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I zba jako ważny podmiot 
reprezentujący środowi-
sko inżynierów nieustan-

nie monitoruje galopujący 
w ostatnim czasie proces le-
gislacyjny w budownictwie, 
w tym głównie zmiany w usta-
wie Prawo budowlane. Dbamy 
o to, aby merytoryczne argu-
menty miały moc, a nasz głos 
był słyszany. Obok modyfikacji 
Prawa budowlanego, wciąż 
wiele niepokoju budzi sprawa 
próby ustawowego podziału 
zawodów budowlanych – ar-
chitektów oraz inżynierów bu-
downictwa. Delegaci ostatnie-
go Krajowego Zjazdu PIIB mają 
jeszcze w pamięci, że wystąpili-
śmy jako inicjator stanowczego sprzeciwu wobec procedo-
wania tych ustaw, czego wynikiem było przyjęte stanowisko 
Zjazdu. Jako przedstawiciele Izby, której naczelnym celem 
jest obrona praw i godnej pozycji zawodu inżyniera, nie bę-
dziemy się biernie przyglądać, jak o naszych sprawach dys-
kutuje się bez nas.

Podczas licznych kontaktów z przedstawicielami admini-
stracji państwowej, inspektoratów nadzoru budowlanego, 
administracji architektoniczno-budowlanej, a także wła-
dzami samorządowymi, wskazujemy na problemy utrud-
niające pracę członków naszego samorządu, które wspól-
nie staramy się rozwiązać. Inicjatywą MOIIB, która owocuje 
wieloma cennymi wnioskami, są regularnie organizowane 
spotkania pod hasłem „Usprawnienie procesu inwesty-
cyjnego w budownictwie” kierowane do mieszkańców 
i lokalnych instytucji. 

Na ostatnim z nich, 5 września w Wyszkowie przedstawi-
ciele PIIIB oraz MOIIB wraz ze starostą i burmistrzem Wyszko-
wa prowadzili burzliwą dyskusję ze zgromadzonymi gośćmi. 
Włączenie w nią przybyłych reprezentantów: powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego, naczelników wydzia-
łów budownictwa, inwestycji, starostw powiatowych oraz 
sektora finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego daje 
szansę na realną poprawę funkcjonowania procesu inwesty-
cyjnego i eliminowanie trudności na gruncie spraw związa-
nych z formalnościami podczas realizacji inwestycji.

Zastępca sekretarza PIIB Tomasz Piotrowski w wystąpie-
niu „Zmiany w prawie budowlanym – postulaty architektów 
i inżynierów budownictwa” zwrócił szczególną uwagę na 
proponowane rozwiązanie trójpodziału projektu budowla-
nego i odłożenie wymogu opracowania tzw. projektu tech-
nicznego na etap realizacji. Omówił wszystkie negatywne 
konsekwencje takiej zmiany, łącznie z brakiem koordynacji 

na etapie projektowania, co 
jest przecież wbrew światowym 
trendom i metodologii BIM. 
Podsumowując, stwierdził, że 
proponowana przez rząd zmia-
na przyspieszy tylko moment 
uzyskania pozwolenia na budo-
wę, natomiast cały proces inwe-
stycyjny – obejmujący zarówno 
projektowanie, jak i realizację – 
będzie droższy i dłuższy.

Niezmiennie dbamy o inte-
grację środowiska związanego 
z samorządem zawodowym. Se-
zon letni zakończyliśmy uczest-
nicząc w V edycji Regat Żeglar-
skich o Mistrzostwo Polski na 
jeziorze Ukiel, organizatorem 
których była Warmińsko-Ma-

zurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Aktywnie 
uczestniczyliśmy w mistrzostwach brydża sportowego „Misja” 
oraz kolejnym sezonie Ligii Siatkówki Firm PlayVolley. Na jubile-
uszowym Turnieju siatkówki plażowej nasza reprezentacja po-
nownie stanęła na podium. Rozpoczynamy rozgrywki jesienne, 
licząc na ciągły wzrost formy i dalsze sukcesy. W październiku 
czekają nas kolejne okazje do integracji podczas zmagań spor-
towych. Na uwagę zasługują X jubileuszowe Zawody Pływac-
kie Masters w Ostrowi Mazowieckiej i Ogólnopolskie Zawody 
w Strzelectwie Sportowym w siedzibie Sekcji Strzeleckiej CWKS  
Legia Warszawa.

Dbając o rozwój i możliwość zdobywania nowych do-
świadczeń Dział Doskonalenia Zawodowego MOIIB przygo-
tował szeroką jesienną ofertę szkoleń, a Koło Młodych Inży-
nierów kolejne wyjazdy techniczne. 

Rozwijamy współpracę ze środowiskami związanymi 
z budownictwem na Łotwie, Litwie i Białorusi. 

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu Fo-
tograficznego! Jury stanęło przed trudnym wyborem, ze 
względu na liczbę i jakość nadesłanych prac. Zwycięskie 
prace ozdobią kalendarz MOIIB na 2020 rok, a ich autorzy 
otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Należy pamiętać, że nasz samorząd to nie tylko Rada 
Okręgowa, delegaci, zespoły i komisje, lecz my wszyscy spra-
wujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
To jest nasza Izba i potrzebne jest zaangażowanie i działanie 
nas wszystkich w ramach wspólnie wytyczonych celów.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie  
maz.piib.org.pl oraz na profilu Facebook @Mazowiecka-
OIIB. Jesteśmy dla Was i zachęcamy do aktywnego udziału 
w życiu naszego samorządu.  

Nic o nas – bez nas!
ROMAN LULIS

fot. Krzysztof zięba

1

1.  Konferencja w Wyszkowie.

3

sł
ow

em
 w

st
ęp

u



Panie Profesorze, Pana nominacja 
profesorska została przyjęta z du-
żym uznaniem przez środowisko in-
żynierów. 

Tak? A teraz wrabiają mnie w wywiad 
(śmiech). Niech inni się chwalą. 

Nie chodzi o chwalenie się, lecz 
przybliżenie Pana osoby, dorobku 
i poglądów członkom Izby. 

Bardzo cenię sobie działalność w Izbie, 
mam tutaj wielu przyjaciół i poczucie, że 
wykonujemy dobrą robotę. Od czterech 
kadencji jestem członkiem Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, od dwóch jej 
przewodniczącym. Wśród przystępu-
jących do egzaminów na uprawnienia 
budowlane jest wielu moich studentów. 
Kiedy zdają egzamin, mają już za sobą 
pierwsze lata pracy. Obserwuję, czy re-

alizują się w zawodzie, czy też życie pod-
cina im skrzydła. Mam wielką satysfak-
cję widząc, że tak wielu młodych ludzi  
to świetnie przygotowani fachowcy i pa-
sjonaci zawodu inżyniera. 

Izba realizuje cele edukacyjne...
Izba daje możliwości szkolenia zawo-

dowego po zakończeniu studiów – to jest 
bardzo ważne dla środowiska inżynierskie-
go. Nasz samorząd ma też wpływ na pra-
wodawstwo – co widzimy chociażby teraz, 
gdy procedowane są zmiany w Prawie bu-
dowlanym. Z kolei dla kształcenia technicz-
nego ważna jest obecność Izby na uczel-
niach jako aktywnego konsultanta, który 
ma realny wpływ na program studiów. 

Od 1984 roku pracuje Pan Profe-
sor na uczelni. Co jest najważniej-
szym motywem Pana pracy?

Zajmuję się geotechniką, budownic-
twem hydrotechnicznym, rekultywacją, 
ochroną gruntów. Zawsze ważne było dla 
mnie łączenie pracy dydaktycznej z wy-
konywaniem zawodu inżyniera. Praco-
wałem w biurze projektów, brałem udział 
w budowach obiektów wojskowych, 
szpitali, elektrociepłowni, projektowa-
łem wały ochronne rzek i zabezpieczenia 
składowisk odpadów. Wszędzie zabiera-
łem studentów, by zobaczyli w praktyce 
to, o czym ich uczę. Kiedy prof. Wojciech 
Wolski zaproponował mi pracę na uczel-
ni, była to wielka nobilitacja – dla mnie 
i dla moich rodziców, szczęśliwych że ich 
syn, chłopak z Podlasia, ze wsi o nazwie 
Przytulanka, będzie pracował na uczelni. 
Nigdy nie żałowałem tej decyzji. Od lat 
dziewięćdziesiątych zajmowałem się bu-
downictwem zrównoważonym, ochroną 
środowiska, a więc tematami, które dzisiaj 
są wręcz kluczowe dla przetrwania cywi-
lizacji. Wiele skorzystałem z wyjazdów na 
staże – do Holandii, Turcji, Danii. Pracowa-
łem z najlepszymi specjalistami na świe-
cie. Podpatrzone sposoby, na przykład 
zabezpieczania składowisk odpadów, wy-
korzystywałem potem w swojej pracy i na 
uczelni. Wybrałem twórczy, rozwojowy 
kierunek. Profesura, od której pan zaczął, 
zmusiła mnie do podsumowania dorob-
ku: ponad 250 prac dyplomowych, czte-
rech wypromowanych doktorów i pięciu 
kolejnych, których prowadzę jako opie-
kun. Mogę podziękować rodzinie za cier-
pliwość, bo różne aktywności, którym się 
oddaję – doszła jeszcze praca społeczna 

„
Mam wielką 
satysfakcję, 
widząc, że tak 
wielu młodych 
ludzi to świetnie 
przygotowani 
fachowcy, 
pasjonaci zawodu 
inżyniera. 

fot. adam Jabłczyn

Profesor, inżynier, 
maratończyk
Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał Eugeniusz 
Koda, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
MOIIB, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska SGGW.

ROZMAWIA AdAM JABłCZyN
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– wymagały czasu, a często i wyrzeczeń. 
Polski inżynier a inżynier budow-

nictwa na Zachodzie i na Wschodzie 
– są różnice w kształceniu, pracy, 
myśleniu o zawodzie?

W porównaniu z uczelniami zachod-
nimi, bardzo słaba jest u nas współpraca 
uczelni z ośrodkami naukowymi i biz-
nesem. Są różne przeszkody formalne, 
a często kapitał zagraniczny woli po 
prostu współpracę z uczelniami w swo-
im kraju. Na Zachodzie takie powiąza-
nia są standardem.

Dopiero co wróciłem z wyjazdu z de-
legacją Izby na Białoruś. Zobaczyliśmy 
tam, jak bardzo Białorusini starają się 
powiązać studia z ośrodkami nauko-
wymi. Związali się z Chinami; niedaleko 
Mińska powstaje olbrzymie centrum 
GREAT STONE – miejski ośrodek prze-
mysłu nowoczesnych technologii i na-
uki, w którym ma pracować kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi. Na Białorusi wiodące firmy 
projektowe i budowlane stosują już BIM. 
Oczywiście, w Polsce też budujemy rela-
cje uczelni z nauką i biznesem, BIM jest 
elementem kształcenia, firmy szukają 
zdolnych studentów na uczelniach – ale 
nadal jest bardzo dużo do zrobienia. 
Wchodzi teraz reforma szkolnictwa wyż-

szego. Czy zadziała? Jest bardzo dużo 
niepewności, także co do tego, czy uda 
się wypracować model ścisłej współpra-
cy uczelni z ośrodkami naukowymi.

Znany jest Pan Profesor z jeszcze 
jednej specjalności: biega maratony. 
Z kim Pan się ściga?

Z samym sobą, ze swoimi słabościami. 
Biegałem w czasach studenckich i po-
tem, a do regularnego treningu wróciłem 
10 lat temu. Przebiegłem koronę półma-
ratonów (5 biegów w ciągu roku) i koro-
nę maratonów (5 biegów w ciągu roku) 
– z czasami w granicach 3 godz. 30 min. 
Dwukrotnie przebiegłem Bieg Rzeźnika 
na 80 km (limit czasu 16 godzin). Biegam 
cztery razy w tygodniu po 10-20 km. 
Często wokół SGGW i w Lesie Kabackim. 
W wielu biegach uczestniczyłem razem 

z moimi studentami – to pomaga w bu-
dowaniu relacji. Czym jest bieganie? To 
koniec z bólem pleców, ale też najlepszy 
czas na przemyślenie różnych proble-
mów. Martwię się wtedy tylko tym, żeby 
zapamiętać i zapisać, gdy dobiegnę, co 
się urodziło w głowie (śmiech).  

Eugeniusz Koda
(rocznik 1959)  profesor nauk 
technicznych, dziekan Wydziału ds. 
Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, a od 
1 październik dyrektor Instytutu 
Inżynierii Lądowej na SGGW. Doktorat 
obroniony w 1991 r., habilitacja  
w 2012 r. na Politechnice Gdańskiej.   
Ma dwóch synów, jeden jest 
inżynierem, drugi studiuje  
na Politechnice. 

fot. arcHiWUm EUgEniUsza Kody
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1.  Eugeniusz Koda – profesor wśród inżynierów 
i maratończyków. 

2.  Kolejni inżynierowie z uprawnieniami.  
Po egzaminie w MOIIB. 

3.  Jako dziekan Wydziału ds. Nauki SGGW. 
4.  Bieganie ze studentami . 
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P ierwszym punktem wyjazdu 
technicznego było spotkanie  
w sali konferencyjnej Państwowe-

go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Zarządu Zlewni we Włocławku. Uczestni-
ków wycieczki powitali Waldemar Kuta, 
dyrektor Zarządu Zlewni, Hanna Marsza-
łek, kierownik Biura Terenowego MOIIB 
w Płocku oraz Arkadiusz Robakiewicz, 
przewodniczący Zarządu SITWM Oddział 
w Płocku. Dyrektor Kuta przedstawił krótki 
zarys działania Wód Polskich. 

Tama we Włocławku została wy-
budowana w latach 1963-1970 jako 
pierwszy obiekt planowanej zabudowy 
rzeki ośmioma stopniami piętrzącymi, 
zwanej Kaskadą Dolnej Wisły. W wyni-
ku spiętrzenia wody powstał zbiornik 
o powierzchni 75 km2 i pojemności 370 
mln m3. Stopień tworzą obiekty: jaz, za-
pora ziemna czołowa, śluza żeglugowa 
z awanportami, elektrownia wodna, 
przepławka dla ryb, tymczasowy próg 
stabilizujący poziom wody dolnej jazu 
i zapory czołowej, zapora awaryjna za-

mykająca dolinę Wisły na lewym brze-
gu rzeki i zapory boczne wraz z pom-
powniami odprowadzającymi wody 
z kompleksów melioracyjnych. Pracę 
zapory we Włocławku planowano na 
maksymalnie 15 lat. W tym czasie w dol-
nym biegu Wisły miały powstać kolejne 
stopnie i elektrownie wodne. Nigdy ich 
nie wybudowano, a tama we Włocławku 
po latach zaczęła być poważnym zagro-
żeniem z powodu złego stanu technicz-
nego. W 2015 roku zakończono trzyletni 
remont zapory. 

Grzegorz Wesołowski, kierownik 
Obiektu Hydrotechnicznego we Wło-
cławku zaprezentował wykład „Stopień 
Wodny we Włocławku 1970-2019. Główne 
problemy eksploatacyjne spowodowane 
zaniechaniem budowy Kaskady Dolnej 
Wisły”. Jakie problemy? Erozja koryta 
rzeki poniżej stopnia wodnego, wzmo-
żona filtracja wody przez zaporę czołową 
(woda przenika przez podłoże budowli, 
co grozi podmyciem tamy); nadmierna 
sedymentację osadów w części cofkowej 

zbiornika (osady spłycają zbiornik) i po-
garszające się warunki lodowe na zbior-
niku. Rozwiązaniem tych problemów 
może być budowa dodatkowego stopnia 
wodnego w Siarzewie. 

Arkadiusz Robakiewicz, kierownik 
Zespołu Wsparcia Technicznego Zarzą-
du Zlewni we Włocławku, opowiedział 
o powodzi w maju 2010 r. i wnioskach 
technicznych, jakie z niej wynikły. 

Na tamie
Naszym przewodnikiem był Grze-

gorz Wesołowski. Obejrzeliśmy ele-
menty stopnia wodnego. Pan Grzegorz 
wytłumaczył, jak działa próg zabez-
pieczający, jakie są metody rozbijania 
lodu przez lodołamacze, w jaki sposób 
przepuszcza się kry przez jaz. Pytań 
inżynierów było bardzo dużo i tylko 
– paradoksalnie – upał studził cieka-
wość uczestników wycieczki. Na ko-
niec zobaczyliśmy miejsce, w którym 
wrzucono do Wisły ciało bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz miejsce, gdzie zwłoki 
wyłowiono. Stoi tam teraz krzyż. 

Przeszliśmy na teren elektrowni „Ener-
ga Wytwarzanie SA” – największej wod-
nej elektrowni przepływowej w Polsce. 
Wykorzystując energię przepływającego 
strumienia wody, produkuje rocznie 739 
GWh energii elektrycznej (30% krajowej 
produkcji energii elektrycznej z rzek).

Dalszą cześć wyjazdu technicznego 
odbyliśmy autokarem. Pojechaliśmy zo-
baczyć jaz na rzece Skrwa Lewa, tworzący 
zalew zwany Jeziorem Soczewka. Kiedyś 
piętrzono tu wodę na potrzeby XIX-wiecz-
nej papierni. W 1872 roku w Soczewce 
pracowały trzy turbiny o łącznej mocy 116 
KM. W marcu 1979 r. elektrownia została 
zniszczona przez wielką krę, która uderzy-
ła w budowlę. Jaz odbudowano w 1982 r.,  
odtworzono też zalew. Historia małej bu-
dowli hydrotechnicznej w Soczewce to 
takie nieoczekiwane dla nas zakończenie 
wycieczki technicznej, swoiste memento 
dla wielkiej tamy we Włocławku...

Wyjazd „Obiekty hydrotechniczne 
jako element strategii działania Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie” zorganizowało Biuro 
Terenowe Mazowieckiej Izby Inżynie-
rów i Techników Budownictwa w Płoc-
ku, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wło-
cławku oraz Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Wodnych i Meliora-
cyjnych Oddział w Płocku.   
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Na tamie  
we Włocławku
Pierwszy termin wyjazdu – w maju tego roku – musiał 
zostać przełożony z powodu przejścia fali powodziowej 
po intensywnych opadach deszczu na południu 
Polski. W czerwcu, kiedy z Płocka do Włocławka dotarł 
autokar pełen inżynierów i techników z różnych branż 
budowlanych, na rzece było już spokojnie.

ZdZISłAW MAKSyMIUK
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1.  Debata w Wyszkowie. Od lewej Tomasz 
Piotrowski, Mieczysław Grodzki, Grzegorz 
Nowosielski, Jerzy Żukowski, Roman Lulis.

2.  Głos w dyskusji. 

O d lat MOIIB regularnie za-
prasza urzędników, przed-
stawicieli władz i lokalnych 

mieszkańców do dyskusji na temat 
usprawnienia procesu inwestycyjnego. 
Odbyły się one dotąd m.in. w Pruszko-
wie i warszawskiej dzielnicy Wilanów, 
a 5 września 2019 w Wyszkowie. Miej-
scem spotkania była Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 
a debatę poprowadził Rafał Jaźwiński, 
naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

W pierwszej części spotkania gospo-
darze – burmistrz Grzegorz Nowosiel-
ski oraz Starosta Powiatu Wyszkow-
skiego Jerzy Żukowski zaprezentowali 
liczne inwestycje regionu, m.in. przed-
szkole w standardzie zbliżonym do bu-
dynku pasywnego, parking P+R, drogi. 
Przykładem dobrej współpracy między 
instytucjami była budowa kładki pie-
szo-rowerowej na moście należącym 
do Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad. Przewodniczący Rady MOIIB 
Roman Lulis omówił zaś działalność 
samorządu zawodowego inżynierów 
i najważniejsze zadania statutowe. 

Zmiany legislacyjne
Zastępca sekretarza PIIB dr inż. To-

masz Piotrowski w prezentacji „Zmia-
ny w prawie budowlanym – postulaty 
architektów i inżynierów budownictwa” 
opisał najważniejsze i najbardziej kontro-
wersyjne aspekty procedowanej obec-
nie nowelizacji Prawa budowlanego. 
Z pasją wskazał przy tym na szkodliwe 
dla inżynierów, ale też inwestorów, a na-
wet samych architektów konsekwencje 
ewentualnego wprowadzenia zmian. 
Kwestia kluczowa to trójpodział projektu 
budowlanego na projekt zagospodaro-
wania, projekt architektoniczno-budow-
lany oraz projekt techniczny. Ten ostatni 
nie będzie wymagany na etapie uzyski-
wania pozwolenia na budowę, a dopiero 
podczas składania wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie. Opisywanie 
zmian jako „proobywatelskich”, „deregu-
lacyjnych” czy „wolnościowych”, a zwłasz-
cza „usprawniających proces inwestycyj-
ny” zdaniem Tomasza Piotrowskiego jest 
nieuzasadnione. Inspiratorem zmian jest 
według niego dyrektor Narodowego In-
stytutu Architektury i Urbanistyki prof. 
Bolesław Stelmach. Na potwierdzenie 

prelegent przytoczył archiwalny wywiad 
z dyrektorem NIAiU, porównując postu-
laty z odpowiednimi ustępami ustawy. 

W dalszej części przedstawiciel BGK 
opowiedział o produktach finansowych 
banku oraz ich powiązaniu z realizacją 
programów rządowych. Naczelnik wy-
działu architektury mgr inż. Sebastian 
Falba przedstawił proces wydawania 
pozwoleń na budowę, wymieniając ty-
powe błędy w składanej przez inwesto-
rów dokumentacji. Sceptycznie odniósł 
się przy tym do możliwości wyelimino-
wania tych problemów poprzez propo-
nowane zmiany legislacyjne.

Wymiana opinii
Nie ma prawdziwej dyskusji bez róż-

nicy perspektyw. W wyszkowskiej bi-
bliotece rozmawiali przedstawiciele róż-
nych instytucji i środowisk. Głos zabrali 
m.in. architektka, inżynierowie różnych 
specjalności – m.in. Grażyna Lendzion 
i Wojciech Górski, mieszkańcy miasta, 
a wśród poruszanych tematów znalazły 
się użycie elektronicznych wersji doku-
mentów, obieg informacji, rozwiązania 
przyjęte w poszczególnych instytucjach. 
W podsumowaniu konferencji za za-
angażowanie i propozycje usprawnień 
podziękował zebranym przewodniczący 
Rady MOIIB Roman Lulis.  

KRZySZTOF ZIęBA

Proces inwestycyjny: 
usprawnienia
Czy uproszczenie procesu inwestycyjnego oznacza jego  
usprawnienie? O konsekwencjach planowanych zmian  
legislacyjnych debatowali uczestnicy spotkania w Wyszkowie. 
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B yliśmy w Goniądzu, pięknej 
miejscowości leżącej na skraju 
Kotliny Biebrzańskiej. Szkole-

nie odbywało się w środku lata, od 17 
do 21 lipca, a organizatorem była Ma-
zowiecka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa. Wydarzeniu przewodził 
przewodniczący Izby, Roman Lulis.

Elektrownia atomowa  
– wyzwanie budowlane

Cykl spotkań szkoleniowych roz-
począł Tomasz Piotrowski, zastępca 
sekretarza PIIB oraz przewodniczący 
Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM 

w MOIIB. Przedstawił wytyczne do 
projektowania i budowy budynku re-
aktora elektrowni jądrowej w Polsce. 
Na tak odpowiedzialnej i potencjalnie 
niebezpiecznej inwestycji niezwykle 
ważne jest zachowanie reżimu tech-
nologicznego. Na przykład – są bardzo 
ścisłe wymagania co do parametrów 
betonu. Powinien spełniać wymo-
gi norm krajowych oraz Eurokodu 2. 
Nadzór inwestorski musi być bardzo 
restrykcyjny, bo każde odstępstwo 
od projektu grozi niewyobrażalną ka-
tastrofą. Od redakcji dodajmy, że nie 
trzeba daleko szukać, by znaleźć przy-

kłady, że potencjalny błąd na budowie 
rodzi poważne konsekwencje. Awaria 
kolektora ściekowego doprowadza-
jącego ścieki do oczyszczalni Czajka 
w Warszawie to przestroga – wydawa-
łoby się, że w unieruchomionym w be-
tonie tunelu nic zdarzyć się nie może. 
A jednak doszło do awarii, która całko-
wicie zablokowała pracę kolektorów. 

BIM a zamówienia publiczne
Mazowiecka Okręgowa Izba Inży-

nierów stawia na BIM, bo ta metoda  
projektowania, realizacji inwestycji 
i zarządzania nią daje same korzyści 
– optymalizuje budowę, jest źródłem 
oszczędności, a także skraca czas 
budowy. Tomasz Piotrowski omówił 
w kontekście BIM Prawo zamówień 
publicznych. Stan na dzisiaj? Jeszcze 
daleka droga do wprowadzenia obo-
wiązku stosowania BIM w Polsce w za-
mówieniach publicznych. Jest zatem 
czas, by przyswoić sobie nową meto-
dę. Trzeba śledzić działania ustawo-
dawcy, bo z całą pewnością wymóg 
stosowania BIM zostanie wpisany 
do regulacji prawnych. Jeśli chcemy 
konkurować z europejskimi firmami 
inżynierskimi i budowlanymi, musi-
my i nauczyć się modelowania BIM, 
i wdrożyć tę metodę. 

ANNA dOMAńSKA

Inżynierowie  
w Goniądzu
Odbyła się kolejna już impreza szkoleniowo-integracyjna 
w Goniądzu. W programie były szkolenia, wyjazd 
techniczny na Białoruś i spływ kajakowy Biebrzą 
w międzynarodowej obsadzie. Nasza relacja.
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Doświadczenia z wyjazdów 
technicznych

Kolejny panelista, Radosław Cichoc-
ki, zastępca Przewodniczącego Rady 
MOIIB zaprezentował działalność Koła 
Młodych MOIIB oraz omówił wybrane 
technologie i organizację budów na 
podstawie wyjazdów technicznych. Nie-
zwykle pożyteczne są wizyty studyjne 
na budowach. Uczestnicy to inżynie-
rowie, którzy zetknęli się już z praktyką 
budów. Każda nowa inwestycja, którą 
zobaczą, to możliwość zapytania o nowe 
technologie, organizację budowy, za-
rządzanie, a także doświadczenia inży-
nierów, z którymi spotykają się w trakcie 
wizyty. Obwodnica Warszawy czy budo-
wa bloku energetycznego to wręcz pole 
testowe nowych wyzwań inżynierskich. 
Móc poznać doświadczenia innych – to 
dla każdego młodego inżyniera lekcja 
zawodowego wtajemniczenia. 

Tomasz Rawski, członek Rady MO-
IIB przedstawił zagadnienia związane 
z wykonywaniem nawierzchni betono-
wych. Beton jest dzisiaj alternatywą dla 
nawierzchni asfaltowych, przewyższając 
asfalt trwałością.  

Mieczysław Grodzki, prezes Zarzą-
du Krajowej Rady Spółdzielczości oraz 
zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB 
opowiedział o perspektywach rozwoju 

spółdzielczości polskiej we współpracy 
z Inżynierami Budownictwa i Samorzą-
dem Zawodowym Inżynierów.

Prof. Eugeniusz Koda,  przewodniczą-
cy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej opo-
wiedział o procedurach formalno–praw-
nych nadawania uprawnień budowlanych. 
Zawody związane z budownictwem 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
młodych ludzi, czego dowodem jest sta-
le rosnąca liczba osób ubiegających się 
o uprawnienia i uzyskujących je. 

Ryszard Rak, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej przed-
stawił analizę kilku ciekawych spraw 
związanych z odpowiedzialnością zawo-
dową i dyscyplinarną inżynierów.

Paweł Styrnik, członek Mazo-
wieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa zaprezentował temat 
wzmocnienia podłoża gruntownego 
w technologii konsolidacji ze wspoma-
ganiem geodrenami pionowymi VD. Tę 
metodę stosuje się  na budowie Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy. Dre-
naż fundamentów za pomocą drenażu 
pionowego VD to technologia zwią-
zana ze zjawiskiem konsolidacji, czyli 
zagęszczania się gruntu pod własnym 
lub zewnętrznym obciążeniem. Jest 
to jedna z najbardziej sprawdzonych 
i równocześnie najtańszych metod 
wzmacniania gruntu. Tematyka ta była 
dla naszych inżynierów ciekawa także 
dlatego, że jeden z ostatnich wyjazdów 
technicznych organizowanych przez 
Koło Młodych MOIIB był właśnie na bu-
dowę Obwodnicy Warszawy, a więc te-
mat znany, a w Goniądzu pogłębiony.

Wypad do Grodna
W ramach kontynuacji spotkań mię-

dzynarodowych zainicjowanych przez 
Romana Lulisa, Przewodniczącego 
Rady MOIIB, inżynierowie wzięli udział 
w wyjeździe technicznym na Białoruś, 
do Grodna. Mieli tam okazję podziwiać 
architekturę miasta i poznać jej historię. 
Podczas tego wyjazdu uczestnicy zwie-
dzili dolny i górny zamek Stefana Batore-
go, cerkiew Świętych Borysa i Gleba z XII 
w. wraz z muzeum oraz pomnik i grób 
Elizy Orzeszkowej.  Odwiedzili też  sobór 
Opieki Matki Bożej, bazylikę katedralną 
św. Franciszka Ksawerego oraz synago-
gę w stylu eklektycznym.

Na kajaki!
Niezwykle ważną rolę w integracji 

środowiska inżynierów budownictwa 
pełnią zajęcia i spotkania pozazawo-
dowe, szczególnie o charakterze spor-
towym i turystycznym, organizowa-
ne przez MOIIB. W tym roku podczas 
wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego 
w Goniądzu odbył się dziesiąty Mię-
dzynarodowy Spływ Kajakowy In-
żynierów Budownictwa. W spływie 
wzięli udział inżynierowie z Polski oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb 
i stowarzyszeń z Białorusi i Litwy. Uczyć 
się poprzez zabawę i rekreację - to inży-
nierowie też świetnie potrafią.  
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1.  Uczestnicy dziesiątego Międzynarodowego 
Spływu Kajakowego Inżynierów 
Budownictwa. 

2.  Zajęcia szkoleniowe w Goniądzu.
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W obiektywie inżyniera 
JOLANTA łOPACIńSKA

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu fotograficznego MOIIB.

Z godnie z regulaminem kon-
kursu „W obiektywie inżynie-
ra” prace fotograficzne miały 

dotyczyć budynków, budowli lub bu-
dowy. Można było je zgłaszać w trzech 
kategoriach: „MAZOWSZE”, „POLSKA” 
oraz „ŚWIAT”. Zaproszenie do udziału 
w konkursie skierowane było do inżynie-
rów budownictwa – członków MOIIB. 

Termin nadsyłania prac upłynął 31 
sierpnia 2019. Na konkurs nadesłano 13 
zgłoszeń, z czego 2 nie spełniały wy-
mogów formalnych określonych w re-
gulaminie. W związku z tym do udziału 
zakwalifikowano prace zgłoszone przez 
11 uczestników. Regulamin umożliwiał 
zgłaszanie maksymalnie dwóch zdjęć 
w każdej z kategorii. 

Łącznie zostało zgłoszonych 49 prac: 
19 w kategorii Mazowsze, 14 w kategorii 
Polska, 16 w kategorii Świat. Wyboru naj-
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lepszych zdjęć dokonał powołany przez 
Radę MOIIB Zespół ds. konkursu foto-
graficznego. W ramach procedury kon-
kursowej przyznane zostały następujące 
nagrody i wyróżnienia w poszczegól-
nych kategoriach:

KATEGORIA „MAZOWSZE” 
 
I m-ce 
„Pałac Sandomierski Radom  
ul. Żeromskiego 53  
widok z Parku Kościuszki”  
Autor: Jacek Kaczmarski 
 
II m-ce 
„Ul. Wiejska”  
Autor: Marta Sikorska 
 
III m-ce   
„Wejście do BUW Warszawa”  
Autor: Stanisław Choromański 
 
Wyróżnienie 
„Hotel Narvik Serock”  
Autor: Lena Skrzypczak
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KATEGORIA „POLSKA” 
 
I m-ce  
„Konstrukcja wsporcza 
w kopalni Wieliczka” Autor: 
Leszek Nowak 
 
II m-ce   
„Zamek Książ w Wałbrzychu”  
Autor:  
Stanisław Choromański 
 
III m-ce 
„Jaz piętrzący wody Kanału 
Woźnawiejskiego w Środko-
wym Basenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego”  
Autor: Zbigniew Bartosik 
 

Wyróżnienia 
1) „Most Świętokrzyski” Warszawa, 
Autor: Konrad Artur Żabik 

1

2) „Kontakt z Zakopanem”  
Autor: Dariusz Miszkiel 
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KATEGORIA „ŚWIAT” 
 
I m-ce 
„Centrum Informacyjne, Albreda, 
Gambia”  
Autor: Lena Skrzypczak 
 
II m-ce  
„Katedra w Pradze”  
Autor: Dariusz Miszkiel 

 
 
III m-ce 
„Jurta, środkowa Mongolia”  
Autor: Marcin Cieplik 
 
Wyróżnienie 
„Droga Trolla, Trollstigen,  
Norwegia” 
Autor: Lena Skrzypczak

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
uczestnikom pierwszej edycji, mając nadzieję,  
że za rok konkurs również będzie cieszył się zain-
teresowaniemw. Zapraszamy do udziału w kon-
kursie w 2020 roku i czekamy na ciekawe zdjęcia.
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D elegacja MOIIB pod kierow-
nictwem przewodniczącego 
Romana Lulisa i z udziałem 

Eugeniusza Kody, przewodniczące-
go Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,  
Dariusza Karolaka, przewodniczące-
go Komisji ds. podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i integracji oraz Kazimie-
rza Łoniewskiego, kierownika biura 
terenowego w Ostrołęce, wzięła udział 
w serii spotkań z przedsiębiorcami, or-

ganizacjami budowlanymi i przedsta-
wicielami Białoruskiego Narodowego 
Uniwersytetu Technicznego (BNTU) 
w Mińsku, stolicy Białorusi.

Na białoruskiej uczelni  
technicznej

Pierwsze ze spotkań – na uczelni, 
na Białoruskim Narodowym Uniwer-
sytecie Technicznym (BNTU). W trakcie 
spotkania z Jurijem Nikalajczykiem, 

prorektorem BNTU, przewodniczą-
cy Roman Lulis zadeklarował chęć 
współpracy z białoruską uczelnią, 
a Eugeniusz Koda szczegółowo omó-
wił możliwość nostryfikacji w Polsce 
dyplomów inżynierów białoruskich 
i zasad uzyskiwania uprawnień do 
pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie. Mamy nadzieję, że 
kontakty nawiązane z rektorem BNTU 
doprowadzą w najbliższym czasie do 

dARIUSZ KAROLAK

Delegacja Izby  
na Białorusi
W dniach 12-15 września delegacja MOIIB przebywała z wizytą na Białorusi.  
Celem było nawiązanie współpracy z białoruskim środowiskiem oświatowym i technicznym 
w zakresie organizacji szkoleń, wyjazdów technicznych i edukacji. Mieliśmy możliwość 
poznać poziom techniczny i kierunki białoruskiego budownictwa.

1
fot. dariUsz KaroLaK
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zacieśnienia współpracy środowisk 
akademickich SGGW i BNTU oraz kadry 
inżynieryjno-technicznej Mazowsza 
i inżynierów obwodu mińskiego.

Uniwersytet BNTU został założo-
ny w 1920 r. Kształci specjalistów na 
studiach jedno- i dwustopniowych. 
Białoruska uczelnia intensywnie 
współpracuje z inwestorami zagranicz-
nymi, szczególnie chińskimi w zakresie 
kształcenia kadr technicznych i wymia-
ny studentów. W BNTU działa od 2013 
r. Instytut Konfucjusza, przyczyniając 
się do rozpowszechnienia języka chiń-
skiego i nauki tego języka z naciskiem 
na terminologię techniczną. Obecnie 
na uczelni w Mińsku kształci się 1500 
studentów zagranicznych. 

Z zainteresowaniem spotkała się 
oferta szkoleniowa, realizowana dla 
członków MOIIB, omówiona przez 
Dariusza Karolaka – formy, tematy-
ka i dobór kadry dydaktycznej oraz 
realizowane przedsięwzięcia integru-
jące środowisko inżynieryjno-tech-
niczne. Inżynierom białoruskim bra-
kuje możliwości podnoszenia swoich 
kwalifikacji. Model i tematyka szkoleń 
w Polsce - rozwiązania wypracowane 
przez naszą Izbę - spotkały się z du-
żym uznaniem. Inżynierowie białoru-
scy byli zaciekawieni działaniami po-
dejmowanymi przez MOIIB na rzecz 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych osób uczestniczących 
w procesie budowlanym. Ze swojej 
strony zadeklarowaliśmy chęć współ-
pracy z białoruskimi wykładowcami, 
w zakresie prowadzenia wykładów 
technicznych w MOIIB. 

W parku nowoczesnych 
technologii

Przedsiębiorstwo Państwowe Na-
ukowo-Techniczny Park BNTU „POLI-
TECHNIK” zaprezentował Gieniadij 
Pjatigor, zastępca dyrektora gene-
ralnego firmy. Omówił nowatorskie 
technologie w zakresie ochrony anty-
korozyjnej i obróbki metali. Pokazano 
turbinę montowaną na rurociągach 
gazowych, pozyskującą energię elek-
tryczną.

W trakcie spotkań z przedstawicie-
lami biznesu, dyrektor generalny firmy 
budowlanej MAPID, Iwan Hiczewski 
oraz główny inżynier Iwan Astrejko 
opowiedzieli o realizacjach przedsię-
biorstwa na terenie Białorusi. Ok. 56% 
budynków mieszkalnych dotowanych 
przez państwo na terenie Mińska, jest 
budowanych właśnie przez MAPID. 
Budynki są przeważnie wznoszone 

z wielkopłytowych betonowych ele-
mentów prefabrykowanych, w zmo-
dyfikowanej i unowocześnionej wersji 
wielkiej płyty; 96% budów firma reali-
zuje własnymi ekipami. 

Obecnie uruchamiany jest projekt 
pilotażowy budowy domów jedno-
rodzinnych o powierzchni 60-180 m2 
z prefabrykatów betonowych, mon-
towanych wraz z wykończeniem i in-
stalacjami w ciągu zaledwie czterech 
tygodni. Firma MAPID poszukując no-
wych rynków zbytu na swoje produk-
ty, między innymi działa już od dwóch 
lat na Litwie.

W biurze projektów
Ciekawe spotkanie delegacja Izby 

miała też w jednym z największych biur 
projektowych w Mińsku, w Instytucie 
BELGOSPROEKT. Jej szef Artom Juszkie-
wicz omówił rolę projektanta w procesie 
budowlanym, odpowiedzialność cy-
wilną i zasady tworzenia dokumentacji 
projektowych. Biuro zatrudnia około 260 
inżynierów. Zajmuje się projektowaniem 
obiektów kubaturowych na terenie Bia-
łorusi i Rosji. Co ważne z naszej perspek-
tywy i starań Mazowieckiej Izby, obiekty 
swoje realizuje z wykorzystaniem tech-
nologii BIM. Struktura własnościowa BEL-
GOSPROEKT jest państwowo-prywatna. 
60% udziałów ma kapitał chiński. Biuro 
projektowe jest autorem największych 
obiektów sportowych na terenie Mińska, 

fot. bntU

1.  Wysokościowce nad brzegami rzeki Świsłocz. 
2.  Gieniadij Pjatigor, zastępca dyrektora 

generalnego prezentuje działalność w Parku 
Naukowo-Technicznym BNTU.

2

REPUBLIKA BIAŁORUSI

Stolica: Mińsk (1,8 mln 
mieszkańców)
Języki urzędowe: biało-
ruski i rosyjski (częściej 
używany ten drugi)
Mieszkańców: 9,5 mln
Powierzchnia: 207,5 tys. 
km2 powierzchni
PKB: 5760 USD na osobę
Waluta: 1 rubel białoruski 
(1,91 zł)
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między innymi szpitala prezydenckiego, 
za który BELGOSPROEKT otrzymał na-
grodę w konkursie europejskim. 

W parku GREAT STONE
Wizyta w tworzonym chińsko-bia-

łoruskim parku przemysłowym GREAT 
STONE pokazała jeszcze większą skalę 
współpracy Białorusi z Chinami. Me-
nadżer parku Kirył Rogowiets omó-
wił planowane inwestycje i zakres już 
wykonanych prac. Obiekty budowlane 
na terenie parku powstają z wykorzy-
staniem technologii BIM (w zakre-
sie dokumentacji projektowej). Park 
przemysłowy o powierzchni 9150 ha 
znajduje się 25 km od Mińska, w nie-
wielkiej odległości od międzynarodo-
wego lotniska, linii kolejowych oraz 
międzynarodowej autostrady Berlin-
Moskwa. Na terenie parku planowane 
jest umieszczenie stref produkcyjnych, 

biurowych, centrów handlowych, cen-
trów finansowych i badawczych oraz 
budownictwa mieszkaniowego. 

Rozmowy z dyrektorką mińskiego 

biura podróży EDU TRAVEL Tatianą 
Sarakawik dotyczyły możliwości orga-
nizacji szkoleń i wyjazdów inżynierów 
białoruskich do Polski, a także umożli-
wienia im zwiedzania budów na terenie 
Mazowsza. Przewodniczący MOIIB za-
deklarował pomoc w kontaktach z kie-
rownictwem interesujących budów. 

Bardzo merytorycznie przebiegła 
wizyta w firmie budowlanej w Za-
sławiu „PMK-42”, gdzie praktyczne 
aspekty funkcjonowania firmy na bia-
łoruskim rynku przedstawił dyrektor 
Walerij Komar.

Intensywny program 
i dużo korzyści

Wizyta delegacji na Białorusi została 
przygotowana dzięki dużemu zaanga-
żowaniu Kazimierza Łoniewskiego, 
który w MOIIB zajmuje się kontaktami 
zagranicznymi. Dzięki bardzo dobrej 
znajomości języka rosyjskiego, pełnił 
on również funkcję tłumacza. Po stro-
nie białoruskiej Andrei Panasenka, 
zastępca dyrektora Instytutu BNTU nie 
tylko dbał komfortowy pobyt naszej 
delegacji, ale pokazał też, jak wygląda 
słynna białoruska gościnność. 

Podsumowując, dwustronne rozmo-
wy skupiły się na zacieśnieniu współpra-
cy białorusko-polskiej. Z każdej strony jest 
duże zainteresowanie i otwartość na rela-
cje, co dobrze wróży na przyszłość.  

fot. dariUsz KaroLaK

fot. dariUsz KaroLaK

3.   Infrastruktura drogowa i obiekty 
magazynowe w chińsko-białoruskim parku 
przemysłowym „GREAT STONE”

4.  Makieta „GREAT STONE.
5.  Spotkanie z Jurijem Nikalajczykiem, 

prorektorem BNTU. 

3

4

5

fot. dariUsz KaroLaK
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J uż po raz 65. odbyła się w Krynicy 
Konferencja Naukowa Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz 

Komitetu Nauki Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa. Jest 
to zawsze ciekawe wydarzenie, łączą-
ce środowisko naukowe i akademickie 
z czołowymi przedstawicielami świata 
praktyki inżynierskiej oraz przedsię-
biorstw działających na rzecz rozwoju 
budownictwa. Byliśmy na konferencji 
w składzie: przewodniczący Roman Lu-
lis, Mieczysław Grodzki, Paweł Król, 
Juliusz Talarczyk i Wojciech Górski. 

Medal dla Radosława Sekundy
Podczas uroczystej inauguracji wrę-

czono nagrody i medale PZITB. Jednym 
z nagrodzonych był dr inż. Radosław 
Sekunda. Nasz kolega, przewodniczą-
cy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

MOIIB otrzymał z rąk Przewodniczącego 
PZITB, Ryszarda Trykosko oraz Przewodni-
czącego Kapituły, profesora Romana Mar-
cinkowskiego - Nagrodę PZITB im. prof. 
Aleksandra Dyżewskiego za rok 2019 za 
wybitne osiągnięcia praktyczne z zakresu 
inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych 
i procesów budowlanych. Gratulujemy!

Przegląd referatów 
W dniach 15-20 września wygłoszono 

szereg ciekawych referatów. Tematyką 
części problemowej była „Cyfryzacja 
w budownictwie i architekturze”. Wy-
głaszano prelekcje na temat: Big Data, 
grafiki komputerowej i wizualizacji 3D, 
oprogramowania BIM, automatyzacji 
w budownictwie, druku 3D, skanerów 
przestrzennych, projektowania parame-
trycznego, GIS w budownictwie i pla-
nowaniu przestrzennym oraz IoT, czyli 
internetu rzeczy.

Sytuacja na rynku pracy, rosnące ceny 
energii i materiałów budowlanych zmu-
szają branżę budowlaną do mierzenia 

się z wieloma wyzwaniami. Zagadnienia 
omówione w referatach wskazują kie-
runki rozwoju nowoczesnego budow-
nictwa w Polsce i na świecie. 

Na konkretnych przykładach szeroko 
omówiono możliwości wykorzystania 
technologii BIM w budownictwie, umoż-
liwiającej ciągły i natychmiastowy do-
stęp do bieżących informacji o projekcie 
i wszystkich jego kosztach. Przedstawio-
no korzyści płynące z tej technologii oraz 
trudności z jakimi aktualnie spotykają się 
uczestnicy procesu budowlanego. Zwró-
cono uwagę na coraz większe wykorzy-
stanie skanowania laserowego. Wysoka 
dokładność skanów 3D i oprogramowa-
nie w technologii BIM, pozwala tworzyć 
z bardzo dużą precyzją wirtualne modele 
rzeczywistych obiektów budowlanych. 

Dużym  zainteresowaniem cieszył się 
referat: Robotyzacja w budownictwie. 
Rozwój tej dziedziny znacząco przyspie-
szył w ostatnich latach. Polscy uczeni 
i przedsiębiorcy mogą się pochwalić 
znaczącymi osiągnięciami na arenie mię-
dzynarodowej. Pierwsze roboty zaczęto 
stosować na masową skalę już w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, jednak ze 
względu na małą uniwersalność służyły 
głównie do spawania dużych konstrukcji. 
Dzisiaj roboty humanoidalne można wy-
słać w miejsca, gdzie obecność człowieka 
jest dla niego niebezpieczna lub uciąż-
liwa. Skomplikowane układy sterujące 
utrzymują równowagę robotów, dzięki 
czemu, tam gdzie nie można wykorzystać 
dźwigu, transport ciężkich ładunków, na 
przykład po schodach, nie stanowi już 
problemu. Na uwagę zasługują robo-
ty, które metodą addytywną wykonują 
ściany betonowe oraz roboty murarskie. 
Te pierwsze wymagają dopracowania ze 
względu na problem umieszczenia zbro-
jenia w ścianie, natomiast roboty murują-
ce są już z powodzeniem wykorzystywa-
ne na dużych, zagranicznych budowach. 

Podsumowując, referaty były bardzo 
ciekawe. Po każdym z nich toczyła się 
żywa dyskusja zarówno na sali plenar-
nej, jak i potem w kuluarach.  

WOJCIECH GóRSKI

Nowoczesne 
budownictwo
O tym, kto będzie wiódł prym w gospodarce, w dużym 
stopniu decyduje wykorzystanie najnowszych osiągnięć 
techniki. O cyfryzacji i technologiach w budownictwie 
dyskutowano podczas tegorocznej konferencji  
w Krynicy Zdroju.
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1.  Radosław Sekunda, nasz kolega, 
przewodniczący  Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego MOIIB otrzymał Nagrodę PZITB

Wojciech Górski
inżynier, 
doktorant 
WBiIŚ, SGGW
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G ospodarzem placu budowy 
– generalnym wykonawcą 
jest konsorcjum firm IDS-BUD 

oraz MAR-BUD Budownictwo. Kom-
pleks Muzeum Wojska Polskiego, jak 
i powstającą po sąsiedzku na terenie 
Cytadeli siedzibę Muzeum Historii Pol-
ski zaprojektowała stołeczna pracow-
nia architektoniczna WXCA. 

Od więzienia do muzeum
Cytadelę Warszawską kazał zbudo-

wać car Mikołaj I po upadku powsta-
nia listopadowego, aby kontrolo-
wać polski ruch niepodległościowy. 
Twierdza pełniła też rolę więzienia 
śledczego oraz miejsca straceń pol-
skich działaczy narodowych i rewo-
lucjonistów. Cytadela powstała na 

terenie XVII-wiecznego konwiktu pi-
jarów, a otwarto ją po dwóch latach 
budowy 4 maja 1834 roku. W XIX i XX 
wieku stacjonowały w niej jednostki 
i dowództwa wojskowe, kolejno car-
skie, niemieckie i polskie. Do końca 
2013 roku mieściło się w niej Do-
wództwo Wojsk Lądowych, potem 
oddziały Dowództwa Generalnego 

Cytadela muzeów  
w Warszawie
PAWEł KAIM

Pierwszy etap inwestycji został zaplanowany na lata 2018-2021 i obejmuje głównie 
realizację budynku mieszczącego wystawę stałą i czasową Muzeum Wojska Polskiego 
wraz z kompleksem obsługi zwiedzających; dwupoziomowy podziemny parking 
ze zlokalizowanym na nim reprezentacyjnym placem, budowę sieci infrastruktury 
technicznej, komunikacyjnej oraz zagospodarowanie terenu.

fot. Krzysztof zięba
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Rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych 
wojskowych instytucji. W przyszło-
ści teren ten ma zostać przekazany 
całkowicie warszawiakom w ramach 
tzw. „Cytadeli Muzeów”, w którego 
skład wejdzie Muzeum Wojska Pol-
skiego, przeniesione z istniejącej pla-
cówki w Alejach Jerozolimskich.

Wyjazd techniczny
Dziesiątego lipca 2019 roku odbył 

się wyjazd techniczny na budowę 
nowej siedziby Muzeum Wojska Pol-
skiego. Zorganizowała go Komisja 
ds. podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych i integracji MOIIB. W biurze 
budowy uczestnicy mogli zapoznać 
się z interesującą ich dokumenta-
cją techniczną. Dyrektor inwestycji, 
Agnieszka Sadkowska-Penczonek 
omówiła strukturę urbanistyczną 
obszaru – przyjęte rozwiązania prze-
strzenne. Przedstawiła szczegółowo 
formę oraz założenia ideowe dla bu-
dynku muzeum. Głównym jego ele-
mentem jest moduł ekspozycyjny 
(główna funkcja muzeum) o wymia-

rach 60x25x5m. Moduł ten składa 
się z ciągu głównego, aneksów uzu-
pełniających, korytarza techniczne-
go i pomieszczeń pomocniczych. 
Ekspozycja będzie znajdowała się 
w dwunastu modułach, a wystawy 
czasowe w trzech. 

Ciąg główny oświetlony będzie 
światłem sztucznym, pomieszczenia 
techniczne doświetlone światłem 
naturalnym pośrednim. Obiekt zbu-
dowany jest na module 5 m w kon-
strukcji słupowo-płytowej, żelbeto-
wej, monolitycznej. Przyjęcie takiej 
siatki i lekkich ścian działowych 
pozwoliło na swobodne kształtowa-
nie wnętrza w zależności od funkcji 
i potrzeb oraz na redukcję przekro-
jów konstrukcji w miejscach nara-
żonych na znaczne obciążenia. Na 
szczególną uwagę zasługują ściany 
konstrukcyjne o grubości 40 cm, 
docieplone warstwą termoizolacji 
oraz warstwą elewacyjną tj. ścianą 
betonową grubości od 15 do 20 cm  
wylewaną w całości w module około 
7,2x7,2 m jako ściana dociskowa.

W jodełkę
Ściana dociskowa ozdobiona została 

charakterystycznym wzorem chevron, 
potocznie nazywanym jodełką bądź 
zygzakiem. Ten rodzaj betonu architek-
tonicznego będzie pokrywał wszystkie 
ściany zewnętrzne oraz korytarze. W ze-
stawieniu z modną kolorystyką dobrze 
pasuje on do wojskowego charakteru 
obiektu. Ceglastobrązowy odcień be-
tonu architektonicznego to nawiązanie 
do historycznych budynków z cegły 
pełnej, wykonywanych w XIX wieku. 
Budynek wewnątrz również będzie wy-
kończony prefabrykatami betonowymi. 
Wewnątrz krzyży żelbetowych o rozpię-
tości 3,6x3,6 m wkomponowane będą 

fot. matEriały PrasoWE gEnEraLnEgo WyKonaWcy fot.Krzysztof zięba

fot. Krzysztof zięba fot. Krzysztof zięba

2 3

4 5

1.   Roboty budowlane na Cytadeli, lipiec 2019.  
Dwa place budowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie.  

2.  Planowane zagospodarowanie terenu z 
siedzibami dwóch muzeów.  

3.  Detal szalunków. 
4.  Plac Gwardii – wejście do garażu 

podziemnego.   
5.  Uczestnicy wyjazdu technicznego.  

19

ed
uk

ac
ja



kable grzewczo-chłodnicze. Obiekt 
w głównej mierze będzie zaopatrywany 
w ciepło pochodzące z pomp ciepła, dla 
których wykonano ponad sto odwier-
tów pionowych w gruncie o głębokości 
do około 100 m.p.p.t.

Problemy i wyzwania
Kierownik budowy Przemysław Kac-

przak przedstawił inwestycję z punktu 
widzenia wykonawczo-inżynierskiego; 
wspominając niektóre trudności realiza-
cyjne. Już na wstępie budowa nowego 
wjazdu do Cytadeli, niezbędna dla za-
pewnienia dostępu dla sprzętu ciężkie-
go i dowozu materiałów, została spo-
wolniona przez odkrycie nieznanego 
wcześniej cmentarza. Podobnych znale-
zisk było więcej. Plac budowy znajduje 
się na bardzo rozległym terenie woj-
skowym, ważnym także pod względem 
historycznym. Teren budowy stanowi 
około 20 ha z 36 ha całej powierzchni 

Cytadeli. Od samego początku prowa-
dzony jest ścisły nadzór saperski oraz 
archeologiczny. Poszczególne etapy 
robót ziemnych oraz sieciowych były 
wielokrotnie przerywane ze względu na 
odkrycia archeologiczne. Odnajdywano 
m.in. fundamenty starych fortyfikacji 
oraz różne rodzaje pocisków, przy czym 
te ostatnie były na bieżąco wywożone 
i detonowane. Poza obszernym tere-
nem, kilometrami sieci do ułożenia, ko-
lejnym wyzwaniem jest ilość betonów 
architektonicznych. Należy podkreślić, 
że w ramach zadania inwestycyjne-
go do wykonania jest około 70 tys. m2 
powierzchni użytkowej, a większość 
ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych 
została zaprojektowana w strukturze 
betonu architektonicznego. Aktualnie 
jest to największa budowa w Europie 
pod względem ilości betonów archi-
tektonicznych do wykonania w ramach 
jednego obiektu budowlanego.

fot. Krzysztof zięba

6

„
Wykonanie 

w betonie 

architekto-

nicznym  

ścian o tak 

precyzyjnym 

wzorze

jest nie lada 

wyzwaniem.
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Z bliska
Po obowiązkowym krótkim szkoleniu 

BHP uczestnicy wyjazdu technicznego 
udali się  na plac budowy. Na miejscu 
można było dokładnie zapoznać się 
z zakresem robót geotechnicznych, żel-
betowych, sieciowych oraz innych wyko-
nywanych w ramach zadania inwestycyj-
nego.  Największym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszyły się ściany doci-
skowe wykonane jako elewacje z betonu 
architektonicznego z odciskiem wzoru 
chevron. Trzeba tutaj przyznać, że wyko-
nanie ścian w betonie architektonicznym 

o tak precyzyjnym wzorze jest nie lada 
wyzwaniem dla współczesnej techno-
logii. Już samo poprawne wykonanie 
betonu architektonicznego przysparza 
wielu trudności. W zestawieniu z dodat-
kowymi czynnikami takimi jak narzucony 
moduł ścian, rozstaw ściągów, zaprojek-
towanie oraz dobranie specjalnych sza-
lunków, zbrojenia oraz co najważniejsze 
mieszanki betonowej, która nota bene 
jest barwiona na jednolity kolor – jest nie 
lada wyzwaniem. Do powyższego opisu 
należy dodać, że szczeliny dylatacyjne 
zostały zaprojektowane w taki sposób, że 
są prawie niewidoczne. W związku z tym 
elewacja jest odbierana przez oglądają-
cych jako jednolita płyta. Kierownictwo 
budowy wyjaśniało, że największym 
wyzwaniem inżynierskim przy tego 
typu ścianach jest parcie mieszanki be-
tonowej na szalunek. Rozwiązanie tego 
zagadnienia w warunkach budowy wy-
maga uwzględnienia wielu czynników. 

Trudność wykonania elewacji jest potę-
gowana również zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, co wymuszało ciągłe 
korekty technologii betonowania oraz 
doboru mieszkanki betonowej i sposo-
bu jej układania. Parametry te muszą 
być dostosowane przede wszystkim do 
temperatury. 

Kadra budowy w sposób precyzyjny 
odpowiadała na pytania zadawane przez 
uczestników wyjazdu, a na budowie moż-
na było zapoznać się z rozwiązaniami nie 
stosowanymi na podobną skalę w innych 
polskich inwestycjach.  

fot. Krzysztof zięba fot. Krzysztof zięba

fot. Krzysztof zięba fot. Krzysztof zięba
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6.   Na placu budowy. 
7.  Dyrektor inwestycji  architekt wiodący 

z ramienia wykonawcy, Agnieszka 
Sadkowska-Penczonek,.  

8.  Tzw. mock-up, na którym dopracowano 
szczegóły montażu, deskowania, a także 
oświetlenia elewacji.  

9.  Wzór chevronu. 
10.  Plac Gwardii.

10

Paweł Kaim 
mgr inż. 
budownictwa 
lądowego, 
rzeczoznawca 
budowlany 
SITPMB
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B udowę kompleksu rozpoczę-
to we wrześniu 2018 r. przy 
ulicy Burakowskiej w Warsza-

wie, w miejscu dawnej bazy Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Oczyszczania. 
Inwestorem tego ogromnego przed-
sięwzięcia jest  HB Reavis Poland, 
a generalnym wykonawcą HB Reavis 
Construction. Największą warszawską 
inwestycją firmy HB Reavis Poland jest 
znany nam z poprzedniego wyjazdu 
technicznego Varso Tower – 310-me-
trowy wieżowiec w budowie, najwyż-

szy w Unii Europejskiej. Po budowie 
oprowadzał nas Jarosław Dobrzyński, 
Project Menager HB Reavis.

Przy Burakowskiej na powierzchni 
dwóch hektarów ma powstać kom-
pleks biurowy ze 120-metrowym wie-
żowcem oraz przyległymi budynkami 
o wysokości od 6 do 9 kondygnacji. 
Zabudowa ma kształt litery C. Biurow-
ce mają służyć zarówno dużym, jak 
i mniejszym firmom, pomyślano też 
o coworkingu. Do wynajęcia będzie 78 
tys. m² powierzchni biurowej. 

Nazwa kompleksu nie jest przypad-
kowa. Forest to świadomie planowana 
miejska oaza zieleni. Plac wewnątrz 
– o wielkości dwóch boisk – będzie 
obsadzony 400 drzewami i krzewa-
mi, znajdzie się też miejsce na oczko 
wodne. Na budynkach zaplanowano 
patia, miniogrody, szklarnie, hotele 
dla owadów i miejsca schronienia dla 
ptaków. Obok przestrzeni biurowej, 
w budynkach znajdą się też restaura-
cje i kawiarnie, siłownia, a także trzy 
piętra parkingów samochodowych na 

FOREST - w oazie 
inżynierskich wyzwań
RAdOSłAW CICHOCKI

W ramach wyjazdów technicznych odwiedzamy najbardziej prestiżowe budowy na 
Mazowszu. Tym razem gościliśmy na budowie kompleksu Forest. O skali tej budowli niech 
świadczą liczby: przed wykonawcą do ułożenia 83 tys. m3 betonu, 11 tys. ton stali,  
a do zamontowania 36 tys. m2 fasad.

fot. radosłaW cicHocKi

1

22

ed
uk

ac
ja

W
YJ

A
ZD

 T
EC

H
N

IC
ZN

Y

Inżynier Mazowsza nr 5(81) wrzesień/październik 201922



stanowi część nośną kotwy, jest formo-
wana w gruncie za pomocą iniekcji.

Proces technologiczny instalacji kotew 
polega na wywierceniu otworu w rurach 
osłonowych – na projektowaną głębo-
kość i pod zadanym kątem nachylenia. 
Zwykle jest to otwór o średnicy kilkuna-
stu centymetrów i nachyleniu od 20 do 
30°. Parametry dobrane są tak, by buła-
wa znajdowała się w gruntach nośnych 
i poza klinem odłamu. Otwór po wywier-
ceniu wypełnia się zaczynem cemen-
towym i wprowadza element zbrojący 
z rurkami iniekcyjnymi (cięgno-splot lin 
stalowych lub systemowy pręt). Zbroje-
nie łączy kotwioną konstrukcję z buławą. 
W celu uformowania buławy wykonuje 
się iniekcję kotew, najczęściej powtarzal-
ną. Badania oraz doświadczenia z budów 
dowodzą, że najbardziej ekonomiczne są 
buławy o długościach od 6 do 10 m.  

Etapem kończącym wykonanie ko-
twy jest sprężenie – ściśle według pro-
jektu. Wykonuje się następnie badania 
odbiorcze, które ma na celu spraw-
dzenie, czy kotwa jest wykonana pra-
widłowo. Jej zadanie to ograniczenie 
wszelkich przemieszczeń i odkształceń 
zabezpieczanej konstrukcji. 

Na budowie Forest zastosowane wie-
le innych ciekawych dla inżynierów roz-
wiązań technicznych. Na przykład stro-
py sprężone. Rozpiętość przęsła będzie 
wynosić prawie 10 metrów – bez dodat-
kowych podpór, za to przy zachowaniu 
grubości stropów 25 cm.

QR Code
Warto jeszcze powiedzieć o jed-

nym elemencie projektu – inteligen-
cji budynku. Zaprojektowano system 
QR Code, który zwiększy bezpie-
czeństwo, a jednocześnie usprawni 
dostanie się osobie uprawnionej do 
dowolnego miejsca w budynku. Gość, 
który ma dotrzeć w konkretne miej-
sce kompleksu Forest, dostanie ese-
mesem kod. Przykładając smartfon 
do czytnika, przejdzie przez punkty 
kontroli dostępu, a system sprowadzi 
mu windę.  

Jak zapowiada inwestor HB Reavis 
do grudnia 2020 r. gotowa będzie niż-
sza zabudowa kampusu od strony ul. 
Burakowskiej. Zakończenie budowy 
wieżowca planowane jest na jesień 
2021 roku.

Zapraszamy na budowy
Zapraszamy do śledzenia strony 

maz.piib.org.pl/doskonalenie-za-
wodowe/wyjazdy-techniczne oraz 
profilu na FB @MazowieckaOIIB. Za-
mieszczamy tam  informację o aktual-
nych wyjazdach technicznych dla na-
szych członków. W tym roku planujemy 
jeszcze 5 wizyt na różnego typu obiek-
tach. Zapraszamy do uczestnictwa!  
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1.  Widać rozmach inżynierskiego wyzwania. 
2.  Uczestnicy wyjazdu mieli wiele pytań  

do inżynierów budowy. 

2

ponad 800 samochodów oraz parkingi 
rowerowe na ponad 250 jednośladów. 
Deszczówka zostanie wykorzystana 
jako woda szara w części toalet oraz 
do podlewania. Forest – znajdujący 
się w sąsiedztwie centrum handlo-
wego Arkadia – będzie przestrzenią 
ogólnodostępną. 

Wykop w szczegółach
Członkowie naszego samorządu, 

którzy licznie wzięli udział w wizycie 
studyjnej na budowie Forest, mogli za-
poznać się ze szczegółami wykonywa-
nia wykopu i wzmocnienia gruntu. Gdy 
byliśmy na budowie, do usunięcia po-
zostało jeszcze około 110 tys. m3 ziemi. 
Pod częścią wysokościową wykonano 
już 54  barety. W części wysokiej zo-
stały zaprojektowane pale betonowe 
CFA o średnicy 800 mm. W części śre-
dniowysokiej mikropale o średnicach 
300 i 150 mm, głębokości 13 m poniżej 
powierzchni terenu, kotwiące płytę 
fundamentową o grubości do 2,5 m. 
Kotwienie jest konieczne ze względu 
na duże ciśnienie wody gruntowej.  

Dla fachowców: kotwy sprężające 
ścianę szczelinową są w miejscu, gdzie 
nie ma rozpór stalowych. To jedna z me-
tod zabezpieczenia stateczności ścian 
szczelinowych. Kotwy odpowiadają za 
przeniesienie sił rozciągających w war-
stwę nośną. Kotwa gruntowa składa się 
z głowicy, swobodnego odcinka cięgna 
(odcinka wolnego) oraz buławy. Buława 

KOMPLEKS FOREST:

Wysokość strukturalna:  
120 m
Kondygnacje nadziemne: 
30
Powierzchnia użytkowa:  
78 990 m2

Miejsca parkingowe:  
800
Certyfikat:  
BREEAM Communities
Rozpoczęcie budowy:  
wrzesień 2018
Zakończenie budowy:  
październik 2021
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Z leconą przez Karimpol Polska 
45-kondygnacyjną inwestycję 
realizuje Generalny Wykonawca 

Warbud S.A. Obecnie przekroczono już 
26 kondygnację, czyli ponad 100 metrów 
wysokości. Tuż za konstrukcją wspina się 
szklana fasada o współczynniku  Ucw dla 
paneli przeziernych 0,9 W/(m2K) , a dla 
nieprzeziernych 0,25 W/(m2K). We wnę-
trzach realizowane są już prace instala-
cyjne i wykończeniowe. W dolnej części 
wieży rozpoczął się montaż pierwszych 
z 21 planowanych wind. Windy do ob-
sługi niższych pięter poruszać się mają 
z prędkością 3 m/s, a na wyższe piętra 
pojedziemy z prędkością 7 m/s. 

Hiszpańskie schody 
Część reprezentacyjną obiektu 

stanowi wysoki na 16 metrów hol – 
jedno z  najwyższych lobby w Polsce. 

Ściany wykonano z betonu licowego. 
W środku pojawią się okazałe „schody 
hiszpańskie” zaprojektowane na wzór 
rokokowego zabytku z Rzymu. Scho-
dy prowadzące na poziom +1 zostaną 
zbudowane w cyklach składających 
się z trzech stopni, służących jedno-
cześnie jako siedziska. Podobne scho-
dy poprowadzone będą symetrycznie 
także na zewnątrz budynku. Oba ciągi 

oddzielać ma jedynie szklana kurtyna, 
którą latem będzie można odsłonić.  

Zgodnie z projektem architektów 
z APA Wojciechowski na wysokości 
165 metrów urządzony ma zostać 
dwupoziomowy skybar. Niezależnie 
od aranżacji wnętrza, jego główną 
atrakcją pozostanie rozciągająca się 
za oknami panorama Warszawy. Efekt 
wzmocni zastosowany przez projek-
tantów typ fasady – pełne przeszkle-
nie od podłogi do sufitu i znaczna wy-
sokość pomieszczeń.

Certyfikacja
Skyliner jest precertyfikowany 

w systemie BREEAM na poziomie 
Excellent. Aby uzyskać tak wysoką 
ocenę, konieczne było spełnienie dłu-
giej listy wymagań. Detale i materiały 
użyte do wykonania elewacji miały 
redukować nadmierne przegrzewanie 
oraz utratę ciepła, wentylacja musiała 

Skyliner
RAdOSłAW CICHOCKI

Powstający na warszawskiej Woli biurowiec o powierzchni 
całkowitej około 92 tys. m² docelowo ma mieć 195 m 
wysokości, co uczyni go jednym z najwyższych budynków  
w stolicy.

fot. radosłaW cicHocKi

1

Obciążenia stałe Obciążenia zmienne

Piętra biurowe 1,1kN/m2 3.0 kN/m2

Przestrzenie magazynowe 2,2 kN/m2 7,5 kN/m2

Piętra techniczne 2,7 kN/m2 10.0 kN/m2

Projektowane obciążenia

24

ed
uk

ac
ja

W
YJ

A
ZD

 T
EC

H
N

IC
ZN

Y

Inżynier Mazowsza nr 5(81) wrzesień/październik 2019



fot. mariUsz oKUŃ fot. radosłaW cicHocKi
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być wyposażona w systemem odzy-
skiwania ciepła – wszystko, by zmniej-
szyć zużycie energii. Równie istotnym 
kryterium jest oszczędność wody, 
stąd m.in. planowane rozwiązania 
służące oszczędzaniu wody, dobór 
wyposażenia kuchni i sanitariatów. 
Farby, lakiery, kleje, uszczelniacze, 
pokrycia, systemy podłogowe mogły 
być wybierane spośród produktów 
o niskiej zawartości LZO (Lotne Związ-
ki Organiczne). 

Stal i beton
Około 8000 ton oraz 50 tys. m3 – to 

imponujące wartości planowanego 
zużycia stali i betonu. Płyta funda-
mentowa ma grubość od 1,9 do 2,6 m. 
Do jej wykonania zastosowano meto-
dę podstropową. Ściany szczelinowe 
sięgają na głębokość 35 metrów. Do-
datkowo wykonano 96 baret o prze-
kroju 0,8 x 2,8 m.  Obecnie na placu 
budowy trwa wykonywanie kondy-
gnacji powtarzalnych. Na tym etapie 
wykorzystany został samowznoszący 
system ATR. Umożliwia on wspinanie 
całości konstrukcji za pomocą siłow-
ników hydraulicznych i nie jest zależ-
ny od pracy żurawia. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu jedna kondygnacja biu-
rowca realizowana jest w ciągu zaled-
wie pięciu dni. System ATR obsługuje 
15 cieśli i 24 zbrojarzy. 

Bezpieczeństwo przede  
wszystkim 

W celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy na budowie zastoso-
wano system osłon wiatrowych HWS. 
Na placu budowy zmontowano po-

nad 40 segmentów osłon. Segmenty 
standardowe zabezpieczają kondy-
gnację, na której wykonywane są bie-
żące prace, chronią też dwie kondy-
gnacje poniżej. Osłony transportowe 
wyposażone są w podesty służące do 
odkładania elementów deskowania 
stropowego używanego na następnej 
kondygnacji. Z kolei segmenty komu-
nikacyjne mają podesty ze schodnia-
mi komunikacyjnymi, stanowią też 
zabezpieczenie dla trzeciej. 

Uczestnicy zorganizowanego przez 
Koło Młodych MOIIB wyjazdu technicz-
nego dzięki uprzejmości Generalnego 
Wykonawcy zapoznali się z najbardziej 
interesującymi rozwiązaniami zastoso-
wanymi na budowie.  

1.  Na warszawskiej Woli intensywnie  
się buduje. 

2.  Kompleks Skyliner.
3.  Uczestnicy wyjazdu technicznego. 

W SKRÓCIE

Inwestor:  
Karimpol Polska
Generalny Wykonawca: 
Warbud S.A.
Projekt:  
APA Wojciechowski 
Wysokość całkowita: 
195 m
Liczba kondygnacji: 45
Liczba kondygnacji  
podziemnych: 5
Powierzchnia biurowa: 
43 633 m2 
Miejsca parkingowe:  
436
Rozpoczęcie budowy: 
wrzesień 2017 
Planowane zakończenie 
budowy: grudzień 2020

Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB
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S ą trzy rodzaje ludzkich zachowań: 
Uległe – oznaczające tendencję 
do przyjmowania narzuconego 

zdania ze względu na obawę przed stratą.  
Agresywne – oznaczające tendencję do 
narzucania swojej woli, bez poszanowa-
nia innych. Asertywne – to szukanie po-
rozumienia przy poszanowaniu swojej 
osoby i własnych interesów. 

Zachowania uległe i agresywne to 
najbardziej instynktowne postawy, wyra-
żane w obliczu problemów w kontaktach 
z innymi, poczucia zagrożenia w relacjach 
międzyludzkich.  Obie te postawy są jed-
nak negatywne. Dlaczego? Ponieważ 
uległość prowadzi do utraty szacunku, 
a agresywność zamyka możliwość komu-
nikacji. Najlepszym wyjściem jest środek, 
czyli właśnie postawa asertywna.

Asertywność nie jest tylko umiejęt-
nością mówienia „nie”. To raczej sztuka 
negocjacji i dojścia do kompromisu; 
formułowania swojego zdania, swoich 
potrzeb, pomysłów z uwzględnieniem 
odczuć i poglądów drugiej osoby. Moż-
na powiedzieć, że asertywna osoba 
mówi o sobie, ale też słucha i stara się 
zrozumieć innych. 

WAŻNE: Asertywność jest umie-
jętnością, której można się nauczyć.

Katalog asertywności:
› Mamy prawo prosić o to, czego 

chcemy, lecz nie wymagać tego
Możemy prosić druga osobę o wy-

konanie jakiegoś zadania, ale nie po-
winniśmy wymagać tego, aby było ono 
wykonane z ograniczeniem jej praw, 
np. w przypadku pracownika po godzi-
nach pracy czy podczas urlopu. 

› Mamy prawo mieć i wyrażać 
swoje zdanie

Każdy z nas myśli samodzielnie  
i ma prawo do własnych przekonań. 

Nasz partner, klient czy pracodawca 
może myśleć inaczej, jednak nie ozna-
cza to, że nie możemy wyrazić nasze-
go zdania. 

› Mamy prawo do własnej oceny 
swoich zachowań, myśli i emocji 

Możemy żyć według własnych war-
tości, własnym życiem, ponosząc także 
odpowiedzialność i konsekwencje za 
własne wybory. 

› Mamy prawo nie podawać po-
wodów bądź usprawiedliwień, dla 
wyjaśnienia swojego zachowania

Nie musimy się tłumaczyć przed ni-
kim ze swojego zachowania.

› Mamy prawo podejmować decy-
zję i ponosić ich skutki

Każdy ma prawo podejmować decy-
zje, a one nie zawsze muszą być logicz-
nie uzasadnione. Zawsze jednak za nie 
odpowiadamy.

› Mamy prawo nie wiedzieć, nie 
znać, nie rozumieć

Nie trzeba wiedzieć wszystkiego. 
Możemy czegoś nie wiedzieć - bez 
poczucia winy. Asertywność pozwala 
komunikować, że czegoś nie jesteśmy 
pewni, że potrzebujemy pomocy.

› Mamy prawo powiedzieć: To to 
nie moja sprawa

Sami decydujemy, w które sprawy 
chcemy się wmieszać, a w które nie. 

› Mamy prawo popełniać błędy
Popełnianie błędów często oznacza 

rozwój i zdobycie doświadczeń. Gdy 
błąd się zdarzy, przyznajmy się do tego 
i zastanawiamy się, jaka z tej porażki 
płynie nauka.

› Mamy prawo do zmiany swoich 
poglądów i opinii na jakiś temat

Mamy prawo dziś się na coś zgodzić, 
ale jutro się z tego wycofać. Zmiana 
opinii i zachowań wcale nie świadczy 
o nieodpowiedzialności i chwiejności. 

Życie płynie do przodu. Zmieniamy się 
i uczymy. 

› Mamy prawo odnosić sukcesy
To jest ważna zasada asertywności. 

Najczęściej nie odnosimy sukcesów, 
ponieważ nie wierzymy w siebie i nie 
zdajemy sobie sprawy, że mamy prawo 
wygrywać. 

› Mamy prawo być niezależnym 
od życzliwości czy nieżyczliwości in-
nych

 Jeśli ktoś jest dobry lub zły wobec 
nas - to jego decyzja. My nie jesteśmy 
zobligowani odpłacać się tej osobie. 
Szukajmy kontaktu z ludźmi, przy któ-
rych się rozwijamy; osób, które w nas 
wierzą i motywują do działania.

› Mamy prawo wyboru – czy za-
chować się asertywnie, czy nieaser-
tywnie

Nie musimy żyć wg wymagań inne-
go człowieka. To my dla siebie powin-
niśmy być najważniejszą osobą. Pojęcia 
doskonałości i poprawności są subiek-
tywne. 

ZAPROSZENIE. Wiedzę, jak skutecz-
nie i efektywnie rozwijać asertywność, 
można zdobywać na różne sposoby. 
Zapraszam na profesjonalne szkolenia 
i warsztaty organizowane przez MOIIB. 

Zajęcia prowadzą trenerzy bizne-
sowi z wieloletnim doświadczeniem. 
Szczegóły na stronie www Izby.   

Asertywność – Twoja 
broń w biznesie i życiu 
Poprosiliśmy Dariusza Karolaka, praktyka w zawodzie inżyniera, o przekaz ze szkoleń 
menadżerskich, jakie organizowane są w Izbie. 

dARIUSZ KAROLAK

Dariusz Karolak
inżynier, 
rzeczoznawca 
budowlany.
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K onieczność zatrudnienia ar-
cheologa na budowie może 
się pojawić, gdy prace mają 

być prowadzone przy obiekcie lub na 
obszarze znajdującym się pod ochroną 
konserwatora zabytków, albo gdy pod-
czas prowadzenia robót zostanie odkry-
ty przedmiot mogący być zabytkiem.

Pod okiem konserwatora
Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami roboty budow-
lane prowadzone przy obiektach lub na 
obszarach znajdujących się pod ochro-
ną konserwatora zabytków wymagają 
jego zgody. Ten, wydając pozwolenie, 
może nakazać przeprowadzenie badań 
archeologicznych. Taka sytuacja za-
chodzi, gdy na przykład roboty są pro-
wadzone w pobliżu stanowisk arche-
ologicznych albo wymagają odkrycia 
fundamentów zabytkowego budynku. 
Na badania archeologiczne trzeba uzy-
skać osobne pozwolenie. Wojewódzki 
konserwator zabytków wydaje je w for-
mie decyzji, w której określa, jakie dzia-
łania i na jakim obszarze należy podjąć, 
aby chronić zabytki.

Konieczność przeprowadzenia badań 
archeologicznych może też wynikać z za-
pisów miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, decyzji o warun-
kach zabudowy lub decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Istnieje orzecznictwo (np. wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013 r. o sy-
gnaturze II SA/Wr 110/13), zgodnie z któ-
rym plany miejscowe nie powinny regu-
lować kwestii związanych z obowiązkiem 
przeprowadzenia badań archeologicz-
nych, bo te zagadnienia zostały unormo-
wane w ustawie. Mimo to niektóre plany 
miejscowe nakazują przeprowadzenie 
takich badań, zazwyczaj na obszarach 
stref ochronnych w okolicach stanowisk 
archeologicznych.

Znaleziska
Archeolog na budowie jest czasem 

potrzebny również wtedy, gdy podczas 
prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych zostaje odkryty przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie (nie-
koniecznie pewność), że jest zabytkiem. 
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami ten, kto podczas prowa-
dzenia robót budowlanych lub ziem-
nych odkryje przedmiot, który może być 
zabytkiem, musi:

› wstrzymać wszelkie roboty, które 
mogłyby uszkodzić lub zniszczyć od-
kryty przedmiot – nie trzeba więc prze-
rywać wszystkich robót, a jedynie te, 
które grożą potencjalnemu zabytkowi;

› zabezpieczyć przedmiot i miejsce 
jego odkrycia przy użyciu dostępnych 
środków;

› niezwłocznie zawiadomić o tym 
właściwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe 
– właściwego wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, który niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 3 dni, przekazuje 
zawiadomienie wojewódzkiemu kon-
serwatorowi zabytków. Jeśli przedmiot 
zostanie odkryty na polskich obszarach 
morskich, należy zawiadomić właściwe-
go dyrektora urzędu morskiego.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami wskazuje w art. 115, że za 
niedopełnienie powyższych obowiąz-
ków grozi grzywna. Wynosi ona od 20 
zł do 5000 zł. Może też zostać orzeczona 
nawiązka do wysokości dwudziestokrot-
nego minimalnego wynagrodzenia.

Wspomniane obowiązki ciążą na tym 
„kto, w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub ziemnych, odkrył przed-
miot”. Zapis ten jest nieprecyzyjny, ale 
można przypuszczać, że w pierwszej 
kolejności dotyczy wykonawcy i inwe-
stora. Wydaje się też, że oprócz nich do 
odpowiedzialności może zostać pocią-
gnięty również kierownik budowy, bo 

to on zgodnie z prawem budowlanym 
nadzoruje prace i odpowiada za organi-
zację budowy.

Wojewódzki konserwator zabytków 
ma 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia 
na dokonanie oględzin odkrytego przed-
miotu. Jeśli w tym czasie nie pojawi się na 
budowie, można kontynuować przerwa-
ne roboty. Natomiast, gdy przeprowadzi 
wizję w terenie, to wydaje decyzję. Może 
dać zgodę na kontynuację przerwanych 
prac – gdy przedmiot nie jest zabytkiem 
albo gdy jest zabytkiem, ale dalsze pro-
wadzenie robót nie doprowadzi do jego 
uszkodzenia lub zniszczenia. Albo też na-
kazać przeprowadzenie badań archeolo-
gicznych w niezbędnym zakresie i dalsze 
wstrzymanie prac, maksymalnie na mie-
siąc licząc od dnia doręczenia decyzji. 
Jednak jeśli w trakcie badań archeolo-
gicznych okaże się, że odkryto zabytek 
mający wyjątkową wartość, wojewódzki 
konserwator zabytków może, w drodze 
decyzji, przedłużyć okres wstrzymania 
robót do 6 miesięcy licząc od dnia dorę-
czenia pierwszej decyzji o wstrzymaniu. 
Gdy badania archeologiczne zostaną 
zakończone, wojewódzki konserwator 
zabytków wydaje decyzję zezwalającą na 
kontynuację przerwanych robót. 

Nadzór archeologiczny
Nakazanie przez wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków przeprowadzenia 
badań archeologicznych często spro-
wadza się jedynie do nadzoru archeolo-
gicznego. Polega on na tym, że podczas 
prowadzenia robót ziemnych na budowie 
jest obecny archeolog. 

Kłopot ze skarbami 
Wielu osobom obecność archeologa na budowie kojarzy się ze wstrzymaniem robót. 
Tymczasem nie zawsze musi tak być. 

MAGdALENA MySZURA

Magdalena 
Myszura
Inżynier  
budownictwa, 
autorka oprawie-
budowlanym.pl
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J ak inżynier może się ustrzec pro-
blemów, pełniąc funkcję projek-
tanta? Kilka najważniejszych rad:

1. Rzetelnie sporządzić informa-
cje BIOZ uwzględniając specyfikę 
projektowanego obiektu. 

Gdy na budowie zdarzy się wypadek 
śmiertelny lub z trwałą utratą zdrowia 
poszkodowanego, wtedy do tego do-
kumentu wraca się, szukając brakują-
cych zapisów. Lepiej dla projektanta, 
żeby takich braków nie było. W razie 
wypadku są to dokumenty na wagę naj-
droższych papierów wartościowych.

2. Zweryfikować mapę do celów 
projektowych.

Należy odżałować czas, pojechać 
w teren i sprawdzić, czy geodeta nie 
powielił starej mapy. Sprawdzić, czy 
nic nie zmieniło się w terenie od czasu 
wydania mapy. A cytując wyrok NSA: 
czy mapa odzwierciedla obecny (teraź-
niejszy) stan rzeczy na danym terenie. 
Z tym bywa różnie i jest to potencjalne 
źródło przyszłych konfliktów ze zlecają-
cym. Zdarza się, że już po sporządzeniu 
mapy pojawią się wykopy, zwałki czy 
sieci, na które właściciel wydał kiedyś 
zgodę i o tym zapomniał. Często na 
mapach nie jest widoczny np. słup te-
lefoniczny. Dodatkowo zalecam, by dla 
ochrony własnych interesów ujmować 
w projekcie zagospodarowania terenu 
zapis: Sporządzony wg wizji w terenie 
w dniu (data).  

3. Wykonać wszystkie odkrywki 
przy projekcie robót remontowych.

Odkrywki trzeba zrobić wszędzie, 
gdzie się da. Na projekt należy nanieść 
miejsca ich wykonania. Nie w każdym 
miejscu jest odpowiedni dostęp. Ten 
fakt warto opisać w projekcie, podając 
co przyjęto i dlaczego. Zdarza się, że 
przy rozpoznaniu obiektu pod projekt 
remontu rutynowo założymy, że dalsze 
odkrywki nie mają sensu, bo na pewno 
jest tak samo. Nie zawsze słusznie. Pe-

wien inżynier nie przewidział, że strop 
nad jednym z pomieszczeń w budynku 
mieszkalnym, w którym wszędzie były 
stropy Kleina, będzie drewniany. Był. Nie 
wiadomo dlaczego. Trzeba było zmienić 
projekt i kosztorys. Inwestycja wyszła 
drożej. Inwestor tych kosztów nie prze-
widział – nie był zadowolony. Sprawa 
trafiła do Rzecznika. Czas „zaoszczędzo-
ny” na odkrywce? Pewnie 15 minut. Ile 
razy musiał tego potem żałować projek-
tant? A utrata dobrego wizerunku? 

4. Umowę należy spisać jesz-
cze przed przystąpieniem do prac  
projektowych, a w niej szczegó-
łowo i precyzyjnie określić, co do-
kładnie wykonujemy za jakie wy-
nagrodzenie. 

Zawsze będę powtarzał, że „w umo-
wie są pieniądze”. Na przykład w dwóch 
kwestiach. Pierwsza; w zapisie o zmia-
nach do projektu. Należy określić co 
dzieje się w przypadku zmian w projek-
cie. Czy umowa to przewiduje? A jeżeli 
tak, to w jakich kosztach i terminach. 
Takie zapisy dają inwestorowi świado-
mość  kosztów związanych ze zmianami, 
a projektanta zabezpieczają przed do-
datkowymi świadczeniami bez wyna-
grodzenia. Często dla świętego spokoju 
projektant wykonuje zmiany na własny 
koszt. Gorzej, gdy nie ma na to czasu, 
a inwestora popędza czekająca ekipa. 
O konflikt nietrudno. Sporo takich spraw 
trafia do Rzecznika. Drugą kwestią jest 
sprawa ujęcia w umowie kosztu pełnie-
nia nadzoru autorskiego. Nawet jeżeli 
takiego nadzoru nie zamierzamy pełnić, 
a wręcz – zwłaszcza wtedy. Należy wy-
cenić każdy nadzór na takim poziomie 
cenowym, żeby projektant był zainte-
resowany jego pełnieniem, lub żeby 
nie musiał go pełnić, a inwestor mógł 
zatrudnić w to miejsce kogoś innego. 
Musi to jednak być ujęte wraz ze zgodą 
na pełnienie nadzoru przez innego pro-
jektanta. Problem pojawia się, gdy Inwe-

stor chce wprowadzić zmianę konstruk-
cyjną i liczy, że przeprowadzi ją w trybie 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 
to jest w ramach nadzoru autorskiego 
na koszt projektanta. Jeżeli wcześniej 
strony nie umówiły się na świadczenie 
nadzorów, to problem ma projektant. 
Nadzory projektant musi świadczyć, bo 
jest to publicznoprawny obowiązek wy-
nikający z Prawa budowlanego. Kwestia 
wynagrodzenia pozostaje w dobrej woli 
inwestora. Ten uważa, że za projekt już 
zapłacił i ma prawo do wprowadzania 
zmian, więc żąda ich zaprojektowani. Ale 
kosztów nie chce ponosić. Co więcej, za-
pisy w przywołanym przepisie, cyt.: „Do 
podstawowych obowiązków projektan-
ta należy (…) uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w pro-
jekcie…”, sprawiają, że inwestor jest 
przekonany, że ma rację i że wraz z pro-
jektem kupił możliwość wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w ramach obo-
wiązkowych bezpłatnych nadzorów. 

Gdy projektant uchyla się od dodat-
kowej pracy, której nie przewidział lub 
się ociąga z jej wykonaniem, sprawa 
w końcu trafia do Rzecznika. Zawsze 
warto spisywać umowę, żeby nie być 
w obowiązku wykonywania dodatko-
wych świadczeń wbrew własnej woli. 
Jeszcze przed przystąpieniem do pro-
jektowania strony są sobie życzliwe. 
Można wtedy wiele ustaleń spisać. Po 
zakończeniu i przekazaniu dokumen-
tacji dla inwestora często liczą się już 
tylko pieniądze. 

Ryszard Rak
Okręgowy 
Rzecznik  
Odpowiedzial-
ności Zawodowej 
MOIIB
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Bezpieczny projektant
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) przypomina – wedle ustawy 
każdy może skarżyć inżyniera. Nie ponosi z tego tytułu opłat ani odpowiedzialności, 
nawet jeśli skarga jest bezzasadna. Jak więc dbać o własne bezpieczeństwo? 
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P rawo budowlane z 1994 r. 
funkcjonuje już blisko 25 lat. 
W tym czasie ustawę zmie-

niano ponad 100 razy(!), czyli średnio 
cztery razy w roku. Zapowiada się, że 
ten rok będzie rekordowy, jeżeli chodzi 
o ilość nowelizacji. Najważniejsza dla 
nas ustawa, czyli Prawo budowlane, 
było zmieniane w tym roku już 11 razy. 
Niekończące się modyfikacje, noweli-
zacje, projekty ustawy o zmianie ustaw, 
rozporządzenia i zmiany oświadczeń 
sprawiają, że nasuwa się jedno pytanie:  
A nie można tak raz, a dobrze? 

Prawo budowlane 
bez konsultacji

W rozmowie z tygodnikiem „Wprost” 
z 6 września Artur Soboń, wiceminister 
inwestycji i rozwoju  stwierdził, że nawet 
jeśli nie uda się uchwalić ustawy o Pra-
wie budowlanym przed wyborami, to 
nie ma powodów do zmartwień. Powie-
dział, że nie jest to projekt polityczny, 
który wzbudzałby jakieś kontrowersje. 
I że razem z ekspertami ustawodaw-
ca wykonał całą pracę, dlatego w razie 
nieuchwalenia ustawy w tej kadencji, 
projekt będzie wymagał tylko potwier-
dzenia przez kolejną Radę Ministrów, po 
czym zostanie skierowany do prac par-
lamentarnych. Niestety, po raz kolejny 
Pan Minister powołuje się na szeroko 
rozumianych i bliżej nieokreślonych eks-
pertów, wśród których nie znajdujemy 
reprezentantów samorządów zawodo-
wych! Głosy profesjonalistów nadal nie 
są słyszane przez legislatorów. 

Samorząd inżynierów chce  
porozumienia

Izba Inżynierów na bieżąco monito-

ruje proces legislacyjny. Nasze postulaty 
są niezmienne, ale też jesteśmy cały czas 
otwarci na dialog, w którym w sposób 
rzeczowy będziemy mogli uzasadnić 
swoje stanowisko. W dalszym ciągu wie-
rzymy zapewnieniom Ministerstwa In-
westycji i Rozwoju, iż jesteśmy w stanie 
razem wypracować jednolite stanowi-
sko, satysfakcjonujące wszystkie strony 
i wychodzące na przeciw inwestorom. 
Na porozumieniu bardzo nam zależy, 
bo nowe regulacje prawne dają szansę 
na efektywną realizacje przyszłych in-
westycji publicznych, w tym poważne 
inwestycje infrastrukturalne. 

Jesteśmy przekonani, iż przy odrobinie 
dobrej woli i zrozumienia decydentów, 
możemy wypracować  kompromis sa-
tysfakcjonujący PIIB i Izbę Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy na-
dzieję, że w przyszłej kadencji Sejmu RP 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wykaże 
się wolą wypracowania jednolitego sta-
nowiska w sprawie nowelizacji projektu 
Prawa budowlanego, uwzględniającego 
uwagi naszego samorządu.

Wyzwania są poważne
Zmiany są potrzebne - takie, które 

służą rozwojowi. W obowiązujących re-
gulacjach prawnych widać brak zainte-
resowania ustawodawcy inwestycjami 
infrastrukturalnymi. Nie ma ukierunko-
wania nowych przepisów na wyzwania 
związane ze zmianami klimatu. Dziś gorą-
cym tematem jest oszczędzanie energii, 
pozyskiwanie zielonej energii, gospodar-
ka odpadami, ograniczenie emisji CO2, 
czystość powietrza czy retencjonowanie 
wód.  W większości z tych tematów Pol-
ska jest niestety negatywnym bohate-
rem Europy. Ustawodawca nie dostrzega 
jeszcze ogromu problemów, które - wraz 
ze zmianą klimatu - czekają społeczeń-
stwo, a więc i wyzwań, z którymi będzie 
się mierzyć budownictwo. Legislacja UE 
wprowadza szereg dyrektyw zmierza-
jących do realizacji budownictwa zrów-
noważonego. W Polsce prawo Unii jest 
implementowane - pytanie czy wystar-
czająco skutecznie?

Izba ratuje inżynierów
Częstotliwość i jakość obecnie pro-

cedowanych zmian w prawie nie prze-
kłada się pozytywnie na warunki funk-
cjonowania budownictwa. Warto więc 
przypomnieć, że na stronie PIIB każdy 
członek Izby ma dostęp w „Serwisie 
budowlanym” do ujednoliconych i ak-
tualnych wersji Prawa budowlanego 
(i innych przepisów związanych z bu-
downictwem), a od niedawna również 
w serwisie informacyjnym Wolters Klu-
wer. Trudno byłoby w obecnych wa-
runkach funkcjonować zawodowo bez 
takich narzędzi. Szkoda tylko, że ustawo-
dawca zmusza inżynierów do korzysta-
nia z nich niemal nieustannie...  

Lepsze prawo  
po wyborach? 
Zapowiadanej dużej nowelizacji zmian w Prawie 
budowlanym w tej kadencji nie będzie. Liczymy, że po  
wyborach przyjdzie czas na rzeczową dyskusję  
i legislacyjne rozstrzygnięcia.

MARIUSZ OKUń

WYKAZ NOWELIZACJI PRAWA 
BUDOWLANEGO W 2019 R.:

24 września: zm. Dz.U. 2019.1712, art. 2
20 września: zm. Dz.U. 2019.1696, art. 44
1 września: bieżący stan prawny zm. 
Dz.U. 2018.2245, art. 12
29 sierpnia: zm. Dz.U. 2019.1524, art. 2
15 sierpnia: zm. Dz.U. 2019.1309, art. 8
26 czerwca: ogłoszenie tekstu 
jednolitego Dz.U. 2019.1186
4 maja: zm. Dz.U. 2019.730, art. 28
30 kwietnia: zm. Dz.U.2019.695, art. 1
18 kwietnia: zm. Dz.U.2019.630, art. 41
13 lutego: zm. wyn. z Dz.U. 2018.352, 
pkt 1
11 lutego: zm. Dz.U. 2019.51, art. 2
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J ak w znanym wierszu J. Tuwima  
…najpierw – powoli – jak żółw – 
ociężale, ruszyła – maszyna – po 

szynach – ospale, szarpnęła wagony 
i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci 
się koło za kołem, i biegu przyspiesza...  
Dziś jednak nie mamy do czynienia z dud-
nieniem tłoków, ale stukotem klawiatur 
wykorzystywanych przez rzeszę ludzi 
odpowiadających za przygotowanie in-
westycji budowlanych. Duża część prac 
toczy się nie na placach budów, ale w za-
ciszach gabinetów i sal konferencyjnych. 
Tam w mozole pracuje się nad ich przy-
gotowaniem, następnie kontroluje prze-
bieg i w końcu je rozlicza. Zespoły stają 
się coraz bardziej interdyscyplinarne, 
wymagają udziału ekspertów z różnych 
dziedzin. Nabierająca na naszych oczach 
tempa cyfryzacja budownictwa podnio-
sła znaczenie informatyków i uczyniła 
ich nieodzownymi. Wszak model BIM to 
baza danych i żeby dało się z niej korzy-
stać, konieczne jest stworzenie odpo-
wiedniej infrastruktury. Liczy się zarów-
no software, jak i hardware, dopasowane 
do siebie i do specyfiki danej inwestycji 
budowlanej. Przykładowo, warto mieć 
świadomość, że oprogramowanie od-
powiednie dla dużych objętościowo 
modeli BIM niekoniecznie sprawdzi się 
tam, gdzie brak dostępu do szybkiego 
internetu. Nie będzie to wina algorytmu, 
tylko braku odpowiedniej infrastruktury 
teleinformatycznej. Kłopotowi można 
zaradzić na wiele sposobów, od zmniej-
szenia objętości modeli, po rozbudowę 
sieci. Najważniejsze, by uświadomić so-
bie samo istnienie problemu. Dlatego 
właśnie dla praktycznego zastosowania 
BIM tak ważni są informatycy rozumieją-
cy specyfikę branży budowlanej. 

Prawnik na budowie
Każda inwestycja z wykorzystaniem 

BIM wymaga również przygotowania 
prawnego, wykonanie szeregu ana-
liz, stworzenia umowy i wielu innych 
dokumentów. Z całą pewnością nie 
wystarczy w kilku miejscach dotych-
czas wykorzystywanych dokumen-
tów dopisać akronim BIM. Ingerencja 
prawnika musi być znacznie głębsza 
i uwzględniać aspekt budowlany, infor-
matyczny oraz prawny. W przypadku 
projektów publicznych przygotowa-
nie inwestycji oraz wybór wykonawcy 
muszą uwzględniać także przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej: „ustawy 
Pzp”) i szeregu innych aktów prawnych. 
Opis przedmiotu zamówienia, umowa, 
warunki udziału w postępowaniu oraz 
kryteria oceny to miejsca, w których 
prawne aspekty BIM z całą pewnością 
mogą się pojawić. 

W zakresie przygotowania inwesty-
cji publicznych z wykorzystaniem BIM 
przeszliśmy w ciągu kilku ostatnich 
lat daleką drogę. Błędy niedawno po-
wszechne dziś już raczej się nie zdarzają. 
W pierwszych projektach publicznych 
z wykorzystaniem BIM dość często do-
chodziło do naruszenia art. 29 ustawy 
Pzp. Przepis ten stanowi, że przedmiot 
zamówienia opisuje się w sposób jed-
noznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumia-
łych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Żeby za-
dośćuczynić przywołanemu przepiso-
wi w przypadku projektów z wykorzy-
staniem BIM konieczne jest stworzenie 
dość precyzyjnego opisu określającego, 

jak w ramach tego konkretnego projek-
tu BIM ma  być rozumiany. Konieczne 
jest stworzenie swoistych wymagań 
BIM, które będą  określały w szczegól-
ności schemat współpracy, wymaga-
nia odnośnie oprogramowania (w tym 
platformy CDE) i wykorzystywanych 
formatów plików, dokładności i szcze-
gółowości modeli BIM, konwencję na-
zewnictwa, reguły tworzenia modeli 
BIM, zarządzanie jakością oraz odbiory. 
Dopiero tak jednoznaczny i wyczer-
pujący opis przedmiotu zamówienia 
pozwala wykonawcy zrozumieć czego 
dokładnie oczekuje od niego zama-
wiający i przedstawić rzetelną wycenę 
swojej pracy. Precyzyjny opis przed-
miotu zamówienia pozwala także 
zamawiającemu zabezpieczyć swoje 
interesy. Gdy przedmiot zamówienia 
jest inaczej rozumiany przez zamawia-
jącego, a inaczej przez wykonawcę, ła-
two dojść może do bardzo poważnego 
sporu. Stosowane jeszcze kilka lat temu 
opisy sprowadzające się właściwe jedy-
nie do sformułowania, że projekt ma 
zostać wykonany w BIM należy uznać 
za zdecydowanie błędne. 

Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym 
miejscu. Szereg ciekawych doświad-
czeń przyniosły projekty realizowane 
przez instytucje publiczne, w tym pro-
jekty pilotażowe realizowane np. przez 
PSE, GDDKiA, czy warszawskie MPO na 
obiekt kubaturowy. Każde takie po-
stępowanie doprowadziło do wytwo-
rzenia szeregu dokumentów (np. wy-
magań BIM, wzorcowych modeli BIM 
itd.), które mogą stanowić podstawę 
do dalszej pracy nad konkretnymi roz-
wiązaniami i umożliwić wyjście poza 
dość jałowe kwestie ogólne. Wydaje się 
też, że zupełnie zmieniło się podejście 
wykonawców do BIM. Wielu z nich nie 
traktuje już BIM jako przewagi konku-
rencyjnej, ale jako standard pracy, na 
który są gotowi i którego w coraz szer-
szym zakresie oczekują od swoich pod-
wykonawców.   

Ewolucja BIM na  
rynku polskim 
Początkowo stosowany nieśmiało i traktowany wręcz jako 
ciekawostka BIM (Building Information Modeling) staje 
się standardem pracy wielu podmiotów działających na 
krajowym rynku. 

KONRAd MAJEWSKI

Konrad Majewski
Radca prawny, 
partner zarzą-
dzający w SMW 
Legal
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S pełniony pod każdym względem – 
pisze o sobie na stronie interneto-
wej mirek-muzyk.com.pl. W pracy 

zawodowej osiągnąłem wszystko, czego 
chciałem. Przy okazji zobaczył też kawa-
łek świata.  Współpracował z japońskimi 
firmami, w Szwecji kształcił się w dziedzi-
nie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w USA skończył kurs  dotyczący budyn-
ków o konstrukcji szkieletowej. Przez dwa 
lata pracował w Iraku. Dla inżyniera była to 
wspaniała przygoda. Polska kadra doskona-
le się tam sprawdziła, choć warunki nie były 
łatwe. Nie wystarczy być perfekcyjnym za-
wodowo, oprócz tego trzeba mieć też pasje, 
interesować się światem. Czasem okazuje się 
to wręcz niezbędne. Proszę sobie wyobrazić: 
obóz na pustyni, dwa tysiące chłopa, żad-

nych telefonów komórkowych ani kompute-
rów. Co robić po pracy, żeby nie zwariować? 
Zająłem się prowadzeniem radiowęzła. 

Mirosław Kaczmarek nigdy nie mógł 
narzekać na brak zainteresowań. Cieszy-
ła go jazda na motocyklu, malarstwo, 
podróże. W młodości czynnie uprawiał 
sport, skacząc o tyczce. W drugiej lidze, 
bo jak sam chętnie przyznaje, był raczej 
życiowym dziesięcioboistą, niż sportowcem 
skupionym na tej karierze.  

Bez konkurencji
Wśród wszystkich pasji, jedna była za-

wsze na pierwszym miejscu. Muzyka. Już 
w szkole średniej zorganizował zespół 
muzyczny, umie grać na kilku instrumen-
tach, między innymi pianinie i gitarze. 

Mimo to podkreśla: – Jestem.... jestem 
takim muzycznym Nikiforem, nie znam się 
szczególnie na teorii, na nutach. To co ro-
bię, płynie z serca. Jego piosenki mówią 
więc przede wszystkim o uczuciach. Jest 
w niech miejsce na weselny tort i małe-
go króliczka. Ludzie najczęściej dzwonią 
do mnie po wysłuchaniu „Ciszy”, utworu 
o stracie. Autora trudno jednak zaszu-
fladkować jako romantycznego barda. 
Niektóre teksty przyprawia pieprznym 
humorem, w innych dotyka spraw poli-
tyki. Jeden z jego utworów trafił nawet 
do zbiorów Muzeum Ruchu Ludowe-
go. Czasem inspiracją bywa rozmowa 
z przyjacielem, kiedy indziej książki Joh-
na Gray’a o Marsjanach i Wenusjankach. 

W kole
Wreszcie – jest Mistrz. Mirosław 

Kaczmarek wspomina przypadko-
wo przeczytaną w gazecie wzmiankę 
o koncercie chopinowskim w Sanni-
kach i spontaniczną decyzję o wyciecz-
ce. Na miejscu ta muzyka mnie porwała. 
Fascynacja, która zaczęła się podczas 
recitalu trwa do dziś i doprowadziła in-
żyniera do zarządu Koła Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 
jednego z ośmiu takich stowarzyszeń 
w Polsce. W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca w salach neoklasycystyczne-
go pałacu występują pianiści i aktorzy, 
wprowadzając zebranych w klimat 
epoki. Człowiek wracając stamtąd czuje 
się po prostu lepszy. 

Po godzinach
Amator czy profesjonalista? Sam 

muzyk podkreśla, że swoje płyty rozda-
je, nie traktuje ich jako źródła dochodu. 
Wciąż jest czynny zawodowo jako inży-
nier, praca zajmuje mu znaczną część 
dnia, pozostaje głównym zajęciem 
i ważną częścią życia. Widać to po zaan-
gażowaniu, z jakim podkreśla, że dwa-
dzieścia lat temu tylko 15% dróg w re-
gionie spełniało standardy, obecnie zaś 
te same kryteria spełnia przeszło 90%. 
Z drugiej strony, uznanie muzycznej 
działalności za zwykłe hobby byłoby 
deprecjonujące. Wszystkie utwory za-
rejestrowane są w ZAiKS-ie, wiele z nich 
doczekało się teledysków udostęp-
nianych w sieci, a niektóre teksty mają 
wersje anglo- i rosyjskojęzyczną. Jeden 
z utworów doczekał się na YouTube już 
350 000 odtworzeń.  Autor nie zamierza 
jednak spoczywać na laurach.  

fo
t. 

ar
cH

iW
Um

 W
ła

sn
E m

ir
os

ła
W

a 
Ka

cz
m

ar
Ka

Życiowy 
dziesięcioboista
ROZMAWIA KRZySZTOF ZIęBA 

Mirosław Kaczmarek, na co dzień dyrektor Rejonu Drogowego 
Płock-Gostynin, to równocześnie pasjonat muzyki. Pisze 
teksty, komponuje, nagrywa teledyski.
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W iele można napisać 
o miejscach znanych. 
W ostatnich miesiącach 

strony „IM” poświęcone varsavianom 
opisywały sztandarowe stołeczne 
inwestycje sprzed lat. Większość 
tych obiektów miała znaczny wpływ 
na rozwój miasta, losy jego miesz-
kańców i jakość życia codziennego.  
Mosty spinające dwa rozdzielone  
Wisłą brzegi stały się katalizato-
rem potężnych zmian społecznych  

i gospodarczych. Wodociągi dały 
mieszkańcom Warszawy dostęp do 
bieżącej wody, co wpłynęło na po-
prawę warunków higienicznych.  
Elektrownie zapewniły światło i zasili-
ły maszyny pomagające w codziennej 
pracy, usprawniły lokalny przemysł 
i umożliwiły gwałtowny jego rozwój. 
W cieniu strategicznych inwestycji 
pozostają gmachy służące mniej uty-
litarnym, a jednak ważnym, ducho-
wym potrzebom.

Wśród fabryk
W początkach lat 20. XX wieku więk-

szą część zabudowań warszawskiej Woli 
stanowiły zakłady przemysłowe. Wśród 
warsztatów wszelkiego przeznaczenia, 
browarów, fabryk syfonów, parowozów, 
wyrobów ceratowych, stały nieliczne 
domy mieszkalne. Trudno sobie dziś 
wyobrazić, że wśród tego przemysło-
wego krajobrazu warszawskiej Ziemi 
Obiecanej rozciągały się jeszcze ogrody. 
Podarowane redemptorystom przez 
siostry Biernackie, wkrótce stały się sie-
dzibą zgromadzenia. W latach 1924-26 
na terenie ogrodów wzniesiono według 
projektu Stefana Szyllera klasztor. Obok 
w latach 1932-1933 stanęła świątynia  
różniąca się od pozostałej części zało-
żenia nowoczesną formą. Autorem pro-
jektu kościoła redemptorystów pod we-
zwaniem świętego Klemensa Dworzaka 
(Hofbauera) i Aniołów Stróżów został ab-
solwent Politechniki Warszawskiej, Stani-
sław Marzyński. Rozpoczynający dopiero 
swoją karierę architekt stanął przed wy-
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Żelbet i sacrum
Nowoczesna konstrukcja, surowe wnętrze i nietypowe 
rozwiązania techniczne – w latach 30. kościół redemptory-
stów na Woli był jedną z najbardziej nowatorskich budowli 
sakralnych na Mazowszu.

AMALIA SZAłACHOWSKA



zwaniem stworzenia koncepcji kościoła, 
a więc budynku użyteczności publicznej 
obarczonego wieloma wiekami tradycji 
architektonicznej.

Nowoczesne rozwiązania
Projektant wyraźnie odszedł od hi-

storycznego wzorca budynku kościoła 
rzymskokatolickiego, jednak z nim cał-
kowicie nie zerwał. Kościół św. Klemensa 
jest nowoczesną interpretacją tradycyjnej 
bazyliki, w której czerwoną cegłę i gotyc-
kie łuki zastąpiły konstrukcje żelbetowe. 
W projekcie ścierają się dwie tendencje, 
architektoniczna wizja i jej plastyczne 
elementy ujęte zostały w konstruktorską 
dyscyplinę formy. Kościół usytuowany na 
działce częściowo zajętej przez budynek 
klasztorny stanął frontem do zieleńca 
utworzonego przy skrzyżowaniu Karol-
kowej z planowaną wówczas ulicą Jakto-
rowską. Wzniesiony w układzie bazyliko-
wym na planie krzyża łacińskiego kościół 
mierzy 40 metrów długości, 29 szerokości 
(transept) i 14 wysokości. Nawy boczne są 

niższe o 6 metrów od głównej i stosunko-
wo wąskie, zaledwie czterometrowe. Po-
wierzchnia kościoła wynosi około 900 m2.  
Mury kościoła o grubości 67 centyme-
trów wzniesiono z cegły. Jednak filary 
oraz osadzone na nich stropy wykonano 
z żelbetu według projektu inżyniera An-
drzeja Eberhardta. Żelbetowe konstruk-
cje szczególnie efektownie prezentują 
się we wnętrzu kościoła. Cztery przęsła 
filarów poprowadzonych wzdłuż nawy 
głównej porządkują przestrzeń, oddziela-
jąc nawę główną od bocznych, jednocze-
śnie stanowiąc podporę dla sklepienia. 
Żelbetowe sklepienie tworzy regularna 

kratownica. Przestrzenie pomiędzy bel-
kami zwane kasetonami wypełniają sty-
lizowane rozety. Marzyński planował po-
zostawić konstrukcje żelbetowe w stanie 
surowym młotkowanym, ostatecznie 
jednak zostały wykończone gipsem. Mo-
numentalne wnętrze kościoła ociepliły 
nieco żółte i białe szyby w oknach. 

Cięcie kosztów
Budowę kościoła w oo. redemptoryści 

w całości finansowali z pieniędzy pocho-
dzących ze zbiórek. Ograniczony budżet 
wymuszał kolejne modyfikacje projektu. 
Zrezygnowano między innymi z ogrze-
wania nadmuchowego, jednak budowa 
kotłowni pod prezbiterium zapewniała 
możliwość instalacji centralnego ogrze-
wania w późniejszych latach. W kościele 
zaprojektowano i poprowadzono insta-
lację elektryczną wraz z krytymi gniaz-
dami. Reflektory oświetlać miały ołtarze 
i efektowne stropy, jednak do czasu ich 
montażu kościół korzystał z prowizorycz-
nej instalacji. Lepszych czasów miały cze-
kać także dekoracje plastyczne. W miej-
scach zaprojektowanych płaskorzeźb ze 
ścian wystawały jedynie metalowe szta-
by przeznaczone do montażu.

Podczas powstania warszawskiego 
kościół został zbombardowany. Solid-
na konstrukcja ochroniła wnętrze przed 
pożarem i większymi zniszczeniami. 
Po wojnie świątynię odremontowano. 
Współcześnie kościół przy Karolkowej, 
stojący wzdłuż ulicy nie zaprasza do 
wnętrza. Idąc pieszo wzdłuż zewnętrznej 
ściany nawy bocznej trudno zauważyć 
monumentalne piękno zaklęte w moder-
nistycznej bryle. Marzyński w tym projek-
cie wcielił w życie ideologię przyświeca-
jącą konstruktywizmowi – artysta stanął 
w jednej linii z naukowcem i inżynierem 
i zrealizował jeden z najbardziej niezwy-
kłych kościołów w Warszawie.   

„
Gotyckie łuki 
zastąpiły 
konstrukcje 
żelbetowe.

1.  Elewacja frontowa kościoła po remoncie. 
2.  Wnętrze pierwotnie miało być utrzymane  

w surowych odcieniach szarości.  
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AMALIA 
SZAŁACHOWSKA
Varsavianistka, 
autorka strony 
www.sekrety-
warszawy.pl 
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(Nie)znane 
Mazowsze
Z abytki techniki – mosty, budynki fabryczne, 

wieże wodne i inne obiekty – coraz częściej 
stają się atrakcjami turystycznymi. Także na 

Mazowszu nie brak historycznych perełek. Może nie-
które z nich znalazły się na szlakach wakacyjnych po-
dróży? Czytelników zapraszamy do zabawy – przy-
gotowaliśmy nagrody dla trzech pierwszych osób, 
które poprawnie rozpoznają przedstawione na zdję-
ciach obiekty. Odpowiedzi nadsyłać można na adres 
inzynier_mazowsza@10g.pl. 

Konkurs!
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C hoć kilkakrotnie się już przymierzałem, dotąd nie było 
mi dane, by zwrócić uwagę naszego środowiska zawo-
dowego na pewną postać wyjątkową nawet w kręgu 

historycznych inżynierów budownictwa. Na naprawdę niezwykłą 
postać inż. Czesława Klarnera (1872-1957). Człowieka, który 
w 1918 roku został skazany przez władze bolszewickie 
na karę śmierci, tyle że szczęśliwie był to wyrok zaocz-
ny, a zapadł wobec niego jako kierownika i udzia-
łowca moskiewskiego oddziału warszawskiego 
Towarzystwa Akcyjnego Budowy Maszyn i Urzą-
dzeń Sanitarnych Jeziorański i Drzewiecki. Czło-
wieka, który był jedynym ochotnikiem w grupie 
zakładników, jakich po kapitulacji Warszawy we 
wrześniu 1939 roku Niemcy zażądali od cywilnego 
komendanta obrony miasta prezydenta Stefana Sta-
rzyńskiego. Człowieka, który – choć był przecież z wy-
kształcenia inżynierem, absolwentem petersburskiego In-
stytutu Technologicznego – jako wiceminister skarbu wspomagał 
premiera Władysława Grabskiego w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu w 1924 roku słynnej reformy walutowej, później zaś, już po 
zamachu majowym, był i ministrem przemysłu i handlu, i następnie 
samodzielnym ministrem skarbu – tak samodzielnym, że ustąpił 
z tego stanowiska w proteście wobec nieuprawnionego mieszania 
mu się przez prezydenta Ignacego Mościckiego i premiera Józefa 
Piłsudskiego w wydatkowanie środków budżetowych. Człowieka, 
który był organizatorem i w 1934 roku prezesem Komitetu Budowy 
Muzeum Przemysłu i Techniki. Człowiekiem, który w latach 1940-
1944 był wiceprezesem Rady Głównej Opiekuńczej, a w 1944 roku 
kierował departamentem finansowym Delegatury Rządu na Kraj. 
Człowieka, który… – ech! Można by wymieniać wiele jeszcze pól 
jego działalności, bo jak nie kierowanie, to wprost osobisty udział 
w budowie, miasto i portu Gdyni, zakładów i osiedli mieszkanio-
wych Starachowic, Stalowej Woli, itd.  

W interesie tyleż publicznym, co i zawodowym, Czesław Klarner 
reprezentował Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Bu-
dowlanych w samorządzie gospodarczym. Aż do 1950 roku, gdy 
ostatecznie zlikwidowano w Polsce wszelką samorządność, pełnił 
obowiązki prezesa warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
oraz Krajowego Związku Izb Przemysłowo-Handlowych. Po woj-
nie zresztą, nie bacząc na zmianę ustroju, dobrze już starszy pan, 
inżynier Klarner, był prezesem Stołecznego Komitetu Odbudowy 
Warszawy. Jak by zaś tego było za mało –  współpracując z grupą in-
żynierów skupionych wokół Henryka Martensa ze Stowarzyszenia 
Zawodowego Przemysłowców Budowlanych – napisał też w 1949 
roku pracę pt. „Zniszczenia wojenne w miastach polskich i ich od-
budowa”. Co ważne, Klarner zestawił i analizował w tej publikacji 
zniszczenia i na terenach ziem „dawnych” (4703 mln zł z 1939 r.), i na 
terenach ziem „odzyskanych” (4822 mln zł z 1939 r.), co na on czas 
było wręcz wyjątkowym ujęciem tematu. Jego konstruktywizm 
kazał mu zaproponować przy okazji – bez względu na ówczesną 
nierealność tego rodzaju inicjatyw – „projekt dekretu o bankowej 

emisji obligacji Funduszu Odbudowy Domów Mieszkalnych”. 
Problematyka mieszkaniowa musiała być niewątpliwie pasją 

inżyniera Klarnera. Miał bowiem świadomość, że problem miesz-
kaniowy w Polsce zawsze pozostawiał dużo do życzenia i należał 

do podstawowych zagadnień społecznych. W 1929 roku 
ukazała się więc jego pierwsza broszura „O popiera-

niu budowy tanich mieszkań w Polsce i zagranicą”, 
a rok później większa już książka „Polityka miesz-
kaniowa w Polsce i zagranicą”. Na marginesie 
muszę wspomnieć, że obydwie te pozycje są 
w moim posiadaniu. Na jednej z nich jest ex 
libris Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Ona – po-
słanka do Sejmu Ustawodawczego (1920). On 

– oczywiście pierwszy premier odrodzonej Rze-
czypospolitej (1918/1919). W czasie, gdy książeczka 

Klarnera ukazała się drukiem, Moraczewski był mini-
strem robót publicznych, resortu odpowiedzialnego wte-

dy za problematykę budowlano-mieszkaniową. Moraczewski 
zresztą był też inżynierem, też jak Klarner absolwentem peters-
burskiego Instytutu Technologicznego. Obaj z pewnością mu-
sieli się znać i wspomagać wzajemnie w działalności publicznej. 

Obie mieszkaniowe publikacje Czesława Klarnera służyły mi 
w swoim czasie, przy pracach ministerialnych (1992/1993) nad 
„Nowym Ładem Mieszkaniowym”, opracowaniem, które stało 
się przedłożeniem rządowym gabinetu Hanny Suchockiej dla 
Sejmu RP. W efekcie niedługo później formalnie powstał w BGK 
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (nieopatrznie zlikwidowany ok. 
dziesięć lat temu), zaczęły powstawać Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego itd. Uczciwie muszę tu przyznać, że właśnie 
dzięki pozycjom antykwarycznym, m. in. autorstwa Klarnera, 
i ja, i moi najbliżsi współpracownicy, mogliśmy te trzydzieści lat 
temu uzyskiwać pełne rozeznanie w problematyce mieszkanio-
wego budownictwa osadzonego w prawdziwych realiach go-
spodarki rynkowej. Tym bardziej, że chcieliśmy przecież – jako 
ludzie, którzy własne doświadczenia zawodowe zdobywali 
w czasach real-socjalistycznego ancien ŕegime – tworzyć po 
prostu nową rzeczywistość bez improwizacji czy „odkrywania 
Ameryki”. Pomny tego, chciałbym tu zwrócić uwagę, przynaj-
mniej moim Izbowym koleżankom i kolegom, na celowość ko-
rzystania z różnych starych lektur przekazujących naszym poko-
leniom doświadczenia przeszłości.  

Inżynier +++ 
ANdRZEJ BRATKOWSKI

PS. Muzeum Techniki - jako 
w pełni „narodowe” - dzięki po 
nowemu teraz kierowaniu nim 
przez byłego dyrektora Muzeum 
Techniki Wojskowej – ma  ponoć 
otworzyć się dla zwiedzających 
wiosną 2020 roku, co pozosta-
wiam bez komentarza!

fot. arcHiWUm WłasnE
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Pamiątki  
z podróży
FOTORELACJA
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Lustrzanka, kompaktowa cyfrówka, smartfon – sprzęt 
nie jest najważniejszy. Liczy się umiejętność uchwy-
cenia momentu, wybór kadru, zainteresowanie 
światem. Niezwykłe fotografie można przywieźć 
z egzotycznych krajów albo wędrówek po Mazowszu. 
Co widzi inżynier przez obiektyw swojego aparatu? 
„IM” prezentuje najlepsze prace nadesłane na konkurs 
fotograficzny MOIIB. Więcej – na stronach 10-13.

fot. marcin ciEPLiKVV
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