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Mazowiecki Dzień 
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Koleżanki,  
Koledzy, życzę Wam  

dobrej współpracy, integracji  
i rozwoju, a z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, 

także pomyślności    
w życiu osobistym  
– Roman Lulis, 

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

Bądź z nami na    @MazowieckaOIIB

Godziny pracy biura:  
poniedziałki i czwartki: 09.00-18.00  
wtorki i środy: 08.00-16.00  
piątki: 08.00-14.00
Biuro Izby:  
sekretariat biura: pok. 126 
tel. centrala: 22 868 35 35, 22 868 35 50  
GSM 693-933-031, fax. 22 868 35 49  
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Przewodniczący Rady MOIIB:  
sekretariat: pok. 126  
dyżury: poniedziałek godz. 12.00-14.00  
e-mail: sekretariat.rada@maz.piib.org.pl  
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.  
tel.: 22 868 35 50, wew. 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Rada Programowa:  
Przewodniczący: Mieczysław Grodzki Członkowie: 
Andrzej Bratkowski, Radosław Cichocki,  
Roman Lulis, Jerzy Kotowski, Mariusz Okuń, 
Leonard Runkiewicz, Andrzej Wasilewski. 
Projekt graficzny, skład i łamanie: Antek Hubar
Zdjęcie na okładce: Mariusz Okuń

W numerze 6/2019 „IM”

Nakład: 16 500 egz. 

W następnym numerze „IM“:  
Wieści z ministerstwa; spotkania świąteczne; 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa– wywiad numeru; 
wyjazdy techniczne: Varso Tower, Ząbki   
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W  okresie jesiennym spotykamy się, aby świętować 
Dni Budowlanych – święto wszystkich, którzy są 
zaangażowani w proces budowania. To nie tylko 

członkowie samorządów zawodowych inżynierów budownic-
twa i architektów, osób posiadających uprawnienia do wyko-
nywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
ale także przedstawiciele bratnich zawodów urbanisty, geodety, 
również administracji państwowej, w tym inspektorzy nadzoru 
budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, 
przedstawiciele samorządów terytorialnych i władzy central-
nej. To oni w największym stopniu są, nie tylko urzędnikami, ale 
przede wszystkim inwestorami. 

Ta mnogość różnych instytucji, zawodów i funkcji wskazuje, 
że kluczem do sprawnej realizacji inwestycji w budownictwie 
jest WSPÓŁPRACA. To ona sprawia, że ten bardzo skompli-
kowany proces udaje się doprowadzić do końca. Dzięki temu 
mamy nadal dobrą kondycję w sektorze budownictwa a bran-
ża budowlana przeżywa boom. Wynika on m.in. z dużej licz-
by przetargów w segmencie infrastruktury, jak i znacznej licz-
by inwestycji deweloperskich i przemysłowych. 

Na korzystną sytuację w budownictwie, kładzie się jednak 
cień w postaci spowolnienia w realizacjach spowodowane-
go popytem przekładającym się na znaczące wzrosty cen 
materiałów budowlanych i usług podwykonawczych. W kon-
traktach długotrwałych ma to wpływ na wyniki finansowe 
firm zaangażowanych w ich realizację. Niepokoją doniesienia, 
że nawet największe firmy budowlane o stabilnej sytuacji fi-
nansowej zaczynają mieć kłopoty na budowach, z powodu 

odmowy waloryzacji kontraktów. Negocjacje z Ministerstwem 
Infrastruktury nie przynoszą rezultatów i coraz częściej  firmy 
budowlane decydują się wystąpić na drogę sądową.

Ogromnym problemem jest brak rąk do pracy. Wielu naszych 
pracowników, szczególnie tych wyspecjalizowanych, wyjeżdża 
z kraju, a ostatnio nawet cudzoziemcy, którzy mocno zasilali nasz 
rynek pracy, wybierają pracę w krajach zachodniej Europy.

To wszystko pokazuje, jak ważna jest właśnie WSPÓŁPRACA. Dla 
liczącej ponad 20 tysięcy członków Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa to słowo klucz określające przyszłość 
zawodową. Izba podejmuje szereg konkretnych działań, których 
celem jest polepszanie warunków tej współpracy. Większość 
członków samorządu wie, jaką batalię stoczyliśmy w ostatnim 
roku w obronie pozycji inżyniera budownictwa. Zakończyła 
się ona doraźnym sukcesem, mianowicie zaleceniem przeprowa-
dzenia między samorządami wiążących uzgodnień dotyczących 
ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa. Warunki 
naszej pracy zmieniały się i nadal zmieniają bardzo szybko – liczba 
nowelizacji prawa budowlanego w tym roku doszła do 12. 

Proponowany trójpodział projektu budowlanego, w któ-
rym część trzecia, tzw. projekt techniczny zawierający projekt 
konstrukcyjny i projekty branżowe instalacyjne, może być 
opracowana w terminie późniejszym. Na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę to jest dopuszczalne, jednak im póź-
niej ten projekt ujrzy światło dzienne, tym bardziej jest to szko-
dliwe dla efektu, ponieważ tym później są rozstrzygane istotne  
szczegóły realizacji  budowy, jej harmonogram i koszty. Rosną-
ce znaczenie zastosowania metodologii BIM na wszystkich 
etapach inwestycji, pozwalającej oszczędzić sumaryczny czas 
realizacji, ale także osiągnąć wymierne korzyści materialne, 
wskazuje na celowość równoczesnego projektowania wielo-
branżowego, wszystkich elementów budowy, unikania licz-
nych ryzyk realizacyjnych i uzyskiwania wymiernych korzyści  
także na etapie eksploatacji obiektów. 

        Nasza Izba przekazuje te wszystkie merytoryczne argu-
menty podczas konferencji, takich jak zorganizowane w marcu 
Regionalne Forum Inżynierskie w Sierpcu czy organizowa-
ne cyklicznie spotkania pod hasłem Usprawnienie procesu in-
westycyjnego w budownictwie.

Aby współpraca była jeszcze lepsza kolejnym hasłem, na 
które stawia MOIIB, jest INTEGRACJA. Spotkania środowisko-
we są przede wszystkim po to, aby budować harmonijne sto-
sunki w środowisku. Przyjacielskie i życzliwe relacje budujemy 
podczas naszych licznych pozazawodowych aktywności. 

Motto działalności MOIIB to ROZWÓJ. Mam tu na myśli 
nie tylko rozwój całego budownictwa, ale przede wszystkim 
rozwój zawodowy i osobisty naszych członków. Przyszłością 
są innowacje, wprowadzane ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. 
W naszym sektorze, jeśli mówimy o innowacyjności i optyma-
lizacji procesów, to myślimy przede wszystkim o postępie tech-
nologii wytwarzania materiałów budowlanych i metodologii 
budowania. Nie tylko mechanizacji, ale także cyfryzacji, której 
przykładem jest chociażby wspomniany wcześniej BIM. 

Nawiązując do tych trzech kluczowych słów opisujących pra-
cę naszego samorządu: WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA i ROZ-
WÓJ, zacytuję wybitnego amerykańskiego przemysłowca,  
Henry’ego Forda:

Połączenie sił to początek,  trzymanie się  razem to postęp, 
wspólna praca to sukces.                Roman Lulis
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T egoroczne obchody zainau-
gurował Mazowiecki Dzień 
Budowlanych. Trzeciego 

października w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie zebrało się kilkaset osób, 
członków, pracowników, współpracow-
ników, sympatyków naszego samorzą-
du. Miejsce zostało wybrane nieprzy-
padkowo. Okręgowa Rada ustaliła, że 
uroczystości powinny być dostępne dla 
szerokiej rzeszy członków Izby, a po-
jemność sali Filharmonii Narodowej 
pozwala na uczestnictwo ponad 1000 
osób. Ostatecznie goście wypełnili salę 
koncertową co najmniej w 90%.

Prowadzenie spotkania powierzono 
Michałowi Stępniowi, dyrektorowi Biu-
ra MOIIB oraz Karolinie Bańskiej. Wśród 

zaproszonych gości byli obecni Izabela 
Stelmańska, reprezentująca marszałka 
województwa mazowieckiego Adama 
St ur zika,  Wiceprezydent M. St. War-
szawy Renata Kaznowska, zastępca 
Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego Krzysztof Piątek, przewodni-
czący Izb Okręgowych, przedstawiciele 
Rady Krajowej PIIB. Po powitaniu nad-
szedł czas na wystąpienie przewodni-
czącego OR MOIIB, kolegi Romana Lu-
lisa. Odniósł się on do aktualnej sytuacji 
w budownictwie, podkreślił ogromne 
znaczenie konstruktywnej współpracy 
między środowiskami zaangażowany-
mi w proces inwestycyjny oraz jedno-
ści środowiska budowlanego w kraju. 
Wyrazem tej jedności był liczny udział 

przedstawicieli instytucji, stowarzy-
szeń i samorządów związanych z bu-
downictwem. Rok 2019 przyniósł dobrą 
koniunkturę dla budownictwa – liczne 
inwestycje drogowe, mieszkaniowe, 
a także przemysłowe są tego dobrym 
uzasadnieniem. Nie możemy jednak 
nie zauważyć pewnych negatywnych 
zmian, m.in. wzrostu cen materiałów 
i usług budowlanych oraz braku wy-
kwalifikowanych pracowników. Wpły-
wa to w skali rocznej na spowolnienie 
wzrostu. Na sprawny przebieg działań 
inwestycyjnych w budownictwie mogą 
negatywnie wpływać ciągłe zmiany 
legislacyjne. W szczególności zmiany 
Prawa budowlanego, tylko w 2019 roku 
nowelizowanego 12 razy.

1
fot. Krzysztof zięba

Dni Budowlanych 2019
Koniec września i początek października to czas, w którym brać budowlana  świętuje Dzień 
Budowlanych. MOIIB tradycyjnie organizuje uroczystości centralne w Warszawie i jest 
współorganizatorem spotkań koleżeńskich w wielu miastach  Mazowsza.
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Po wystąpieniu przewodniczącego 
głos zabierali kolejno zaproszeni goście: 
Renata Kaznowska, odpowiedzialna za 
stołeczne biuro infrastruktury, drogo-
wnictwa i komunikacji, zastępca dyrek-
tora Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego wo-
jewództwa mazowieckiego Izabela Stel-
mańska, Krzysztof Piątek, który w imieniu 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego i swoim przekazał serdeczne ży-
czenia wszystkim członkom samorządu. 
W imieniu izb okręgowych głos zabrał 
kol. Mariusz Dobrzeniecki, przewodni-
czący Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Nagrody i wyróżnienia
Dzień Budowlanych jest dobrą oka-

zją do uhonorowania osób zaangażo-
wanych w wieloletnią pracę na rzecz sa-
morządu zawodowego i propagowanie 
wzorowej postawy zawodowej. W roku 
2019 wyróżnienie i piękny miedzioryt 
przedstawiający widok na Stare Miasto 
w Warszawie otrzymali koledzy Jerzy 
Bielawski, Andrzej Bratkowski, Je-
rzy Czernuszczyk, Tadeusz Gałązka, 
Edward Groniecki, Leonard Runkie-

wicz, Zbigniew Tyczyński i Andrzej 
Wasilewski. 

W tym roku Okręgowa Rada MOIIB 
przyznała  statuetkę Złotego Promoto-
ra Budownictwa Andrzejowi Półrol-
niczakowi, wieloletniemu prezesowi 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Praga”, jednej z największych w kraju, 
wysoko ocenianej za jakość inwestycji. 
W swoim krótkim wystąpieniu laureat 
nie krył wzruszenia.

Coroczny, ósmy już konkurs Firma 
Inżynierska Mazowsza też miał swój 
finał w czasie uroczystości. Zgłoszenia 
nadsyłano w trzech kategoriach – firm 
projektowych, wykonawczych i zarzą-
dzających. Laureaci musieli wykazać się 
dobrymi wynikami w zakresie rozwią-
zań innowacyjnych, dbałością o bez-
pieczeństwo i higienę pracy oraz roz-
wój zawodowy swoich pracowników. 
Wyniki zamieściliśmy na stronie inter-
netowej MOIIB. Po raz pierwszy uho-
norowano laureatów konkursu fotogra-
ficznego „W obiektywie inżyniera”.  
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w ka-
tegoriach Mazowsze, Polska, Świat opu-
blikowane zostały w „IM” nr 5/2019.

Filharmonia 
Po krótkiej przerwie wróciliśmy na 

salę koncertową, by delektować się nie-
powtarzalnym występem Waldemara 
Malickiego i Filharmonii Dowcipu. 
Znakomity show, w którym muzyka 
klasyczna mieszała się z rozrywkową, 
parodie światowych przebojów z ariami 
operetkowymi kompozytorów polskich 
i światowych, w wykonaniu polskich 
solistek i solistów scen krajowych i za-
granicznych. Niepowtarzalny dyrygent, 
żarty kabaretowe, dowcipy i komen-
tarze do naszego życia codziennego 
wzbudzały niewymuszony aplauz i sal-
wy śmiechu na widowni. Po trwającym 
prawie dwie godziny przedstawieniu 
pożegnaliśmy artystów gromkimi bra-
wami na stojąco. Gdy wydawało się 
że to już koniec, czekała nas wszyst-
kich niespodzianka. Waldemar Malicki 
akurat tego dnia obchodził urodziny.  

3

2

1.  Wyróżnieni za postawę zawodową.
2.  Andrzej Półrolniczak – Złoty Promotor 

Budownictwa.
3.  Wyróżnienia wręczał Krzysztof Piątek. 
4.  Wystąpienie Renaty Kaznowskiej.

fot. Krzysztof zięba

fot. Krzysztof zięba fot. Krzysztof zięba
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Ku jego i naszemu zaskoczeniu, w imie-
niu całej braci budowlanej serdeczne ży-
czenia dalszych sukcesów i oczywiście 
zdrowia i pomyślności złożył kol. Roman 
Lulis, wręczając solenizantowi wspa-
niały tort w kształcie fortepianu. 
Zespół w podziękowaniu za 
umilenie spotkania otrzymał 
ogromny bukiet kwiatów.

Na koniec w czasie 
skromnego bankietu, wy-
mienialiśmy swoje spostrze-
żenia dotyczące uroczystości. 
Podsumować możemy krótko: 
znakomity wieczór, od wystąpienia 
przewodniczącego po ostatnie oklaski 
dla artystów. Wszyscy byli zadowoleni, 
a ostatni goście opuszczali mury Filhar-
monii Narodowej już po godzinie 23.

Regionalne Dni Budowlanych 
na Mazowszu

 Lipsko   Stolica powiatu najbardziej 
wysuniętego na południowy wschód 
Mazowsza, historycznie należącego do 
Małopolski. W skład powiatu lipskiego 
wchodzi sześć gmin: Chotcza, Ciepie-
lów, Sienno, Solec nad Wisłą, Tarłów 

oraz gmina miejsko-wiejska Lipsko. 
Wójtowie wszystkich gmin oraz starosta 
powiatu przybyli na uroczystości zwią-
zane z dwudziestoleciem powołania 
Powiatowego Nadzoru Budowlanego, 

oraz 15. jubileuszowego spotka-
nia z okazji Dnia Budowlanych. 

Okolicznościowe wystąpie-
nia rocznicowe wygłosili 
starosta powiatu lipskiego 
Sławomir Śmieciuch oraz 
Powiatowy Inspektor Nad-

zoru Budowlanego Tadeusz 
Durak. Inspektor, członek sa-

morządu inżynierów budownic-
twa, obchodził w tym roku 15 rocznicę 
objęcia tego zaszczytnego stanowiska, 
ostatnią przed przejściem na emery-
turę. Uczestnicy spotkania, wśród któ-
rych była liczna grupa członków MOIIB 
z przedstawicielami Prezydium Okrę-
gowej Rady na czele, złożyła w imieniu 
OR i jej przewodniczącego Romana 
Lulisa serdeczne podziękowania za do-
tychczasową merytoryczną współpracę 
i życzyła powodzenia w życiu osobistym 
i pracy na rzecz samorządu zawodowe-
go. Symbolem uznania był wręczony 

przez kol. Andrzeja Wasilewskiego 
i Jerzego Putkiewicza adres okolicz-
nościowy i miedzioryt, widok na Stare 
Miasto w Warszawie. W oficjalnej części 
uroczystości wyróżniono zasłużone dla 
powiatu lipskiego firmy, osoby prywat-
ne i organizacje. Wśród tych ostatnich 
znalazła się MOIIB, która otrzymała 
okolicznościowy medal 20-lecia Po-
wiatowego Nadzoru Budowlanego 
i adres z podziękowaniem za wsparcie 
działalności PNB i współpracę w okresie 
ostatnich kilkunastu lat.

Po części oficjalnej zebrani mieli oka-
zję podziwiać talent kabaretowy Krzysz-
tofa Daukszewicza, którego występ 
wielokrotnie przerywany był spontanicz-
nymi brawami. Spotkanie odbywało się 
w tradycyjnie serdecznej atmosferze, nie 
zabrakło nieskrępowanej wymiany zdań 
na nurtujące brać budowlaną codzienne 
problemy zawodowe i społeczne.

 Łosice   Stolica powiatu najbardziej 
wysuniętego na wschód województwa 
mazowieckiego. W skład powiatu łosic-
kiego wchodzi sześć gmin: Huszlew, Ol-
szanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica 
oraz gmina miejsko-wiejska Łosice. 

5
fot. Krzysztof zięba
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Jedenastego października na zorga-
nizowany pod patronatem Starosty Po-
wiatu Łosickiego Katarzyny Klimiuk 
Drugi Łosicki Dzień Budowlańca przy-
byli licznie przedstawiciele gmin z po-
wiatu łosickiego, powiatowi inspekto-
rzy nadzoru budowlanego: w Łosicach 
– Sylwester Chwedczuk, w Siedlcach 
– Dariusz Goławski,  w mieście Siedlce 
– Robert Naumiuk, w Mińsku Mazo-
wieckim –  Jadwiga Madziar i w Wę-
growie – Jolanta Chojęta. W uroczy-
stości wzięła także udział liczna grupa 
inżynierów budownictwa, przedsta-
wicieli firm projektowych, wykonaw-
czych, geodeci, architekci, przedsta-
wiciele Państwowej Straży Pożarnej 
i Policji. Obchody miały szczególny cha-
rakter, jako że w 2019 roku przypada 20. 
rocznica rozdziału zadań administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzo-
ru budowlanego.

W uroczystościach licznie uczestni-
czyli członkowie naszego samorządu, 
współorganizatora spotkania, delegaci 
na zjazdy okręgowe MOIIB z jej prze-
wodniczącym Romanem Lulisem na 
czele. Jego przemówienie, oparte na 

głównych tezach wystąpienia z Mazo-
wieckiego Dnia Budowlanych w War-
szawie, zostało przyjęte z niekłamanym 
zadowoleniem. 

Spotkanie zakończyła wspólna bie-
siada, pełna rozmów i dyskusji.

 Ciechanów  Miasto powiatowe na 
Mazowszu, o bogatej historii, miasto 
rządowe Królestwa Kongresowego i wo-
jewódzkie w latach 1975-1998. W skład 
obecnego powiatu ciechanowskiego 
wchodzi 9 gmin, w tym Opinogóra ze 
wspaniałym Muzeum Romantyzmu. 
W siedzibie muzeum Rada NOT w Cie-
chanowie wraz z MOIIB oraz stowarzy-
szeniami naukowo-technicznymi  zorga-
nizowała 24 października Mazowieckie 
Dni Techniki, a zarazem obchody Dnia 
Budowlanych. W ramach tego wyda-
rzenia odbyła się konferencja naukowo-
techniczna, w czasie której wygłoszono 
referaty nt. historii elektryfikacji Ziemi 
ciechanowskiej i rozwoju fotowoltaiki 
w Polsce.  W spotkaniu licznie uczest-
niczyli członkowie naszego samorządu 
z terenu działania Biura terenowego 
w Ciechanowie, delegaci na zjazdy okrę-
gowe MOIIB i przewodniczący OR Ro-

5.  Pamiętaliśmy o urodzinach artysty.
6.  Prowadzący spotkanie w Filharmonii.
7.  Spotkanie w Płocku. 

7
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fot. biuro terenowe Moiib w PłocKu

man Lulis. Po części oficjalnej uczestnicy 
spotkania zwiedzili zespół parkowo-pa-
łacowy w Opinogórze, w tym neogotyc-
ki pałacyk z lat czterdziestych XIX wieku, 
dwór i oficynę dworską. 

 Płock   Jedno z najbardziej uprze-
mysłowionych miast i powiatów na 
terenie województwa mazowieckiego. 
W swojej bogatej historii było stolicą 
Mazowsza i stolicą Polski. W piątek 25 
października odbyły się zorganizowane 
wspólnie przez PZITB o/Płock i MOIIB 
uroczystości z okazji Dnia Budowla-
nych. Otwarcia uroczystości dokonał 
Prezydent Miasta Płocka Andrzej No-
wakowski, który całe wydarzenie objął 
patronatem honorowym, wiceprezy-
dent Jacek Tarabus, posłanka ziemi 
płockiej Elżbieta Gapińska, władze 
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
z prorektorem Januszem Zielińskim, 
powiatowi inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego, władze PZITB z wiceprze-
wodniczącym Zarządu Głównego Mie-
czysławem Grodzkim, członkowie 
organów i OR MOIIB z przewodniczą-
cym Romanem Lulisem na czele, de-
legaci na zjazdy krajowe, inżynierowie 
i technicy z okręgu płockiego, a także 
prezesi i właściciele firm budowlanych. 
Zgodnie z sympatyczną tradycją, grupie 
młodych inżynierów, którzy w ostatnim 
okresie uzyskali uprawnienia budowla-
ne wręczone zostały okolicznościowe 
dyplomy i pamiątkowe kaski z logo 
miasta Płocka. Spotkanie zakończyła 
część artystyczna, występ zespołu Stu-
dia Tańca Fame, któremu towarzyszył 
skrzypek Wiktor Mieczykowski, oraz 
pokaz iluzjonisty Macieja Piskorza. Do 
późnych godzin nocnych trwało spo-
tkanie towarzyskie, na których wymie-
niano poglądy nie tylko na bieżące pro-
blemy naszego zawodu.  

Andrzej Wasilewski 
 Zastępca 
Sekretarza OR
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O d 25 lat kieruje Pan jedną 
z największych spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce. 

Taki był plan na życie?
Na prezesa zarządu zostałem powo-

łany 3 listopada 1994 roku. Podjąłem się 
tej funkcji, ponieważ RSM „Praga” była 
wtedy w sytuacji dramatycznej. Sprawy 
w sądzie, złe umowy, konto zajęte przez 
komornika. Przez pierwsze dwa lata kon-
centrowałem się na rozwiązaniu tych 
problemów. Sprawy zostały wygrane, 
pieniądze wróciły na konto, a ja? Byłem 
już mocno zaangażowany w życie spół-
dzielni. I tak jest do dzisiaj.

RSM „Praga” – proszę o kilka liczb 
działających na wyobraźnię…

222 budynki, około 40 tysięcy miesz-
kańców, 260 osób zatrudnionych w Spół-
dzielni. Ale może bardziej na wyobraźnię 

czytelników zadziała informacja, że stan 
budynków – głównie z lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych – jest dziś bardzo 
dobry. Kiedy zaczynałem pracę, plagą 
były przeciekające dachy, psujące się win-
dy, awarie i letnia woda w kranach. Ele-
wacje były zniszczone, a klatki schodowe 
nieremontowane. Dziś wszystkie budyn-
ki mają  wyremontowane dachy, są po 
termomodernizacji, mają nową elewację, 
są odnawiane w nowym standardzie klat-
ki schodowe i sukcesywnie wymieniane 
bądź modernizowane windy. Przepro-
wadziliśmy w stu procentach moderni-
zację centralnego ogrzewania i instalacji 
wodnych, wszędzie są wodomierze z od-
czytem radiowym, 65% budynków ma 
zmodernizowaną instalację gazową. Wy-
mieniamy wewnętrzne linie zasilania. Ko-
rzystamy z nowoczesnych rozwiązań jak 
automatyka pogodowa, cyrkulacja c.w.u., 

czy lampy uliczne LED (57% oświetlenia). 
Od 2000 r. koszt GJ w opłatach za ciepło 
wzrósł ponad trzykrotne, a w tym czasie 
w Spółdzielni opłaty za ciepło dla miesz-
kańców zmalały. Tylko w ostatnich dzie-
sięciu latach zapotrzebowanie na ciepło 
zmniejszyliśmy o ponad 30%. Opłaty za 
ciepło  są niższe niż były w latach dzie-
więćdziesiątych. W 2020 roku wydamy 
na remonty rekordowe 46 mln zł. Nasze 
ulubione pojęcie to „standard XXI wieku”. 
Nowocześnie i pięknie mają wyglądać nie 
tylko bloki, ale też tereny, którymi gospo-
darujemy. Stąd zieleńce, siłownie, nowe 
chodniki i miejsca parkingowe, a nawet 
sztuka plenerowa. 

Łuki w mieszkaniu Karwowskich 
z „Czterdziestolatka” nie są już 
modne. A czy blokowiska z czasów 
PRL-u wytrzymują próbę czasu? Za-
czynając od trwałości wielkiej płyty.

Najstarsze budynki należące do RSM 
„Praga” są z lat 60-tych. Większość budyn-
ków wybudowano w technologii ramy H. 
Są ekspertyzy ITB, sami też robiliśmy ba-
dania i mamy całkowitą pewność, że stan 
techniczny wielkiej płyty jest bardzo dobry 
i nic jej nie zagraża. Jak powiedziałem, cały 
czas remontujemy, podnosimy standard 
bloków. Te domy stają się po prostu nowo-
czesne. Kiedyś przylgnęła nazwa „blokowi-
ska”, a przecież osiedla z czasów PRL-u mają 
przemyślane założenia urbanistyczne, mię-
dzy budynkami jest dużo przestrzeni, jest 
zieleń, która przez lata pięknie się rozrosła, 
są miejsce na parkingi i rekreację. Blokowi-
skami, chociaż niewątpliwie ładnymi, na-
zwałbym dziś niektóre osiedla budowane 
przez deweloperów. Tam wykorzystuje 
się każdy metr, zabudowa jest intensyw-
na, podwórka mikroskopijne, zieleń tylko 
dla ozdoby. Dodajmy do tego, że obecnie 
– z racji wysokich cen nieruchomości – po-
szukiwane są na rynku mieszkania małe, 
dwupokojowe, więc standard mieszkań 
z czasów socjalizmu (40-80 m2 powierzch-
ni) jest wciąż atrakcyjny. 

Jakie są największe problemy 
spółdzielni mieszkaniowej?

Nieuregulowany stan własności grun-
tów warszawskich! W naszej spółdzielni, 
problem dotyczy połowy terenu. Tam, 
gdzie prawo do gruntu nie jest uregulo-
wane, ceny nieruchomości są o 10-15% 
niższe. Brak regulacji  powoduje rozgory-
czenie mieszkańców, poczucie niepew-
ności. Urząd miasta nie ustanawia użyt-
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Prezes z dobrą 
misją
Andrzej Półrolniczak, prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Praga”, laureat tegorocznej nagrody 
Złotego Promotora Budownictwa przyznawanej  
przez MOIIB.
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kowania wieczystego dla tych gruntów. 
Regulacji zaniechano na dobre w 2006 
roku. Sądowe batalie z miastem zajmują 
nam dużo czasu. Problemem były  też wy-
sokie opłaty za użytkowanie wieczyste. 
Ta forma własności to relikt socjalizmu, 
bo kiedy budowano osiedla, państwo nie 
chciało dać spółdzielniom gruntów na 
własność. Wymyślono użytkowanie na 99 
lat. Dobrze, że Sejm przyjął ustawę o prze-
kształceniu użytkowania wieczystego we 
własność. Kolejnym problemem jest cią-
gle zmieniająca się od 2001 roku ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych, zapisy 
są skarżone do Trybunału Konstytucyjne-
go, zmiany zmieniane... Problemem jest 

pomijanie nas w konsultacjach na temat 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów, na których działa RSM 
„Praga”. Reprezentujemy mieszkańców 
i chcemy współdecydować, co na tym te-
renie będzie budowane. No ale powiedz-
my też o plusach spółdzielni mieszkanio-
wej. Na wszystkie prace konserwatorskie, 
remontowe, budowlane ogłaszamy prze-
targ. W myśl zasady, że duży może wię-
cej, uzyskujemy w przetargach bardzo 
niskie stawki. Do tego sami negocjujemy 
zaopatrzenie w hurtowniach. Mamy tak 
dobre ceny, że zaopatrujemy też naszych 
wykonawców. Na tej samej zasadzie ne-
gocjujemy bardzo niskie stawki za wy-
wóz nieczystości czy ubezpieczenia.  

SM jest… wyrachowanym dewe-
loperem, czy raczej podmiotem z so-
cjalistycznym rodowodem dbającym 
o dobro członków?

Zysk z działalności deweloperskiej co 
roku zasila fundusz remontowy, nie jest 
więc tak, że członkowie spółdzielni nic na 
tym nie zyskują. Budujemy rocznie 200-
250 mieszkań. To nie jest skala budowania 
w latach 70-tych, ale i tak całkiem sporo. 
Budujemy w systemie deweloperskim ale 
też budowaliśmy domy z mieszkaniami 
na wynajem, które najemca mógł wyku-
pić; wznosiliśmy bloki lokatorskie w syste-
mie KFM dla osób młodych i mniej zamoż-
nych; członkowie spółdzielni mają prawo 
do preferencyjnych warunków. Niestety, 
prawo nie pozwala, by nowe bloki, budo-
wane w systemie deweloperskim, powięk-
szały zasoby spółdzielni mieszkaniowej. 

Powstają wspólnoty mieszkaniowe, a my 
tymi nieruchomościami administrujemy, 
także dlatego, że  często mieszkają tam 
dzieci naszych członków. Działalność spo-
łeczna? Życie samorządowe u nas kwit-
nie. Działa 5 klubów osiedlowych; prowa-
dzimy działalność kulturalną i oświatową, 
organizujemy imprezy dla dzieci, współ-
pracujemy z seniorami, wspieramy sekcie 
sportowe. Spółdzielczość mieszkaniowa 
w Polsce istnieje od początku XX wieku. 
Także w nowej rzeczywistości po 1989 
roku, sprawdza się świetnie.

RSM „Praga” brała udział w pro-
jekcie EnSURE (oszczędność energii 
w dzielnicach miejskich dzięki odno-
wie i nowym sposobom dostarcza-
nia energii). Czy jest realna szansa, 
by osiedla bloków były częściowo 
zasilane energią słońca?

Kolektory słoneczne – bez dofinan-

sowania są nieopłacalne, trudno też 
okresową produkcję ciepłej wody zago-
spodarować. Za to na poważnie przy-
mierzamy się do wejścia w fotowoltaikę. 
W naszej spółdzielni każdy budynek jest 
rozliczany osobno, więc także koszty 
inwestycji w instalację fotowoltaiczną 
i zyski z produkcji energii będą rozlicza-
ne indywidualnie – na budynek. Energia 
elektryczna w pierwszej kolejności po-
służy do oświetlania terenu spółdzielni, 
klatek schodowych i napędzania wind. 

25 lat pracy, nagrody – nie tylko 
Złotego Promotora Budownictwa 
– ale i inne, choćby Kreatora Budow-
nictwa w 2013 r. Jakie ma Pan recep-
ty na kierowanie firmą, współpracę 
z pracownikami?

Bardzo ucieszyłem się z tytułu Złotego 
Promotora Budownictwa, bo jest to na-
groda od inżynierów budownictwa. Sam 
z racji prowadzonych inwestycji wsiąkną-
łem w tematykę inżynierską, cenię wiedzę 
i umiejętności inżynierów, z którymi mam 
okazje współpracować. Studiowałem za-
rządzanie i to był dobry wybór – mam 
chyba talent do kierowania ludźmi. Swoją 
pracę postrzegam jako misję. Ludzi traktu-
ję poważnie i z szacunkiem, i oni to czują. 
Mam świetnych pracowników, z niektóry-
mi pracuję od lat dziewięćdziesiątych, lecz 
większość kadry stanowią młodzi, dobrze 
wykwalifikowani pracownicy. Ważne jest 
tworzenie dobrej atmosfery, dawanie przy-
kładu. Staram się budować jak najlepsze  
relacje z pracownikami, dla mieszkańców 
jestem zawsze do dyspozycji. Jesteśmy po 
to, by ludziom mieszkało się najlepiej jak to 
możliwe.  Mam misję, by ludzie wokół byli 
zadowoleni.  

Rozmawiał: Adam Jabłczyn

Andrzej Półrolniczak
Prezes Zarządu Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.
Absolwent Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezes zarządu Unii Spółdzielców
Mieszkaniowych, członek Krajowej
Rady Spółdzielczej. Przez 12 lat radny
w samorządzie Warszawy. Hobby:
kolarstwo szosowe, literatura. 
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1.  Andrzej Półrolniczak -od 25 lat prezes RSM 
„Praga”. 

2.  Wbudowanie kamienia węgielnego pod 
nową budowę RSM „Praga”. 
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C zęsto prowadzimy rozmowy, 
w których przynajmniej dwie 
strony, mające różne potrze-

by i opinie starają się dojść do poro-
zumienia. Rozmowy te to właśnie 
negocjacje. Umiejętność prowadze-
nia skutecznych negocjacji jest jed-
nym z fundamentów biznesu i życia 
prywatnego. Negocjujemy zarówno 
z przełożonymi, współpracownikami, 
jak i z kontrahentami. Negocjacje są 
również najlepszym sposobem łago-
dzenia konfliktów. Zapewne każdy 
z czytelników mógł wielokrotnie od-
czuć i smak zwycięstwa po udanych 
negocjacjach, i gorzki smak porażki po 
negocjacjach, w których druga strona 
okazała się silniejsza. 

Prowadzenie negocjacji powinno 
wiązać się ze znajomością swojego 
celu, wiedzą na temat możliwych 
ustępstw, najgorszych i najlepszych 
rozwiązań, a także znajomością moc-
nych i słabych stron drugiej strony. 
Dlatego to informacja w negacjach jest 
bardzo cenna - kto nią dysponuje, ten ma 
przewagę. Ważne jest też, aby negocja-
cji nie podejmować wtedy, kiedy są zni-
kome szanse porozumienia, kiedy działa 
się pod wpływem emocji lub gdy do ne-
gocjacji nie jesteśmy przygotowani. 

O drugiej stronie negocjacji nie mó-
wimy przeciwnik, lecz partner, z którym 
chcemy osiągnąć satysfakcjonujący 
obie strony rezultat. 

Najważniejsze zasady negocjacji:
1. Określ swoje cele
Musimy na początku negocjacji 

wiedzieć, jak chcemy, aby się one za-
kończyły. Bez tego, zamiast realizować 
swoje cele, możemy nieświadomie re-
alizować to, po co przyszła druga stro-
na. Pamiętajmy też, że cel bez planu 
jest tylko życzeniem.

2. Mierz wyżej
W negocjacjach należy definiować 

swoje oczekiwania względem partnera 
wyżej niż cel, który rzeczywiście chcie-
libyśmy osiągnąć. Dzięki takiej strategii 
uzyskujemy możliwość ustępstw.

3. Określ swoją BATNę
BATNA (Best alternative to a negotia-

ted agreement) to określenie na najlep-
szy sposób działania, realizujący twoje 
interesy. To model biznesu idealny; cel, 
który możemy osiągnąć niekoniecznie 
ze stroną, z którym będziemy negocjo-
wać (np. negocjujesz cenę u dostawcy 
– możesz taniej kupić u innego). BATNA 
jest punktem odniesienia w negocja-
cjach, pozwala ustalić granicę akceptacji 
danego rozwiązania. Częstym błędem 
jest myślenie o innej możliwości re-
alizacji celu dopiero w trakcie nego-
cjacji lub po pierwszych etapach.

4. Określ ustępstwa, na jakie mo-
żesz przystać

Warto dbać o to, by druga strona mia-
ła satysfakcję w negocjacjach lub nawet 
pozorne poczucie zwycięstwa. Trudne 
ustępstwo zwiększa wartość naszej ofer-
ty, pokazuje też, że granica ustępstw jest 
blisko. Ustępstwa warto stopniować – za-
cząć od większych i przechodzić do coraz 
mniejszych z myślą o satysfakcji drugiej 
strony. Trzeba tylko pamiętać, że zgadza-
jąc się na ustępstwa i kompromisy, czyli 
osiągając tak zwany złoty środek, rezy-
gnujemy z części swoich interesów. Trzeba 
mieć dużą świadomość granicy ustępstw. 

5. Ustępując proś o coś w zamian
Nie należy oddawać niczego za dar-

mo. Jeśli już musimy zgodzić się na 
ofertę rozmówcy – warto podkreślić, 
jak dużo nas ta zgoda kosztowała. 

6. Rozłóż negocjacje w czasie i na 
drobne elementy

Warto rozłożyć negocjacje na wiele 
mniejszych negocjowanych kwestii. 

Uzyskując korzystne decyzje, pracujesz 
na końcowy efekt negocjacji. Dobrym 
sposobem może być też rozciągnięcie 
negocjacji w czasie; kilka spotkań, by 
emocje lub brak przemyślenia propo-
zycji, nie sprawiły, że pójdziemy na 
zbyt duże ustępstwa. 

7. Posługuj się językiem korzyści 
i potrzeb partnera

Definiując problemy, warto podkre-
śla, jak ważne są dla nas wspólne in-
teresy ze stroną, z którą negocjujemy. 
Należy uważnie słuchać partnera w ne-
gocjacjach.

8. Bądź pozytywnie nastawiony 
do drugiej strony

Negocjacje to nie rywalizacja; warto 
traktować drugą stronę po partnersku 
i pamiętać, że stanowimy dla niej pew-
ną wartość, skoro zdecydowała się ne-
gocjować.

9. Świadomie wybierz miejsce ne-
gocjacji

Otoczenie odgrywa rolę w trakcie 
negocjacji. Warto wybrać takie miej-
sce, w którym będziemy się dobrze 
czuć. Zwrócić też uwagę na miejsce 
przy stole – wybierz takie, aby nie sie-
dzieć tyłem do drzwi, aby nie raziło 
nas słońce, itp.

10. Nie pal mostów
Negocjacje nie udały się? Rozstaje-

my się w zgodzie i z pełną kulturą. Za-
wsze powinno się zakładać, że będzie-
my jeszcze robić wspólne interesy, czy 
to w ramach tej organizacji, czy innej. 
Odchodząc od stołu negocjacyjnego, 
warto zadbać o to, by każdy był zado-
wolony i chciał jeszcze kiedyś do ne-
gocjacji wrócić.

ZAPROSZENIE. Wiedzę, jak sku-
tecznie i efektywnie negocjować, 
można zdobywać na różne sposoby. 
Zapraszam na profesjonalne szkolenia 
i warsztaty organizowane przez MOIIB. 
Zajęcia prowadzą trenerzy biznesowi 
z wieloletnim doświadczeniem. Szcze-
góły na stronie www Izby.   

Dariusz Karolak
inżynier, 
rzeczoznawca 
budowlany.
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10 zasad sztuki 
negocjacji
Poprosiliśmy Dariusza Karolaka, praktyka w zawodzie 
inżyniera, o przekaz ze szkoleń menadżerskich, jakie 
organizowane są w Izbie.
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T ymczasem legislacyjny wa-
lec jedzie dalej, nie zwal-
niając tempa. Stały Komitet 

Rady Ministrów na wniosek Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju 25 paździer-
nika zatwierdził projekt zmian w Prawie 
budowlanym, a Rada Ministrów rzutem 
na taśmę na ostatnim posiedzeniu w tej 
kadencji 6 listopada przyjęła  bez uwag 
projekt nowelizacji wraz z rozporządze-
niem w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego.

Co do nowelizacji nie ma jedno-
myślności w samej Radzie Ministrów. 
Projekt został skrytykowany przez Mi-
nistra Energetyki, który zwrócił uwagę, 
iż wprowadzenie zmian będzie genero-
wało potężne koszty, a także sparaliżuje 
strategiczne inwestycje z sektora ener-
getycznego, tym samym nie przyczyni 
się do redukcji emisji CO2. Co świadczy, 
jak niewłaściwie projekt był konsulto-
wany nawet w ramach rządu.

Niestety, ze strony MIR płynie bez-
refleksyjny przekaz medialny świad-
czący o jedynej słusznej linii pod hasłami 
„pakiet proobywatelski, deregulacyjny, 
wolnościowy”. Same plusy.

Oznacza to, że projekt najprawdopo-
dobniej trafi do parlamentu, gdzie deba-
tować nad nim będą posłowie, a następ-
nie senatorowie, już bez świadomości 
istotnych postulatów środowiska zawo-
dowego. Miejmy nadzieję, że osobiście 
zapoznają się z tym projektem i zwrócą 
uwagę na zagrożenia, jakie z niego wyni-
kają, przede wszystkim dla inwestorów.

Miniona kadencja sejmu RP była 
bardzo płodna (niemal 900 ustaw 
przyjętych). Tradycyjnie jednak posłanki 
i posłowie byli obojętni na merytoryczne 
argumenty środowisk podczas stano-
wienia prawa. Obserwując praktykę two-
rzenia ustaw można dojść do smutnego 
wniosku, że legislacja z kadencji na ka-
dencję Sejmu jest coraz mniej przemyśla-
na, a to rzecz jasna nikomu nie służy.

Początek nowej kadencji sejmu to 
dobry czas na merytoryczną dysku-
sję. Nie chcemy być tak jak dotychczas 
zaskakiwani kolejnymi propozycjami, 
nowelizacjami ustaw, które możemy je-
dynie opiniować w ramach tzw. konsul-
tacji publicznych, szczególnie, że więk-
szość uwag jest potem pomijana. 

Tylko we współpracy możemy przy-
gotować właściwe otoczenie prawne, 
do którego należą ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawa – Prawo budowlane i ewentualne 
ustawa o zawodach architekta i inżyniera 
budownictwa, które będą wspomagać, 
a nie przeszkadzać rozwojowi polskiego 
sektora budowlanego.

Dotychczas proponowane i przyj-
mowane w pośpiechu zmiany prawne 
wprowadzają wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych, a przez to utrudniają roz-
wój budownictwa oraz przedsiębior-
czości, a przede wszystkim spowalniają 
proces inwestycyjny. Czynią go bardziej 
ryzykowanym dla wszystkich uczestni-
ków, zwłaszcza dla inwestora.

Uchybienia w dotychczasowej 
procedurze legislacyjnej prowadzą do 
wadliwych regulacji ustawowych. Ostat-
ni przykład związany jest z nowelizacją 
Prawa geodezyjnego i kartograficzne-

go, która była uchwalona przy stanow-
czym sprzeciwie środowiska. Pomimo 
licznych zgłaszanych postulatów, któ-
re zostały zignorowane i pozostawione 
bez odpowiedzi, ustawa weszła w życie. 
Ogłaszając nowelizację, ministerstwo 
również w tej ustawie, w oficjalnym uza-
sadnieniu głosiło konieczność uprosz-
czenia i przyspieszenia procedur admi-
nistracyjnych, szczególnie w kontekście 
tempa realizacji inwestycji. Tymczasem 
w ocenie środowiska nowe przepisy 
przyniosą w branży geodezyjnej zgoła 
przeciwne efekty.

Kolejnym przykładem jest specu-
stawa mieszkaniowa, zwana potocznie 
lex deweloper, która weszła w życie 
w sierpniu 2018 roku i miała teoretycz-
nie przyspieszyć proces budowy np. 
mieszkań z programu Mieszkanie Plus. 
Specustawa pozwala w szczególnych 
przypadkach omijać lokalne przepisy 
dotyczące zabudowy. Zawiera również 
kontrowersyjne rozwiązania, które w ra-
mach specjalnej ścieżki pozwalają dewe-
loperom np. budować nowe mieszkania 
niezgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego. Inwe-
storzy niechętnie korzystają z nowych 
przepisów. Zastosowano je dotąd w ok. 
30 inwestycjach w skali kraju, co stanowi 
1,6% wybudowanych mieszkań

Czy tak powinien wyglądać proces 
stanowienia prawa w Polsce? Mamy 
wielką nadzieję, iż środowisko zawodo-
we wreszcie spotka się z przychylnością 
ustawodawcy  i zaczną być uwzględnia-
ne nasze merytoryczne argumenty.  

Posłowie i senatorowie – 
fundament to dobre prawo
Powyborczy kurz powoli opada, znamy już wyniki wyborów, czekamy na nowy rząd, 
a w szczególności na nazwisko ministra odpowiedzialnego za nasz resort. 

„
Ponad 50 
przepisów Prawa 
budowlanego oraz 
ponad 15 innych 
ustaw zmienia 
projekt przyjęty 
przez rząd.
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K ierownik budowy kieruje bu-
dową. Podejmuje decyzje istot-
ne dla rozwiązań technicznych 

w trakcie prowadzonych robót budowla-
nych. Kierownik ma prawo podejmować 
decyzje związane z realizacją określonych 
robót dla  danego rodzaju inwestycji bu-
dowlanej. Żaden inny podmiot, w tym 
inwestor (pomimo że jest uczestnikiem 
procesu budowlanego), a tym bardziej 
wykonawca nie ma prawa wpływać na 
podejmowane decyzje, dotyczące reali-
zacji i sposobu robót budowlanych. 

Przypomnijmy, wykonawca nie jest 
uczestnikiem procesu budowlanego. 
Ma obowiązek wykonać roboty bu-
dowlane zgodnie z projektem przy-
gotowanym przez projektanta i  pod 
kierownictwem kierownika budowy 
oraz nadzorem inspektora nadzoru in-
westorskiego, jeżeli ten jest powołany 
w trakcie realizacji. 

Niezgodnie z prawem
Na budowach relacje są często od-

wrócone. Wykonawca albo kierownik 
kontraktu, inżynier projektu czy manager 
projektu uzurpują sobie prawo do zastę-
powania  kierownika budowy. Podejmu-
ją decyzje co do rozwiązań technicznych, 
ignorując niejednokrotnie polecenia 
kierownika, bądź zmuszając kierownika 
do podejmowania decyzji sprzecznych 
z zasadami wiedzy technicznej. Podobna 
sytuacja ma miejsce również w relacjach 
z inwestorem, który narzuca swoje roz-
wiązania techniczne.

Tego typu zachowania są niedopusz-
czalne i stanowią przejaw patologii na 
budowach, którym kierownik budowy 
ma obowiązek przeciwstawić się. Tak też 
orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wy-
rokiem z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie 
o sygn. akt IA Ca 749/14: Jeżeli inwestor 
proponuje rozwiązania wykraczające 

poza projekt, kierownik budowy wi-
nien się temu sprzeciwić i ostatecznie 
wstrzymać budowę. Kierownik budo-
wy powinien sprawować nadzór nad 
sposobem wykonywania prac budow-
lanych i czuwać nad tym… Kierownik 
budowy powinien dbać o wykonywa-
nie prac budowlanych zgodnie z za-
twierdzonym projektem… dysponuje 
on zarówno wiedza specjalistyczną 
konieczną do oceny propozycji inwe-
stora, jak i instrumentami prawnymi 
mogącymi powstrzymać bezprawne 
działania inwestora (art. 22 i 23 usta-
wy Prawo budowlane).

Obowiązki kierownika
Inżynier podejmujący samodzielną 

funkcję kierownika budowy powinien 
poważnie podejść do obowiązków kie-
rownika zdefiniowanych przez prawo. 
Skupmy się na najczęściej spotykanych 
naruszeniach tych obowiązków: 

› Brak protokolarnego przejęcia  od 
inwestora i odpowiedniego zabezpiecze-
nie terenu budowy.

› Niewłaściwe prowadzenie doku-
mentacji budowy, w szczególności do-
tyczy dokonywania wpisów w dzienniku 
budowy, jak również  niedokonywania 
wpisów; należy wskazać w tym miejscu, 
iż wobec osób pełniących funkcję kie-
rownika budowy jest wysuwanych sze-
reg zarzutów o dokonywanie fałszywych 
wpisów w dzienniku budowy, co wypeł-
nia znamiona przestępstwa określonego 
w art. 271 K.k.

› Przekazanie inwestorowi oświad-
czenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 
pkt 2. ustawy Prawo budowlane stanowi 
podstawę stawianych zarzutów w trybie 
art. 271 kodeksu karnego, z uwagi na 
złożenia oświadczenia co do faktu nie-
zgodnego z rzeczywistością, „oświad-
czenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego z pro-
jektem budowlanym lub warunkami po-
zwolenia na budowę oraz przepisami”.

Praktyka sądowa
Wypracowana linia orzecznicza 

w sądownictwie karnym uznaje osoby 
pełniące samodzielną funkcję technicz-
ną w budownictwie za osoby pełniące 
funkcje publiczne, z uwagi na fakt, iż 
mają określone przez ustawodawcę 
obowiązki w ustawie Prawo budowlane. 
W związku z tym sądy powszechne, kar-
ne mają prawo nałożyć na inżynierów 
budownictwa pełniących samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie 
tzw. karę subsydiarną, określoną w art. 
41 Kodeksu karnego, a  dotycząca zaka-
zu wykonywania określonej samodziel-
nej funkcji technicznej w budownictwie, 
w związku z którą doszło do popełnienia 
czynu przestępnego. 

Pełniąc funkcję kierownika budo-
wy, inżynierowie są również narażeni 
na roszczenia cywilnoprawne z tytułu 
nienależytego kierowania budową, 
w efekcie czego wykonawcy prowadzą 
roboty budowlane w sposób niewłaści-
wy. Wówczas inwestor skarży solidarnie 
w procesie cywilnym kierownika budo-
wy i wykonawcę.

Podstawa prawna: ustawa Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 
Nr 89, poz. 414) ze zmianami wprowa-
dzanymi w kolejnych latach.)  

Kierownik budowy  
– trudna rola
Tylko należyte i właściwe wykonywanie obowiązków kierownika budowy, działania zgodne 
z zasadami wiedzy technicznej i w zakresie posiadanych uprawnień, jak również świadomość 
zagrożeń i znajomość obowiązujących przepisów, uchroni inżyniera budownictwa pełniącego 
samodzielna funkcję kierownika budowy przed odpowiedzialnością.
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P oniedziałek 21 października. 
Dzień zapowiadał się pięknie – 
złota polska jesień – i bardzo pra-

cowicie  dla białoruskich gości. Od rana na 
Ostrobramskiej czekali na nich przedstawi-
ciele MOIIB, Kazimierz Łoniewski i sam 
przewodniczący Rady Roman Lulis. Po 
krótkim powitaniu pełni zapału uczestnicy 
wyjazdu wyruszyli busem za samocho-
dem przewodniczącego. Kierowca z Miń-
ska z zadziwiającą wprawą przedzierał się 
przez poranny korek – przyznał się później, 
że to już jego setny kurs do Warszawy. Ale 
chyba największym mistrzostwem wyka-
zał się drogowiec, inżynier nadzorujący 
budowę wielu warszawskich i podwar-
szawskich szlaków komunikacyjnych Ro-
man Lulis. Jego mobilne inżynierskie biu-
ro, częściowo zlokalizowane w Mercedesie 
Vito, pewnie pędziło na południe. Po 40 mi-
nutach cała kolumna stała już na zapleczu 
budowy, gdzie Iza Winiarska zaopatrzyła 
wszystkich w kamizelki ostrzegawcze, ka-
ski oraz eleganckie nakładki ochronne na 
buty. Tak wyekwipowani stanęliśmy przed 
służbą bhp,  a później „oko w oko” z  żelbe-
towymi konstrukcjami drogi ekspresowej 
S2. A dokładnie – przyglądaliśmy się reali-
zacji Zadania „B” obejmującego budowę 
fragmentu drogi o długości 6,45 km od 
węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedze-
szyński wraz z węzłami oraz mostem przez 
Wisłę (szczegóły – s. 16). 

Inżynier Marcin Namięta z pasją i fa-
chowością, a przy tym przystępnie przed-

stawiał zawiłości konstrukcyjno-techno-
logiczne. Momentami wyglądało to na 
plenerowy wieczór autorski wzbogacany 
budowlaną terminologią. Zainteresowa-
nie było tak duże, jak elementy konstrukcji 
mostu. Przez to już na samym początku 
zaliczyliśmy spóźnienie na kolejny obiekt. 
Przy ulicy Burakowskiej powstaje wielo-
piętrowy zespół biurowy „Forest” („IM” 
5/2019). Będzie się składał ze 120-metro-
wego wieżowca oraz sześcio- i ośmiokon-
dygnacyjnych przyległych budynków. 
I w tym miejscu trafiliśmy na inżyniera 
z pasją. Agnieszka Kapusta oprowadziła, 
przedstawiła, omówiła, pokazała „Forest” 
od podszewki. Widać  było, że nasi goście 
wciągnęli się w wir budowlanych opowie-
ści. To w końcu też ich zawodowy świat. 
Oddaliśmy kaski, buty, kamizelki i ruszy-
liśmy na Warszawę pod „Złote Tarasy”. 
Iza Winiarska powiodła grupę na obiad 
i chwilę wytchnienia. Kolejny punkt pro-
gramu to kompleks biurowo-usługowy 
Varso Place z Varso Tower, 230-metrową 
wieżą główną (z ażurową iglicą 310 m) 
oraz dwoma niższymi wieżowcami (90 
i 81 m). Punktualnie o 17. ponad 20 osób 
stanęło u wrót wieży. Tam oczekiwał już 
Jakub Kocięda, kolejny inżynier z pasją, 
wiedzą oraz wielkim talentem dydaktycz-
nym. Wwiózł grupę windą zewnętrzną na 
dach jednego z wieżowców. Było warto. 
W cichych rozmowach słychać było po-
równania z NYC.  Powrót na Ostrobram-
ską znów przez zakorkowane ulice, ale już 

w świetle ulicznych latarni i migocących 
samochodowych reflektorów. Zielone, 
pomarańczowe, czerwone, czerwone, 
czerwone … 

Część oficjalna
Rano 22 października w sali posiedzeń 

Rady Okręgowej MOIIB odbyło się spo-
tkanie z kierownictwem Mazowieckiej 
Izby. W pierwszej części przewodniczący 
Rady omówił statutowe cele, przedstawił 
strukturę oraz w wielkim skrócie przybli-
żył działalność Izby na rzecz jej członków. 
Następnie reprezentanci organów Izby już 
w szczegółach pokazali nasz samorząd 
w działaniu. I tak Jolanta Łopacińska 
mówiła o pomocy koleżeńskiej, Jerzy Ko-
towski o czynnościach prawno-regulami-
nowych, Dariusz Karolak o podnosze-
niu kwalifikacji zawodowych i integracji 
środowiska, Stanisław Wojtaś o etyce 
zawodowej inżynierów budownictwa, An-
drzej Wasilewski o pracy organów izby, 
Leonard Szczygielski o wewnętrznej sa-
mokontroli Izby, Eugeniusz Koda o nada-
waniu uprawnień budowlanych. Każde 
wystąpienie było rozszerzone o informację 
z obszaru organizacji procesu inwestycyj-
nego w Polsce. Izbę reprezentowały prze-
cież  osoby z dorobkiem organizacyjnym, 
naukowym oraz dużym doświadczeniem. 
Prezentowane zagadnienia otworzyły 
nowe pole do dyskusji i kolejnych spotkań. 
Po kilku godzinach przyszedł czas na for-
malizowanie współpracy i sesję zdjęciową 
na tle izbowej ścianki. Przerwa była krótka, 
bo pytań i opinii z obu stron nie ubywało. 
Andrei Panasenka z Białoruskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Technicznego 
i Waleryj Aleksandrowicz Komar, dyrek-
tor białoruskiej firmy budowlanej złożyli na 
ręce R. Lulisa podziękowanie za bardzo bo-
gaty program wizyty technicznej w War-
szawie. Ten zaś zaznaczył, że już po miesią-
cu widoczny jest efekt mińskich rozmów 
o współpracy („IM” 5/2019). Po południu 
goście wyruszyli w drogę powrotną.  
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1.  Uczestnicy spotkania w siedzibie MOIIB.

Goście z Mińska
Delegacja białoruskich budowlanych spędziła w Warszawie 
dwa wypełnione wydarzeniami dni. 

Kazimierz  
Łoniewski
kierownik  
BT MOIIB 
Ostrołęka 
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T unel o długości 2,335 km prze-
cina Ursynów, dzielnicę z gęstą 
zabudową mieszkaniową. Swój 

początek ma między ul. Indiry Gandhi 
a ul. Pileckiego, zaś jego wylot zobaczy-
my na skarpie za ulicą Nowoursynowską. 
Już na początku realizacji Generalny Wy-
konawca, włoska firma Astaldi, spotkał się 
z nie lada wyzwaniem. Z powodu ponad 
ośmiu tysięcy uwag mieszkańców do de-
cyzji środowiskowej, pozwolenie zostało 
wydane z prawie rocznym opóźnieniem. 
Kolejnym utrudnieniem był brak możli-
wości zamknięcia wszystkich dróg prze-
cinających POW. Przyjęto założenie, że 
główne ulice tj. Pileckiej, Stryjeńskich, 
KEN i Rosoła pozostaną przejezdne.

Niezliczone kolizje 
Teren pod budowę POW był zarezerwo-

wany na ten cel od lat 70., dlatego już wte-
dy nie wydawano pozwoleń na budowę 

budynków. Kolizji z sieciami podziemnymi 
nie dało się jednak uniknąć. W trakcie prac 
okazało się, że liczba tego rodzaju proble-
mów jest ogromna. Również wzdłuż re-
zerwy terenu powstawały nowe budynki 
mieszkalne, które znacząco utrudniły reali-
zację robót. Konieczne okazało się zabez-
pieczenie wykopów za pomocą ścianek 
szczelnych, zmniejszył się front robót.

Mamy tutaj kolizje ze wszystkim 
oprócz wysokiego napięcia i wysokiego 
ciśnienia gazu, największa to oczywi-
ście z tunelem I linii metra – podkreślał 
kierownik działu technicznego Marcin 
Tetych, oprowadzający po budowie 
uczestników wyjazdu technicznego.

Przejścia płytkie np. wodociągi, gaz, 
teletechnika zostały pogrupowane. 
Pomogło to w realizacji ścian szczelino-
wych oraz stropu danej sekcji tunelu. Po 
ich wykonaniu można było zrobić prze-
kładkę. Większą trudność sprawiły sieci 

grawitacyjne – kanalizacja deszczowa, 
sanitarna oraz, z uwagi na krótkie termi-
ny wyłączenia, ciepłociąg zaopatrujący 
cały Ursynów i Wilanów. Dla zachowania 
funkcjonalności kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Rosoła konieczne było wyko-
nanie przepompowni o średnicy ponad  
4 m i maksymalnej wydajności 270 litró-
w/s. Zamontowano 2 pompy pracujące 
oraz 2  rezerwowe. W przypadku trzech 
kolizji wykonano obejście „U”, tzn. aby 
nie obniżać konstrukcji tunelu, popro-
wadzono sieć równolegle, aż do miejsca 
dogodnego przejścia.

Najdłuższy tunel w Polsce 
Pracownia projektowa Transprojekt 

Warszawa przyjęła rozwiązanie kon-
strukcyjne tunelu jako ściany szczeli-
nowej zwieńczonej płytą stropową. 
Ukształtowanie terenu, jak i główna 
przeszkoda, czyli tunel metra, pozwo-

fot. raDosław cichocKi

1

Trasa ekspresowa  
pod metrem
Obecnie największą inwestycją na warszawskim Ursynowie jest budowa 4,6-kilometrowego 
odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy o wartości brutto 1 222 mln zł. W zakres prac 
wchodzi budowa metodą podstropową najdłuższego w Polsce tunelu oraz dwóch węzłów 
drogowych, Ursynów Zachód i Ursynów Wschód. 
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Po ich ukończeniu wykonano na 
gruncie płyty stropowe powiązane ze 
ścianami szczelinowymi. W ten sposób 
uzyskano ramę, spod której rozpoczęto 
wykop podstropowy tzw. metodą me-
diolańską. Przy pracach podstropowych 
na odcinku do ok. 50 m można obyć się 
bez dodatkowej wentylacji, wraz z po-
stępem prac konieczne stają się wenty-
latory i lutnie doprowadzające powie-
trze do miejsc prowadzenia wykopu. 

Kolejny etap to wykonanie na-
wierzchni drogowej, z użyciem płyty 
od 1 m do 1,5 m oraz bez płyty dennej.

Nie lada wyzwanie
Już projektanci I linii metra przewi-

dzieli potrzebę wzmocnienia tunelu 
w miejscu kolizji z POW. Obudowa me-
tra w tym miejscu ma ściany grubości  
2 metrów, a więc dwukrotnie więcej niż 
na innych odcinkach. Stare założenie 
przewidywało jednak budowę zaled-
wie dwóch pasów ruchu w każdej na-
wie. Budowlańcy musieli odkopać stary 
tunel metra i przygotować specjalną 
konstrukcję, zamieniając niejako obiekt 
w podziemny wiadukt. Wszelkie prace 
trzeba było prowadzić bez wstrzymy-
wania ruchu pociągów metra.

Nowa obejma oparta została na bare-
tach. Umożliwiło to uciąglenie i przeję-
cie obciążeń od istniejącego tunelu wa-
żącego w tym miejscu 5100 ton. Zostały 
wykonane ścianki szczelne, odcinki ba-
ret, następnie częściowy wykop, ścianki 
berlińskie wraz z pierwszym rzędem ko-
tew. W wykopie co chwilę słychać prze-
jeżdżający górą pociąg metra! Spięcie 
konstrukcji wsporczej z istniejącą wy-
konano poprzez wklejenie około 5000 
prętów. Betonowanie stropu tunelu 
drogowego możliwe było tylko w ciągu 
trzygodzinnej przerwy technologicznej 
w kursowaniu metra.

Stały monitoring
Dla kontroli przemieszczeń przed wy-

konaniem prac w okolicach metra wyzna-
czono około 160 punktów pomiarowych, 
zamontowano cztery zrobotyzowane 
tachimetry oraz automatyczne szczelino-
mierze na poszczególnych dylatacjach 
segmentów tunelu metra. Między stacjami 
Imielin i Natolin GW kontroluje geometrię 
szyn oraz niwelację precyzyjną ok. 130 re-
perów w podtorzu. Jak do tej pory nie było 
niepokojących ruchów. Dla nowo powsta-
łych obiektów wykonuje się monitoring 
poprzez inklinometry, badające przemiesz-
czenia poziome, tensometry, badające na-
prężenia stali w betonie, ekstensometry, 
wskazujące zmiany długości baret.

W pogoni za terminem  
Wielokrotnie zapewnialiśmy – i po-

stęp prac na budowie to potwierdza – że 
dokładamy wszelkich starań, by odzy-
skać czas, o jaki ze względu na niespoty-
kanie liczny udział społeczeństwa w po-
stępowaniu przed Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska wydłużyła się mię-
dzy innymi procedura uzyskiwania po-
zwolenia na budowę. Wpłynęło wte-
dy około ośmiu tysięcy dokumentów, 
a urząd każdy z nich musiał rozpatrzyć 
– podsumowuje Mateusz Witczyński, 
rzecznik prasowy firmy Astaldi.  

1.  Wzmocniony tunel metra nad trasą POW. 
2.  Przekrój charakterystyczny tunelu POW

liły na ukształtowanie niwelety, która 
zabezpiecza przed napływem wody do 
najniższego miejsca tunelu w momen-
cie awarii czy nawalnych deszczów. Na 
odcinkach, na których niweleta pro-
wadzona jest poniżej zwierciadła wód 
gruntowych, w tunelu powstanie płyta 
denna. W pozostałych miejscach tune-
lu, gdzie zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się niżej, wykonana zostanie 
standardowa konstrukcja drogowa. 
W celu umożliwienia prac w najgłęb-
szych miejscach poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, tj. przy przejściu pod 
tunelem metra, przed rozpoczęciem 
prac wykonano 28 studni tworzących 
lej depresyjny. Tunel składa się z trzech 
naw. Lewa i prawa mają po trzy pasy 
ruchu w każdym kierunku oraz pas 
awaryjny, z możliwością wykorzystania 
na czwarty pas. Dodatkowa nawa środ-
kowa ma służyć jako element systemu 
wentylacji.

Tunel jest realizowany metodą pod-
stropową. W najgłębszym miejscu, czy-
li przy przejściu tunelu drogowego pod 
istniejącą I linią metra w celu odciąże-
nia konstrukcji zaprojektowano pustkę 
powierzaną i wprowadzono strop po-
średni jako rozpór. Po wykonaniu wy-
kopu wstępnego oraz murków prowa-
dzących, wykonano ściany szczelinowe 
na głębokość do ok. 22 m. Zewnętrzne, 
zaprojektowane jako ściany szczeli-
nowe ciągłe mają grubość 80-140 cm, 
środkowe (odcinkowe) 60 cm. 

Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB
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WHO IS WHO

Kierownik budowy:  
Gianni Orlati,
Kierownicy robót 
drogowych:  
Monika Grześko,  
Patryk Baj,
Kierownicy robót – 
obiekty inżynierskie:  
Piotr Mękal, Maciej Piela,
Kierownik działu 
technicznego: Marcin Tetych,
Firma projektowa: 
Transprojekt Warszawa, 
Inspektor nadzoru:  
Egis Inżynieria
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U czestnicy zorganizowanego 
przez Koło Młodych MOIIB 
wyjazdu technicznego przy-

glądali się budowie mostu już w 2018 
roku. Na plac budowy wróciliśmy w li-
stopadzie 2019. Była to niepowtarzalna 

okazja, aby na własne oczy zobaczyć, jak 
duży jest postęp i zaawansowanie prac. 
Odcinek B  Południowej Obwodnicy 
Warszawy obejmuje budowę fragmentu 
drogi o długości 6,45 km, od węzła Przy-
czółkowa do węzła Wał Miedzeszyński 

wraz z węzłami oraz mostem przez Wisłę 
na jej 435+570 kilometrze, który umożli-
wi uprawianie żeglugi na najwyższej kla-
sy drodze wodnej – Vb . Budowa odcinka 
trwa od czerwca 2017 i ma kosztować 
757,64 mln złotych. Finalizacja inwestycji 
jest planowana już na przyszły rok.

Most 
Do budowy mostu wykorzystano 

trzy technologie: MSS po stronie Waw-
ra, metodę nasuwania po stronie Wila-
nowa. Trzecia, czyli metoda nawisowa 
(wspornikowa) zastosowana została do 
budowy odcinka nurtowego. Obiekt 
zaliczono do III kategorii geotechnicznej 
m.in. ze względu na złożone i skompli-
kowane warunki gruntowo-wodne. 

Balanced cantilever bridges 
Mówiąc krótko, w metodzie wsporni-

kowej, tzw. „balansowaniu wsporników” 
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POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY ODC. B

Inwestor:  GDDKiA
GW: GP Mosty  
(konsorc. Gulermak, PBDiM 
Kierownik budowy:  
Rafał Mielczarski
Główny projektant:  
Rafał Sabisz
Jedn. projektowania: Egis

Kierownik robót 
mostowych: Marcin Namięta
Kierownik robót 
mostowych: Dawid Wasilow
Kierownik robót drogowych: 
Paweł Majewski
Kierownik robót 
sanitarnych: Jarosław Gaweł

Most Południowy 
w Warszawie
Najdłuższa warszawska przeprawa przez Wisłę będzie mieć 1,5 km. Połączy warszawski 
Wilanów z Wawrem i stanie się jednym z najważniejszych elementów południowej 
obwodnicy miasta.
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po wykonaniu segmentu startowego 
podpory oraz elementów stabilizują-
cych następuje montaż „trawelerów”, 
przejezdnych wózków rusztowanio-
wych z deskowaniem. Segmenty są 
betonowane odcinkami o długości od 
3.5 do 5 m. Następnie po uzyskaniu od-
powiedniej wytrzymałości  wykonuje 
się sprężenie segmentu wspornika ka-
blami wewnętrznymi. Następnie  wózki 
są przemieszczane na kolejny segment, 
aż do osiągnięcia połowy rozpiętości 
przęsła. Betonowane  segmenty mostu 
muszą powstawać w parach, czyli rów-
nolegle z dwóch stron podpory. Mimo 
to i tak występują minimalne wahania 
całego ustroju, m.in. z uwagi na materia-
łową rozszerzalność cieplną. Nasz most 
budujemy (niwelujemy) na godzinę 7 
rano. Co to znaczy ? Z uwagi na dobo-
we zmiany temperatur i rozszerzalność 
cieplną wykonanych elementów, usta-
liliśmy wspólnie, że wszelkie pomiary 
geodezyjne, w tym odbiorowe, będą 
wykonywane o godzinie 7.00. W okre-
sie letnim różnica pomiaru porannego 
i popołudniowego na moście różni się 
nawet o kilka centymetrów – zauważa 
kierownik robót mostowych Marcin 
Namięta.

Ostatnim betonowanym segmentem 
jest zwornik, łączący końce wsporników 
i powodujący uciąglenie konstrukcji. 
Po tym następuje ostateczne sprężenie 
konstrukcji, czyli montaż zewnętrznych 
kabli oraz dolnych kabli uciąglających. 

Mieszanka betonowa dla ustrojów no-
śnych dostarczana jest z parametrami 
W8, F150, klasy C60/75 oraz klasy C55/67, 
zaś zastrzały i rozpory C50/60.

Sprężenie 
Projektanci mostu zdecydowali się 

na podłużne sprężenie ustrojów no-
śnych kablami wewnętrznymi 19L15,7 
mm o fyk=1860 MPa, prowadzone 
w stalowych osłonkach z iniektowaniem 
wolnej przestrzeni zaczynem cemen-
towym. Docelowo przewidziano kable 
zewnętrzne 22L15,7 mm prowadzone 
wewnątrz skrzynki kotwione w blokach 
oporowych ze zmianą trasy poprzez de-
wiatory. Nad podporami zaprojektowa-
no żelbetowe poprzecznice o grubości 
2,0 m z otworem przełazowym.

Stały monitoring 
Na obiekcie przewidziano stały mo-

nitoring pracy konstrukcji. Odpowiada-
ją za niego czujniki z amplitudą pomia-
ru od 10 sekund do 60 minut. Nadzorują 
one przemieszczenia pionowe (środek 
rozpiętości przęseł), poziome (na końcu 
ustroju nośnego), odkształcenia na po-
wierzchni betonu i odkształcenia we-
wnątrz betonu. Zainstalowano również 
czujniki temperatury, dwa na górze i je-
den na spodzie pomostu. 

Dodatkowo zaprojektowano system 
osłony meteorologicznej oraz system 
zapobiegania gołoledzi, monitorujący 
temperaturę oraz skład cieczy na jezdni. 

W przypadku złych warunków atmosfe-
rycznych środek odladzający jest tłoczo-
ny pompami do dysz spryskujących. Są 
one rozmieszczone w rozstawie co 15 m. 

Informacje ze wszystkich czujników 
są przesyłane do Centrum Gromadzenia 
Danych oraz analizowane na bieżąco.

Podziały i odcinki
Obiekt dzieli się na trzy odcinki: 

MG04-01 biegnący od wału Zawadow-
skiego do podpory 9, MG04-02 od pod-
pory 9 do podpory 13 oraz MG04-03 od 
podpory 13 do podpory 27. Wspomnia-
ne fragmenty zaprojektowano jako bel-
ki ciągłe, całość podparta jest przegu-
bowo łożyskami garnkowymi.

Odcinek MG04-01 ma 8 przęseł, 
a jego długość wynosi 296,25 m; a od-
cinek MG04-02 stanowią 4 przęsła, 
długość konstrukcji to 535,5 m; odci-
nek MH04-03 składa się z 14 przęseł, 
długość to 625,25 m. Szerokość całko-
wita jezdni północnej waha się od 21,3 
do 24,8 m, jezdni południowej od 21,3 
do 25,9. Ustrój nośny odcinków MG04-
01 oraz MG04-03 ma formę sprężonej 
skrzynki jednokomorowej, pod każdą 
z jezdni znajdują się dwie takie nieza-
leżne skrzynki. Podobnie jest w przy-
padku odcinka Most Główny (Mg04-02) 
z tą różnicą, że skrzynka w tym przy-
padku jest o zmiennej wysokości.

Wieści z pierwszej ręki 
Jak informuje kierownik robót mosto-

wych Marcin Namięta, nie obyło się bez 
problemów: Na przełomie maja i czerwca 
poziom Wisły był tak wysoki, że przekra-
czał o 1 m, poziom górnej krawędzi naszej 
ścianki szczelnej Larsena. Budowa była 
ewakuowana a roboty zostały wstrzy-
mane. Fala przeszła  po półtora tygodnia, 
a jej efekty odczuwaliśmy jeszcze przez  
2 miesiące.  

1.  Budowa mostu – odcinek nurtowy.
2.  Kierownik robót mostowych – Marcin 

Namięta.

Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 r
. c

ic
ho

ck
ie

go

2
fot. archiwuM Marcina naMięty

17

ed
uk

ac
ja



P rogram edukacyjny był zreali-
zowany w czterech blokach 
tematycznych obejmujących 

szkolenia interpersonalne, szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
przegląd wybranych budowli hydro-
technicznych Pojezierza Augustow-
sko-Suwalskiego, przegląd budowli 
podnoszących atrakcyjność kurortu. 
W wyjeździe uczestniczyło 39 osób 
z rejonu Wyszkowa, Makowa Mazo-
wieckiego i Ostrołęki. 

Woda łączy
Zwiedzanie najbardziej charak-

terystycznych obiektów Augustowa 
zainspirowało do wielu pytań, reflek-
sji, a często i fachowych wywodów 
naszych  budowlańców. Augustow-
skie obiekty sztuki hydrotechnicz-
nej wciąż budzą respekt i uznanie 
dla ich twórców. Prawie dwustuletni 
Kanał Augustowski to wyjątkowy za-
bytek polskiej myśli hydrotechnicz-
nej. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję 
przyjrzeć się Kanałowi zarówno z po-
zycji piechura, jak i z pokładu statku. 
Żegluga Augustowska, organizująca 
rejsy od 1953 roku, zapewniła katama-
ran „Swoboda” na rejs do Studzienicz-
nej, przez jeziora Necko, Białe oraz je-
zioro Studzieniczne ze śluzowaniem 
w Przewięzi. 

Jesienna pogoda 20 i 21 września 
dopisała. Pod czystym, błękitnym 
niebem przewodniczka opowiadała 
uczestnikom wyjazdu o najważniej-
szych obiektach przy Rynku Zygmun-
ta Augusta,  pięknych augustowskich 
bulwarach i pierwszym w Polsce wy-
ciągu wakeboardowym.

Na trasie zwiedzania znalazły się też 
inne punkty, m.in. rozreklamowany 
przez piosenkę o siedmiu dziewczy-

nach „Albatros”.  Pomnik Pięknej Beaty 
– siedzącej na ławeczce przed restau-
racją i ciągle budzącej młodzieńcze 
westchnienia, jest dziełem rzeźbiarza 
Michała Selerowskiego. 

Po rejsie – kolejny przystanek, Sank-
tuarium maryjne w Studzienicznej 
drewniany kościółek parafialny, muro-
wana „Kaplica na Wyspie” z 1872 roku 
i  studnia, uważana za źródło cudow-
nej, leczniczej wody. Powstanie sank-
tuarium związane jest z osobą ano-
nimowego pustelnika wywodzącego 
się z klasztoru kamedułów w Wigrach, 
który osiadł w tym miejscu na początku 
XVIII w. Podczas pielgrzymki w 1999 r. 

miejscowość odwiedził Jan Paweł II, zaś 
wydarzenie to upamiętniono wznosząc 
na wyspie jego pomnik. 

Na Litwę
Zachowując w pamiętne „augu-

stowskie noce” i inżynierski majstersz-
tyk Kanału, grupa wyruszyła w drogę 
do Druskiennik. To królewskie miasto 
położone na brzegu Niemna jest jed-
nym z najlepszych uzdrowisk klima-
tycznych i balneologicznych w Euro-
pie. Na jego terenie i w sąsiedztwie 
znajdują się źródła mineralne oraz po-
kłady borowiny. W Druskiennikach by-
wali Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław 

1

fot. K. łoniewsKi

W Augustowie  
i Druskiennikach
Budowle hydrotechniczne, całoroczny ośrodek sportów zimowych, zabytki architektury  
– między innymi te atrakcje czekały na uczestników wyjazdu technicznego 
zorganizowanego przez Biuro terenowe MOIIB w Ostrołęce w dniach 20-21 września 2019 r.
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Moniuszko, Juliusz Osterwa, Hanka Or-
donówna, a Józef Piłsudski miał swoją 
willę „Na Pogance”. W mieście nie brak 
obiektów godnych inżynierskiego 
zainteresowania. Jednym z nich jest 
park wodny z zespołem 20 saun i łaźni, 
dwiema zjeżdżalniami o łącznej dłu-
gości ponad 600 m, kaskadami i rwącą 
rzeką. Może on przyjąć równocześnie 
1500 gości. Częścią kompleksu jest ho-
tel i centrum konferencyjne. 

Dla tych, którzy nad palmy i wodę 
przedkładają chłód, przeznaczona 
jest Snow Arena. W Druskiennikach 
znajduje się jeden z najlepszych na 
świecie ośrodków sportów zimowych 

„pod dachem”. Na terenie 8 hektarów 
nawet w najgorętszy dzień dostępny 
jest śnieg i lód. Z tych atrakcji może 
jednocześnie korzystać ok. 1000 go-
ści. Kryty stok ma szerokość 50 m i po-
nad 460 m długości  wysokość 66 m 
z nachyleniem do 25%. Całkowita po-
wierzchnia nawierzchni pod dachem 
pokrytych śniegiem to 24 903 m2. 
Wizyta w obiekcie okazała się bardzo 
wartościowa pod względem technicz-
no-poznawczym. Trasę od Aquaparku 
do Snow Areny (1165 m) grupa z MOIIB 
przebyła kolejką linową na wysokości 
sięgającej 45 m, oglądając z dwóch 
gondoli panoramę Druskiennik. 

Wśród turystycznych atrakcji Dru-
skiennik wyróżniają się też podświe-
tlana wielobarwnie „muzyczna fontan-
na” w centrum miasta, oraz „Niebieska 
Cerkiew” wybudowana w 1865 roku na 
potrzeby odwiedzających miejscowość 
kuracjuszy.

Wyjazd techniczny do Augustowa 
i Druskiennik to kolejne udane przed-
sięwzięcie edukacyjne z elementami 
integracyjnymi, które MOIIB zapropo-
nowała swoim członkom. W organiza-
cję szczególnie zaangażowała się Ma-
rzanna Łoniewska z biura terenowego 
wespół z delegatkami Wiesławą Giet-
ką i Grażyną Żółtowską. Wyjazd wpi-
sał się w program doskonalenia zawo-
dowego realizowany przez MOIIB.  
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1.  Przed słynnym „Albatrosem”. 
2.  Akwapark w Druskiennikach.
3.  Tzw. Niebieska Cerkiew w Druskiennikach.
4.  Wśród atrakcji – nie tylko wielkie budowle.

2 3

Kazimierz  
Łoniewski
kierownik  
BT MOIIB 
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E lektrownia wodna Dębe Wiel-
kie, znajdująca się nad Narwią 
na końcu Jeziora Zegrzyńskie-

go, pomimo swojego wieku nadal pro-
dukuje energię, a okoliczne powiaty 
korzystają skutecznie z tego źródła.   

Uczestnicy wyjazdu technicznego 
w przeddzień modernizacji mogli po-
znać historię obiektu oraz działanie 
zestawu turbin i generatora. Naszymi 
przewodnikami byli pracownicy Biu-
ra Eksploatacji Elektrowni Wodnych 
Przepływowych. Omawiali szczegóły 
działania maszyn i systemów, które od 
kilkudziesięciu lat bez większych mo-
dernizacji i komputeryzacji sprawnie 
wykonują pracę.

Historia
Elektrownia wodna Dębe została 

wybudowana w latach 1957-1963. Jed-
nocześnie powstał Kanał Żerański i Je-
zioro Zegrzyńskie ze śluzą na Żeraniu. 
Jezioro ma obecnie ponad 30 km2 po-
wierzchni i objętość blisko 90 milionów 
m3, dodatkowo dla celów retencyjnych 

istnieje możliwość stworzenia rezerwy 
mającej pojemność 26 mln m3. Grani-
ce zbiornika wzmacniają wały ziemne, 
o długości łącznie 62,3 kilometrów. Je-
zioro zaopatruje Warszawę w wodę pit-
ną, gdyż właśnie w tym miejscu znajdu-
je się ujęcie Wodociągu Północnego. 

Hydroelektrownia od uruchomienia 
pracuje nieprzerwanie, z wyjątkiem krót-
kich przerw technicznych. Spowodowa-
ły je kolejno – w 1993 roku oderwanie 
się łopaty turbozespołu, a w 2013 roku 
uszkodzenie chłodnicy turbiny. 

Nowy etap
Energia z Dębe trafia do rozdziel-

ni w Orzechowie, Serocku, Nasielsku, 
Wieliszewie i do warszawskiej Kobiałki. 
Podczas ponad 50 lat pracy elektrow-
nia wyprodukowała ok. 4 696 GWh 
energii elektrycznej. W lipcu 2019 roku 
PGE Energia Odnawialna S.A. podpisa-
ła umowę na modernizację Elektrowni 
wodnej Dębe, jej wartość wyniosła 183 
mln zł. Inwestycja realizowana będzie 
w latach 2019-2022.

Zakres prac modernizacyjnych ma 
obejmować wymianę min. wszystkich 
turbin, generatorów, hydrozespołów 
układu przepływowego, instalacji 
elektrycznej oraz układów sterowania 
i automatyki. Powyższe prace mają 
przynieść wzrost produkcji energii 
elektrycznej o około 17%. Jednocześnie 
zastosowanie innowacyjnych rozwią-
zań ma poprawić wpływ na środowisko 
naturalne np. poprzez wyeliminowanie 
ropopochodnych smarów w bezpo-
średnim kontakcie z wodą.   

1 2
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1.  Nad Narwią. 
2.  W elektrowni wodnej.

Elektrownia 
wodna Dębe 
Wielkie
Na Mazowszu wobec bezcennej wartości zielonej energii 
zapadła decyzja o modernizacji unikalnej elektrowni.

Daniel Opoka 
Inżynier 
budownictwa, 
projektant, 
inspektor 
nadzoru

fo
t. 

ar
ch

iw
uM

 D
an

ie
la

 o
Po

Ki

W LICZBACH

Moc instalowana elektrowni:   
20 MW
Średnia produkcja roczna: 91 GWh
Liczba generatorów: 4 
Liczba turbozespołów 
z turbinami Kaplana: 4
Średnica wirników: 4,8 m
Spad znamionowy:  5,7 m
Łączny przełyk instalowany 
elektrowni:  428m3/s
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1.  Początek wyścigu.
2.  Medaliści, zastępca burmistrza Daniel 

Choinka i przedstawiciele Rady MOIIB. 

R eprezentanci okręgowych 
izb inżynierów budownictwa, 
przedstawiciele stowarzyszeń 

naukowo-technicznych, goście z Mińska 
i Wilna wzięli udział w tegorocznych za-
wodach. Wielu z nich uczestniczyło tak-
że w poprzednich edycjach.  

Tym razem do rywalizacji o trofea prze-
wodniczącego Rady MOIIB stanęło 14 
drużyn z kraju i zagranicy, łącznie 69 za-
wodniczek i zawodników. Wszyscy w oko-
licznościowych koszulkach X zawodów, 
przy dźwiękach trąbki w defiladowym 
kroku stawili się na pływalni w Ostrowi 

Mazowieckiej. Po odegraniu hymnów pań-
stwowych okolicznościowe przemówienia 
wygłosili zastępca burmistrza miasta Da-
niel Choinka oraz kierownik Biura Tere-
nowego MOIIB w Ostrołęce Kazimierz Ło-
niewski. Jeszcze koncert trębacza Janusza 
Prószko – i czas na rozpoczęcie zawodów. 
Sygnał do sportowych zmagań dał prze-
wodniczący Rady MOIIB Roman Lulis. 

Zaczęło się współzawodnictwo 
w sympatycznej, koleżeńskiej atmosfe-
rze. Wzburzona woda przy każdym star-
cie tryskała z niecki basenu. Przed stojący-
mi na słupkach startowych zawodnikami 

stał jeden cel, jak najszybciej dotrzeć do 
mety i zdobyć cenne punkty w klasyfika-
cji indywidualnej i drużynowej. W klasyfi-
kacji ogólnej punktacja przedstawiała się 
następująco: Poznań 340 pkt, Warszawa 
229, Rzeszów 214, Katowice  209, Białystok 
204, Ostrołęka 204, Siedlce 112, Wilno 112, 
Mińsk 109, Ciechanów 46, Olsztyn 41, Kra-
ków 38, Płock 22, Radom 22. Tym razem 
Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB, 
z reprezentacją Wielkopolskiej OIIB poje-
chał do Poznania. Gratulujemy!

Honorowym patronatem zawody ob-
jęli: marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, prezes Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT. Patro-
nat medialny zapewniła TVP3 Warszawa, 
a dzięki eTV KELE można było na bieżąco 
obserwować pływackie zmagania. Z okazji 
jubileuszu organizatorzy wręczyli okolicz-
nościowe statuetki. Jedną z nich otrzymał 
Mieczysław Grodzki, który jako ówczesny 
przewodniczący Rady MOIIB w 2009 roku 
otwierał I zawody. Obecny przewodniczą-
cy Rady R. Lulis startował w 9 edycjach. 

Po zawodach odbyło się spotkanie 
koleżeńskie.  Do zobaczenia za rok!  

Kazimierz  
Łoniewski
kierownik  
BT MOIIB 
Ostrołęka 
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Jubileuszowe 
zawody
Już po raz dziesiąty budowlani spotkali się  
w Ostrowi Mazowieckiej na Międzynarodowych  
Zawodach Pływackich „Masters” o Puchar 
Przewodniczącego Rady MOIIB.
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fot. biuro terenowe Moiib 
w ostrołęce
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1.  Wręczenie pucharu, A. Ziomek pierwszy z lewej.
2.  Młodzi brydżyści. 

R ozgrywki organizowane są 
jako jeden z elementów sprzy-
jających integracji środowisk 

zawodowych Mazowieckiego Forum Sa-
morządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego. Ukształtowała się społeczność, 
której członków różnią wiek i zawód, ale 
łączą więzi wspólnych zainteresowań, 
często koleżeństwo i przyjaźń.

Spotkanie, które odbyło się w siedzi-
bie MOIIB piątego listopada było okazją 
do podsumowania sezonu 2018/2019, 
i dwunastu comiesięcznych turniejów. 
Mają one grono wiernych uczestników, 
którzy opuszczają pojedyncze turnieje. 
Aż sześćdziesiąt osób było zawsze lub 

opuściło tylko jeden lub dwa turnieje. 
Czterej gracze, którym tym razem nie 
udało się osiągnąć pozycji medalowych, 
otrzymali symboliczne wyróżnienia za 
pełne wykorzystanie turniejowych spo-
tkań. Najważniejsze dla organizatorów 
są wyniki uczestników – samorządow-
ców, w tym inżynierów i lekarzy. Naszym 
głównym bohaterem kolejny raz został 
Andrzej Ziomek, którego nazwisko 
już dwukrotnie widniało na pucharze 
przechodnim. Bardzo wysoko cenimy 
uczestników, medalistów w kategorii 
„open”, którzy podnoszą wysoko rangę 
naszych brydżowych spotkań. Poza wy-
mienionymi obok zwycięzcami, którzy 

nagrodami obdarowywani byli przez 
naszego przewodniczącego Romana 
Lulisa, prezesa WZBS Romana Kowale-
wicza, przewodniczącego komisji spor-
tu OIL Krzysztofa Hermana, statuetki 
i dyplomy otrzymały osoby stawiane 
za wzór postawy „fair-play”: Krysty-
na Fryszkowska, Aleksander Krych 
i Mateusz Stępiński. Specjalne podzię-
kowania skierowano do znakomitego 
sędziego Arkadiusza  Ciechomskiego, 
oraz do fotograficznego historiografa 
turniejów Krzysztofa Siwka. Tę część 
spotkania, pod nieobecność animatora 
brydża w Izbie Jerzego Kotowskiego, 
prowadził sprawnie i z humorem z-ca 
sekretarza Rady Andrzej Wasilewski.

Manifestem szczególnych relacji 
między MOIIB i OIL był ostatni fragment 
uroczystości w którym organizator Mi-
strzostw Polski Lekarzy Krzysztof Ma-
kuch wraz z Krzysztofem Hermanem 
uhonorowali zdobywczynie czołowych 
miejsc na tych zawodach. Szczególny 
aplauz zebranych był skierowany do dr  
Eleonory Galicy-Zarembiny, pseu-
donim „Maja” – łączniczki w Powsta-
niu Warszawskim, zdobywczyni tytułu 
Mistrzyni Polski Lekarzy w turnieju in-
dywidualnym. Szczycimy się Jej stałą 
obecnością na naszych turniejach. 

Będę do Was przychodzić, dopóki tyl-
ko pozwolą mi siły – ze wzruszeniem po-
wiedziała Pani Doktor, reagując na oklaski 
i życzliwe okrzyki zgromadzonych na sali 
współhobbystów. Honorową nagrodę 
otrzymała również Wicemistrzyni Polski 
Lekarzy Janina Orłowska.    Redakcja „IM”

Mazowieckie Asy
Zakończył się siódmy sezon „brydża u inżynierów”.

ZWYCIĘZCY VII EDYCJI

Kategoria „open” 
I Jacek Koter 
II Ireneusz Grynczewski 
III Waldemar Burakowski. 
IVAndrzej Ziomek 
V Tomasz Paluchowski 
VI Jacek Metter

Panie w kategorii „open” 
I Halina Borewicz 
II Zofia Zaręba 

III Jolanta Krogulska

Samorządowcy-Lekarze 
I Zofia Zaręba 
II Krzysztof Makuch

Samorządowcy  
Inżynierowie 
I Andrzej Ziomek 
II Jacek Metter 
III Adam Łaszczotko 
IV Grzegorz Głasek
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J uliusz Talarczyk, Grzegorz Kubat  
i Andrzej Dębowy uczestniczyli w VI  
Mistrzostwach  Strzeleckich Mało-

polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o  
Puchar  Przewodniczącego  Rady  Mało-
polskiej  Izby. Na strzelnicy LOK  w Bochni 
spotkało się czterdziestu zawodników. 

Zawody przeprowadzono w konku-
rencjach: pistolet centralnego zapłonu 
kal. 9 mm (Glock);  karabin  AK-47 kal. 7,62 

mm (Kałasznikow); pistolet maszynowy 
kal. 9 mm (Uzi); karabin sportowy kal. 5,6 
mm; karabinek TOZ kal. 5,6 mm; pojedy-
nek strzelecki drużyn. Zasady prowadze-
nia i oceniania zawodów zostały ściśle 
ujęte w regulaminie zawodów sformuło-
wanym przez Ryszarda Grochowskiego 
– spiritus movens całego przedsięwzię-
cia, w jednej osobie sędziego głównego, 
sekretarza i organizatora zawodów. 

Zawody trwały do wieczora - przy do-
brej  pogodzie i w miłej koleżeńskiej at-
mosferze, a jednocześnie rygorystycznie 
przestrzeganych przepisach bezpieczeń-
stwa, szczególnie przy stanowiskach. 
Organizatorzy stworzyli świetne warun-
ki do integracji, swobodnych rozmów 
i nawiązywania koleżeńskich kontaktów. 
Wieczorem zaś przyszedł czas na ogło-
szenie wyników. 

Bez fałszywej skromności można mó-
wić o sukcesie naszego młodego zespołu. 
Z Małopolski przywieźliśmy trofea zdo-
byte w czterech konkurencjach: – I miej-
sce indywidualnie w czwórboju  Grzegorz 
Kubat; – I miejsce indywidualnie w kon-
kurencji Pcz + PM Andrzej Dębowy; – II 
miejsce drużynowo w konkurencji Poje-
dynek Strzelecki; – III miejsce drużynowo 
w konkurencji  Ksp + AK47 + Pcz + PM. 

Wśród gratulacji, podziękowań, okla-
sków, śpiewów sympatyczne spotkanie 
strzeleckie dobiegło końca.   

Strzelcy  
w Krakowie
Zespół Strzelectwa Sportowego godnie reprezentował 
MOIIB w Krakowie.

42 zawodników z całej Pol-
ski – z Izby Mazowieckiej  
i ośmiu izb okręgowych 

spotkało się na warszawskiej Legii. Za-
wody mogły się odbyć dzięki staraniom 
kolegów z działającego w ramach Komi-

sji ds. sportu Zespołu strzelectwa spor-
towego. Były trzy kategorie strzelania: 
karabin sportowy bocznego zapłonu, 
pistolet sportowy bocznego zapłonu 
i pistolet centralnego zapłonu. Zawo-
dy poprzedziła część instruktażowa na 

temat przebiegu zawodów i budowy 
strzelnic sportowych. Zaplanowano 
też, na kolejny dzień, wycieczkę tech-
niczną na budowę „Varso Tower”. 

Szybko okazało się, że rywalizacja 
jest  bardzo sportowa. Wygrać! – o to 
chodziło. Przewagi topniały, pojawi-
li się faworyci, a na końcu zwycięzcy. 
Zdecydowanie najlepszymi strzelca-
mi pierwszych zawodów strzeleckich 
MOIIB byli koledzy z  Izb Małopolskiej 
i Śląskiej. Mistrzowie turnieju to An-
drzej Daszewski i Zbigniew Ciasz-
kiewicz. Aż trudno uwierzyć, ale zgar-
nęli wszystkie medalowe pozycje poza 
jedną, która przypadła Mariuszowi 
Sawickiemu, zawodnikowi z Izby 
Podlaskiej.  Nasi zawodnicy? Dobrze 
rokują. Wyniki Dariusza Karolaka, 
Grzegorza Kubata, Ryszarda Raka 
czy Andrzeja Fronczaka pozwalają 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
Może po następnych zawodach meda-
le zostaną na Mazowszu...   

Pierwsze zawody  
w Warszawie
18 października MOIIB zorganizowała po raz pierwszy 
ogólnopolskie zawody w strzelectwie sportowym. 

fot. Krzysztof zięba

Andrzej Dębowy 
 mgr inż. 
budownictwa 
lądowego
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A rseniusz Romanowicz mawiał 
o sobie i Piotrze Szymaniaku: 
Na zawsze przywiązani do kolei 

i dworców, zbyt kolejowi dla architektów, 
zbyt architektoniczni dla kolejarzy1. Karie-
ra zawodowa obu architektów związana 
była trwale z koleją średnicową. Zmarły 
w 1967 roku Szymaniak poświęcił jej nie-
mal połowę swojego życia. Romanowicz 
związany był z kolejnictwem przez lat 70.

Niedługo przed wybuchem drugiej 
wojny światowej obydwaj architekci 
pracowali przy koncepcji architekto-
nicznej linii średnicowej. W 1938 roku 
podjęli pracę w Biurze Budowy Dworca 
Głównego w Warszawie. Nieukończony 
jeszcze gmach dworca został poważ-
nie uszkodzony przez pożar 6 czerwca 
1939 roku, we wrześniu wybuch drugiej 
wojny światowej położył kres wszelkim 

inwestycjom. Podczas II wojny świato-
wej projektanci podjęli pracę w Dyrekcji 
Kolei Wschodniej w Warszawie. W 1946 
roku zespół składający się z Arseniusza 
Romanowicza, Piotra Szymaniaka i kon-
struktora Stanisława Zalewskiego wygrał 
konkurs SARP na projekt Dworca Central-
nego w Warszawie. W tym czasie powsta-
ła koncepcja włączenia ruchu kolejowego 
do obsługi komunikacji miejskiej. W 1948 
roku zadecydowano o rozdzieleniu ru-
chu podmiejskiego od dalekobieżnego, 
poprzez powiązane ze sobą, jednak funk-
cjonalnie osobne dworce. 

Ruch na linii
Linia średnicowa przecinająca miasto 

poprzecznie miała uzupełnić komunika-
cję miejską, zapewniając równomierny 
rozkład tras komunikacyjnych na mapie 
Warszawy. Tym samym na trasie od Dwor-
ca Wschodniego do Dworca Zachod-
niego zaplanowano cztery samodzielne 
przystanki: Ochota, Śródmieście, Powiśle 
oraz Stadion, a także dwa dworce: Śród-
mieście – obsługujący ruch podmiejski 
i Centralny przeznaczony  komunikacji 
dalekobieżnej. Na lokalizację poszcze-
gólnych przystanków miały wpływ od-
ległości pomiędzy dworcami zapewnia-
jące właściwy przebieg oraz hamowanie 
pociągu. Zwrócono również uwagę na 
konieczność powiązania kolei z miejskim 
układem komunikacyjnym w sposób 
możliwie najdogodniejszy dla pasażera. 
Przystanki kolei i komunikacji miejskiej 
nie mogły być oddalone o więcej niż sto 
metrów. Efektowne formy architektonicz-
ne miały wyróżniać się wśród  miejskiej 
zabudowy, podkreślając dynamiczny 
charakter warszawskiej komunikacji.

Warszawa Ochota
Przystanek Warszawa-Ochota przy 

placu Zawiszy składa się z dwóch kładek 
dla pieszych, pawilonu kasowego, dwóch 
wiat nad wschodnią częścią peronu oraz 
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1     Springer F., Źle urodzone, Kraków 2012, s. 112.
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Dworzec pod łupiną
Niewielka wiata przystankowa mieszcząca kasy i kilka ławeczek dla podróżnych.  
Jeden peron przesłonięty połacią dachu w nieokreślonym kolorze. Aby docenić prawdziwe 
piękno pawilonu dworca Ochota, warto go odwiedzić po zmroku.



wiaty pełniącej jednocześnie rolę szero-
kiego chodnika Alej Jerozolimskich.

Najbardziej widowiskową częścią 
założenia jest pawilon kasowy. Jego for-
ma igra z wyobraźnią widza, zmienia się 
w zależności od punktu, z którego jest 
oglądany. Ostro zarysowany od strony 
wschodniej kształt przywodzi na myśl 
piramidę, od strony zachodniej przypo-
mina raczej wypiętrzoną ponad poziom 
chodnika czarno-białą wydmę. Oglądany 
z ulicy Towarowej w pełni ukazuje dosko-
nałą grę autorów z formami geometrycz-
nymi oraz perspektywą. Pozioma linia to-
rów, przewieszony nad nią poprzecznie 
wąski prostokąt kładki dla pieszych, a na 
prawym brzegu zawieszona delikatna ni-
czym origami konstrukcja pawilonu. Zna-
kiem rozpoznawczym obiektu jest dach 
w formie paraboloidy hiperbolicznej 
o kwadratowym rzucie poziomym. Wy-
bór tego rozwiązania motywowany był 
potrzebą znalezienia powierzchni, która 
przekryje rozmieszczone niesymetrycz-
nie po przekątnej schody na peron. Łupi-
na o boku długości 17,25 m oparta została 
dwoma przeciwległymi narożnikami na 
kładce. Dwa pozostałe narożniki podnie-
siono do wysokości 8,34 m od poziomu 
kładki.  Odległość między podporami 
wynosi 24,30 m. Zbrojenie składające się 
z dwóch siatek, betonowano w grudniu 
1962 roku. Mimo niesprzyjających wa-

runków atmosferycznych, dach o łącz-
nej powierzchni 300m2 zabetonowano 
w zaledwie 8 godzin. Kształt dachu został 
dodatkowo podkreślony terakotową mo-
zaiką z małych płytek nazywanych daw-
niej iryskami, ułożonych w czarno-białe 
pasy podążające za wygiętymi narożami 
paraboloidy. Ciężar własny dachu wynosi 
305 kG/m2 (2991,03 N/m2) łącznie z izo-
lacją oraz terakotą. Kształt paraboloidy 
hiperbolicznej został zaproponowany 
przez inżyniera Wacława Zalewskiego. Za 
konstrukcję odpowiedzialny był zespół, 
w którego skład wchodziło czterech inży-
nierów: Wiesław Bronowski, Włodzimierz 
Brzozowski, Mieczysław Gołąb oraz Hen-
ryk Wolski. Skład autorski projektu dwor-
ca Warszawa – Ochota tworzyło w sumie 
trzynaście osób. 

Ukryty pod spektakularną powłoką 
nieduży pawilon mieszczący kasy bileto-

we, poczekalnię dla podróżnych, zaple-
cze i pomieszczenie przeznaczone dla 
spikera, niemal w całości tworzą ściany 
szkła w stalowych ramach. Węzeł sanitar-
ny został umieszczony osobno. Przy wej-
ściu do pawilonu od strony zachodniej 
mieścił się kiosk „Ruchu”. Zastosowanie 
szkła w pomieszczeniach służbowych 
miało swoich przeciwników ze względu 
na widoczne z chodnika szafy, wieszaki 
na ubrania i inne elementy wyposażenia 
widoczne z ulicy i burzące estetykę pawi-
lonu. W odświeżonym przed kilkoma laty 
pawilonie dworca Warszawa-Ochota, to 
obok neonu z nazwą przystanku, właśnie 
tego elementu brakuje najbardziej. Prze-
zroczystego szkła, które nadawało lekko-
ści i po zapadnięciu zmroku przy pomocy 
światła uwypuklało niezwykłą formę.  

Amalia Szałachowska

„
Najbardziej 
widowiskową 
częścią założenia 
jest pawilon 
kasowy. 

1.  Plac A. Zawiszy, 1963 – widoczny neon przy 
wejściu. 

2.  Widok przystanku od strony północnej, 1963.  
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W ykorzystanie dronów na 
świecie i w Polsce znacząco 
wzrosło w ostatnich latach 

nie tylko w zastosowaniu militarnym, 
ale szczególnie cywilnym. Dziś ich wi-
dok nikogo nie dziwi. Niemal codziennie 
znajdują nowe zastosowania, nierzadko 
zaskakują swoimi możliwościami, zadzi-
wiają prostotą i skutecznością. Coraz to 
nowsze rozwiązania dronów wyposażo-
nych w innowacyjne technologie z reje-
stracją materiału z użyciem sztucznej in-
teligencji sprawiają, że dron to potężne 
narzędzie dla inżyniera budowlanego.

Prawo
W Polsce wszystkich operatorów dro-

nów niezależnie od charakteru odbywa-
nego lotu (komercyjnego, rekreacyjnego, 
sportowego, itp.) obowiązują te same 
zasady prawa lotniczego, wspólne dla 
wszystkich statków powietrznych. Przed 
wykonywaniem jakichkolwiek lotów mo-
delami RC /dronami należy zapoznać się 

z podstawowymi informacjami dotyczą-
cymi klasyfikacji przestrzeni lotniczej tak 
zwanych stref oraz poznać przepisy obo-
wiązujące w polskim prawie lotniczym. 
W gąszczu przepisów zawartych w usta-
wach i rozporządzeniach łatwo się pogu-
bić, ale oczywiście nieznajomość prawa 
nie zwalnia z jego przestrzegania. Z po-
mocą nowym operatorom śpieszą liczne 
publikacje i całe strony internetowe po-
święcone tej tematyce. W przystępny spo-
sób odsłaniają zawiłe arkana lotów bezza-
łogowcami, warto z nich skorzystać.

Ważny ciężar (masa własna) 
Drony w polskim prawie lotniczym 

zostały podzielone m.in. na te, które 
ważą poniżej i powyżej 600 g. Podział 
ten jest o tyle istotny, że użytkownikom 
tych najlżejszych urządzeń (poniżej 
600 g) ustawodawca dał możliwość re-
kreacyjnego latania zgodnie z prawem 
w zasięgu wzroku w pobliżu ludzi, bu-
dynków czy aut. W praktyce, możliwość 

latania nawet w centrum miast. Drony 
cięższe mogą latać rekreacyjnie w za-
sięgu wzroku z dala od ludzi i pojazdów 
(min. 30 m w poziomie) oraz zabudowań 
(min. 100 m w poziomie). 

Osoby, które chcą rozszerzyć swoje 
kompetencje, a zarazem mieć możliwość 
latania nad obiektami i w miejscach, 
które są zabronione do lotów rekreacyj-
nych, powinny przejść kilkudniowy kurs 
zakończonym egzaminem i posiadać 
świadectwo kwalifikacji UAVO – doku-
ment wydawany przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, potwierdzający oficjalnie 
kwalifikacje operatora drona i służący do 
wykonywania lotów tzw. komercyjnych.

W budownictwie
Cyfryzacja pracy inżyniera budow-

nictwa dzięki rozwiązaniom dronowym 
wkroczyła w nowy wymiar, zaczynając 
od planowania, poprzez realizację na 
eksploatacji i inspekcji kończąc. Dzięki 
szybko dostępnym i precyzyjnym da-

fot. Mariusz oKuń fot. Mariusz oKuń

1 2 3
fot. Mariusz oKuń
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Dron  
w dłoniach 
inżyniera
Dla jednych to zabawki dla dużych dzieci, dla innych 
narzędzie pracy w wielu różnych dziedzinach gospodarki. 
Czy tego chcemy czy nie, drony opanowały przestrzeń 
powietrzną.
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1,2, 3.  Drony w akcji - liczba potencjalnych 
zastosowań jest ogromna.  

nym dają nową perspektywę do analizy. 
Kluczowe staje się dopasowanie środ-
ków do celu. Dzięki elastyczności użycia 
istnieje szereg możliwości zastosowania 
bezzałogowych statków powietrznych 
w budownictwie, wśród nich m.in.:

› przeprowadzanie audytu inwesty-
cji – widok z góry elementów trudno 
dostępnych np. dachu, bez potrzeby 
budowania rusztowań i wykorzystania 
podnośników koszowych, dron wypo-
sażony w radary z syntetyczną aperturą 
może wykonywać zdjęcia o wysokiej 
rozróżnialności bez względu na aktual-
ne warunki pogodowe;

› ekspertyzy budowlane – badanie 
obszarów niedostępnych, niebezpiecz-
nych, grożących zawaleniem;

› podgląd „na żywo”  – dzięki możli-
wości przesyłania obrazu wideo w cza-
sie rzeczywistym drony stanowią ideal-
ne narzędzie do monitorowania działań 
podejmowanych na budowie, śledzenie 
na bieżąco pracy maszyn, optymalizacji 
pracy i podnoszenie bezpieczeństwa;

› wyznaczanie parametrów modeli 
bryłowych, takich jak wolny obszar, ob-
jętość przestrzeni zajętej, objętość mas 
ziemnych, elementy budowy czy różni-
ce w objętości obiektów kubaturowych 
– można dokonać pomiaru mas ziem-
nych, hałd czy materiału z urobku; 

› skanowanie laserowe 3D – inwen-
taryzacja; trójwymiarowy model stanu 
istniejącego (w formie chmury punk-

tów) sczytywany do specjalnych pro-
gramów i przetwarzany na model 3D. 
Dzięki niemu można prowadzić pomia-
ry weryfikacyjne oraz porównywać te-
ren z projektem inwestycji. Dokładność 
takiego modelu sięga nawet 1 cm;

› ortofotomapy – specjalnie przetwo-
rzony zbiór zdjęć do rzutu terenu z góry  
umożliwia pomiary weryfikacyjne i po-
równanie do założeń projektowych;

› analiza termiczna – dron może być 
wyposażony w kamerę termowizyjną, 
która pozwoli na identyfikację punk-
tów utraty ciepła w budynkach;

› analizy składu chemicznego dymu 
wydobywającego się z domów jedno- 
i wielorodzinnych;

› inspekcje za pomocą dronów 
znakomicie sprawdzają się również 
w przypadku wystąpienia niewidocz-
nych dla oka uszkodzeń czy awarii (np. 
na dachach dużych obiektów przemy-
słowych). Pozwalają kontrolować na 
bieżąco stan takich budynków, a także 
identyfikować ewentualne pęknięcia, 
ogniska korozji czy inne defekty;

› drony wyposażone w specjalistyczny 
system pomiarowy składający się z szere-
gu kamer pasma widzialnego, termowizji, 
skanera laserowego oraz systemu nawi-
gacyjnego służą do nadzorowania np. linii 
napowietrznych średniego napięcia;

› wsparcia służb technicznych również 
w identyfikacji zagrożeń i awarii po nawał-
nicach na sieciach – szybka i bezpieczna 

lokalizacja powstałych uszkodzeń;
› zarządzanie inwestycją, prace kon-

serwacyjne dla obiektów o dużej wy-
sokości i gabarytach takich jak mosty, 
wieże, dachy budynków;

› promocja – widok z lotu ptaka na 
całą inwestycję to dobre zagranie mar-
ketingowe i kolejny sposób na prezenta-
cję budynku i zwiększenie sprzedaży;

› drony zamontowane w specjalnych 
„klatkach sferycznych” mogą służyć do 
przeprowadzania inspekcji np. zbiorni-
ków od wewnątrz przez inspektorów 
Urzędu Dozoru Technicznego;

Szybki rozwój technologii i zapo-
trzebowanie branży stawiają przed 
inżynierami szereg nowych wyzwań. 
Skonstruowanie dronów zdolnych do 
podejmowania autonomicznych decy-
zji –  maszyn ze sztuczną inteligencją to 
nieodległa przyszłość.   

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE – WYKORZYSTANIE STATKÓW BEZZAŁOGOWYCH

›  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1393);

›  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów 
ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 141).

›  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych 
przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz określenia 
warunków i wymagań dotyczących używania tych 
statków (Dz.U. z 2013 r. poz. 440) – tekst jednolity;

›  Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 664);

›  Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów 
technicznych i eksploatacyjnych dotyczących 
statków powietrznych kategorii specjalnej, 
nieobjętych nadzorem EASA (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 524);

›  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub 
ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące 
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.);

›  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej 
przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych 
warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 351).

Mariusz Okuń 
Inżynier, 
rzeczoznawca 
budowlany
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K ażdego roku na początku 
października w siedmiu uczel-
niach technicznych Mazowsza 

rozpoczyna naukę kilkanaście tysięcy 
słuchaczy. Zgodnie z ustaloną od lat tra-
dycją w uroczystości rozpoczęcia  bierze 
też udział reprezentacja mazowieckiej 
Izby. W uroczystościach uczestniczyli 
zaproszeni przez organizatorów człon-
kowie Prezydium OR, a także absolwen-
ci tych uczelni pełniący różne funkcje 
w organach MOIIB. Uczestniczyli w inau-
guracji na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PW, Wydziale Elektrycznym PW, Wydzia-
le Instalacji Budowlanych, Hydrotech-
niki i Inżynierii Sanitarnej PW, Wydziale 
Budownictwa i Petrochemii w Filii PW 
w Płocku, Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, w Wyż-
szej Szkole Collegium Mazovia w Siedl-
cach, Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie i Wyższej Szkole Nauk Spo-

łecznych i Technicznych w Radomiu 
i Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie. 

Mimo stałych elementów inaugura-
cji, bieg akademickiego życia wchodzi 
na nowe tory. Niż demograficzny ude-
rza w uczelnie, w ciągu dekady liczba 
osób studiujących spadła w Polsce 
z 1,9 do 1,2 mln. Renomowane uczel-
nie wciąż jednak nie mogą narzekać 
na brak kandydatów. Kluczowe zmiany 
związane są z legislacją. 

Będzie to rok przełomowy w życiu ca-
łej uczelni i Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska. Od 1 października 
na mocy obowiązującej od roku nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym, rady-
kalnie zmienia się obraz środowiska aka-
demickiego w naszym kraju – podkreślił 
w inauguracyjnym przemówieniu dzie-
kan Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska dr hab. inż. Mieczysław 
Połoński. Wspomniane przez dziekana 
zmiany to m.in. nowe regulaminy stu-
diów i pracy, zmiany modelu kształcenia 
doktorantów, systemu świadczeń dla 
studentów, wprowadzenie ograniczeń 
wiekowych dla kandydatów na rektora, 
wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Na-

uce „POL-on”. W kolejnym roku nastąpić 
ma podział publicznych uczelni na bę-
dące laureatami konkursu Inicjatywa do-
skonałości – uczelnia badawcza oraz po-
zostałe, to zaś wpłynie bezpośrednio na 
ich finansowanie. W związku z reformą 
pracownicy akademiccy będą musieli za-
deklarować przynależność do określonej 
dyscypliny naukowej, zostaną rozliczeni 
z osiągnięć w wybranej dziedzinie. 

Nowości widoczne były już podczas in-
auguracji. Najlepsi nowo przyjęci studen-
ci odebrali z rąk dziekana wydziału, po 
raz pierwszy, zamiast dotychczasowych 
indeksów – Akty Immatrykulacji – za-
uważa dr. inż. Wioletta Jackiewicz-Rek,  
prodziekan ds. studenckich Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej. Najmłodsi członkowie społeczno-
ści akademickiej ślubowali m.in. strzec 
dobrego imienia uczelni, wytrwale zdo-
bywać wiedzę i umiejętności, przestrze-
gać zasad tolerancji światopoglądowej. 
Nowy rok przyniesie wiele wyzwań  
– może warto je powitać studenckim 
Gaudeamus igitur!     Redakcja „IM”
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fot. Materiały Prasowe sggw

1.  Inauguracja roku akademickiego na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW.

2.  Przemówienie inauguracyjne. 

Nowy rok
Po raz kolejny przedstawiciele MOIIB uczestniczyli 
w uroczystej inauguracji roku akademickiego na 
mazowieckich uczelniach technicznych.
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R ozstrzygnięte zostały konkursy 
na najlepsze prace dyplomo-
we 2019 na Wydziale Inżynierii 

Lądowej PW, Wydziale Budownictwa 
i Petrochemii Filii PW w Płocku oraz Wy-
dziale Budownictwa i Geologii SGGW. 
Nagrody za najlepsze prace ufundowa-
ne przez MOIIB wręczyli Roman Lulis, 
Mieczysław Grodzki oraz Mariusz 
Okuń. Podczas październikowej uroczy-
stości JM rektor Politechniki Warszawskiej 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wręczył na-
grody trzynastu absolwentom, wyróżnia-
jąc w ten sposób autorów najlepszych 
prac  obronionych w roku akademickim 
2018/2019. Wszystkie nagrody były rów-
norzędne, ze względu na różnorodność 
tematyczną zgłoszonych prac inży-
nierskich i dyplomowych. By wyrobić 
sobie wyobrażenie tej rozmaitości, wy-
starczy przegląd tematów wybranych 
przez absolwentów II stopnia studiów. 
Były to w kolejnych specjalnościach:  

Budownictwo Zrównoważone Ana-
liza oddziaływania dynamicznego 
od przejazdów metra na zabytkowy 
budynek biurowy przy ulicy Polnej 40 
w Warszawie w kontekście jego rewita-
lizacji (autor: inż. Dagmara Szczerbiak, 
promotor: dr inż. Wojciech Terlikowski), 
Konstrukcje Budowlane i Inżynier-

skie Projekt konstrukcji napowietrz-
nej kolejki linowej na terenie pasma 
Tatr Zachodnich (autor: inż. Wojciech 
Piotr Gawroński, promotor: dr inż. Sta-
nisław Wierzbicki), Projekt wieży wi-
dokowej o konstrukcji stalowej (autor: 
inż. Robert Kinaszewski, promotor: dr 
inż. Jerzy Idzikowski), Wymiarowanie 
słupowych, żelbetowych podpór mo-
stowych (autor: inż. Marcin Kowalczyk, 
promotor: dr hab. inż. Wojciech Trochy-
miak), Projekt konstrukcyjny budynku 
usługowo-biurowego wraz projektem 
ścian szczelinowych i analizą wybra-
nych rozwiązań stropu kondygnacji 
pośredniej (autor: inż. Marta Oksięciuk, 
promotor: dr inż. Marcin Niedośpiał), 
Ocena oddziaływania drążenia tuneli 
tarczami TBM na sąsiednią zabudowę 
– dla warunków geotechnicznych i lo-
kalizacji Łodzi (autor: inż. Rafał Mateusz 
Twardowski, promotor: prof. dr hab. inż. 
Anna Siemińska-Lewandowska), Ocena 
wytrzymałości i propozycja wzmocnie-
nia stalowego silosu na popiół lotny 
(autor: inż. Tadeusz Bogusław Zwoliń-
ski, promotor: dr inż. Maciej Cwyl), Mo-
sty i Budowle Podziemne Implemen-
tacja wytycznych COST Action TU1406 
(autor: inż. Paulina Katarzyna Bielecka, 
promotor: dr inż. Wojciech Karwowski).  
We wręczaniu  dyplomów i nagród brał 
udział Roman Lulis, przewodniczący 
Rady MOIIB.                     Redakcja „IM”
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Prace na medal
Inauguracja roku akademickiego w mazowieckich 
uczelniach technicznych to także okazja  
do zaprezentowania osiągnięć. Czym zajmują się  
najlepsi studenci?

K onkurs „Nagroda Prezydenta” 
ma na celu wspieranie zainte-
resowania młodych badaczy 

i badaczek rozwojem miasta, a także 
zaangażowanie ich do współtworzenia 
jego tożsamości. Prace dotyczyły spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju stolicy. 

W tegorocznej, czwartej już edy-
cji konkursu nagrodę główną w kate-
gorii rozpraw doktorskich (15 000 zł) 
zdobyła dr Ewa Jarecka-Bidzińska 
za pracę Praga-Północ w Warszawie 
jako dzielnica sztuki, napisaną pod kie-
runkiem prof. Krystyny Guranowskiej- 

-Gruszeckiej z Politechniki Warszaw-
skiej. Wyróżnienia w tej samej kategorii 
przyznane zostały trojgu naukowcom:  
dr Karolinie Wlazło-Malinowskiej za 
pracę Światło jako instrument kształ-
towania nocnego krajobrazu miasta 
(promotor: dr hab. Jeremi T. Królikow-
ski, SGGW); dr Krystianowi Malesie za 
pracę Rola i koszty utrzymania parków 
miejskich na przykładzie miasta stołecz-
nego Warszawa (promotorka: dr hab. 
Joanna Paliszkiewicz, SGGW) oraz dr Łu-
kaszowi Drozdzie za pracę Waloryzacja 
przestrzeni wytwarzanych społecznie 

– wnioski dla polskiej polityki miejskiej 
(promotor: dr. hab. Maciej Cesarski, SGH). 
W kategorii prac magisterskich główną 
nagrodę (7 000 zł) przyznano Maciejo-
wi Polakowskiemu za pracę Rolnictwo 
miejskie w strukturze przestrzennej na 
przykładzie Warszawy, która powstała 
pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krysty-
ny Solarek z Politechniki Warszawskiej. 
Jury wyróżniło autorów zajmujących się 
m.in. technologią przetwarzania odpa-
dów oraz wpływem architektury na roz-
wój i przyswajanie informacji.    
                    Redakcja „IM”

Okiem badacza: Warszawa
Przetwarzanie odpadów w biogazowniach, wpływ oświetlenia na krajobraz, miejskie 
rolnictwo – to niektóre tematy prac nagrodzonych przez stołeczny ratusz.
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D ziś wieczorem, między 20.00 
a 21.30 przejadę na Torwarze 
około 110 okrążeń. Inaczej 

mówiąc 21 kilometrów, albo trasę pierw-
szej linii warszawskiego metra – zapo-
wiada z uśmiechem inżynier. Taki trening 
powtarza dwa razy w tygodniu. Zwykle 
w hali jest przynajmniej 200 osób. Jeżdżę 
wciąż w pierwszej pięćdziesiątce najle-
piej trzymających się na lodzie – dodaje 
bez fałszywej skromności.  

Sportom zimowym pozostaje wier-
ny od lat. Jest stałym gościem na war-
szawskim lodowisku, a gdy tylko aura 
sprzyja, rusza w góry. Choćby po to, 
by wesprzeć narciarską drużynę MO-
IIB, ostatnio podczas XII zawodów 
narciarskich w Szczyrku, zorganizo-
wanych przez Śląską Izbę Inżynierów 
Budownictwa. Także prywatnie, z sy-
nem i wnukiem, których zaraził swoimi 
pasjami. Licznymi, bo do łyżwiarstwa 
i cotygodniowych treningów pływac-

kich dodaje też inne sportowe zajęcia 
– spacery na biegówkach, mecze tenisa 
stołowego, spływy pontonem i żeglo-
wanie, nie mówiąc już o  kibicowaniu. 
W młodości podnosił ciężary i grał w ho-
keja. Roznosi go energia, a może niespo-
kojny duch? Najpewniej jedno i drugie. 

Przez świat
Dobra kondycja i zamiłowanie do po-

dejmowania wyzwań przydają się po-
dróżnikom. A zawodowe zajęcia zawio-
dły Jacka Grodka daleko od technikum 
radiokomunikacyjnego i Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszawskiej. 
Może najważniejszą z tych przygód był 
roczny pobyt w Wietnamie. W 1985 roku, 
czyli dziesięć lat po wojnie, budowa no-
woczesnego szpitala wciąż była nie lada 
wyzwaniem. Setki kilometrów pokony-
wane autobusem, niełatwe szkolenie 
pracowników, niesprzyjający klimat, ko-
nieczność ciągłej improwizacji – ale am- 

bicja czterdziestolatka jest ogromna. 
Były i inne wyjazdy. Budowa pilotowej 
centrali telefonicznej na 10 tys. nume-
rów w Moskwie, pobyt w Iraku, Algierii, 
Niemczech, realizacje telekomunikacyj-
ne w polskich ambasadach od Oslo po 
Belgrad. Znajomość czterech języków 
obcych była nieocenioną pomocą za 
granicą, ale ułatwiała też poznawanie 
nowych technologii i wdrażanie ich 
w Polsce. Warszawiacy zawdzięczają 
panu Jackowi choćby projekt telefonii 
komórkowej dla pierwszej linii metra. 
Na różnych etapach kariery jako kon-
struktor, projektant, kierownik działu 
produkcji wprowadzał w życie kolejne 
rozwiązania. W roku, w którym obroni-
łem pracę dyplomową, Gagarin poleciał 
w kosmos. A jedną z najważniejszych 
spraw już wówczas stała się komunika-
cja. Trafiłem w życiu na ekscytujący czas, 
świat zmieniał się na moich oczach.  

Rozmawiał: Krzysztof Zięba
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Dwadzieścia jeden 
kilometrów
Półmaraton na łyżwach – dla Jacka Grodka (rocznik 1939) to nie wyzwanie, tylko plan  
na zwykły wtorkowy wieczór.
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P rzed prawie rokiem przypominałem o ciekawych 
zdarzeniach związanych z budownictwem pomni-
ków w Polsce, a szczególnie w Warszawie („IM” nr 

1/2019), o zdarzeniach sprzed stu i więcej lat, które i dzisiaj 
powinny być dla nas ciekawe, a nawet pouczające. Teraz 
mam zaś wrażenie jak bym trafił na ciąg dalszy, a w istocie 
na naukowe rozwinięcia tej problematyki, gdyż dziś, w ra-
mach, kolejnego, już jedenastego, miejskiego festiwalu 
WARSZAWA W BUDOWIE tematem stała się akurat... war-
szawska „Pomnikomania”! Przy czym ta obecna „Pomni-
komania” jest raczej postulatem – wezwaniem do stawia-
nia nowych pomników – niż diagnozą zastanej sytuacji.

Z wystawy zorganizowanej przez Muzeum Sztuki No-
woczesnej możemy się dowiedzieć, że od pewnego czasu 
na SGGW, w Katedrze Sztuki Krajobrazu, działa Zespół Ba-
dania Pomników i dzięki prezentacji wyników jego pracy 
możemy się wiele dowiedzieć o krajobrazie naszej stolicy. 
Na koniec 2018 roku mieliśmy więc w Śródmieściu 103 po-
mniki, przy czym w tym właśnie roku przybyły trzy monu-
menty. Co prawda, ostatnio jednak zobaczyłem w parku 
na moim Powiślu już nowy pomnik, odsłonięty w ostatnią 
rocznicą sierpniową, poświęcony jednemu z bohaterów 
Powstania Warszawskiego ‘44, gen. „Motylowi”, Zbignie-
wowi Ścibor-Rylskiemu. Czy w innych rejonach Warszawy 
też coś przybyło? – nie wiem. Ale przeciętny śródmiejski 
pomnik liczy sobie pół wieku, choć 9% pochodzi sprzed 
1918 roku, 9% z lat 1918-1939, 40% z lat 1945-1989 i 42% 
z lat 1989-2018. W każdym razie, jeśli kolejne pomniki 
wznoszone będą w dotychczasowym tempie z końcem 
wieku będzie ich w Śródmieściu Warszawy dwa 
razy więcej niż dzisiaj.

Jak należało się spodziewać tematyka więk-
szości istniejących pomników dotyczy wojny lub 
ludzi polityki, kultury i nauki, a wśród tych stu trzech 
pomników objętych badaniami było 95 stanowiących 
obiekty rzeźbiarskie, 7 architektoniczne i 1 krajo-
brazowy; 64 z postaciami męskimi, 9 żeńskimi, 1 
męsko-żeński (Wars i Sawa) oraz 29 poświęcone 
konkretnym wydarzeniom; 67% o charakterze 
figuratywnym i 33% abstrakcyjnym, podobne proporcje w po-
dziale na przedstawienia wertykalne i horyzontalne; 19,4% 
usytuowanych przy skwerze, 18,4% w parku, 17,5% na placu, 
16,5% przy ulicy, 18,4% na placu przy ulicy, 6,8% na skwerze 
przy ulicy, itd.

Ponadto teraz już wiemy, że 51,5% śródmiejskich pomników 
służy jako miejsce spotkań, ale zaledwie 18% z nich wyposażono 
w miejsca do siedzenia, zaś przy 17%  stoją kosze na śmiecie(?!).

Śródmieście Śródmieściem, ale mnie zafrapowała informa-
cja o jednym z warszawskich pomników usytuowanym na Pra-
dze. Dlaczego? - otóż mówię tu o jedynym znanym mi pomni-
ku poświęconemu ludziom budownictwa. Pomnik praktycznie 
nieznany. Przyznam się, że ja również o nim nic nie wiedziałem. 

Setki razy chodziłem i jeździłem ulicą Grochowską i nigdy 
nie zwróciłem uwagi na skwerek, między ulicami Pod-
skarbińską i Siennicką, gdzie wznosi się obelisk wysokości 
14 metrów, na mapach Warszawy opisywany najczęściej 
jako Pomnik Pracy lub Drogi, ale właściwie będący Po-
mnikiem Budowy Szosy Brzeskiej.

Pomysłodawcą wzniesienia tego pomnika był Stani-
sław Staszic, dla którego ważny był zbiorowy trud dla 
dobra kraju, a nie tylko pamięć o jednostkach lub aktach 
zbrojnych. Brukowany trakt, liczący 158 staj długości – od 
Warszawy, przez Siedlce i Terespol, do Brześcia –  budo-
wano w latach 1820-23 „nakładem narodowym”.  W 1825 
roku wzniesiono dwa bliźniacze pomniki, jeden w War-
szawie i drugi w Terespolu, oba odlane z żeliwa w sam-
sonowskiej hucie,  której powstanie zresztą też spowo-
dował Staszic.

Z boków obelisku umieszczone są informacyjne na-
pisy, po polsku i po łacinie, z przodu natomiast dziewięć 
płaskorzeźb, z których trzy są panoramami Warszawy, 
Siedlec i Brześcia, a pozostałe w sposób bardzo reali-
styczny obrazują prace na budowie. Mamy więc ciągnio-
ną przez konia dwukółkę, mamy sceny z robotnikami 
w kubrakach, długich butach, konfederatkach czy kape-
luszach, mamy też i bosego, choć z baranicą na głowie, 
wąsatego chłopa pchającego taczkę, mamy kamieniarzy 
obrabiających kostki do brukowania i samych brukarzy 
przy pracy, mamy robotników wbijających pale mosto-
we itp. Ponoć właśnie tacy ludzie pracy uczestniczyli 
w odsłonięciu tego monumentu.

Do obelisku od frontu przytwierdzona jest rów-
nież dodatkowa tablica, pochodząca z 1937 roku, 
z napisem  poświadczającym, że „drogę tę w ob-

rębie Warszawy po 112 latach używania znowa ubi-
to z betonu o nawierzchni granitowej”.

Na koniec – w imieniu XXI-wiecznych budowni-
czych wypada podziękować twórcom „Pomnikoma-

nii”, że dzięki nim zwracamy dziś uwagę nie tylko 
na osiągnięcia dawnych budowniczych, ale i na to, 
że od czasu staszicowskiego Pomnika Pracy nikt 

zbiorowości ludzi naszego zawodu kolejnymi pomnikami już 
nie honorował. No comments!  

Pomnik pracy budowniczych

Andrzej Bratkowski
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PS. „Unarodowione” Mu-
zeum Techniki w dalszym 
ciągu zamknięte, ale nowość 
– przed budynkiem jest coś 
w rodzaju wystawy, blisko 40 
profesjonalnie opracowanych 
plansz obrazujących historię 
techniki i przemysłu Polski 
międzywojennej. Dobre i to!
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fot. Krzysztof zięba

Filharmonia Narodowa była w tym roku tym wyjątkowym miejscem, w którym spotkało się 
3 października nasze środowisko, by świętować Dzień Budowlanych. Uroczyste obchody 
odbyły się też w i Płocku, Ciechanowie, Lipsku i Łosicach. Na każdym takim uroczystym 
wydarzeniu były przemówienia gospodarzy i gości, wręczano dyplomy i statuetki, a część 
artystyczną uświetniali znakomici artyści. W Warszawie Waldemar Malicki ze swoją pięk-
ną Filharmonią Dowcipu. Przewodniczący MOIIB Roman Lulis podkreślał wszędzie, jak 
ważna jest współpraca między środowiskami i między inżynierami. Jesteśmy wspólnotą, 
która dba o prestiż zawodu inżyniera. I jak widać na zdjęciach, potrafimy się elegancko 
bawić. Do zobaczenia na kolejnych Dniach Budowlanych i innych spotkaniach MOIIB!

Dzień Budowlanych
FOTORELACJA

fot. Moiib - biuro terenowe PłocK
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fot. Krzysztof zięba

fot. Krzysztof zięba

fot. Krzysztof zięba


