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I znów jak poprzednio, Sala Lustrzana 
WDK zapełniła się młodymi budowlanymi, 
którzy z powodzeniem zaliczyli egzaminy w 
wiosennej sesji i przyszli odebrać należne im 
uprawnienia.

Pierwsi decyzje o uprawnieniach otrzy-
mali najlepsi na egzaminach – Marek Soboń 
(grupa konstrukcyjno - budowlana), Mariusz 
Śmiałek (mostowiec) i Adam Krawczyk (in-
stalacje elektryczne).

Było tradycyjne ślubowanie, lampka 
szampana za pomyślność w nowej roli w życiu 
zawodowym. Życzenia i gratulacje od kierow-
nictwa Izby, szefa komisji egzaminacyjnej, a 
także najbliższych.

Wojewoda świętokrzyska Bożentyna- Pał-
ka Koruba przesłała specjalny list, zawierający 
gratulacje i życzenia dla budowlanych. – Peł-
nienie samodzielnych funkcji technicznych 
jest nowym odpowiedzialnym wyzwaniem 
dla inżynierów - napisała wojewoda.

Podczas spotkania prezes Andrzej Pie-
niążek przedstawił formy działalności Izby, 
pomoc i świadczenia dla członków, wśród któ-
rych stałe doskonalenie wiedzy zawodowej jest 
głównym kierunkiem pracy organów Izby. 

Jak zwykle dopisali goście – byli m.in.po-
seł Jarosław Górczyński, dyrektor generalna 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Maria Szydłowska, dyrektor Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Urszula 
Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA 
Ewa Sayor, prezes Świętokrzyskiej Izby Archi-
tektów Włodzimierz Tracz, prezes Krajowej 
Izby Urbanistów Jacek Sztechman, wicepre-
zydent miasta Tadeusz Sayor. Byli też szefo-
wie stowarzyszeń technicznych.

103 nowych z uprawnieniami
Sesję zaliczyły 103 osoby, ze 129 które 

przystąpiły do testu pisemnego. Sześć osób 
(z poprzednich sesji) dołączyło do tych ,któ-
rzy pozytywnie zaliczyli test i zdawali egza-
min ustny. 

Najlepszy wynik uzyskali budowlani 
z branży drogowej 94 proc. otrzymało upraw-
nienia, mostowej 93, konstrukcyjno – bu-
dowlanej 91, instalacji elektrycznych 87, in-
stalacji sanitarnych 78 proc.

Przysłuchując się wypowiedziom dro-
gowców na egzaminie ustnym, można było 
odnieść wrażenie, że w dużej mierze wiedzą 

o czym mówią. Świadczyły o tym szczegóły 
o udziale w budowie dróg, parkingów, asy-
stowaniu przy projektowaniu ulic, dojazdów, 
chodników, a nawet dróg. Niektórzy swe do-
świadczenie zdobywali na budowie dużych 
inwestycji drogowych.

Organizacja budów, zagospodarowanie 
zaplecza czy nawet zadbanie o warunki so-
cjalne dla pracowników, przestrzegania zasad 
bhp, na budowach liniowych sieci kanalizacyj-
nych, wodociągowych, nie pomijając spraw 
technicznych, związanych z wykopami, ru-
rociągami, zbiornikami, to najczęściej tematy 

Wyzwanie 
zawodowe

rozmów podczas egzaminów budowlanych 
ubiegających się o uprawnienia w zakresie 
instalacji sanitarnych. Poziom umiejętności 
praktycznych był zadowalający.

Kilka wielkich i drogich inwestycji w re-
gionie sprawia, że buduje się wiadukty, mosty, 
przepusty, kładki, na których doświadczenie 
zawodowe zdobywają młodzi inżyniero-
wie. Na egzaminie potrafią o tym mówić jak 
wytrawni fachowcy, co świadczy, iż w robo-
tach opisanych w książkach praktyk istotnie 
uczestniczyli. Byli też tacy, którzy odbywali 
praktykę na budowie wiaduktów i tuneli trasy 
kolejowej na lotnisko Okęcie, czy obiektów 
na autostradach lub mostów i estakad dojaz-
dowych w innych regionach kraju.
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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.

Tematyka składek członkowskich wróciła 
na obrady Rady Okręgowej, ponieważ z PIIB 
przysłano projekt uchwały jaka była propo-
nowana na zjeździe w Warszawie 6-7 lipca. 
Projekt przewidywał podwyższenie od 2013 
składek członkowskich oraz ich waloryzację 
od 2014 w wysokości równej wskaźnikowi 
wzrostu cen towarów i usług za rok poprze-
dzający. Członkowie Rady podtrzymali swe 
stanowisko z marca i nie sugerowali delega-
tom na zjazd PIIB głosowania za projektem 
wspomnianej uchwały. Tym bardziej, że obo-
wiązywała ich uchwała kwietniowego zjazdu 
Świętokrzyskiej Izby, w której negatywnie 
oceniono próby podwyżki składek.

Pozytywnie oceniono wiosenną sesję 
egzaminacyjną na uprawnienia budowlane, 
które zostały wręczone 89 osobom 9 lipca na 
spotkaniu w WDK. Komisja kwalifikacyjna 
wystąpiła z wnioskiem o przeanalizowanie 

wiadomości z izby

Z obrad Okręgowej Rady
przeprowadzania testu pisemnego w dotych-
czasowej formule.

Realizacja budżetu Izby jest poprawna, za 
pięć miesięcy przychody wyniosły 42 proc. 
a koszty 31,8 proc. Organizacja zjazdu spra-
wozdawczego wraz z częścią jubileuszową, 
dzięki wsparciu firm regionu świętokrzyskie-
go, kosztowała Izbę około 25.721 zł 

Rada zaakceptowała trzy wnioski na do-
finansowanie udziału w konferencjach, za-
twierdziła wypłacenie zapomóg z powodu 
śmierci i leczenia członków Izby.

Zaproponowano wnioski na odznaki ho-
norowe PIIB, w tym dla członków nie pełnią-
cych funkcji w organach Izby. Postanowiono 
także wystąpić z wnioskami na odznaczenia 
resortowe za „Zasługi dla budownictwa”.

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Bu-
dowlanych odbędzie się w Sandomierzu, 
5 października.

Drodzy Budowlani, 

 z okazji naszego święta 
gratulujemy sukcesów zawodowych,

szczerego uznania społeczności za projektowanie i budowanie
znakomitych obiektów 

Dziękujemy za troskę i dbałość o prestiż tego  
tak szanowanego zawodu

Życzymy satysfakcji osobistej, szacunku i zrozumienia Rodzin 
dla odpowiedzialnej pracy Budowlanego

Rada Okręgowa 
Świętokrzyskiej Izby 

Dzień Budowlanych 
w Sandomierzu

5 października w Sali Rycerskiej sando-
mierskiego Zamku – Muzeum Okręgowego, 
odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Budow-
lanych. 

Do udziału zaproszono grupy członków 
Izby Inżynierów Budownictwa z powiatów 
sandomierskiego, opatowskiego i ostro-
wieckiego.

Szczegóły organizacyjne u rezydentów 
Izby w tych ośrodkach.

Podziękowania
Prof. Witold Trąmpczyński w imieniu ko-

mitetu organizacyjnego konferencji nauko-
wo-technicznej „Warsztat pracy rzeczoznawcy 
budowlanego” przesłał podziękowania za oka-
zane zainteresowanie i czynny udział członków 
Świętokrzyskiej Izby oraz wsparcie finansowe, 
które w znaczącym stopieniu wspomogły or-
ganizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia. 
– Ponieważ w 2014 środowisko kieleckie 
ma organizować XIII konferencję, w której 
programie znajdą się zagadnienia instalacji 
i drogownictwa, mam nadzieję na dalszą 
współpracę - napisał prof. W. Trąmpczyński. 
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Składki członkowskie wzrosną od 
1 stycznia 2013. O cztery złote miesięcz-
nie (do 29 zł) na izby okręgowe w tym na 
Świętokrzyską Izbę oraz złotówkę (do 6 zł) 
na PIIB. To najistotniejsza decyzja zjazdu 
sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

Wszyscy delegaci czuli się wygranymi - 
zwolennicy podwyżek (93 i 100 głosów za), 
bo izby będą mieć jednak więcej pieniędzy. 
Przeciwnicy obciążania członków wyższy-
mi składkami uznali za sukces storpedowa-
nie propozycji corocznej waloryzacji (94 
i 88 głosów przeciw). 

Jak zwierzyli się delegaci naszej Izby, gło-
sowali przeciw podwyżkom zgodnie z po-
stanowieniem zjazdu kwietniowego.

Złotówka więcej miesięcznie jest PIIB 
potrzebna, ponieważ Polska Izba szykuje się 
do zakupu siedziby, na którą wyda ok. 10–12 
mln, z funduszy własnych, pożyczek i ewen-
tualnych kredytów. Są kłopoty z miesięcz-
nikiem. W 2011 wydawanie „Inżyniera Bu-
downictwa” zakończyło się deficytem ok. 34 
tysięcy. W tym roku koszt zakupu miesięczni-
ka przez PIIB zwiększy się o 42 proc. Jak w ta-
kiej sytuacji można mówić się o zwiększeniu 
objętości i poprawie szaty graficznej?

Rosną wydatki na delegacje i transport. 
Brakuje pieniędzy na opracowywanie py-

Wyższe składki  
bez waloryzacji

tań egzaminacyjnych, załatwianie w stolicy 
odwołań od decyzji regionalnych komisji 
kwalifikacyjnych, występowanie do NSA 
w trudnych sprawach. Kto ma płacić za opra-
cowanie materiałów do szkolenia poprzez 
Internet i dla kogo ma być ta forma uzupeł-
niania wiedzy?

Wyjaśniono, że przyczynami na skutek 
których nie uporano się z formalnościami 
rozstania się z poprzednim ubezpieczy-
cielem, są procedury prawne. Natomiast 
w przyszłym roku składka na OC zostaje ob-
niżona o cztery złote, do kwoty 79 zł. 

Delegaci udzielili kierownictwu PIIB 
absolutorium za 2011 (145 osób za, na 178 
obecnych), o które wnioskował przewod-
niczący komisji rewizyjnej Tadeusz Durak. 
Przyjęto budżet na 2013 oraz wnioski zgło-
szone przez delegatów.

Nasi delegaci - Michał Łapiński pracował 
w komisji skrutacyjnej, a Bolesław Balcerek 
w komisji uchwał i wniosków. W dyskusji 
nad sprawami gospodarski finansowej PIIB 
wystąpił Wojciech Płaza.

Gościem obrad byli m.in.– wiceminister 
Piotr Styczeń, prezes GUNB Robert Dzi-
wiński, szefowie krajowych izb i samorzą-
dów zawodowych, przedstawiciele stowa-
rzyszeń technicznych.

Zdjęcia własne i „Kwartalnika Łódzkiego”
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Tyle podobno budów obsługuje jedno-
cześnie kierownik rekordzista w regionie, któ-
rego ścigają powiatowi inspektorzy nadzoru 
budowlanego. Na razie nie natrafiono na tego 
delikwenta. Doświadczeni budowlani szacu-
ją, że „kierownikować” można na nie więcej 
niż dziesięciu budowach małych obiektów.

– Sto budów jednocześnie - jest to niemoż-
liwe. Pomijając długookresowe budowy, to i 
tak przerasta to możliwości fizyczne kierow-
nika. Przecież on w końcu musi bywać na bu-
dowach, wypełniać swe obowiązki - twierdzi 
Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego w Kielcach.

– Bywają tacy na budowach raz na mie-
siąc, na pół roku, albo raz w okresie trzech 
lat, bo tak wynika z zapisów w dzienniku 
budowy. Są informacje, że niektórzy kierow-
nicy mają po 20-30 budów jednocześnie. 
Wszystko jest pokłosiem umowy inwestora z 
kierownikiem. Idzie o pieniądze. Stawki są 

100 placów!

Wieloletnie narzekania inwestorów, pro-
jektantów, wykonawców na administrację 
geodezyjną, nic nie wnoszą, bo nie wiadomo 
z kim rozmawiać i kto jest władny rozwiązać 
problemy. Tym bardziej, że za każdym razem 
słyszymy, że nikt nie złożył skargi, nie zgłosił 
pretensji, a okresowe kontrole nie wykaza-
ły nieprawidłowości. Czyli formalnie jest 
wszystko w porządku, administracja nie ma 
sobie nic do zarzucenia, postępuje zgodnie 
z przepisami i procedurami. 

Tymczasem rzeczywistość jest okrutna, 
na mapy z ośrodków geodezyjno-kartogra-
ficznych czeka się tygodniami lub miesiącami, 
nie lepiej jest w ZUDP.  Nie sposób przekonać 
urzędników i ich zwierzchników, że najważ-
niejsza jest szybkość załatwiania petentów, 
aby nie przedłużać procesu inwestycyjnego.

Do poprawy ustawowej i wszelkich roz-
porządzeń, jest struktura organizacyjna i za-
leżność wobec siebie organów administracji. 
Niby merytorycznie główny geodeta kraju 
ma pieczę nad ośrodkami dokumentacyjny-
mi oraz ZUDP, ale w rzeczywistości podlega-
ją one starostom. Geodeci wojewódzcy oraz 
szefowie regionalnych ośrodków dokumen-
tacyjnych z kolei funkcjonują w strukturach 
urzędów marszałkowskich. Pole do konflik-
tów i nerwów znakomite.

Jak twierdzą doświadczeni w potyczkach 
administracyjnych, województwo nie ma 

Potyczki z administracją
szczęścia do ludzi w samorządach, którzy ro-
zumieliby potrzeby np. geodetów. 

– Długie terminy? – Brakuje ludzi pada 
odpowiedź. – Nie można przyjąć? – Nie, bo 
starostwo na inne pilne wydatki. 

Protest geodetów uzmysłowił szefom kie-
leckiego magistratu, by wzmocnić kadrowo 
komórkę zajmującą się wprowadzaniem map 
cyfrowych. Mimo to, opóźnienia tłumaczono 
także nadmiarem wniosków z powodu bo-
omu inwestycyjnego…  

Stan map jest niezbyt aktualny. Starostwa 
bronią się przykładając pieczęć „nie bierze-
my odpowiedzialności za instalacje i sieci nie 
uwzględnione na mapach a znajdujące się 
w terenie”. Padają propozycje, by ograniczyć 
na mapach nadmiar informacji, a gestorzy 
sieci ze swoich baz wydawaliby mapki szcze-
gółowe.

Są również sugestie, by geodeta nie był 
podwykonawcą dla inwestora czy projektan-
ta, lecz partnerem nie tylko na etapie opra-
cowywania dokumentacji, ale także później 
w trakcie realizacji inwestycji. 

Nadzieją niektórych urzędników na po-
prawę i szybkość pracy, jest… spowolnienie 
gospodarcze i mniejsza ilość inwestycji, co 
ma nastąpić w najbliższych latach. Tak kar-
kołomnej argumentacji aby nic nie zmieniać, 
trudno zrozumieć.

niskie, tysiąc złotych za cały okres budowy, 
więc kierownik bywa na początku i później 
na zakończeniu budowy, jak go zawołają. 
Jak inspektor trafi na taką budowę, wówczas 
okazuje się, że są odstępstwa od projektu, więc 
i mandaty, kary i stosowne wnioski – zapew-
nia Stanisław Adamski powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego z Ostrowca Św.

Gdzie wnioski?
Od lat słyszymy narzekania, że prawo 

budowlane nie przystaje do rzeczywistości, 
że trzeba je zmienić lub opracować nowe, 
najlepiej w formule kodeksu. 

Obejmującego wszystkie dziedziny 
związane z procesem budowlanym. Powta-
rzają się też sugestie, by prawo lub kodeks 
opracowali fachowcy budownictwa, w tym 
członkowie izb, najlepiej gdyby to firmo-
wała PIIB. 

W okresie jesiennym mają zakończyć 
się konsultacje założeń do nowelizacji 
wspomnianego prawa. Ministerstwo 
w tym roku przedstawi ostateczny projekt 
założeń.

Tymczasem nie ma zbyt wiele propozy-
cji i wniosków z budowlanego środowiska. 
Wprawdzie okres urlopowy nie sprzyja ak-
tywności pisarskiej, ale zachęcamy człon-
ków Izby do przesłania uwag i sugestii, 
a nawet obszernych fragmentów gotowych 
zapisów legislacyjnych do wspomnianego 
prawa. 

Ile budów…
Można mieć kilkanaście budów domków 

jednorodzinnych, małych obiektów handlo-
wych czy gospodarczych, jeśli ich realizacje są 
rozłożone w czasie.

– Najważniejsze, na początku pytam kto 
i co będzie robił, rozmawiam z wykonawcą, 
bo zna się firmy w regionie i wiem czego i ja-
kiej rzetelności można oczekiwać. Mimo to 
trzeba sprawdzić prace geodety i pozosta-
wione przez niego repery, choć on za swą 
robotę odpowiada. Być przy fundamentowa-
niu i ścianach fundamentowych, konstrukcji 
i wykonywaniu stropów, a stan surowy koń-
czą dachy, których zakotwienie też trzeba 
sprawdzać, by nie fruwały na silniejszym 
wietrze. W rejonie Ostrowca nie zdarza się 
to – twierdzi Andrzej Zielonka projektant 
z Ostrowca Św. 

– Później prace wykończeniowe i insta-
lacyjne niekiedy trwają długo, z przerwami 
na zgromadzenie przez inwestora pieniędzy, 
otrzymanie kolejnych transzy kredytu. Jeśli 
zachodzi potrzeba kontaktuję się z wyko-
nawcą, np. w sprawie ewentualnych zmian. 
Dla ich akceptacji trzeba być na budowie, 
sprawdzić zasadność. Przeważnie inwesto-
rzy rezygnują, bo zmiany łączą się z koniecz-
nością opracowania aneksu, a nowe pozwole-
nie na budowę w zabiera pół roku starań.

z regionu
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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
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Obecne praktyki na rynku inwestycyj-
nym prowadzą do niekorzystnych efektów 
ekonomicznych dla inżynierów budowla-
nych. Polska Izba Inżynierów Budowlanych 
powstała na mocy uregulowań prawnych 
Unii Europejskiej, które kwalifikują działa-
nia inżynierów budowlanych do grupy za-
wodów zaufania publicznego. Nasza praca 
(podobnie jak lekarzy czy prawników) jest 
traktowana jako mająca istotne znaczenie dla 
funkcjonowania społeczeństwa. 

To dlatego musimy mieć samorząd za-
wodowy, który m.in. reguluje (ale także 
i kontroluje) właściwe standardy naszej 
pracy, gdyż od naszych decyzji może zale-
żeć bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie 
innych ludzi.

Odpowiedzialność ta jest także główną 
ideą prawa budowlanego. Inżynierowie od-
powiadają za właściwe projektowanie, reali-
zację oraz utrzymanie wszystkich obiektów 
budowlanych, na co dzień wykorzystywa-
nych przez społeczeństwo. Nie ma tu także 
rozróżnienia na obiekty ważniejsze i mniej 
ważne – prawo budowlane zakłada, iż należy 
równie odpowiedzialnie podchodzić do każ-
dego obiektu, bez względu na jego przezna-
czenie, gdyż może mieć to wpływ na bezpie-
czeństwo choćby jednego człowieka.

Z takim poczuciem odpowiedzialności 
powinien pracować każdy inżynier budow-
lany, jako że praktycznie każda jego decyzja 
może skutkować konsekwencjami nawet 
w perspektywie wielu lat. 

Można zadać pytania:
– Czy organizacja pracy inżynierów 

budowlanych koncentruje się na pełnym 
zapewnieniu realizacji głównej idei prawa 
budowlanego?

– Czy inżynierowie budowlani coraz 
częściej są ekonomistami, inspektorami 
bhp, zaopatrzeniowcami, organizatorami, 
wreszcie figurantami na budowie, zamiast 
po prostu inżynierami, którzy najlepiej wie-
dzą jak ma zostać zaprojektowany, wybu-
dowany i utrzymywany obiekt budowlany 
oraz rozwiązywać problemy inżynierskie 
w tym zakresie?

– Czy dla wielu inżynierów wykonywa-
nie prac związanych z wykorzystywaniem 
uprawnień budowlanych nie jest ich głów-
nym źródłem zarobkowania?

– Czy inżynierowie, dla których wyko-
rzystywanie uprawnień budowlanych jest 
głównym źródłem zarobkowania, bardzo 
często ryzykują nierzetelnością wykonywa-

Budowlaniec w praktyce
nych obowiązków dla ich pomnożenia, gdyż 
zmuszają ich do tego bardzo niskie stawki 
rynkowe za usługi?

– Czy chcąc literalnie realizować wszyst-
kie szczegółowe zapisy prawa budowlanego, 
kierownik budowy właściwie nie powinien 
jej opuszczać podczas realizacji? Przy ta-
kim założeniu liczba inżynierów z upraw-
nieniami w zakresie wykonawstwa powinna 
być co najmniej równa ilości realizowanych 
budów w kraju, a w rzeczywistości nawet 
większa, gdyż nie mówi się o konieczności 
równoczesnej pracy na budowie inżynie-
rów posiadających uprawnienia budowlane 
w zakresach choćby robót branżowych.

– Czy kierownik budowy może zostać po-
ciągnięty do odpowiedzialności za wszystko 
co się nagannego wydarzy na budowie, przy 
całej gamie zagadnień, na które nie ma prak-
tycznego wpływu?

– Czy wielu producentów nie wie, iż przy 
wytwarzaniu wyrobów budowlanych po-
winni przynajmniej konsultować technolo-
gie z inżynierami budowlanymi?

Próbując odpowiadać na powyższe pyta-
nia, można postawić następujące tezy:

Kierownik budowy jest od wszystkiego  �
i odpowiada za wszystko co się dzieje na 
budowie, jak kapitan na statku – tylko, że 
realne jego możliwości są chyba nieco od-
mienne.

Kolejne interpretacje prawa budowlane- �
go oraz praktyka jego stosowania sprowa-
dza inżynierów na margines budownictwa. 
Inżynier zaczyna być traktowany jako zło 
konieczne w procesie budowlanym, któremu 
„… niestety trzeba zapłacić…”.

Jednocześnie inżynierowie budowlani � . 
pełniący funkcje kierowników budów stają 
się odpowiedzialni za wszystkich pracowni-
ków na budowie. Przedsiębiorcy oferujący 
usługi podwykonawstwa uważają, że nie 
muszą posiadać ze swojej strony uprawnio-
nego nadzoru nad swoimi robotami, gdyż 
tę odpowiedzialność bierze kierownik bu-
dowy (w tym także wszelkie zagadnienia 
z zakresu bhp).

Stawki za pracę inżynierów są często niż- �
sze niż pracowników, których nadzorują. 
To prowadzi do wynaturzeń na mniejszych 
budowach, kiedy jedna osoba podejmuje 
jednocześnie obowiązki kierownika na kil-
kudziesięciu budowach. Są to skutki braku 
wyobraźni tych kierowników, albo despe-
rackim podejmowaniem ryzyka dla efektów 
ekonomicznych.

Należałoby się zastanowić nad działania- �
mi, które urealniłyby poziom cen za usługi 
inżynierów budowlanych, by odzwierciedla-
ły zarówno nakład pracy, jak i poziom odpo-
wiedzialności.

Można także przeprowadzić pobieżną 
analizę efektów ekonomicznych pracy inży-
nierów budowlanych i spróbować ją porów-
nać z innymi grupami zawodowymi objętymi 
pojęciem zawodu zaufania publicznego. My-
ślę, że efektem tego będzie teza, iż jesteśmy 
chyba najniżej zarabiającym zawodem wśród 
tych grup, bądź dla uzyskania porównywal-
nego efektu ekonomicznego, musimy o wiele 
więcej pracować. Różnice te nie powinny być 
aż tak duże na niekorzyść inżynierów budow-
lanych. Czy nie powinniśmy się zastanowić 
nad przyczynami takiego stanu? 

Rozważania powyższe nie są obiektywną 
analizą problemu. Mogą być jedynie próbą 
zasygnalizowania niektórych z jego aspektów. 
Prawo budowlane (oraz ustawy z nim powią-
zane) poprawnie reguluje aspekty tej dzie-
dziny gospodarki i życia społecznego. Istota 
chyba jednak tkwi zarówno w jego formalnej 
interpretacji (rozporządzenia) jak i praktycz-
nym stosowaniu.

Michał Gołofit absolwent technologii i or-
ganizacji budownictwa wydziału inżynierii 
budowlanej i sanitarnej Politechniki Lu-
belskiej.16 lat pracy zawodowej, obecnie 
właściciel Pracownia IMG Budownictwo 
w Ostrowcu Św., uprawnienia konstrukcyjno 
- budowlane bez ograniczeń.

nasze problemy
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bezpieczeństwo pożarowe obiektów
Ochrona przeciwpożarowa, dokumenty 

prawne, przygotowania budynków do odbio-
ru pod względem bezpieczeństwa pożarowe-
go, przedstawił w sali Izby Grzegorz Zieliński 
z Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

wzmacnianie konstrukcji  
żelbetowych

O zasadach projektowania i realizacji 
wzmacniania konstrukcji żelbetowych z wy-
korzystaniem kompozytów oraz zastosowa-
niem geosiatki sprężystej do zbrojenia beto-
nów asfaltowych, mówili Tomasz Bartosik 
oraz dr Marian Padło.

kontrola obiektów 
Kontrole okresowe stanu techniczne-

go obiektów budowlanych i prowadzenie 
książki obiektu budowlanego, zgodnie 
z zapisami prawa budowlanego, przed-
stawił w sali Izby Piotr Sztechman – z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Kielcach. Mówił m.in. o obowiązkach 
właścicieli i zarządców obiektów, zakresie 
i sposobie przeprowadzania raz w roku kon-
troli stanu technicznego, kontrolach pięcio-
letnich.

projekt i odstępstwa
Treść projektu budowlanego zależnie 

od zakresu i specyfiki obiektu budow-
lanego, odstępstwa od zatwierdzonego 
projektu – to zasadniczy temat szkolenia 
w sali Domu Rzemiosła, prowadzonego 
przez Bożenę Jakubczyk, kierownik oddziału 
orzecznictwa administracji architektonicz-
no-budowlanej ŚUW w Kielcach. Mówio-
no o budowie obiektu przy granicy działki 
i niezbędne elementy zagospodarowania 
działki/terenu rozbudowa, nadbudowa, 
odbudowa istniejącego obiektu, rozbudowa 
przy granicy działki, nadbudowa przy grani-
cy działki, nadbudowa przy granicy działki. 
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, spraw-
dzenia projektu budowlanego. Odstępstwa 
od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
kwalifikacja odstępstw i procedura zmiany 
pozwolenia na budowę. 

geoesyntetyki 
Zastosowanie geosyntetyków w robotach 

ziemnych, szczególnie w gruntach słabych 
i wysadzinowych, sposoby obliczeń – to te-
mat przedstawiony w sali Izby przez dr.inż. 
Piotra Jermołowicza (specjalista budownic-
twa drogowego oraz hydrotechnicznego) ze 
Szczecina.

Szkolenia
Wydział inżynierii środowiska, geoma-

tyki i energetyki powstanie we wrześniu na 
Politechnice Świętokrzyskiej. Będzie to już 
piąty wydział na kieleckiej uczelni. Powstanie 
z podzielenia dotychczasowego wydziału bu-
downictwa i inżynierii środowiska. Dotych-
czasowy wydział przyjmie nazwę budownic-
twa i architektury.

– Utworzenie nowych jednostek na uczel-
ni było zapisane w planie rozwoju politech-
niki na lata 2004-2014. Projekt zawarty był 
w programie mojej pierwszej kadencji – przy-
pomniał rektor prof.Stanisław Adamczak. 
Na nowym wydziale będą prowadzone 

Nowy wydział politechniki
dwa kierunki: inżynierii środowiska oraz 
geodezji i kartografii. W wydziale budow-
nictwa i architektury też będą dwa - bu-
downictwo oraz architektura i urbanistyka. 
Siedzibą nowego wydziału inżynierii środowi-
ska, geomatyki (geoinformatyka - dyscyplina 
nauki i techniki, zajmująca się pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowa-
niem i udostępnianiem informacji przestrzen-
nej) i energetyki będzie energooszczędny i in-
teligentny „Energis” przy ul. Studenckiej (róg 
Warszawskiej). Jego generalnym wykonawcą 
był kielecki Dorbud, a uroczyste otwarcie za-
planowane jest w październiku.

Tradycyjne ślubowanie złożyli absolwenci 
studiów na wydziale elektrotechniki, automa-
tyki i informatyki. Dziekan - elekt Antoni Ró-
żowicz pogratulował im pierwszego sukcesu 
zawodowego i życzył pomyślności w karierze 
inżynierskiej.

– Wasz zawód jest jednym z podstawo-
wych dla gospodarki, elektrycy są potrzebni 
prawie w każdej firmie i zakładzie. Wraz 
z automatykami i informatykami stanowią 
o poziomie rozwoju kraju, w nowoczesnych 
systemach energetycznych oraz sterowa-

Ślubowanie i dyplomy  
dla elektryków

nia wszelkimi procesami i komputeryzacji 
wszystkich dziedzin codziennego życia – po-
wiedział rektor prof. Stanisław Adamczak. 

– O pracy kierownika można wywnio-
skować przeglądając dziennik budowy. Pod-
czas wizyt szczególnie na budowach mniej-
szych obiektów, spotykamy brak bieżących 
wpisów, nie odnotowane prace już wykona-
ne, żadnej wzmianki o ewentualnych zmia-
nach w stosunku do projektu. Na budowach 
zastajemy często bałagan, brak poprawności 
w utrzymaniu porządku na placu budowy, 
lekceważenie bezpieczeństwa pracy, prowi-
zoryczne i kiepskie rusztowania, urządzenia 
transportowe, brak zabezpieczenia głębo-
kich wykopów.

Jest gorzej, gdy na budowie nie ma kierow-
nika, a z rozmów z inwestorem lub pracowni-
kami wynika, że jest on na niej gościem. Czy 
mandat 500-złotowy coś załatwia? – zadaje 
pytanie Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego w Kielcach.

Najczęstsze zaniedbania budowlanych 
dotyczą wadliwie wykonanych wykopów, 
fundamentowania przy obiektach sąsiadują-
cych z działką, niezgodne ze sztuką budowla-
ną zabijanie ścianek szczelnych, zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy na wysoko-
ściach. Dotyczy to nie tylko młodych kierow-
ników, którzy nie znają zasad wykonywania 
takich prac, ale i starszych, którzy stosują me-
todę na skróty, byle szybciej.

– Zdarza się ,że młody kierownik wner-
wiony ukaraniem przez inspektora , zosta-
wił budowę i inwestora, bo nie czuł się na 
siłach podołać obowiązkom. Inni tłumaczą, 
że nie mogą wyjednać u inwestora oraz 
u swojego szefa odpowiedniego sprzętu i za-
bezpieczenia, a nawet właściwych narzędzi 
i rękawic, kasków dla pracowników. Bo to są 
dodatkowe koszty – twierdzi W. Krzyk

Okiem inspektora

wiadomości
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Coraz więcej nawiedzonych urzędników 
twierdzi, że budową drogi może pokierować 
osoba bez uprawnień. A tak naprawdę ich zda-
niem, najlepiej zrobi to majster…

– Gratuluję dobrego samopoczucia takich 
urzędników. Chętnie się zamienię, na począ-
tek opowiem czym się zajmuje kierownik.

Śmiało.
– Po wyznaczeniu przez szefów firmy 

na kierownika, zapoznaję się z projektem, 
sporządzam programy zapewnienia jakości, 
ogólny i szczegółowe na poszczególne roboty 
branżowe, plan BIOS, a w końcu har-
monogram prac i skonsultowanie go 
z podwykonawcami, a także uzgod-
nienie w firmie pod kątem realizacji 
finansowej. Często inwestor koryguje 
nam harmonogram, ze względu na 
posiadane zasoby finansowe w da-
nym okresie. Już na starcie kompli-
kuje to terminowe wywiązanie się 
z realizacji kontraktu.

Jest pan wreszcie na budowie.
– Po przejęciu placu budowy, wy-

pełnieniu stosownych oświadczeń, 
muszę wprowadzić tymczasową 
organizację ruchu. Bowiem często 
pojazdy budowy będą przecinać 
istniejące szlaki komunikacyjne lub 
konieczne będą objazdy dla użytkowników 
dróg . Pierwszy wchodzi na teren geodeta wy-
tycza trasę, zakłada repery robocze (punkty 
wysokościowe- red.), to wymaga dopilno-
wania i sprawdzenia, szczególnie jeśli in-
westycja podzielona jest na odcinki i etapy 
realizacji (aby np. odcinki jezdni się po-
łączyły, a nie przeszły obok siebie - red.). 
Przy robotach liniowych, a takimi są drogi 
nie żąda się ogrodzenia, które jest wymagane 
na budowie obiektów kubaturowych. Trzeba 
zorganizować zaplecze, wyznaczyć miejsca 
na kontenery podwykonawców, umiejsco-
wienie toalet, umywalek dla pracowników.

I budujemy?
– Jeszcze nie, trzeba zająć się uzgod-

nieniem i przepinaniem i przekładaniem 
istniejących sieci , które kolidują z przyszłą 
budową, a dla nowych uzyskać warunki 
przyłączeniowe. Przy inwestycji w systemie 
zaprojektuj i wybuduj, czyni to wykonaw-
ca, w innych przypadkach spoczywa to na 

Wesołe jest życie 
kierownika

barkach inwestora. Zdarza się często, że po-
zwolenie na budowę jest aktualne, ale jeszcze 
przed budową wygasła ważność warunków 
technicznych wykonania i odbioru dla po-
szczególnych sieci. I znów mitręga, wystąpie-
nie do gestora sieci o wznowienie ważności 
tych warunków. Jakby tego było mało, taniec 
urzędniczy może trwać dalej, bo podczas za-
dań długoterminowych (a takimi są drogi – 
red. ), zmieniły się przepisy ogólne dla tych 
sieci. Nowe warunki, to zmiany w procesie 
budowy i co za tym idzie większe koszty.

Roboty ruszyły …
– Tak, co tydzień na naradach koordy-

nacyjnych kierownik wysłuchuje koncertu 
życzeń oraz narzekań podwykonawców, jed-
nak podstawową sprawą jest ocena wykona-
nych prac i ich zgodność z harmonogramem 
i budżetem inwestycji oraz uszczegółowienie 
robót zaplanowanych na najbliższe dni. 

Rusza też kontredans wizytorów
– Nadzór budowlany, inspekcja pracy, 

ochrona środowiska (czy budowa postępu-
je zgodnie z wytycznym –red.), straż miej-
ska lub gminna, bo okoliczni mieszkańcy 
skarżą się na utrudnienia, hałas, lub zanie-
czyszczanie dróg błotem przez samochody 
budowy. Ujawniają się często jakieś społecz-
ne organizacje, którym coś przeszkadza. 

Problemy …
- Cały czas trwa kontrola stanu robót 

z harmonogramem, który trzeb aktuali-
zować na skutek trudnych warunków at-
mosferycznych, a ponieważ kierownik jest 
od rozwiązywania problemów, których nie 
brakuje, więc szkoda o tym mówić. To jest 
wpisane w tę funkcje. Wyjaśnianie poprawek 
w dokumentacji, trzeba wzywać projektanta 
na budowę i udowodnić mu błędy, pilnowa-
nie podwykonawców, a także budżetu budo-
wy, kontakty z zamawiającym i inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Przy inwestycjach 
dofinansowywanych z UE, dochodzi wiele 
papierkowej roboty i współdziałanie z inży-
nierem kontraktu (na dużych budowach 
jest to firma nadzorcza – red.), który opi-
niuje jakość robot oraz zmiany zakresu 
robót lub technologii dokonywane w doku-
mentacji. Na bieżąco rozmawia się o niespo-
dziewanych sprawach z kierownikami robót 
na poszczególnych odcinkach.

Budowa bez kierownika?
– Powinien być na co dzień na 

budowie, musi jednak wyjechać na 
uzgodnienia z inwestorem, do macie-
rzystej firmy, do dostawców czy pod-
wykonawców. Jeśli chce urlop, musi 
powiadomić o tym inwestora i podać 
kto go będzie zastępował. 

Im bliżej końca, tym więcej papie-
rów 

– Już w czasie budowy, kierownik 
przygotowuje i zbiera dokumenty, 
potrzebne jako załączniki do operatu 
kolaudacyjnego, m.in. wyniki badania 
próbek, kwity zatwierdzania materia-
łów, badania jakościowe, sporządze-
nie inwentaryzacji powykonawczej 

inwestycji, nie może zabraknąć ani jednego 
„papieru” koniecznego do uzyskania pozwo-
lenia na użytkowanie. Niemniej ważne są 
zapisy w dzienniku budowy, który kierownik 
pilnuje jak oka w głowie. Są w nim zawarte 
wszystkie istotne zdarzenia na budowie. Bo 
zgodnie z prawem budowlanym, kierownik 
odpowiada za wszystko, za śmieci wokół bu-
dowy jak i za wejście osób tzw. postronnych, 
po właściwe ze sztuką budowlaną wykona-
nie inwestycji.

Finisz, czyli udręka
– Prace porządkowe, zagospodarowanie 

terenu, odbiory techniczne poszczególnych 
branż i odcinków budowy, procesje specjali-
stów różnych instytucji kontrolnych, odbiór 
całościowy inwestycji, to takie sztampowe 

Paweł Litwiński, absolwent budownictwa drogowego Politechniki Świętokrzyskiej, siedem lat pra-
cy, uprawnienia bez ograniczeń. Był kierownikiem robót, a następnie szefem budowy wylotu trasy 
73 do Cedzyny. Obecnie zarządza budową 13 – kilometrowej obwodnicy południowej Radomia 
wykonywanej przez konsorcjum, w którym liderem jest kielecki PRI Fart.

rozmowa
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Nowości z HERCU Pneumatic

Paradoksy
 Przegląd techniczny obiektu za 180 zł? Chy- �

ba za przystawienie pieczątki? Inaczej tragedia.
 Charakterystykę energetyczną budynku  �

może zrobić polonista, historyk, wystarczy 
że napisze, iż zatrudnia specjalistów.

 Kolekcjonerzy budów – tak określa się  �
zapobiegliwych tzw. uprawnionych, którzy 
jednocześnie prowadzą kilkadziesiąt inwe-
stycji w roli kierownika. Umawiają się z inwe-
storami na niewielkie opłaty i wszystko jasne. 
Na budowach bywają rzadko albo wcale.

 Kierownicy budów wynajmowani na  �
czas inwestycji, popadają w konflikty pomię-
dzy inwestorem a wykonawcą, bo nie chcą 
zgodzić się na odstępstwa od projektu, zmia-
nę materiałów, technologii. Niejednokrotnie 
tacy kierownicy rezygnują z prowadzenia bu-
dowy, ale inni szefowie budów godzą się na 
tzw. życzenia wspominanych stron. 

 Inspektorzy nadzoru biorą zlecenia za bar- �
dzo niskie, wręcz śmieszne stawki, które nie 
zapewniają pokrycia kosztów paliwa na dojazd 
do budowy oddalonej o kilkadziesiąt kilome-
trów. – Po co mam tam jeździć codziennie. 
Wystarczy, że przez telefon uzgodnię co trze-
ba, pojadę raz w tygodniu i starczy.

 Projektanci pracujący często jednooso- �
bowo, posiłkują się tzw. współpracującymi 
singlami z poszczególnych branż. Dopiero 
na budowie okazuje się, że ostateczny projekt 
inwestycji nie został skonsultowany z branży-
stami, konieczne są zmiany. 

Sprawdzający dokumentację projektową  �
pobierają przyjacielską opłatę i przystawiają 
swą pieczątkę. Dopiero później, często na 
sali sądowej wychodzi, że projekt nie został 
sprawdzony…

 Rzeczoznawcy, od wszystkiego czy tylko  �
w wąskich specjalnościach? Ich opinie i oceny 
wywołują konsternacje, szczególnie w kwe-
stiach spornych, sądowych. Bywają rozbieżne, 
dlatego w takich sytuacjach, pada pytanie – 
który jest faktycznie rzeczoznawcą?

Doświadczony budowlaniec z upraw-
nieniami w kilku specjalnościach, zapytał: 
– Kiedy Izba zacznie nas inżynierów bro-
nić przed takimi niesolidnymi fachowcami. 
Przynoszą środowisku budowlanych ujmę, 
prowokują do lekceważenia zasad i praw 
przez uczestników procesu inwestycyjnego, 
wyrządzają krzywdę na wizerunku i opi-
niach o funkcjonowaniu Izby.

Firma HERCU Pneumatic z Bilczy k. Kielc 
to krajowy lider na rynku urządzeń pneu-
matycznych zwanych potocznie „kretami”. 
W ofercie Hercu znajdziemy ponad 20 
modeli, wśród których są również urzą-
dzenia udarowe o dużej mocy służące do 
wbijania rur stalowych. Sukcesem firmy 
okazała się polityka utrzymania wysokiej 
jakości i funkcjonalności produktów przy 
zachowaniu ceny atrakcyjnej dla polskie-
go przedsiębiorcy z segmentu małych 
i średnich firm.

Mając na uwadze nowe oczekiwania 
oraz potrzeby klientów, HERCU Pneuma-
tic ciągle rozszerza gamę swoich urządzeń 
o nowe modele. W roku 2010 firma otrzy-
mała dotację z Programu Operacyjnego w 
wysokości 1,95mln na wdrożenie produkcji 
innowacyjnych urządzeń. Efektem progra-
mu jest wprowadzenie na rynek gamy no-
wych modeli „kretów”.

Urządzenia z ruchomą głowicą
Maszyny o tej konstrukcji cechują się wyso-
ką celnością drążonych otworów. Aktywna 
głowica pracuje w systemie (2+1) co ozna-
cza iż energia z dwóch pierwszych uderzeń 
bijaka pożytkowana jest na rozbicie i roze-
pchnięcie gruntu. Trzecie uderzenie powo-
duje przemieszczenie sie korpusu. Ten tryb 
pracy powoduje zwiększenie szybkości 
drążenia otworów, co w efekcie zmniejsza 
tendencje do osiadania urządzenia w grun-
tach pomokłych. 

Urządzenia z poszerzonym korpusem
Koncepcja stałego poszerzenia korpusu 
była efektem sugestii ze strony klientów, 
którzy często wskazywali praktyczne zalety 
urządzeń o mniejszej masie. W odpowiedzi 
Hercu Pneumatic opracowała i wdrożyła do 
produkcji linię urządzeń ze stałym, niede-
montowalnym poszerzeniem. Modyfikacje 
powstały na bazie sprawdzonych urządzeń 
o regularnym kształcie korpusu.

Pomysł okazał się „strzałem w dziesiątkę”- 
klienci bardzo wysoko ocenili zalety nowych 
modeli. Przede wszystkim zyskali lekkie urzą-
dzenie (50% masy urządzeń alternatywnych) 
o zwiększonej wygodzie obsługi i możliwości 
operowania bez pomocy np. koparki. Uprosz-
czeniu uległa cała obsługa logistyczna.

Kolejną korzyścią było wyeliminowanie 
poszerzaczy z podstawowego zakresu robót. 
Instalacja rur plastikowych jest możliwa już w 
pierwszej operacji, bezpośrednio za urządze-
niem. Urządzenia z tylnym (stałym) poszerze-
niem cechują się również wyższą celnością 
w porównaniu z maszynami o regularnym 
kształcie korpusu. Wynika to z przeciwstaw-
nych sił działających na przód i na tył korpusu

Moc urządzeń została przystosowana do 
wykonywania otworów o większej średnicy. 
Dzięki temu operacje drążenia przebiegają 
sprawnie.

Wprowadzając na rynek nowe, bardziej 
funkcjonalne produkty firma Hercu Pneu-
matic nie zmieniła polityki - „krety” HP są na-
dal bardzo konkurencyjne cenowo.

procedury. Bez emocji, jakie zdarza ją się po-
czątkującemu kierownikowi, bo jeśli pilno-
wało się robót na bieżąco, to jest się pewnym 
wykonanej inwestycji. Pozostaje dokończyć 
likwidację zaplecza budowy. Przekazać do 
nadzoru budowlanego oświadczenie o za-
kończeniu budowy.

Otwarcie, pokropek…
– Uroczystość, wstęga, dużo chętnych do 

nożyczek, tyleż samo do przemówień, po-
dziękowania dla BWO (bardzo ważnych 
osób – red.) za zasługi , czasem ktoś sobie 
przypomni o kierowniku i jego współpra-
cownikach. Przez kilka tygodni w firmie 
trwa rozliczanie, wyjaśnianie różnych kwe-
stii, płatności końcowe dla podwykonawców. 
Pojawia się prezes – weź się pan do nowej 
roboty, tu jest kontrakt, trzeba szybko przy-
gotować budowę.

Sukces?
– Uprawnienia są potrzebne, ale do 

tego konieczna jest wiedza techniczna, 
praktyczne doświadczenia na budowie, 
jakie nabywa się po kilku poważnych in-
westycjach, umiejętność pracy w zespole, 
wrażliwość na opinie innych, cierpliwość do 
wysłuchiwania innych racji i odwaga w po-
dejmowaniu decyzji. To się zyskuje z latami 
pracy na budowie.

z życia
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Prof. PŚk. Marek Iwański, nowy dziekan 
wydziału budownictwa i architektury Poli-
techniki Świętokrzyskiej

– Pierwsze podstawowe zadanie to za-
dbanie o zwiększenie kadry dydaktycznej 
i naukowej. W sierpniu odbyło się kolo-
kwium habilitacyjne, drugi kandydat upo-
ra się z tym do końca roku, a trzecia osoba 
po nowym roku. Sądzić należy, że następni 
kandydaci równie skutecznie będą pracować 
nad swym rozwojem naukowym i wydział 
wzmocni się dobrymi dydaktykami.

– Zainteresowanie karierą naukową 
wśród młodych absolwentów uczelni, zależy 
od warunków jakie się im stworzy. W mojej 

katedrze w ubiegłym roku został sfinalizo-
wany jeden doktorat, w tym został zamknię-
ty przewód doktorski, obrona jest planowa-
na w październiku. W 2013 przewidujemy 
kolejną obronę.

– Warunki mamy bardzo dobre, labora-
toria są wyposażone na światowym poziomie 
dzięki funduszom unijnym. Jest też świetna 
kadra samodzielnych pracowników nauko-
wych, którzy mogą poprowadzić młodych 
asystentów pod kątem naukowym. Wszystko 
jest, pozostaje kwestia wykorzystania tego 
potencjału.

– Bardo istotne dla mnie będzie tworzenie 
klimatu zachęcającego absolwentów szkól 
średnich do studiowania na naszym wydzia-
le. Jak dotychczas, chętni są, ale z informacji 
z różnych uczelni wynika, że echo niżu de-
mograficznego już się powoli zaznacza.

– Kolejne ważne zadanie dotyczy rozsze-
rzenia współpracy z podmiotami gospodar-
czymi, szczególnie z zakładami przemysłu 
materiałów budowlanych. Zdajemy sobie 
sprawę w jakiej sytuacji jest nasz przemysł, 
co może czekać zakłady, gdy po 2013 zaczną 
obowiązywać pakiety klimatyczne. Liczymy 
jednak na zacieśnienie współpracy, może-
my służyć pomocą naukową we wdrażaniu 
lub adaptacji nowych technologii, zarówno 
producentom jak i firmom wykonawczym. 
W tym roku jedna z prac doktorskich dotyczy 
mieszanek WMA o obniżonej temperatu-
rze wytwarzania i wbudowywania w drogi, 
z wykorzystaniem wosku syntetycznego ST.

Wypowiedź prof. PŚk Jerzego Piotrow-
skiego, byłego dziekana wydziału budownic-
twa i inżynierii środowiska. 

– Nie kandydowałem na drugą kadencję 
dziekana, bowiem jest to sprawa przyjętej 
przed laty, mojej strategii rozwoju naukowe-
go. Minione cztery lata pełnienia tej zaszczyt-
nej funkcji, dały mi sporo doświadczenia or-
ganizacyjnego, inwestycyjnego, zaowocowały 
także nowymi kontaktami z ludźmi sprzyja-
jącymi politechnice. Kolejne lata muszę po-
święcić na dydaktykę i pracę naukową, by nie 
stać w miejscu. Mobilizuje mnie do aktyw-
niejszej pracy sześciu doktorantów. To duże 
wyzwanie i ogrom odpowiedzialności. Tym 
bardziej, że część prac dotyczy zagadnień, 
które będą wykonywane w laboratoriach 
w nowym obiekcie uczelni, w Energisie.

Wracam do pracy naukowej 
– Jestem zadowolony z kierowania wy-

działem, co nie znaczy, że niektóre sprawy 
można było lepiej zrobić lub załatwić. Więk-
szość spraw i problemów jakie zapisałem 
w programie na początku kadencji, została 
zrealizowana. Zakładałem nowe inwestycje 
w bazie dydaktycznej, ale nie przypuszcza-
łem, że zakończy się to otrzymaniem fundu-
szy i wybudowaniem Energisu.

– Miłym akcentem zwieńczającym moją 
kadencję dziekana była funkcja promotora 
doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi. 

– Uważam, że decyzja rektora prof. Sta-
nisława Adamczaka o rozdzieleniu wydzia-
łów jest słuszna, zmierza do dalszego roz-
woju uczelni i rozszerzenia kadry naukowej 
i usprawnienia programu dydaktycznego, do-
stosowanego do wyzwań obecnych czasów.

Ubezpieczenia? Kto?
Panie Redaktorze,
jak należy traktować szkody powstałe 

z winy pracownika, np. starostwa, który podjął 
niewłaściwą decyzję lub jej nie wydał, a proces 
budowlany opóźnił się o pół roku lub rok? 

Niektórzy pracownicy administracji mają 
się ubezpieczać w ramach OC za swoje błędy 
i zaniechania działań.

A szkody powstałe z winy budowlańca, 
np. kierownika budowy lub kierownika ro-
bót budowlanych, projektanta? Teraz jest to 
nagminne, bowiem ubezpieczenie OC osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie uwzględnia przypadki za-
winione przez budowlanych!! Sprawcy nie 
ponoszą żadnej konsekwencji, na nich płacą 
członkowie izb, dobrze wywiązujący się ze 
swych obowiązków!

Pozdrawiam
jk

(nazwisko do wiadomości redakcji)

Mostowiec  
po przejściach...

Jarosław Wójcikowski, technik mostowy, 
uprawnienia bez ograniczeń, 32 lata pracy. 
Przez trzy lata był kierownikiem robót mo-
stowych w Mota Engil Central Europe na bu-
dowie E7 z Występy do Skarżyska. 

Później trafił na autostradę A2, gdzie był 
koordynatorem prac przy wiaduktach na od-
cinku A, budowanym przez chiński Covex. 
Po przejęciu inwestycji przez DSS odpowia-
dał za roboty drogowe i mostowe. Nie wspo-
mina najlepiej tego epizodu zawodowego, 
bowiem do dziś czeka na należności za pracę 
ok. 60 tysięcy zł.

Obecnie kieruje robotami przy budowie 
estakady na węźle Żytnia w Kielcach.

Absolwenci się organizują
Grupa inicjatywna rozpoczęła przygoto-

wania do powołania stowarzyszenia absol-
wentów Politechniki Świętokrzyskiej – po-
informował rektor uczelni prof. Stanisław 
Adamczak.

Z doświadczeń stowarzyszeń działających 
w innych uczelniach wynika, że efekty współ-
pracy są to korzystne dla obu stron.

Dotychczas dyplomy politechniki otrzy-
mało 34 tysiące osób, więc nie powinno być 
trudności z chętnymi do działalności oraz za-
proponowania wartościowego planu przed-
sięwzięć.

Zadania nowego dziekana
w skrócie
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– Po siedmiu semestrach studiów za-
kończonych inżynierską pracą dyplomową, 
politechnika wypuściła pierwszych specjali-
stów tej dziedziny. Studia zaczynała 65-o-
sobowa grupa, do mety dotarło szczęśliwie 
49 i otrzymali dyplomy inżyniera architekta 
- powiedział dr inż.Andrzej Żaboklicki, kie-
rownik katedry architektury i urbanistyki. 

Absolwenci podejmują dalsze studia, po-
nieważ w branży architektonicznej nie ma 
uprawnień w ograniczonym zakresie, muszą 
ukończyć drugi stopień i otrzymać tytuł ma-
gistra. Trzy osoby zdały egzaminy na wydział 
architektury Politechniki Krakowskiej, pozo-
stali kontynuują studia na miejscu.

– Ocena? Młodzi kandydaci na architek-
tów są dobrze przygotowani do zawodu, czy-
nili sukcesywne postępy, o czym przekonywa-
ły nas wystawy prac po każdym semestrze. 
Tak też oceniali je doświadczeni architekci 
z SARP oraz z Izby Architektów. Można 
się też przekonać, oglądając ekspozycję 11 
wyróżnionych prac dyplomowych w holu 
naszego gmachu. Nie ustępują one pracom 
absolwentów renomowanych wydziałów 
w innych uczelniach kraju. Prof. Wiktor 
Proskuriakow z Politechniki Lwowskiej 
twierdzi, że nie mamy się czego wstydzić, że 
prace robione przez naszych studentów są na 
dobrym poziomie. Podobnie ocenia umiejęt-
ności naszych studentów krakowianin prof. 
Wacław Seruga wieloletni dziekan wydziału 
architektury tamtejszej politechniki.

Oczywiście, studia architektoniczne 
w Krakowie, Warszawie, cieszą się dużym za-
interesowaniem, liczba chętnych powoduje, 
że uczelnie wprowadzają bardzo surowe kwa-
lifikacje. Zwłaszcza na egzaminie z rysunku, 
do którego np. staje półtora a nawet dwa ty-
siące kandydatów na 180 miejsc. W kieleckiej 
politechnice też nie jest łatwo, rocznie przy-
stępuję do egzaminu blisko 200 chętnych, 
a studentami zostaje 60 -70 osób.

– Rysunek jest sprawdzeniem predyspo-
zycji do zawodu architekta, czy kandydat 
wykazuje umiejętność widzenia i organizo-
wania przestrzeni, nie tylko idzie o technikę 

Są dobrze przygotowani

ale i wyobraźnię przestrzenną oraz umiejęt-
ność kompozycyjną Taki egzamin weryfiku-
je możliwości kandydata.

O skuteczności edukacyjnej decydują 
nie tylko kandydaci i ich predyspozycje, ale 
i kadra dydaktyczna. A z samodzielnymi pra-
cownikami naukowymi jest sprawa bardzo 
trudna. Region świętokrzyski ma najmniej 
architektów w porównaniu z innymi woje-
wództwami. 

– Naszą ambicja jest nie tylko kształce-
nie architektów, ale także stworzenie ośrod-
ka akademickiego i zapewnienie za kilka lat 
trzonu własnej kadry naukowej. Gdy rozpo-
czynaliśmy przygotowania do uruchomienia 
studiów, mieliśmy pięciu dr.inż architektów 
w regionie. Wszyscy zostali zaangażowani 
do nowego kierunku studiów. Szukaliśmy 
wsparcia w innych ośródkach akademic-
kich, z których najbardziej pomogła nam 
Politechnika Krakowska. Jestem wdzięczny 
profesorom krakowskiej uczelni, że zechcieli 
z nami współpracować i możliwe było szyb-
kie uruchomienie studiów inżynierskich, a od 
tego roku studiów II stopnia.

Kandydaci przyjęci na asystentów po 
konkursach organizowanych przez katedrę, 
są zobowiązani do doskonalenia swej wiedzy 
i umiejętności dydaktycznych oraz do sta-
łych postępów naukowych, sprawdzanych co 
roku, których zwieńczeniem ma być zrobie-
nie doktoratu. 

– Na miarę możliwości zapewniliśmy 
warunki techniczne do prowadzenia przez 
profesorów i asystentów zajęć w systemie 
warsztatowym. Mamy bardzo dobre opro-
gramowanie komputerowe, zapewniliśmy 
dużą ilość godzin laboratoryjnych do pracy 
na komputerach, by studenci mogli nadro-
bić opóźnienia w opanowaniu programów 
operacyjnych - graficznych, wizualizacyj-
nych, których w szkołach średnich nie mieli. 
Opuszczając uczelnię, będą dobrze przy-
gotowani do pracy zawodowej. Niektórzy 
już podczas studiów nawiązują współpracę 
z biurami projektowymi. I to nas też cieszy.

Mirosław Roszczypała, absolwent geodezji 
Politechniki Warszawskiej, długoletni pra-
cownik służb geodezyjnych, prezes Stowarzy-
szenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartogra-
ficznych Geocentrum.

Muzeum geodezji 
i kartografii

Niektóre firmy geodezyjne przy reorga-
nizacji administracyjnej nie zdążyły się prze-
kształcić i upadły. Na rynku pojawiły się ogło-
szenia o sprzedaży sprzętu geodezyjnego, który 
nadawał się do pracy, albo okazał się zbędny. 

- Zdopingowało nas pojawianie się w sprze-
daży najstarszych urządzeń i sprzętu geode-
zyjnego. To cała historia tej dziedziny, w której 
pracujemy. Naszą wspólną ambicją, wręcz 
pasją, było ratować tak cenne przedmioty za-
wodowe. Dość szybko udało się zgromadzić 
zalążek ekspozycji i w czerwcu 2005 oficjalnie 
zostało otwarte muzeum geodezyjno kartogra-
ficzne na parterze siedziby starostwa – wspo-
mina Mirosław Roszczypała, jeden z inicjatorów 
utworzenia muzeum, kierownik wydziału geo-
dezji, kartografii i gospodarki mieniem opatow-
skiego starostwa.

Organizacja muzeum trwa nadal. Zbiera-
ne są eksponaty. Jest ich już około tysiąca, od 
ołówka z 1930 po instrument ( autograf )o wa-
dze 1400 kg. do sporządzania map poprzez 
zdjęcia lotnicze. Zbiór autografów jest chyba 
największy z europejskich muzeów

– Są sponsorzy wielu imprez organizowa-
nych w muzeum, geodeci z Polski spotykają 
się w styczniu na noworocznym weekendzie. 
Przyjeżdżają wycieczki studentów z uczelni 
warszawskich, krakowskich, w ramach umów 
piszą prace dyplomowe o ziemi opatowskiej, 
m.in. na podstawie dokumentów uzyskiwa-
nych w muzeum. Gościmy uczniów z techni-
ków geodezyjnych. Niektórzy jadą 450 km, 
by spędzić w muzeum dwie godziny – mówi 
M.Roszczypała, pierwszy i generalny kustosz 
opatowskiego muzeum. Grupa kilkuset stu-
dentów wykonała pełną inwentaryzację pięciu 
cmentarzy w rejonie Opatowa, z której powsta-
ła baza numeryczna każdego grobu. Przedsię-
wzięcie zakończyła obrona prac dyplomowych 
na warszawskiej WAT. 

- Starostwo podpisało umowę z uczelnią 
na obowiązkowe praktyki geodezyjne, na któ-
re rocznie przyjeżdża ok. 400-500 studentów 
pierwszych trzech lat studiów. Zajmują się 
nie tylko cmentarzami, ale także np. multi-
medialnym przejściem przez podziemia opa-
towskie, przez zamek Krzysztopór, kolegiatę 
opatowską. W planach jest opracowanie mul-
timedialne dla naszego muzeum.

z regionu
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Mało kto wie, że w Kielcach jest firma zna-
na na kilku kontynentach z nowoczesnych 
produktów i zaskakujących pomysłów kon-
struktorów i technologów. Niektóre są wy-
korzystywane w budownictwie, w przemyśle, 
inne trafiają do naszych mieszkań. Poniżej 
niektóre tylko przykłady innowacyjnych roz-
wiązań kieleckich specjalistów „Formastera”.

rewolucyjne grzanie powietrza
– Nasze ogrzewacze powietrza z cera-

micznym wkładem grzejnym w postaci pla-
stra miodu, mogą sprawić rewolucję w tej gru-
pie produktów. Najbardziej istotny element 
ogrzewacza został opatentowany prawie na 
całym świecie. Jesteśmy w końcowej fazie prób 
przemysłowych, być może pod koniec roku 
rozpoczniemy produkcję – zapewnił Sławomir 
Bursztein, właściciel kieleckiego „Formastera”

Wspomniany wkład grzejny jest podzespo-
łem ekologicznym, wytwarzanym z krzemu 
i węgla. Powstaje w temperaturze 800, gdy 
tymczasem przetopienie stopów do stali nie-
rdzewnej służącej do wykonania obecnie sto-
sowanych elementów grzejnych odbywa się 
w temperaturze 1700. „Plaster” zużywa czte-
rokrotnie mniej energii elektrycznej, niż trady-
cyjne ogrzewacze do ogrzania pomieszczenia.

Zasadniczym wyróżnikiem opracowania 
firmy z Białogonu jest koncepcja, w której ele-
ment grzejny ogrzewa bezpośrednio powie-
trze, a to na zasadzie konwekcji przechodzi 
przez oczka plastra.

Powstają już projekty wykorzystania plastra 
do podgrzewania powietrza w układach zapło-
nowych silników samochodowych. Innym 
zastosowaniem może być umieszczenie ele-
mentu grzejnego w kratkach wentylacyjnych 
pod oknami np. w kuchniach w blokach miesz-
kalnych. Wówczas do pomieszczenia wpadać 
będzie ogrzane powietrze i nikt nie będzie już 
w zimie zasłaniał lub zaklejał tych kratek.

czysta dobra woda
 - Woda w kranach zazwyczaj nie za-

spakaja naszych oczekiwań smakowych, 
zapachowych i co najistotniejsze pozostawia 
w czajniku i w innych urządzeniach AGD 
biały osad (wytrącone podczas gotowania 
sole wapnia), szkodliwe dla organizmu czło-
wieka i urządzeń AGD, zakłócających natu-
ralny smak potraw. Nie zapewnia oczekiwa-
nego komfortu ,a ten dają dzbanki filtrujące 
Dafi oraz filtry przepływowe, znane od lat 
na naszym rynku - twierdzi S.Bursztein.

Rewelacje z Białogona

Filtr polipropylenowy zatrzymuje rdzę 
i wszelkie zanieczyszczenia, a także w 96 
proc. usuwa twardość wody. Z badań pro-
wadzonych w kieleckiej firmie wynika, że po 
przepuszczeniu tysiąca litrów wody z kranu 
przez filtr, po osuszeniu jest on cięższy o 50 
gramów! Tyle zanieczyszczeń się zbiera.

Specjalne siateczki sferyczne o mikro-
nowych oczkach do filtrów są tkane ręcznie 
w Szwajcarii. Zatrzymują one wszystkie za-
nieczyszczenia mechaniczne. Produkcja fil-
trów odbywa się w zakładzie białogońskim 
w sterylnych warunkach, w wydzielonych 
pomieszczeniach.

„Formaster” wytwarza filtry przepływowe, 
w których są wkłady polipropylenowe, węglo-
we, z żywicą jonowymienną, jak i specjalne do 
usuwania azotanów. Uzupełnieniem oferty są 
wkłady filtrująco - uzdatniające, m.in. magne-
zowe, wzbogacające wodę o ten niezbędny 
dla życia pierwiastek, zawierające węgiel 
aktywny i żywicę jonowymienną. Żywica 
jonowymienna została opatentowana przez 
kielecki zakład, a produkuje ją dla „Formaste-
ra” niemiecka firma.

- Uwalniając w wodzie magnez powodu-
jemy równocześnie odkwaszenie wody, co jest 
korzystne dla wielu osób. Woda ma wówczas 
odczyn zasadowy, nie zakwasza organizmu 
– zapewnia szef „Formastera”.

Zdaniem S.Burnszteina woda przefiltro-
wana na bieżąco przez wspomniane wkłady, 
jest dużo lepsza niż wody tzw.żródlane ku-
powane w handlu, napełniane przed kilkoma 
miesiącami wodą z kranów, wożoną z odle-
głych miejscowości.

3 miliony ogrzewaczy 
Tyle przepływowych ogrzewaczy wody 

Dafi wysłano z kieleckiego „Formastera” 
w świat. Dosłownie, do kilkudziesięciu 

krajów, w tym tak oddalonych jak Austra-
lia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, 
Indie, Kanada, Malezja, a przed ostatnimi 
futbolowymi mistrzostwami świata nawet 
do RPA. 

- Wygraliśmy przetarg i dostarczyliśmy 
do RPA 10 tysięcy ogrzewaczy, co było 
najlepszą referencją dla tak popularnego 
produktu naszej firmy – oświadczył S. 
Bursztein

Dlaczego są tak akceptowane, że zakład 
w Białogonie jest liderem na europejskim 
rynku? Pozwalają na natychmiastowe otrzy-
manie ciepłej wody po odkręceniu zaworu. 
Instalowane są obok lub pod umywalkami, 
przy prysznicach lub pod i nad wannami. Nie 
ma strat energii, która jest zużywana tylko 
przy przepływie wody.

- Wieloletnie badania rynkowe oraz 
zbierane doświadczenia wskazują, że śred-
nia żywotność ogrzewaczy wody Dafi wyno-
si 8 do 10 lat. Jest to najbardziej racjonalne 
urządzenie do ogrzewania wody. Stale mo-
dernizowane i doskonalone pod względem 
użytkowym. Jeśli ktoś mi przedstawi lepszy 
ogrzewacz wypłacę tysiąc złotych – obiecał 
S. Bursztein.

podest podłogowy
To kolejny produkt zaakceptowany przez 

rynek, szczególnie wykorzystywany w bu-
downictwie, w halach przemysłowych oraz 
biurowcach, hotelach, marketach handlo-
wych i obiektach użyteczności publicznej.

Modułowy system montażu, duża odpor-
ność i wytrzymałość, izolacja przed zimnem 
i wilgocią z podłoża, ochrona podłóg i posa-
dzek, właściwości antypoślizgowe – to tylko 
niektóre z zalet podestu - wykładziny produ-
kowanej z tworzyw i dostarczanej z kieleckie-
go „Formastera”.

z regionu
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– Zastał nas pan w gorącym okresie. 
W październiku oddany zostanie zakład pa-
liw alternatywnych w Ożarowie, dla którego 
opracowaliśmy projekt. Dla inwestora, którym 
jest Mobruk z Nowego Sącza, będziemy pro-
jektować podobne zakłady w Zabrzu, Wał-
brzychu i w Jedliczach. Pracujemy obecnie nad 
planami zagospodarowania terenów - mówi 
Andrzej Zielonka, właściciel Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Spin–B w Ostrowcu Św.

Będą to nowoczesne zakłady, przetwarza-
jące przeróżne odpady na paliwo przeznaczo-
ne do spalenia w piecach do wypału klinkieru 
cementowni lub wykorzystania do produkcji 
energii elektrycznej przez lokalny generator. 
Linia technologiczna do przerobu odpadów 
pochodzi z Austrii, spalarnia z Belgii, a suszar-
nia odpadów z Polski.

– To pierwsza tak duża inwestycja, war-
tości 80 mln, więc traktowaliśmy ją jako 
najlepszą referencję dla biura. Nie było ła-
two, musieliśmy uzgadniać i konsultować 

Ostrowiecki projektant
z wykonawcą, którym jest Mostostal, wiele 
zmian wynikających z modyfikowanych 
technologii. I to w ekspresowym tempie, 
projekt budowlany powstał w trzy miesiące, 
a wykonawczy był robiony na bieżąco.

Ostrowieckie biuro projektowało w po-
przednich latach stacje paliw, instalacje 
gazowe oraz przeciw pożarowe w różnych 
obiektach, sieci wodociągowo-kanalizacyjne. 
Zajmuje się też nadzorami nad budowami, 
pełni nadzory autorskie, na życzenie inwesto-
rów niewielkich obiektów obejmuje funkcje 
kierowników budów. Projektowało też Orliki.

– Po przyjeździe z kontraktu w Czechosło-
wacji, przez krótki czas pracowałem w Rejono-
wej Dyrekcji Inwestycji, a później założyliśmy 
spółkę inwestycyjną. Od 1996 mam własne 
biuro projektowe. Ponieważ rynek inwestycyj-

Andrzej Zielonka, absolwent pomaturalnego Studium Budowlanego w Kielcach (przy ul. Gagari-
na), technik budowlany z 35-letnią praktyką, m.in. w Hucie Ostrowiec SA, z uprawnieniami insta-
lacyjnymi bez ograniczeń, budowlane wykonawcze ograniczone. Członek naszej Izby.

ny jest bardzo chimeryczny, zespól biura stano-
wią doświadczeni budowlani z różnych branż, 
pracujący na własny rachunek. Mamy też do-
brego sprawdzającego nasze opracowania, 
doświadczonego architekta, który doradza 
i potrafi podpowiedzieć korzystne rozwiąza-
nia konstrukcyjne. Inwestorzy znają nas z do-
brej i rzetelnej pracy, dlatego nie narzekamy na 
brak zleceń. Tym bardziej, że w Ostrowcu nie 
ma zbyt wielu doświadczonych projektantów 
konstrukcji budowlanych.

Spółka Echo Investment znalazła się na 3. 
miejscu w zestawieniu TOP 10 Office Deve-
lopers Poland i 6. pozycji w rankingu TOP 50 
CEE’s Top Office Developers: 2008-2012, 
które opublikowano w miesięczniku Con-
struction Investment Journal. 

Projekty ukończone w tym czasie przez 
Echo Investment to biurowiec Oxygen w 
Szczecinie, Avatar w Krakowie, kompleks 
Malta Office Park w Poznaniu i Park Postępu 
w Warszawie. 

Echo Investment obecnie realizuje bu-
dowę nowoczesnego biurowca Aquarius 
Business House w centrum Wrocławia. W 
Warszawie inwestor przygotowuje się do re-
alizacji trzech projektów. Jednym z nich jest 

Biurowiec na 155 metrów
155-metrowej wysokości biurowiec, który 
powstanie u zbiegu al. Jana Pawła II i Grzy-
bowskiej. 

Budynek apartamentowy Klimt House 
- zrealizowany przez Echo Investment na 
Starym Mokotowie - znalazł się w zestawie-
niu najbardziej luksusowych nieruchomości 
według tygodnika „Wprost”. Znajdują się tam 
m.in. dwa, blisko 140-metrowe, dwupozio-
mowe penthouse’y. Projekt umożliwia ich po-
łączenie, po którym całkowita powierzchnia 
apartamentu wynosi prawie 280 mkw. Apar-
tament tego typu, z możliwością indywidual-
nego zaprojektowania przestrzeni i czterema 
miejscami parkingowymi, można kupić za 
około 5,7 mln zł..

– Przejście trasy Skandynawia – Bałkany 
przez region świętokrzyski zależy o decyzji 
politycznych. Linia kolejowa jest konieczno-
ścią, bowiem w przyszłości będzie miała stra-
tegiczne znaczenie. Połączenie portów nad 
Bałtykiem z tymi znad Morza Czarnego, 
szybką koleją stanowi biznesowy priorytet. 
Nie jest to łatwy projekt, bardzo kosztowny, 
oczekuje się zaangażowania kilku państw. 
Przyjmuje się, że w średniookresowym termi-

Skandynawia – Bałkany?
nie zostanie zrealizowany – rozważa Roman 
Mikina, dyrektor Oddziału Budownictwa Ko-
lejowego Skanska SA.

Urzędnicy samorządowi i administracji 
państwowej, nie mogą sobie poradzić z wy-
jednaniem modernizacji linii kolejowej „8” 
oraz łącznicy w Czarncy, a co dopiero mówić 
o skutecznym lobbowaniu za budową odcinka 
torowiska z Buska Zdroju do Żabna po drugiej 
stronie Wisły, trasy na Bałkany…

Dachy znów fruwały...
Przed rokiem opisywaliśmy skutki wichur 

jakie przeszły w kraju, w tym również w re-
gionie świętokrzyskim. W lipcu i sierpniu 
znów dachy fruwały, zastanawiano się jakie 
są przyczyny. Czy projektant oraz wykonaw-
ca obiektu, jest pewny, że zrobił wszystko, by 
do takich przypadków nie doszło? Dlaczego 
sąsiedni budynek jest cały? Ma pozrywane 
rynny, rury, daszek nad wejściem?

Przed laty..
– Mój kontakt z uprawnieniami datuje 

się od 1977, kiedy zostałem przez Urząd 
Wojewódzki powołany do komisji egzami-
nacyjnej dla drogowców i mostowców. Aż 
do mementu, kiedy sprawy te przejęła Izba. 
Otrzymałem wówczas  akt powołania z ko-
mitetu organizacyjnego Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie do pracy w ze-
spole organizacyjnym dla  województwa 
świętokrzyskiego. Po ukazaniu się ogłosze-
nia w prasie, trzeba było złożyć deklaracje 
o przystąpieniu do Izby i wpłacić 50 zł na 
koszty organizacyjne na konto w Warszawie. 
Od początku 2003 przyjmowano wnioski 
o nadanie uprawnień. Wszyscy w kieleckim 
zespole organizacyjnym pracowali społecz-
nie  – przypomina Andrzej Pawelec, znany 
kielecki drogowiec, obecnie przewodniczący 
okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby.
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Przemysław Piątek, prezes IT Control, absolwent mechatroniki i budowy maszyn Politechniki 
Świętokrzyskiej, Aleksander Matys, wiceprezes, informatyk po kieleckiej Wyższej Szkole Umie-
jętności, absolwent zarządzania i przetwarzania energii elektrycznej na Politechnice Świętokrzy-
skiej, Tomasz Dziewięcki, wiceprezes, absolwent telekomunikacji na kieleckiej WSH.

Repaczerem 
po dziurach

W sezonie letnim po ulicach Kielc w dzień 
i w nocy,szybko przemieszcza się samochód 
z wysuniętym wysięgnikiem. Kierowcy na-
wet się nie złościli, że musieli dłuższą chwilę 
czekać na wyprzedzenie lub omijanie tej ma-
szynerii. Krócej niż przy innych sposobach 
naprawy dziurawej nawierzchni.

– Jest to mobilny zestaw urządzeń do 
remontu nawierzchni drogowych wykorzy-
stujący metodę ciśnieniową do dozowania 
emulsji oraz grysu. Najpierw operator – 
kierowca ”repaczera” sprężonym powie-
trzem oczyszcza ubytek w jezdni, później 
natryskuje z dyszy emulsję – jako lepiszcze, 
następnie z większej dyszy wyrzuca pod du-
żym ciśnieniem grys - drobny lub grubszy, 
zależnie od głębokości dziury lub pęknięcia 
w nawierzchni. Na koniec „posypuje” drob-
nym grysem. I jedzie dalej…- wyjaśnia Artur 
Piwowar, właściciel kieleckiego Duktu.

Metoda stosowana jest od dawna, ale 
w tym roku wspomniany zestaw był bardziej 
widoczny w Kielcach, bo MZD zamówił 
naprawy większych ubytków w jezdniach tą 
właśnie technologią. Dukt od lat wykonuje 
takie usługi dla gmin i miast w regionie.. Jest 
ona tańsza i szybsza, i skuteczna, praktycznie 
firma radzi sobie z dziurami i pęknięciami 
o głębokości do 6 cm.

-  Sposób eliminowania ubytków w jezd-
ni zależy od zarządcy drogi. Przy dużych 
powierzchniowo i głębokich uszkodzeniach 
nawierzchni, skuteczniejsze jest stosowanie 
masy bitumicznej z otaczarki. W drobniej-
szych korzystniejsza jest interwencja „repa-
czera”. Dlatego kupiliśmy drugie urządzenie 
ze względu na coraz większe zlecenia.

Firmy

W czerwcu minęły dwa lata jak zareje-
strowali spółkę, kontynuującą działalność 
poprzedniej jednoosobowej firmy, nie tracąc 
czasu na przekształcenia własnościowe wy-
muszone dużymi obrotami kapitałowymi. 
Trzon nowego podmiotu stanowił trzy oso-
bowy zarząd, wszyscy związani z poprzednią 
firmą. Dwa miesiące później otrzymali pierw-
sze zlecenie jako IT Control. I to był udany 
początek. Kolejne kontrakty posypały się nie 
wiadomo skąd.

- Czym przekonaliśmy zleceniodawców? 
Niektóre firmy współpracowały z nami wcze-
śniej, a ponieważ znali nasze możliwości i do-
brze oceniali to co robiliśmy, więc zaufali nam 
po raz kolejny. Ważne też były relacje osobo-
wościowe, umiejętność słuchania potrzeb 
klienta oraz zrozumienia z kolei dla naszych 
propozycji lub sugestii. Młody wiek też w tym 
ma udział, bo jesteśmy bardziej odważni, 
optymistycznie nastawieni, nie boimy się 
trudności, podejmujemy decyzje z uwzględ-
nieniem ryzyka. Teraz po dwóch latach 
mamy już większe doświadczenie biznesowe, 
to ryzyko umiemy wkalkulować w codzienną 
działalnośc – przekonuje Aleksander Matys, 
wiceprezes IT Control Sp. z o.o. 

Prezesi zapewniają, że obecnie koncen-
trują się na wybranych zlecaniach z rynku 
– takich stanowiących wyzwanie, choć na 
początku brali wszystkie propozycje. Tego 
nie dało się uniknąć, by wygrać rywalizację 
na rynku i ugruntować pozycję firmy, także 
finansową. 

- Złych robót nie ma, w wyborze ważna jest 
nie tylko odpowiednia gratyfikacja, idzie też 
o renomę i sukces - ambicję techniczną. Małe, 
niezbyt skomplikowane prace dają szybki 
zysk, ale nie sprzyjają rozwojowi firmy i reali-
zowaniu się zawodowemu jej pracowników.

Z ciekawszych zleceń przyjętych przez IT 
Control można przytoczyć: realizację biu-
rowca Parku Technologicznego w Kielcach; 
wykonanie instalacji oświetleniowej ledowej 
z kompletnym sterowaniem w kopule auli 
spadochronowej Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie - bardzo ciekawe wyzwanie 
techniczne; kompletne instalacje teletech-
niczne w Szpitalu Powiatowym oraz Urzędzie 
Miasta i Gminy w Chmielniku; realizację 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
w warszawskim biurowcu. 

Sukces po dwóch latach
- Uczestniczyliśmy w realizacji budynku 

Energis dla Politechniki Świętokrzyskiej, 
wykonując pierwszy raz tak duży kompletny 
zakres instalacji elektrycznych, teletechnicz-
nych oraz automatyki, w ramach których 
ułożyliśmy blisko 500 km kabli. W Hotelu 
Uroczysko zrobiliśmy automatykę integru-
jącą wentylację mechaniczną z różnymi 
systemami w ramach układu BMS; w hotelu 
w Dyminach wykonaliśmy układ ogrzewa-
nia  z zastosowaniem pomp ciepła. Nasze 
ekipy wykonywały modernizację i rozbudo-
wy dla Kliniki Serca w Starachowicach oraz 
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Nowo-
rodka przy Prostej w Kielcach; uczestniczy-
liśmy w rozbudowie Galerii Echo i wykony-
waniu automatyki w jej nowej części. 

Co można wymyślić w instalacjach? Moż-
liwości są nieskończone, tylko fachowcy nie 
zawsze o nich wiedzą, postęp materiałowy 
i technologiczny, oczekiwania inwestorów 
i użytkowników, dopingują do nowych roz-
wiązań. Np. od topologi wykonania instalacji 
- jak zostaną kable ułożone - zależy funkcjo-
nalność i elastyczność instalacji i jej sterowa-
nia. Wszystko sprowadza się do efektywnego 
wykorzystania instalacji, optymalizowania 
kosztów jej wykonania i eksploatacji.

- Często w budynkach spotykamy prze-
sycenie instalacji albo ich niedoszacowanie. 
Poprzez nowoczesne spojrzenie na potrzeby 
można stworzyć okablowanie przewymiaro-
wane, później technologią zawartą w urzą-
dzeniach, wyrównywać balans pomiędzy 
niedoszacowaniem i przeszacowaniem bu-
dynku instalacjami. 

Nad sukcesami IT Control pracuje oko-
ło 20 osób, z tzw. samozatrudnionymi jest to 
grupa 40 fachowców. Kadra siedmioosobowa 
to najważniejsi specjaliści od pomysłów, kon-
cepcji realizacyjnych i wytyczania strategii dla 
firmy. Pracownicy są systematycznie wysyła-
ni na szkolenia, zarówno pod kątem rozwoju 
firmy, jak i znajomości obsługi i czuwania nad 
instalacjami i systemami sterowania, nie zapo-
mina się o nowych kwalifikacjach dla przygo-
towujących oferty wykonawcze i projektowe.

- Staramy się propagować nowoczesne 
rozwiązania, które spotykają się z dużym 
zrozumieniem naszych partnerów inwesty-
cyjnych. Naszym motto jest inżynieria przy-
szłości i to się nam na razie udaje.
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Bilcza, ul. Kielecka 13a, 26-026 Morawica

Największy skład używanych i nowych 
przewoźnych sprężarek powietrza w Polsce

Robert Żołądek
Szef Działu Kompresorów

– Spodobała mi się branża klimatyza-
cyjno-wentylacyjna i postanowiłem się tym 
zająć i wykorzystać własne pomysły na po-
prowadzenie firmy. Początki były bardzo 
trudne, startowaliśmy w okresie niecieka-
wym na rynku budowlanym. Zaczynaliśmy 
od małych robot, z czasem wpadały coraz 
poważniejsze, a inwestorzy i generalni wy-
konawcy poznali nas z dobrej strony. Dziś 
mamy swe miejsce w gronie specjalistycznych 
firm regionu – zwierza się Michał Korbiński, 
właściciel „Klimastera”.

W trudnych rozmowach z inwestorami, 
skutecznie przekonywali, że potrafią spełnić 
ich oczekiwania, a ciężką pracą, solidnością 
i dotrzymywaniem terminów, zaskarbi-
li sobie pozytywne opinie. W ten sposób 
pojawiały się zlecenia z polecenia lub re-

komendacji tych, którzy współpracowali z 
firmą z podkieleckiej Tokarni. Jeden z kie-
rowników poważnej inwestycji powiedział, 
że szef „Klimastera” nie musi uczestniczyć w 
tygodniowych odprawach, bo jego ludzie 
pracują szybciej niż wymaga tego harmo-
nogram.

– Mamy zgrany i dobrze rozumiejący się 
zespół pracowników, prawie od początku 
istnienia firmy. Wiedzą, że nie możemy po-
zwolić sobie na fuszerkę, uczestniczą w szko-
leniach, poznają nowości w tej branży, mają 
więc satysfakcję z tego co robią. A klimaty-
zacja i chłodnictwo jest ciekawą i atrakcyjną 
technicznie dziedziną, pełną automatyki, 
systemów sterowania.

Ostatnim znaczącym zajęciem były insta-
lacje w „Energisie” politechniki, co wynikało 
z dobrej współpracy z „Dorbudem”, głównym 
wykonawcą. Poprzednio pracowali w gale-
riach handlowych, na poważnym obiekcie 
w Poznaniu, w szpitalach, m.in.w Staszowie i 
wojewódzkim w Kielcach. Najwięcej zleceń 
pochodzi od kilku lat od prywatnych inwe-
storów. Reguły i uzgodnienia są prostsze, 
obowiązki także.

Nowoczesna firma z Tokarni

Michał Korbiński, absolwent mechatroniki 
i budowy maszyn Politechniki Świętokrzy-
skiej. Po studiach pracował z VTS Klima, 
gdzie praktycznie poznał tajniki produkcji 
central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 
Później rozpoczął działalność we własnej 
firmie.

Coraz częściej stosowany jest system za-
projektuj i zbuduj, bowiem firma wykonaw-
cza przeprowadzi przedsięwzięcie budow-
lane sprawnie oraz ekonomicznie z ogólną 
korzyścią dla inwestora. To wykonawca 
przychodzi do biura projektowego z ofertą 
startowania wspólnego w przetargu lub na 
zaproszenie przez inwestora. 

Pierwszy etap współpracy na wyspach 
brytyjskich polega na oszacowaniu zapotrze-
bowania na materiały. Prace wykonywane 
przez biuro projektowe mają zapewnić pełną 
informację dotyczącą wszelkich aspektów 
inwestycji, które kreują jej wartość. Zaczyna-
jąc od ilości użytych materiałów po ogólne 
wskazanie sugerowanych technologii oraz 
rozwiązań. Etap wstępny charakteryzuje się 
małą szczegółowością przedstawianych in-
formacji, natomiast określa ramy w jakich 
konstruktor będzie się poruszał w kolejnych 
fazach projektu.

Współpraca opiera się na wzajemnym za-
ufaniu i przeświadczeniu o pełnym profesjo-
nalizmie partnera. 

Rzetelna i precyzyjna informacja jest pod-
stawą do podjęcia docelowej współpracy przy 
realizacji projektu.

Zaprojektuj i zbuduj 
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– Startowałem w rodzinnym Tefnarze 
przed czternastu laty od zajmowania się 
sprawami marketingu, zapoznawania się 
z surowcami w firmowej ofercie. Współpraca 
z klientami, rozmowy handlowe były wów-
czas dużo łatwiejsze niż dzisiaj. Nie było 
jeszcze tak silnej konkurencji ze strony firm 
zachodnich, które są obecnie bardzo widocz-
ne na rynku polskim, ze względu na wielkość 
kapitału, możliwości promowania swych pro-
duktów. Mimo to mottem naszego działania 
jest patrzenie do przodu, wychodzenie z co-
raz nowszą ofertą i kontrolowanie czołowych 
konkurentów, a nie oglądanie się za siebie i na 
maruderów w branży – wspomina Marcin 
Pauk, właściciel Tefnar Bis w Morawicy.

To się sprawdziło, cele które postawili 
sobie szefowie firmy (żona jest dyrektorem), 
żeby oprócz handlowania zająć się także 
wytwarzaniem poszukiwanych produktów 
w grupie pigmentów lub w nowej dziedzinie 
chemii budowlanej, zostały z sukcesem i bar-
dzo szybko osiągnięte. Z malej firmy handlo-
wej Tefnar Bis przekształcił się w liczącego się 
producenta nie tylko w kraju ale i poza gra-
nicami. Ma przedstawicielstwa na rynkach 
wschodnich, na których firma widzi szansę na 
lokowanie produktów - na Litwie, Białorusi, 
planuje podpisanie umów z dystrybutorami 
na Ukrainie i w Rosji. W Polsce dystrybucją 
od 2007 poprzez przedstawicieli w kilku 
regionach kraju,zajmuje się rodzinna firma 
Rialto, nastawiona głownie na produkcję pig-
mentów proszkowych i barwników płynnych 
oraz domieszek do betonów. 

– Uruchomienie domieszek było bardzo 
trafnym posunięciem. Już w pierwszym roku 
ich sprzedaż osiągnęła 70 proc wszystkich 
innych naszych produktów. Domieszki oka-
zały się rewelacją na rynku budowlanym. 
Od początku korzystaliśmy z wiedzy tech-
nicznej naszych doktorów chemii i techno-
logów, którzy opracowywali receptury na 
te produkty, przy założeniu, że każda z do-
mieszek była kompozycją kilku składników. 
Właśnie największą radość sprawiły nam 
opinie klientów, którzy mówili o wysokich 
wytrzymałościach betonów po zastosowaniu 
naszych domieszek, o niespotykanych wła-
ściwościach tych produktów. Była to znako-
mita promocja i reklama polecania naszych 
domieszek przez samych klientów.

Oprócz tradycyjnych domieszek będą-
cych typowymi plastyfikatorami, wprowa-
dzone zostały nowe tzw. plastyfikatory czwar-
tej generacji wytwarzane na bazie eterów 
policarboksylowych, których technologia 

Diament przedsiębiorczości
przyszła do Polski z Japonii, a niewiele jest 
firm w kraju, mających je w ofercie handlo-
wej. Wdrożenie tej nowej produkcji wiązało 
się z wprowadzeniem specjalnego systemu 
kontroli jakości. Morawicki zakład jest jedy-
nym w branży, w którym system wdrażała 
instytucja zagraniczna, w tym przypadku 
instytut czeski, odpowiednik polskiego ITB, 
mający bardzo rygorystyczne metody bada-
nia procesu produkcyjnego. Kilkumiesięczny 
wysiłek organizacyjny oraz koszty poniesio-
ne na uzupełnienie sprzętu w oddzielnych 
laboratoriach na pigmenty oraz domieszki 
opłaciły się.Międzynarodowy certyfikat jest 
honorowany na całym świecie.

– Chcąc zaopatrywać największych 
odbiorców w kraju, musimy zapewnić im 
wysoką jakość produktów. Dlatego każdy 
surowiec, który trafia do nas z atestami, jest 
dodatkowo badany, a na każdym etapie pro-
dukcji są pobierane próbki do laboratorium. 
Kontrola przeprowadzana w tym roku przez 
czeskiego audytora, wykazała poprawność 
przestrzegania systemu, czego potwierdze-
niem był także brak reklamacji ze strony 
klientów. Bowiem produkty, które uznajemy, 
że mogą nie spełnić wymogów jakościowych, 
są wycofywane od razu z produkcji. W obu 
spółkach Tefnar i Rialto wdrożyliśmy rów-
nież system ISO 9001. 

Odbiorcami produktów z obu spółek w 80 
proc. są producenci kostki brukowej oraz wy-
twórcy betonu towarowego. Jest to grupa sta-
łych kontrahentów, powiększana o nowych 
odbiorców, zachęconych działaniami pro-
mocyjnymi lub opiniami środowiska. A te są 
niekiedy zaskakujące - w świętokrzyskim jest 
firma na światowym poziomie, wytwarzająca 
nowoczesne materiały dla budownictwa.

– Jesteśmy prekursorem w Polsce kost-
ki brukowej „barwy jesieni” tzw. melanżu, 
której recepturę ze względu na gotową kom-
pozycję pigmentów chcemy opatentować. 
Dotychczas producenci kostki przygotowali 
każdy kolor oddzielnie, my proponujemy ze-
staw z wszystkimi kolorami, ale tak stosowa-
nym, by kolory nie wymieszały się ze sobą.

Pierwsze reakcje klientów są bardzo cieka-
we, wywołują zainteresowanie choć kompo-
zycja jest po badaniach laboratoryjnych, cze-
ka jeszcze na dopracowanie receptury przez 
technologów. Nikogo nie dziwi, że w minio-
nym roku wyróżniono Tefnar w tytułem„Ga-
zela Biznesu”.

– Pomysły wychodzą ode mnie, jako 
że w praktyce zawodowej zdobyłem sporo 
wiedzy z chemii nieorganicznej jak i chemii 

budowlanej. Wiele korzystam z sympozjów 
organizowanych z okazji „Dni betonów” 
i czasopism branżowych. O kostce kolorowej 
zaświtał mi pomysł siedząc przed telewizo-
rem. Po rozmowie z technologiem, usłysza-
łem - coś wymyślimy. I jest. To wielka frajda 
tworzyć, budować. Nie interesuje mnie gro-
madzenie zysków, ale jednocześnie większą 
cześć wypracowanych pieniędzy inwestuje-
my. W pracowników także. Osiem osób my-
śli nad produktami, recepturami i nowymi 
technologiami. Obracam się już kilkanaście 
lat w kręgu ludzi zajmujących się chemią 
nieorganiczną. Niektórych poznałem przez 
ojca, też ekonomistę jak ja, innych w kon-
taktach handlowych i technicznych. Z tych 
kontaktów wywiodłem filozofię dla nas 
- spełniać i zaspokajać różne oczekiwania 
klientów, jeśli nawet nie jesteśmy w czymś 
mocni, to można rozważyć, czy nie poświęcić 
tej sprawie więcej czasu i nakładów.

W budowanym zakładzie zainstalowane 
zostaną dwie linie produkcyjne pigmentów. 
Pracuje już nowa linia w pełni zautomatyzo-
wana domieszek do betonów. Firma ma też 
tereny pod budowę dwóch zakładów, w któ-
rych przewiduje produkcje pigmentów prosz-
kowych oraz domieszek. Już na koniec pomy-
ślano o siedzibie biura handlowego. Ponieważ 
zostanie wybudowane przy ul. Diamentowej, 
powstał zamysł projektantów i właściciela, by 
bryła budynku z fasadami ze szkła i betonu, 
miała podobnie nieregularne kształty, bez pro-
stych ścian, z ostrymi kątami jak diament.

Marcin Pauk, absolwent ekonomiki i organiza-
cji przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Handlowej 
w Kielcach. Właściciel Tefnar Bis oraz współ-
właściciel Rialto, firm zajmujących się .m.in. 
pigmentami nieorganicznymi, barwnikami, 
impregnatami kolorowymi do powierzchni be-
tonowych, domieszkami do betonów.

nowoczesność
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Profesor, który 
tworzył  
politechnikę…

W 1962 skompletował zespól profesorów 
i wykładowców z różnych krajowych uczelni 
i zorganizował w Kielcach punkt konsulta-
cyjny AGH, był jego kierownikiem, a rok 
później już ośrodka studiów wieczorowych 
i zaocznych. Dla powstającej następnie Kie-
lecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej opracował projekty technologiczne, 
które posłużyły do wykonania dokumentacji 
technicznej budowanych czterech obiektów 
dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, 
służących do dziś politechnice. Profesor 
AGH przez lata prowadził w Kielcach zajęcia 
ze studentami, głównie z mechaniki tech-
nicznej, był członkiem komisji egzaminów 
dyplomowych.

O zasługach prof. zw. dr. hab. inż. Zbignie-
wa Witolda Engela dla kieleckiej uczelni, 
przypomniano podczas uroczystego nadania 
światowej sławy naukowcowi tytułu doktora 
honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. 
Wybitny nauczyciel akademicki i uczony, 
o bogatym dorobku cenionym w kraju i za 
granicą, twórca wibroakustyki – nowej dzie-
dziny nauki, jest uhonorowany takimi wy-
różnieniami przez Akademię Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie, Politechnikę Krakowską, 
jest też honorowym profesorem Politechniki 
Warszawskiej.

W Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ir-
landii, z funduszy unijnych pobudowano 
wielkie inwestycje infrastrukturalne, m.in. 
drogi i autostrady, linie kolejowe, lotniska, 
magistralne sieci gazowe, energetyczne 
i wodne, obiekty użytku publicznego. Biura 
projektowe jak i firmy wykonawcze w tych 
krajach otrzymywały sowitą zapłatę, dzięki 
której mogły akumulować zyski z przezna-
czeniem na nowoczesne urządzenia, sprzęt 
i systemy zarządzania i technologie. Gdy 
skończyły się tłuste lata korzystania z unij-
nej kasy, firmy tych krajów powędrowały do 
państw Europy Środkowej. Zgromadzone 
nadwyżki finansowe przeznaczyły za zakup 
wielkich firm, nie gardząc małymi. Weszły 
też na rynek wykonawczy, z dużym poten-
cjałem sprzętowym i licznymi fachowcami, 
zasobami finansowymi, wygrywając prze-
targi na sztandarowe inwestycje w nowych 
krajach Unii Europejskiej.

U nas kończy się krótkie budowlane el-
dorado za unijne pieniądze. Prawie nikt nic 
nie zarobił, o czym świadczą coraz liczniejsze 
bankructwa małych i dużych firm. Powodem 
był system przetargowy, który preferował ni-
skie ceny. W wyścigu po zlecenia, ceny obni-
żano o 40 a nawet 60 proc, byle coś robić i ja-
koś utrzymać pracowników i spłacać kredyty 
za zakupione maszyny i sprzęt. Przegrani na 
przetargach stawali się często podwykonaw-
cami tuzów budowlanych, za groszowe stawki. 
Więcej, często komponenty lub wyposażenie 
inwestycji, kupowano w krajach zachodnich. 
Mieliśmy także zachodnich nadzorców, firmy 
audytoryjne. W ten sposób - jak powiedział 
prezes sporej firmy budowlanej – pieniądze 
unijne trafiały do zachodnich kas.

Obraz budownictwa polskiego, szcze-
gólnie drogowego, jest porażający. Zdewa-
stowane technicznie firmy, brak płynności 
finansowej, żadnych widoków na otrzymanie 
zaległych pieniędzy od dłużników, często tak-
że od inwestorów państwowych. Dorobek 
kilkudziesięciu lat w firmach rodzinnych, 

Własnymi rękami…
pójdzie pod młotek. Niekiedy za drobne za-
ległości, przy sporych kwotach, których nie 
otrzymali od dłużników.

I to zgotowali budowlanym nasi krajowi 
urzędnicy, tworząc taki system procesu inwe-
stycyjnego, w tym przedziwną filozofię prze-
targową. Przy niskich stawkach wykonaw-
czych, budowaliśmy jednocześnie drogo. Raz 
dlatego, że koncert życzeń inwestorów był 
przeogromny, a unijne dofinansowania kusi-
ły do gigantyzmu i budowania wydumanych 
obiektów. Dwa - koszty obiektów ochrony 
środowiska dochodziły do 30 proc. i więcej 
ogólnych nakładów na inwestycję drogową! 
Spory udział w drogich inwestycjach mają 
projektanci, którzy wyczyniali zadziwiające 
piruety w dokumentacjach, które trudno 
było zrozumieć dla obywatela, ale akceptowa-
ne były przez tzw. fachowców.

Można zapytać, dlaczego wykonawcy 
brali zlecania poniżej kosztów własnych? 
Bo znikąd nie dostrzegali zrozumienia dla 
krytycznych opinii np. o przetargach czy za-
torach płatniczych. Trzeba było dopiero ban-
kructwa wykonawców na ważnych budo-
wach, groźby nie oddania na czas obiektów 
i dróg przed EURO, by wstrząsnęły krajowy-
mi urzędnikami. Chyba na krótko, bo zado-
wolenie z piłkarskiego festiwalu uspokoiło 
nastroje. Wakacje też wyciszyły narzekania 
i pretensje. Natomiast jednego nie brakuje – 
doniesień o kolejnych upadkach firm…

Czy nasze firmy stać będzie wyjechać „za 
chlebem” do krajów wschodnich, by budo-
wać drogi, zakładać lub przejmować miejsco-
we przedsiębiorstwa? Pod każdym względem 
nie. Nie mamy kapitału, nie potrafiliśmy na 
czas spenetrować nowych rynków, nawiązać 
kontaktów, zapewnić sobie formy płatności 
lub kredytowania. Organizacyjnie i logistycz-
nie nasze firmy nie są przygotowane do tego. 
Choć przed laty, polskie firmy budowały dro-
gi, autostrady i koleje na kilku kontynentach. 
Dziś pozostały wspomnienia i nieliczna kadra 
świetnych fachowców takiego budownictwa.

Szara strefa
Przez kryzys i wysokie koszty pracy coraz 

więcej osób pracuje na czarno. Według badań 
PKPP Lewiatan aż 33,2 proc. firm tak zatrud-
nia pracowników, rok temu było ich 28,9 
proc. – informuje „Rzeczpospolita”. 

To efekt spowolnienia gospodarczego, pod-
niesienia od lutego składki rentowej i podwyżki 
minimalnej pensji.Najwięcej nielegalnych pra-
cowników jest w budownictwie. - Z naszych 

badań wynika, że znajdują się oni w prawie 60 
proc. firm. W dodatku im mniejsza firma, tym 
więcej takich przypadków – mówi Małgorzata 
Starczewska-Krzysztoszek z PKPP Lewiatan.

Jak podkreśla „Rz”, firmy chcące działać 
zgodnie z prawem, nie są w stanie konkuro-
wać z tymi nieuczciwymi. A te decydujące 
się płacić pod stołem, muszą ukrywać obro-
ty. Według przedsiębiorców gdyby nie szara 
strefa, ich obroty byłyby o 20 proc. wyższe. 
A tak, traci na tym budżet państwa i ZUS.

gospodarka
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– Pracowałem na Politechnice Święto-
krzyskiej gdy tworzył się kierunek inżynierii 
środowiska. Miałem okazję zdobywać do-
świadczenie pod kierunkiem wspaniałego 
fachowca prof. Jerzego Kurbiela. To mi bar-
dzo dużo dało. Uczestniczyłem w tworzeniu 
laboratorium technologii wody, a później la-
boratorium technologii ścieków i osadów. Po 
zdobyciu uprawnień projektowych prowa-
dziłem zajęcia z projektowania. Wykonywa-
łem opracowania na zlecenia, zajmowałem 
się nadzorami inwestorskimi nad realizacją 
oczyszczalni ścieków, poznawałem stanowi-
ska badawcze i procesy technologiczne, nad 
którymi obecnie pracuję. Odszedłem z uczel-
ni, ponieważ chciałem zajmować się pro-
jektowaniem, tworzeniem czegoś nowego. 
Założyłem firmę i tak już blisko piętnaście 
lat zaprzątany jestem nowościami technolo-
gicznymi – zwierza się Piotr Surgiel, właściciel 
Biura Projektowo-Usługowego Eko-Plan.

Jest pan guru w dziedzinie technologii 
oczyszczania?

– To przesada, śledzę nowości i potrafię 
wykorzystywać je w swych opracowaniach. 
Technologie zmieniają się bardzo szybko, 
w latach 90. nastąpił spory przełom w pro-
jektowaniu, związany z usuwaniem bioge-
nów. Wielu starszych projektantów przesta-
ło zajmować się oczyszczalniami, które stały 
się bardziej skomplikowanymi obiektami. 

Technolog oczyszczalni
Nigdy nie stosowałem gotowych rozwiązań, 
tylko projektowałem technologie do konkret-
nych potrzeb. Moją wiedzę wykorzystuję 
także we współpracy z innymi firmami.

Koniecznośc czy skuteczna formuła funk-
cjonowania na rynku?

– Nie ma teraz biura, które ma fachowców 
wszystkich branż w dziedzinie oczyszczalni, 
natomiast przy większych zleceniach współ-
pracuję z zaufanymi partnerami, zarówno 
w projektowaniu jak i nadzorach. Np. ze 
spółką PRO Detan Andrzeja Grudnia, która 
specjalizuje się w skomplikowanych i niety-
powych konstrukcjach, choćby wspomnieć jej 
rozwiązanie techniczne reaktora w oczysz-
czalni w Sitkówce. Długo trwały dyskusje 
w sprawie technologii tej oczyszczalni, którą 
projektowaliśmy dla firmy WTE-POLSKA. 
Nasze wspólne propozycje z Biurem Projek-
towym Ekoprojekt Waldemara Kiniorskiego 
okazały się słuszne, oczyszczalnia osiąga 
założone parametry, czego dowodem jest po-
nad roczna eksploatacja, a także umorzenie 
kar, jakie Wodociągom Kieleckim naliczano 
przez lata. 

Eko-Plan to Surgiel głosi opinia.
– Taki jest system zamówien na ryn-

ku projektowym. Jak jest zlecenie tworzy 
się zespół do opracowania projektu. Przy 
opracowywaniu technologii oczyszczania 
dla Sitkówki pracowało osiem osób. Ta 

dziedzina jest skomplikowana, wymaga lat 
pracy, zapoznania się z budowami, nowymi 
materiałami i urządzeniami stosowany-
mi w oczyszczalniach. Nie mamy się czego 
wstydzić, jesteśmy w gronie najlepszych. 
Specjalizujemy się w trudniejszych moder-
nizacjach, by stare oczyszczalnie dostoso-
wać do obecnych wymagań, często tak jak 
w Sitkówce - roboty i wymianę urządzeń 
trzeba prowadzić podczas nieprzerwanej 
eksploatacji oczyszczalni.

Chwalą pana za drobne systemy…
– Wspólnie z firmą EVU-KIELCE 

(udziałowiec niemiecki ma prawa patentowe 
do złoża) rozwijamy technologię do oczysz-
czalni biologicznych z wykorzystanie złoża 
ruchomego w zbiornikach dwa razy mniej-
szych niż dotychczas stosowane. W kraju 
funkcjonuje kilkanaście takich oczyszczalni 
wykorzystujących wspomniane złoże. Jest to 
bardziej efektywna technologia, ciekawostka 
ostatnich lat, coraz bardziej popularna. I cią-
gle modyfikowana przez nas, bowiem szybko 
się uczymy tych nowości. Pewne rozwiązania 
są znacznie lepsze niż w pierwotnej niemiec-
kiej wersji. Tak jest np. w oczyszczalni na Pod-
karpaciu, funkcjonującej dla bardzo ciężkich 
ścieków nie rozcieńczanych deszczówką.

Wymiana pokoleń
Doświadczony geodeta zadał pytanie, czy uruchamiając przed ro-

kiem nowy kierunek na politechnice, rozważono możliwości znalezie-
nia przez absolwentów pracy. Pierwsi opuszczą uczelnię za dwa lata, 
kiedy na dobre trwać będzie dołek inwestycyjny. Już teraz dojdą grupy 
geodetów z ostrowieckiej uczelni. Jakby tego było mało, młodych w za-
wodzie przygotowywać będzie sześć techników w regionie. 

Czy uwzględniając przechodzenie starszych fachowców na emery-
turę, potrzeby w tym zawodzie wzrosną tak bardzo?

Chronią swoje rynki
– W przeciwieństwie do rynków wschodnich, kraje Europy Za-

chodniej dobrze chronią swoje, zastrzegając rynek generalnego wy-
konawstwa dla firm krajowych. Na Zachodzie mamy bardzo małe 
szanse. Tam rynki są podzielone i wejście na nie jest trudne, co naj-
wyżej jako podwykonawcy – powiedział Agencji Newseria, Marek 
Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. 
– Firmy i kraje potrafią chronić swoje rynki bardzo dokładnie. My się 
tego dopiero uczymy.

Piotr Surgiel, absolwent wydziału inżynierii 
sanitarnej i wodnej Politechniki Warszaw-
skiej, pracownik naukowy Politechniki Świę-
tokrzyskiej, obecnie właściciel prywatnej fir-
my, uprawnienia bez ograniczeń wykonawcze 
i projektowe od 1994.
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Kilkanaście przepustów pod jezdniami S7 
między Występą a Skarżyskiem, mających od 
kilku do kilkudziesięciu metrów długości, tzw. 
półki dla płazów (wykonane z osiatkowane-
go kruszywa), mają zostać wyłożone darnią!, 
by ułatwić żabom poruszanie się w wodzie 
po opadach deszczu. Dla uniemożliwienia 
przeciśnięcie się płazów przez ogrodzenie 
drogi, konieczne jest zamontowanie siatki, 
która powinna mieć oczka nie większe niż pół 
centymetra! Studnie zbierające deszczówkę, 
uzupełnione zostaną pochylniami lub rurami 
ucieczkowymi, dla samodzielnego wycho-
dzenia zwierząt na zewnątrz. Zlikwiduje się 
część wybrukowań w kanałach odwadniają-
cych pod wiaduktami.

Przedstawiciel społecznego stowarzysze-
nia, któremu przeszkadzają inwestycje drogo-
we w regionie, wydumał sobie takie życzenia, 
naskarżył do Komisji Europejskiej, i drogo-
wcy pokornie będą musieli je wykonać. Koszt 
milion złotych.

Przykład kolejnego szantażu pseudo eko-
logicznego, podrażającego inwestycje dro-

Milion na nową drogę
gowe w kraju. Tzw. ekologów nie interesują 
koszty , technologie budowy dróg, opinie au-
torytetów komunikacyjnych. Wszyscy przed 
nimi padają na kolana. W Brukseli także.

Dlatego warto po raz kolejny zapytać :
Czy ktoś sprawdził, czy w tym rejonie są 

żaby i trasy ich przemieszczeń (do wielkich 
zbiorników wodnych i obszarów błotnych)? 
Czy nie można w okresie tzw. przemieszczeń 
żab zbierać je i przenosić w odpowiednie 
miejsca? 

Przy okazji, kto sprawdził ile w ciągu 
roku, tzw. dużych ssaków i kopytnych (gru-
bego zwierza nikt nie widział od dawna) 
przeszło ogromniastym wiaduktem nad S7? 
(na zdjęciu).

Dla autorów pomysłów pseudo eko-
logicznych, człowiek jest mniej ważny od 
płazów?

Kto ukróci radosną twórczość tzw. ekolo-
gów wpisywania na listę obszarów Natura 
2000, terenów jakie im się tylko podoba? 
Rząd, samorządy, inwestorzy, nie mają nic 
do gadania!

GDDKiA ogłosiła przetarg na zapro-
jektowanie i wybudowanie drogi wyloto-
wej z Warszawy od strony Raszyna. Odda-
nie do użytku tego odcinka przewidziano 
w 2015. Inwestycja ma zmniejszyć ruch na 
mocno obciążonych drogach krajowych nr 7 
i nr 8 o 50 tysięcy pojazdów dziennie.

Zamówienie obejmuje m.in. budowę od-
cinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do 
węzła Paszków (na odcinkach Opacz – Janki 
Małe i Janki Małe – Paszków) wraz z odcin-
kiem drogi od węzła Janki Małe do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 721, budowę 

Będzie raj do stolicy 
węzłów drogowych: Sokołowska, Janki Małe, 
Paszków, miejsca kontroli pojazdów dla In-
spekcji Transportu Drogowego czy Miejsca 
Obsługi Podróżnych. Przewidziano także bu-
dowę niezbędnych obiektów inżynieryjnych.

Odcinek Raszyn–Janki jest wspólnym 
wjazdem do stolicy dla dróg krajowych 7 i 8, 
jeden z najbardziej obciążonych w Polsce 
- średnie natężenie dobowe na tej drodze 
wynosi 61240 pojazdów. Gdyby droga nie 
powstała, już w 2025 roku Aleją Krakowską 
dziennie przejeżdżałoby średnio 92 tysiące 
pojazdów.

Ekranowa twórczość
To już nie jest sprawa urzędników, projek-

tantów i inwestorów. Na ekrany akustyczne 
nie mogą patrzyć ludzie nie mający nic wspól-
nego z budową dróg i ulic.

Kilka takich ekranów postawiono w Kiel-
cach. Pierwszy był ekran przy Jesionowej, 
chroniący drzewa i krzewy a także parkujące 
samochody przed… hałasem ulicznym. Ka-
wałek ekranu zamontowano przed domkiem 
jednorodzinnym na Polnej oraz przed blo-
kiem przy Warszawskiej. Przed czym mają 
chronić? 

Ostatnio dla rozbawienia kielczan uty-
skujących na pokonywanie wertepów przy 
Żelaznej, ekran postawiono w środku chod-
nika. 

Mieszkańcy Krakowskiej toczyli boje 
z inwestorem i projektantem, którzy zafun-
dowali im szkaradne ukośne ekrany. Właści-
ciele firm przy Świętokrzyskiej upominali 
się o odsłonięcie ich, bo klienci nie mogą tra-
fić. Przy tejże ulicy wysokie ekrany zasłaniały 
widoczność kierowcom, po krytycznych 
uwagach, część zdemontowano. Po co ekra-
ny w szczerym polu tuż za opłotkami miasta? 
Po co obskurne ściany w śródmieściu Kielc?

Lobby ekranowe ma się dobrze, interes 
kwitnie. Jednak wszyscy, którzy przyłożyli 
rękę do zamontowania ekranów - nie tylko 
tych wymienionych - i w ten sposób podroży-
li inwestycje drogowe, powinni bić się w pier-
si i czym prędzej orędować usilnie za zmianą 
rozporządzeń ministerialnych.
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– W latach licealnych, na przełomie lat 
50-tych i 60-tych ubiegłego wieku pozna-
łem ojca mojego kolegi z klasy, inżyniera 
zajmującego się projektowaniem związa-
nym z budowlami wodnymi i melioracjami. 
Goszcząc u kolegi w jego domu przyglą-
dałem się, jak pan inżynier pochylony nad 
mapami terenu pracował jak Napoleon. 
Spodobała mi się praca w makro skali i pla-
nowanie przekształceń obszarowych. Zde-
cydowałem się na studia w Krakowie na po-
litechnice, wybierając profil budownictwa 
wodnego i  melioracji.

– Z dyplomem magistra inżyniera posze-
dłem na 3 lata do wykonawstwa, gdzie regu-
lowałem oraz kaskadowałem koryta rzek, bu-
dowałem stawy rybne, meliorowałem grunty 
rolne i budowałem zbiorniki wodne. Następ-
nie zatrudniłem się jako inspektor nadzoru 
w zakresie budownictwa wodnego w jednym 
z  wydziałów Powiatowej Rady Narodowej 
w Kielcach. 

– Ponieważ zawsze chciałem zajmować 
się projektowaniem, trafiłem do Biura Pro-
jektów Wodnych Melioracji w Kielcach przy 
obecnej ul. Sandomierskiej. W ciągu dwóch 
lat zdobyłem uprawnienia budowlane do 
samodzielnego projektowania i otrzymałem 
swój zespól projektowy. Przez cały czas pracy 
utwierdzałem się wewnętrznie, że swój zawód 
wybrałem właściwie.

– W 1988 roku, gdy zaczęły się sypać in-
stytucje i państwowe pracownie projektowe, 
odszedłem z biura projektów i wspólnie z ko-
legami poznanymi w stowarzyszeniach kielec-
kiej NOT, reprezentujących zawody górnika, 
geologa i geodety, założyliśmy Przedsiębior-
stwo Naukowo Techniczne EKOTERRA, 
jedną z pierwszych prywatnych firm w Kiel-
cach. Zajęliśmy się projektowaniem i przeję-
liśmy wielu pracowników z upadających biur 
kieleckich. Szybko rozwinęliśmy działalność. 
Ktoś przecież musiał wykonywać projekty 
w tak trudnych ówczesnych warunkach go-
spodarczych kraju.

– Po kilku latach wyłączyłem się ze spółki, 
ponieważ firma pracowała na wielu kierun-
kach, a mnie interesowało projektowanie 
w zakresie budownictwa wodnego, inżynierii 
wodnej i melioracji. Sprzedałem udziały i za-
łożyłem w 1993 roku własną firmę - Agencję 
Technik Ekologicznych i Realizacji Inwesty-
cji mk PERFEKT, firmę zajmującą się pro-
jektowaniem i nadzorami inwestycyjnymi 
w zakresie budownictwa wodnego. Dziś 
mogę potwierdzić, że było to kolejne dobre 

Poświecenie dla młodzieńczej pasji
wspomnienia krzysztoFa mielniczuka, projektanta budownictwa wodnego i melioracji.

pociągnięcie w moim rozwoju zawodowym 
oraz satysfakcja z dokonań, które były moż-
liwe w formule indywidualnej działalności 
gospodarczej. 

Sam podejmowałem decyzje i za nie od-
powiadałem, nie musiałem tygodniami z ni-
kim niczego konsultować i uzgadniać. Jest 
to istotne dla kogoś, kto samodzielnie chce 
podejmować odważne, ale także ryzykowne 
decyzje.

– Oczywiście, współpracowałem i współ-
pracuję z liczną grupą fachowców, świetnych 
pracowników, którzy mieli i dalej mają duży 
wkład w pomyślny rozwoju mojej firmy. Nie 
było łatwo. W dynamicznym rywalizowa-
niu na rynku inwestycyjnym o zlecenia, nie 
wszyscy wytrzymywali tempo zmian i pracę 
w permanentnym stresie. Pracownicy rezy-
gnowali z pracy, odchodzili, szukając łatwiej-
szych zajęć. 

– Obecnie jesteśmy trwałą i chyba naj-
większą firmą projektową, (budownictwa 
wodnego i melioracji) w tej części Polski. 
Ciągle zatrudniamy na etatach i umowach 
nie mniej niż 25–30 osób. Wspierają nas stali 
współpracownicy i podwykonawcy,(między 
innymi dendrolodzy, geodeci oraz geolodzy) 
a w szczytowych okresach pracuje dla nas 
około 50 fachowców. Po zmianie siedziby 
firmy, po przeniesieniu do Krakowa, jeste-
śmy już znani na znacznym obszarze kraju. 
W Kielcach funkcjonuje już jedynie jej od-

dział. Przybliżyliśmy się do naszych kontra-
hentów. Firma swą działalnością obejmuje 
całą południową Polskę. Incydentalnie pra-
cujemy także na Mazowszu, Kujawach, Ziemi 
Łęczyckiej, Łódzkiej, Dolnym Śląsku, w  Be-
skidach i w innych regionach.

– Czym wygrywamy przetargi? Nieste-
ty, niską ceną, gdyż główną determinantą 
w zamówieniach publicznych, jest najniższa 
cena. Jeśli chce się tak grać na małych zlece-
niach, to jest to zabawa bez sensu, firma musi 
dopłacać. 

Mimo tego, niektóre zlecenia wykonuje-
my dla utrzymania ciągłości oraz dla zacho-
wania ważności referencji na następne lata. 
Staramy się wygrywać przetargi o zbliżonym 
temacie. 

Projekty realizowane w tym samym czasie, 
można wówczas przy odpowiedniej koordy-
nacji i jednorodności tematycznej, minimali-
zując koszty wykonać z niewielkim zyskiem.

– Trudnością branży jest system finanso-
wania. Pracujemy cały rok a zleceniodawcy 
przeważnie płacą dopiero późną jesienią 
a najczęściej w grudniu. Wyjątkowo rzadko 
zdarzają się inwestorzy, którzy w miarę postę-
pu robót, należności wypłacają zgodnie z har-
monogramem, jednak po przekazaniu części 
dokumentacji. 

- Brakuje nam młodych kadr w zawodzie 
oraz doświadczonych „starszych projektan-
tów”, mamy ich więcej w Krakowie, w Kiel-

Krzysztof Mielniczuk, absolwent wydziału budownictwa wodnego Politechniki Krakowskiej, peł-
ne uprawnienia projektowe i wykonawcze, dalej aktywny zawodowo będąc na emeryturze. Syn 
Marcin Krystian też po studiach na uczelni krakowskiej, obecnie prezesuje firmie Agencja Technik 
Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm Perfekt” Kraków, sp. z o.o.
W zawodzie od 45 lat, dorobek dziewiętnastu lat w swojej firmie mk Perfekt – to ponad 400 opra-
cowań koncepcyjnych, programowych i projektowych w obszarze inwestycji budowlanych i techno-
logicznych, programów inwestycyjnych, przebudów oraz remontów strukturalnych, ocen oddziały-
wania, operatów i opinii technicznych z analizami porównawczymi kosztów zmian strukturalnych, 
analiz stanów zanieczyszczenia dotyczących ochrony litosfery, hydrosfery i atmosfery – jak pisze 
Krzysztof Mielniczuk w obszernym i szczegółowym dossie firmy.
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cach są zaledwie 4 osoby. Uprawnieni starsi projektanci prowadzą 
więc jednocześnie kilka zadań. Pomagają im w tym inżynierowie in-
nych specjalności, którzy przystosowując się do nowych zagadnień, 
przebranżawiają się. Trwa to jednak niestety kilka lat. Od młodych 
kadr wymagamy dogłębnego poznania przepisów prawa budowla-
nego, wodnego, geodezyjnego, geologicznego, zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony środowiska itp., wówczas łatwiej myśleć 
o dobrym projektowaniu. Uczelnie te aspekty prawne w swoich 
programach pomijają. Niestety ..naście lat temu zrezygnowano 
z nadawania uprawnień w specjalności „budownictwo wodne”. Po-
siadający takie uprawnienia są już emerytami. Młodych inżynierów 
z tymi uprawnieniami nie ma. Sytuacja z każdym rokiem pogarsza 
się a pracy w tym zawodzie będzie jeszcze na wiele lat. Ostatnie 
powodzie to potwierdzają. Budowane będą poldery powodziowe 
i wały ochronne.

- Po latach poświeconych młodzieńczej pasji, czyli projektowaniu 
w melioracji i inżynierii wodnej, nie żałuję ciągłego wysiłku i upływają-
cego czasu. Robiłem to, co sprawiało mi przyjemność i radość z każde-
go udanego projektu. Dlatego nie mam zamiaru zaprzestać kontaktu 
z zawodem, dalej będę pomagał młodym, może mniej formalnie a wię-
cej z przyzwyczajenia. Status emeryta nakazuje zwolnienie tempo ży-
cia, ale nie mam na to czasu, na urlopie byłem ostatnio ponad dziesięć 
lat temu. Jestem potrzebny a więc żyję.

- Rodzina? Żona Alicja podczas studiów obserwowała jak zajmo-
wałem się pracami związanymi z projektowaniem. Akceptowała moją 
pasję pomagając mi w pomiarach terenowych i w kameralnych pra-
cach redakcyjnych. Syn Marcin, obecnie mój przełożony powiedział 
kiedyś, że nie mógł wybrać innego zawodu, jeśli od siódmego roku 
życia Ojciec ciągał go po budowach i brał na wycieczki po zrealizowa-
nych projektach... 

ul. Samsonowicza 15
27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 262-15-84
e-mail: drogowiec@li.pl

www.drogowiec.ostrowiec.pl

ROBOTY 
DROGOWE

Ruszyło się na torach?
– Można nawet mówić o boomie kolejowym. Jest dużo pieniędzy 

na budownictwo kolejowe, jest też kłopot z ich wykorzystaniem – 
twierdzi Roman Mikina, dyrektor Oddziału Budownictwa Kolejowe-
go Skanska SA.

W czym problem?
– Nawet nie z wykonawstwem, choć potencjał firm jest mniejszy 

od oczekiwań. Najgorzej jest z przygotowaniem inwestycji, opraco-
waniem koncepcji i operatów środowiskowych oraz projektowaniem. 
Na skutek luki pokoleniowej, brakuje projektantów, szczególnie tych 
z uprawnieniami. Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na 
kolei. Otwarto nowe kierunki studiów, absolwenci pojawią za rok, 
dwa. 

Kogo szukacie?
– Specjalistów robót trakcyjnych, torowych, obecnie rozchwyty-

wanych, bo tyle jest potrzeb. Dlatego przyjmujemy różnych absolwen-
tów, przychodzą fachowcy z innych firm, często kolejowych, a ludzi 
o pokrewnych zawodach kierujemy na zaoczne studia z dziedziny 
budownictwa kolejowego w Krakowie i Radomiu. W ten sposób bę-
dziemy mieć uniwersalnych specjalistów znających drogownictwo, 
budowę mostów i infrastrukturę kolejową. To się opłaci.

Gdzie pracują ekipy Skanska SA?
– Remontujemy linię na trasie Skarżysko–Radom, by można 

było przywrócić projektowaną przed laty szybkość pociągów 120 
km/godz. Koło Lubartowa budujemy obiekty inżynierskie, w Opolu 
nasi fachowcy pracują na stacji Czarnowąsy, we Wrocławiu na stacji 

Dobre czasy dla kolejowego budowania
Leśnica. W przygotowaniu mamy kilka innych budów. Łącznie za-
trudniamy 140 pracowników pochodzących z wielu regionów kraju, 
bo tak wynika z lokalizacji inwestycji.

Perspektywy?
– Kolej musi się rozwijać, bo takie są potrzeby cywilizacyjne, bez 

dobrego transportu kolejowego nie można sobie wyobrazić przy-
szłości krajowej gospodarki. Trzeba jednak szybko rozwiązać kilka 
pilnych spraw. Przyjrzeć się zasadom przetargowym. Po EURO 
okazało się, że firmy, które wzięły duże zlecenia zostały skarcone, 
wpadły w tarapaty. Dopuściliśmy do sytuacji, w której najniższa 
cena pozostawiona bez kontroli, spowodowała realizacje poważnych 
projektów poniżej kosztów. To rodzi wielkie konsekwencje dla firm, 
podwykonawców i dostawców, którzy nie otrzymują należnych im 
pieniędzy. Dochodzą do tego koszty społeczne, wielu ludzi dotyka 
bezrobocie, upadek firm.

Tego nikt się nie spodziewał.
– Przy takich realizacjach, kłopotach ekonomicznych i organiza-

cyjnych, trudno oczekiwać dobrej jakości prac. Nie można też liczyć, 
że firmy akumulując zyski, będą się rozwijać i aktywnie uczestniczyć 
w tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. wspieraniu szkol-
nictwa, nauki, innowacyjności, kształcenia młodych ludzi. Jesteśmy 
jednym z sygnatariuszy porozumienia firm budowlanych, którzy po-
stanowili wprowadzać standardy bezpiecznej pracy na budowach. 
Są już pierwsze efekty. Podwykonawcy uczestniczący w konsorcjach, 
już podczas negocjacji i podpisywania umowy, otrzymują te same 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy.



3/2012 Biuletyn Świętokrzyski22

O 32 proc. wzrosła w maju liczba upadło-
ści firm w porównaniu z analogicznym okre-
sem roku ubiegłego. Sądy ogłaszają najwięcej 
bankructw od czterech lat – informuje „Puls 
Biznesu”. Z danych Korporacji Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych (KUKE) wynika, że 
w maju sądy ogłosiły upadłość 82 firm. W cią-
gu ostatnich 12 miesięcy z powodu niewypła-
calności działalność zakończyło 788 przed-
siębiorstw, a przed rokiem było ich 688.

Największą falę bankructw przeżywa bu-
downictwo. W maju upadło 17 firm tej bran-
ży, co jest największą liczbą od czterech lat 
i o 55 proc. wyższą niż przed rokiem.

Kumulacja robót na EURO i duża liczba 
kończących się inwestycji sprawia, że przycho-
dy sektora budowlanego w Polsce będą w tym 
roku rekordowe. Nie jest to powód do radości 
dla firm, bo większość okupiła wysoką dyna-
mikę wzrostu niską, lub nawet ujemną marżą. 
O ile w całym 2011 średnia rentowność netto 
sektora wynosiła 2,3 proc., to już w pierwszym 
kwartale 2012 była o 1 proc. poniżej zera.

Bankructwa w budownictwie
Budownictwo zatrudnia 9 proc. ogółu 

pracujących w sektorze przedsiębiorstw, 
a jego udział w wytwarzanym PKB w zeszłym 
roku wynosił ponad 7 proc. Te liczby potęgu-
ją skalę problemów. Budownictwo w czasach 
dobrej dla siebie koniunktury jest kołem za-
machowym gospodarki, ale gdy przeżywa 
kłopoty, odbija się to w gospodarce szerzej na 
inne dziedziny, transport, materiały budowla-
ne, wyposażenie i instalacje.

Jednak upadłości może być znacznie wię-
cej. Fundusze ograniczają swoją ekspozycję 
na ten sektor, banki coraz ostrożniej analizują 
wnioski kredytowe firm, a PZU wycofało się 
z udzielania gwarancji dla kontraktów bu-
dowlanych i będzie rozważać wnioski tylko 
w szczególnych przypadkach w centrali.

Wiele firm składa w przetargach oferty 
z zaniżonymi cenami, z założeniem, że jakoś 
sobie w kontraktem poradzą. Uważam, że 
musi upaść połowa firm, które takie ceny pro-
ponują. Wtedy na rynku będzie lepiej – opi-
nia szefa firmy budowlanej.

Szybciej za pięć lat
Z Radomia do Warszawy w 45 min. po-

jedziemy koleją dopiero w 2017!, jak nie wy-
stąpią kolejne przeszkody. Obecnie opóźnie-
nia z odcinkiem Warka – Radom wynikają 
z kłopotów przy uzyskaniu decyzji admini-
stracyjnych, protestami mieszkańców lub 
zwłoki przy wydawaniu uzgodnień przez za-
rządców dróg. Do 2015 zostanie ukończony 
odcinek Warszawa Okęcie–Warka.

Tylko 65  
prenumeratorów

Tylu członków naszej Izby złożyło zapo-
trzebowanie na bezpłatną prenumeratę w 
2012 czasopism specjalistycznych. I tak jest 
od lat.

Czy pozostałym nie zależało na bieżącym 
kontakcie z nowinkami technologicznymi 
i technicznymi w dziedzinie, którą się na co 
dzień zajmują?

1. Nazwisko i imię

2. Numer przynależności do ŚOIIB

SWK/                   /
3. Lista czasopism: (proszę wskazać tylko jedno czasopismo wpisując X w odpowiednim 
miejscu) 

01 „Inżynieria i Budownictwo” (BO - budownictwo ogólne i przemysłowe)
02 „Przegląd Budowlany”
03 „Instal” (IS - instalacje sanitarne)
04 „Gaz, woda, technika sanitarna ”
05 „Inpe” (IE - instalacje elektryczne)
06 „Elektroinstalator”
07 „Polskie Drogi” (BD - budownictwo drogowe)
08 „Drogownictwo”

09 „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (WM- budownictwo wodno-melio-
racyjne)

10 „Inżynieria i Budownictwo” (BM - budownictwo mostowe)
11 „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”
12 „Przegląd Komunikacyjny”  (BK - budownictwo kolejowe)
13 „ Przegląd Telekomunikacyjny” (BT – budownictwo telekomunikacyjne)
14 „ Licz i Buduj” (wszystkie branże)
15 Inne 

dla członków świętokrzyskiej 
okręgowej izby  
inżynierów budownictwa

Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzy-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa przed-
stawia załączoną ankietę w celu rozpoznania 
zainteresowania naszych członków prenu-
meratą dodatkowego (poza Inżynierem Bu-
downictwa) czasopisma technicznego. W za-
leżności od zainteresowania i możliwości 
finansowych Izby Okręgowa Rada podejmie 
decyzję o formie ewentualnej prenumeraty 
i sposobie jej finansowania z uwzględnieniem 
również odpłatności członka Izby.

Proszę o przesłanie wypełnionej ankiety 
pocztą na adres: 

Świętokrzyska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce ul. Św. Leonarda 18,  
e-mailem na adres: swk@piib.org.pl lub 

faxem na nr 41 344 63 82  
do dnia 31.10.2012r.

Przewodniczący Okręgowej Rady ŚOIIB
mgr inż. Andrzej Pieniążek

ANKIETA na rok 2013

w skrócie



– Po objęciu przez KPRD funkcji lidera 
konsorcjum, budowę opuściła firma Radko. 
KPRD wykonuje teraz całość inwestycji, 
włącznie z wiaduktami. Zaszła koniecz-
ność podpisania umów z podwykonawcami, 
przejęliśmy także cześć pracowników po-
przedniej firmy. Jest nowy kierownik robót 
przy wiaduktach, Jarosław Wójcikowski. 
Czynimy co tylko można, by nadrobić stra-
cony okres zastoju na budowie związany 
z odejściem poprzedniej firmy – zapewnia 
Grzegorz Niemiec z Kieleckiego Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych, kierownik kon-
traktu budowy węzła Żytnia.

Przyspieszenie na Żytniej

Pod koniec sierpnia przewidywano odda-
nie ul. Mielczarskiego i jeden ze „ślimaków”, 
oraz jezdnię Grunwaldzkiej do wiaduktów. 
Ruch zostanie przeniesiony, a zamknięta bę-
dzie druga jezdnia Żytniej i Grunwaldzkiej. 
Popołudniami i nocami trwa zalewanie beto-
nem ustrojów nośnych wiaduktu – estakady. 
Przystąpiono do budowy murów oporowych 
nasypów dojazdowych do wiaduktu- estaka-
dy. Rozpoczęło się także przeciskanie dru-
giego segmentu żelbetowego pod nasypem 
kolejowym, trwało blisko dziesięć dni, przy 
pracy ekip na trzy zmiany. Przejście pod tora-
mi kolejowymi jest w stanie surowym. 

Przejście podziemne 
przy rondzie 

– Wykonany został wykop pod pierwsze 
przejście podziemne przy hotelu Qubus. Mu-
simy uporać się z wodami podziemnymi, aby 
wykonać segmenty żelbetowe i mury oporo-
we w obrębie ścianek szczelnych, które zosta-
ną później wyciągnięte. Roboty powinny się 
zakończyć późna jesienią. Drugie przejście 
powstanie w obrębie al. IX Wieków, gotowe 
będzie na wiosnę. Ciągi piesze między przej-
ściami przewidziano na powierzchni ronda 
– zapewnia Łukasz Przygoda z Mota - Engil 
Central Europe, zastępca dyrektora kontrak-
tu węzła Żelazna. 

Wiadukty są już gotowe, w sierpniu trwały 
prace wykończeniowe. Duże zaawansowanie 
prac jest na Zagnańskiej, zakończono wymianę 
instalacji podziemnych, są na kilku odcinkach 
podbudowy pod nowe jezdnie. Jeszcze w sierp-
niu przewidywano wykonanie dwóch jezdni 
nad gotowym już przejściem podziemnym 
przy SHL. Późną jesienią być może kierowcy 
pojadą od dworca kolejowego Nowożelazną 
pod wiaduktami w ciągu ul.1 Maja do Zagnań-
skiej. Na budowie w lecie pracowało 130 osób.– Prawie wszystkie mosty są na ukoń-

czeniu, podbudowy z mieszanek cemento-
wo wapienno emulsyjnych wykonaliśmy 
na 70-80 tysiącach mkw jezdni. Tyle samo 
mamy już warstwy wiążącej. W Górkach 
Szczukowskich oraz w Promniku pro-
wadzimy głęboką wymianę nawierzchni 
– stwierdził Bogdan Durlik z Traktu, kie-
rownik przebudowy drogi z Kielc do Ło-
puszna. 

Realizowane są sukcesywnie roboty przy 
instalacjach i infrastrukturze technicznej. 
Wraz z podwykonawcami, w sierpniu praco-
wało na tej trasie blisko 100 osób. 

– Dużo się zmieniło od poprzedniej roz-
mowy. W sierpniu ekipy Farta rozpoczęły 
prace przy generalnym remoncie mostu na 
Nidzie w Wiślicy. Natomiast na jezdni  wy-
konaliśmy podbudowę z mieszanek cemen-
towo wapiennych z emulsją  na docinku 18 
km, tyle samo trasy ma już ułożone warstwy 
bitumiczne, na 4 km położyliśmy warstwy 

Remontują most w Wiślicy
wiążące – powiedział Marcin Podolski z kie-
leckiego Farta, kierownik modernizacji drogi 
z Buska Zdroju do granicy województwa ma-
łopolskiego.

Trwają roboty ziemne, porządkowanie 
poboczy, uwijają się również brygady przy 
pracach brukarskich. Łącznie pracowało 
w sierpniu 150 osób.

* * *
– Na 20 km drogi mamy podbudowy 

z mieszanek, kolejne dwa kilometry szykuje-
my pod te prace. Na czterech km jezdni uło-
żona została warstwa wiążąca - informuje 
Marcin Tompolski z KPRD, kierownik bu-
dowy odcinka z Łopuszna przez Włoszczowę 
do granicy województwa śląskiego. 

Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej, 
instalacji telekomunikacyjnych, przekładanie 
sieci wodociągowej w niektórych miejscach 
we Włoszczowe i Sułkowie. Sukcesywnie 
prowadzone są roboty brukarskie. Pracuje 
tam ok. 70 osób.

Dobre tempo do Częstochowy
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Coraz bliżej  
finiszu

W sierpniu na obwodnicy Jędrzejowa 
trwały prace przy układaniu warstw bitu-
micznych na ostatnich odcinkach obu jezd-
ni, wykonywano drogi dojazdowe, stawiano 
konstrukcje pod ekrany akustyczne, umac-
niano skarpy i nasypy. Przy wlocie w Prząsla-
wiu kończono prace przy rondzie, natomiast 
przy E7 wykonywano wjazd od strony Kielc 
na obwodnicę. 

– Do końca września powinniśmy uło-
żyć warstwy ścieralne na całej trasie. Na 
wiaduktach trwają roboty izolacyjne oraz 
pokrywanie ich asfaltem twardo lanym. 
Zamontowane zostaną balustrady. Konty-
nuujemy roboty brukarskie. Po wykonaniu 
wypełnień ekranów akustycznych, nasilimy 
humusowanie wszystkich poboczy, skarp 
i nasypów, porządkowanie terenów. Jest 
okablowanie oświetlenia, pozostanie za-
montować oprawy na wszystkich słupach 
- powiedział Andrzej Czyż z krakowskiego 
Budimexu, dyrektor kontraktu budowy ob-
wodnicy w Jędrzejowie.

Główne jezdnie 
do końca roku 

– Nasz plan zakłada wykonanie do koń-
ca roku wszystkich obiektów mostowych 
– zabetonować płyty, położyć asfalt twardo 
lany oraz asfaltobeton i doprowadzić do 
otwarcia ich dla ruchu pojazdów. Nie bę-
dzie łatwo, ale sytuacja po mału się klaruje 
po naszej myśli – powiedział Artur Raczak 
z Mostostalu Warszawa, dyrektor kontraktu 
modernizacji kieleckiej obwodnicy E7.

Do końca października ma być gotowy 
węzeł Kostomłoty, z wszystkimi obiektami 
i drogami dojazdowymi do nich. Do 15 grud-
nia powinny być zakończone cztery ostat-
nie obiekty – wiadukt nad linią kolejową do 
Warszawy, zespól wiaduktów gdzie odkryto 
sztolnie po byłej kopalni, nad linią kolejową 
w Górkach Szczakowskich oraz duży wiadukt 
pod Chęcinami.

Roboty drogowe do końca roku powinny 
być zrealizowane, cała część główna obwodni-
cy będzie udrożniona. Pomimo, że drogowcy 
mają sporo kłopotów z dojazdami na węźle 
w Kostomłotach, gdzie trzeba co kilka tygo-
dni, a czasem dni przekładać ruch pojazdów. 
Tam  też jest sporo prac brukarskich, chodni-
ki, rozjazdy, ściany oporowe i powstające rów-
nocześnie nasypy przy wiaduktach.

Podobne utrudnienia są na węźle chęciń-
skim, gdzie dla utrzymania ruchu drogowego 
trzeba często zmieniać objazdy, organizować 
tzw. małe ronda, by można było pobudować 
wiadukty oraz doprowadzić do nich liczne 
drogi dojazdowe jak i wykonać skompliko-
waną infrastrukturę podziemną.

Na wielu odcinkach są gotowe obie głów-
ne jezdnie, trwa montaż słupów pod ekrany 
akustyczne, pobocza jezdni są już w niektó-
rych miejscach uprzątnięte. 

Nadal dają się we znaki kłopoty gruntowe. 
Pale prefabrykowane zabite przy wiaduktach 
na obu jezdniach – na nowej drodze pale nie 
wchodziły do głębokości projektowej, trzeba 
je było skracać, natomiast obok na starej pale 
wpadały niżej niż zakładano.

Jeśli plany generalnego wykonawcy speł-
nią się, to prace wykończeniowe, zagospoda-
rowanie terenu, nasadzenia i sianie trawy będą 
kontynuowane po zimie, na wiosnę 2013.


