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Grudzien’ 2019. 
Zima znów zaskoczyĺa drogowców
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P oczątek roku to dobry czas, aby popatrzeć w przy-
szłość, w szczególności dotyczącą naszej branży. 
Przyszłość budownictwa wiąże się z informatyzacją, 

modularyzacją, prefabrykacją, nowymi metodami recyklingu, 
innowacyjnymi materiałami budowlanymi i technologiami 
ograniczającymi zużycie wody oraz energii. 

Wpisując się w ten trend bierzemy czynny udział w akcji 
Inżynier Budownictwa Dla Klimatu propagującej kluczową 
rolę inżyniera w praktycznym stosowaniu zrównoważonego 
rozwoju w budownictwie. 

Planujemy zorganizowanie Otwartego Dnia Budowlań-
ców pod hasłem Warto mądrze budować – porozmawiaj 
o tym z inżynierem budownictwa przy współudziale stowa-
rzyszeń branżowych PZITB, PZITS oraz SEP-u, pod honorowym 
patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, aby wesprzeć społeczeństwo w niełatwym 
procesie inwestycyjnym.

Kluczem do sprawnej realizacji inwestycji w budownictwie 
jest WSPÓŁPRACA. To właśnie ona sprawia, że ten bardzo czę-
sto skomplikowany proces udaje się doprowadzić do końca.

Będziemy w poszczególnych powiatach kontynuować cykl 
spotkań Usprawnianie procesu budowlanego z przedstawi-
cielami Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 
i Administracji Architektoniczno-Budowlanej i inwestorami. 
Spotkania te wspomagają współpracę i utrzymanie kontaktów 
z władzami lokalnymi, a ich celem jest przedstawianie i wspól-
ne rozwiązywanie problemów powstających w związku z pro-
cesem budowlanym. W minionym roku takie spotkania odbyły 
się w Pruszkowie, Wyszkowie i Ciechanowie. 

Ponadto będziemy realizować cieszące się dużym zainte-
resowaniem członków MOIIB inicjatywy integrujące środowi-
sko zawodowe inżynierów. Za ich pośrednictwem kształtu-
jemy pozytywną opinię o zawodzie inżyniera budownictwa 
i przekazujemy społeczeństwu informacje o specyfice wyko-
nywanych zadań, odpowiedzialności i znaczeniu dla bezpie-
czeństwa publicznego. Spotkania te służą przede wszystkim 
budowaniu przyjacielskich i życzliwych relacji.

Z początkiem nowego roku chcielibyśmy wesprzeć Wa-
szą pracę zawodową jeszcze bardziej, dlatego też urucha-
miamy nowy program Prawnik dla Inżyniera dający możli-
wość skorzystania z szybkiej pomocy prawnej przez telefon 
bądź internet.

Zapewniam – będzie się dużo działo. Będziemy kontynu-
ować szereg sprawdzonych i wypracowanych inicjatyw, nie 
zabraknie również nowych pomysłów – więcej o nich na dal-
szych stronach „IM”. 

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych wydarzeniach oraz 
zgłaszanie własnych ciekawych inicjatyw, gdyż to my wszyscy 
tworzymy nasz samorząd i to od nas zależy jak on będzie wy-
glądał i jak nasz zawód będzie postrzegany w społeczeństwie. 

Zapraszamy do współtworzenia naszego samorządu, jeste-
śmy otwarci na Wasze propozycje. 

Życzę pomyślności w Nowym Roku. Podsumowując stary 
rok, serdecznie dziękuję za współpracę. Kolejny przed nami. 
Z nowymi wyzwaniami…  

              Roman Lulis

fot. anna DomańsKa 

1.  Spotkanie Noworoczne Budowlańców, Radom 2020.
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I nżynier, wykładowca akade-
micki, urzędnik. Związała się 
Pani z budownictwem na wielu 

polach. Które z nich dla Pani naj-
ważniejsze? 

Utożsamiam się po prostu ze śro-
dowiskiem budowlanych. Do tego, by 
być jego częścią, mieć w nim pozycję, 
potrzebne są przede wszystkim kwalifi-
kacje i praktyka zawodowa. I to jak naj-
bardziej wielostronna. Budownictwa 
nie da się nauczyć zza szyby samocho-
du. Skończyłam studia w specjalności 
budownictwo przemysłowe, jako jed-
na z dwóch dziewczyn na roku. Praca 
w tym męskim środowisku nie zawsze 
była łatwa. Mnie dopingowała tradycja 
rodzinna. Nie chciałam być zresztą ni-
gdy traktowana ulgowo. Pracowałam 

m.in. jako kierownik budowy, byłam 
szefem przygotowania produkcji. Te 
lata były dla mnie bardzo satysfakcjo-
nujące. Dopiero później dotarłam na 
wyższe szczeble zawodowe, do funk-
cji dyrektora departamentu w mini-
sterstwie administracji i gospodarki 
przestrzennej oraz w ministerstwie 
budownictwa, dyrektora departamen-
tu nadzoru budowlanego i  wyrobów 
budowlanych w GUNB, a także  stano-
wiska  wiceministra budownictwa.

W Ministerstwie Budownictwa 
zajmowałam się sprawami procesu 
budowlanego – zmianami w Ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w Prawie budowla-
nym. Wcześniejsze doświadczenie 
w komisji rządowej, badającej skutki 
katastrofy katowickiej z 2006, roku za-
owocowało przedstawioną w Sejmie 
i uchwaloną propozycją dodatkowych 
obowiązkowych przeglądów obiektów 
budowlanych przeciwko negatywnym 
skutkom zimy. 

Działa Pani także w Radzie Do-
stępności, której zadaniem jest 
wprowadzanie zasad tzw. projekto-
wania dla wszystkich. 

Zadaniem Rady jest rekomendowa-
nie najlepszych rozwiązań dla popra-
wy dostępności w różnych miejscach 
w przestrzeni publicznej osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Rok 2003 
był Europejskim Rokiem Osób Niepeł-
nosprawnych. Od tego czasu projek-
ty obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa wie-
lorodzinnego nie mogą być zatwier-
dzone, jeśli nie przewidziano w nich 
rozwiązań umożliwiających dostęp dla 
osób np. poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Ustawa o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami nie dotyczy jednak tylko 
niepełnosprawnych poruszających 

się na wózkach czy niewidomych, ale 
też starszych, matek z małymi dzieć-
mi, osób ze szczególnymi potrzebami 
– w celu przezwyciężania barier, aby 
uczestniczyli oni w różnych sferach ży-
cia na zasadzie równości z innymi oso-
bami. Nie ogranicza się też do budyn-
ków, ale też ich otoczenia, komunikacji. 

Niełatwo przewidzieć potrzeby 
tak różnorodnej grupy użytkow-
ników. Czy ujęcie tych wymagań 
w ramy Warunków Technicznych jest 
Pani zdaniem możliwe? 

Jak najbardziej. W skład Rady wcho-
dzą przedstawiciele różnych organizacji, 
w tym reprezentanci osób niepełno-
sprawnych. Zanim Warunki zostaną wy-
dane przez właściwego  ministra, muszą 
uzyskać akceptację Rady, a zatem jest 
pole do wnoszenia uwag i poprawek. 
Wprawdzie punktem odniesienia są re-
gulacje europejskie, jednakże  uwagi 
i zastrzeżenia do propozycji naszych re-
gulacji można wciąż zgłaszać. 

Jak te nowe regulacje wpłyną na 
praktykę inżyniera budownictwa? 

W tym zawodzie dyplom, a nawet 
zdobycie uprawnień to nie koniec nauki. 
Studentom zawsze opowiadałam o za-
grożeniach, z którymi mogą się spotkać 
w praktyce zawodowej. Powinni mieć 
świadomość, jak skomplikowane zadania 
ich czekają. Inżynier nigdzie nie znajdzie 
np. wykazu wszystkich wymaganych 
przepisami uzgodnień projektu, każde 
przedsięwzięcie jest inne. W niektórych 
przypadkach nawet kilkadziesiąt takich 
dokumentów uzgadniających to jeszcze 
niekompletny zestaw. Prawo budowlane 
to podstawa, ale niezbędna jest też zna-
jomość przepisów szczególnych. A tych 
jest mnóstwo. Prawo wodne dla obiek-
tów hydrotechnicznych, przepisy zwią-
zane z ochroną środowiska, ochroną za-
bytków czy ochroną przyrody z zakresu 
budownictwa przemysłowego. 

Uczestnicy procesu budowy na-
rzekają na nadmierne skompliko-
wanie prawa i regulacji wokół bu-
downictwa. Jak przedstawia się ten 
problem z Pani perspektywy? 

Inżynier musi ciągle rozszerzać swo-
ją wiedzę i mieć świadomość potrzeby 
jej uzupełniania. Trzeba wciąż przewi-
dywać różne scenariusze uwarunko-
wań przebiegu, przygotowania i reali-

fot. materiały miir / archiwum elżbiety JaniszewsKieJ-Kuropatwy

Budowanie 
mam w genach
Nigdy nie wybrałabym innego zawodu – podkreśla 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.
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zacji procesu budowlanego. Niezbędna 
jest też współpraca ze specjalistami 
rożnych branż. Znajomość przepisów 
dotyczących techniki i bezpieczeństwa 
to po prostu obowiązek każdego in-
żyniera. Problemy sprawiają przepisy 
prawne, dotyczące postępowania ad-
ministracyjnego, ochrony własności, 
dysponowania nieruchomością. Pomoc 
w kształceniu to jedno z najważniej-
szych zadań Izby, dlatego tak istotne 
są organizowane przez nią szkolenia. 
Samo prawo nie jest tak złe, jak stoso-
wana często jego interpretacja oraz 
wprowadzanie zbyt wielu i zbyt czę-
stych zmian, być może także wskutek 
aktywności prawników. Potrzebny jest 
nam w miarę trwały dokument opiera-
jący się zmianom politycznym, regulu-
jący proces budowlany i sprawy jego 
bezpieczeństwa – a to stanowi kwestię 
kluczową dla nas inżynierów. Tym bar-
dziej, że praca inżyniera staje się coraz 
bardziej skomplikowana. Wciąż wpro-
wadzane są nowe rozwiązania i techno-
logie. Wystarczy spojrzeć na panoramę 
Warszawy. W moim rodzinnym mieście 
właśnie budowane są dwustumetrowe 
wieżowce, budynki energooszczędne, 
a nawet produkujące energię. Za mało 
chwalimy się inżynierskimi osiągnięcia-
mi, za dużo mówimy o potknięciach. 
Kiedy jadę nowoczesnym  mostem Sie-
kierkowskim, czuję patrząc na Warsza-
wę, wielką satysfakcję. Jest takie miej-
sce po praskiej stronie, blisko pylonu 
– widać stamtąd fantastyczną panora-
mę, prawdziwy warszawski Manhattan. 

Jako podsekretarz stanu zajmo-
wała się Pani m.in. problematyką 
ładu przestrzennego. Czy udało się 
opanować chaos w urbanistyce? 

Miasto żyje, rządzi się swoimi pra-
wami. Nie może być tylko teatralną 
dekoracją, jak Wenecja. Ale ten rozwój 
powinien przebiegać w uporządko-
wany sposób. Warszawa miała kiedyś 
wspieranego przez ratusz naczelnego 
architekta miasta, miasto i aglomeracja 
były racjonalnie zaplanowane, z kory-
tarzami napowietrzającymi i niezbęd-
ną rezerwą terenu, np. na linii Otwock 
– Puszcza Kampinoska. W XXI wieku 
wiele z tych korytarzy przegrodzono 
nowymi osiedlami. To błąd, którego nie 
da się już cofnąć. Potencjalni inwesto-
rzy dysponujący znacznymi środkami 
finansowymi, a także  uzbrojone tereny 

na wyciągnięcie ręki – to połączenie 
zaowocowało wieloma przypadkowy-
mi, niepożądanymi realizacjami, jak 
„dogęszczanie” zabudowy, czy zajmo-
wanie terenów przeznaczonych pod 
rekreacje. I tym, że nie mamy czym od-
dychać. Nie jest to tylko wina samocho-
dów. Polityka drastycznego ogranicza-
nia ruchu samochodowego w centrum 
nie wydaje mi się właściwa – mieszkań-
cy śródmieścia i tak zajmują miejsca 
parkingowe, z uwagi na brak niezbęd-
nej sieci parkingów podziemnych.

Pani zdaniem kierowcy potrzebu-
ją wsparcia?

Transport publiczny nie jest w sta-
nie zastąpić prywatnego. Dla osoby, 
która musi w ciągu dnia dotrzeć w kil-
ka różnych miejsc w mieście jazda, au-
tobusem jest zbyt czasochłonna. Trze-
ba też pamiętać o osobach, które mają 
problemy z poruszaniem się i pokony-
waniem odległości do przystanków. 
Żal mi serce ściska, gdy patrzę na sze-
rokie ulice mojego  Ursynowa, które są 
niepotrzebnie zawężone. Nie ma za-
toki dla autobusów, ścieżka rowerowa 
blokuje miejsce, autobus zatrzymujący 
się na przystanku blokuje ruch pojaz-
dów. A przecież komunikacja zbiorowa 
i prywatna nie powinny ze sobą koli-
dować, a trasy komunikacyjne mogą 
też służyć napowietrzaniu miasta, przy 
stosowaniu odpowiedniej polityki pre-
ferowania pojazdów ograniczających 
emisję gazów do atmosfery, czyli sa-
mochodów o napędzie hybrydowym 
i elektrycznym. 

W Warszawie na 1000 mieszkań-
ców przypada przeszło 700 samo-
chodów, w Berlinie, Kopenhadze czy 
Nowym Jorku mniej niż 300.

Jako społeczeństwo jesteśmy coraz 
zamożniejsi, normą stają się dwa sa-
mochody w rodzinie. Przed tym się nie 
ucieknie. Nie można zmuszać ludzi, by 
sprzedali auto i chodzili pieszo, ani od-
bierać młodym radości z jazdy. Stawiamy 
na elektromobilność, więc po co zamy-
kać ulice?  Nie powinniśmy ulegać mo-
dzie, tylko myśleć o potrzebach wszyst-
kich mieszkańców. O tym, że „kocie łby” 
utrudniają chodzenie kobietom noszą-
cym szpilki, a gładkie marmury zimą sta-
ją się śliską pułapką. Zawsze przydaje się 
inżynierskie, trzeźwe spojrzenie.   

Rozmawiał: Krzysztof Zięba

„
Inwestorzy 
dysponujący 
znacznymi 
środkami, 
uzbrojone 
tereny na 
wyciągnięcie ręki 
– to połączenie 
zaowocowało 
wieloma 
niepożądanymi 
realizacjami. 

O sobie
Jestem członkiem Rady MOIIB, kieruję 
Komisją Prawno-Regulaminową, 
której zadaniem jest m.in. opiniowanie 
proponowanych regulacji, zmian 
Prawa budowlanego, a także udzielanie 
porad członkom Izby, w sprawach 
związanych ze stosowaniem 
przepisów prawa. Jestem również 
przedstawicielem MOIIB w podobnej 
Komisji działającej w PIIB.
Uczestniczę ponadto w działalności  
innych organizacji zawodowych: pełnię 
funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego  
SITPMB, wiceprzewodniczącej 
Komitetu Naukowo-Technicznego 
FSN-T NOT Gospodarki Energetycznej 
oraz Komitetu N-T ds. Europejskiego 
Inżyniera, członka Komisji Konkursu 
Mistrz Techniki FSN-T NOT.  Na 
podstawie imiennych powołań przez 
właściwych ministrów biorę również 
udział  w pracach zespołów do oceny 
wybitnych osiągnięć naukowych 
i  twórczych oraz wybitnych prac 
dyplomowych, rozpraw doktorskich  
i publikacji w dziedzinach architektury 
i budownictwa oraz mieszkalnictwa, 
a także Rady Dostępności. Jestem 
członkiem  Rady ds. Kompetencji 
w Budownictwie i Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji Zawodowych 
w Budownictwie. Prowadzę zajęcia 
dydaktyczne na Politechnice 
Warszawskiej i w Szkole Głównej 
Handlowej. 
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M owa o Varso Place, zespole 
trzech budynków połączo-
nych fundamentami oraz 

czterema kondygnacjami podziemny-
mi.  Już drugi raz odwiedzamy z człon-
kami naszej Izby to wielkie inżynierskie 
przedsięwzięcie. Sporo czasu minęło 
od września 2018 roku, kiedy oglądali-
śmy roboty ziemne, wykonywanie czę-
ści podziemnej metodą podstropową, 
zbrojenie płyty fundamentowej, w któ-
rej zastosowano 28 warstw siatki zbro-
jeniowej („IM” nr 6/2018). Miniony rok 
widać w postępie prac na budowie. 

Tym razem Jakub Kocięda opowie-
dział uczestnikom wyjazdu technicz-
nego o organizacji placu budowy, ro-
botach elewacyjnych oraz  o robotach 
żelbetowych najwyższego budynku 
kompleksu, czyli Varso Tower: Obecnie 
dostawy materiałów i sprzętu odby-
wają się poprzez 7 bram. Aby uniknąć 
zastojów, np. w poniedziałki rano, ca-
łość dostaw jest koordynowana przez 
logistyka, który w systemie sporządza 
harmonogram wjazdów i wyjazdów 
samochodów i sprzętu na budowę. 
Podwykonawcy muszą się zapisywać 
na konkretną godzinę, także jeśli chcą 
skorzystać z pracy żurawia.

BMU – Building 
Maintenance Unit

Dla zapewnienia niezbędnej ob-
sługi w zakresie czyszczenia, przeglą-
dów, jak i ewentualnych napraw i wy-
miany uszkodzonych szklanych fasad 
kompleksu Varso Place, konieczne 
było zastosowanie systemów do ob-
sługi elewacji. 

Urządzenie ważące 4,5 tony, po-
ruszające się po torach jezdnych, ma 
wysięg ramienia do około 2 metrów 
na zewnątrz. Umożliwia obsługę ele-
wacji na całej jej wysokości, zapew-
niając dostęp z kosza roboczego. 

Ochrona korzeni
Wokół oraz wewnątrz Varso Place 

zostanie zasadzonych około 150 drzew. 
Pierwsze z nich są już na miejscu – jak  
13-metrowy grab, którego korona już 
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1.  Varso Tower, widok od strony południowej. 
Na pierwszym planie – parking na należącej 
do PKP działce.

2.  Widok z lotu ptaka na kompleks Varso Place 
w kierunku zachodnim. 

3.  Lobby. 

Varso 
w Warszawie
Ponad 18 000 m2 placu budowy, około 1200 pracowników, 
co tydzień kolejna kondygnacja o powierzchni 1500 m2  
– tak w samym sercu Mazowsza powstaje najwyższy 
budynek UE.
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fot. raDosław cichocKi

NA BUDOWIE

Kierownik projektu:  
Maciej Olczyk; zastępca: 
Paweł Myszak
Kierownik budowy:  
Andrzej Brzeziński
Kierownicy obiektów: 
Bartłomiej Sadurski,  
Amadeusz Samson,  
Robert Salwa
Liczba inżynierów  
na budowie: około 100 
Liczba inżynierów 
geodetów: 20
Liczba pracowników: 1200
Liczba firm 
podwykonawczych:  
około 200

W SKRÓCIE

Generalny wykonawca 
i inwestor:  
HB Reavis
Powierzchnia najmu:  
144 tys. m²
Powierzchnia typowego 
piętra biurowego w wieży 
Varso Tower: 1500 m²
Wysokość Varso Tower  
(taras widokowy): 230 m
Całkowita wysokość 
Varso Tower: 310 m
Wysokość dwóch 
pozostałych budynków:  
90 i 81 m
Liczba miejsc 
parkingowych:  
ponad 1000
Planowane zakończenie 
budowy:  
wiosna 2020 (I etap), 2021 
(cały kompleks)
Koszt inwestycji:  
0,5 mld euro

fot. materiały prasowe hb reavis
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teraz sięga drugiego piętra. W  lobby 
zasadzone zostaną drzewa o wysoko-
ści ośmiu metrów. Warunki panujące 
w centrum miasta nie sprzyjają rośli-
nom. Zbytnie zagęszczenie podłoża 
zmniejsza dopływ wody, ogranicza 
wymianę powietrza i ma bezpośred-
ni negatywny wpływ na wzrost drze-
wa. Zaprojektowano zatem systemy 
antykompresyjne, które składają się 
z sześciennych modułów z twardego 
tworzywa i razem tworzą rodzaj nośnej 
konstrukcji. To rozwiązanie stwarza 
korzeniom drzew warunki zbliżone do 
naturalnych, umożliwiając jednocze-
śnie zachowanie nośności nawierzchni 
pieszych i jezdnych, podczas gdy sub-
strat wewnątrz konstrukcji pozostaje 
nieskompresowany.

Powracający trend 
Prefabrykacja to znakomity sposób 

na przyspieszenie procesu inwesty-
cyjnego. Obecnie produkowane pre-
fabrykaty są znacznie lepszej jakości 
niż te z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. 
W kompleksie Varso zastosowano nie 
tylko gotowe biegi i spoczniki scho-

dów oraz belki krawędziowe, ale po-
nad 300 prefabrykowanych łazienek.  
Na budowę trafiły prosto z fabryki na 
Podlasiu. Są w pełni gotowe do użyt-
kowania, wystarczyło tylko podłączyć 
je do instalacji w budynku. Wyposa-
żone zostały w biały montaż, okładzi-
ny ścienne i podłogowe, oświetlenie, 
instalacje elektryczną, wodną i kanali-
zacyjną oraz ogrzewanie podłogowe. 
Moduł tworzony jest na stalowym ste-
lażu, a następnie wykańczany poprzez 
montaż ścian, sufitów oraz pełnego 
wyposażenia. Użycie prefabrykatów 
to jedna z metod na skrócenie czasu 
budowy. Ponad połowę przestrze-
ni Varso Place oddamy do użytku za 
kilka miesięcy. W dwóch z trzech bu-
dynków prowadzimy już prace wy-
kończeniowe. Natomiast konstrukcja 
Varso Tower, na którym rozpoczęliśmy 
montaż około 7 tys. elementów ele-
wacji o imponujących wymiarach 3,9 
na 2,7 metra każdy, osiągnie docelo-
wą wysokość w połowie 2020 r. Nie-
dawno, na wypadek awarii sieci miej-
skiej,  na dachu środkowego budynku 
zamontowaliśmy ogromny agregat 

prądotwórczy ważący ponad 9 ton, 
który w przeliczeniu byłby w stanie 
zasilić ponad 180 mieszkań – pod-
sumowuje Jakub Kocięda. Kierujący 
robotami fasadowymi inżynier mimo 
natłoku obowiązków znalazł czas dla 
członków naszej Izby, aby oprowa-
dzić nas po tak imponującej budowie.  
Zapraszamy na kolejne wyjazdy tech-
niczne organizowane przez Koło Mło-
dych Inżynierów MOIIB. Harmonogram 
w zakładce www.maz.piib.org.pl/
doskonalenie-zawodowe/wyjazdy-
techniczne.   
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Radosław Cichocki 
Inżynier, 
przewodniczący 
Komisji  
ds. młodych 
inżynierów  
MOIIB
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4.  Widok w kierunku warszawskiej Woli  
– w pobliżu ronda ONZ powstają kolejne 
wieżowce. 
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KONDYGNACJA W 5 DNI
Tak szybkie tempo realizacji było możliwe dzięki 
zastosowaniu systemów deskowań ścian trzonu 
wraz z platformą SCP. Są one przestawiane bez 
użycia dźwigu, za pomocą kilku zintegrowanych 
siłowników hydraulicznych o wysokiej nośności 
i dużym skoku. Ściany trzonu budynku wykonywane 
są bez wyprzedzenia względem stropów. 
Do wykonania stropów żelbetowych używane 
są deskowania panelowe, składające się z małej 
ilości elementów, tj. panele 1,22x2,44 m,  
głowice podpór, podpory stropowe, bez 
belek i materiałów traconych. Elementy 
o powierzchni do 3 m2 montowane są szybko 
przez dwuosobowe brygady. Logiczna kolejność 
montażu oraz to, że montaż odbywa się od 
dołu bez użycia jakichkolwiek rusztowań 
i dźwigu powoduje wysoce bezpieczną, 
łatwą i ergonomiczną pracę. Bezpieczeństwo 
zapewniają samoprzestawne, poszyte blachą 
osłony wiatrowe o wysokości 3,5 kondygnacji. 
Osłony te przestawiane są bez dźwigu, za pomocą 
siłowników hydraulicznych o nośności 60 kN, 
również przy silnym wietrze (max. 72 km/h). 
Zwiększenie tempa oraz ilości wykonywanych 
robót w tym samym czasie osiągnięto poprzez 
zainstalowanie dwóch samoprzestawnych wind 
towarowych z platformami TLS w obrysie osłon 
wiatrowych. Ich powierzchnia załadunkowa ma 
szerokości 2,7 m i długości blisko 5 m. Te dwie 
samoprzestawne platformy transportowe bardzo 
mocno wsparły pracę dźwigów.   
W celu ochrony pracowników i przechodniów 
przed ewentualnie spadającymi przedmiotami 
oraz gruzem na etapie budowy zostały 
zamontowane po obwodzie budynku siatki 
bezpieczeństwa SNF. Siatki te są trójwarstwowe, 
najmniejsze oczko ma wymiary 2x2 mm.  
Komunikację pracowników w najwyższych 
częściach budowy zapewniają dwie wysokonośne 
schodnie. Jedna z nich jest wewnątrz budynku 
podwieszona w szachcie trzonu do konstrukcji 
systemu samoprzestawnego, zapewnia ona 
komunikację na sześciu kondygnacjach. Druga 
schodnia zamontowana została w osłonie 
wiatrowej i zapewnia komunikację na czterech 
poziomach. Takie systemy i innowacyjne 
rozwiązania powodują, że można budować 
szybciej i bezpieczniej niż dotąd.

SPOJRZENIE Z BLISKA
Budowa w ścisłym centrum to wyzwanie.  
Jak sobie z nim poradzić?
Najważniejsze jest przewidywanie problemów, 
harmonogram jest kluczowy. Stąd rola logistyki. 
W Varso Place mamy np. zapożyczoną z Londynu 
funkcję traffic marshal. To osoby kierujące 
ruchem na budowie. Mamy system, w którym 
każdy podwykonawca, planujący dostarczenie 
transportu, zapisuje się na konkretną godzinę. 
Jeśli się spóźni, czeka na parkingu buforowym. 
Codziennie o 14. ruszają też zapisy na kolejny 
dzień pracy dźwigu. Generalny wykonawca 
przydziela czas, kierując się wymaganiami ścieżki 
krytycznej. 

Co zaburza harmonogram?
Przede wszystkim czynnik ludzki. Mamy rynek 
pracownika, w wielu branżach niełatwo o ręce do 
pracy. Wystarczy, że danego dnia zabraknie kilku 
osób, nawet niekoniecznie na samej budowie, 
ale choćby w fabryce, w transporcie. W rezultacie 
potrzebny element nie dociera na czas. A na 
gęsto zabudowanej działce nie ma wiele miejsca 
na magazynowanie materiałów. Na placu 
budowy widać skumulowany efekt wszystkich 
tych problemów. Zaplanowane „bufory” nie 
zawsze wystarczą, bo w grę wchodzi czynnik 
losowy. Trudno też było przewidzieć znalezienie 
ważącego 55 ton głazu narzutowego. Tymczasem 
to odkrycie pociągnęło za sobą badania 
geologiczne i operację wydobywania głazu za 
pomocą specjalistycznego dźwigu o bardzo dużej 
ładowności. Trzeba być zawsze gotowym na 
niespodzianki.

Jaką drogą dotarł Pan do Varso Place? 
Skończyłem technikum budowlane, na budowach 
pracowałem więc już jako nastolatek. Najpierw 
były praktyki na A2, później hotel pod Płońskiem, 
hale stalowe. W technikum dostałem stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, chciałem się uczyć. 
Zdałem na Wojskową Akademię Techniczną 
w Warszawie, może jako jedyny z mojego 
rocznika w szkole średniej. Szukałem czegoś 
ciekawego i tak trafiłem na praktyki w HB Reavis 
– Gdański Business Center, później West Station. 
Od praktyk, przez asystenta budowy, do inżyniera 
robót fasadowych, czyli do pozycji, którą zajmuję 
obecnie.

Paweł Szponder 
 Mgr inż., członek MOIIB, specjalista 
techniki deskowań
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Jakub Kocięda 
Mgr. inż., Works Manager HB Reavis
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Z akład Elektrobudowa w Koni-
nie produkuje urządzenia dla 
energetyki. Grupa inżynierów 

z Mazowsza miała możliwość zwiedzić 
kilka hal zakładu. Można było obej-
rzeć z przewodnikiem halę produkcji 
rozdzielnic i wyłączników średniego 
napięcia (SN) oraz wysokiego napięcia 
(WN), a także laboratorium badania roz-
dzielnic i wyłączników SN i WN.

Laboratorium z generatorem
W laboratorium przeprowadzane są 

próby napięciowe i prądowe. O zakre-
sie badań opowiadał mgr inż. Marek 
Rewers, kierownik Działu Konstrukcji. 
Inżynierów zainteresował szczególnie 
generator udarów napięciowych. Urzą-
dzenie umożliwia przeprowadzanie 
badań pod napięciem do 300 kV. Ze 
względu na konieczność zachowania 

wymogów bezpieczeństwa oraz tajem-
nicę Zakładu, nie było możliwości wy-
konania ponoć niezwykle efektownej 
próby napięciowej urządzeń. 

Uczestnicy wyjazdu technicznego 
przeszli następnie ciąg technologiczny 
produkcji rozdzielnic SN i WN oraz wy-
łączników WN 110 kV. Trasa zaczynała 
się w warsztacie, w którym przygotowy-
wane są konstrukcje wsporcze do budo-
wy szaf i zabudowy w nich aparatury. 
Następnie były lakiernia, hala montażu, 
hala okablowania sterowania potrzeb 
własnych rozdzielnicy. Kolejnym etapem 
produkcji był clean room, serce całej fa-
bryki; hala, w której montowane są wy-
łączniki oraz rozdzielnice OPTIMA 145.

Rozdzielnica
OPTIMA 145 to pierwsza polska 

rozdzielnica WN w izolacji gazowej. 

Rozdzielnica w izolacji gazowej prze-
znaczona jest do pracy w sieciach 
rozdzielczych energii elektrycznej 
o częstotliwości 50 Hz i napięciu zna-
mionowym do 145 kV. OPTIMA rozdzie-
la energię elektryczną trójfazowego 
prądu przemiennego. Urządzenie znaj-
duje zastosowanie w rozdzielczych sie-
ciach energetycznych i przemysłowych, 
dystrybucji wtórnej, zakładach przemy-
słowych oraz bezobsługowych stacjach 
energetycznych. OPTIMA ma niewiel-
kie gabaryty i bardzo dobre parametry 
pracy. Jest urządzeniem o dużej nieza-
wodności, odznacza się też wysokim 
poziomem bezpieczeństwa pracy. Za-
stosowano w niej rozwiązania konstruk-
cyjne chroniące przed skutkami łuku 
wewnętrznego. Zamontowano także 
blokady elektryczne i mechaniczne, 
uniemożliwiające wykonanie niewłaści-

fot. zbiGniew ŚliwińsKi

1

Pod kontrolowanym 
napięciem
Zarządzanie energią elektryczną to cel wyjazdu technicznego zorganizowanego 13 listopada 
przez MOIIB do Zakładu Elektrobudowa SA w Koninie.
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Budowa nie jest łatwym zadaniem, ra-
czej niebezpiecznym. Na tym terenie 
przebiegały czynne linie odpływowe 
110 kV. Należało więc najpierw uło-
żyć kable, którymi popłynęła energia 
elektryczna. Po zbudowaniu podstacji, 
linie należało z kolei doprowadzić do 
nowej rozdzielnicy WN. 

Nowa podstacja jest bardzo nowo-
czesna. Wbudowano w nią zdublowa-
ne systemy bezpieczeństwa oraz trans-
misji danych. Jest możliwość stałego 

precyzyjnego monitoringu aparatury 
rozdzielczej, a także zdalnego wykony-
wania przełączeń przesyłania energii 
elektrycznej.

Budowa podstacji w Koninie nie jest 
pierwszą realizacją prowadzoną w miej-
scu, w którym trwa produkcja i przesyła-
nie energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo 
na swoim koncie ma też realizację w sieci 
110 kV, gdzie trzeba było dostosować roz-
dzielnicę do urządzeń innej firmy. Prace 
odbywały się bez wyłączania napięcia.

Pozostaje nam podziękować za 
możliwość zwiedzenia zakładów Elek-
trobudowa SA. Wyjazd techniczny zor-
ganizowany przez Dział Doskonalenia 
Zawodowego MOIIB mógł się odbyć 
dzięki uprzejmości zarządu i kadry kie-
rowniczej firmy.  

fot. zbiGniew ŚliwińsKi

fot. zbiGniew ŚliwińsKi

2

„
Produkcja 
podzielona jest
na kilka etapów, 
każdy wymaga 
odpowiednio
wysokiego 
poziomu 
eliminacji
ciał obcych 
z otoczenia.

1.  Nowe rozdzielnice WN 110 kV z serii OPTIMA 
145. 

2.  Uczestnicy wyjazdu technicznego i nasi 
przewodnicy.

wych łączeń. Rozdzielnica jest budowa-
na z najwyższej jakości komponentów, 
produkowanych przez renomowanych 
podwykonawców na całym świecie.

Podczas produkcji OPTIMA 145, 
konieczne jest zachowanie idealnej 
czystości. Produkcja podzielona jest 
na kilka etapów, każdy wymaga odpo-
wiednio wysokiego poziomu eliminacji 
ciał obcych z otoczenia. Do clean ro-
omu uczestnicy wyjazdu technicznego 
wchodzili w ubraniach ochronnych, 
przechodząc poprzez specjalną komo-
rę; rodzaj odkurzacza, który skutecznie 
odsysa wszelkie cząstki lotne z po-
wierzchni ubrań.

Przebudowa stacji
Kolejny punkt wyjazdu techniczne-

go. Grupa inżynierów MOIIB udała się 
na budowę prowadzoną przez Elek-
trobudowę, a zlokalizowaną przy Elek-
trowni Konin. Przewodnikiem był mgr 
inż. Robert Mączka, kierownik prowa-
dzonej właśnie przebudowy podsta-
cji WN. Zadanie realizowane jest dla 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
(PSE), a polega na skoncentrowaniu 
urządzeń znajdujących się dotych-
czas na terenie otwartym w nowym 
miejscu – w budynku nowej podstacji 
110 kV. By tę pracę wykonać, należało 
zaprojektować i zbudować podstację. 

Zbigniew Śliwiński 
mgr inż.;  
członek Komisji 
d/s podnoszenia 
Kwalifikacji 
i Integracji MOIIB
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W edług danych GUS z 2017 
roku podwarszawskie 
Ząbki zamieszkiwało 35 

770 mieszkańców, ponad 3200 osób na 
1 km2. Ząbki od co najmniej dziesięciu 
lat znajdują się również w ścisłej czo-
łówce polskich miast o największym 
przyroście naturalnym i najwyższym 
saldzie migracji wewnętrznej. Dyna-
miczne tempo rozwoju miejscowości 
wzmaga wciąż rosnące zapotrzebowa-
nie na coraz to nowe inwestycje zabu-
dowy mieszkaniowej, placówek kultu-
ralnych oraz edukacyjnych. W Urzędzie 
Miejskim w Ząbkach 28 marca 2019 r. 
została podpisana umowa na budowę 
nowej, długo oczekiwanej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 przy skrzyżowaniu ulic 
Dzikiej i Andersena. Generalne wyko-
nawstwo objęło konsorcjum firm PRK 
7 Nieruchomości Sp. z o.o. i Trakcja 
PRKiI S.A. 

Jedna szkoła, trzy bryły
Budynek szkoły zaprojektowano 

jako połączenie dwóch głównych brył, 
części szkolnej na planie litery C i pro-
stopadłościennej sali gimnastycznej, 
połączonych na poziomie parteru. We-
wnątrz obiektu usytuowano dziedziniec 
z licznymi nasadzeniami i ławkami, który 
ma tworzyć zieloną oazę do odpoczyn-
ku pomiędzy zajęciami. Powierzchnia 
zabudowy przekracza 5000 m2.  Część 
szkolna będzie miała trzy kondygnacje 
nadziemne, hala sportowa dwie, z ko-
tłownią na dachu oraz niewielkim pod-
piwniczeniem. Dodatkowo na parterze 
budynku szkoły od strony południowej 
przewidziano część przedszkolną.  

Powierzchnia działki to około 10 tys. 
m2. Otoczenie szkoły zaprojektowano 
jako teren rekreacyjno-sportowy z osob-
nymi placami zabaw dla dzieci przed-
szkolnych i szkolnych, bieżniami, boiskiem 

do piłki nożnej, siłownią zewnętrzną. Za-
projektowano również ścieżkę rowerową, 
chodniki i dojścia oraz pozostałą niezbęd-
ną infrastrukturę techniczną.

Wyjazd techniczny
Budowę szkoły w Ząbkach 19 listo-

pada odwiedzili członkowie mazo-
wieckiej Izby. Celem zorganizowanego 
przez Koło Młodych wyjazdu technicz-
nego było zapoznanie się z zastosowa-
nymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
i architektonicznymi. W dniu wizyty, 
stan zaawansowania realizacji wskazy-
wał na ukończenie prac żelbetowych 
i murowych budynku szkoły, natomiast 
na hali sportowej realizowano ostatni 
etap prac żelbetowych drugiej kondy-
gnacji oraz rozpoczęto montaż kon-
strukcji stalowej dachu. Największe za-
interesowanie odwiedzających skupiła 
sama hala sportowa i przygotowana na 
blisko 350 osób trybuna umieszczona 
na antresoli, w całości wykonana jako 
monolityczna. W tym miejscu oprowa-
dzający po budowie kierownik robót 
budowlanych wskazał trudności, które 
napotkano podczas prac. 

Rozmiary belki to 60x110 cm, blisko 
45,5 m długości, z której start ma tarcza 
o grubości 30 cm i wysokości 410 cm, 
zwieńczona półką żelbetową zapobiega-
jącą zwichrzeniu. Belkę zaprojektowano 
z odwrotną strzałką ugięcia w środku 
rozpiętości, do wykonania w technolo-

fot. raDosław cichocKi

1

Nowa szkoła 
w Ząbkach
Częścią kompleksu szkolnego będzie hala sportowa 
o konstrukcji stalowej, z antresolą na 350 miejsc i 
certyfikowaną podłogą.
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słupów cegłą silikatową i transport final-
nie na wysokość 12 metrów również były 
wyzwaniem dla brygad murarskich. Na 
rusztowaniach zastosowano dodatkowe 
konsole poszerzające podest roboczy 
i zapewniano stałą obsługę wózków wi-
dłowych transportujących cegłę. 

W hali sportowej uczestnicy wyjaz-
du obserwowali montaż stalowej kon-
strukcji. Na poziomie posadzki przygo-
towane już były do transportu stalowe 
dźwigary kratowe o rozpiętości około 
32 m montowane w rozstawie 6 m; 
dźwigary trapezowe o wysokości 2,98 
m w osiach pasów, w środku rozpięto-
ści; pasy z profili walcowanych HEB180 
do HEB140; krzyżulce z kwadratowych 
profili zamkniętych. 

Na dźwigarach w rozstawie 3 m opar-
te zostały płatwie stalowe z profili wal-
cowanych IPE180 do IPE220. Konstrukcję 

poszycia i stężenie górnego pasa pła-
twi będzie stanowić  blacha trapezowa  
BTR60 o grubości minimum 1 mm. 

Plany
Kierownik robót, który oprowadzał 

grupę inżynierów po budowie, mówił 
też o kolejnych planowanych etapach 
i rozwiązaniach – wykorzystaniu wełny 
drzewnej jako izolacji akustycznej ścian 
i sufitu hali, żywicach epoksydowych 
tłumiących dźwięki, drewnianej certyfi-
kowanej podłodze sportowej, systemie 
nagłaśniającym oraz nowoczesnym sys-
temie oświetleniowym LED.

Całkowita wartość prac została wyce-
niona na kwotę 43 mln złotych. Ostatecz-
ny termin realizacji inwestycji ustalono 
na 31 sierpnia 2020 r., tak aby uczniowie 
mogli rozpocząć naukę w nowo utwo-
rzonym kompleksie z początkiem roku 
szkolnego 2020/2021.  

fot. Jarosław sKroK

2

„
Poza żelbetową 
trybuną 
i konstrukcją 
belek, uwagę 
zwraca rozmiar 
hali.

1.  Hala sportowa – konstrukcja stalowa 
dachu. 

2.  Konstrukcja stalowa – widok z góry.

gii tradycyjnej, betonowanej na miejscu 
bez sprężania konstrukcji. Waga belki 
łącznie z tarczą to blisko 22 tony. Całość 
konstrukcji była wykonywana na ośmiu 
metrach powyżej poziomu posadzki, co 
okazało się wyzwaniem ze względu na 
wykonywania szalunków i zabezpieczeń 
BHP. Do prac używano maszyn, m.in. 
podnośników koszowych pozwalających 
prowadzić te prace bezpiecznie. O trud-
ności wykonania belki z wychodzącą 
z niej tarczą nad trybuną sportową może 
też świadczyć czas realizacji. Prace trwa-
ły mniej więcej tak długo, jak wykonanie 
jednej kondygnacji budynku stanowią-
cego część szkoły.  

Z rozmachem
Poza żelbetową trybuną i konstruk-

cją belek uwagę uczestników wyjazdu 
zwrócił rozmiar hali sportowej, budo-
wanej na planie prostokąta 54,5x30 
m. Główna konstrukcja oparta jest na 
szkielecie w postaci  prefabrykowanych 
słupów żelbetowych 60x40 cm i 60x60 
cm, wysokości 12 m, znajdujących się na 
trzech ścianach budynku, a także żelbe-
towej konstrukcji ścianowo-tarczowej 
od strony trybun. W tarczy zamocowano 
marki, a następnie przykręcono stołki, na 
których będzie oparta konstrukcja stalo-
wa. Szkielet hali wypełniony został ścia-
ną murowaną z bloczków silikatowych 
z wieńcami żelbetowymi w rozstawie 
około 3,5 m. Wykonanie wypełnienia 

Jarosław Skrok 
Mgr inż. 
w specjalności 
konstrukcyjno- 
-budowlanej, 
kierownik robót 
budowlanych
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K oło Naukowe Mostowców 
zrzesza studentów Politech-
niki Warszawskiej zaintere-

sowanych konstrukcjami mostowymi 
i podziemnymi. Wraz z Politechniką 
Wrocławską i z pomocą dr Mitew-Cza-
jewskiej oraz prof. Anny Siemińskiej-
Lewandowskiej zorganizowało wyjazd 
naukowo-techniczny do fabryki maszyn 
TBM (Tunnel Boring Machine) firmy 
Herrenknecht AG. Wszystkie dotych-
czas używane w Polsce tarcze pocho-
dziły z zakładu produkcyjnego tej firmy 
w Schwanau, który mieliśmy okazję 
zwiedzić w październiku 2019 roku.

Do zobaczenia
Wizytę rozpoczęliśmy w centrum 

szkoleniowo-konferencyjnym. Pozna-
liśmy wszystkie rodzaje tarcz, które 
produkuje firma. Nowością była ma-
szyna typu multi-mode, która łączy 
zalety urządzeń przeznaczonych do 
prac w gruntach spoistych i niespo-
istych. Wyposażona jest w podajnik 
ślimakowy i taśmociąg, które służą 
do odprowadzania urobku przy pracy 
w iłach, pyłach i glinach. W gruntach 
piaszczystych urobek usuwany jest 
z wykorzystaniem zawiesiny iłowej 
transportowanej systemem rur. 

Herrenknecht ma własny zespół 
projektowy, który dostosowuje każdą 
maszynę do warunków, w jakich będzie 
pracować. Mieliśmy okazję zobaczyć 
tych znakomitych inżynierów w akcji. 
W projektowaniu korzystają z wizuali-
zacji 3D. Pozwala to wykryć kolizje insta-
lacji w urządzeniu o wielkości budynku. 
Następnie zobaczyliśmy produkcję gło-
wic skrawających. To dziesiątki tysięcy 
kilogramów stali obrobionej z niezwy-
kłą precyzją. Naszą uwagę przykuła 
szczególnie głowica o średnicy 13,04 m, 
która zostanie zamontowana na przo-
dzie największej z maszyn, które będą 
pracować przy budowie tunelu śred-
nicowego w Łodzi. Później przeszliśmy 
do hal, w których kompletowane są 
maszyny. Każda z nich po zbudowaniu 
jest uruchamiana i testowana przed 
przekazaniem nabywcy. Widzieliśmy  
m. in. gotową, mniejszą tarczę dla Łodzi.  
Na końcu fabryki montowana jest nie-
zwykła maszyna do wiercenia piono-
wych szybów, przeznaczona do kopalni 
potasu w Wielkiej Brytanii.

Wyzwania
Firma ma własną szkołę, w której 

kształci wykwalifikowanych robotni-
ków. Każdy ma zapewnione zatrud-

nienie po ukończeniu edukacji. Wy-
zwaniem, oprócz samej budowy oraz 
zapewnienia kadr, jest również trans-
port maszyn i części. To trudne zadanie 
ułatwia lokalizacja fabryki. W pobliżu 
znajdują się autostrada, lotnisko i rzeka 
Ren. Elementy maszyn najczęściej są 
spławiane barkami do Morza Północ-
nego i drogą morską transportowane 
do odbiorców.

Mieliśmy okazję do zadawania py-
tań – oprowadzał nas Dymitr Petrow-
Ganew, dyrektor odpowiedzialny za 
sprzedaż urządzeń w Europie Środko-
wej i Wschodniej.  Wydarzeniem była 
też rozmowa z założycielem i prezesem 
zakładu, dr. Martinem Herrenknech-
tem. Po powrocie zaczęliśmy poszu-
kiwania lokalizacji na kolejny wyjazd 
naukowy.   
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1.  Uczestnicy wyjazdu przed tarczą TBM.  

Wielkie wiercenie
We włoskich górach, pod dnem Kanału Sueskiego, w Łodzi i azjatyckich metropoliach 
pracują urządzenia wyprodukowane w tej fabryce. 

Wiktor Walicki,
Wydział Lądowy 
Politechniki 
Warszawskiej, 
wiceprezes Koła 
Naukowego 
Mostowców 
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Na razie studenci, 
w niedalekiej przyszłości 
– koledzy i członkowie 
MOIIB. Oddajemy głos 
studentom mazowieckich 
uczelni technicznych, 
przedstawicielom 
kół naukowych 
i pomysłodawcom 
studyjnych wypraw. 
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Z  jednej strony jest to próba 
usprawnienia procesu bu-
dowlanego, przede wszystkim 

poprzez  usunięcie de facto projektu 
technicznego z obowiązującej doku-
mentacji architektoniczno-budowlanej 
(marginalizujące inżynierów budownic-
twa), z drugiej – propozycja projekto-
wania nowoczesnych miast „smart city”, 
niemożliwych do zrealizowania bez inży-
nierów budownictwa. Jednocześnie sły-
szymy szumne deklaracje o potrzebie pil-
nego wdrożenia metodologii BIM, która 
również bezwzględnie wymaga udziału 
inżynierów budownictwa w przygotowa-
niu kompleksowej dokumentacji każdej 
budowy. Ich praca związana z projektami 
konstrukcji i licznych instalacji, decyduje 
o bezpieczeństwie obiektów.

Piątego grudnia premier Mateusz 
Morawiecki powołał nowych sekretarzy 
i podsekretarzy stanu w Ministerstwie 
Rozwoju. Któremu z nowych wicemini-
strów będzie podlegać budownictwo? 
Komunikat na ten temat milczy. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że to Robert 
Nowicki. Świadczyłyby o tym jego ostat-
nie wypowiedzi na temat nowelizacji 
Prawa budowlanego, inwestycji budow-
lanych, projektu Mieszkanie Plus, itp.

Projekt – stan aktualny
Stosując zasadę dyskontynuacji (za-

kończenia prac ustępującego parlamen-
tu) 17 grudnia Rząd ponownie przyjął 
projekt nowelizacji Prawa budowlane-
go. Projekt ten 23 grudnia trafił do Sej-
mu RP. Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw datowany jest na dzień 25 
listopada 2019 r. Został udostępniony na 
stronie internetowej Rządowego Cen-
trum Legislacji, tam też można na bieżą-
co śledzić jego status legislacyjny.

Mieliśmy nadzieję, że nowo powstałe 
Ministerstwo Rozwoju wsłucha się w głos 
naszego środowiska. Niestety, postawiono 

na przekaz medialny świadczący o jedynej 
słusznej linii pod hasłami „pakiet prooby-
watelski, deregulacyjny, wolnościowy” –  
same plusy.

Podsumowując: pomimo tego, że pro-
jekt ustawy w obecnym kształcie wpro-
wadza wiele pozytywnych rozwiązań, 
to istnieje jeszcze spore pole dla parla-
mentarzystów do jej poprawy – uspraw-
nienia i ułatwienia procesu budowlane-
go przed ostatecznym uchwaleniem, 
szczególnie w ramach działań Komisji 
Infrastruktury. Można odnieść wrażanie, 
iż proponowane zmiany są wyłącznie 
ukierunkowane na budownictwo miesz-
kaniowe, a nie wolno zapominać o całej 
infrastrukturze oraz innych obiektach 
kubaturowych, społecznie użytecznych, 
znacznie bardziej skomplikowanych. 

Proponowane zmiany dzielą projekt 
na trzy części, przedmiotem zatwierdze-
nia w decyzji pozwolenia na budowę 
są wyłącznie dwie pierwsze części pro-
jektu, czyli bez projektu technicznego. 
Zatem, w przypadku uchwalenia prze-
pisów w tym kształcie, projekt technicz-
ny i zawarte w nim propozycje będą 
przyjmowane w nieuregulowanym 
prawnie czasie, w sposób nie gwaran-
tujący bezkolizyjnych rozwiązań. Zapis 
ten praktycznie wyklucza zastosowa-
nie metodologii BIM, optymalizującej 
proces realizacyjny budów. Odpowie-
dzialność za przyjęte w nim rozwiąza-
nia będzie, jak do tej pory, spoczywała 
wyłącznie na projektancie, pozbawio-
nym współuczestnictwa pozostałych 
uczestników procesu inwestycyjnego.  

Nasze propozycje
Propozycje dalszego usprawnienia 

procesu budowlanego płynące z nasze-
go środowiska to m.in. :

1. Uznanie projektu techniczne-
go za projekt wykonawczy, wyma-
gany w ściśle określonej fazie proce-
su inwestycyjnego, co umożliwiłoby 
nie tylko przyspieszenie i usprawnienie 
procesu budowlanego, ale też uczynie-
nie go bezpiecznym. 

2. Doprecyzowanie, iż obowiązek 
sporządzania projektu techniczne-
go dotyczy wszystkich inwestycji 
wymagających uzyskania pozwo-
lenia na budowę lub zgłoszenia, do 
których musi być ten projekt dołą-
czony oraz że budowy te wymagają 
ustanowienia kierownika budowy; 
powyższe rozwiązanie zapewni bez-
pieczeństwo i właściwą koordynację 
realizacji obiektów budowlanych.

3. Wprowadzenie obowiązku 
utrwalenia w formie elektronicznej 
projektu technicznego aktualnego na 
dzień rozpoczęcia robót i przedłoże-
nia go w organie nadzoru budowlane-
go na etapie zgłaszania zamiaru rozpo-
częcia robót budowlanych, co ułatwiłoby 
prace tym organom i stanowiłoby punkt 
odniesienia w przypadku dokonywanej 
kontroli obiektu budowlanego. 

W ramach jedności naszego środo-
wiska należy rozpropagować  powyższe 
stanowisko, aby nasze postulaty jako sa-
morządu były jednomyślne.  

Słodko-gorzki smak 
proponowanych zmian
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 
25 listopada 2019 r. budzą sprzeczne odczucia.

Jadwiga Emilewicz 
minister rozwoju: 
„Budownictwo to 
jedno z największych 
wyzwań resortu 
rozwoju”.*

*  Wypowiedź dla PAP 24 listopada 2019 r.
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Inżynier, 
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P ojęcie Building Information 
Modeling kojarzone jest w Pol-
sce głównie z inwestycjami 

kubaturowymi. Zamówienia publiczne 
dotyczyły dotąd budowy, opracowania 
dokumentacji projektowej, a także wy-
konania koncepcji budynku. BIM wyko-
rzystuje się w Polsce również do celów 
inwentaryzacji czy opracowywania 
studium wykonalności.  Jednakże w za-
kresie inwestycji drogowych brak jest 
doświadczeń, a zagrożenia są zupełnie 
inne niż w przypadku obiektów kuba-
turowych. Liniowy charakter inwestycji 
sprawia, że nawet na najkrótszych od-
cinkach warunki prowadzenia prac bu-
dowlanych ulegają zmianie. Wymaga 
to od wykonawców elastyczności i dy-
namicznego reagowania na problemy. 

Dążąc do zwiększenia efektywności 
i przyspieszenia realizacji inwestycji 
przy zachowaniu najwyższej jakości, 
GDDKiA zaczęła analizować możliwości 
zastosowania BIM. Pod koniec 2017 r. 
podjęto decyzję o uruchomieniu pilo-
tażowego programu z zastosowaniem 
tej metodyki w związku z budową ob-
wodnicy Zatora, która połączy drogi 
krajowe nr 28 i 44. Wybór inwestycji nie 
był przypadkowy. Na krótkim odcinku 
powstanie m.in. pięć obiektów inży-
nierskich (dwa wiadukty, most i dwa 
przepusty), droga dojazdowa oraz 
urządzenia ochrony środowiska. Dzięki 
tak dużej różnorodności prac skumulo-
wanych na krótkim odcinku zaistniała 
możliwość sprawdzenia możliwości 
BIM dla kilku istotnych elementów in-
frastruktury drogowej.

Cele
Pierwszym krokiem przed przygo-

towaniem dokumentacji przetargowej 
było ustalenie celów i wymagań. Było to 
konieczne z uwagi na publiczny charak-
ter inwestycji. W Wielkiej Brytanii takie 
cele opisuje się w Employer’s Informa-
tion Requirements (EIR). Punktem odnie-
sienia dla dokumentu przygotowanego 
w GDDKiA była uogólniona wersja bry-

tyjskiego standardu PAS_1192_2_2013. 
Opisano w nim wymagania oraz ocze-
kiwania zamawiającego w stosunku do 
elementów koniecznych do realizacji 
z wykorzystaniem BIM. Zasadniczo EIR 
jest podstawą do opracowania BIM Exe-
cution Plan (BEP). W tym przypadku za-
chodziło jednak ryzyko, że wykonawcy 
w odpowiedzi na EIR złożą dokumenty, 
które nie będą umożliwiały porówna-
nia. W kontekście zamówień publicz-
nych było to niedopuszczalne. Stąd też 
powstało oświadczenie o zapewnie-
niu zgodności, w którym wykonawca 
udzielał konkretnych odpowiedzi oraz 
wskazywał szczegóły, które można było 
porównać z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Tra-
dycyjny BEP miał powstać dopiero po 
podpisaniu umowy.

Dialog
Przygotowane dokumenty stały się 

podstawą do ogłoszenia dialogu tech-
nicznego, na który zgłosiło się czterech 
potencjalnych wykonawców. Celem 
było pozyskanie z rynku informacji na 
temat gotowości do zastosowania BIM 
oraz weryfikacji założonych w EIR wy-
magań i celów.  Zestawiono możliwo-
ści wykonawców z założeniami GDD-
KiA. Z perspektywy zamawiającego 
publicznego te ustalenia były kluczo-
we, ponieważ wymagania techniczne, 
kadrowe oraz organizacyjne koniecz-
ne do wdrożenia celu musiały zostać 
opisane w taki sposób, aby zachować 
zasady wolnej i uczciwej konkurencji. 
Wykorzystując zebrane informacje nt. 
potencjału i gotowości rynku zdecy-
dowano o pozostawieniu 13 z 26 celów 
opracowanych przez GDDKiA, w tym 
standaryzacji, wyboru systemu CDE 
jako repozytorium plików, projekto-
wania w BIM, wykonania przedmiarów 
dla robót ziemnych w oparciu o model, 
dostępu do informacji projektowej 3D 
lub BIM, automatyzacji prowadzenia 
robót budowlanych oraz prowadzenia 
rad technicznych w oparciu o model. 

Pomimo skonfrontowaniu zamie-
rzeń z możliwościami rynku, żadna 
z sześciu złożonych ofert nie mieściła 
się w wyznaczonej kwocie. Przetarg 
unieważniono w marcu 2019 r. Nie 
oznaczało to jednak końca pilota-
żu. Zdecydowano o zmianie trybu 
„Projektuj i buduj” i skupieniu się na 
przygotowaniu kluczowego dla BIM 
projektu. Nowy przetarg, zakładający 
opracowanie projektu, uzyskanie wy-
maganych decyzji administracyjnych 
oraz sprawowanie nadzoru autorskie-
go nad późniejszymi robotami ogło-
szono w sierpniu 2019 r. Do 5 wrze-
śnia 2019 r. wpłynęło siedem ofert, 19 
grudnia wyłoniono najkorzystniejszą. 
Obecnie kontynuowane są prace nad 
finalizacją przetargu.

Perspektywy
Pilotażowy projekt ma przygoto-

wać GDDKiA na przyszłe wyzwania. 
Niezwykle istotne jest, by wykonaw-
cy, podwykonawcy, projektanci, do-
stawcy oraz GDDKiA mogli operować 
wspólnym językiem. W historii pol-
skich inwestycji publicznych niepo-
przedzona szczegółową analizą próba 
wykorzystania BIM zarówno przez za-
mawiającego, jak i wykonawcę powo-
dowała nieporozumienia i rezygnację 
z części niemożliwych do dostarcze-
nia elementów BIM. GDDKiA realizuje 
projekty na „żyjącej” sieci dróg. Każdy 
błąd wynikający z pośpiechu może 
okazać się poważnym problemem 
na etapie realizacji. Przykładem jest 
wspomniany wyżej dialog techniczny 
– tylko połowę założonych celów moż-
na było zrealizować bez ryzyka ograni-
czenia przetargu do kilku podmiotów. 
Celem pilotażu jest zbliżenie się do 
opracowania  jednolitego standardu 
wymagań GDDKiA. Liczymy, że po 
wdrożeniu w środowisko projektów 
infrastrukturalnych umożliwi to efek-
tywniejsze zarządzanie obiektami bu-
dowlanymi z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

BIM w GDDKiA
Pilotażowy program przybliża wprowadzenie metodologii 
BIM do inwestycji drogowych. 

16

ed
uk

ac
ja

Inżynier Mazowsza nr 1(83) styczeń/luty 2020

Tomasz  
Żuchowski 
p.o. 
Generalnego 
Dyrektora  
Dróg Krajowych 
i Autostrad 

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e G

DK
ia



W ramach kontynuacji dzia-
łań przybliżających prak-
tyczne zastosowania BIM, 

Izba Projektowania Budowlanego (IPB) 
wraz z MOIIB  zorganizowały przy wspar-
ciu PZiTB O/W seminarium „Efektywne 
projektowanie z BIM”. Salę wykładową 
MOIIB wypełniło ponad 70 osób, m.in. 
liczni młodzi inżynierowie. Prelegenci 
to osoby od lat zajmujące się rozwojem 
technologii BIM.

Po przywitaniu uczestników przez Je-
rzego Kotowskiego, prezesa IPB i zastępcę 
przewodniczącego MOIIB, głos zabrał Ra-
fał Krzymowski z firmy Construsoft, który 
w referacie „Podstawy projektowania BIM” 
odświeżył i uporządkował wiedzę zebra-
nych. Marcin Cabała również z Construso-
ft’u na konkretnych przykładach pokazał, 
na czym polega rzeczywistość mieszana 
w budownictwie. W tej części seminarium 
uczestnicy mogli przetestować trójwy-

miarowe okulary. Umożliwiają one niemal 
fizyczny kontakt z projektem, pomagają 
w kontrolowaniu go oraz uświadamianiu 
inwestorom szczegółów budowy. 

Nic tak nie przekonuje do nowej 
technologii jak praktyczne przykłady 
zastosowania. Adam Nowokuński z fir-
my Sweco Polska omówił „Wyelimino-
wanie rysunków z projektu rozbudowy 
drogi ekspresowej w Norwegii”, a Marek 
Grabowski i Piotr Żółtowski z YLE Inży-
nierowie doświadczenia z projektu i re-
alizacji kładki dla pieszych nad Kanałem 
Giżyckim. Jarosław Drożdżel z Prochem 
zaprezentował interesujące zastosowa-
nia BIM w realizacjach modernizacyj-
nych, konserwatorskich i inwentaryza-
cjach. Podejście systemowe w Prochemie 
otwiera nową perspektywę użytkowania 
BIM i wizję szerokiego zainteresowania 
samorządów terytorialnych. „Bimvision 
– platforma narzędzi dla wykonawców 

i inwestorów” Rafała Wójtowicza z Data-
comp to rozwiązania programowe, któ-
re istotnie wspomagają realizacje zadań 
uczestnikom procesu budowlanego. Jerzy 
Kotowski przedstawił cele działalności IPB 
zachęcając do wstąpienia do tej organiza-
cji, która pozostała jedyną w kraju wystę-
pującą do Władz w interesie projektantów. 
Rafał Krzymowski omówił  stan legislacji 
skojarzonej z perspektywą szerokiego 
stosowania BIM w Polsce. Kuluarowe roz-
mowy wskazały potrzebę opracowania 
wytycznych dla zleceniodawców – spre-
cyzowanie prawidłowego formułowania 
wymagań wobec oferentów zaintereso-
wanych BIM.                  Andrzej Wasilewski

Efektywny BIM

Jerzy Gumiński 
(1948 – 2019)

T uż po Świętach nasze środo-
wisko inżynierskie zmroziła 
wiadomość o śmierci Jerze-

go Gumińskiego, z którym wielu z nas 
dopiero co wymieniało życzenia świą-
teczne i noworoczne. Wśród osób spo-
łecznie aktywnych wokół Naczelnej 
Organizacji Technicznej nie ma takich, 
które nie były świadome niezwykłej 
witalności, kreatywności, organizacyj-
nych talentów, gotowości do życzliwej 
pomocy każdemu, tak charakterystycz-
nych u Jerzego. Trudno wyobrazić so-
bie, że nie usłyszymy Jego dowcipnych, 
trafiających w sedno opinii o najszerzej 
pojętym otoczeniu technicznym i praw-
nym. Jerzy Gumiński był absolwentem 
Wydziału Budownictwa Lądowego 
PW oraz studiów podyplomowych na 
Uniwersytecie Warszawskim z dzie-
dziny zagadnień prawnych i ustrojo-
wych samorządu terytorialnego. Jego 
aktywność zawodowa zwieńczona 

została uprawnieniami zawodowymi 
zdobytymi w 1988 roku, rzeczoznaw-
stwem branżowym SITPMB i licencją 
w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami. Aktywność zawodowa Jerzego 
Gumińskiego, to istotne stanowiska 
w pracy dla Metra Warszawskiego, Te-
lekomunikacji Polskiej, Polskich Sieci 
Energetycznych, spółdzielni mieszka-
niowych, nadzoru budowlanego. Obok 
pracy zawodowej, sztandarową była 
Jego działalność w organizacjach po-
zarządowych, a w tym przede wszyst-
kim funkcja prezesa  Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych (od 2006 
r.). W latach 2008-2012 pełnił funk-
cję Sekretarza Generalnego Federacji  
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. Był członkiem założycielem MOIIB 
(2001 r.), członkiem Rady Programowej 
miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. 
Niezwykle aktywnie wspomagał orga-

nizacyjnie i dzielił się swoimi doświad-
czeniami na dziesiątkach konferencji 
naukowych, sympozjach i szkoleniach. 

Za swoją działalność został uhonoro-
wany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, licz-
nymi odznaczeniami resortowymi, Złotą 
Odznaką PIIB, Złotą Odznaką Honorową 
SITPMB z Brylantem, medalami: 125-lecia 
ZZ „Budowlani”, 100-lecia Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich (SEP). 

Jerzy Gumiński, dzięki niecodzien-
nej aktywności we współpracy z admi-
nistracją publiczną, instytucjami i or-
ganizacjami społecznymi, przyczyniał 
się do podnoszenia prestiżu inżyniera 
jako zawodu zaufania publicznego. 
Wyróżniała Go troska o honorowanie 
wybitnych realizatorów budownictwa 
odznaczeniami i nagrodami. 

Niezmiernie liczne grono przyjaciół 
i współpracowników pożegnało 13 stycz-
nia na Cmentarzu Północnym Jerzego 
Gumińskiego, wielce zasłużonego i do-
świadczonego Kolegę, człowieka uczyn-
nego i życzliwego, do ostatnich chwil 
pełnego energii i optymizmu, cieszące-
go się ogólną sympatią i uznaniem. 

Cześć Jego Pamięci.   Jerzy Kotowski
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W  dniach 6-7 listopada 2019  
odbyła się narada przed-
stawicieli GUNB oraz WINB 

z członkami Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego (KSD), Krajowymi Rzecznikami 
Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ), 
Koordynatorami Okręgowych Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej 
(OROZ) i Przewodniczącymi Okręgowych 
Sądów Dyscyplinarnych (OSD).  Narada 
dotyczyła współpracy organów nadzoru 
budowanego (ONB) z organami rozpa-
trującymi sprawy odpowiedzialności za-
wodowej i dyscyplinarnej członków Izby. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziły 
wnioski kierowane przez GUNB o kary dla 
członków MOIIB. Wnioski dotyczą mię-
dzy innymi osób przeprowadzających 
okresowe kontrole stanu technicznego 
obiektów budowlanych. Z jakich po-
wodów? Okazuje się, że wielu zagrożeń 
być może nie zauważamy, lub też nie 
jesteśmy ich do końca świadomi. 

Sprawowanie kontroli technicznej 
utrzymania obiektów budowlanych jest, 
zgodnie z art. 12.1. ustawy Prawa budow-
lanego, pełnieniem samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie. Zgodnie 
z art. 95 ustawy, odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie podlegają 
osoby wykonujące samodzielne funk-
cje techniczne, które m.in.: dopuściły 
się występków lub wykroczeń określo-
nych ustawą; zostały ukarane w związku 
z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.

Jak te przepisy prawa mogą działać 
w praktyce? Jakie jest stanowisko GUNB 
i jakiego typu wnioski o ukaranie trafiają 
do OSD MOIIB? Przeanalizujmy przykłady. 

Przykład 1: Występki
Jednym z występków określonych 

w ustawie (art. 91.1 pkt 2) jest sytuacja, 
w której osoba wykonuje samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie nie 

posiadając odpowiednich uprawnień 
budowlanych lub prawa wykonywania 
samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie. Czyn taki podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. W od-
niesieniu do okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych 
występują w zasadzie dwie sytuacje:

› dana osoba posiada uprawnienia 
w ograniczonym zakresie, a przepro-
wadza kontrole wymagające upraw-
nień bez ograniczeń; 

› dana osoba posiada uprawnienia 
w określonej specjalności, a dokonuje 
oceny elementów spoza tej specjalności. 

W pierwszym przypadku chodzi o to, 
by osoby mające uprawnienia w ograni-
czonym zakresie nie wykonywały kontro-
li okresowych przekraczających zakres 
posiadanych uprawnień – zwykle weryfi-
kowany w oparciu o wskaźnik kubaturo-
wy budynku  lub parametry definiujące 
rodzaj obiektu budowlanego (np. czy 
jest urządzeniem melioracji wodnych, 
czy urządzeniem hydrotechnicznym). 

W drugim przypadku ważne jest, by 
osoby dokonujące kontroli okresowych 
wypowiadały się tylko i wyłącznie w za-
kresie swoich formalnych kompetencji. 
Trzeba zatem uważać, by nie określać 
stanu technicznego elementów obiek-
tu, co do których nie mamy uprawnień 
odpowiedniej specjalności. I tutaj uwa-
ga: wydaje się, że taka jednoznaczna 
interpretacja ONB nie jest poprawna. 
Prowadzi do sytuacji, w której np. inży-
nier-konstruktor przeprowadzający okre-
sową roczną kontrolę stanu techniczne-
go budynku nie może wypowiedzieć się 
na temat stanu technicznego poziomów 
instalacji (wodociągowej, c.o., kanaliza-
cyjnej) nawet w sytuacji stwierdzenia 
wycieku. Dziwne, prawda? Prawdą jest 
natomiast, że stanowisko GUNB w tej 
sprawie jest jednoznaczne. Wiedząc to, 

starajmy się mądrze formułować treści 
protokołów w taki sposób, żeby były one 
użyteczne w praktyce i nie narażały nas 
na zarzuty.  Pamiętać przy tym należy, 
że w przepisach nie obowiązuje okre-
ślenie „przekroczenia zakresu upraw-
nień”. Mowa jest wprost o wykonywaniu 
samodzielnej funkcji technicznej bez 
posiadania odpowiednich uprawnień 
budowlanych. To rodzi jeszcze jedną kon-
sekwencję. Wraz z wnioskiem o ukaranie 
kierowanym przez ONB do OSD, składa-
ne jest do prokuratury zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przykład 2: Ukaranie
Są sytuacje, kiedy organ nadzoru 

budowlanego prowadzący kontrolę 
decyduje się ukarać osobę wykonują-
cą kontrolę grzywną. Może być to np. 
w przypadku braku przesłania do ONB 
protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2  
ustawy PB. Przyjęcie przez nas mandatu 
może, choć nie musi, mieć dalsze kon-
sekwencje. Jeśli bowiem ONB zamknie 
sprawę i nie złoży wniosku do OSD – te-
mat zostaje zamknięty. Jeśli natomiast 
ONB zdecyduje się złożyć wniosek 
o ukaranie w trybie (art. 95 pkt 2) usta-
wy, wówczas OSD – przy prawidłowo 
wystawionym mandacie –  nie ma pola 
manewru i musi podjąć decyzję o ukara-
niu członka Izby. 

Mam nadzieję, że ta wiedza uchroni in-
żynierów budownictwa przed popełnia-
niem błędów, które skutkują interwencją 
organów nadzoru budowlanego.  

Kontrole okresowe: 
Uwaga na ryzyko kary
Okresowa ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wydaje się działalnością 
bezpieczną. Okazuje się jednak, że wielu zagrożeń być może nie zauważamy lub nie jesteśmy 
ich do końca świadomi.
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W  biznesowym świecie po-
winniśmy przestrzegać za-
sad savoir-vivre. To ważne, 

jak będziemy oceniani przez partnerów 
biznesowych i klientów. Wizytówkę wy-
stawiamy sobie wyglądem i swoim zacho-
waniem. Wydawało by się, że wiemy, jak 
się witać, żegnać i pić kawę, ale często, gdy 
dochodzi do konkretnej sytuacji, zaczyna-
my mieć poważne wątpliwości. Możemy 
być już na wejściu źle ocenieni przez lu-
dzi, z którymi się kontaktujemy i nie mieć 
szansy na pokazanie swoich zalet mery-
torycznych. Znajomość zasad savoir-vi-
vre może ułatwić nam drogę do awansu, 
lepszej pracy czy nawiązania lepszych re-
lacji biznesowych. Savoir-vivre w biznesie 
to również zasady zachowania się przy 
stole np. podczas biznesowego lunchu; 
poprawność naszego ubioru w zależności 
od charakteru spotkania czy też styl języ-
ka, jakiego używamy. Savoir-vivre to już 
nie tylko umiejętność pożądana, ale wręcz 
wymagana. Zobaczmy, jakie są najważ-
niejsze zasady biznesowego savoir-vivre:

Punktualność
Spóźnienie już na samym początku sta-

wia nas w trudnym położeniu, obniżając 
atrakcyjność naszego wizerunku, zanim 
jeszcze dotrzemy na spotkanie. Jest trakto-
wane jako braku szacunku wobec innych 
uczestników wydarzenia, szacunku dla 
ich czasu. Należy pamiętać o godzinach 
szczytu, lepiej wyjechać z biura godzinę 
wcześniej i ewentualnie poczekać na ko-
goś, niż być w  sytuacji odwrotnej. Jeżeli już 
wiemy, że spóźnimy się, koniecznie trzeba 
pamiętać o telefonicznym zawiadomieniu 
osoby lub grupy osób, którzy na nas cze-
kają. I lepiej nie robić tego za pośrednic-
twem SMS-a…

Stosowny strój
Ubiór mówi nie tylko o nas samych, 

ale również wpływa na wizerunek 
naszej firmy. Dobre wrażenie moż-
na w końcu zrobić tylko raz. Dobór 
odpowiedniego ubioru w zależności 
od charakteru spotkania (w biurze, na 
budowie, w restauracji) jest dziś jedną 
z kompetencji wymaganych od pra-
cownika, niezbędną do osiągnięcia 
sukcesu zawodowego.

 Mowa ciała
Uśmiech przy pierwszym poznaniu 

jest bardzo ważny, ale sam uśmiech nie 
wystarczy. Język ciała mówi o naszych 
emocjach, reakcjach i intencjach dru-
giej osoby. Obserwując ludzi, często 
– dzięki znajomości mowy ciała – mo-
żemy wywnioskować, co w danej chwili 
myśli i czuje nasz rozmówca. Warto na-
uczyć się ten kod ciała czytać.

Hierarchia
W biznesowym savoir-vivre wiek 

i płeć nie mają znaczenia, zwłaszcza 
w przypadku powitań. Pierwsza kła-
nia się ta osoba, która zajmuje niższe 
stanowisko. Natomiast gest podania 
dłoni będzie już decyzją szefa i to on 
powinien zainicjować takie przywita-
nie, a nie na odwrót. Trzeba oczywiście 
pamiętać, że w przypadku spotkania 
z klientem, to on jest „szefem”. Przy 
spotkaniach osób na takim samym 
stanowisku, zasady są dokładnie takie 
same jak, w przypadku normalnych 
obyczajów towarzyskich. 

Wyłączaj telefon
Na spotkaniu biznesowym trze-

ba poświęć cały czas i uwagę osobie, 
z którą rozmawiamy. O ile nie czekamy 
na pilny telefon, o czym powinniśmy 
uprzedzić przed spotkaniem, wycisz-
my, a najlepiej wyłączmy urządzenie. 
Reagowanie na dźwięk dzwonka lub 
sprawdzanie wiadomości może zostać 
odczytane jako brak szacunku. W biu-
rze warto też dbać o swoich współpra-
cowników. Głośny dzwonek i hałaśliwe 

rozmowy przez telefon  przeszkadzają 
osobom pracującym w otwartych prze-
strzeniach biurowych. 

Naucz się prowadzić 
rozmowy biznesowe

Odbierając telefon, szczególnie z te-
lefonu służbowego, trzeba się przedsta-
wić. Czasami, w zależności od pełnionej 
funkcji w organizacji, w dobrym tonie 
jest też podanie nazwy instytucji, dla 
której pracujmy oraz stanowiska, które 
zajmujemy. Powinniśmy starać się być 
zawsze uprzejmi, mówić spokojnie i wy-
raźnie, a co najważniejsze, nie wchodzić 
w słowo rozmówcy. Trzeba mówić krót-
ko i konkretnie. Zdania wielokrotnie 
złożone i liczne dygresje spowodują je-
dynie irytację rozmówcy. Pamiętajmy, że 
rozmówca nas nie widzi, dlatego nieod-
powiedni ton głosu może wystawić nam 
złą ocenę i zrazić partnera biznesowego.

Nie przynoś prywatnych 
spraw do biura

Jeśli chcemy być postrzegani jako 
profesjonaliści w biznesie, powinni-
śmy oddzielić życie prywatne od za-
wodowego. Nikogo w biurze czy na 
budowie nie obchodzi, jak bardzo 
spociłeś się wczoraj na rowerze, ani jak 
piękna była dziewczyna, którą spotka-
łeś w klubie. Osoby, które nie dzielą się 
prywatnymi informacjami w pracy, są 
postrzegane jako bardziej odpowie-
dzialne i godne zaufania.

ZAPROSZENIE. Wiedzę, jak lepiej 
być postrzeganym w biznesie, moż-
na zdobywać na różne sposoby. Za-
praszam 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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N asz samorząd od lat realizu-
je szereg inicjatyw wpisu-
jących się we wzmacnianie 

wiarygodności, podkreślanie prestiżu 
zawodu inżyniera budownictwa jako 
zawodu zaufania publicznego, od któ-
rego zależy bezpieczeństwo projek-
towanych i realizowanych obiektów 
budowlanych. Samorząd w dalszym 
ciągu będzie realizować ciszące się 
dużym zainteresowaniem członków 
inicjatywy integrujące środowisko za-
wodowe inżynierów celem kształtowa-

nia pozytywnej opinii o zawodzie in-
żyniera budownictwa i przekazywania 
społeczeństwu informacji o specyfice 
wykonywanych zadań, odpowiedzial-
ności i znaczeniu dla bezpieczeństwa 
publicznego. Należy podkreślić fakt, 
iż delegaci ONZ doceniając rolę, jaką 
dziś w świecie odgrywają inżynierowie 
zdecydowali podczas World Engineers 
Convention 2019 w  Melbourne, iż od 
2020 roku 4 marca będzie Świato-
wym Dniem Inżynierii dla Zrówno-
ważonego Rozwoju UNESCO.

Plany i aktualności MOIIB
Pierwszym wydarzeniem w bieżą-

cym roku będzie włączenie się w ak-
cję #InżynierBudownictwaDlaKlimatu, 
propagującą kluczową rolę inżyniera 
w praktycznym stosowaniu zasad zrów-
noważonego rozwoju. To przyszłość 
naszej branży. MOIIB była patronem 
honorowym w konkursie graficznym 
na logo #InżynierBudownictwaDlaKli-
matu propagującym tę szczytną i ko-
nieczną ideę. Kolejnym krokiem będzie 
organizacja konkursu plakatowego pod 
hasłem zaprezentuj zawód inżyniera 
budownictwa w kontekście jednego z 17 
celów zrównoważonego rozwoju zdia-
gnozowanych i sformułowanych przez 
ONZ. Finał konkursu i uroczyste wręcze-
nie nagród odbędzie się właśnie 4 mar-
ca 2020 przy współudziale stowarzyszeń 
branżowych i instytucji państwowych.

Kolejnym wydarzeniem będzie II 
edycja Regionalnego Forum Inżynier-
skiego, zorganizowana przy współ-
udziale czterech izb okręgowych pod 
patronatem honorowym Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
prezesa PIIB. Tegoroczne spotkanie od-
będzie się 20 kwietnia w Toruniu. Celem 
Forum jest upowszechnianie dobrych 
praktyk, zasad etyki zawodowej oraz 
pomoc w podnoszeniu kwalifikacji za-
wodowych przez inżynierów.

Jako samorząd będziemy nieustan-
nie uczestniczyć w życiu publicznym 
celem kształtowania pozytywnej opi-
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Nowy Rok, 
nowe wyzwania 
i odrobina 
podsumowań
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęła 
11 grudnia 2019 r. uchwałę w sprawie strategii komunikacji 
społecznej PIIB. Plany MOIIB na ten rok wpisują się 
w przyjęte założenia.

1

D
ZI

A
ŁA

N
IA

20

ak
tu

al
no

śc
i

Inżynier Mazowsza nr 1(83) styczeń/luty 2020



nii o zawodzie inżyniera budownic-
twa i przekazywania społeczeństwu 
informacji o specyfice wykonywanych 
zadań, odpowiedzialności i znaczeniu 
dla  bezpieczeństwa publicznego.

Spojrzenie na budownictwo
Na lipiec planujemy VI Forum 

Budowlane – Płock 2020 – Budow-
nictwo zrównoważone, które rów-
nież będzie wpisywało się w kierunki 
i przyszłość budownictwa. Wiąże się 
ona z informatyzacją, modularyzacją, 
prefabrykacją, nowymi metodami re-
cyklingu i ponownego wykorzystania, 
innowacyjnymi materiałami budowla-
nymi  i technologiami ograniczający-
mi zużycie wody i energii. Natomiast 
na wrzesień zaplanowany jest piknik 
forum zawodów zaufania publicz-
nego, znakomity przykład współpracy 
z innymi samorządami i organizacjami 
zawodowymi.

Będziemy kontynuować spotkania 
z cyklu Usprawnianie procesu bu-
dowlanego. W poszczególnych po-
wiatach odbywać się mają spotkania 
z przedstawicielami PINB i AAB mają-
ce na celu współpracę i utrzymywa-
nie kontaktów z władzami lokalnymi, 
przedstawianie i wspólne rozwiązywa-
nie problemów związanych z szeroko 
rozumianym budownictwem. Ostat-
nie spotkanie z tego cyklu odbyło się 
w Ciechanowie pod hasłem Projektant 
przed urzędem – projekt budowlany 
spełniający wymogi przepisów. Sta-
raliśmy się odpowiedzieć na pytanie: 
czy jest możliwe skrócenie procedur 
związanych z wydawaniem pozwoleń 
na budowę? 

Doskonalenie zawodowe
Będziemy tak jak dotąd duży nacisk 

kładli na doskonalenie zawodowe, ofe-
rując ciekawe i wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom członków Izby szkole-
nia i warsztaty. Kontynuowane będą 
również wyjazdy techniczne ciszące się 
niesłabnącą popularnością.

Cieszy fakt, iż z sesji na sesję wzra-
sta ilość osób zdających egzamin na 
uprawnienia budowlane. Niezaprze-
czalnie świadczy to o otwartości nasze-
go samorządu na nowych członków. 
Rok 2019 był pod tym względem re-
kordowy, gdyż aż 1008 osób uzyskało 
uprawnienia budowlane. Jeszcze raz 
serdecznie im gratulujemy.

Ludzie z pasją 
Trwa zainicjowana na naszym profi-

lu FB akcja #InżynierBudownictwaCzło-
wiekZPasją. Za pośrednictwem mediów 
społecznościowych pokazujemy, że 
nasi członkowie poza pracą mają swoje 
pasje, działają społecznie, z powodze-
niem łączą życie zawodowe z życiem 
rodzinnym. Planujemy ogłoszenie kon-
kursu Podziel się z nami swoja pasją. 
Inżynierowie budownictwa mają cele, 
konsekwentnie do nich dążą, odkrywa-
jąc własne możliwości i piękno otacza-
jącego nas świata. Przypomniał o tym 
ubiegłoroczny konkurs fotograficzny 
W obiektywie Inżyniera.  Jego efektem 
były kapitalne zdjęcia, które znalazły 
się w niepowtarzalnym kalendarzu na-
szej Izby. W 2020 roku planujemy kon-
tynuację konkursu, warto więc podczas 
wyjazdów sięgnąć po aparat.

Było coś dla ducha i dla ciała coś się 
znajdzie. Będziemy kontynuować naszą 
aktywność sportową: siatkówka, pły-
wanie, strzelectwo sportowe, brydż – 
propozycje dla osób o różnych upodo-
baniach i umiejętnościach, a przy tym 
okazja do integracyjnych spotkań. 
MOIIB angażuje się także w organizację 
zawodów o zasięgu krajowym, a nawet  
międzynarodowym – by wspomnieć 
tylko zawody pływackie Masters. 

Nie możemy zapomnieć o naszych 
pociechach. Będziemy kontynuować 
konkursy i zabawy świąteczne dla dzie-
ci i nie tylko. W minionym roku zorgani-

zowaliśmy zabawę i konkurs na ozdoby 
choinkowe, którego zainteresowanie 
przerosło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – radość dzieci jest bezcenna. 

Pierwszą w nowym roku okazją do 
spotkania najmłodszych będzie kon-
kurs i zabawa wielkanocna, kolejnym 
nowym wydarzeniem będzie wspólne 
świętowanie Dnia Dziecka oraz wrze-
śniowy Piknik Rodzinny. Rok zakończy-
my konkursem i zabawą choinkową. 

Jak widzicie – będzie się działo. Za-
praszamy do współtworzenia naszego 
samorządu, jesteśmy otwarci na Wasze 
propozycje. Zachęcamy do uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz zgłaszania 
własnych ciekawych inicjatyw. To my 
wszyscy tworzymy nasz samorząd, to 
od nas zależy jego funkcjonowanie 
i to, jak nasz zawód będzie postrzega-
ny w społeczeństwie. Niech nam przy-
świeca w naszych działaniach hasło  
#InżynierBudownictwaCzłowiekZPasją.   
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Mariusz Okuń 
Sekretarz Rady MOIIB

Roman Lulis 
Przewodniczący Rady MOIIB

1.  W roku 2020 planowanych jest wiele 
ciekawych wydarzeń, także konferencji.

2.  Dzieci pracowników i członków Izby, 
spotkanie świąteczne. Radość – bezcenna.

2

D
ZI

A
ŁA

N
IA

21

ak
tu

al
no

śc
i



Inżynier Mazowsza nr 1(83) styczeń/luty 2020

N iestrudzony organizator co-
rocznego przedsięwzięcia 
Janusz Kozula (ŚlOIIB) zapro-

ponował zmianę lokalizacji zawodów. 
Zamiast „Orlego Gniazda”, brydżystów 
gościł zmodernizowany Ośrodek „Za-
groń”. Zmiana, pod każdym względem 
korzystna - warunki do mieszkania, gry 
i wyżywienie na najwyższym poziomie. 

Turniej rozpoczął niezwykle długi bo 
33 rozdaniowy(!) indywiduel. Przepro-
wadzony jak zwykle przez Adriana Baka-
larza, bardzo doświadczonego sędziego 
Polskiego Związku Brydża Sportowego. 
Najlepszym wśród 44 startujących oka-

zał się Jakub Milkamanowicz z Izby War-
mińsko-Mazurskiej. Nasze osiągnięcie 
w tym turnieju to srebrny medal członka 
drużyny MOIIB, Marka Kamelskiego.

Około północy można było pójść 
spać. Ale nie na długo, bo nazajutrz 
o 8:30 trzeba było zająć miejsca przy 
stołach, grając turniej na punkty me-
czowe (IMPy). Nie zanotowaliśmy suk-
cesów; medale wywalczyli reprezen-
tanci Podlasia i Śląska.

Po obiedzie krótka przerwa na 
zwiedzanie Szczyrku. Niestety minęły 
(oby nie bezpowrotnie) czasy, gdy nie-
wiadoma była tylko ilość śniegu - pół 

metra, metr czy więcej… Teraz ta pięk-
na miejscowość w szaro-burej szacie 
wyglądała bardzo smutno. Nie dane 
było nam jednak długo się smucić, 
bo przyszła pora na turniej na zapis 
maksymalny (MAX’y). Tym razem po-
dium podzieliliśmy ze Ślązakami, złoto 
przypadło w udziale naszym reprezen-
tantom: Lechosławowi Piotrowskiemu 
w parze z niżej podpisanym.

O puchał Prezesa
Po turnieju – wieczorek integracyj-

ny, a następnego dnia skoro świt, start 
do najważniejszego etapu rywalizacji 
- turnieju teamów. Zaczął się bój o pu-
char Prezesa PIIB. Tu reprezentacja Izby 
Mazowieckiej, w składzie identycznym 
jak przed rokiem, okazała się najlepsza 
i puchar (przechodni) wrócił do War-
szawy. Złote medale w konkurencji te-
amów i okazały puchar zdobyli: Marek 
Kamelski  grający w parze ze  Sławo-
mirem Stępniewskim oraz Adam Łasz-
czotko w parze z Dariuszem Gelo.

To ogromnie przyjemna wiadomość, 
szczególnie dla animatora brydża spor-
towego w MOIIB, Jerzego Kotowskiego, 
którego integrującą działalność na tym 
polu widać w licznych trofeach brydżo-
wych prezentowanych w specjalnej wi-
trynie w naszej Izby. 

No i na koniec uroczysta dekoracja 
zwycięzców. Puchary i nagrody wręczali 
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Kar-
wowski i jego zastępca Józef Kluska.  

Dziękując za doskonałą organizację 
i wspaniałą atmosferę zawodów, uczest-
nicy wyrażali nadzieję, że gospodarze 
nie zaniechają zaproszenia inżynierskich 
brydżowych hobbistów znowu za rok.

Szczegółowe wyniki Mistrzostw na 
stronie Beskidzkiego Związku Brydża 
Sportowego: http://www.bsbs.pl/in-
dex.php/wyniki-turniejow   
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1.  Trzy najlepsze teamy.
2.  W Szczyrku – bardzo dobre warunki do brydża, 

gorzej ze śniegiem.

Piotr 
Wowkonowicz  
inżynier 
budownictwa, 
brydżysta – mistrz 
międzynarodowy
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VII Mistrzostwa 
brydżowe PIIB
W dniach 13-15 grudnia 2019 r. odbyły się w Szczyrku ósme 
Mistrzostwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod 
patronatem Prezesa PIIB, prof. Zbigniewa Kledyńskiego.
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O pinie na ten temat są bardzo 
zróżnicowane, ale obserwu-
jąc wzrastającą regularnie 

liczbę osób uprawnionych i przystępu-
jących do egzaminów na uprawnienia 
budowlane, można śmiało stwierdzić, 
że branża budowlana ma się dobrze 
i zapotrzebowanie na inżynierów i tech-
ników pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie nie maleje. 
W dwóch sesjach roku 2019 uprawnie-
nia budowlane w MOIIB uzyskało łącz-
nie 1008 osób. Wydawało się, że wynik 
z roku 2018 będzie długo najwyższy, 
ale Jesień 2019 wpłynęła na kolejną 
poprawę rezultatu. Egzamin pomyśl-
nie „przebrnęło” 506 osób. Największą 
liczbę zdających uzyskujących upraw-
nienia stanowią osoby w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, ponad 
50% przystępujących do egzaminu, 
po niej plasuje się branża instalacyjna 
sanitarna, a na miejscu trzecim drogo-
wcy, którym miejsca na podium ustąpili 
elektrycy. Zainteresowanie branżą inży-
nieryjną drogową nie dziwi w sytuacji 
szerokiego frontu budowy dróg różne-
go rodzaju i największego zakresu w za-
mówieniach publicznych. Tradycją Izby 
jest organizacja uroczystego wręczania 

uprawnień na zakończenie każdej sesji 
egzaminacyjnej. W obecności przewod-
niczącego OR MOIIB i członków Prezy-
dium, egzaminatorów i członków Komisji 
Kwalifikacyjnej oraz przedstawicieli władz 
samorządowych, nadzoru budowlane-
go Mazowsza i współpracujących z Izbą 
stowarzyszeń naukowo-technicznych, 
nowi adepci sztuki budowlanej składają 
ślubowanie oraz otrzymują świadectwa 
uprawniające do wstąpienia w szeregi 
Izby Inżynierów Budownictwa, co upraw-
nia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.

W dniach 13 i 16 stycznia na zorgani-
zowanych w tym celu uroczystościach 
uprawnienia wręczali między innymi 
zaproszeni goście: Marzena Dębowska 
– mazowiecki  wojewódzki  Inspektor 
Nadzoru Budowlanego i jej zastępczy-
ni Katarzyna Matusz, Robert Soszyński 
– z-ca Prezydenta Warszawy,  Jolanta 
Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy, 
Krzysztof Skórczewski – mazowiecki 
państwowy Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny, Anna Mościcka – Wardak i Joanna 
Narożnik – z nadzoru zapobiegawczego 
wojewódzkiej stacji Sanepid w Warsza-
wie i Włodzimierz Bielski – przewod-
niczący O/W Związku Mostowców RP.  

Listy okolicznościowe z gratulacjami 
przesłali Adam Struzik – marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego i Konstan-
ty Radziwiłł – wojewoda mazowiecki. 
Organizowane przez nas uroczystości 
staramy się przygotować w taki sposób, 
by zachęcić nowe koleżanki i kolegów 
do czynnego uczestnictwa w życiu Izby. 
Cieszy obecność na uroczystości nie tyl-
ko głównych bohaterów, ale także ich 
rodzin i przyjaciół, często także małych 
dzieci, o których szczególnie pamięta-
my, wręczając pamiątkowe maskotki. 

Wszystkim naszym nowym koleżan-
kom i kolegom życzymy sukcesów w no-
wej roli zawodowej, a my przygotowujemy 
się już do kolejnej sesji Wiosna 2020.               
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Sesja Jesień 2019
Czy w Polsce budownictwo jest w kryzysie, czy wręcz przeciwnie?

1

Andrzej Wasilewski 
 Zastępca 
Sekretarza OR
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1.  Egzaminy pisemne, sesja Jesień 2019. 
Tłumnie wypełniona sala – w sesji padł 
kolejny rekord frekwencji.
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Oczekiwania? Spokoju 
w życiu zawodowym 
i prywatnym. Zadowole-
nia współpracowników 

z pracy w naszym zespole. Plan? Usta-
bilizować pozycję firmy na rynku war-
szawskim i zdobyć nowych kontrahen-
tów. Delegować część obowiązków 
na kadrę techniczną w firmie, by mieć 
czas na myślenie rozwojowe. Rozpo-
cząć budowę docelowej siedziby fir-
my. Postępować przyzwoicie, nawet 
jeśli nie wszystkim to pasuje. Wszyst-
kich nie da się uszczęśliwić... 

Radosław Sekunda

Żeby ten rok nie był gorszy od 2019. 
Mam zamiar poszerzać zakres usług, 
natomiast bardzo obawiam się kolej-
nych ustaw i przepisów utrudniających 
prowadzenie działalności gospodar-
czej. Postanowienie to samo, jak w la-
tach ubiegłych: przejść na dietę i pro-
wadzić bardziej aktywny tryb życia.

Zbigniew Śliwiński

Do branży wkradł się pesymizm,  a ja 
patrzę na nowy rok z optymizmem. Ko-
niunktura jest cały czas dobra, nie powin-
no zabraknąć pracy firmom budowlanym. 
Problemem może być jedynie brak pra-
cowników. Liczę na ciekawe i wymagające 

zlecenia dla mojej firmy. Mam nadzieję, że 
rządzący wsłuchają się w głos środowiska 
i uwzględnią nasze uwagi do projektu 
Prawa budowlanego. Postanowienie: zna-
leźć równowagę między pracą, życiem 
prywatnym  i realizowaniem pasji. 

Mariusz Okuń

Nie zmieniać pracy, ale dywersyfi-
kować dochody i szykować się na kry-
zys.  Nie będzie to dobry rok, ale mam 
obawy, że 2021 będzie gorszy. Posta-
nowień brak... 

Paweł Szabłowski

Oczekiwania? Dobre i stabilne Prawo 
budowlane. Zawodowo chcę budować 
własną firmę konsultingowo-inżynierską i  
zostać biegłym sądowym. Obawy? Jeżeli 
nowelizacja prawa przejdzie w obecnym 
kształcie, czeka nas deprecjacja zawodów 
inżynierskich i otwarta droga do nieko-
rzystnej dla nas ustawy o zawodach bu-
dowlanych.  Obawiam się spowolnienia 
w budownictwie. Postanowienia? Czer-
pać radość z życia,  z rodziny oraz wykony-
wanego zawodu zaufania publicznego. 

Rafał Dubicz

Obawy? Zmiana Prawa budowlanego 
to eliminowanie inżynierów budownic-
twa z projektowania. Bardzo niekorzyst-

nie może zmienić się rynek usług pro-
jektowych. Architektów jest za mało, by 
obsłużyć inwestorów, więc będą tylko 
dawcami pieczątek i podpisów na pro-
jektach. Kolejny zły skutek takiego prawa 
to fatalna koordynacja międzybranżowa. 
Bezpieczeństwo budynków będzie za-
grożone! Branża budowlana? Rosną ceny 
usług i minimalne wynagrodzenia, a to 
powoduje, że małe firmy mają wyższe 
koszty pracy. W 2019 czterech projektan-
tów odeszło z mojej firmy do zagranicz-
nych bogatszych. Przygotowałem tych 
ludzi do zawodu, a inni dali 30 % więcej 
i… tyle w temacie. Plany wdrożenia BIM 
– narzędzie drogie, ale nowoczesne i na-
prawdę pomaga. Oczekiwania? Rząd po-
winien zająć się usprawnieniem prawa. Na 
dokumenty prawa wodnego, decyzje śro-
dowiskowe i planowania przestrzennego 
czeka się po 6-10 miesięcy! Plany na 2020 
rok? Jakoś to wszystko przetrwać i nie 
splajtować. Mam biuro, zatrudniam 15 
projektantów, muszę zapewnić im pracę. 
Głosu inżynierów budownictwa prawo-
dawcy nie słuchają, więc mam obawy...

Rafał Zarzycki

Liczę na nowe kontrakty od inwe-
storów, mam nadzieję że Brexit nie 
skłoni ich do wycofania się z polskie-
go rynku. Obawiam się zmian w Pra-
wie budowlanym oraz podwyżek cen. 
W tym roku zaczynam budowę wła-
snego domu, chciałbym odnieść suk-
ces i na tym polu. Ponadto narodził mi 
się syn, więc już mam pierwszy sukces 
na koncie w 2020 r.

Stanisław Będziński

W ciągu 25 lat pobytu w Niemczech 
miałem okazję zdobyć sporo różnych 
kwalifikacji zawodowych. Od 2008  
roku angażuję się w tematykę BIM.  Na 
emeryturze zamierzam przekazywać 
wiedzę i doświadczenia tym, którzy 
będą skłonni z tej wiedzy korzystać.  

Jacek Janota Bzowski    
Zebrał: AP
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Rok 2020 – plany, 
oczekiwania, obawy…
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W ydarzenie podniosłe, zwa-
żywszy, że PIIB nigdy nie 
miała własnej siedziby, 

a tylko wynajmowała pomieszczenia. Po-
szukiwania odpowiedniej nieruchomości 

trwały od 2010 r. Wybór padł na adres: 
Kujawska 1. To budynek z 1915 r., składa-
jący się z tak zwanej willi oraz oficyny, 
w których przed wojną była najpierw 
wytwórnia środków opatrunkowych, 

potem zakład protetyczny, a po wojnie 
Urząd Skarbowy Mokotowa. PIIB kupił 
budynek w 2015 r. na przetargu, jako 
mienie komunalne od  miasta stołecz-
nego Warszawy. To ważne – budynek 
był wolny od roszczeń byłych właści-
cieli. Do zakupu przyczyniły się Izby 
okręgowe, udzielając pożyczek, które 
w sumie dały połowę kwoty zakupu.  

Kapitalny  remont siedziby PIIB trwał 
do 2019 r. Jak każda modernizacja bu-
dynku zadanie było trudniejsze niż bu-
dowanie nowego obiektu. Wyzwaniem 
było posadowienie na skarpie wiślanej 
i śmiałe plany rozbudowy budynku. 

Nowa siedziba ma 1811 m2 powierzchni 
użytkowej, bardzo klimatyczne pomiesz-
czenia biurowe, kilka małych sal konferen-
cyjnych, a dumą obiektu jest niewątpliwie 
duża sala konferencyjna zlokalizowana 
pod dziedzińcem. Piękna jest elewacja bu-
dynku i odtworzone elementy architekto-
niczne, na przykład stylowy balkon. 

Jak było, a jak jest? Możecie zobaczyć 
sami. Gratulujemy PIIB i sobie nowej sie-
dziby, która swym pięknem podkreśla 
etos zawodu inżyniera budownictwa.               

 Andrzej Paplińskifo
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Kujawska 1
12 grudnia 2019 r. uroczyście otwarto nową siedzibę 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tak zakończyła się 
historia wielu lat starań o własne lokum. 
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W  warszawskiej siedzibie 
MOIIB 16 grudnia 2019 
roku spotkali się członko-

wie i sympatycy Izby. Zapach choinki 
i bliskość Wigilii nie sprzyjają formalnym 
zebraniom, zamiast przemów były więc 
serdeczne życzenia złożone zebranym 
przez przewodniczącego Rady MOIIB 
Romana Lulisa oraz przez prezesa PIIB 

Zbigniewa Kledyńskiego. Kilka chwil 
później zaczęły trzaskać łamane opłat-
ki, a sala wypełniła się gwarem rozmów 
i brzękiem talerzyków obciążanych tra-
dycyjnymi przysmakami.    

Młodzi…
Już po raz czwarty odbyło się wigi-

lijne spotkanie Koła Młodych Inżynie-

rów. Z każdym rokiem uczestników wi-
gilii przybywa. Zaczęło się szczupłego 
grona założycieli  – w 2019 roku było 
ich kilkadziesiąt. Radosław Cichocki 
przypomniał najciekawsze momenty 
wyjazdów technicznych zorganizo-
wanych przez Koło w 2019 roku, a nie-
które wątki rozwijali zgromadzeni na 
sali uczestnicy tych wypraw, m.in. 
Paweł Szponder – Varso Place. Do py-
tań i uwag prowokowała prezentacja 
przygotowana przez Daniela Opokę, 
dotycząca m.in. zmian w Prawie bu-
dowlanym, inżynierskiej współpracy z  
Państwową Inspekcją Sanitarną i Stra-
żą Pożarną. Po części oficjalnej i wza-
jemnych życzeniach żywa dyskusja 
toczyła się dalej. Padały propozycje 
budów wartych odwiedzenia w kolej-
nym roku, mówiono o planach i nowo-
ściach, ale także o trudności połączenia 
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Spotkania 
świąteczne
Przed członkami MOIIB nowy sezon; koniec roku był okazją 
do podsumowań i świątecznych spotkań.
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służbowych obowiązków z doskonale-
niem zawodowym. Jest wiele cieka-
wych szkoleń. Na kilku byłem, chętnie 
brałbym w nich  udział częściej – ale ile 
razy mogę brać urlop? Więcej powin-
no dziać się w weekendy i wieczorami 
– zauważył jeden z uczestników. Jego 
koleżanka sugeruje, że rozwiązaniem 
mogą być udostępnione na stronie 
Izby nagrania dźwiękowe, może in-
ternetowa telewizja z filmową wersją 
szkoleń, seria podcastów? Choć na 
stronie Izby działa już zakładka e-lear-
ning, wciąż widać potrzebę poszerze-
nia dostępu do informacji. 

… i najmłodsi
W 2019 roku MOIIB po raz pierwszy 

zorganizowała świąteczne spotkanie 
dla dzieci. W sali przy ul. 1 Sierpnia ze-
brali się członkowie Izby i pracownicy 

biura, a przede wszystkim grupa kilku-
latków. Najpierw nieco speszonych, po 
chwili coraz bardziej roześmianych i ży-
wiołowych. Na małych gości czekały ka-
mizelki i kaski, prezenty i poczęstunek, 
a przede wszystkim wspólna zabawa 
prowadzona przez animatorki. Głów-
ną atrakcją było przybieranie choinki 
samodzielnie wykonanymi ozdobami. 
Fantazyjne dekoracje (s. 32 „IM”) można 
było podziwiać przez kolejne dni, a ich 
autorzy wzięli udział w konkursie rela-
cjonowanym w mediach społeczno-
ściowych. Świąteczne spotkania mają 
na stałe wejść do kalendarza MOIIB, ko-
lejne z nich zaplanowane jest na okres 
wielkanocny – zapraszamy. 

Długie świętowanie
Warszawskie spotkania świątecz-

no-noworoczne odbyły się jeszcze 

w grudniu. W Biurach Terenowych 
świętowano na początku 2020 roku. 
Najpierw w Radomiu (10 stycznia), 
kolejno w Ciechanowie (17 stycznia), 
Płocku (18 stycznia), Ostrołęce (24 
stycznia), na koniec w  Siedlcach (31 
stycznia). Spotkania te w większości 
odbyły się już po złożeniu do druku 
pierwszego tegorocznego numeru 
„IM”, relację z noworocznych wy-
darzeń zamieścimy więc w kolejnej  
edycji pisma.               Redakcja
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1.  Przewodniczący Rady MOIIB – życzenia 
świąteczne.

2.  Spotkanie w warszawskiej siedzibie MOIIB. 
3.  Wykład na spotkaniu Koła Młodych 

Inżynierów.
4.  W świątecznej atmosferze.
5.  Głos zabrał prezes PIIB Zbigniew Kledyński.
6.  Przyszłość Izby...
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A rchitektura „wschodniej 
ściany” powinna być mo-
numentalna, o charakterze 

zbliżonym do szeregu wybitniejszych 
gmachów warszawskich, które były 
i są zewnętrzną fizjonomią stolicy, lecz 
przetworzonym na wyraz architektu-
ry żelbetowej właściwej naszej epoce1 
–  pisał Józef Sigalin o planowanej w la-
tach 50. zabudowie wschodniej pie-
rzei ul. Marszałkowskiej na wysokości 
wznoszonego wówczas Pałacu Kultury 
i Nauki. Jeden z czołowych architek-
tów biorących udział w powojennej 
odbudowie stolicy łączył w ten sposób 
dwie estetyki. Z jednej strony dążenie 
do nowoczesności, z drugiej – założe-
nia  realizmu socjalistycznego, z jego 
upodobaniem do monumentalnych 
gmachów, arkadowych podcieni i zdob-
nych elewacji. W styczniu 1955 roku na 

łamach „Życia Warszawy” opublikowa-
no zdjęcia dwóch makiet wschodniej 
ściany, wykonanych według projektów 
Jana Bogusławskiego oraz duetu Jan 
Knothe i Zygmunt Stępiński. Redakcja 
zwróciła się do czytelników z prośbą 
o komentarze, opinie i uwagi. Nadesła-
no setki listów, nie tylko z Warszawy. 
Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę na 
nieproporcjonalność zabudowy w sto-
sunku do PKiN. Wysokość gmachów 
uznawali za zbyt małą w stosunku do 
urbanistycznego otoczenia Pałacu 
i niewystarczającą dla zamknięcia per-
spektywy ogromnego placu Stalina 
(Placu Defilad). Dominowała opinia, 
że tętniące życiem centrum Warszawy 
z dominującą bryłą Pałacu i szeroki-
mi arteriami potrzebuje nowoczesnej, 
wysokiej zabudowy. Co ciekawe, opi-
nia czytelników, pokrywa się z wypo-

wiedziami uczestników posiedzenia 
Sekretariatu KC, które miało miejsce 
w lipcu 1954 roku: Architektura wieku 
XX to architektura stali, szkła i betonu, 
a nie gipsowych amorków, kolumienek 
i kandelabrów (...) wymaga form pro-
stych, śmiałych, geometrycznych, zaś 
ta dziwaczna, naiwnie pretensjonal-
na, kolumienkowo-attykowo-ozdób-
kowa moda [...] to dziwoląg zdatny do 
jednej tylko rzeczy: natychmiastowe-
go i bezpardonowego wyrzucenia do 
rupieciarni pomysłów poronionych2.  
Dyskusja nad ostatecznym projektem 
ściany wschodniej trwała jeszcze kilka 
lat. Ostatecznie porzucono styl reali-
zmu socjalistycznego końca lat 40., bliż-
szego magnackim pałacom niż domom 
towarowym i budynkom mieszkalnym 
na miarę nowoczesnej stolicy. 

Pierwsza rotunda
W lipcu 1957 roku rząd zatwierdził 

Plan Generalny Warszawy uwzględ-
niający konkursowy projekt ściany 
wschodniej. Zwycięska praca zespołu 
pod kierownictwem Zbigniewa Kar-
pińskiego diametralnie różniła się od 
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1      Cyt. za Sigalin J., Warszawa 1944-1980. Z archiwum 
architekta. PIW, 1986, t. 3, s. 139.

2      Protokół posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, 
16.07.1956.
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Po raz trzeci
Spotkajmy się pod Rotundą – w ten sposób umawiało się 
kilka pokoleń mieszkańców Warszawy i odwiedzających 
stolicę podróżnych. Charakterystyczny pawilon 
budowano trzykrotnie. 



socrealistycznego monumentalizmu. 
Lekkie, wysokie budynki mieszkalne, 
przeszklone domy towarowe, nowo-
czesne kina, geometryczne bryły ze 
stali i szkła rozrzucone wzdłuż Mar-
szałkowskiej nie tylko nie korespondo-
wały z przytłaczającą sylwetą Pałacu 
Kultury, lecz dodatkowo podkreśla-
ły, że to relikt minionej epoki – choć 
budowę tych dwóch założeń dzieliło 
zaledwie kilka lat. Między prostopa-
dłościanami nowej Marszałkowskiej 
uwagę zwracała lekka konstrukcja na 
planie zbliżonym do koła, położona 
na placu otoczonym ulicami: Widok, 
Marszałkowską oraz Alejami Jerozo-
limskimi. Nieduży przeszklony budy-
nek o skomplikowanym układzie geo-
metrycznym, to rotunda zamówiona 
przez Powszechną Kasę Oszczędności. 
Autorami projektu byli: architekt Jerzy 
Jakubowicz z Miastoprojekt-Śródmie-
ście, konstruktorzy – inż. Włodzimierz 
Wojnowski z Biura Studiów i Projektów 
Konstrukcji Stalowych „Mostostal M-3” 
oraz inż. Stanisław Więcek z pracowni 
Miastoprojekt-Śródmieście. Gmach 
zaprojektowano jako walec o średni-
cy 34 metrów, parterowy z antresolą. 
Od wysokości około 12 m, płaszczy-
zna ścian nachylała się pod kątem 3°. 
Wymusiło to zastosowanie skompliko-

wanego szkieletu ścian zewnętrznych 
złożonego z 45 stalowych słupów 
o wadze około 500 kg każdy, 23 róż-
nych wysokościach i różnych kątach 
nachylenia głowic. Środek symetrii an-
tresoli przesunięto względem środka 
symetrii budynku, w związku z czym 
również konstrukcja dachu wymagała 
dodatkowych obliczeń i wykonania 
stropu z dźwigarów o 23 różnych dłu-
gościach i załamaniach pod różnym 
kątem. Dach rotundy wykonano jako 
konstrukcję samonośną, wzmocnioną 
pięcioma pierścieniami, zawieszoną 
na 45 stalowych słupach, z wyciętym 
środkiem. Konstrukcja dachu o po-
wierzchni 910 m2 ważyła 36,5 tony. Wy-
cięte miejsce miało zostać wypełnione 
oryginalnym pokryciem dachowym 
w formie pochyłego stożka. Ostatecz-

„
Strop został 
wykonany 
z dźwigarów 
o 23 różnych 
długościach.  

1.  Rotunda, lata 60. 
2.  Nowy pawilon, grudzień 2019.  
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Środek dachu o średnicy 11 metrów 
wypełniono nieco mniej finezyjnym 
pokryciem opartym na 16-metrowym 
słupie, który wraz z dźwigarami przy-
pominał parasol. Faliste wykończenie 
dachu przypominające papierową 
papilotkę po pralince lub XVI-wiecz-
ną kryzę wykonano z aluminium we-
dług projektu inż. Michała Burczyka. 
Stalowa konstrukcja budynku zosta-
ła wykonana przez „Mostostal – M2”  
pod kierownictwem inż. Kazimierza 
Choromańskiego. Budowę zakończo-
no w 1966 roku.

Katastrofa
15 lutego 1979 roku rotunda została 

poważnie uszkodzona na skutek – jak 
podawały ówczesne władze – wybu-
chu gazu ziemnego. W katastrofie zgi-
nęło 49 osób, a 77 odniosło obrażenia. 
Na skutek eksplozji zostało zniszczo-
ne ponad 70% powierzchni budynku, 
uszkodzeniu uległy również okoliczne 
gmachy. Ponieważ rotunda nie była 
wyposażona w instalację gazową, spe-
kulacje na temat przyczyn wybuchu 
trwają do dziś, choć po pierwotnej bu-
dowli pozostały już tylko wspomnie-
nia warszawiaków, fotografie i filmy.  
Budynek szybko odbudowano – pod 
koniec października 1979 roku został 
oddany do użytku, by służyć kolejne 
kilkadziesiąt lat. 

Wielki powrót
W 2017 roku pawilon został rozebrany. 

Na jego miejscu powstał kolejny budy-
nek o niemal identycznej bryle. Odświe-
żona wersja została oddana do użytku 
w listopadzie 2019 roku. Co się zmieniło? 
Warszawiacy mogą się umawiać nie tyl-
ko przed Rotundą, ale i w mieszczącej 
się wewnątrz kawiarni.    
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Amalia 
Szałachowska
Varsavianistka, 
autorka strony 
www.sekrety-
warszawy.pl 
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A ndrzej Kotnowski – pierw-
szy rocznik utworzonego po 
wojnie Wydziału Budownic-

twa Lądowego na Politechnice Łódz-
kiej – ma tytuł inżyniera od 1961 r. Na 
staż zawodowy pojechał nie jak więk-
szość studentów do Wielkiej Brytanii 
i Francji, ale do Egiptu. 

– Pracowałem w firmie, która miała 
jeszcze angielską organizację pracy. 
Dostawałem poważne zadania inży-
nierskie. Zetknąłem się z przetargami 
i deweloperką – pojęciami zupełnie 
nieznanymi w Polsce. 

– Kiedy wróciłem z Kairu – wspomi-
na – skierowano mnie do przedsiębior-
stwa budownictwa przemysłowego, 
uważanego za najlepsze w Warszawie. 
Przecierałem oczy ze zdumienia: Jaki tu 
bałagan! Jaki brak szacunku dla pracy! 
Cały PRL i socjalizm były podminowa-
ny złym stosunkiem do pracy. Dobre 
intencje, licencje za dolary i bardzo sła-

be wykonanie, lekceważenie hierarchii 
zawodowej, a w efekcie produkty, któ-
rych nikt nie chce kupić. 

Po powrocie z Egiptu pan Andrzej 
zafascynowany krajami, które zoba-
czył, skończył afrykanistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim i… pochłonęły 
go wielkie budowy. Był głównym in-
żynierem, kierownikiem budowy, a od 
1986 r. dyrektorem przedsiębiorstwa 
Budokor. Budował zakłady Ursusa, 
fabrykę półprzewodników, a po spry-
watyzowaniu jego przedsiębiorstwa, 
fabrykę forda w Płońsku, siedziby ban-
ków, stacje metra. 

Dookoła świata
Praca na budowach, przygotowania 

do podróży i wyjazd na kilka tygodni – 
taki był przez lata rytm życia zapracowa-
nego inżyniera. W Indiach był wiele razy, 
Chiny zwiedzał podróżując publicznymi 
środkami transportu. Przejechał z kolegą 

samochodem Afganistan i Pakistan, zwie-
dził Koreę Północną. Przez Afrykę podró-
żowali jeepem, spali pod namiotem.

Najbardziej przygodowa była podróż 
Wyżyną Tybetańską, dachem świata. Na 
9 dni autobus, który wynajęli turyści, 
utknął w śniegu pod Mount Everestem. 
Nim z pomocą przyszło chińskie wojsko, 
żywili się jagnięciną i mąką kupowaną 
od tybetańskich pasterzy, a palili drew-
niane znaki drogowe, jedyny opał jaki 
znaleźli wysoko w górach. 

– W sytuacjach ekstremalnych widać 
różnice między Polakami a turystami 
z Zachodu. To my przejęliśmy inicjaty-
wę, byliśmy zaprawieni w trudach życia. 

Kolejna podróż – do Bangkoku, wy-
prawa przez Półwysep Malajski do Sin-
gapuru. 

– To, że Polska była zamknięta, po-
budzało fantazję – mówi pan Andrzej. 

W czasach PRL-u też były możliwo-
ści zwiedzania. LOT oferował podróż 
dookoła świata. Bilet pozwalał na lot 
liniami lotniczymi w jednym kierunku 
przez 6 tygodni z pięcioma dowolnie 
wybranymi przerwami w podróży. Za 
50 dolarów można było dokupić kolej-
ny stopover. W ten sposób pan Andrzej 
objechał z kolegą świat, a na dodatko-
wy postój wybrał magiczne Fidżi.

Podróżnik i wydawca
Podróże pana Andrzeja dokumentuje 

wydawnictwo książkowe, które założył 
po przejściu na emeryturę. Wydał 8 albu-
mów z barwnymi fotografiami, bo jako 
autor nie rozstaje się z aparatem fotogra-
ficznym. Największe dzieło wydawnic-
twa – wszystko tłumaczący tytuł „Podró-
że przez siedem kontynentów”. Wydał 
też tomik poezji sufickiej (perskiej). 

Pan Andrzej ma 81 lat. Po siedemdzie-
siątce jego dziennik podróży gęstnieje 
od zapisów nowych wypraw. – Byłem 
niemal wszędzie. Widziałem ciekawe 
kultury, społeczności i ludzi. Nie rozu-
miem naszej dumy, przekonania o wy-
jątkowości Polski. Jesteśmy jednym z na-
rodów tego świata, a jeśli czegoś nam 
brakuje, to jak w socjalizmie – mamy 
dużo dobrych intencji, a za mało reguł 
i konsekwencji. Mnie najbliższa jest fi-
lozofia Kapuścińskiego: Trzeba się prze-
glądać w zwierciadle kultury innych.  
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1.  Maj 1997. Autobusem z Golmud do Lhasy 
– 1800 km po Płaskowyżu Tybetańskim, 
średnia wysokości 4500 m.

Przez 7 budów 
i kontynentów
Życie pana Andrzeja, to jakby na przemian oglądać 
„Czterdziestolatka” i kolejne odcinki przygód Tony’ego Halika.
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Z  dużym zaciekawieniem czytałem w nr 2/19 naszego 
„Inżyniera Mazowsza” relację z budowy Polskiej Sta-
cji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego (Marian 

Skowron – Polski inżynier wśród pingwinów). Ta też cieka-
wość sprawiła, że udało mi się zapoznać i z całym autorskim 
raportem o tych wyjątkowych w naszym budownictwie zda-
rzeniach. Ucieszyłem się przy tym, że kontenery socjalne i biu-
rowe, projektowane przez nas w latach 70. w Warszawskim 
Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego 
SYSTEM, z przeznaczeniem na zaplecza krajowych budów, zo-
stały wykorzystane na budowie stacji, nie mówiąc już o wyko-
rzystaniu bistypowskich projektów typowych hal o konstrukcji 
z klejonego drewna. 

Logistyczne przygotowanie całej tej budowy było zresz-
tą sztuką samą w sobie, szczególnie w kontekście ówczesnej 
gospodarki niedoborów i konieczności przewiezienia z Polski 
statkami wszystkiego, naprawdę wszystkiego, co miało być 
niezbędne w trakcie  pracy na miejscu budowy. Od płyt dro-
gowych, przez sprefabrykowane  konstrukcje i sprzęt do ich 
montażu, aż do przeróżnych materiałów instalacyjnych i wy-
kończeniowych. 

W ślad za lekturą autorskich opisów naszego inżyniera-po-
larnika, szybko nawiązałem rozmowę telefoniczną z emeryto-
wanym dziś architektem Kazimierzem A. Kobyleckim, zwanym 
przeze mnie po kumplowsku Andrzejem, z którym przyjaźnię 
się od lat 80., gdy był pracownikiem BISTYP-u. Ja w tym cza-
sie kierowałem tym Ośrodkiem. Właśnie Andrzeja wysłaliśmy 
w 1987 roku na Antarktydę z misją dokonania kontroli stanu 
technicznego obiektów polskiej stacji po dziesięciu latach ich 
eksploatacji. Stwierdził wtedy, że poza naderwaniem części 
jednego z dachów, cała reszta ma się  dobrze, ale woda z topią-
cych się lodowców podchodzi pod sam hotel i w przyszłości 
musi być on postawiony wyżej. Inna sprawa, że tego felernego 
dachu niestety szybko nie naprawiono i przy jakimś większym 
wietrze zerwał się ostatecznie. Od Andrzeja dowiedziałem się 
również, że niedawno w jednej z warszawskich pracowni pro-
jektowych pracowano nad projektem nowej stacji w miejsce 
obecnej, już ponad dwudziestoletniej. Co z tego będzie, na 
razie nie wiadomo. 

To jednak, co po naszej rozmowie silnie utkwiło mi w pamię-
ci, było Andrzeja emocjonalne stwierdzenie, że ta wyprawa na 
Antarktydę była naprawdę jego przygodą życia.  I wcale mu się 
nie dziwię.  A nie dziwię się przede wszystkim dlatego, że sam 
od najmłodszych lat pasjonowałem się polarnymi wyprawami. 

W liceum obowiązkową lekturą była książka Stefanii Sem-
połowskiej Na ratunek, o ratowaniu załogi rozbitego sterow-
ca, którym włoska wyprawa chciała w 1928 roku przelecieć 
nad biegunem północnym. Poruszająca całą społeczność mię-
dzynarodową akcja szukania rozbitków na lodowym bezkresie 
kosztowała jednak też życie legendarnego polarnika norwe-
skiego, a właściwie to sławy światowej, Amundsena. Dlaczego 
„światowej”? Bo to Amundsen jako pierwszy człowiek postawił 

stopę na biegunie południowym, pierwszy przepłynął drogę 
zachodnio-północną wyznaczając przy tym położenie północ-
nego bieguna magnetycznego na jednej z podbiegunowych 
wysp kanadyjskich, pierwszy też przetarł północno-wschodnią 
drogę z Europy do Ameryki. 

Miałem chyba 12-13 lat, gdy trafiła mi się okazja, by posłuchać 
na żywo wspomnień Stanisława Siedleckiego z zimowania pol-
skiej wyprawy, w składzie: Centkiewicz, Łysakowski i Siedlecki, 
na Wyspie Niedźwiedziej w latach 1932/33, w trakcie Drugiego 
Międzynarodowego Roku Polarnego. Imię Siedleckiego nosi 
zresztą zarządzana teraz przez Instytut Geofizyki PAN Pol-
ska Stacja Polarna Hamsund na Spitsbergenie. Wspominając 
tu Drugi, warto przypomnieć, że Pierwszy Międzynarodowy 
Rok Polarny miał miejsce pięćdziesiąt lat wcześniej (1882-83). 
U schyłku XIX wieku dość intensywnie penetrowane były re-
jony bieguna południowego, również z udziałem Polaków, H. 
Arctowskiego i A. B. Dobrowolskiego, uczestników belgijskiej 
wyprawy współprowadzonej przez Amundsena, która pierw-
sza przeżyła antarktyczną zimę. 

W 1959 roku Dobrowolski został patronem pierwszej pol-
skiej stacji badawczej na Antarktydzie. Stacji prawdziwie inży-
nierskiej, zasiedliła ją bowiem siedmioosobowa ekipa, której 
trzonem naukowo-badawczym było pięciu inżynierów (Krze-
miński, Centkiewicz, Śledziński, Ząbek i Zalewski). Dziś powie-
dzielibyśmy, że jako PR-owiec, towarzyszył im red. Wiechecki, 
w późniejszych latach znany prezenter pogody zwany „Wi-
cherkiem” oraz jedna kobieta, co ciekawe, stypendystka Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. Później, w latach 1955-66,  na tej stacji 
zimowała kolejna polska wyprawa, ale od 1979 roku  stacja ta 
jest „zakonserwowana” i odwiedzają ją doraźnie tylko polarni-
cy rosyjscy i australijscy.

Dla wszystkich uczestników polarnych wypraw, na północ 
i na południe, była to zawsze przygoda życia. Wielu z nich do-
kumentowało to w swoich publikacjach, np. inż. Centkiewicza 
Wyspa mgieł i wichrów o pierwszym zimowaniu Polaków na 
arktycznej Wyspie Niedźwiedziej.  Wyprawa opisywana przez 
naszego polarnego inżyniera ma również bogatą dokumenta-
cję fotograficzną, co każdy mógł niedawno obejrzeć na wysta-
wie Domu Spotkań z Historią (M. Wiśniewski Polskie Bieguny: 
Himalaje ‘74 i Antarktyda ‘77).  

Polarni inżynierowie

Andrzej Bratkowski
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PS. O dalej nieczynnym 
Muzeum Techniki – szkoda 
mówić!!!
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Pomysł, dobry projekt, 
staranne wykonanie.  
Tak powstają udane 
realizacje, w wielkiej, 
inżynierskiej skali, 
albo miniaturowe 

– jak prace nadesłane 
na pierwszy świąteczny 

konkurs MOIIB. Autorami 
prac są dzieci członków 

i pracowników naszej  
Izby.  
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