoczyło, ale dla 
przygotowanej osoby egzamin był jak 
najbardziej do zdania – ocenił jeden 
z wychodzących z sali uczestników. 
Większe obawy budzi część ustna. 
Osoby, które zostaną do niej zakwa-
lifikowane, muszą uzbroić się w cier-
pliwość, zwłaszcza jeśli starają się 
o uprawnienia w najpopularniejszych 
specjalnościach. Ostatnie terminy wy-
znaczone są na połowę czerwca. Choć 
same zasady egzaminów się nie zmie-
niają, w 2019 roku wprowadzona zosta-

je nowa procedura – wszystkie odpo-
wiedzi są nagrywane. Dźwiękowy zapis 
może zostać wykorzystany wyłącznie 
w przypadku odwołań do Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej lub postępowania 
sądowego. 

Inżynierowie, którzy z powodze-
niem przejdą egzaminacyjne sito, będą 

mogli odebrać uprawnienia w siedzi-
bie MOIIB. Uroczystość odbędzie się 
w pierwszej połowie lipca 2019.  
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Czas na egzaminy
662 osoby wzięły udział w egzaminach pisemnych na uprawnienia budowlane w Sesji 
Wiosna 2019.

KRZYSZTOF ZIĘBA

1

2

1.  Na stolikach – koperty z pytaniami. Jeszcze 
tylko kilka minut niecierpliwego oczekiwania.

2.  Członkowie komisji czuwają nad 
prawidłowym przebiegiem egzaminów.
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N apięta atmosfera w oświacie, 
której następstwem stał się 
strajk nauczycieli udzieliła 

się również organizatorom Olimpiady. 
Jednak nauczyciele Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Wodzisławiu Śląskim, gospo-
darze tegorocznego finału, postanowili 
na czas zawodów zawiesić strajk. Etap 
centralny OWiUB odbył się więc w pier-
wotnie zaplanowanym miejscu i termi-
nie, tj. 11-13 kwietnia 2019 r. Niektórym 
gościom, zwłaszcza dyrektorom szkół, 
nie udało się przybyć, ale do finałowych 
rozgrywek przystąpili wszyscy zakwa-
lifikowani uczestnicy, łącznie 80 osób. 
Na szczeblu centralnym w Olimpiadzie 
uczestniczyło aż 22 uczniów szkół woj. 
małopolskiego, natomiast woj. pomor-
skie i świętokrzyskie nie były reprezen-
towane wcale. Niepokojące różnice 
w jakości kształcenia w poszczególnych 
regionach zasługują na uwagę władz 
oświatowych. 

Powrót do korzeni
Po dekadzie przerwy finał odbył się 

ponownie w szkole uznanej za najlep-
szą w historii zmagań OWiUB. Wydaje 
się, że w związku z tym Rada Naukowa 
podniosła nieco poprzeczkę i... wyniki 
uczestników okazały się trochę słabsze 
niż w ostatnich latach. 36 uczestników 
uzyskało wymarzony tytuł laureata, 
a kolejnych 40 tytuł finalisty – osiągnię-
cia dające przepustkę na studia w uczel-
niach technicznych. Zwyciężył Piotr 
Matysiak, uczeń klasy IV Państwowych 
Szkół Budownictwa i Geodezji w Lu-
blinie. Już w zawodach okręgowych 
uzyskał najlepszy wynik w kraju. Loka-
ty 2 i 3 również przypadły laureatom 
z poprzedniej edycji, jedynym repre-
zentantom gospodarzy. Miejsce 2 zajął 
Błażej Błatoń (kl. III), a 3 – Agnieszka 
Salamon (kl. IV), która otrzymała też 
specjalną nagrodę dla najlepszej uczest-
niczki XXXII Olimpiady, ufundowaną 

i wręczoną przez Krzysztofa Tokarka. 
Trzykrotny laureat OWiUB jest absolwen-
tem wodzisławskiej ZST, obecnie zaś 
właścicielem biura projektowego.

Drużynowo
W rankingu szkół Finału Centralnego 

zaciekle rywalizowały Zespół Szkół Ar-
chitektoniczno-Budowlanych i Lice-
alnych im. Stanisława Noakowskiego 
w Warszawie oraz Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Limanowej. 
Każdą z nich reprezentowało 6 uczestników. 
Zwyciężyła szkoła z Warszawy, zdobywając 
Puchar Prezesa PIIB. W imieniu prezesa prof. 
Zbigniewa Kledyńskiego nagrodę wręczył 
Roman Lulis, przewodniczący Rady MO-
IIB, przedstawiciel PIIB w Komitecie Głów-
nym Olimpiady. Najlepszym opiekunem 
olimpijczyków tej edycji został warszawski 
pedagog Włodzimierz Rodziewicz.

Dzięki zaangażowaniu pracowników ZST 
i Starostwa Powiatowego zawody były do-
skonale zorganizowane. Gości zaproszono 
na plac budowy zbiornika retencyjnego Ra-
cibórz Dolny, największej obecnie inwestycji 
hydrotechnicznej w Polsce, a członków Ko-
mitetu Głównego na zwiedzanie zabytków 
Ołomuńca. Wykazali się lokalni sponsorzy 
– wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów 
otrzymali nagrody rzeczowe. Laureaci do-
datkowo zostali uhonorowani medalami. 
Organizację Olimpiady wspierają sponsorzy 
generalni, obecnie: Stowarzyszenie Produ-
centów Cementu, FAKRO, Akademia Tech-
niczna PPG Deco Polska oraz ERBUD S.A. 
Prestiżu przedsięwzięciu dodaje od 2011 r. 
patronat zawodowy PIIB. Wysoki poziom 
merytoryczny gwarantuje udział przedsta-
wicieli Politechniki Warszawskiej oraz wspie-
rających uczelni technicznych. Jurorami za-
wodów centralnych byli przedstawiciele PIIB 
oraz politechnik z Białegostoku, Gdańska, 
Krakowa, Łodzi, Opola oraz Warszawy.

W uroczystości ogłoszenia wyników 
wzięli udział parlamentarzyści, samorzą-
dowcy ze starostą Leszkiem Bizoniem 
na czele, byli i obecni dyrektorzy ZST, Ko-
mitetu Głównego Olimpiady, nauczyciele 
oraz sponsorzy. Organizatorzy i uczestnicy 
wypełnili przypisane im zadania jak naj-
lepiej, przedsięwzięcie jest niewątpliwie 
ambitne i twórcze. Dało się jednak wyczuć 
pewien niedosyt i smutne tło ogłasza-
nych sukcesów. Może formuła Olimpiady 
mogłaby stać się przyczynkiem do zmia-
ny systemu wynagradzania nauczycieli 
i podnoszenia jakości edukacji?  

ANDRZEJ ONISZCZUK

W cieniu strajku
Rozstrzygnięta została  XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych.

OLIMPIADA W LICZBACH

›  Etap okręgowy: 151 szkół; 615 uczestników; 12 okręgów  
– każdy reprezentowany przez co najmniej 3 uczniów.

›  Finał: 37 szkół; 80 uczestników (46 z klas IV, 32 – z klas III,  
2 – z klas II), w tym 16 dziewcząt z 11 szkół. Aż 24 uczestników 
reprezentowało swoje szkoły w ubiegłorocznym finale i już 
wówczas uzyskało tytuły laureata.
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P race w Świerżach Górnych koło 
Kozienic rozpoczęto w 1968 roku, 
a pierwszy prąd popłynął już 18 

października 1972 roku. Energia pochodzi-
ła z ośmiu bloków, z których każdy miał 
moc 200 MW. Kolejnym krokiem było do-
budowanie dwóch mocniejszych bloków 
tzw. „pięćsetek”, jak łatwo się domyślić, 
każdy z nich był w stanie wyprodukować 
moc równą 500 MW. W pierwszej dekadzie 
XXI wieku Elektrownia Kozienice została 
wcielona do Grupy Enea, kilka lat później 

spółka przyjęła nazwę Enea Wytwarza-
nie. W latach 2012-2017 przedsiębiorstwo 
wybudowało największy, jedenasty blok 
elektrowni, mający moc 1075 MW. 

Stare i nowe
Inżynierowie naszej Izby, podczas wy-

jazdu technicznego zorganizowanego 
przez Koło Młodych, mieli okazję porów-
nać 50-letnią, wielokrotnie modernizo-
waną instalację  z najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami zastosowanymi w nie-

dawno oddanym bloku B11. W trakcie 
wizyty uczestnicy mogli zobaczyć urzą-
dzenia i instalacje oraz sterownie zarów-
no w blokach o mocy 200 i 500 MW,  
jak również w najnowszym bloku B11 
o mocy 1075 MW. Budowlańcy poznali 
historię oraz szczegóły dotyczące dzia-
łania kompleksu dzięki uprzejmości 
pracowników spółki Enea Wytwarzanie 
Andrzeja Jamanka i Marcina Boćka, 
którzy cierpliwie i wyczerpująco odpo-
wiadali na wszystkie pytania.

Elektrownia Kozienice
RADOSŁAW CICHOCKI
Idea powstania w centralnej części Polski elektrowni kondensacyjnej pojawiła się już w latach 
60. XX wieku. Jej pierwsza, robocza nazwa to „Wisła”, gdyż w programie rozwoju energetyki  
na lata 1960-1970 na miejsce budowy wybrano właśnie rejon środkowej Wisły.
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W liczbach
Blok B11 (1075 MW) o sprawności 

ponad 92% – realizacji zadania podjęło 
się konsorcjum firm: Polimex-Mosto-
stal i Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe GmbH (MHPSE), a koszt bu-
dowy wyniósł 6,4 mld zł. Ukończenie 
inwestycji pozwoliło spółce Enea Wy-
twarzanie osiągnąć 13 proc. udziału 
w rynku produkcji energii elektrycznej 
z wynikiem 4000 MW. Nikogo więc nie 
dziwi, że Elektrownia Kozienice jest naj-
większą w Polsce elektrownią spalającą 
węgiel kamienny.

Blok jest chłodzony w układzie za-
mkniętym z wykorzystaniem 185-me-
trowej chłodni kominowej. Głównym 
dostawcą paliwa jest Lubelski Węgiel 
Bogdanka.

Jednostka spełnia restrykcyjne nor-
my emisji zanieczyszczeń. Osiągnięto 
to dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
instalacji oczyszczania spalin: pięcio-
strefowych elektrofiltrów, katalitycz-

nej instalacji redukcji tlenków azotu, 
sprawnej instalacji mokrego odsiarcza-
nia. Instalacje redukcji emisji NOX, SO2 
spełniają wymagania przyszłych regu-
lacji w tym zakresie.

MHPSE dostarczyła kocioł wraz z za-
sobnikami węgla, młynami, urządze-
niami kontroli procesu spalania. Była 

też odpowiedzialna za dostawę turbi-
ny i generatora, które stanowią serce 
nowej jednostki. Polimex-Mostostal 
odpowiadał za realizację kluczowych 
prac konstrukcyjnych, budowlanych 
oraz wykończeniowych. W najbardziej 
zaawansowanym etapie prac na budo-
wie pracowało równocześnie 3,2 tys. 
osób.

Latem 2015 roku dostarczony został 
ważący 490 ton generator firmy Mit-
subishi Hitachi Power System – drogą 
morską do portu w Gdyni, a dalej ko-
leją na miejsce do maszynowni elek-
trowni.  
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„
Choć spala 
najwięcej 
węgla spośród 
elektrowni, 
spełnia 
normy emisji 
zanieczyszczeń.

1.  Blok nr 11 (B11) oficjalnie oddano do użytku 
19 grudnia 2017 roku. Widok z lotu ptaka.

2. Wnętrze hali - nowy blok energetyczny.  
3. U podstawy chłodni kominowej.
4.  Uczestnicy wyjazdu technicznego 

zorganizowanego przez Koło Młodych 
Inżynierów MOIIB. 
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P ark of Poland będzie zlokalizowany 
w miejscowości Wręcza w gminie 
Mszczonów, około 60 km od War-

szawy – pomiędzy autostradą A2 i drogą 
ekspresową S8, ok. 30 km od planowanego 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgod-
nie z zapowiedziami inwestora kompleks 
będzie się składał z parku wodnego, hoteli, 
domków wypoczynkowych, centrum kon-
ferencyjno-handlowego, parków tematycz-
nych, biurowców oraz apartamentowców.

Pierwszym etapem budowy jest re-
alizowane obecnie osiedle domków 
Cabaña Suntago Village oraz park wodny 
Suntago Wodny Świat. Docelowo park 
wodny ma zapewnić rozrywkę gościom 
z Polski i zagranicy, przyjmując do 15 tys. 

osób dziennie. Będą one miały do dyspo-
zycji ponad 8 tys. szafek oraz 2500 bez-
płatnych miejsc parkingowych.

Do najważniejszych planowanych 
atrakcji należą basen z falami (ponad 800 
m2), basen z tzw. dziką rzeką, „Rzeka przy-
gód”, wodny plac zabaw (600 m2), maszy-
na Surf-Air, która umożliwia surfowanie na 
krytym basenie, zewnętrzny wodny plac 
zabaw z ciepłą wodą, trzy baseny solan-
kowe Dead Sea oraz 10 różnych saun. Dla 
wielbicieli mocnych wrażeń zaplanowano 
budowę najdłuższej zjeżdżalni wodnej 
w Europie (aż 320 m)!

Tropikalny wygląd wnętrza zapewni 
ponad 700 egzotycznych drzew, pocho-
dzących między innymi z Kostaryki, Florydy 

Park of Poland
RADOSŁAW CICHOCKI

Największy park rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej 
powstaje niedaleko Warszawy.

FOT. mATERIAłY PRASOwE GlOBAl cITY hOlDInGS 

1

PARK WODNY W LICZBACH

150 milionów euro – koszt 
bez części hotelowej.
35 000 m2 – całkowita po-
wierzchnia budynku.
1720 m – głębokość studni 
wody termalnej.
2500 – liczba miejsc parkin-
gowych; w tym 30 dla osób 
niepełnosprawnych i 19 dla 
autobusów.
1150 m2 – powierzchnia sali 
balowej w hotelu.
30 000 m2 – powierzchnia 
ogrodu.
100 ha – powierzchnia jeziora
5 608 881 kg stali i 40 500 m3 
betonu zużyto dotychczas 
na budowie.
32 zjeżdżalnie wodne o łącz-
nej długości 3,2 km.
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i Malezji. Rośliny obecnie aklimatyzują się 
i przechodzą kwarantannę w Rotterdamie.

Dzięki wsparciu miejscowych władz, sa-
morządów, Urzędu Wojewody Mazowiec-
kiego oraz Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego powstaje infrastruktura drogowa 
łącząca inwestycję z obwodnicą Żyrardowa. 
Oprócz drogi dojazdowej to także ścieżki 
rowerowe oraz most na Okrzeszy.

Koło Młodych Inżynierów zorganizowało 
wyjazd do Park of Poland oraz oddalonego 
o kilka kilometrów DeepSpot. Uczestnicy 
mogli od środka poznać inwestycję, jej spe-
cyfikę oraz problemy realizacyjne. Propozycja 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. 
W ciągu 24 h zostały zajęte wszystkie miejsca.  
Zapraszamy do zapisów na następne wy-
jazdy, prosimy też o sugestie dotyczące wy-
boru kolejnych celów. Do zobaczenia!  

FOT. mATERIAłY PRASOwE GlOBAl cITY hOlDInGS FOT.  mATERIAłY PRASOwE GlOBAl cITY hOlDInGS

FOT.  mATERIAłY PRASOwE GlOBAl cITY hOlDInGS FOT.  mATERIAłY PRASOwE GlOBAl cITY hOlDInGS

2 3

4 5

1.  Kompleks budynków powstaje w sąsiedztwie 
sztucznego jeziora o powierzchni 100 ha.

2. Plac budowy.
3.  Montaż. Po ukończeniu park wodny będzie 

większy od podberlińskiego kompleksu 
Tropical Islands.

4. Niewielki fragment zjeżdżalni.
5.  Główną strefą wypoczynkową ma być  

przeszklona hala z otwieranym dachem..
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DEEP SPOT
Na razie najgłębszym basenem na świecie (42 m) 
jest włoski Y-40. Ale w Mszczonowie pod 
Warszawą – niezależnie od  parku wodnego – 
powstaje 45 metrowa „studnia Pomieści 8 tys. 
m3 wody, 27 razy więcej niż przeciętny basen. 
Deep Spot ma być czynny przez całą dobę 
i służyć zarówno profesjonalnym nurkom, jak 
i początkującym. Dla pozostałych gości atrakcją 
będzie podwodny tunel, sale konferencyjne 
i szkoleniowe, a także pokoje hotelowe 
z widokiem na podwodną część basenu.
Projekt przewiduje wydzielenie dwóch stref: 
basenu o głębokości 20 m z atrakcjami dla 
nurków, czyli półkami, przejściami i skrytkami; 
druga strefa to studnia o średnicy 7 m, sięgająca 
z poziomu – 20 m do dna na – 45 m.
Żelbetowe ściany części głębokiej będą miały 1 m 
grubości, planowane jest wzmocnienie metodą Jet 
Grounting, a następnie sukcesywne pogłębianie 
metodą studniarską do założonej rzędnej.  
Ściany z żelbetu w płytszej strefie mają grubość  
0.8 m, a płyta denna 1 m. Wykonano zbrojenie 
bez zakładów, spawane. Zabezpieczenie w formie 
ścianki szczelnej Larsen schodzi 18 m poniżej 
poziomu gruntu. Ściany basenu będą wyłożone  
10 tys. m2 białych płytek o wymiarach 60 x 60 cm.  
Głównym wyzwaniem na budowie było 
osiągnięcie docelowej głębokości basenu 
bez przekroczenia założonego budżetu, 
z zachowaniem norm bezpieczeństwa 
i maksymalnej szczelności.    Radosław Cichocki

Radosław Cichocki 
zastępca 
przewodniczą-
cego Rady MOIIB, 
przewodniczący 
Koła Młodych 
MOIIB
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P ozornie tryb ten wydaje się ko-
rzystny dla zamawiającego z racji 
mniejszego obciążenia zarówno 

od strony organizacyjnej, jak i merytorycz-
nej. Zamiast dwóch postępowań o udzie-
lenie zamówienia, osobno na dokumen-
tację projektową i osobno na wykonanie 
robót budowlanych, prowadzone jest tyl-
ko jedno. Co ważne, odpowiedzialność za 
jakość dokumentacji przesunięta zostaje 
na wykonawcę robót budowlanych. Nie 
bez znaczenia jest również krótszy termin 
realizacji całości zadania oraz pewność 
otrzymania dofinansowania przed sporzą-
dzeniem dokumentacji projektowej.

Spory pomiędzy stronami wskazują 
jednak, że tryb ten ma wiele negatyw-
nych aspektów. Przede wszystkim słabym 
punktem postępowania jest konieczność 
opisania przez zamawiającego przedmio-
tu zamówienia w taki sposób, żeby wyko-
nawca wiedział dokładnie, czego się od 
niego oczekuje. To niełatwe, mimo że ob-
szar ten regulują przepisy odnoszące się 
do zakresu i formy takiego opracowania: 
– art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, że „jeżeli 
przedmiotem zamówienia jest zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo budowlane, zamawiający opi-
suje przedmiot zamówienia za pomocą 
programu funkcjonalno-użytkowego.” 
– rozdział 4 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowe-
go, który porządkuje problematykę formy 
i zawartości dokumentu

Jak opisać zadanie?
Trudność sporządzenia opisu przed-

miotu zamówienia w postaci programu 
funkcjonalno-użytkowego wynika z faktu, 
że zamawiający na etapie przedprojekto-
wym musi bardzo szczegółowo określić 

wszystkie swoje wymagania. Chociaż 
przepisy o tym nie stanowią, praktyka po-
kazuje, że program funkcjonalno-użytko-
wy, podobnie jak dokumentacja projekto-
wa powinien być opracowany na zlecenie 
zamawiającego przez wyspecjalizowane 
w tym zakresie biuro projektów. To pro-
jektanci mają świadomość warunków 
technicznych, którym powinny odpowia-
dać projektowane obiekty i tylko oni mają 
wszelkie podstawy, żeby przygotować 
profesjonalne opracowanie. Tymczasem 
często programy sporządzają służby zama-
wiającego, które robią to po raz pierwszy  
i nie mają świadomości co do zagrożeń 
związanych z wadliwie bądź też ogólnie 
opisanym przedmiotem zamówienia.

Przedstawiciele zamawiającego są 
przeświadczeni, że wszelkie braki czy nie-
ścisłości opisu SIWZ zostaną uzgodnione 
i uzupełnione na etapie sporządzania do-
kumentacji przez wybranego wykonawcę. 
Nie biorą przy tym pod uwagę istotnego 
aspektu, jakim jest wynagrodzenie za wy-
konanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli 
bowiem zamawiający w programie funk-
cjonalno-użytkowym przedstawi podsta-
wowe parametry przedmiotu zamówienia 
oraz wskaźniki techniczne, a w procesie 
projektowania, które odbywa się w konsul-
tacji z zamawiającym i przy  przestrzega-
niu obowiązujących przepisów powstanie 
obiekt o zupełnie innych parametrach – 
trudno oczekiwać od wykonawcy, że pod-
trzyma wysokość wynagrodzenia wynikają-
cego z oferty. Z drugiej strony, konieczność 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 
może przekroczyć wysokość budżetu prze-
znaczonego przez zamawiającego.

Wynagrodzenie
Kolejnym potencjalnym problemem 

jest przyjmowanie formy wynagrodzenia 
ryczałtowego, ryzykownego szczególnie 
po stronie wykonawcy. Jak podaje bo-
wiem art. 632, par. 1 KC „Jeżeli strony umó-
wiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”

Praktyka pokazuje również, że w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj” strony nie 
zawsze mają to samo wyobrażenie na 
temat zakresu zamówienia. Jest to szcze-
gólnie widoczne przy remontach, często 
obarczonych ryzykiem wystąpienia robót 
nieplanowanych, a koniecznych.

Warto?
Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – pomimo 

ewidentnych zalet – ma wiele mankamen-
tów, które zamawiający powinien wziąć 
pod uwagę, decydując się na udzielenie 
takiego zamówienia. Z uwagi na daleko-
siężne konsekwencje podjętych decyzji na 
etapie przygotowania postępowania w try-
bie „zaprojektuj i wybuduj”, postępowa-
nie to powinno być przygotowane przez 
profesjonalistów wysokiej klasy. Zamawia-
jący, przygotowując program funkcjonal-
no-użytkowy, powinien skorzystać z usług 
biura projektowego. Jeżeli nie ma własnych 
wyspecjalizowanych służb z dziedziny bu-
downictwa i prawa, zatrudnić do samego 
postępowania i dalszej realizacji inwestycji 
doświadczonych inspektorów nadzoru 
oraz prawników.  

Niełatwy tryb
W ostatnim czasie powszechne stało się realizowanie inwestycji w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Czy to dobre rozwiązanie dla stron procesu inwestycyjnego?

MACIEJ SIKORSKI, RENATA NIEMCZYK

Mgr inż. Renata 
Niemczyk – 
prezes ORGBUD-
SERWIS
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Mgr inż.  
Maciej Sikorski 
– dyrektor ds. 
wdrożeń firmy 
ORGBUD-
SERWIS
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W maju 2018 w całej Polsce 
przygotowywano się do 
wejścia w życie unijnego roz-

porządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). Nasz kraj miał już nowoczesne 
rozwiązania w tym zakresie. Nie był to więc 
przeskok, ale ewolucja w podejściu do pro-
blemu, przejście na analizę ryzyka oraz ade-
kwatność zastosowanych środków ochrony. 
Jednak brak jednoznacznych wytycznych 
wynikający z traktowania ochrony danych 
w sposób zróżnicowany w zależności od ich 
rodzaju, skali przetwarzania, celów, połączo-
ny ze nagłośnionymi w mediach obawami 
i absurdalnymi przypadkami wdrożenia 
RODO, zaciemniały obraz sytuacji. Z drugiej 
strony, rosła świadomość znaczenia danych 
osobowych. Niestety, w przypadku interne-
towych gigantów zawiła polityka prywat-
ności wraz z dominującą pozycją na rynku 
powodują, że możemy tylko zaakceptować 
proponowane  udogodnienia za cenę re-
klamowej „inwigilacji”. Co najwyżej spraw-
dzimy gdzie i jakie informację o naszych 
konsumenckich zachowaniach są przeka-
zywane. Ewidentnym sukcesem RODO jest 
to, że możemy zawsze dowiedzieć się, co się 
dzieje z naszymi danymi. 

Zainteresowanie RODO nie ominęło 
członków MOIIB. Izba otrzymała wiele pytań 
co do zamieszczania kopii uprawnień do 
projektów oraz zamieszczania adresu na za-
świadczeniu. Inżynier budownictwa jako re-
prezentant zawodu regulowanego i zawodu 
zaufania społecznego podlega ograniczonej 
ochronie z uwagi na interes publiczny. Wy-
nika to z przepisów i jest zgodne z RODO. 
Emocje budzą zwłaszcza starsze uprawnie-
nia z datą urodzenia, ale ich samodzielne 
„przerabianie” w celu ukrycia niektórych 
danych jest niedopuszczalne. Załączenie 
kopii oznacza umieszczenie całego doku-
mentu. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (WSA w Warszawie, 12 
maja 2008 II SA/WA 326/08) potwierdza, że 
poświadczenie nie byłoby możliwe, gdyby 
na kopii dokonano „skreśleń czy zaciemnień” 
anonimizujących dane osobowe.  W robo-

czych egzemplarzach projektów dane te 
mogą być ukryte. Zgodnie z postulatami 
członków same zaświadczenia członkowskie 
otrzymały dwie formy. Pełna, z adresem, jed-
noznacznie identyfikuje osobę. Druga, bez 
adresu, jest przydatna przy składaniu ofert. 

Zajęcia
Podczas zajęć z „RODO w praktyce” dla  

osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, spotykałem 
się z pytaniami odzwierciedlającymi trudne 
początki wdrożenia RODO. Duże firmy i in-
stytucje po prostu przerzuciły część odpo-
wiedzialności na słabsze podmioty gospo-
darcze. Umowy na realizację nie określały 
wyraźnie roli wykonujących prace.  Inżynie-
rowie stają przed dylematem czy są współ-
administratorami (dane przekazane), czy 
procesorami (podmiotami przetwarzający-
mi dane powierzone tylko w zakresie okre-
ślonym przez administratora). To dwie różne 
drogi wdrożenia RODO, inne koszty i obo-
wiązki. Określenie roli inżyniera wykonujące-
go zleconą pracę wymaga analizy umowy 
i danej sytuacji. Inżynier przygotowujący dla 
inwestora projekt i uzgodnienia do instalacji 
umiejscowionych na gruntach osób trzecich, 
musi pozyskać ich dane z urzędu, kontakto-
wać się z osobami fizycznymi tj. właścicie-
lami gruntów, niekiedy przygotowuje wpis 
o służebności przesyłu notarialnie umiesz-
czany w księdze wieczystej. Z uwagi na 
złożoność zapisów i często niejednoznacz-
ność umów najrozsądniej jest skorzystać 
z porady prawnej. Radcy prawni, jak wszyscy 
członkowie zawodów zaufania publiczne-
go, są chronieni obowiązkowym ubezpie-
czeniem OC, w tym przypadku do 100 tys. 
euro na zdarzenie. 

Klauzule informacyjne  
i dobre praktyki

Kolejnym tematem nurtującym człon-
ków Izby było informowanie klientów o ich 
prawach, np. obsługa awarii zgłaszanych te-
lefonicznie. Gdy informacja na stronie www 
lub w biurze może być niedostępna dla 

rozmówcy, wystarcza opcja infolinii umoż-
liwiająca odsłuchanie klauzuli informacyj-
nej. Klient musi mieć możliwość łatwego 
zapoznania się z obiegiem swoich danych, 
ale nie jest zobowiązany do pisemnego 
poświadczenia, że zapoznał się z klauzulą.  
Ciekawa jest też ewolucja dobrych prak-
tyk w przypadku danych osobowych pra-
cowników. Dotąd ich imiona i nazwiska 
były traktowane prawie jak dane firmowe 
(Sąd Najwyższy - wyrok z 19 listopada 2003 
o sygn. I PK 590/02). RODO potwierdza, że 
są to dane osobowe. Nie można prowadzić 
działalności bez kontaktów między ludźmi, 
założenia orzeczenia Sądu Najwyższego 
pozostają więc aktualne. Pojawiają się jed-
nak wątpliwości, w jakim zakresie praco-
dawca może dysponować tymi danymi, 
jak ma je traktować kontrahent (np. odbiór 
towaru przez upoważnionego pracowni-
ka). W żadnym wypadku do umownej ka-
tegorii danych służbowych nie był i nie jest 
zaliczany wizerunek pracownika. 

Uczestników szkolenia zaskoczyła ła-
twość wdrożenia RODO dla osób wyko-
nujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. Po określeniu zbiorów 
danych, ustaleniu celów, zasad dostępu, 
pozyskiwania i przetwarzania – samo stwo-
rzenie pliku z Rejestrem Czynności jest bar-
dzo proste. Uspakaja też podejście Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, który wciąż 
stara się małym podmiotom pomagać.  
Mam nadzieje, że zajęcia pomogły człon-
kom MOIIB w lepszym stosowaniu RODO, 
łatwość  wdrożenia i dobre podejście urzę-
du nie mogą bowiem powodować zanie-
dbań – status zawodu zaufania publiczne-
go zobowiązuje.  

RODO w praktyce
JAROSŁAW GAWLAK

Ochrona danych osobowych w działalności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie to jeden z tematów szkoleń prowadzonych przez MOIIB.

Jarosław Gawlak 
Wieloletni 
Administrator 
Bezpieczeństwa 
Informacji
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D o czasu, gdy takie narzędzia 
staną się ogólnie dostępne, 
podmioty zamawiające muszą 

w tej sytuacji zaoferować alternatywne 
środki dostępu – niedyskryminujące, 
ogólnie dostępne i interoperacyjne 
z produktami ITC (technologie infor-
macyjno-komunikacyjne), będący-
mi w powszechnym użyciu oraz nie 
ograniczające dostępu wykonaw-
ców do postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Według obowiązującego w Polsce Roz-
porządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Intero-
peracyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych, interoperacyjność osiąga się przez:

1. ujednolicenie, tj. zastosowanie kom-
patybilnych norm, standardów i procedur 
przez różne podmioty realizujące zadania 
publiczne;

2. wymienność, tj. możliwość zastąpienia 
produktu, procesu lub usługi bez jednocze-
snego zakłócenia wymiany informacji po-
między podmiotami realizującymi zadania 
publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami 
a ich klientami, przy jednoczesnym spełnie-
niu wszystkich wymagań funkcjonalnych 
i pozafunkcjonalnych współpracujących 
systemów;

3. zgodność, tj. przydatność produktów, 
procesów lub usług przeznaczonych do 
wspólnego użytkowania, pod specyficzny-
mi warunkami zapewniającymi spełnienie 
istotnych wymagań i przy braku niepożąda-
nych oddziaływań.

Na poziomie technologicznym interope-
racyjność jest osiągana przez stosowanie:

1. minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, określonych w rozdz. 
IV Rozporządzenia;

2. regulacji zawartych w przepisach od-
rębnych, a w przypadku ich braku uwzględ-
nienia postanowień odpowiednich Polskich 

Norm, norm międzynarodowych lub stan-
dardów uznanych w drodze dobrej praktyki 
przez organizacje międzynarodowe.

W §18.2. wskazuje się, że podmioty re-
alizujące zadania publiczne umożliwiają 
przyjmowanie dokumentów elektronicz-
nych w formatach danych określonych 
w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia. 
W odniesieniu do projektów budowlanych 
zamieszczono jedynie odpowiednie forma-
ty danych w trybie odczytu, trzy wewnętrz-
ne formaty Autodesk (.dwg, .dwf oraz .dxf) 
oraz jeden Bentley Systems (.dgn), a także 
.jp2. Rozporządzenie nie przewiduje stoso-
wania formatu .dwfx, formatów natywnych 
typu .rvt, .nwd, .nwc, .nwf, czy formatu .ifc. 
Wydaje się, że z powyższą definicją intero-
peracyjności ściśle związane powinno być 
pojęcie otwartego standardu (dla BIM - .ifc), 
który jest fundamentalnym założeniem Eu-
ropejskich Ram Interoperacyjności.

Tymczasem już w 2015 roku SARP wraz 
z PZiTB wniosły wspólny wniosek o wpro-
wadzenie wymogu zastosowania BIM przez 
korektę zapisu art. 30. ww. ustawy Prawo 
zamówień publicznych na: W przypadku 
zamówień publicznych na roboty budow-
lane lub konkursów zamawiający powi-
nien wymagać zastosowania narzędzi 
elektronicznego modelowania danych bu-
dowlanych lub podobnych narzędzi. W ta-
kim przypadku zamawiający zaproponuje 
alternatywne środki dostępu zgodnie z art. 
29 do czasu, gdy takie narzędzia staną się 
ogólnodostępne.

BIM zdefiniowano jako narzędzie elektro-
nicznego modelowania danych budowla-
nych – wszystkie narzędzia cyfrowe oparte 
o elektroniczne, zorientowane obiektowo 
bazy danych o wszystkich elementach skła-
dowych i całości budowli, zawierające infor-
macje pozwalające na wykonanie i kontrolę 
przedmiaru robót budowlanych. Powinny 
też umożliwiać trójwymiarową, publiczną 
prezentację projektu za pomocą ogólno-
dostępnych aplikacji. Wydaje się, że, już po  
3 latach – wobec rozwijanych idei BIM 5D, 

a nawet 7D – powyższa definicja ograni-
czająca BIM do trzech wymiarów jest nie-
aktualna.

Znów pojawia się słowo-klucz opisujące 
aplikację – ogólnodostępna (każdy może 
ją otrzymać lub zakupić). Należy jednak to 
połączyć z brakiem dyskryminacji i brakiem 
ograniczenia dostępu wykonawców do 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
o czym napisano w dyrektywach. 

W ekspertyzie dotyczącej możliwości 
wdrożenia metodyki BIM w Polsce, przy-
gotowanej dla Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa w 2016 r., stwierdzono, że 
ze względu na brak orzecznictwa nie da się 
określić, które narzędzia modelowania da-
nych budowlanych są obecnie w myśl pra-
wa ogólnie dostępne. Potencjalnie istnieje 
ryzyko, że w postępowaniach z wymoga-
mi stosowania BIM wykonawcy domagać 
się będą udostępniania środków dostępu 
do BIM. Nie można zinterpretować, jak ten 
przepis będzie działał w praktyce. Oznaczać 
to może także konieczność dostosowania 
dokumentacji BIM w posiadaniu zamawia-
jącego do posiadanych przez wykonawców 
narzędzi modelowania lub wręcz do sprzę-
tu komputerowego.

Jak widać do obowiązku stosowania BIM 
w Polsce jest jeszcze raczej daleko. Należy 
jednak baczyć na działania legislatora, by 
ewentualne wprowadzenie takiego wy-
mogu nie odbyło się kosztem członków 
PIIB. W większości prowadzą oni działalność 
inżynierską jako mikro i małe przedsiębior-
stwa. Dla ochrony interesów członków MO-
IIB działa powołana w tej kadencji Komisja 
ds. edukacji i wdrożenia BIM.  

BIM obowiązkowy?
Zgodnie z dyrektywami unijnymi 2014/24/EU oraz 2014/25/EU stosowanie BIM –  narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych może być wymagane przez państwa 
członkowskie w zamówieniach publicznych.

TOMASZ PIOTROWSKI

dr inż. Tomasz 
Piotrowski
Przewodni-
czący Komisji 
ds. edukacji 
i wdrożenia BIM 
w MOIIB
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K omunikacja, czyli sposób w jaki 

kontaktujemy się z ludźmi, to nie 
tylko słowa. Występują dwa ro-

dzaje komunikacji: werbalna, czyli słowa, 
które wypowiadamy; oraz niewerbalna, 
czyli mowa ciała: gesty, mimika, ton gło-
su, kontakt wzrokowy, oddech, dopełnia-
jąca intencję słów, jakie wypowiadamy.  
Wzór na ogólne wrażenie w pierwszym 
kontakcie z osobą: 100% ogólnego wra-
żenia = 7% słowa + 38% głos + 55% 
mimika. Wniosek? Skuteczność komu-
nikowania zależy nie tylko do tego, co 
się komunikuje, ale też: w jaki sposób, 
z jakim nastawieniem; jakich środków, 
sposobów i technik używa się do prze-
kazania komunikatu.

Różne rodzaje komunikacji w firmie
Komunikacja pionowa to porozumie-

wanie się „góra – dół” pomiędzy szefem, 

a podwładnym, w obie strony. Komuniko-
wanie w „dół” to kierowanie, doradzanie, 
informowanie, ocenianie. Komunikowanie 
w „górę” to zadawanie pytań, zgłaszanie 
wątpliwości, informowanie o efektach. 

Komunikacja pozioma występuje 
między członkami zespołu. Pomaga roz-
wiązywać problemy i realizować zadania 
wymagające współpracy.

Komunikacja nieformalna to sieć po-
głosek, która łączy ludzi w dowolnych kom-
binacjach bez względu na zajmowane sta-
nowisko czy autorytet. Pozwala budować 
więzi międzyludzkie w organizacji. Funkcjo-
nuje znacznie szybciej niż formalne kanały 
komunikacyjne; ze względu na ryzyko plo-
tek, zawsze należy potwierdzać informację 
przed jej przekazaniem dalej.

„Nikomu nie powiem tego, co wiem”
Wiedza i umiejętności czasami są pilnie 

strzeżone przez niektóre osoby. Brak do-
brego przepływu informacji stanowi duże 
zagrożenie dla firmy, i w konsekwencji dla 
osoby, która strzeże wiedzy.

Jak komunikować się 
bezkonfliktowo z pracownikiem?

Dawać innym ludziom te same prawa 
co sobie, być autentycznym i uczciwym; 
formułować zwięzłe i precyzyjne wypo-
wiedzi bez aluzji; stosować komunikaty 
typu „ja”; mieć spójność mowy i ciała; za-
chowywać się naturalnie bez „maski”, być 
uprzejmym bez okazywania wyższości.

ZAPROSZENIE
Zapraszam na szkolenia i warsztaty or-

ganizowane przez MOIIB. Zajęcia prowadzą 
trenerzy biznesowi z wieloletnim doświad-
czeniem. Szczegóły na stronie www Izby.  

Dariusz Karolak

W siedzibie Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki War-
szawskiej (WIL PW) odbyło 

się 24 kwietnia spotkanie zorganizowane 
przez MOIIB, WIL PW, INTERsoft oraz ArCA-
Dia. Celem seminarium było zaprezento-
wanie możliwości rzeczywistej współpra-
cy pomiędzy architektem, konstruktorem 
i instalatorem przy tworzeniu projektu 
budowlanego, z wykorzystaniem systemu 
ARCADia. Prowadzący szkolenie specjaliści 
zaprezentowali możliwości nowej wersji 
systemu, szczególnie w zakresie projekto-
wania elementów konstrukcyjnych oraz 
instalacyjnych. Ważną zaletą systemu jest 

wykrywanie ewentualnych kolizji oraz 
skrzyżowań pomiędzy elementami, gene-
rowanie raportów w tym zakresie, a wresz-
cie pomoc w usunięciu problemów.

Kwietniowe spotkanie było jednym 
z elementów przygotowania młodych 
inżynierów do pracy zgodnej z nowymi 
standardami. Szkolenia w zakresie podstaw 
metodologii BIM oraz technologii informa-
tycznych niezbędnych w przyszłej pracy 
inżyniera budownictwa prowadzone są na 
wydziałach Politechniki Warszawskiej regu-
larnie, m.in. w ramach projektu „NERW PW. 
Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” 
realizowanego jako część Programu Opera-

cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
i współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.            K.Z.

Jak się skutecznie 
komunikować w firmie?
Kolejny odcinek szkoleń menadżerskich, które streszcza dla Was Dariusz Karolak, praktyk 
w zawodzie inżyniera.

BIM: nowe narzędzia
Technologia BIM wciąż jest rozwijana, a nowe programy dają użytkownikom coraz więcej 
możliwości. Równocześnie jednak wymuszają ciągłe dokształcanie się.
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O dpowiedź na pytanie, kiedy 
inżynier odpowiada z tytułu 
odpowiedzialności zawo-

dowej, a kiedy dyscyplinarnej, wymaga 
szczegółowego omówienia.

Kiedy odpowiedzialność 
zawodowa?

Odpowiedzialności zawodowej w bu-
downictwie poświęcono rozdział 10 usta-
wy Prawo budowlane, w którym mówi 
się, że odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie podlegają osoby wyko-
nujące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, które:

›  dopuściły się występków lub wykro-
czeń, określonych ustawą;

›  zostały ukarane w związku z wyko-
nywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie;

›  wskutek rażących błędów lub zanie-
dbań spowodowały zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia lub środowiska albo znaczne 
szkody materialne;

›  nie spełniają lub spełniają niedbale 
swoje obowiązki;

›  uchylają się od podjęcia nadzoru 
autorskiego lub wykonują niedbale 
obowiązki wynikające z pełnienia 
tego nadzoru.

Samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie definiuje z kolei art. 12.1 
ustawy Prawo budowlane stanowiąc, że 
za samodzielną funkcję techniczną w bu-
downictwie uważa się działalność zwią-
zaną z koniecznością fachowej oceny 
zjawisk technicznych lub samodzielnego 
rozwiązania zagadnień architektonicz-
nych i technicznych oraz techniczno-or-
ganizacyjnych, a w szczególności działal-
ność obejmującą:

›  projektowanie, sprawdzanie projek-
tów architektoniczno-budowlanych 
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

›  kierowanie budową lub innymi ro-
botami budowlanymi;

›  kierowanie wytwarzaniem konstruk-
cyjnych elementów budowlanych 
oraz nadzór i kontrolę techniczną 
wytwarzania tych elementów;

›  wykonywanie nadzoru inwestor-
skiego;

›  sprawowanie kontroli technicznej 
utrzymania obiektów budowlanych.

Dalej w art. 12.2 ustawy jest mowa, że 
samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające odpowiednie wykształ-
cenie techniczne i praktykę zawodową, 
dostosowane do rodzaju, stopnia skom-
plikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, stwier-
dzone decyzją, zwaną dalej „uprawnienia-
mi budowlanymi”, wydaną przez organ 
samorządu zawodowego.

Zatem można uogólnić, że inżynie-
rowie podlegają odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie wówczas, 
gdy wykonują czynności, co do których 
przepisy ustawy wymagają posiadania 
uprawnień budowlanych. Z reguły jest 
to występowanie w roli co najmniej jed-
nego, uczestnika procesu budowlanego: 
projektanta, kierownika budowy lub ro-
bót, inspektora nadzoru budowlanego, 
ale także występowanie w roli autora 
okresowych kontroli technicznej utrzy-
mania obiektów budowlanych.

Kiedy odpowiedzialność 
dyscyplinarna?

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa, 
odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega 
członek Izby, który naruszył obowiązki okre-
ślone w art. 41 tej ustawy, a mianowicie:

›  nie przestrzegał  przy wykonywaniu 
czynności zawodowych obowiązu-

jących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej;

›  nie przestrzegał zasad etyki zawodowej;
›  nie stosował się do uchwał orga-

nów Izby;
›  nie opłacał regularnie składek człon-

kowskich.
Od odpowiedzialności dyscyplinarnej 

wyłączone są czyny podlegające od-
powiedzialności zawodowej, określone 
w art. 95  Prawa budowlanego (wymie-
nione powyżej) oraz czyny podlegające 
odpowiedzialności porządkowej zgodnie 
z przepisami Kodeksu pracy (nieprze-
strzeganie porządku i regulaminu pracy 
oraz przepisów bhp, opuszczenie pracy 
bez usprawiedliwienia, stawienie się do 
pracy w stanie nietrzeźwości lub spoży-
wanie alkoholu w czasie pracy).

Jakimi sprawami najczęściej 
zajmuje się OSD?

W sprawie przed Okręgowym Sądem 
Dyscyplinarnym (OSD) odpowiedzialność 
zawodowa ma niejako pierwszeństwo 
przed odpowiedzialnością dyscyplinarną. 
Widzimy także, że w zakresie kompetencji 
OSD znajdują się głównie dwa zawinienia, 
które stanowią zwykle przedmiot skarg 
i wniosków składanych do Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej i naszego 
Sądu.

Można zatem uogólnić, iż odpowie-
dzialność dyscyplinarna nie dotyczy wy-
konywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Te są niejako 
przypisane do odpowiedzialności zawo-
dowej. Odpowiedzialność ta dotyczy 
wykonywania czynności zawodowych 
członka Izby znajdujących się poza wa-
chlarzem obowiązków zawartych w prze-
pisach ustawy Prawo budowlane. Odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej podlegają 
więc między innymi: konsultacje, nadzory 
w ramach umów cywilnoprawnych (a nie 
wymaganych ustawą PB), wykonywanie 
opinii i ekspertyz, czy też postępowanie 
i zachowanie inżyniera budownictwa 
w związku z wykonywaniem przez niego 
czynności zawodowych.  

RADOSŁAW SEKUNDA

Sąd 
Dyscyplinarny
Za co odpowiada zawodowo i dyscyplinarnie inżynier?

Radosław Sekunda 
Przewodniczący 
Okręgowego 
Sądu 
Dyscyplinarnego 
MOIIB
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B acznie monitorując „konsul-
tacje” w sprawie projektów 
ustaw, dotyczących inżynie-

rów i architektów możemy się doliczyć 
już piątej ich wersji. Na istotne wady 
wszystkich procedowanych projektów 
wskazują opinie PIIB, Rządowego Cen-
trum Legislacji oraz Rady Legislacyjnej. 

Niestety, pomimo deklaracji Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju, żadna 
z przesyłanych wersji nie uwzględnia 
postulatów postulatów liczącego bli-
sko 120 tys. osób środowiska inżynie-
rów budownictwa. Niepoparte rzeczo-
wymi argumentami zmiany podważają 
dotychczasowy stan prawny, ugrunto-
wany od 90 lat.

Inżynierowie budownictwa, ale 
również szerzej postrzegane środo-
wisko budowlanych, zgłasza stanow-
czy sprzeciw wobec proponowanych 
zmian. Jego wyrazem jest uchwała 
podjęta na Mazowieckim Zjeździe De-
legatów 26 kwietnia 2019 r. oraz inne 
inicjatywy inżynierskie prowadzone 
w mediach społecznościowych. 

Inżynier Budownictwa to zawód 
zaufania publicznego. To w naszych 
rękach leży bezpieczeństwo zaprojek-
towania, wybudowania i użytkowania 

wszystkich obiektów budowlanych. 
Architekci odpowiadają za estetykę 
i ład przestrzenny, o czym tak często 
sami mówią.

Sformułowane przez Izbę Archi-
tektów RP postulaty nie są nowe. 
Konsekwentnie manifestowane były 
w kolejnych propozycjach zmian le-
gislacyjnych, a ich celem pozostaje 
zdominowanie procesu inwestycyjne-
go przez to środowisko. Początkiem 
tego zawłaszczenia jest propozycja, by 
zakres czynności projektowych był za-
strzeżony wyłącznie dla architekta. To 
właśnie architekt ma być uczestnikiem 
procesu budowlanego. Mianowicie 
zgodnie ze stanowiskiem IARP:

›  uczestnicy fazy projektowej to: 
inwestor, administracja publiczna 
i architekt; 

›  uczestnicy fazy techniczno-reali-
zacyjnej to: inwestor, administracja 
publiczna, architekt/główny pro-
jektant, projektanci, wykonawcy.

Obrazuje to jak w soczewce dążenia 
architektów do wyłącznego realizowa-
nia przez nich prac projektowych. To 
właśnie architekt ma inicjować proces 
inwestycyjny. Co więcej, ma brać udział 
jako główny projektant we wszystkich 
branżach, nawet przy budowlach,  
na których architekci po prostu się 
nie znają (mosty, drogi, kolej, zapory,  
linie przesyłowe, rurociągi, składowi-
ska, itp.), co spowoduje istotne zawi-
rowania w budownictwie infrastruk-
turalnym.

Co jeszcze bardziej niepokojące, ar-
chitekt ma mieć prawo do kierowania 
budową i robotami budowlanymi we 

wszystkich branżach, a to przecież in-
żynierowie są odpowiedzialni za bez-
pieczeństwo konstrukcji i są do tego 
zadania kształceni.

Już pierwsze postulaty architek-
tów chce się skonsumować w obecnie 
procedowanym projekcie noweliza-
cji ustawy Prawo budowlane z dnia 8 
kwietnia 2019 r., chociażby w zakresie 
i formie zakresu projektu budowlane-
go, który ma obejmować jedynie:

1.  Projekt Zagospodarowania Tere-
nu.

2.  Projekt architektoniczno-budow-
lany – stanowiący rodzaj koncep-
cji architektonicznej, odchudzo-
ny bardzo mocno w stosunku do 
stanu obecnego.

3.  Projekt techniczny – do niego 
przerzucono z obecnego PAB 
konkrety, czyli konstrukcję jako 
branżę, wyniki obliczeń statycz-
no-wytrzymałościowych, opra-
cowania geologiczno-inżynier-
skie i geotechniczne warunki 
posadowienia. 

Organ administracji architektonicz-
no-budowlanej ma zatwierdzać jedy-
nie dwa pierwsze rozwiązania, które 
ma podpisywać architekt. 

Projekt techniczny, opracowywany 
już przez właściwego inżyniera bran-
żowego, ale pod nadzorem architekta, 
powinien być przedłożony do organu 
dopiero w momencie występowania 
o pozwolenie na użytkowanie. 

Ww. propozycja jest ogłaszana jako 
usprawnienie procesu inwestycyjnego 
przez odchudzenie projektu, polega-
jące na ograniczeniu jego zawartości 
na etapie pozwolenia na budowę. 

Przypadek czy... 
...skoordynowana i z góry zaplanowana akcja? Rozdzielenie 
ustaw to dopiero początek.

MARIUSZ OKUŃ

MARIUSZ OKUŃ 
Inżynier, 
rzeczoznawca 
budowlany
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Jerzy Majewski
(1925-2019)

O dszedł Jerzy Majewski, wybit-
ny Człowiek Budownictwa, 
były Prezydent Warszawy. 

Mieszkańcy stolicy nie są zapewne świa-
domi, jak bardzo Jego zaangażowanie 
i determinacja przyspieszyły uruchomie-
nie warszawskiego metra. Jerzy Majewski 
stał się szczególnie bliski naszej izbowej 
społeczności w 2014 roku, gdy Rada MO-
IIB po wnikliwej analizie dokonań Prezy-
denta, przyznała Mu tytuł Złotego Pro-
motora Budownictwa. 

Jerzy Majewski ukończył studia na Wy-
dziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej 
w 1953 roku. Prace w Miejskim Przedsię-
biorstwie Robót Budowlanych podjął już 
w 1948 roku, awansując aż do stanowiska 
naczelnego inżyniera. Trudne powojenne 
czasy wymagały promowania rzetelnych 
i zainteresowanych zawodem młodych 
ludzi jeszcze w czasie studiów. Po solidnej 
praktyce już 1954 roku znalazł się w Mini-
sterstwie Gospodarki Komunalnej, w któ-
rym 10 lat później został wiceministrem. 

Uprawnienia budowlane zdobył w 1957 
roku. W latach 1967-73 był przewodniczą-
cym Rady Narodowej Warszawy, a następ-
nie (1973-82) jej prezydentem. Przez czter-
naście lat (1969-83) zasiadał w stołecznej 
Radzie Narodowej. W latach 1968-76 jako 
poseł V i VI kadencji zasiadał w Sejmie. Nie-
zależnie od wysokiej pozycji zajmowanej 
w administracji państwowej, nie oddalał się 
nigdy od ulubionej profesji. W Jego gabi-
necie dyskusje o praktycznych potrzebach 
budownictwa zyskiwały realny kształt. 

W 1982 roku powrócił do resortu bu-
downictwa. Od stycznia 1991 był podse-
kretarzem stanu w MBIPMB i jednocześnie 
pełnomocnikiem Rządu ds. budowy me-
tra. W latach 1971-84 kierował Społecznym 
Komitetem Odbudowy Zamku Królew-
skiego, co było również spektakularnym 
zadaniem zgodnym ze społecznymi ocze-
kiwaniami. Później zaangażował się w pra-
ce Społecznego Komitetu Budowy Metra, 
a następnie został członkiem Zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Od 

1960 roku pozostawał aktywnym człon-
kiem PZITB, pełniąc funkcje wiceprzewod-
niczącego Zarządu Głównego, członka 
a następnie przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego 
Komisji Mieszkalnictwa, przewodniczące-
go komitetów organizacyjnych corocz-
nych konferencji w Spale. Uczestniczył też 
w organizacji konkursów „Budowa Roku”. 
Od 2005 był członkiem honorowym Sto-
warzyszenia.

Za swoją działalność został odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, także licznymi wyróżnienia-
mi resortowymi i stowarzyszeniowymi.

W kręgach licznych współpracowni-
ków, podwładnych i kolegów cieszył się 
ogromną sympatią i poważaniem, jako 
człowiek niezwykle pracowity i zaanga-
żowany. Piastując bardzo liczne wysokie 
stanowiska, nie zapominał o koleżeńskim 
stosunku do współpracowników. Jego 
zaangażowanie w społeczną działalność 
zasługuje na najwyższy szacunek.  
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„
To od nas, 
inżynierów 
budownictwa 
zależy 
uświadomienie 
inwestorów, 
jak szkodliwy 
projekt jest 
wprowadzany. 
Budowa będzie 
droższa, ryzyko 
większe...

Możemy sobie jedynie wyobrazić jakie 
to będzie niosło za sobą konsekwencje.

Ograniczenie się na etapie pozwo-
lenia na budowę jedynie do projektu 
zagospodarowania oraz projektu ar-
chitektury nie daje żadnej gwarancji 
możliwości zrealizowania obiektu bez 
weryfikacji jego wykonalności poprzez 
projekty branżowe. 

Konsekwencją takich propozycji bę-
dzie realne zagrożenie katastrofą bu-
dowlaną (brak sprawdzenia rozwiązań 
konstrukcyjnych na odpowiednim eta-
pie). Zwiększenie perturbacji w fazie 
realizacyjnej poprzez dorabianie pro-
jektów branżowych, co wydłuży proces 
budowy. Ponadto jak rzeczoznawca ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych ma 
sprawdzić projekt architektoniczny bez 
projektów instalacji? Idźmy dalej: jak 
służby, Państwowa Straż Pożarna, Sa-
nepid czy Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego mają odebrać obiekt? 
To dopiero będzie prawdziwa „mission 
impossible”. A pytań jest więcej... 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa prze-
słała do Artura Sobonia, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju nasze uwagi do projektu ustawy 
o zmianie ustawy Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw.

Podsumowując w wielkim skrócie 
należy stwierdzić, iż ewentualne bez-
refleksyjne wprowadzenie ustaw spo-
woduje ogromny chaos w procesie 
budowlanym, wydłużenie czasu inwe-
stycji, a także znaczący wzrost kosztów 
inwestora. Dodatkowe koszty realizacji 
spowodowane będą zwiększoną licz-
bą zmian, błędów, kolizji i niezgod-
ności, które będą „prostowane” tzw. 
projektem technicznym dołączonym 
do wniosku o pozwolenie na użytko-
wanie.

Będziemy na bieżąco informować 
o stanie prac legislacyjnych na naszej 
stronie internetowej i w mediach spo-
łecznościowych.  
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A ndrzej Przesmycki, inżynier bu-
downictwa, prezes firmy zarzą-
dzającej wielkimi budowami,  jako 

dziecko wakacje spędzał u babci na Śląsku, 
w sąsiedztwie lotniska Pyrzowice. Tam złapał 
bakcyla do latania. W młodości przeszedł po-
ważną chorobę, wiedział, że nie przyjmą go 
do  lotnictwa wojskowego. Studiował na Wy-
dziale Budownictwa w Olsztynie, w 1999 roku 
rozpoczął pracę na budowach, a od  2002 r. 
w międzynarodowych korporacjach.

– Praca inżyniera projektu na wielkich 
budowach to zajęcie trudne. Już w nie-
dzielę chodziłem zdenerwowany, budzi-
łem się o piątej rano zlany potem z myślą, 
ile problemów na mnie czeka. Długo tak 
nie można pracować. 

W końcu postanowił zrezygnować i zo-
stał samodzielnym inżynierem budownic-
twa. Były obawy, ale szybko zaczęli zgłaszać 
się dawni klienci z korporacji, powierzali 
coraz większe inwestycje do prowadzenia. 
Pan Andrzej tworzył zespół. Dzisiaj firma 
zatrudnia 40 osób, zajmuje piętro biurowca 
Złotych Tarasów, prowadzi budowy w całej 
Polsce i krajach EŚW, w tym tak prestiżowe 
jak Varso Tower – najwyższego budynku 
w Unii Europejskiej.

Lot nad Jeziorak
Lotnictwo wróciło w 2009 r. – Wreszcie 

mogłem spełnić marzenie dzieciństwa. 
Zacząłem od szybowców, bo kurs koszto-

wał nie kilkadziesiąt tysięcy, a sześć i pół. 
Pierwszy lot. – Marzysz o romantycz-

nym przeżyciu – mówi pan Andrzej – ale 
gdy już siedzisz za  sterami, nie ma czasu 
na podziwianie widoków. Trzeba nawigo-
wać, korespondować z wieżą, obserwo-
wać przyrządy. 

W 2015 roku zrobił kurs pilota samolotu 
turystycznego, w tym roku kurs instruktor-
ski.  Latanie samolotem silnikowym to nowe 
odkrycia. – Samolot turystyczny może latać 
niemal dowolnie na przestrzeni powietrznej 
Polski i Europy. Poczułem wolność latania.

Jeden z pierwszych lotów pan Andrzej 
odbył nad Jeziorak. Pomachał skrzydłami 
nad rodzinnym domem w Jerzwałdzie. – 
Ojciec był niezwykle ze mnie dumny…

Pan Andrzej lata też biznesowo. Na bu-
dowę w Suwałkach samochodem jechałby 
5 godzin, samolotem docierał w 75 minut. 
– Jednego dnia zdążyłem być na budowie 
w Suwałkach, w Giżycku i wrócić do War-
szawy. Autem taka trasa zajęłaby mi 2 dni.

Kolejny etap przygody – Cessna 172 N. 
Samolot, który kupił pan Andrzej, został 
zbudowany w 1978 roku. – Taki stary? – 
dziwią się niewtajemniczeni. Nie wiedzą, 
że w lotnictwie obowiązuje resurs. Nie-
zależnie od dobrego stanu technicznego 
danego elementu samolotu, po określonej 
liczbie godzin, wymienia się go na nowy. 

By latać potrzebny jest sukces finansowy, 
i czas. Z tym drugim zaczął być  problem…

Decyzyjność zespołu
Grafika w pokoju konferencyjnym firmy: 

Stado wilków rozciągnięte w kolumnę. Na 
przedzie 3 wilki stare i schorowane – to one 
nadają tempo. Za nimi 5 wilków najsilniej-
szych, gotowych do obrony stada. Grupa 
środkowa – samice i młode – zabezpieczona 
przez najsilniejszych. Na końcu idzie wilk-lider 
– upewnia się, że żaden wilk nie został w tyle 
i że wszystkie idą w w jednym kierunku.

– Zatrudniałem najlepszych fachowców 
– tłumaczy sens grafiki pan Andrzej – ale to 
na mnie spoczywało i podejmowanie de-
cyzji biznesowych, technicznych. Traciłem 
dużo czasu na zarządzanie, a nie widziałem 
u ludzi satysfakcji. Wykonywali pracę najem-
ną. Zacząłem zastanawiać się nad komuni-
kacją w firmie. Jak sprawić, by każdy członek 
zespołu miał wpływ na jej funkcjonowanie 
i rozwój? W marcu ubiegłego roku podjęli-
śmy decyzję o zmianie modelu prowadze-
nia firmy – z przywództwa na decyzyjność 
zespołu. To ekipa decyduje o wszystkim – 
zespół wymyśla koncepcje, rozwiązuje pro-
blemy i podejmuje decyzje biznesowe. Jaw-
ne są przepływy finansowe, nawet zarobki, 
bo pracownicy zadeklarowali jawność. 

Skutki? Każdy czuje się odpowiedzialny za 
firmę, problemy są dyskutowane. Nie ma  żą-
dań podwyżki, a energia pracowników sku-
pia się na tym, jak usprawnić działanie firmy.  

– To była ryzykowna, ale dobra decyzja 
– podsumowuje pan Andrzej. - W jedną 
osobę szybciej się biegnie, w zespole dłu-
żej i dalej. Mam prawo veta, ale ani razu 
z niego jeszcze nie skorzystałem. 

No i mam więcej czasu na latanie. Tam 
jestem i chcę być pilotem.   

FOT. ARchIwum AnDRZEJA PRZESmYcKIEGO FOT. ARchIwum AnDRZEJA PRZESmYcKIEGO

Ku górze! 
Kamil Zdanowski

Inżynier, który marzył, by latać...

1.  Praca pozwoliła mu zrealizować największe 
marzenie – mieć własny samolot.

2. Andrzej Przesmycki na budowie Varso Tower.
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J ego charakterystyczne wieżyczki, 
ozdobne balustrady i tralki osadzo-
ne na potężnych arkadach stanowią 

tło pośpiesznych dni pracy i luźniejszych 
weekendowych wieczorów, kiedy długi 
cień mostu pada na tłumy przechadzające 
się tętniącymi nocnym życiem bulwarami. 
Współczesnemu warszawiakowi trudno 
wyobrazić sobie miasto bez Poniatosz-
czaka. Zgiełk na rondzie gen. Charles’a de 
Gaulle’a, dzwonek tramwaju dojeżdżające-
go do przystanku, elewacje Muzeum Naro-
dowego i Muzeum Wojska Polskiego, zielo-
ny park pełen starych drzew. Zabudowania 
Powiśla z lewej i Solca z prawej strony wia-
duktu. Krótka podróż nad Wisłą z roztacza-
jącą się wokół panoramą miasta. Misternie 
utkana korona stadionu – i dojeżdżamy do 
kolejnego gwarnego węzła komunikacyj-
nego, ronda Waszyngtona, łączącego dro-

gi ze Śródmieścia, Saskiej Kępy, Grochowa, 
Kamionka, Starej Pragi. Stojąc w tym hała-
śliwym miejscu trudno sobie wyobrazić, 
że sto lat temu, świeżo wybudowany most 
Poniatowskiego, największa i najnowocze-
śniejsza inwestycja Warszawy początku 
dwudziestego wieku, prowadził… w pole, 
a podróż dorożką po piaszczystym nasypie 
umilały sielskie krajobrazy żyznego nadwi-
ślańskiego terenu, upstrzonego gdzienie-
gdzie bielonymi domkami i drewnianymi 
budynkami gospodarczymi. 

Pierwsze stałe szlaki komunikacyjne 
przez Saską Kępę przeprowadzono na po-
czątku XIX wieku. W tym czasie zaczęły tam 
powstawać zabudowania, głównie partero-
we drewniane domy. W latach 60. XIX wieku 
Saską Kępę zamieszkiwało zaledwie około 
100 osób. Zielone, malownicze tereny już 
za czasów saskich służyły jako miejsce wy-

poczynku i wiosennych pikników, jednak to 
właśnie w wieku XIX życie towarzyskie roz-
kwitło. Od wiosny do jesieni łodzie odbijają-
ce ze stacji obok młyna parowego na Solcu 
przewoziły na drugi brzeg spragnionych 
zabawy, przygody i wypoczynku mieszkań-
ców stolicy. Po kilkunastu minutach na po-
kładzie Paryskiej Gondoli, przy wtórze krzy-
ków hałasów i pozbawionej harmonii gry na 
przypadkowych instrumentach, podróżni 
dobijali do brzegu, na którym czekały ich 
liczne atrakcje. Lokale rozrywkowe takie jak 
„Pod Dębem”, „Prado” czy „Pod Orzechem” 
oferowały szeroki wybór trunków oraz roz-
rywek. Na karuzelach wirowały dzieci, pano-
wie mierzyli siły na strzelnicach czy kręgiel-
niach, a młodzieńcy z uwagą obserwowali 
suknie panien korzystających z huśtawek. 
W restauracjach z ogródkami organizowa-
no zabawy na świeżym powietrzu. 
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W cieniu Trzeciego Mostu
Nieodłączny element krajobrazu Warszawy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiek-
tów w mieście, subtelny w swoim monumentalizmie, ponadczasowo eklektyczny świadek 
przełomowych wydarzeń w historii Polski – most im. Ks. Jerzego Poniatowskiego.

AMALIA SZAŁACHOWSKA



Dziewiętnasty wiek to czas znamienny 
także dla lewobrzeżnej Warszawy. W 1813 
roku powódź zajęła znaczną część Powiśla, 
niszcząc drewnianą zabudowę, niewielkie 
dworki oraz stare składy towarowe. Po klęsce 
żywiołowej ta część miasta przekształciła się 
w dzielnicę robotniczą. Rozbudowano przy-
stań na Solcu i uregulowano sieć uliczną. 
Powstały zakłady przemysłowe. W drugiej 
połowie XIX wieku fabryki Lilpopa, Raua i Lo-
ewensteina, Gazownia przy Ludnej, Warszta-
ty Żeglugi Parowej skupiały znaczną część 
siły roboczej Powiśla. W 1893 roku wzdłuż 
Wisły wznosił się źle utrzymany wał przeciw-
powodziowy. Na połaciach rozpościerające-
go się wokół niezagospodarowanego terenu 
wypasano bydło, leżały sterty śmieci i jak 
donosił autor Ilustrowanego Przewodnika po 
Warszawie wypoczywało tam „letnią porą 
mnóstwo próżniaków obojej płci”.

Kominy górujące do XX wojny światowej 
nad tą częścią miasta, brak kanalizacji, wszech-
obecna bieda i gwałtowny rozwój przestęp-
czości, sprawiły, że Warszawa odwracając się 
od Powiśla, na wiele lat odwróciła się również 
od Wisły. Warszawiacy niechętnie zapuszcza-
li się na Powiśle. Jednym z najdalej wysunię-
tych nad wschód punktem Śródmieścia, do 
którego docierali były ogrody rozciągające 
się w miejscu Muzeum Narodowego. 

Zanim uregulowano Aleje Jerozolimskie 
na wschód od Nowego Światu, w tym miej-

scu ku Wiśle prowadził wąwóz. Zasypano 
go przed budową mostu. Wzdłuż wytyczo-
nej drogi wznosił się ceglany mur ogrodu 
Wahla. Okazały teren w części obsadzony 
kilkoma setkami drzew owocowych, pełnił 
również funkcje rekreacyjne. Zimą wylewa-

no wodę na plac o powierzchni 1000 m2, 
 alejki również pokryte były lodem. Atrakcją 
dla największych śmiałków był tor przeszkód 
składający się z trasy łyżwiarskiej z dołami 
o ścianach pokrytych lodem. By przejechać 

nad dołem należało się odpowiednio rozpę-
dzić, w przeciwnym razie trzeba było liczyć 
na pomoc przyjaciół.  Latem w ogrodzie or-
ganizowano rozgrywki tenisowe. Zadawali 
na nich szyku panowie w jasnych garniturach 
i panie w sukniach sięgających stóp – a więc 
nieco krótszych niż te wymagane w salonie. 
Sport na świeżym powietrzu stanowił nie tyl-
ko okazję do ruchu, ale również do spotkań 
towarzyskich. 

Budowa mostu Poniatowskiego zmieniła 
wszystko. Na miejscu ogrodów Wahla po-
wstało Muzeum Narodowe, Saska Kępa zy-
skała dogodne połączenie ze Śródmieściem 
i szybko zaczęła wypełniać się modnymi wil-
lami. Tylko Powiśle czekało niemal sto lat na 
swój czas. Przemysłowa dzielnica zamieszka-
na przez ubogich robotników, współcześnie 
jest jedną z modniejszych i najdroższych 
dzielnic Warszawy. Położona u stóp Śródmie-
ścia, w pobliżu najważniejszych jednostek 
naukowych stolicy, swoją historię zachowała 
w nazwach ulic: Topiel, Tamka, Drewniana.   

1.  Wiadukt mostu ok. roku 1920, fot. Franciszek 
Karpowicz.

2.  Pocztówka „Wiadukt w Alejach 
Jerozolimskich”, Wydawnictwo Technika 1914

3.  Związek Oficerów Rezerwy Rz. Pol. Okr. 
Warsz. na specjalne i usilne żądanie 
publiczności warszawskiej urządza 
zwiedzanie tunelu kolejowego pod Alejami 
Jerozolimskiemi...
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Warszawa dawna 
i współczesna
C zarno-białe zdjęcia sprzed stu lat, nietypowe kadry ani 

przebudowy nie zmyliły Czytelników. Opublikowane 
w drugim tegorocznym numerze „IM” wizerunki ważnych 

warszawskich realizacji zostały bez pomyłki rozpoznane, a rozwią-
zanie zagadki najszybciej podali D. Kowalski, R. Bliżycki oraz  
P. Burkiewicz. Gratulujemy – i zapraszamy do kolejnej zabawy. Tym 
razem zdjęcia są współczesne, nowe budynki zestawione zostały 
z historycznymi, a szerokie ujęcia z detalami. Ściany z tarniny sąsia-
dują z kariatydami. Dla trzech pierwszych osób, które rozpoznają 
przedstawione obiekty, prześlą poprawne odpowiedzi na adres  
redaktor@maz.piib.org.pl przygotowaliśmy nagrody niespodzianki.

Konkurs!
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D oszły mnie słuchy, że most Poniatowskiego, który 
w styczniu tego roku obchodził swe 106. urodziny, 
ma być niedługo poddany poważnemu remontowi, 

a może nawet i przebudowie. Na razie nie wiemy, czy roboty 
obejmą sam most, czy również i wiadukt, ale być może, stanie 
się to okazją do zawieszenia kolejnej tablicy na filarach wiaduk-
tu. Kolejnej, gdyż – o czym już kiedyś tu wspominałem – przy 
skrzyżowaniu ul. Kruczkowskiego i Al. 3-go Maja od dawna już są 
wmurowane, spiżowe tablice upamiętniające najpierw budowę 
mostu, potem jego raz i drugi odbudowywanie po zniszczeniach 
wojennych oraz modernizację z lat 80-tych.

Pewnie bym przeszedł nad tym do porządku dziennego, 
w końcu wokół nas toczy się wiele rzeczy ciekawych, gdybym 
jednak – będąc z konieczności już długoletnim stypendystą 
ZUS-u – nie penetrował różnorakich wydawnictw. Dzięki temu 
zaś dowiedziałem się o zaskakujących, chyba nie tylko dla 
mnie, bezpośrednio powojennych perturbacjach, co do sensu 
i kształtu mostu odbudowanego w latach 1945-46.

Kto by się bowiem spodziewał, że byli wówczas i tacy urba-
niści, którzy twierdzili, że w przedwojennym śródmieściu War-
szawy było przepraw mostowych za wiele (?!). Zatem nie nale-
ży odbudowywać dotychczasowego „trzeciego mostu”, przez 
warszawiaków nazywanego - za Wiecha Walerym Wątróbką 
– „poniatoszczakiem”. Dziwne to i świadczące chyba o braku 
wyobraźni, bo dziś mamy przecież siedem mostów i wciąż jest 
ich w mieście za mało.

Zastrzeżenia zgłaszano też wówczas do estetyki całej prze-
prawy mostowej, która rzeczywiście nie mogła budzić za-
chwytów wśród zwolenników architektury modernistycznej. 
Trudno nawet powiedzieć, by był to ciąg dalszy dyskusji po 
konkursie przeprowadzanym przed lat kilkudziesięciu (1904), 
co w swych architektonicznych esejach interesująco opisuje  
b. minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Małgorzata 
Omilanowska (Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja. Studia z ar-
chitektury XIX - XXI wieku, Warszawa 2016).

Tamta dawna rywalizacja twórców architektury sama w so-
bie była nietypowa, gdyż jeszcze przed rozpisaniem konkur-
su, dzięki któremu miano nadać cechy dzieła sztuki obiektowi 
inżynierskiemu, przesądzony został kształt samego mostu – 
most stalowy, z jazdą górą w odróżnieniu od mostu Kierbe-
dzia, który był projektowany z jazdą dołem – oraz na jego prze-
dłużeniu dojazd po żelbetowym wiadukcie. Dodatkowo pod 
wiaduktem miały się znaleźć pomieszczenia dla dużej liczby 
stoisk sklepowych. Co ciekawe, ta komercyjna część projektu 
została zrealizowana dopiero współcześnie, po stu latach.

Na konkurs wpłynęły 34 projekty, które zostały wystawione 
dla publiczności w domu Stowarzyszenia Techników, w dzi-
siejszym domu NOT przy ul. Czackiego. Trzy projekty nagro-
dzono, a 14 wyróżniono „zaszczytnymi wzmiankami”. Ostre 
były publiczne dyskusje na temat poszczególnych rozwiązań 
i w końcu żaden z konkursowych projektów nie dostąpił za-

szczytu realizacji. To, co teraz widzimy, jest w jakimś stopniu 
kompilacją kilku z tych konkursowych projektów, sporządzoną 
przez poszukiwacza cech i rozwiązań narodowych w polskiej 
architekturze, architekta Stefana Szyllera, skądinąd zresztą 
jednego z członków konkursowego jury. W efekcie dzisiaj 
w mostowych wieżycach można się doszukać akcentów rene-
sansowych, nadwiślańskiego gotyku oraz innych elementów 
„swojskiego” budownictwa.

Na początku XX wieku stalowy most nie był oczywiście 
żadną nowością techniczną, ale wiele, może nie tyle wątpli-
wości, co obaw, wzbudzała budowa 702-metrowego wiaduk-
tu żelbetowego. Dla dzisiejszych pokoleń inżynierskich kon-
strukcje żelbetowe są sprawą standardową, ale na przełomie 
XIX i XX wieku było to naprawdę coś nowego. Niekorzystne 
wrażenie w tamtych czasach miały przy tym występujące tu 
i ówdzie awarie budowlane, w szczególności powszechnie 
w świecie znane zawalenie się konstrukcji żelbetowych pawi-
lonów wznoszonych na wystawę światową w Paryżu w 1900 
roku i hotelu w Bazylei w 1901 roku. Żelbet żelbetem, ale sama 
koncepcja dojazdu do mostu, autorstwa inż. Mieczysława Mar-
szewskiego, nie dołem do brzegu rzeki, ale górą po wiadukcie, 
była absolutną nowością i jak na owe czasy rewelacją, jako że 
wcześniej Al. Jerozolimskie wprost zbiegały w dół na Powiśle.

Nie przypadkiem jednak te wywieszone na wiadukcie pa-
miątkowe tablice wymieniają też inż. techn. Wacława Pasz-
kowskiego, jako projektanta w dziale ustrojów żel.-bet. Do 
dziś mogą przecież budzić uznanie zastosowane przez niego 
rozwiązania konstrukcyjne, m. in. w formie belek Vierendeela. 
Ja natomiast zwróciłem uwagę akurat na to nazwisko, bo mi 
coś przypomniało. Otóż w moich młodych latach, w czasie 
studiów, korzystałem z podręcznika pt. „Technologia beto-
nu” napisanego właśnie przez prof. Wacława Paszkowskiego. 
Autor ten musiał być z pewnością w ogóle ciekawą postacią. 
Ogromny i bardzo odpowiedzialny projekt żelbetowego wia-
duktu zrobił mając ledwie lat dwadzieścia kilka, miał też swoje 
5 minut jako minister (1918), zmarł zaś w 1950 roku jako cenio-
ny profesor Politechnice Warszawskiej, a jego wiadukt przeżył 
go już o wiele lat i trwa. I oby tak dalej...  

Żelbet poniatoszczaka
ANDRZEJ BRATKOWSKI

FOT. ARchIwum włASnE

P.S. Na drzwiach Muzeum 
Techniki, mimo jego „unaro-
dowienia”, już od dwu lat wisi 
tablica „CLOSED”!
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Podczas Regionalnego Forum Inżynierskiego w Sierp-
cu w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele 
pięciu Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  
Co mogło z tego wyniknąć? Między innymi interesu-
jące prezentacje, dyskusje, rozmowy z nowymi kole-
gami i spotkania po latach… Relacja z Forum – s. 7. 


