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Taki wniosek wynika z obszernej dyskusji 
jaka wywiązała się pod koniec obrad zjazdu 
sprawozdawczego naszej izby. Delegaci wypo-
wiadali się za dalszą analizą sytuacji finanso-
wej izb regionalnych oraz określeniem przez 
Polską Izbę celów, na jakie miałyby zostać 
przeznaczone fundusze w przypadku pod-
niesienia składek. Sugerowano wprowadze-
nie we wszystkich izbach reżimu oszczędno-
ściowego w wydawaniu pieniędzy, tworzenie 
budżetów według możliwości finansowych 
a nie do planowanych potrzeb.

Podkreślano wielokrotnie, że nie jest to 
czas na takie decyzje w sytuacji, gdy budow-
nictwo wpada w dołek inwestycyjny, a wielu 
firmom grozi zawieszenie działalności lub 
nawet bankructwo z braku zleceń lub nieso-
lidnych dłużników.    

- Do czasu przedstawienia przez PIIB 
konkretnych analiz ekonomicznych izb oraz 
symulacji kosztów w przyszłości, nie powin-
niśmy nawet o tym dyskutować- to ogólny 
ton wypowiedzi delegatów.

Rada Okręgowa na ostatnim posiedzeniu 
przed zjazdem postanowiła nie występować 
do delegatów z propozycją akceptowania su-
gerowanej przez PIIB podwyżki. Jak powie-
dział podczas zjazdu Ryszard Dobrowolski, 
sekretarz Krajowej Rady PIIB, gremium to 
uznało za konieczne przeprowadzenie dodat-
kowych analiz kosztów i możliwości ich obni-
żenia, a ewentualne decyzje co do wysokości 
składek zapadną w 2013.

Ciekawą propozycję zgłosili delegaci przy 
omawianiu ewentualnego remontu budyn-
ku – siedziby Izby. Sugerowano porównanie 
kosztów przedsięwzięcia z ewentualną moż-
liwością sprzedaży dotychczas zajmowanych 
pomieszczeń i zakupienia lokalu w innym 
miejscu w Kielcach. 

W sprawach proceduralnych zjazdu 
szybko uporano się z podjęciem stosow-
nych uchwal. Zatwierdzono sprawozdania 
z działalności wszystkich organów Izby, także 
finansowe, a zysk w kwocie 188,8 tys.zł prze-
znaczono na cele statutowe. Delegaci udzielili 
absolutorium Radzie Okręgowej za 2011,za-
twierdzili budżet wynoszący 1,639 mln. na 
2012.

W zjeździe uczestniczyło 98 delegatów 
(80 proc.), a obradami kierowało prezydium 
– Tomasz Marcinowski, Wojciech Płaza, Elż-
bieta Chociaj, Anna Białogońska, Adam Mu-
szyński. 

Wnioski zgłoszone podczas obrad do-
tyczyły wyjaśnienia przez PIIB co się robi 
w sprawie uprawnień dla techników oraz in-

Nie podnoście nam składek
żynierów bez mgr, konieczności skoordyno-
wania nowelizowanego prawa lub kodeksu 
budowlanego z innymi ustawami dla ujedno-
licenia interpretacji przepisów, umieszczania 
w Internecie wszelkich materiałów do kon-
sultacji społecznych, rozważenia nowej funk-
cji technicznej – inspektora technicznego, 
który miałby zaangażowanie na małych bu-
dowach, rozstrzygnięcia wątpliwości wobec 
uprawnień kolejowych dla osób po studiach 
na kierunku, na którym nie mieli przedmio-
tów z zagadnień budowlanych. 

– Po raz pierwszy od dziesięciu lat do 
egzaminu testowego przystąpiła rekordowa 
liczba kandydatów na uprawnienia – 130 
osób. W poprzednich latach frekwencja oscy-
lowała wokół 100 zdających – powiedział 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej, 
Andrzej Pawelec.

Chętnych było więcej., ale nie wszyscy 
spełnili wymagania zarówno pod kątem udo-
kumentowania wykształcenia jak i przebiegu 
praktyki zawodowej.

Rekord  
na teście

W zdecydowanej większości wśród zda-
jących byli młodzi budowlani, absolwenci 
politechnik. Pierwszy wyszedł z sali po 30 
minutach a do odpowiedzi miał 75 pytań. 
Rekordzistą pod tym względem był kandydat 
sprzed kilku lat, któremu wystarczyło piętna-
ście minut, by  odpowiedzieć na 90 pytań. 

Pierwsze egzaminy ustne kandydaci zda-
wali już następnego dnia.
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Świętokrzyska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa

25- 304 Kielce, ul.Leonarda 18
tel. 41 344 94 13, fax. 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl
swk@piib.org.pl

Przewodniczący Okręgowej Rady 
Andrzej Pieniążek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej Michał Łapiński

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej  
Andrzej Pawelec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zbigniew Dusza

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego  
Jan Gąsior

Biuro Izby czynne w godzinach:  
poniedziałki - piątki 10- 16,  

środy nieczynne
Dyrektor Biura Wiesława Sobańska

Członkowie Prezydium
 (dyżury sekretariat Izby lub pokój 201)
Andrzej Pieniążek: poniedziałki 12-15, 

czwartki 12-14
Wojciech Płaza: wtorki 15-16

Tomasz Marcinowski:  
Kielce – I i III czwartek miesiąca 14- 15.30

Ostrowiec - II i IV czwartek miesiąca 15-17
Danuta Jamrozik – Szymkiewicz: piątki 15-16

Elżbieta Chociaj: poniedziałki 12- 14,  
czwartki 10- 12

Julian Kołosowski, Tomasz Mierzwa,  
Wojciech Sierak

Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Pawelec wtorki i czwartki 14-17
Stefan Szałkowski co drugi wtorek 15-17

Józef Piwko co drugi wtorek 15-17
Edmund Pieniążek wtorki i czwartki 14-17

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Wojciech Sierak poniedziałki 10-11.30  

czwartki 12-13.30

Sąd Dyscyplinarny 
Jan Gąsior piątki 14-15

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Po zgłoszenie do biura Izby, zainteresowani 
zostaną poinformowani o terminie rozmowy 

i spotkania.

Porady prawne  
adwokat Justyna Grąkowska – wtorki 14-16 lub 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Czytelnia – wtorki 10-16

Stanowisko komputerowe – czynne
w godzinach pracy biura Izby

Punkt Informacyjny w Ostrowcu Św.
ul. Sandomierska 26 a lok.15 (II piętro)

tel./fax. 41 /248 00 55
poniedziałki, czwartki godz. 15–17.

Także dyżury delegatów na zjazd z powiatu 
ostrowieckiego.

Najwięcej czasu podczas marcowego 
posiedzenia zajęła dyskusja nad wnioska-
mi zespołu PIIB, w sprawie podwyższenia 
składek na izby regionalne i izbę krajową, 
o czym sygnalizowano od kilku miesięcy. 
Ze wstępnych materiałów informacyjnych 
przekazanych z Polskiej Izby wynikało, że 
oprócz zapowiadanych podwyżek, wspo-
mniany zespół zaproponował doroczną 
indeksację. 

Członkowie Rady ostatecznie zrezygno-
wali z rekomendowania delegatom głoso-

Z obrad Okręgowej Rady 
WiaDOmOści z izby

wania za podwyżkami składek, postanowili 
jedynie poinformować obecnych na zjeździe 
o wnioskach zespołu PIIB.

W sprawach proceduralnych, zatwierdzo-
no budżety oraz materiały sprawozdawcze 
na zjazd, zaakceptowano program spotkania 
z okazji X-lecia Izby.

Zapowiedziano również, że spotkania 
z okazji Dnia Budowlanych będą organizo-
wane w kolejnych powiatach. Do krajowej 
komisji prawno-regulaminowej, desygnowa-
no Ryszarda Piotrowskiego.

Podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone 
w piśmie do wojewodów i wojewódzkich in-
spektorów nadzoru budowlanego z 8 lutego 
2011 i przypominam, że organy administra-
cji publicznej nie mają podstawy prawnej 
żądania notarialnego uwierzytelnienia kopii 
dokumentacji stanowiącej część projektu 

Nie trzeba poświadczać
budowlanego - napisał prezes GUNB, Robert 
Dziewiński. W związku z funkcjonowaniem 
elektronicznej bazy danych osób zrzeszonych 
w PIIB, organy administracji publicznej nie są 
zobligowane wymagać poświadczenia kopii 
- za zgodność z oryginałem - wydawanych za-
świadczeń o przynależności do Izby.

Od 7 marca obowiązuje ustawa o metrycz-
kach decyzji administracyjnych, dzięki którym 
urzędnicy nie będą anonimowo podejmować 
decyzji i unikać odpowiedzialności za błędne 
postępowanie, w tym karania finansowego. 

Kary dla urzędników
Dotyczy to urzędników państwowych i sa-

morządowych. Jeśli firma lub obywatel wygra 
w sądzie odszkodowanie od skarbu państwa 
za szkody wyrządzone bezprawna decyzją, 
sprawą zajmie się prokurator.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18, II piętro 
tel. 41/344 94 13, 694 912 692, fax 41/344 63 82, swk@piib.org.pl

Imię i nazwisko ………………………… numer uprawnienia…………………

Apel do członków i ich rodzin
Prosimy poniższy tekst w ramce wyciąć i pozostawić w domu, by rodzina mogła się skon-

taktować z biurem w Kielcach, w przypadku poważnego zdarzenia losowego członka Izby, dla 
uzyskania zapomogi finansowej.

Proszę wpisać imię i nazwisko członka Izby oraz numer uprawnienia.

Opinie o prawie budowlanym dowlanego. Tekst propozycji resortu jest 
dostępny na stronie internetowej Izby: www.
swk.piib.org.pl. Propozycje prosimy przesy-
łać maliem lub faxem : swk@piib.org.pl lub 
41/344 63 82

Przedstaw swą opinię i zaproponuj zmia-
ny do prawa budowlanego. Właśnie trwają 
konsultacje założeń do nowego prawa bu-
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Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 
multimedialnej prezesa Andrzeja Pieniążka, 
która dla gości była mini kompendium wie-
dzy o dokonaniach Izby w minionych latach. 
Potwierdzeniem osiągnięć były odznaczenia 
honorowe PIIB dla najaktywniejszych człon-
ków Izby.

Zgodnie z tradycją, goście składali życze-
nia i gratulacje pojedynczo lub grupowo, by 
nie zabierać zbyt wiele czasu. Krótkie też były 
okazjonalne przemówienia. Uczestników 
spotkania zapoznano z depeszami jakie z oka-
zji jubileuszu nadesłano do Izby.

W Sali Kongresowej Centrum Biznesu 
zasiedli parlamentarzyści, przedstawiciele 
administracji państwowej i samorządowej, 
starostowie, burmistrzowie i wójtowie. M.in. 
Maria Szydłowska – dyrektor generalna Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ur-
szula Markowska – dyrektor Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Małgo-
rzata Janiszewska – dyrektor Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zdzisław 

Jubileuszowo
- Kierownictwu Izby Świętokrzyskiej oraz osobom, które uczestniczyły w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu jubileuszowego spotkania, należą się słowa 
najwyższego uznania. Wszystko odbyło się perfekcyjnie. Zdaję sobie sprawę, że 
przedsięwzięcie to wiązało się z dużym nakładem sił, a zapewnienie udziału tylu 
prominentnych osób świata zawodowego i politycznego, świadczy o wysokiej 
randze Izby w regionie. Oby tak udanie wszystko układało się w kieleckiej Izbie 
przez następne dziesięć lat – powiedział po koncercie Andrzej Roch Dobruc-
ki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wrzałka - starosta największego powiatu w 
regionie – kieleckiego, posłowie – Jan Ce-
dzyński, Artur Gierada, Marek Gos, Jarosław 
Górczyński, Sławomir Kopyciński, Krzysztof 
Lipiec, Marzena Okła -Drewnowicz, Jarosław 
Rusiecki.

Zaproszenia przyjęli szefowie firm i in-
stytucji branży budowlanej. Wiele z nich 
wsparło organizację jubileuszu Izby, dlatego 
na ekranie zaprezentowano wspomniane 
firmy. Obecna była mocna delegacja władz 
Politechniki Świętokrzyskiej, z rektorem prof. 
Stanisławem Adamczakiem. 

Przybyli także prezesi izb regionalnych: 
Wielkopolskiej -Jerzy Stroński, który jechał 
najdłużej do Kielc, Małopolskiej - Stanisław 
Karczmarczyk, Mazowieckiej – Mieczysław 
Grodzki, Podkarpackiej – Zbigniew Detyna, 
Śląskiej – Franciszek Buszka. Dopisali szefo-
wie stowarzyszeń technicznych oraz Rady 
NOT, z którymi Izba współpracuje. Nie za-
brakło prezesa kieleckiej Izby Architektów 
oraz prezesa Krajowej Izby Urbanistów.

10 lat izby
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Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. 
ul. Rosłońskiego 4, Ostrowiec Św. 

Prezes Andrzej Zajączkowski 
  
 
 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego KARTEL S.A. 

ul. Przemysłowa 8, Jędrzejów 
Prezes Zarządu Henryk Abramowski 

 
 
 

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych 
ul. Jędrzejowska 79c, Włoszczowa 
Prezes Zarządu Andrzej Grzybek 

 
 
 

Condite Spółka z o.o. Development S.K.A. 
ul. Piotrkowska 12, Kielce 

 Prezes Zarządu Wiesław Milcarz 

 
 
 

DROGMAS ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH 
Ul. Szydłowiecka 14, Skarżysko-Kam. 

 Dyrektor Adam Sławiński 
 
  
 
 

AKWEDUKT Sp. z o.o. 
ul. Sandomierska 105, Kielce 

 Prezes Zarządu Leszek Wrona 
 
 
 
 

REM-WOD  sp. z o.o. 
ul. Legnicka 28, Kielce 

 Prezes Mieczysław Stawecki 

 
 
 

"Kanryd" Sp.j.  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  

Jerzy Rydlewski Wojciech Kania 
Ul. Jana Pawła II 69, Masłów 

Firmy Wspierające Organizację 
jubileuszu X-lecia śOiib

Na zakończenie gospodarze zaprosili go-
ści na koncert duetu skrzypcowego Queens 
of Violins z Bydgoszczy – Anity Tubaji i Ka-
roliny Wróbel.

Uroczystość jubileuszową uzupełnił to-
ast szampanem, zainicjowany przez prezesa 
A.Pieniążka.

Później podczas spotkania koleżeńskiego 
był czas na wspomnienia o początkach samo-
rządu zawodowego, funkcjonowania Izby 
oraz o świętokrzyskim budownictwie. 

ODznaki HOnOrOWe piib 
Złote: Danuta Jamrozik – Szymkiewicz, 

Zbigniew Major, Wojciech Sierak 
Srebrne: Dariusz Adamek, Grzegorz 

Adamus, Edward Biały, Monika Czekaj, Ewa 
Hajduk, Zenon Kubicki, Bożena Nowińska, 
Teresa Świeboda, Grzegorz Świt. 
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Per Aarsleff sp. z o.o. 
Ul. Wiertnicza 131, Warszawa 

 Robert Wójcik 
 
  
 
 

„BUSKOPOL” S.A. 
ul. Kilińskiego 41, Busko-Zdrój 

Prezes Zarządu Franciszek Żurawski 
 
 

 
 
 

HYDROMEL sp. z o.o. 
ul. Marszałka Piłsudskiego 156 a, Końskie 

Prezes Stefan Lorenc 
 
  
 
 

KERAMO- STEINZEUG N.V. Oddział w Polsce 
ul. Karola Marki 20, Piekary Śląskie 

 Ilona Połańska, Urszula Sułek  

 
 
 

Wavin Metalplast –Buk Sp. z o.o. 
ul. Dobieżyńska 43, Buk 

Robert Baliński 
 

 
 
 

Zakład Instalacji Sanitarnych  
G. Świderska H. Fałdziński Sp. J. 

 ul. Chorzowska 22 a, Kielce 
 
 
 

Amitech Poland Sp. z o.o. 
ul. Naramowicka 76, Poznań 
 Piotr Ząbek, Tomasz Jamroz 

 
  
 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
FART Sp. z o.o. 

 Kielce, ul. Ściegiennego 268a 
 Prezes Zarządu Mirosław Szczukiewicz 

 
 
 

TARCOPOL sp. z o.o. 
ul. Składowa 16, Starachowice 
Członek Zarządu Roman Deska 

 
 
 

BUDROMOST - STARACHOWICE sp. z o.o. 
 
 

Budromost – Starachowice sp. z o.o. 
 ul. Świętego Rocha 31, Wąchock 
 Prezes Zarządu  Ryszard Wojton 

Rada Programowa:
Wojciech Płaza - przewodniczący,  

Marian Dolipski - wiceprzewodniczący,  
Wiesława Czech-Morawska – sekretarz,  

Ryszard Górecki, Jerzy Wrona - członkowie 
Korespondencje, uwagi, propozycje prosimy 

kierować do sekretariatu Izby
Wydawca: Świętokrzyska Okręgowa Izba  

Inżynierów Budownictwa 

Opracowanie i druk: 
Joker PRO w Kielcach

Reklamy i ogłoszenia przyjmuje Biuro Izby  
tel. 041 344 94 13

Joker PRO w Kielcach 
tel. 509 399 888
ISSN1896- 8562

Redaktor naczelny: Andrzej Orlicz

- 220 uczestników, którzy przybyli do 
Cedzyny potwierdzili, że konferencja jest po-
trzebna i ma duże znaczenie w środowisku 
budowlanych. O takiej frekwencji mogliśmy 
tylko w przeszłości marzyć. Cieszy, że w ta-
kiej oprawie tematyka pracy rzeczoznawców 
wróciła do miejsca, gdzie zrodził się jej pomysł, 
do regionu, w którym jest liczna grupa ludzi 
wkładająca spory wysiłek w przygotowanie 
i przeprowadzenie konferencji z korzyścią 
dla jej uczestników – powiedział na otwarcie 
obrad Wiktor Piwkowski, przewodniczący ko-
mitetu honorowego, prezes Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa. 

Przez trzy dni XII Konferencji naukowo-
technicznej „Warsztat pracy rzeczoznawcy 
budowlanego”, wygłoszono 35 referatów, doty-
czących zagrożeń, awarii i katastrof, metod ba-
dawczych oceny technicznej obiektów i oceny 

Warsztat 
rzeczoznawcy

konstrukcji budowlanych, metod wzmacnia-
nia konstrukcji włącznie z prezentacją takich 
sposobów w laboratorium politechniki w Kiel-
cach, przykładowych ekspertyz budowlanych, 
jak i zagadnień formalno-prawnych i finanso-
wo-podatkowych. Były też prezentacje sprzętu 
badawczego, diagnostycznego i materiałów 
znanych firm, a także bogata ekspozycja wy-
dawnictw naukowo-technicznych.

Wśród gości był zastępca głównego in-
spektora nadzoru budowlanego dr Jacek Szer, 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Sta-
nisław Adamczak, dyrektor Instytutu Tech-
niki Budowlanej Marek Kaproń, honorowy 
prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski.

Ekipie organizacyjnej przewodził prof.Wie-
sław Trąmpczyński z politechniki.Wśród współ-
organizatorów była też Świętokrzyska Izba.

Kalendarium 2012-13
� Posiedzenia Prezydium - 11 lipca, 12 
września, 17 października, 7 listopada 
� Obrady Rady Okręgowej – 26 września, 
5 grudnia � XI zjazd sprawozdawczy PIIB 
Warszawa 6-7 lipca � Wręczenie uprawnień 
budowlanych 9 lipca WDK � Konferen-
cja „Krynica 2012” 16-19 września � Dzień 
Budowlanych – spotkanie środowiskowo 
– szkoleniowe Sandomierz 5 października 
� Nadzwyczajny jubileuszowy zjazd PIIB 

Kolejowe z urzędu…
– Ledwo sprawy egzaminów przekaza-

liśmy Izbie, a dotarły do Urzędu i wydziału 
zadania dotyczące… wydawania upraw-
nień budowlanych w zakresie transportu 
kolejowego, którymi wcześniej zajmował 
się główny inspektor kolejnictwa. I znów 
musieliśmy przygotowania zaczynać od 
początku – regulamin, procedury, zestawy 
pytań. Członków komisji - fachowców w tej 
dziedzinie szukaliśmy nie tylko w Kielcach, 
ale nawet w Lublinie. Było to dla nas trud-
ne wyzwanie, specjalistyczna dziedzina, 
która wymagała sporego nakładu pracy. 
Uprawnienia kolejowe wydawaliśmy, i to ze 
znacznym sukcesem, przez dwa lata, póź-
niej przeszły do Izby – przypomina Dorota 
Lipińska, była dyrektor wydziału rozwoju re-
gionalnego ŚUW.

Warszawa 11 października � Spotkanie 
z Izbą Architektów i Izbą Urbanistów 19 li-
stopada � Jesienna sesja egzaminacyjna 23 
listopada – 4 grudnia � Spotkanie z delega-
tami z powiatu ostrowieckiego Ostrowiec 
Św. 30 listopada � Spotkanie z prezesami 
stowarzyszeń naukowo–technicznych Kielce 
10 grudnia � Wręczenie uprawnień budow-
lanych WDK 7 stycznia 2013 � Spotkanie 
noworoczne organów Izby Kielce 11 stycz-
nia � XII zjazd sprawozdawczy Izby Kielce 
13 kwietnia 
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Zakład instalacji Sanitarnych „ELA” 
ul. Hauke –Bosaka 7a, Kielce 

 Elżbieta Doroszkiewicz  

 
 
 

Fabryka Armatury Hawle 
Spółka z o.o. 

ul. Piaskowa 9, Koziegłowy 

 
 
 

BC-LDS  spółka jawna  
ul. Gulińskiego 23, Ostrowiec Św. 

Stanisław Bobkiewicz, Wojciech Cholewiński 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe 
„ Budrem” Sp. z o.o.  
ul. Witosa 80, Kielce 

 Prezes Ryszard Piotrowicz 
 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych  
FABET S.A. 

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 270, Kielce 
 Prezes Zarządu Ireneusz Janik  

 
 

 
 
 

P.W. "Holding" Ltd. 
ul. Krakowska 186, Kielce 

Adolf Przygodzki 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bakama 
Kostomłoty I  242A, Miedziana Góra 

Krzysztof Zapała  

 
 
 

Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach 
 ul. Targowa 18, Kielce 

 Dyrektor oddziału Kazimierz Ginał 
 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
J.G.J. Fugit 

ul. Sukowska 134 A, Kielce 
Jerzy Janaszek 

 

Senat Politechniki Świętokrzyskiej nadal 
tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab.
inż. Jerzemu Buzkowi. Uroczyste wręczenie 
zgromadziło w auli politechniki liczne grono 
rektorów uczelni krajowych i zagranicznych, 
przedstawicieli władz regionu i miasta, sze-
fów firm i instytucji współpracujących z PŚ, 
absolwentów uczelni. Prof. J. Buzek często 
odwiedzał politechnikę, miał wykłady z ener-
getyki oraz ochrony środowiska, a także 
przedstawił referaty dotyczące odnawialnych 
źródeł energii na konferencji w Kielcach. 

Honorowy tytuł 
dla prof. J. Buzka

Podobno jest dysproporcja pomiędzy ilo-
ścią decyzji nadzorczych a karami nakładany-
mi na członków izb?

– Istotnie, było wiele wniosków, które na 
skutek długiej procedury, trafiały do rzeczni-
ka odpowiedzialności zawodowej Izby z du-
żym opóźnieniem i nie mogły być rozpatry-
wane. Teraz się to zmieni, wnioski zgodnie z 
prawem budowlanym nie będą się przedaw-
niać - odpowiada Urszula Markowska, woje-
wódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Największy problem? 
– Podstawową sugestią do kierowników 

budów, jest realizacja inwestycji zgodnie z 
zatwierdzonym projektem. Jeśli stwierdzą 
jakieś nieprawidłowości, powinni wstrzy-

To nie wina rzeczników…
mać budowę i wyjaśnić kwestie projektowe. 
Są obiekty wykonywane w zabudowie za-
grodowej, jednorodzinnej, o bardzo prostych 
projektach, w których kierownik dopuszcza 
do zmian, a te zgodnie z przepisami, są 
zmianami istotnymi. Za takie odstępstwa 
będziemy karać i wnioskować o wszczęcie 
postępowania z tytułu odpowiedzialność 
zawodowej kierowników.

Bagatelizują? 
– Często kierownicy budów ulegają presji 

inwestorów. Nie mogą sobie na takie dzia-
łania pozwolić, bo za tym stoją poważne 
konsekwencje. Także koszty, czas stracony 
na wstrzymanie budowy, a w najgorszym 
przypadku rozbiórka obiektu.

– 30 obiektów na Dolnym Śląsku, włącz-
nie z nowym mostem podwieszonym na ob-
wodnicy miejskiej Wrocławia, zwiedzili stu-
denci podczas bardzo pożytecznej wycieczki 
– chwali się Grzegorz Świt, adiunkt zakładu 
wytrzymałości materiałów Politechniki Świę-
tokrzyskiej.

Obejrzeli m.in. w Ozimku najstarszy wi-
szący most stalowy w Europie, przepiękny 
wiadukt kolejowy oraz dwa mosty graniczne 
w Zgorzelcu, 20 obiektów we Wrocławiu, 
w tym znany most Grunwaldzki, obiekty na 
autostradzie Wrocław – Zgorzelec, a także 
budowle w Lwówku Śląskim i Gródku.

– Przyszli inżynierowie byli zachwyceni 
tym co zobaczyli. Nie dowierzali, że kiedyś 
budowano piękne architektoniczne obiekty 

Obejrzeli 30 mostów
i to z materiałów, które obecnie bardzo rzad-
ko się stosuje – kamień, cegła i stal. Np. kole-
jowy most łukowy z kamienia w Głogówku 
Śląskim, zaprojektowany przez włoskich 
fachowców, który zdaniem studentów trud-
no byłoby teraz wykonać. Pokazując takie 
obiekty chcemy młodych budowlanych na-
uczyć nie tylko liczenia konstrukcji na kom-
puterze z użyciem gotowych programów, ale 
także zrozumienia tego co liczą i co to ma 
być za obiekt i jakie spełniać funkcje. Takim 
mistrzem projektowania konstrukcji mosto-
wych o wielkiej wiedzy praktycznej był w na-
szej uczelni doc. Marceli Dziurla. 

Wyjazd grupy studentów wsparły firmy 
z regionu, m.in. Fabet, Budromost, Drogmas, 
KPRD, o czym z zadowoleniem informujemy.

W okazjonalnym wykładzie przypomniał 
zagrożenia jakie powoduje rosnące zużycie 
energii oraz nadmierna emisja dwutlenku 
węgla. Region świętokrzyski jest w gronie 
najbardziej zagrożonych karami unijnymi za 
rażąco wysokie przekroczenie norm zanie-
czyszczeń powietrza.

Waldemar Nieborak
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Biuro Projektów PRO-DETAN  
ul. Morcinka 27B, Kielce  

 Andrzej Grudzień, Małgorzata Grudzień 

 
 
 

Kontrol Serwis 
ul. Łazy 12, Miedziana Góra 

Rafał Rostocki 

 
 
 

WISBUD-Projekt S-ka 
ul. M. Bacciarellego 8E/1, Wrocław 
 Prezes Zarządu Mariusz Jackiewicz  

 
 
 
 
 

Usługi Instalacyjno – Budowlane "KOMPENS„ 
ul. Łazy 31, Kielce 
 Ignacy Majewski 

 

 
 
 

Rafnar Sc. 
 ul. Komorowicka 39-41, Bielsko-Biała 

Rafał Tomczyk, Jan Przybyła 

 
 
 

Pracownia projektowo-Usługowa Instalator 
ul. Warszawska 28/19, Kielce 

Bożena Komerska 
 

 
 
 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o.  

ul. Przęsłowa 2a, Kielce 
Dyrektor Lech Biały 

 
 
 

Zakład Ekspertyz i Projektowania 
Oczyszczalni Ścieków 

Jagiellońska 74, Kielce 
 Adam Marzec  

 
 
 

Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN” 
 ul. Gen. Hauke Bosaka 9, Kielce. 

 Grzegorz Nowak 
 

– Nie po raz pierwszy pojawia sie wnio-
sek, by w Kielcach utworzyć wzorcowe la-
boratorium – pracownie do praktycznego 
kształcenia młodzieży w branży budow-
lanej. Tym razem wniosek taki wyniknął 
z realizacji projektu pilotowanego przez 
kielecki ZDZ. Można byłoby to uczynić np. 
poprzez doposażenie techniczne Zespołu 
Szkól Budowlanych przy ul.Zgoda. Wiem 
,że kierownictwo WSH kształcącej studen-
tów w zakresie eksploatacji i utrzymanie 
obiektów budowlanych, pragnie patrono-
wać temu przedsięwzięciu - mówi dr inż. 
Jerzy Sendkowski, pełnomocnik uczelni 
ds.praktyk studenckich, rzeczoznawca bu-
dowlany.

Jest to odpowiedź na stwierdzenia, iż 
obecny system edukacyjny kładzie nacisk na 
nauczanie wiedzy formalnej, nie docenia on 
innych form kształcenia, w tym praktyczne-
go. Można się zastanawiać po co były rewo-
lucyjne zmiany w systemie kształcenia zawo-
dowego, jeśli po latach tzw. eksperymentów, 
powraca się do form, które dobrze służyły 
w poprzednich okresach.

Projekt ZDZ dotyczył przygotowania 
profesjonalnego nauczycieli przedmiotów za-
wodowych, m.in. w budownictwie, by mogli 
przekazywać zagadnienia nowoczesnych tech-
nologii, ale także realizować podstawową zasa-
dę: „nie wystarczy wiedzieć co robić, by umieć to 

Profesjonalny nauczyciel zawodu
zrobić, trzeba jeszcze wiedzieć jak to wykonać”. 
ZDZ wspólnie ze specjalistami budownictwa 
opracował poradnik dla nauczycieli zawodu, 
zawarto w nim konspekty konkretnych zajęć 
szkolnych, zorganizował też wyjazd doświad-
czalny dla nauczycieli do Niemiec, dla poznania 
szkolenia praktycznego za Odrą. Powraca się 
w tych propozycjach do sprawdzonego mo-
delu angażowania specjalistów budownictwa 
z firm wykonawczych, organizowania warszta-
tów metodycznych w tych przedsiębiorstwach 
lub bezpośrednio na budowach.

– Stanisław Staszic mówił, że nauka 
i umiejętność stają się użytecznymi do-
piero, gdy są w zastosowane praktyce do 
użytku publicznego. Dlatego uważam, że 
wzajemne relacje pomiędzy nauką, eduka-
cją a przemysłem, przypominają powieść 
fantastyczną. Istnieją równolegle do siebie, 
w formie trzech różnych światów, coś o so-
bie słyszeli, na zasadzie legendy. Ponieważ 
nie ma miedzy nimi łączności, pojedynczy 
przedstawiciele przenikający od czasu do 
czasu do któregoś z tych światów, wzbu-
dzają zdziwienie. Wystarczy stworzyć 
narzędzia i procedury, a przede wszystkim 
wykazać trochę zrozumienia dla inaczej 
myślących, by między nauką, edukacją 
a przemysłem i biznesem, zapanowała 
komunikacja i możliwość rozwiązywania 
społecznych problemów.

O tym mówili fachowcy i dyskutowali 
uczestnicy tradycyjnej konferencji towa-
rzyszącej targom Autostrada Polska. M.in. 
prezentacje dotyczyły modelu techniczno-
ekonomicznego utrzymania dróg krajowych 
i tras ekspresowych, aspektów hydrologicz-
nych i hydraulicznych w odwodnieniu dróg. 
Bolesław Balcerek ze ŚZDW przypomniał 
wynalazki, które przyczyniły się do rozwoju 
komunikacji drogowej oraz budownictwa 

Budowa dróg i ich utrzymanie
mostowego, a prof. Marek Iwański z poli-
techniki przedstawił proces dydaktyczny 
kształcenia inżynierów drogowców na przy-
kładzie kieleckiej uczelni.

Spotkanie – przy licznej frekwencji zain-
teresowanych, co już jest tradycją - zorgani-
zował oddział kielecki SITK, Świętokrzyski 
Klub Drogowca przy wsparciu kieleckiego 
oddziału GDDKiA oraz Targów Kielce, 
a także Świętokrzyskiej Izby.
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energOOszczęDne
Budownictwo energooszczędne szansą 

na tańsze użytkowanie – porównanie kosz-
tów budowy z technologiami tradycyjnymi 
- zaprezentował w sali Izby Maciej Sikorski 
z poznańskiego Orbud- Serwis.

armatura zapOrOWa
O nowoczesnej armaturze zaporowej 

w komunalnych sieciach wodociągowych 
i kanalizacyjnych mówił w sali Izby Zygmunt 
Demski, dyrektor ds. marketingu techniczne-
go firmy Hawle.

zabezpieczenia przeciWpOWODziOWe
Innowacyjne zabezpieczenia przeciw-

powodziowe i zabezpieczenia przeciw pod-
topieniem terenów- przedstawił w sali Izby 
Marek Kobiela z firmy Rafnar.

kOntrOle ObiektóW
Piotr Sztechman z Wojewódzkiego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego na spo-
tkaniu w sali Izby mówił o kontrolach stanu 
technicznego obiektów budowlanych. M.in. 
o kontrolach przeprowadzanych corocznie 
oraz raz na pięć lat, wizytowaniu obiektów 
wielko powierzchniowych, przeglądach in-
stalacji grzewczych i kotłów.

mieszanki DrOgOWe
Normy mieszanek mineralno-asfal-

towych oraz normy powiązane – według 
wymagań europejskich oraz technicznych 
rekomendacji ministerstwa , także bada-
nia laboratoryjne - o tych sprawach mówi-
ła Hanna Ździebło. Natomiast o normach 
i wymaganiach dla wyrobów betonowych 
stosowanych w drogownictwie, poinfor-
mował Grzegorz Koprowski – oboje z wy-
działu technologii laboratorium okręgo-
wego oddziału kieleckiego GDDKiA. 

O geOsyntetykacH
Zastosowanie geosyntetyków w robotach 

ziemnych, szczególnie na gruntach słabych 
i wysadzinowych,, sposoby obliczeń – przed-
stawił w Izbie Piotr Jarmołowicz ze Szczecina. 
Prelekcji wysłuchało 25 osób.

napraWa kOnstrukcji betOnOWycH
O posadzkach przemysłowych, wzmac-

nianiu konstrukcji murowych i betonowych 
włóknami węglowymi, naprawie konstrukcji 
betonowych – mówił w sali Izby Robert Ty-
lek z wrocławskiego Visbud – Projekt.

Obiekty WybuDOWane
O zagadnieniach dotyczących oddawania 

obiektów budowlanych do użytku lub eksplo-

– Z wielką przyjemnością witam pań-
stwa i otwieram piątą konferencję w dzie-
dzinie, która jest potwierdzeniem zmian 
innowacyjnych w świecie. Cieszy mnie, że 
możemy w Kielcach co dwa lata gościć tak 
znakomitych fachowców i naukowców zwią-
zanych z technikami bezwykopowymi, które 
zrewolucjonizowały prace instalacyjne i re-
montowe sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych –powiedział na otwarciu konferencji 
NO-DIG Poland 2012, rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej, prof. Stanisław Adamczak.

W konferencji uczestniczyło 183 specjali-
stów krajowych i zagranicznych (m.in. z USA, 
Wielkiej Brytanii, Węgier i Niemiec). Obecni 
byli przedstawiciele świata nauki, firm wo-
dociągowo- kanalizacyjnych oraz przedsię-
biorstw związanych z technologiami bezwy-
kopowymi.

W sześciu sesjach wygłoszono 36 referatów 
dotyczących rozwoju wspomnianych techno-
logii w Polsce i na świecie, wybranych proble-
mów związanych z wykonawstwem infrastruk-
tury podziemnej, eksploatacji odnawianych 
rurociągów, a także dobieranie optymalnych 

NO-DIG Poland 2012
technik. Przedstawiciele firm zaprezentowali 
swoje technologie i produkty, z którymi moż-
na było się zapoznać na stoiskach wystawienni-
czych podczas przerw w obradach.

Wyróżnienie Expert 2012 w kategorii 
bezwykopowa odnowa otrzymała: Infra S.A., 
w kategorii innowacyjne produkty - Górażdże 
Cement S.A. / Heidelberg Cement Baustoffe 
für Geotechnik GmbH & Co. KG. 

Statuetki Expert 2012 przyznano - Preuss 
Pipe Rehabilitation Polska sp. z o. oraz Terma 
Technologie Sp. z o.o.

Jubileuszowe statuetki Expert 2012 przy-
znano: za działalność organizacyjną w Pol-
skiej Fundacji Technik Bezwykopowych dla 
vice prezesa Benedykta Lipczyńskiego dy-
rektora ds. wsparcia technicznego GPW S.A. 
oraz w kategorii akademickiej za osiągnięcia 
naukowe i działalność w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych 
dla profesora Uniwersytetu Stanowego w Ari-
zonie i prezesa ISTT, Samuela Ariaratnama. 

Dyplom dla Świętokrzyskiej Izby za 
współorganizację konferencji odebrał prezes 
Andrzej Pieniążek.

dokończenie na str. 10

szkOlenia

Wygranie przetargu, w którym star-
towało liczne grono firm krajowych, jest 
sporym i prestiżowym sukcesem. Kielecka 
spółka Condite wybuduje w ciągu roku pię-
ciokondygnacyjny hotel klasy ekonomicz-
nej dla firmy Port—Hotel w Warszawie. 23 
maja w hotelu Courtyard by Marriott na 
lotnisku Chopina, prezes Condite Wiesław 
Milcarz podpisał umowę na wykonanie 
obiektu. 

- To dla nas piękna referencyjna budowa, 
ale też bardzo odpowiedzialna. Obiekt ma 
być wykonany pod klucz w takim wysokim 
standardzie jak wszystkie inne hotele tej mię-
dzynarodowej sieci. Zaczynamy w pierw-
szych dniach czerwca, od wyburzenia sta-
rego budynku wojskowego na obrzeżach 
lotniska warszawskiego. Pracami pokieruje 
młody Krzysztof Piotrowski, sprawdzony na 
budowach m.in. salonów piekielnie luksuso-

Hotel na Okęciu
wych marek Lexusa i Toyoty oraz kampusów 
uczelnianych – zapewnił prezes W.Milcarz.

Z uznaniem komentuje sukces kieleckiej 
spółki inwestor, prezes Port-Hotel, Mirosław 
Moczarski – W tym otwartym i nie ograni-
czonym przetargu startowały firmy z całego 
kraju. Każda musiała przedstawić referen-
cje w zakresie budowy obiektów hotelowych 
i biurowych. Kielecka spółka miała dobrze 
udokumentowaną referencję hotelu (rozbu-
dowa d.domu związkowego na hotel DAL) 
który otrzymał nagrodę „Modernizacja 
Roku”. O wyborze w drugim etapie zadecy-
dowała korzystna dla nas cena, aczkolwiek 
różnice poszczególnych oferentów nie były 
duże. 

Inwestycja wartości 27 mln, powstanie 
przy ul. 17 Stycznia na Okęciu i będzie w niej 
hotel sieci Hampton by Hilton, biurowiec dla 
inwestora oraz parking podziemny. 
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atacji, mówił Piotr Sztechman z Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

preFabrykaty kanalizacyjne  
XXi Wieku

Interesujące seminarium miało miejsce 
w sali konferencyjnej Hotelu „Tęczowy Młyń”, 
na które przybyła liczna grupa specjalistów 
sieci kanalizacyjnych. Dr inż. Leszek Wysoc-
ki z instytutu inżynierii lądowej Politechniki 
Wrocławskiej mówił o nowoczesnych prefa-
brykatach betonowych stosowanych w kanali-
zacji, trwałości betonowych studni, kryteriach 
doboru rozwiązań materiałowych. Przed-
stawiciele Kaprin Sp. z o.o.w Krzeszowicach 
k.Krakowa -Karolina Rułko i Dominik Jachna 
– zapoznali słuchaczy z  prefabrykatami dla ka-
nalizacji, w tym szczególnie z nowoczesnymi 
studniami kanalizacyjnymi ostatniej generacji.

stuDzienki kanalizacyjne
Studzienki z tworzyw sztucznych Wavin 

– eksploatacja, ergonomia i bezpieczeństwo, 
także systemy Wavin do bezwykopowych 
metod renowacji i budowy nowych rurocią-
gów, były tematem szkolenia, które prowadzi-
li – Mariola Błajet, Beata Skorupińska oraz 
Robert Baliński z firmy Wavin. Uczestniczyło 
25 osób.

Dokumentacja
Dokumentacja projektowa (projekt 

budowlany i powykonawczy, przedmiar 
robót) specyfikacje techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlanych, pro-
gram funkcyjno-użytkowy został przed-
stawiony przez Balbinę Kacprzyk - dyrektor 
Ośrodka Kosztorysowania Robót budowla-
nych Wacetob Sp. z o.o.

W sObOtę też mOżna
Przez blisko pięć godzin w sobotnie przed-

południe, prof. Politechniki Białostockiej An-
drzej Sowa mówił (do 26 osób ) o ochronie 
odgromowej obiektów budowlanych i zasa-
dach tworzenia zewnętrznej i wewnętrznej 
instalacji piorunochronnej. 

Zamówienia publicZne
Zmiany w systemie zamówień publicz-

nych, nowelizacja ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, nieprawidłowości w prowa-
dzeniu postępowania na roboty budowla-
ne na podstawie wyników kontroli prezesa 
UZP oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwo-
ławczej– mówiła w sali Izby, Maria Lech-Bie-
lecka, specjalistka i doradca w stosowaniu 
przepisów prawa zamówień publicznych.

dokończenie ze str. 9

Kto powinien się tym zająć? 
– Z moich doświadczeń dochodzę do 

wniosku, że nikt lepiej tego nie zrobi, jak 
PIIB. Ma bowiem możliwości organizacyj-
ne, fachowców, wysokiej klasy specjalistów 
we wszystkich dziedzinach budownictwa. 
Znam wielu kolegów z Izby, którzy nie tylko 
mogą, ale wielokrotnie wykazali chęć uczest-
niczenia w opracowaniu kodeksu budowla-
nego. Widzą co przeszkadza i mają konkret-
ne rozwiązania. Ten ogromny potencjał jest 
dotychczas nie wykorzystany. Z przykrością 
stwierdzam, że nie wykreowaliśmy w naszym 
środowisku przedstawicieli, którzy mogliby 
i powinni uczestniczyć w procesie tworzenia 
nowego i nowelizacji obecnego prawa 

W czym mamy przewagę nad instytucja-
mi dotychczas formującymi prawo? 

- Wiemy co trzeba i jak poprawiać, zbie-
ramy doświadczenia od lat uczestnicząc na 
każdym etapie procesu inwestycyjnego. Po-
cząwszy od planowania inwestycji, współpra-
cy z inwestorami, projektantami, po realizację 
i eksploatację obiektów. Mamy też swoje uwa-
gi do rozdrobnionego systemu planowania 
przestrzennego

Jak? 
- Powołać zespół fachowców izbowych, do-

świadczonych praktyków, dać im do pomocy 
jednego urzędnika i niech śledzą procesy le-
gislacyjne, opiniują pojawiające się potworki 

Jak poprawić prawo?
nowelizacyjne do interesujących nas ustaw, 
niech pojawiają się na posiedzeniach komi-
sji sejmowych. Jednocześnie niech zajmą się 
opracowaniem tekstu nowego kodeksu bu-
dowlanego. Oczywiście korzystając z uwag 
i propozycji zgłaszanych w minionych latach 
w przeróżnych niekiedy dziwacznych konsul-
tacjach, jak i utrzymując stały kontakt z na-
szymi czołowymi izbowymi specjalistami. 
Koniecznie trzeba ustalić z resortem infra-
struktury sposób stałych konsultacji specjali-
stów, wzajemnego informowania się, naszych 
przedstawicieli z ministerstwem i odwrotnie. 
W szczegółowych rozwiązaniach konieczne 
są wspólne spotkania dyskusyjne z partnera-
mi innych samorządów zawodowych.

Ogrom przedsięwzięć
- Inaczej nic nie załatwimy, musimy zostać 

dostrzeżeni, iż stać nas na konkrety i argu-
menty. Także w przekonywaniu i lobbowaniu 
wśród posłów, ale nie okazjonalnymi pismami 
i petycjami, lecz konkretnymi projektami no-
welizacji dotychczasowych lub nowych ustaw.

Jerzy Wrona, absolwent budownictwa lądowe-
go Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
obecnie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskie-
go.28 lat pracy w Ostrowcu, m.in.w OKB,w pry-
watnej firmie budowlanej, a ostatnio naczelnik 
wydziału dróg Starostwa Ostrowieckiego. Ma 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kie-
rowania i nadzorowania. Członek naszej Izby.

– Po raz drugi w mojej pracy zawodowej 
(pierwszy raz przy pochyłej ścianie o ujem-
nym kącie konstrukcji biurowca w stolicy) 
uczestniczyłem w sprężaniu konstrukcji 
żelbetowej w technologii kablobetonu bezpo-
średnio na budowie obiektu kubaturowego. 
Technologia w budownictwie mostowym 
powszechnie stosowana zaczyna być rów-
nież coraz częściej wykorzystywana w „ku-

Sprężanie  
„kubaturówki”

baturówce”. Warszawska firma BBR Polska 
przeprowadziła sprężanie kładki wejścia 
głównego od strony ulicy Warszawskiej. 
Kładka o rozpiętości miedzy podporami 
w najszerszym miejscu 30 metrów, niewiel-
ka wysokość konstrukcji 70 cm oraz nieregu-
larny kształt sprawiły dodatkową trudność 
w poprowadzeniu tras kabli sprężających 
– powiedział nam Tomasz Koniusz z SPS 
Construction, generalnego wykonawcy 
konstrukcji Galerii Korona w Kielcach.

Prace pod nadzorem kierownika ro-
bót z BBR Adama Knota (członek Izby 
Pomorskiej) zostały sprawnie wykonane 
przy użyciu mobilnego zestawu siłowni-
ków hydraulicznych. Ekipy BBR podobne 
prace wykonują na wiaduktach i mostach 
budowanych na obwodnicy kieleckiej. 
Sprężają także ustroje nośne wiaduktów 
na węźle Żelazna.

szkOlenia
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W minionym ustroju gospodarczym, za 
pracę inspektorów nadzoru brali się budow-
lani w wieku 48-60 lat, po doświadczeniach 
wieloletniego kierowania budowami zakła-
dów przemysłowych, ogromnych osiedli 
mieszkaniowych, szkól, szpitali, obiektów 
handlowych, sieci magistralnych, dróg i mo-
stów. Było to dla niektórych ukoronowanie 
ich dorobku i kariery zawodowej 

– Czy nie należałoby wprowadzić dla 
kandydatów na inspektorów wymogu np. 
10-letniego doświadczenia w kierowaniu bu-
dowami dużych specjalistycznych obiektów. 
Bo tylko na takich budowach można zdobyć 
potrzebne umiejętności, do dostrzegania 
błędów, wyrobienia sobie wyczucia w jakich 
momentach i gdzie mogą powstać zagroże-
nia realizacji inwestycji, newralgiczne punk-
ty dla bezpieczeństwa konstrukcji czy póź-
niejszego użytkowania. Pomijać drobnostki, 
a pilnować najważniejszych spraw – twier-
dzi Stefan Świerk, inspektor nadzoru.

Zdaniem naszego rozmówcy, dużą uwagę 
trzeba zwrócić na rzetelność wykonawców, 
którzy wygrywają przetargi często poniżej 

Ukoronowanie kariery?
kosztów, 40-60 proc. wyceny inwestorskiej. 
Żeby wyjść na swoje muszą oszukiwać. I tu 
jest konieczny nadzór, by wyłapać wszelkie 
próby obejścia dokumentacji i projektu. Wy-
konawcy nie są filantropami. 

– Młody inżynier – inspektor nie będzie 
chodził po budowie z dokumentacją, on te 
tajniki musi mieć w głowie, bo by go pra-
cownicy wyśmiali. Owszem, inspektorzy 
chodzą z miarkami i przyrządami lasero-
wymi, jak coś trzeba sprawdzić precyzyjnie, 
np. szyby windowe czy zamontowane urzą-
dzenia. Od kandydatów na rzeczoznaw-
ców - najwyższego stopnia wtajemniczenia 
branżowego - wymaga się obecnie 10 letniej 
praktyki kierowniczej na budowach. Po-
przednio już po pięciu latach wypełniania 
funkcji kierownika budowy, np. małych 
obiektów, czy chodników i placów, mógł się 
budowlaniec ubiegać o takie uprawnienia. 
Bezsens. Jest jeszcze pytanie, rzeczoznawca 
od czego w jakiej specjalności? Nie można 
być omnibusem przy tak szalonym postępie 
technicznym i technologicznym w budow-
nictwie. 

– Tego typu obiekt stawiany w trud-
nym terenie, wymagał dobrych fachowców 
budownictwa. I takich też mieliśmy na tej 
budowie – powiedział Lech Chudy, prezes 
Church Lan Development, spółki która jest 
właściciele obiektu, wartego 100 mln euro.
Dodatkowo firm a zainwestowała 10 mln zło-
tych w inwestycje drogowe wokół galerii.

Obiekt powstał w ciągu 20 miesięcy, 
generalnym wykonawcą konstrukcji była 
kielecka spółka SPS Construction. Po-
wierzchnia całkowita 93000 m2 , parking na 
najwyższej kondygnacji na tysiąc pojazdów.

Galeria cudo!
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Ważnym punktem lubelskiego spotkania 
rektorów uczelni technicznych, były zagad-
nienia programu nauczania.

– Tak, to było interesujące, jako że ostat-
nia analiza programów nauczania w krajo-
wych uczelniach wykazała, że w niektórych 
brakuje korelacji pomiędzy kierunkami 
kształcenia a specjalnościami budowlanymi. 
Sugestie Polskiej Izby Inżynierów przedsta-
wione w postaci standardów nauczania dla 
poszczególnych specjalności budowlanych, 
aby były zgodne z wymaganiami ustawowy-
mi dla otrzymania uprawnień budowlanych, 
wywołały duże zainteresowanie rektorów 
– komentuje rektor Politechniki Świętokrzy-
skiej, prof. Stanisław Adamczak.

Co z tego wyniknie? 
– Rektorzy mają zainteresować się pro-

gramami nauczania w wydziałach budow-
nictwa, szczególnie przedmiotami zawodo-
wymi i dostosować je do potrzeb zarówno 
rynkowych, aby absolwenci znajdowali 
pracę, ale także, by po zdobyciu koniecznej 
praktyki, mogli ubiegać się o uprawnienia 
budowlane.

Jak to jest w politechnice?
– W tej krajowej analizie nie stwierdzono 

rozbieżności w naszym programie kształce-
nia. Jest w miarę zgodny z wymogami pod 
kątem uprawnień budowlanych, ewentual-
nie będziemy jeszcze rozważać pewne uzu-
pełnienia wynikające z ankiet i opinii, w tym 
także studentów i absolwentów.

W Lublinie rozmawiano także o upraw-
nieniach dla ...pracowników dydaktycznych

– Osobiście postulowałem, by koniecz-
ność posiadania uprawnień budowlanych 
dotyczyła nauczycieli akademickich. Jak 
może adiunkt czy profesor uczyć specyficz-
nych praktycznych zagadnień budowla-
nych, bez takich uprawnień? Pierwszy krok 
już zrobiliśmy. W statucie politechniki jest 
zapis, że osoba, która zdobędzie tytuł dokto-
ra nauk technicznych, żeby mogła się ubiegać 
o stanowisko adiunkta, musi co najmniej na 

– Do osiągnięcia zawodowego sukcesu 
w budownictwie oraz osobistej satysfakcji, ko-
nieczna jest chęć nauczenia się zawodu, zdo-
bycia wiedzy praktycznej, a także zdolność do 
okazania zainteresowania problemami i pyta-
nia starszych o wszystko, czego nie wiem. Trze-
ba sobie samemu uświadomić, że opuszczając 

Rektorzy o inżynierach

Przesłanie starszego kolegi
mury uczelni z wymarzonym dyplomem, 
mamy pewien zasób wiedzy teoretycznej, ency-
klopedycznej. Natomiast praktykę zdobywa-
my od zera. I od determinacji i ambicji młodego 
inżyniera zależy, czy w miarę szybko zdobędzie 
doświadczenie organizacyjne i umiejętności 
praktyczne. Ten charakter zdobywcy musi po-

zostać na całe zawodowe życie, bowiem szybki 
postęp techniczny i technologiczny wymaga 
nadążania za nowinkami, którymi możemy 
zostać zaskoczeni na kolejnej budowie.

– Ambitny i znający trudny fach budow-
lańca szybciej zostanie dostrzeżony, krócej 
będzie czekał na szanse samodzielnego 
pokierowania robotami czy kompletną bu-
dową – zapewnia Bolesław K., budowlaniec 
z długoletnim stażem.

rok iść na praktykę do zakładu przemysło-
wego lub wyjechać na staż w uznanej zagra-
nicznej uczelni. W przypadku budownictwa 
praktyka w firmie wykonawczej, biurze 
projektowym lub nadzoru inwestorskiego, 
czy zakładzie produkcyjnym, prefabryka-
cyjnym, pozwoli zdobyć uprawnienia. W ten 
sposób doktor habilitowany będzie miał sto-
sowne uprawnienia.

Angażowaniem fachowców – praktyków?
– Poparłem te tendencje. Tym bardziej, 

że od dawna mamy w tym względzie sto-
sowne uchwały i rozporządzenia rektora. 
Możemy zatrudnić każdego fachowca do 
prowadzenia zajęć, nawet z zastosowaniem 
preferencyjnej wyższej stawki. Jeśli ktoś nie 
ma stopnia naukowego, np. doktora, a ma 
duże potwierdzone kwalifikacje, może otrzy-
mać wyższą stawkę o jeden stopień – magi-
ster stawkę doktora. Na wniosek dziekana 
rektor podejmuje decyzję i nie mam przed 
tym żadnych obiekcji.

Jaką rangę mają praktyki studenckie? 
– Są one coraz poważniej traktowane, 

zależy na nich zarówno studentom, jak i czę-
sto opiekunom lub rodzicom. Pobyt studenta 
w firmie lub na budowie może zaowocować 
przyszłym miejscem pracy, jeśli pracodawca 
oceni, że delikwent rokuje nadzieja na dobre-
go pracownika. Większość absolwentów bez 
kłopotów znajduje pracę. 

Dlatego garną się na uczelnię?

– Mamy coraz więcej ambitnych kandy-
datów, jest wśród nich liczna grupa kobiet, 
co potwierdza feminizację zawodu budow-
lanego. Z rozmów z absolwentami wynika, 
że bardzo poważnie traktują swój zawód. 
Znalazło to potwierdzenie w ankiecie jaką 
w latach 2008-2010 przeprowadził z ab-
solwentami (600 osób, w tym 223 kobiety) 
zespół w ramach projektu finansowane-
go z UE. 84,5 proc. z satysfakcją i dumą 
oceniło studia na politechnice. Najczęściej 
pracują w budownictwie, w działalności 
naukowo-technicznej, przetwórstwie prze-
mysłowym. Przeważnie są zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach średnich - 33,2 proc, 
małych – 30 proc, w największych firmach 
pracuje 23 proc. absolwentów. Znikome 
zainteresowanie związane z zakładaniem 
własnej działalności gospodarczych, tłu-
maczyli wysokim ryzykiem i dużą niepew-
nością, wynikającymi z trwającego w tych 
latach kryzysu ekonomicznego.

Po wyborze na nową kadencję dotychcza-
sowego rektora, prof. Stanisława Adamczaka, 
dokonano wyboru dziekanów w Politechni-
ce Świętokrzyskiej.

Wydziałem budownictwa i architektury 
kierować będzie prof PŚk Marek Iwański. 
Jest to drugi – po obecnym dziekanie, Je-
rzym Piotrowskim – w kronikach wydziału 

Dziekani elekci

jak kształcić?

dziekan, który studia ukończył na kieleckiej 
politechnice.

Natomiast nowym wydziałem inżynierii 
środowiska, geomatyki i energetyki, po-
kieruje prof. PŚk Lidia Dąbek. Przez dwie 
kadencje była prodziekanem wydziału ds. 
studenckich i dydaktyki.

Dziekanem wydziału elektrotechniki, au-
tomatyki i informatyki został prof. PŚk An-
toni Różowicz. Nowi dziekani obejmą swe 
stanowiska 1 września.
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– Wybrałem kielecką „Przemysłówkę”, 
bo uważałem, że w firmie realizującej tak 
trudne i różnorodne inwestycje, będę mógł się 
wiele nauczyć i zdobyć praktyczne doświad-
czenie. A był to jeszcze okres, gdy można było 
skorzystać z wielu ofert jakie przychodziły na 
uczelnię. Nie pomyliłem się i dziś oceniam, 
że wybór był trafny. Spotkałem tam wielu 
świetnych fachowców, zarówno inżynierów 
jak i brygadzistów robót, którzy mnie mło-
demu inżynierowi, zechcieli przekazać swą 
bogatą wiedzę i doświadczenie – wspomina 
Tomasz Koniusz z SPS Construction, dyrek-
tor budowy Galerii Korona.

Chcąc podreperować stan swoich finan-
sów i zdobyć nowe doświadczenie zawodo-
we, w ramach urlopu bezpłatnego, wyjechał 
na pół roku do pracy w niemieckiej firmie 
budowlanej jako pracownik fizyczny. Tam za-
poznał się z nowoczesnym budownictwem, 
nowymi technologiami, ze znakomitą orga-
nizacją pracy i placu budowy. 

- Ten staż „fizycznego” uważam za jedno 
z cenniejszych doświadczeń, które pozwala-
ło mi później na prawidłowe organizowa-
nie robót na odpowiedzialnych budowach, 
a jednocześnie utrzymywać właściwe relacje 

Szef od trudnych budów
z  pracownikami i podwykonawcami. Te pre-
dyspozycje i w miarę niezłe doświadczenie, 
doceniły polskie firmy, wysyłając mnie póź-
niej do Niemiec jako kierownika kontraktu. 

Po powrocie z wojaży, otrzymał od kole-
gów ze studiów propozycję pracy w firmie 
Mitex na budowach dużych obiektów w War-
szawie. Po udanym zakończeniu prestiżowej 
inwestycji, jaką był biurowiec Zepter, trud-
nej w realizacji ze względu na rozwiązania 
techniczne i standard wykończenia, przyszły 
kolejne duże realizacje - obiekty dydaktyczne 
SGGW. Następnie, już dla firmy SPS Con-
struction, kierował kontraktem budowy ze-
społu centrum biurowego Millennium Park 
(o powierzchni 70 tys. m2 i wartości robót 
budowlanych około 300 mln.), wykonanym 
w systemie „pod klucz”, z pełnym wyposaże-
niem i aranżacją wnętrz oraz z wszystkimi in-
stalacjami bezpieczeństwa i monitoringu tak 
ważnymi w centrali banku.

- Po 15 latach przebywania poza domem 
i budowania w różnych miejscowościach kra-
ju, szefowie sprawili mi radość, powierzając 
kierowanie wykonaniem konstrukcji Gale-
rii Korona w Kielcach. Obiekt specyficzny, 
z trudnym fundamentowaniem związanym 
z technologią prowadzenia robót i wyso-
kim poziomem wód gruntowych o dużym 
ciśnieniu. Koniecznością wykonania ścian 
szczelinowych na całym obwodzie obiektu 
i posadowieniem na palach – to też pewien 
wyznacznik zakresu prac. Nie spotkałem 
się dotychczas z tak trudnymi warunkami 
geologicznymi jak na budowie przy ul. War-
szawskiej.

Tomasz Koniusz , absolwent technologii i organizacji na wydziale budownictwa Politechniki Świę-
tokrzyskiej. Przez 23 lata pracował kolejno w kieleckiej „Przemysłówce”, Mitexie, SPS Construc-
tion. Budował nowoczesne deweloperskie apartamentowce, budynki i zespoły biurowców, obiekty 
dydaktyczne znanych uczelni. Był także kierownikiem kontraktów w Niemczech. Ma uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń od dwudziestu lat. Członek naszej Izby.
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– Rozpocząłem w stolicy studia na wy-
dziale lotniczym, ale po roku przeniosłem 
się na budownictwo do Krakowa. Natomiast 
mostami zainteresowałem się w kieleckim 
BPBK. Brakowało mostowców, więc zosta-
łem członkiem skromnego liczebnie zespołu 
projektantów, który po latach powiększył 
się i był w stanie realizować zamówienia na 
dokumentacje nie tylko w regionie kieleckim, 
ale też z sąsiednich województw. Kiedyś 
podliczyłem i okazało się, że opracowałem 
lub byłem współautorem ponad 400 projek-
tów, a we własnym biurze w ostatnich latach 
zrealizowałem 40 tematów. Np. węzeł z wia-
duktami na ul. Krakowskiej czy wiadukt 
drogowy na Grunwaldzkiej w Kielcach – 
wspomina Marian Dolipski, jeden z senio-
rów kieleckiego mostownictwa.

– Dlaczego mosty? Moim zdaniem in-
żynieria komunikacyjna jest interesującą 
dziedziną budownictwa, wydawało mi się, 
że to będzie frapujące zajęcie. Nie mam 
za sobą wielkich inwestycji, ale te średnie 
i mniejsze jakie wykonywałem na drogach 
wojewódzkich i lokalnych, też dają wiele 
radości, jeśli spełnia się oczekiwania spo-
łeczności i zleceniodawcy.

– W tym czasie nastąpiły szalone zmiany, 
szczególnie po roku 2000, kiedy odstąpiono 
od stosowania prefabrykatów mostowych. 
Technologia wykorzystywana przez blisko 
40 lat miała jedną dobrą zaletę – szybciej 
budowało się mosty. Natomiast wadą były 
połączenia elementów prefabrykowanych, 
co obniżało trwałość konstrukcji mostowych 
i koniecznośc częstych remontów. 

– Teraz wszystkie ważne obiekty mo-
stowe wykonuje się w technologii betonu 
sprężonego lub wylewanego bezpośrednio 
na budowie, albo w konstrukcji stalowej, do 
której są obecnie odpowiednie materiały dla 
zabezpieczenia stali przed korozją. Przykła-
dem są wiadukty, mosty i estakady na S7 do 
Skarżyska, gdzie 90 proc obiektów powstało 
w systemie betonu wylewanego lub z kon-
strukcji sprężonych. 

– Technologie te są możliwe, ponieważ po-
jawiły się nowoczesne systemy rusztowań i de-
skowania wykonywane przez specjalistyczne 
firmy. Mimo dużej pracochłonności, jest to 
szybkie i w miarę dokładne budowanie.

– Zmieniła się diametralnie technika pro-
jektowania, do praktyki weszły nowe progra-
my. Np. całą statykę wykonywania konstruk-

cji liczy się na programach komputerowych, 
co przyspiesza opracowanie dokumentacji 
jak i gwarantuje poprawną jakość. I co rów-
nie ważne oszczędność w projektowanych 
elementach konstrukcji, można je wielokrot-
nie przeliczać, sprawdzać, by uzyskać jak 
najkorzystniejsze rozwiązanie. 

- Mimo nowoczesnych metod, dalej za 
projekt odpowiada jego autor oraz osoba 
sprawdzającą, co jest istotne, bo takie opra-
cowanie jak projekt budowlany, jest pod-
stawą otrzymania pozwolenia na budowę. 
Nim do tego dojdzie, projektant jest zobligo-
wany przez inwestora do załatwiania wielu 
formalności, przeprowadzania uzgodnień 
z administracją architektoniczno - budow-
laną, A to zajmuje dużo czasu i często sporo 
nerwów, na samo zaprojektowanie obiektu 
zostaje 20-30 proc. czasu projektanta.

– Przekroczenie terminu na opracowa-
nie projektu, obłożone jest przez inwestora 
srogimi karami. W przypadkach przedłuża-
jących się peregrynacji z uzyskaniem uzgod-
nień, bardzo trudno jest przekonać zlecenio-
dawcę, że nie ma w tym winy projektanta. 
Obie strony są pod obstrzałem – inwestor 
atakowany jest przez wykonawcę, który nie 
rozpoczyna prac, bo nie ma projektu, a pro-
jektant jest straszony konsekwencjami przez 
inwestora.

– Coraz częściej inwestorzy sięgają po 
formułę kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”. 
Po pierwsze – mają większy wpływ na to co 
chcą wybudować, a szczególnie na etapie 
projektowania zarówno pod względem tech-
nologii i kosztów inwestycji, a ostatnio także 
pod kątem przyszłych kosztów eksploatacji. 
Projektant we współpracy z wykonawcą 
są w stanie zrealizować obiekt w najko-
rzystniejszych warunkach dla inwestora. 
W przypadku jeśli projektant opracowuje 
projekt dla nieznanego wykonawcy, może się 
okazać, że niektóre rozwiązania czy zasto-
sowane materiały są kwestionowane przez 
firmę budowlaną, wówczas inwestor musi 
włączyć się w rozstrzyganie sporów, akcepto-
wać zmiany, projektant musi zmodyfikować 
projekt, co wydłuża okres realizacji inwesty-
cji. Obie formuły są stosowane zależnie od 
stopnia skomplikowania inwestycji, w obu 
najsłuszniejszym rozwiązaniem jest nadzór 
autorski projektanta

– Postęp w mostownictwie? Jest ogromny, 
nowe technologie są znane w kraju od lat. 
Opracowując oferty przetargowe w KPRM, 

później w Skanska, miałem sposobność po-
znać dokładnie wiele inwestycji mostowych 
w kraju, stosowanych technologii i rozwią-
zań konstrukcyjnych. Mimo, iż nie wygry-
waliśmy wszystkich przetargów, to jednak 
na bieżąco wiedzieliśmy o tym co się dzieje 
w tej dziedzinie. Wizytowaliśmy budowy, by 
zbierać informacje i doświadczenia, często 

o nowych rozwiązaniach na mostach dysku-
towaliśmy w pracowniach i biurach. 

- Jadąc polskimi drogami z przyjemno-
ścią widzę sporo ciekawych i nowoczesnych 
rozwiązań, potwierdzających, że potrafimy 
budować mostowe obiekty, nawet te najwięk-
sze. Z jeszcze większą satysfakcją spoglądam 
na obiekty, które projektowałem przed kilku-
dziesięciu laty, a które do dziś spełniają swą 
role i posłużą jeszcze przez długi czas.

- Mostom poświęciłem całe zawodowe 
życie, także lata na emeryturze zajmują mi 
mosty. To nie tylko profesja, ale ulubione 
hobby. Tym bardziej, jeśli wykonuję coś po-
trzebnego, dla licznej społeczności, o co czę-
sto jestem nawet proszony. Jak nie poświęcić 
na to czasu i sił? 

Z lotnictwa do… mostów 

Marian Dolipski, absolwent dróg, mostów 
i lotnisk wydziału budownictwa lądowego 
Politechniki Krakowskiej. Był stypendystą 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Ka-
towicach i tam rozpoczął prace m.in. przy bu-
dowie wiaduktów kolejowych. Później z żoną 
– kielczanką - przeniósł się do Kielc. Przez 
30 lat pracował w  BPBK, w którym był kie-
rownikiem zespołu projektowego w pracowni 
dróg i mostów. Był trzy lata na kontrakcie 
w Libii, gdzie uczestniczył w pracach mo-
stowych i drogowych. W dawnym KPRM 
później w Skanska kierował marketingiem 
– ofertami przetargowymi, wycenami zleceń, 
przygotowywaniem kontraktów. Po przejściu 
na emeryturę, by się nie nudzić podjął dzia-
łalność gospodarczą – biuro projektowe.
Ma uprawnienia bez ograniczeń do projek-
towania i wykonawstwa robót mostowych 
i drogowych, jest członkiem naszej Izby.

seniOr
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list 
Panie Redaktorze!
Proszę odpowiedzieć, czy doczekam się, 

że moje ograniczone uprawnienia budowlane 
zostaną mi rozszerzone na bez ograniczeń?

Pytam dlatego, że syn nie daje mi spokoju. 
Nie może zrozumieć, że jako absolwent poli-
techniki, po czterech latach praktyki i zdaniu 
egzaminów ma pełne uprawnienia.

Tato – to jest krzywda i niesprawiedli-
wość – powtarza po wielokroć.

Ja skromny inżynier (bez mgr), po la-
tach pracy na budowach dużych obiektów w 
kraju i za granicą, mogę tylko w ciszy tłumić 
gorycz sytuacji. Nikomu nie zazdroszczę, 
nie mam do nikogo pretensji, ale do tej pory 
liczyłem na zrozumienie dla takich jak ja bu-
dowlanych. Chyba się przeliczyłem.

Z poważaniem P.St.

budowa i remonty obiektów mostowych

roboty inżynieryjne

letnie i zimowe utrzymanie dróg i mostów

montaż barier energochłonnych

PPHU „Bionatura” Piotr Rosół
28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 69

tel.fax. 41/386 52 82, 604 092 785
bionatura1@poczta.onet.pl

nOWy na miejsce staregO
Przy rondzie ONZ w Warszawie wybu-

dowany przed 14-laty 83 – metrowy wieżo-
wiec, okazał się mało przydatny do nowych 
potrzeb. Nowy będzie miał 188 m wysoko-
ści, 60 tys. m2. powierzchni. Zastosowano 
w nim ukośne dachy dla zapewnienia natu-
ralnego doświetlenia pomieszczeń w sąsied-
nich budynkach.

Waldemar Domżał, po 42 latach pracy 
w budownictwie przeszedł na emeryturę. 
Zgodnie procedurami. Mimo to do końca 
inwestycji pełnił funkcję dyrektora kontrak-
tu S7. Obecnie pilotuje nowe zadanie – jest 
dyrektorem kontraktu budowy ulicy Zagłoby 
w Ostrowcu.

- Ogrom doświadczenia i zdobytej wie-
dzy, zarówno w projektowaniu jak i wyko-
nawstwie. Mam za sobą prowadzenie dużych 
budów za granicą, w kraju, zarządzanie po-
ważnymi kontraktami, do tego uprawnienia 
budowlane od 1973, dzięki którym spełniam 
najostrzejsze wymagania techniczne inwe-
storów w przetargach publicznych. Dlatego 
jestem potrzebny firmie i stąd propozycje 
współpracy ze Strabagiem.

Lata pracy to także liczne grono wycho-
wanków, ludzi którzy zdobywali doświadcze-
nie zawodowe pod okiem szefa, dyrektora.

- Było ich wielu, szczególnie gdy szefo-
wałem pracowni projektowej. Na kontrak-
tach zagranicznych miałem wielu młodych 
dobrze zapowiadających się budowlanych, 
w Exbudzie i później w Skanska. Obfitym dla 
budownictwa był okres węgierski. W ciągu 15 
lat budowano tam hotele i osiedla mieszka-

Po 42 latach pracy

niowe, ekipy kieleckiej firmy pracowały przy 
Operze Budapeszteńskiej i Węgierskiej Aka-
demii Nauk. Jako szef rynku węgierskiego 
zatrudniałam w najlepszym okresie dwa ty-
siące osób. Exbud był wówczas największym 
przedsiębiorstwem na Węgrzech. Wielu bu-
dowlanych po doświadczeniach zagranicz-
nych powróciło do kraju, do regionu świę-
tokrzyskiego, uruchomili własne firmy, inni 
stali się menedżerami kierującymi przedsię-
biorstwami krajowymi i zagranicznymi.

inFOrmacje
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Poseł Jan Cedzyński (z zawodu inżynier 
budownictwa) dość aktywnie wystartował 
w sejmowej kadencji. Oprócz ogólnych spraw 
przedstawianych na forum Sejmu, wystoso-
wał zapytania poselskie dotyczące regionu 
świętokrzyskiego. 

W sprawie odcinków dróg krajowych 
przekazywanych samorządom gminnym, 
po wybudowaniu dróg ekspresowych i auto-

Zapytania
strad. Kolejne zapytanie dotyczyło moderni-
zacji linii kolejowej Warszawa – Kielce oraz 
budowy łącznicy Czarnca – Włoszczowa. 
Pytał też o losy przebudowy drogi 73 na od-
cinku miejskim oraz poza miejskim, włącznie 
z obwodnicą Morawicy. 

Jedna z interpelacji dotyczyła skutków 
prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców 
Mineralnych. 

Przedmiotem nowelizacji jest zastąpienie 
w kodeksie dotychczasowych umów o robo-
ty budowlane, szerszą kategorią kontraktów 
oraz zrównanie sytuacji prawnej podmiotów 
biorących udział w procesie budowlanym. 
Dotyczy to w szczególności, dostawców 
oraz biur projektowych. Aktualne przepisy 
uprzywilejowują podwykonawców, dając im 
możliwość uzyskania gwarancji zapłaty od in-
westora. Gwarancji takiej nie mają dostawcy 
i biura projektowe.

Jest to wykorzystywane przez wykonaw-
ców i podwykonawców, którzy pod różny-
mi, częstokroć naciąganymi pretekstami, 
wykorzystują swoją faktyczną przewagę 
na rynku i odwlekają terminy płatności za 
dostawy i zrealizowane prace projektowo-
wykonawcze. Nierzadkie są sytuacje, kiedy 
wiele miesięcy po dokonaniu odbioru prac 
przez inwestora i wypłaceniu wykonawcy 
należności, dostawcy i biura projektowe 
wciąż oczekują na zapłatę. Prowadzi to do 
szkodliwych dla całej gospodarki zatorów 
płatniczych i de facto kredytowania dzia-
łalności wykonawców przez mniejsze pod-
mioty gospodarcze.

Można też zauważyć stosowanie przez 
wykonawców przy odbiorach robót od tzw. 
nieoficjalnych podwykonawców, wyższych 
standardów niż to czynią wobec podwyko-
nawców zgłoszonych do inwestora. Służy to 
nie tyle zapewnieniu wyższej jakości prac, 
ile odwlekaniu w nieskończoność zapłaty za 

Poseł pisze ustawę…

wykonane i zaakceptowane przez inwestora 
prace. W przygotowanej nowelizacji postę-
powanie takie będzie niemożliwe. Wyko-
nawca inwestycji będzie wypłacał należności 
podwykonawcom po dokonaniu odbioru 
robót lub obiektu przez inwestora.

Zmiana prawa w tym zakresie jest rów-
nież w interesie inwestorów, którzy przy na-
łożonym obowiązku zapewnienia płatności 
dla dostawców, będą mieli większy wpływ 
na jakość dostarczanych materiałów oraz ich 
terminowość. 

Rynek coraz częściej wymusza realizację 
inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj”. W takiej sytuacji biura projektowe są 
podwykonawcami generalnego wykonaw-
cy. Brak gwarancji wynagrodzeń dla biur 
projektowych stawia je w znacząco gorszej 
sytuacji. Podwykonawcy robót wynagro-
dzenie mają zagwarantowane w ustawie: 
(art. 6471 K .C.), co jest uprzywilejowaniem 
w stosunku do biur projektowych oraz do-
stawców. 

Wszelkie argumenty przemawiają za tym, 
aby wszystkich uczestników procesu budow-
lanego zrównać w uprawnieniach płatniczych 
z podwykonawcami. 

Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli 
dostawcom i biurom projektowym bardziej 
skutecznie dochodzić ich należności i zmniej-
szy zatory płatnicze utrudniające działalność 
zwłaszcza mniejszych uczestników procesu 
budowlanego. 

Poseł Sławomir Kopyciński, wiceprzewodniczący komisji finansów, przygo-
tował nowelizację ustawy „Kodeks cywilny” w zakresie umów zawieranych 
w procesie budowlanym. Projekt został podpisany przez grupę posłów 
i skierowany do marszałka Sejmu. Sądzimy, że zainteresuje to członków Izby 
prowadzących własną działalność gospodarczą lub kierujących firmami 
produkcyjnymi i biurami projektowymi.

Wywracają się  
rusztowania

EMAS co to jest?
Europejski system zarządzania środowi-

skowego EMAS zobowiązuje zakład do co-
rocznego publikowania na stronie interneto-
wej efektów działania w tej dziedzinie – tzw. 
deklaracji środowiskowej - do wiadomości 
społeczności lokalnej. Np. poziom emisji, 
ilość odpadów. Konieczne jest także współ-
działanie ze społecznością miejscową. 

Stawia je przeważnie dostawca lub firmy 
specjalistyczne przez niego wynajęte. Mon-
terzy muszą mieć specjalne uprawnienia. 
Wcześniej przed przystąpieniem do ustawia-
nia rusztowania, powinno być sprawdzone 
podłoże, stabilność gruntu.

– Z rusztowaniami wokół bryły obiektu, 
przy ścianach zewnętrznych nie ma kło-
potów, trzeba zapewnić dobre ustawienie 
i odpowiednie mocowanie do ścian. Poważ-
niejsze są rusztowania do nietypowych ele-
mentów konstrukcyjnych jak np. w Galerii 
Korona do wykonania konstrukcji stalowej, 
ślusarki aluminiowej świetlika lub do niety-
powych elementów konstrukcji żelbetowej. 
W sytuacjach trudnych wykonuje się projekt 
rusztowań, z uwzględnieniem wymogów 
producenta, który musi zostać zatwierdzony 
przez jego konstruktora – wyjaśnia szef bry-
gady montażowej rusztowań. 

z parlamentu



172/2012 Biuletyn Świętokrzyski

Piaski budowlane – przez cały rok z atestami 
-  dla budownictwa i drogownictwa
-  do betonów, zapraw budowlanych i mas bitumicznych
-  na podsypki, nasypy, warstwy ods czaj ce
-  na podbudowy dróg, do zag szcze

Ziemia ogrodnicza i trawnikowa

Usługi transportowe samochodami wielotona owymi
-  naczepy, wywrotki i pojazdy oplandeczone

Usługi sprz towe 
-  wykopy, roboty ziemne 
-  wyburzenia

ZWP MOSTY Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku
26-060 Chęciny, Mosty 40
tel. 606 309 529, tel./fax. 41/312 74 40, zwpmosty@interia.eu 

Kierownik robót wraz z operatorem żura-
wia samojezdnego powinni omówić zorgani-
zowanie stanowiska, wybrać jego lokalizację, 
a kierownictwo budowy ma obowiązek takie 
miejsce przygotować. Np. podbudowę, płyty 
betonowe, ewentualne zagęszczenie jeśli to 
ma być na gruncie nasypowym, co jest opisa-
ne w instrukcjach. To jest podstawa rozpoczę-

Spadające żurawie
cia pracy. Jeśli ktoś podąża na skróty, bo czas 
goni, bo sprzęt jest w innym miejscu potrzeb-
ny, sam stwarza zagrożenie.

Dlaczego się więc przewracają? 
– Mógł być niesprawny, mogła zadziałać 

jakaś blokada i doszło do wahnięcia dźwi-
gu. Warunki pogodowe, np. .silny porywisty 
wiatr. Kolejna przyczyna - błąd pracowni-
ka. Przekroczenie dopuszczalnego ciężaru 
podnoszonego elementu. Nie zawsze moż-
na dokładnie oszacować wagę elementu. 
W nowych jednostkach samochodowych są 
ograniczniki sygnalizujące i operator wie 
ile podnosi – mówi Radosław Mikulski, kie-
rownik budowy z SPS Construction, członek 
Izby Lubelskiej.

Przy żurawiach wieżowych, sprawy są 
ostrzej egzekwowane i poważniej traktowane. 
Żurawie są wynajmowane na budowę wraz 
operatorami, firma zajmuje się montażem 
i demontażem. Przed pierwszym wejściem na 
budowę, operator okazuje swoje dokumenty, 
w tym aktualne uprawnienia do obsługi dane-
go żurawia.

– Firma wynajmująca wykonuje też 
– jak w przypadku Galerii Korona, gdzie 
korzystano z  siedmiu żurawi wieżowych 

– plan bezkolizyjnej ich pracy. Zawiera on 
uzgodnione z kierownictwem budowy wy-
sięgi, wysokości na których operować będą 
poszczególne żurawie przy zaplanowanych 
miejscach ich posadowienia. Również po-
sadowienie uzgodnione jest z projektantem 
konstrukcji. W przypadku Galerii Korona, 
pod wszystkie żurawie oprócz standardo-
wego fundamentu, zostały zaprojektowane 
i wykonane pale, ze względu na trudne wa-
runki gruntowe.

Wszystkie potrzebne dane zawarte są 
w instrukcji, która obowiązuje operatorów. 
Podczas codziennych spotkań porannych 
z kierownikiem budowy, uzgadnia się zadania 
dla operatorów, jest też możliwość ogólne-
go sprawdzenia ich predyspozycji do pracy 
w tym dniu. Na tak dużych budowach jak 
galeria, na których pracują doświadczeni i od-
powiedzialni fachowcy, nie trzeba było sięgać 
po alkomaty, a te są na wyposażeniu kierow-
nictwa budowy…
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– Dla elektrowni 
w Holandii skoń-
czymy w tym roku 
montaż konstrukcji 
dwóch kotłów węglo-
wych do bloków po 
800 MGW każdy, 
także bunkry na wę-
giel i miał węglowy. 
Zatrudniamy tam 

blisko 200 osób. W niemieckiej elektrowni węglowej Hamma montu-
jemy dwa elektrofiltry po 3,5 tys. ton każdy. W liczącej dwieście osób 
grupie mamy siedemdziesięciu spawaczy. W kwietniu do szwedzkiej 
elektrowni blisko Kiruny pod kołem podbiegunowym, wyjechali pra-
cownicy do montażu dwóch elektrofiltrów. Mają uporać się z tym do 
końca roku. W kraju obecnie dostarczamy i montujemy 8,5 tysiąca 
ton konstrukcji dla Strabaga na budowę mostu na Wiśle w Toruniu. 
Są to elementy stalowych belek o długości do 30 metrów, dlatego tra-
sportowane są w nocy– zwierza się Marek Gutkowski, prezes kielec-
kiego Mostostalu SA.

Mostostal w kraju 
i za granicą

Obiekt oddany, odbyły się koncerty. Wszystko gra. Co było intere-
sującego dla inżyniera w filharmonii?

– Przede wszystkim zagadnienia akustyczne. To było największe 
wyzwanie, bo w czasie budowy nie można przewidzieć jak się spraw-
dzą urządzenia i wszelkiego rodzaju ustroje wytłumienia. Czy obiekt 
spełni oczekiwania inwestora i surowe wymagania muzyków? Na-
pięcie rosło jak zbliżały się próby. Po sprawdzianie z udziałem orkie-
stry, licznej ekipy utytułowanych profesorów – muzyków i znawców 
akustyki w salach koncertowych, można było odetchnąć. Sprawdziły 
się założenia projektanta jak i nasze poprawne wykonanie – zwierza 
się Piotr Tusiński z kieleckiego Unimaxu, kierownik budowy.

Konkretnie co?
– Wybrano konstrukcję żelbetową wylewaną, właśnie ze względu 

na muzyczny charakter obiektu. Płyta pod sceną ma grubość 50 cm, 
aby nie przenosiła drgań akustycznych. Cały obiekt, począwszy od 
płyty fundamentowej po attykę, został postawiony z betonu B-45, 
bez względu na elementy konstrukcyjne. Tak sobie zażyczył pro-
jektant. Chyba chodziło o trwałość obiektu. Konstrukcja nie była 
skomplikowana, uskoki na stropach, zróżnicowana grubość stro-
pów. Elementy strunobetonowe, są też prefabrykowane płyty stropo-
we sprężane o długości 14 metrów stanowiące przykrycie sali kame-
ralnej. Ciekawym elementem są prefabrykowane schody do klatek 
dostarczone przez kielecki Fabet, pozostałe w części ogólnej obiektu 
były wylewane. Siedziska żelbetowe pod widownię też prefabryko-
wane pochodzą z Fabetu.

Wyciszenie?
– To główna funkcja obiektu – w sali koncertowej i kameralnej 

użyto do tego m.in. podkładki izolacyjne - pod parkietem, parkiet 
grubości 36 mm, dźwiękochłonne sufity w obu salach. Płyty spoczyn-
kowe były także izolowane od pozostałej części konstrukcji żelbetowej 
za pomocą tłumików akustycznych. Nawet garderoby są oddzielny-
mi pomieszczeniami wytłumionymi akustycznie – sufit, okna, drzwi. 
Przedsionki także są wytłumione. W salach koncertowych, ściany 
żelbetowe są obłożone podwieszonymi ściankami okładzinowymi 
z cegieł, dopiero na nie montowano ustroje akustyczne. Tak wykona-
na ściana ma grubość 50 cm.

Instalacje? 
– Ogrzewanie podłogowe, ciekawe elementy oświetlenia i pod-

świetlenia wnętrz, klimatyzacja i wentylacja w całym gmachu. Pełne 
wyposażenie w systemy monitoringu, zabezpieczenia i ewentualnej 
ewakuacji. Mogli sie o tym przekonać dziennikarze przybyli na 
spotkanie z kierownictwem filharmonii przed otwarciem, gdy nagle 
zawyły syreny, a z głośników wzywano wszystkich do spokojnego 
opuszczenia obiektu drogami ewakuacyjnymi.

Bez kłopotów?
– Pierwsze pojawiły się podczas wykonywania wykopu. Trafi-

liśmy na zwarte grunty, w tym na łupek warstwowy z wapieniami. 
Ponieważ gmach filharmonii zajmuje całą powierzchnię działki po 
jej granice, nie możliwe było stworzenie zaplecza budowy, radziliśmy 
sobie korzystaniem z zamykania ulic na czas dostaw materiałów, 
elementów konstrukcji czy betonu, a także z malej działki sąsiedniej 
posesji.

Filharmonia

Piotr Tusiński, absolwent budownictwa ogólnego Politechniki Często-
chowskiej, 10 lat pracy na budowach, ostatnio w kieleckim Przedsię-
biorstwie Budowlanym Unimax. Ma uprawnienia bez ograniczeń, czło-
nek Izby Łódzkiej.

Czym się zdobywa zlecenia? Prezes M.Gutkowski ocenia, że są to 
lata trudnej pracy. Inwestorzy muszą poznać partnera, a nieraz spraw-
dzić jego możliwości, zaglądają w każdy kąt zakładu, by się upewnić, 
że jest się sprawnym kontrahentem. Trzeba też umieć wpychać się do 
grona zaufanych zleceniodawców, mieć poważne referencje. I spółce 
z Dymin się to udało. Dlatego m.in. współpracują z Rafako, producen-
tem znakomitych elektrofiltrów.

– Do tego potrzebni są znakomici fachowcy, konieczna jest spraw-
na kontrola jakości i przyzwoita organizacja. Mam satysfakcje, że 
stworzyłem atmosferę, w której ludzie czują się związani z firmą, 
na dobre i złe, pójdą za nią, bo są jej pewni. Liczę, że wspólnie uda 
nam się przeżyć kryzys, który dopada nasze budownictwo. Zaczyna 
brakować robót, zarówno w kraju jak i za granicą, wielu firmom 
grozi upadek. Ostatnio na przetargach o najmniejsze zlecenia infra-
struktury drogowej, startuje do trzydziestu firm, prześcigających się 
w obniżaniu oferowanych cen do granic absurdu, poniżej kosztów. 
My też od dawna obniżamy ceny, ale nie aż tak. Jesteśmy na razie na 
plusie, przy zachowaniu bardzo niskich marż.

Nadzieją przyszłościową są inwestycje w energetyce krajowej, które 
ruszą za dwa, trzy lata. Ratunkiem mogą być bloki energetyczne opalane 
biomasą. Pojawiają się zapowiedzi budowy spalarni śmieci. Zleceń na 

drogowe obiekty 
też w najbliższym 
okresie nie bę-
dzie, a jeśli cos się 
pojawi, to będą 
przeprojektowy-
wać na konstruk-
cje żelbetowe, bo 
stal jest zbyt dro-
ga., choć szybsza 
w montażu.
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Projekty 
- z zakresu inżynierii wodnej i sanitarnej
- zbiorników wodnych
- polderów przeciwpowodziowych
- melioracji wodnych podstawowych 

Opracowania 
- ochrony litosfery, hydrosfery 
  i atmosfery

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, 
tel.12/ 263 78 58, fax.12/263 60 19, biuro@ate-perfekt.com.pl 
Oddział: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 15A, tel/fax: 41/344 67 00

biurokielce@ate-perfekt.com.pl www.mkmperfekt.pl

Decydujący głos na budowach dofinanso-
wywanych z europejskich funduszy mają in-
żynierowie, kierownicy, inspektorzy projektu 
lub kontraktu, reprezentujący inwestora. Na-
zwy bywają różne, jak udziwnione często sys-
temy organizacji procesu inwestycyjnego. Im 
podlegają inspektorzy nadzoru poszczegól-
nych robót branżowych jeśli tacy są. Inspek-
torzy ci nie mogą podjąć decyzji dotyczących 
jakichkolwiek zmian, oni opisują i stwierdzają 
zgodność np.z aprobatą techniczną, z deklara-
cją zgodności, z projektem, z dopuszczeniami 
do warunków polskich i stosowania w naszym 
kraju. Czy potrzebny jest tak rozbudowany 
system na budowie? Jest jeszcze kierownik 
budowy, wielu dyrektorów i kierowników ko-
ordynacyjnych. Czy nie za dużo biurokracji 
za unijne i krajowe pieniądze?

– Na takich budowach jak filharmonia, 
oczyszczalnia ścieków, budowa dróg ekspre-
sowych, magistralnych sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, obiektów przemysłowych 
czy nawet skomplikowanych kampusów 
uczelnianych, wiele specjalistycznych funkcji 
jest nieodzownych. Nie wystarczy np. jeden in-
spektor konstrukcyjno - budowlany, bo musi 
być jeszcze nadzorca branży architektonicz-

nej, sanitarnej – często funkcje są rozdzielo-
ne do instalacji i sieci a inny do wentylacji i 
klimatyzacji, dwóch inspektorów „elektrycz-
nych”- części elektroenergetycznych oraz od 
akustyki i elektroakustyki. Bywa jeszcze spe-
cjalista od skomplikowanych systemów mo-
nitoringu, automatyki, kontroli, szczególnie 
w obiektach inteligentnych. A firmy specja-
listyczne od urządzeń scenicznych, kurtyn, 
oświetlenia specjalistycznego, dźwigów itp. 
urządzeń, w tych robotach są potrzebni kie-
rownicy budów z firm wykonawczych lub 
dostawczych. Na mniejszych budowach, tak-
że dofinansowywanych z pieniędzy UE, tylu 
inspektorów jest niepotrzebnych, ale bywa że 
jest ich tyle samo. Inną sprawą są dodatkowi 
fachowcy angażowani przez inwestora lub 
generalnego wykonawcę – twierdzi inspektor 
nadzoru Stefan Świerk. 

Uzupełnijmy, że bywa jeszcze kierownik 
kontraktu i jego zastępca (reprezentują wyko-
nawcę), a kierownik budowy ma czasami swe-
go zastępcę oraz branżystów – niekiedy trzech, 
czterech. Mimo to, są opinie, że nadzór jest 
jeszcze niewystarczający, zwłaszcza, gdy na bu-
dowie pracuje 300 - 500 osób, to inspektorzy 
mają co robić przez dziesięć godzin dziennie.

Nie po raz pierwszy wraca temat budow-
lanej biurokracji, sprawozdawczości i zatrud-
nienia, a nawet konfliktów do jakich dochodzi 
– kto ma rację. 

Zgodnie z polskim prawem budowlanym 
za budowę odpowiada jej kierownik, nad-
zoruje inspektor, a w przypadku inwestycji 
prowadzonej według czerwonego FIDIC-a, 
są wspomniani na początku ludzie od projek-
tu lub kontraktu, niekiedy osoby fizyczne, na 
dużych budowach firmy nadzorcze. 

Przepisy unijne mówią, że dyrektywy eu-
ropejskie powinny być dostosowane do prawa 
krajowego. Czy to nie krajowi urzędnicy kom-
plikują procesy wykonawcze, rozliczenia i całą 
sprawozdawczość? Gdyby ograniczyć papier-
kowej roboty, to nie byłyby potrzebne etaty ze 
strony wykonawcy np., zastępcy kierownika 
kontraktu i zastępcy kierownika budowy. Nie 
wszystkie firmy wykonawcze wprowadziły 
budżetowanie budów, a tym bardziej, nie sce-
dowały – w ramach zaufania - na kierowników 
budów uprawnień do podpisywania umów, an-
gażowania podwykonawców drobnych robót. 

Przed dwoma laty, publikując wypowiedzi 
kierowników budów, wielokrotnie powtarza-
ły się stwierdzenia, że urzędników na budo-
wie jest ci dostatek, a jak przyjdzie kontrola, 
wszyscy nagle znikają, zostaje sam kierownik. 
Bo on za wszystko odpowiada…

Biurokracja unijna
utruDnienia
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Rozmowa z okręgowym inspektorem pracy Januszem Czyżem  
i jego zastępcą ds. nadzoru, Edwardem Jaroszem.

Na skróty

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków?
J.C. – Zdecydowanie najwięcej na budo-

wach mniejszych obiektów, gdzie zaangażo-
wane bywają małe firmy lub kilkuosobowe 
grupy. Nie zawsze są to doświadczeni fa-
chowcy, na dodatek pracodawca nie respek-
tuje podstawowych przepisów bhp. Brak 
przeszkolenia pracowników, brak badań le-
karskich, pracownicy nie znają oceny ryzyka 
zawodowego, nie zostali zapoznani z zagro-
żeniami jakie mogą wystąpić na budowie. 
Nie zapewniono sprzętu zabezpieczającego, 
dozoru nad metodami pracy.

Budowy, na które rzadko kto zagłada?
J.C. – Jeśli trafimy na taką budowę i zo-

stawimy wnioski i zalecenia, to są one wyko-
nywane, z obawy o surowe kary. Tylko, że 
nasi inspektorzy nie mogą być na każdej ma-
łej budowie. Na tych małych inwestycjach 
nie ma przecież inspektorów nadzoru, bywa 
często, że i kierownik odwiedza plac budowy 
raz na kilka dni. Niekiedy pracą grupy pra-
cowników kieruje jeden z nich, trochę lepiej 
znający się na budowaniu.

Z dużymi budowami jest chyba lepiej?
J.C – Poziom przestrzegania przepisów 

bhp jest dużo wyższy, lepsza jest też kultu-
ra pracy, pracują wybrani fachowcy, lepiej 
wyszkoleni i z doświadczeniem. Firmy wy-
konawcze, a na niektórych poważnych in-
westycjach także inwestorzy, mają swoich 
inspektorów zajmujących się bezpieczeń-
stwem pracy. Mimo to i na tych budowach 
zdarzają się wypadki. I to ciężkie , zawinio-
ne przez pracodawców ale i pracowników, 
np. będących pod wpływem alkoholu.

Funkcyjni z uprawnieniami pomagają?
E.J. – Wprawdzie inspektorzy nadzoru 

powinni interesować się sprawami bezpiecz-
nej pracy, ale nie zawsze o tym pamiętają. 
My kontaktujemy się z kierownikami budów 
jako odpowiedzialnymi w imieniu swych 
pracodawców za warunki na budowie i sto-
sowanie bezpiecznych zasad pracy. Szkopuł 
w tym, że często kierownik prowadzi kilka 
budów jednocześnie. Bywa przecież i tak, że 
przedsiębiorca jest kierownikiem, ale i za-
opatrzeniowcem, biega za dokumentami, 
projektantem, rozliczeniami. Jego pracow-
nikami nikt nie kieruje i nie nadzoruje. Do-
piero jak zdarzy się nieszczęście, wówczas 
przychodzi pora na refleksje..

Przyczyny?
E.J. – Upraszczanie sobie pracy, tenden-

cje na skróty, lekceważenie znanych zasad, 
a także rozmyślne rezygnowanie z zabez-
pieczeń. Np. po co przypinać karabinek 
pasa, lub zabezpieczyć się liną do szelek, 
która akurat jest obok niego, jak on tylko na 
chwilę chce sięgnąć wyżej poza obrys obiek-
tu. I spada. Na rusztowaniu zdejmuje się 
poprzeczką lub barierkę zabezpieczającą, 
bo łatwiej będzie odebrać paczki ze styro-
pianem. Odbiera, odwraca się i zapomina, 
że nie ma barierki i spada. Brak drabinek 
między pomostami na rusztowaniu, pra-
cownicy na wyższe piętra wchodzą po kon-
strukcji rusztowania. Jak zejdą?

Ochrony? 
E.J. – Duży postęp nastąpił w stosowa-

niu sprzętu ochrony osobistej, zabezpie-
czeń przy pracach na wysokościach, przy 
robotach w wykopach. Firmy handlowe 
pospieszyły z atrakcyjnymi ofertami, a su-
rowe odszkodowania i kary sądowe, skło-
niły pracodawców do wyposażenia swych 
pracowników w ten sprzęt. Wiele pomaga-
ją szkolenia, dostrzegany jest też wyższy 
poziom zrozumienia u pracowników, któ-
rym już nie przeszkadzają kaski, okulary, 
pasy z karabinkami czy szelki. Spotykamy 
się wręcz żądaniami pracowników wobec 
szefów, że takie zabezpieczenia oni muszą 
mieć.

Wnioski?
E.J. – Nie poprzestajemy na kontro-

lach, organizujemy szkolenia, przeprowa-
dzamy audyty w firmach, szczególnie tych 
małych, pomagamy w rozwiązywaniu 
problemów bezpieczeństwa. Zapraszamy 
na spotkania, podczas których sugeruje-
my co należy zrobić, gdzie sięgnąć po rady 
i przykłady dobrych rozwiązań.

J.C. – Od lat w naszych przedsięwzię-
ciach stosujemy nie tylko kontrole, nakazy, 
kary, ale staramy się też uczyć właścicieli 
firm i pracodawców, pokazujemy co robią 
źle, wskazujemy błędy i dostarczamy mate-
riały i publikacje do wykorzystania. Mamy 
konkursy dla pracodawców z zakresu bez-
piecznego budownictwa, np.„Bezpieczna 
budowa” - ukazujemy dobrze zorganizo-
wane budowy. I chętnie firmy zgłaszają 
swe budowy do tych konkursów.

Brak ładu
– Jak zagospodarować ziemie nadwi-

ślańskie, gdzie poldery, gdzie tereny wyłą-
czone z zabudowy dla ewentualnego przy-
jęcia nadmiaru wody? Takie opracowanie 
powinna najpierw dostarczyć instytucja 
zarządzająca rzeką, by po konsultacjach 
z samorządami lokalnymi ustalić strategię 
inwestycyjną. Twierdzę, że nie musimy pod-
wyższać walów, lecz w wielu miejscach je ob-
niżyć, by nadmiar wody samoczynnie rozlał 
się na przewidziane tereny zalewowe. Jest to 
przykład błędnej polityki tworzenia ładu 
przestrzennego w kraju.

W lokalnym wymiarze też?
– Oczywiście. Przed laty opracowywano 

plany rozwoju np. dla całego miasta, następ-
nie wizje te uszczegóławiano dla poszczegól-
nych dzielnic, osiedli, w postaci miejscowych 
planów. Od kilku lat tworzy się miejscowe 
plany nawet dla wybranych ulic lub wy-
cinków osiedli. Często po kątem jednego 
inwestora. Np. lokalizowano duży obiekt 
handlowy w centrum miasta, wśród wąskich 
uliczek, gdzie już był utrudniony ruch, a co 
dopiero byłoby po wybudowaniu marketu.

Dlaczego tak się dzieje?
– Bo nikt nie słucha tych, którzy mają 

wiedzę i doświadczenie. Nie ma również 
dyskusji nawet między przedstawicielami 
np. branży budowlanej, w obawie by nie 
podpaść władzom samorządowym za od-
mienny pogląd i przegrać wyścig przetargo-
wy o zlecenia… 

W kontaktach z urzędami, fachowiec 
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem jest 
przegrany, bo władze samorządowe uważa-
ją ,że mają najmądrzejsze pomysły w spra-
wach budownictwa.

(Doświadczony budowlaniec)

rOzmOWy
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ROBOTY 
DROGOWE

– „Młody” zdał egzaminy i dzięki temu przybył nam jeszcze jeden 
pracownik z uprawnieniami budowlanymi. A jest to ważne, bo coraz 
częściej otrzymujemy zlecenia w systemie zaprojektuj i wykonaj, mu-
simy dostosować się do oczekiwań zamawiających. Jak dotąd idzie 
nam dobrze – zwierza się Andrzej Kuzia, z kieleckiego Multiinstalu.

Właśnie dla Parku Technologicznego projektowali i wykonali 
przyłącza gazowe i energetyczne wraz z transformatorem do dwóch 
nowych hal.W nowej filharmonii dostali do wykonania dwa systemy 
wodociągowe (prowadzące z rożnych ulic ) do zasilania urządzeń po-
żarowych w tym obiekcie. Pod Grunwaldzką prowadzili kanał desz-
czowy wykonany na długości 31 metrów przewiertem sterowanym 
i to na dużej głębokości. Trafili z dokładnością centymetra. Dla Traktu 
wykonywali roboty ziemne i instalacyjne na Warszawskiej, zbiornik 
pod fontanną i komorę wodomierzową. Były to trudne prace, ze wzglę-
du na pozostałości starego koryta Silnicy.

- Był to dobry rok, zrealizowaliśmy wiele nowych zadań, a przy 
tym mamy w stałej konserwacji kanalizację deszczową w mieście. Na 
skutek wielu dużych budów, ruchu ciężkich samochodów po ulicach, 
do kanalizacji trafia sporo ziemi, piasku, liści z drzew, co powoduje 
zatykanie rurociągów, studzienek i wpustów. Nie ma lekko.

I tak od sześciu lat na rynku kieleckim rozwija się młoda firma 
z ambicjami. Powstała dość przypadkowo, z pomocą pani Eli Dorosz-
kiewicz, która angażowała pracowników Multiinstalu jako podwy-
konawców. Szybko się usamodzielnili, skompletowali udany zespół 
fachowców, inwestują w nowoczesny sprzęt, bez kredytów i dotacji. 
Wszystkie rodzinne oszczędności szły w unowocześnianie firmy. Bez 
kompleksów stają do przetargów o poważne zlecenia. Nie boją się 
współpracy w roli podwykonawców z tuzami rynku instalacyjnego.

- Specjalizujemy się robotach sieciowych, można nawet powiedzieć 
skomplikowanych, bo to wyzwala dodatkowe emocje i zaangażowa-
nie pracowników, aby wywiązać się jak najlepiej. Gminy i instytucje 
zlecają nam wyceny i kosztorysy projektowe, bo wiedzą, że zrobimy 
to rzetelnie. Kontrahenci szanują nas za solidność i terminowość. Za-
łoga chwali dobre warunki, regularnie wypłacane wynagrodzenia, 
ciekawe roboty.

Nie boją się

Andrzej Kuzia, informatyk po Radomskiej Politechnice, prowadził firmę 
budowlana, pracował na Politechnice Świętokrzyskiej, kilka lat w poli-
cji. Za namową znajomych, wrócił do budownictwa, do firmy założonej 
przez żonę.

– Moje początki w Izbie rozpoczęły się w okresie przygotowaw-
czym, kiedy z nieżyjącym już Jerzym Wójcickim pojechaliśmy do Sta-
szowa na spotkanie z budowlańcami. Wybraliśmy tam pełnomoc-
nika, rozmawialiśmy o sprawach, którymi powinna się zajmować 
powoływana Izba. Na zjeździe zostałem wybrany na wiceszefa ko-
misji kwalifikacyjnej i tę funkcję pełnię do dziś – mówi Józef Piwko.

Ponieważ uczestniczył w komisjach egzaminacyjnych, gdy uprawnie-
niami zajmował się UW i teraz, gdy czyni to Izba, ocenia że pod względem 
organizacyjnym lepiej jest obecnie. Poziom merytoryczny, zarówno 
egzaminów jak i działania komisji kwalifikacyjnej zakresie interpretacji 
uprawnień, kwalifikowania wniosków na egzaminy, jest bardzo wysoki.

– Przygotowanie zdających jest porównywalne, zmieniły się jedy-
nie zakresy tematyczne pytań. W poprzednim okresie dotyczyły one 
m.in. norm technicznych, później zostały wycofane jako nieobowią-
zujące, obecnie są one materiałem uzupełniającym. Teraz liczy się 
wiedza praktyczna, to co zawarte zostało w książce praktyk. Przy 
ubieganiu się o uprawnienia projektowe, trzeba przedstawić opraco-
wania projektowe, których poprzednio nie wymagano, zdający opo-
wiadał jedynie o wykonanych projektach.

Wspomnienia

Józef Piwko, absolwent inżynierii sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, 
32 lata pracy zawodowej, ma uprawnienia bez ograniczeń do projekto-
wania i wykonawstwa, rzeczoznawca inżynierii środowiska w zakresie 
instalacji sanitarnych, rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych, a tak-
że ds.bhp.i ergonomii.

z regiOnu
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Jest pan wyrocznią w geodezji, robi pan 
największe zlecenia na hitowych budo-
wach. Zazdroszczą panu w środowisku…

– Na moje ogromne doświadczenie 
pracowałem latami, sprzyjał mi w tym 
charakter człowieka, stale czegoś poszu-
kującego i nieustannie wypatrującego no-
wości. I to od początku. Byłem szefem licz-
nej grupy geodetów u dyrektora Ryszarda 
Zbróga, w firnie zatrudniającej 4,5 ty-
siąca pracowników, budującej obiekty 
przemysłowe i użytku publicznego prawie 
w całym kraju. I myśmy je obsługiwali. 
Fabryki w Radomiu, Starachowicach, 
w Końskich, w Sandomierzu, Iskrę, Che-
mar, Polno SHL w Kielcach, w Sędziszo-
wie, Jędrzejowie, a także Hutę Katowice. 
Mało? Przylgnęła do nas opinia, że bie-
rzemy najtrudniejsze roboty.

W spółce też wam się wiedzie nie najgo-
rzej.

– Powiem szczerze, mieliśmy dobre 
notowania, wielu inwestorów znało nas 
z poprzednich budów, więc nie obawiali się 
ryzyka, oczekiwali mistrzostwa i myśmy im 
to dawali. Zmieniły się techniki i technologie 
pomiarów, inwestowaliśmy w sprzęt cyfro-
wy, lasery, komputery, bo tego wymagały 
duże inwestycje. Dzięki temu obsługiwali-
śmy budowę największej hali Huty Szkła 
i Zakładu Szyb Samochodowych Automotiv 
w Sandomierzu. Do dziś jesteśmy zaprasza-
ni do obsługi ustawiania maszyn i linii pro-
dukcyjnych w tym firmach. Jaką przygodą 
zawodową a zarazem odpowiedzialną pra-
cą była budowa wieżowca Daewo Center 
w Warszawie, przy którym stołeczny obiekt 
Galerii Mokotów był drobnostką. Fabryka 
farmaceutyków Glaxo, centra magazyno-
we Pepsi Cola w Pniewach i Żninie, Coca 
Cola w Niepołomicach. Modernizacja Ce-
mentowni Ożarów, Górażdże, Nowiny – ta 
branża to jest mistrzostwo świata w naszym 
wykonaniu, Zakłady Wapiennicze Trzu-
skawica i Bukowa, sieć stacji paliw Texaco, 
centra handlowe po całym kraju, w końcu 
trafialiśmy także na skomplikowane węzły 
autostradowe. W Kielcach obiekty targowe, 
biurowiec Kolportera, galeria Korona.

Szanują was?
– Muszą się z nami liczyć, bo bez geo-

dety, nie powstanie żaden wielki obiekt. 

Lekcja pokory, solidności
Rozmowa z Maciejem Januszem, 
prezesem Polwers Geodezja Polska

Dziś organizacja na budowach szalenie 
się zmieniła. Tempo budowy jest osza-
łamiające. Dlatego od geodety wymaga 
się dużej fachowości i bardzo sprawnego, 
nowoczesnego sprzętu. I my mamy taki 
sprzęt i operatywnych pracowników. To 
my, naszymi pomiarami decydujemy o ja-
kości robót. Wypracowaliśmy sobie pewną 
renomę, jesteśmy istotnie dobrzy, dlatego 
ciągle nas wzywają do pilnych, interwen-
cyjnych i awaryjnych spraw. Takich firm 
jak nasza, specjalizujących się w geodezji 
przemysłowej jest kilka w kraju. Bo to nie 
tylko obiekt, ale i maszyny, skomplikowa-
ne i długie linie produkcyjne. To są pomia-
ry metroniczne, do jednej setnej milimetra. 
Fizyki, statyki konstrukcji i maszyn nie da 
się oszukać.

Po to pan kupuje nowości…
– Nawet żona mi wypomina, że jak 

tylko o czymś nowym przeczytam, zaraz 
chcę to mieć. Wszystkich w firmie przeko-
nuję, co mi się do tej pory udaje, że lepiej 
kupić nowej generacji sprzęt, niż brać dy-
widendę. Przecież nasze przyrządy i mier-
niki, są najlepszą wizytówką, zarazem 
ułatwieniem w pracy. Jeśli np. jest miernik, 
którym może pomiary załatwić jedna oso-
ba, korzystając z manipulatora w jednej 
ręce, albo przy ustawianiu maszyn, osia-
dań budynków, przemieszczeń budowli, 
których robimy masę, są potrzebne bardzo 
dokładne mierniki. Przykład - ustawienie 
linii technologicznej do produkcji szyb sa-
mochodowych połączonych z dachem. Pie-
kielne trudne zadanie, staliśmy się jednak 

specjalistami, że nawet regulacje ustawie-
nia robimy bez pomocy miejscowych me-
chaników, ale tym samym ponosimy pełną 
odpowiedzialność za końcowy wynik. Tak 
się teraz w świecie pracuje. Musisz być per-
fekcjonistą.

Nie wypalił się pan jeszcze?
– Jest nas trzech starszych, którzy mają 

sporo w swoim dorobku, po kilkadziesiąt 
lat pracy, jesteśmy rzeczoznawcami geode-
zyjnymi. Chcielibyśmy pozostawić dobrze 
przygotowanych następców. ale nie mamy 
armat. Wprawdzie jest w firmie sześciu 
młodych, zdolnych inżynierów. Nigdy nie 
wiemy, czy długo z nami pozostaną. Na-
uczą się trochę geodezji, zrobią uprawnie-
nia. I odchodzą. I tak w koło. W firmach 
wręcz prosi się takich jak my, emerytów 
o pozostanie. A przecież czas byłby naj-
wyższy odpocząć …

Dlatego nie wiadomo kiedy pan powie 
dość?

- Szczerze? Geodezja – oprócz rodziny 
– to moje życie. To mnie kręci. A jednocze-
śnie geodezja uczy pokory, solidności. Jak 
się źle pomierzy, to błąd wyjdzie po roku, 
pięciu lub dwudziestu latach. To wspania-
ły zawód. Być może dlatego jesteśmy tak 
cenieni przez budowlańców?

Maciej Janusz, absolwent geodezji Akade-
mii Rolniczej w Krakowie, zaliczył studium 
urbanistyki na Politechnice Krakowskiej, 48 
lat pracy w budownictwie, w tym w geodezji. 
Wraz kolegami opuścił kielecką „Przemy-
słówkę”i założył w 1989 firmę geodezyjną 
Polwers Geodezja Polska, najstarszą obecnie 
w regionie. Ma uprawnienia, jest rzeczo-
znawcą geodezyjnym.

rOzmOWy
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– Przymierzaliśmy się do zakończenia 
prac 30 września, ale otrzymaliśmy zlecenie 
na wykonanie 6 km chodników, więc realiza-

Do Staszowa później
cja inwestycji przeciągnie się o dwa miesiące 
– powiedział Robert Wnuk ze Strabaga, kie-
rownik modernizacji drogi Chmielnik – Sta-
szów.

Zakończono remonty mostów, wyko-
nana jest obwodnica Kurozwęk, połączenie 
jej z drogą wojewódzką, ułożono warstwy 
bitumiczne. Przewidziano w najbliższych 
tygodniach montaż ekranów. Trwają prace 
wykończeniowe na poboczach, umacnianiu 
rowów, dojść do przepustów dla zwierząt.

Na Żelaznej 
zmiany

Wreszcie wykonawcy mają cały teren do 
dyspozycji i widać to po zwiększonym tempie 
prac na każdym odcinku trasy. Uwagę przy-
kuwają wiadukty i węzeł na skrzyżowaniu 
Żelaznej i 1 Maja.

– Na wszystkich wiaduktach węzła 
1 Maja trwają ostatnie prace, zostały wy-
konane ustroje nośne, włącznie z tym naj-
większym obiektem. Ruszyliśmy z pracami 
przy wykonywaniu murów oporowych. 
W czerwcu chcemy przełożyć ruch na Okrzei 
i Zagnańskiej, aby można było w pełni reali-
zować sieć kanalizacyjną i wodociągową. 
Trwają roboty przy pierwszym przejściu 
podziemnym obok SHL na Zagnańskiej. Po-
dobne dwa przejście powstaną później pod 
nowym rondem przy hotelu Qubus – powie-
dział Łukasz Przygoda z Mota - Engil Central 
Europe, zastępca dyrektora kontraktu budo-
wy węzła „Żelazna”

Łukasz Przygoda, absolwent budowy dróg na 
Politechnice Świętokrzyskiej, uprawnienia 
drogowe bez ograniczeń w 2011, 3 lata pra-
cy i taki szybki awans.

– Zamontowaliśmy wszystkie belki na 
wiadukcie, wykonana została sieć kana-
lizacyjna, wodociągowa w ulicach Grun-
waldzkiej i Żytniej. Po uporaniu się z pra-
cami drogowymi i brukarskimi, wykonaniu 
tymczasowego ronda przy McDonald’s, 
w czerwcu przewidujemy przełożenie ruchu 
w ulicy Żelaznej i Armii Krajowej - zapowia-
da Grzegorz Niemiec z KPRD, kierownik 
kontraktu budowy węzła Grunwaldzka. 

KPRD liderem

Ostatnie deszcze przeszkodziły w robo-
tach ziemnych, niemniej w sierpniu wyko-
nawcy chcą zakończyć część prac drogowych 
i otworzyć Żytnią dla pojazdów.

Większość prac na tym węźle przejęło 
KPRD, które jest obecnie liderem w dotych-
czasowym konsorcjum z Radko Kraków.

Ruszyli do Częstochowy
Odcinek drogi 786 Kielce – Łopuszno 

modernizują dwie kieleckie firmy – Trakt 
(lider konsorcjum) i Fart.- Rozpoczęliśmy 
od remontu pięciu mostów - w Szczuko-
wicach dwa, Rudzie Strawczyńskiej, Sno-
chowicach i Piotrowcu. Poszerzamy też 
pobocza, w czerwcu planujemy wykonać 
podbudowy z mieszanek cementowo emul-
syjnych – mówi Bogdan Durlik z Traktu, kie-
rownik budowy.

Natomiast drogę 786 z Łopuszna przez 
Włoszczowę do granicy województwa ślą-
skiego, remontuje KPRD Kielce i Drog-Bud 
Częstochowa (lider konsorcjum). Rozpo-
częto prace od poszerzania poboczy i frezo-
wania starej nawierzchni. Kierownikiem prac 
z KPRD jest Marcin Tompolski .

Pojedziemy  
obok Końskich

Na budowę obwodnicy Końskich we-
szły ekipy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic 
i Mostów w  Gliwicach, które do 31 sierpnia 
2013 mają wykonać roboty na odcinku 15,8 
km za 116,400 mln. Obejmą one – wybu-
dowanie obwodnicy Końskich (częściowo 
dwujezdniowej), modernizację odcinka dro-
gi 728 od skrzyżowania z drogą 74 ( Kielce 
– Piotrków ) do skrzyżowania w Końskich 
z drogą 42 ( Radomsko – Stąporków ), obiek-
ty inżynieryjne - wiadukt nad linią kolejową, 
most na rzece Czysta oraz kładkę w kształcie 
żagla nad jeziorem w Sielpi. 

Drugi start
– 15 maja rozpoczęliśmy prace przy 

poszerzaniu poboczy w Koniecmostach 
i Jakuszowicach. Z tygodnia na tydzień bę-
dziemy podejmować nowe roboty, bowiem 
poprzedni wykonawca w ciągu kilku mie-
sięcy ubiegłego roku przerobił zaledwie 2,5 
mln. W tym roku planujemy wykonać 60 

proc prac, a całą inwestycję wartości 83 mln. 
mamy zakończyć 31 sierpnia 2013 – mówi 
Marcin Podolski z kieleckiego Farta, kierow-
nik modernizacji drogi Busko Zdrój – Wiśli-
ca- Kazimierza Wielka – granica wojewódz-
twa małopolskiego. 

Po wycofaniu się Budostalu, kielecki Fart 
został wykonawcą robót, które obejmują 
m.in. remont mostu na Nidzie w Wiślicy.
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Lekkie  
wyprzedzenie

– Roboty przebiegają zgodnie z har-
monogramem, w niektórych segmentach 
mamy lekkie wyprzedzenie. W każdym 
razie do 28 października zdążymy zakoń-
czyć wszystkie prace – po raz kolejny zapew-
nia Andrzej Czyż z krakowskiego Budime-
xu, dyrektor kontraktu budowy obwodnicy 
Jędrzejowa.

Nawet archeolodzy nie opóźnili prac 
swymi wykopaliskami. Trwają ostatnie pra-
ce wykończeniowe na wiaduktach, w maju 
uzupełniano nasypy przy tych obiektach. 
W pełni została wykonana sieć główna ka-
nalizacji, kończono podłączenia przy kilku 
wiaduktach.

950 osób  
na obwodnicy!

- Łącznie z firmami podwykonawczy-
mi, na obwodnicy kieleckiej pracuje ponad 
950 osób. To jest efekt prowadzenia prac 
we wszystkich możliwych miejscach 23-
kilometrowej trasy – oświadczył Artur Ra-
czak dyrektor kontraktu z Mostostalu War-
szawa SA, generalnego wykonawcy.

Kończą się prace drogowe na nowej jezd-
ni, do polowy czerwca powinna być wykona-
na konstrukcja asfaltowo-betonowa tej nitki, 
bez miejsc technologicznie koniecznych 
do utrzymania ruchu na węzłach Jaworznia 
i Chęciny.

Wszystkie obiekty mostowe w ciągu drogi 
głównej na tej nitce są wykonane i przez nie 
prowadzony jest ruch pojazdów. Wyjątkiem 
są dwa obiekty, wokół których nie można 
prowadzić prac, ze względu na trwające w po-
bliżu nich zamulanie sztolni w dawnej kopalni 
ołowiu. Do 25 czerwca wykonawcy powinni 
uporać się z dokończeniem robót drogowych 
na tym odcinku.

Na starej nitce trwają równie mocno 
zaangażowane prace. Frezowanie starej na-
wierzchni, budowa nowych przepustów, 
roboty instalacyjne, rozbiórka starych obiek-
tów, w niektórych miejscach wykonuje się 
już prace fundamentowe pod nowe mosty 
i wiadukty, wbijane są pale i wylewane funda-
menty.

Coraz przejrzysty staje się węzeł Kostom-
łoty, powstający przy ulicy Łódzkiej, który 
kierowcy pokonują już nową nitką w kierun-
ku Miedzianej Góry. Szykowane są dojazdy 
do ronda w pobliżu terenów targowych, a tak-
że do wiaduktów na trasach dojazdowych.

- Ten ogrom zadań i robót prowadzi 
i nadzoruje blisko stu inżynierów i specjali-
stów różnych dziedzin, na budowie zaanga-
żowane jest masę urządzeń, ciężkiego sprzę-
tu, pojazdów.

Pierwotny termin oddania obwodnicy 
na koniec grudnia jest nieaktualny, inwestor - 
kielecki Oddział GDDKiA – już przesunął go 
o dwa miesiące. Kolejne wnioski generalnego 
wykonawcy wskazują na konieczności prze-
sunięcia o kolejne tygodnie lub miesiące.

Na głównym ciągu drogowym obwod-
nicy kontynuowano układanie bitumicznej 
warstwy wiążącej. Rozpoczynano roboty 
przy instalacji oświetleniowej i układaniu ka-
bli zasilających. Trwały też prace na drogach 
dojazdowych.


