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Tegoroczny Dzień Budowlanych tym ra-
zem świętowaliśmy w Sandomierzu. W Sali 
Rycerskiej Zamku – Muzeum Okręgowego 
zebrali się członkowie Izby z powiatów sando-
mierskiego, opatowskiego i ostrowieckiego. 

 - Społeczeństwo oczekuje od nas twór-
czego zaangażowania i wykorzystania 
wiedzy, nowoczesnych materiałów i tech-
nologii w realizacji nowych projektów na 
miarę XXI wieku - powiedział wiceprezes 
Izby Wojciech Płaza,w wystąpieniu oko-
licznościowym. -Jest to zbieżne z zapisami 
Kodeksu Etyki Zawodowej członków Izby: 
„ Działalność inżynierska jako usługowa dla 
społeczeństwa jest nośnikiem jego rozwoju 
cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. 
Działalność ta zaspakaja bieżące potrzeby 
społeczeństwa, uwzględniając przy tym 
doświadczenia przeszłości, przewidywane 
kierunki rozwoju oraz ich skutki.” Dlatego 
tak ważnym zadaniem jest ustawiczne pod-
noszenie poziomu wiedzy zawodowej, jest 
to także ustawowe zadanie przypisane samo-
rządowi zawodowemu.

W uznaniu dorobku zawodowego i osią-
gnięć technicznych, minister transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej, nadał 
odznaczenia „Za zasługi dla budownictwa” 
Marianowi Skawińskiemu oraz Józefowi Ku-
leszyńskiemu. 

- Gratuluje panom autorytetu i bogatej 
wiedzy zawodowej, wysokiej pozycji w gro-
nie budowlanych. Cieszę się, że mogę krótko 
przebywać w dostojnym gronie specjalistów 
dziedziny tak ważnej w gospodarczym roz-
woju kraju. Życzę wszystkim świętokrzy-
skim budolawnym satysfakcji zawodowej 
oraz pomyślności osobistej – powiedział po 
dekoracji odznaczonych Grzegorz Dziubek, 
wicewojewoda świętokrzyski.

Dzień Budowlanych  
w sandomierskim zamku

Prezes Andrzej Pieniążek udekorował 
członków Izby honorowymi odznakami 
PIIB. Otrzymali je: złote -Wiesława Sobańska 
i Zbigniew Major, srebrne - Ewa Chajduk, Jó-
zef Kuleszyński i Krzysztof Zapała.

Rada Okręgowa naszej Izby skierowała 
listy gratulacyjne do zasłużonych budowla-
nych z trzech wspomnianych powiatów. - Są 
one podziękowaniem za wiele lat rzetelnej 
pracy i identyfikowania się z naszym samo-
rządem zawodowym, jego wysokiej pozycji 
wśród zawodów zaufania publicznego - napi-
sano w listach. Otrzymali je - Edward Paszkie-
wicz, Adam Wawrzkiewicz, Czesław Głazek i 
Stanisław Żak.

Gratulacje z osiągnięć zawodowych oraz 
sukcesów organizacyjnych w funkcjonowa-
niu Izby przekazał budowlanym burmistrz 
Sandomierza Jerzy Borowski. Przekazał 
prezesowi A. Pieniążkowi medal „50 Ka-
dłubków”, wybity na cześć byłego kanonika 
kolegiaty sandomierskiej, patrona katedry, 
Wincentego Kadłubka. Natomiast poseł Jaro-
sław Rusiecki po raz kolejny podkreślił doro-
bek świętokrzyskich budowlanych, o których 
pracy świadczą nowe obiekty użyteczności 
publicznej, osiedla mieszkaniowe, drogi i mo-
sty, inwestycje liniowe. Życzył budowlanym 
dalszego wysokiego uznania społeczności 
regionu i kraju.

O atrakcyjności zabytków Sandomierza 
mówił dr archeologii Marek Florek, z miej-
scowej delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Uczestnicy wysłuchali 
koncertu Dominiki Żukowskiej oraz Andrze-
ja Koryckiego, którzy zaprosili budowlanych 
do wspólnego śpiewania.

Podczas rozmów i towarzyskich wspo-
mnień budowlanych, przygrywali didżej 
Hugo oraz Marek Krupa.



34/2012 Biuletyn Świętokrzyski

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.

wiadomości z izby

Zatwierdzenie siedmiu wniosków na 
wypłacenie zapomóg z powodu śmierci lub 
leczenia członków Izby na kwotę 13.100 zł, 
dofinansowanie udziału w konferencjach 
szkoleniowych dla trzech członków, wsparcie 
organizacyjne i finansowe XIX Regionalnej 
konferencji SEP, zaakceptowanie zawarcia 
rocznej umowy na równoczesny dostęp 10 
osób do portalu e-sekocenbud – to najistot-
niejsze decyzje obrad Okręgowej Rady Izby 
we wrześniu.

Prezes Andrzej Pieniążek poinformował 
o wystąpieniu Polskiej Izby do Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, o skierowanie poprzez z szybką 
ścieżkę legislacyjną, trzech wniosków doty-
czących – nieograniczonych uprawnień dla 
inżynierów, przyznania technikom upraw-
nień budowlanych w ograniczonym zakresie 
oraz wprowadzenia specjalności hydrotech-

Z obrad Okręgowej Rady
nicznej. Tymczasem pojawiają się koncepcje 
zmniejszenia ilości specjalności do czterech 
zasadniczych - BO, IS, IE, BK.

Resort przedstawił kolejną wersję mody-
fikacji prawa budowlanego, w której uwzględ-
niono niewiele wniosków wysuwanych przez 
PIIB. Polska Izba sprzeciwiła się reorganizacji 
nadzoru budowlanego, przewidującą likwi-
dację powiatowych inspektoratów.

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, 
Andrzej Pawelec podał, że do sesji jesiennej 
przyjęto 95 wniosków, test pisemny odbędzie 
się 23 listopada, w następnych dniach egzami-
ny ustne, a 7 stycznia w sali WDK przewidzia-
ne jest uroczyste wręczenie decyzji o upraw-
nieniach.

Powołano zespól do nadawania odzna-
czeń oraz przygotowywania opinii dla człon-
ków Izby. Zatwierdzono zmiany w wynagro-
dzeniach pracowników biura Izby.

Dom seniora?
Rada Krajowa wysłuchała informacji 

przedstawiciela Dolnośląskiej Izby o moż-
liwości wykorzystania obiektu „Wzgórze 
Marty” w Przesiece koło Jeleniej Góry np. 
na „Dom pracy twórczej” lub „Dom seniora”. 
W tej sprawie wypowiedzieć się mają izby 
okręgowe.

Jeśli tak, to prosimy członków naszej izby 
o opinie i propozycje. Znając zabieganie na co 
dzień świętokrzyskich budowlanych , nie sądzi-
my, by któryś z nich znalazł czas popracować 
twórczo w Przesiece. Chyba, że będzie tanio.

Dom dla seniorów? Bardziej realny, ale 
też zależny od kosztów, czy je zaakceptują 
budowlani. Prezydium OR na listopadowym 
posiedzeniu wypowiedziało się negatywnie 
o tej propozycji.

Ciepłych, radosnych Świat, 
pełnych miłości i życzliwości 

i wzajemnego zrozumienia
we wszystkie dni w Nowym Roku, 

życzy 
Okręgowa Rada Izby
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Z okazji 10.lecia Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, w Sali Wielkiej Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie 
budowlanych z udziałem władz państwowych. 
Członków Izb reprezentowali delegaci na 
Zjazd PIIB oraz kierownictwo Izby Krajowej.

Były okolicznościowe wystąpienia, nie 
zabrakło też podsumowania dokonań Izb 
w okresie dziesięciolecia.

Jubileusz na Zamku Królewskim
X-Lecie

Tradycyjnie były też odznaczenia, a wyróż-
nionych nimi udekorował minister Olgierd 
Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP. Złoty 
medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymał pre-
zes Izby Świętokrzyskiej Andrzej Pieniążek.

Uczestnicy wysłuchali koncertu Królew-
skiej Orkiestry Symfonicznej ze znakomity-
mi solistami - Vadimem Brodskim i Bogda-
nem Kierejszą.

W spotkaniu uczestniczyli - marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, wiceminister 
transportu, budownictwa i gospodarki mor-
skiej Janusz Żbik, główny inspektor nadzoru 
budowlanego Robert Dziwiński, posłowie 
i senatorowie, prezesi stowarzyszeń technicz-
nych i samorządów zawodowych, delegacje 
zagranicznych samorządów budowlanych 
oraz prezydent Światowej Rady Inżynie-
rów Budownictwa (WCCE) Emilio Colon, 
prezydent Europejskiej Rady Inżynierów 
Budownictwa (ECCE) Gorazd Humar i pre-
zydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów 
(ECEC) Josef Robl.

- W tym roku rozstrzygnęliśmy cztery 
postępowania skierowane przez rzeczni-
ka, wszystkie dotyczyły odpowiedzialności 
zawodowej. Obwinionymi byli projektanci 
oraz kierownicy budów. W trzech sprawach 
orzeczono kary upomnienia, jedną sąd umo-
rzył - oświadczył przewodniczący sądu dys-
cyplinarnego naszej Izby, Jan Gąsior.

- W jednej ze spraw pani projektant nie po-
jechała na plac budowy, projekt przygotowała 
na podstawie mapek uzyskanych od inwesto-
ra, które nie były w pełni dokładne i nie odpo-
wiadały stanowi faktycznemu. Wina była bez-
sporna. W drugim przypadku projektant uległ 
namowom inwestora i w projekcie zamien-
nym (konieczne były poprawki w stawianym 
obiekcie)stwierdziła, iż wszystko zostało wy-
konane zgodnie z przepisami, w tym zachowa-
na została odpowiednia odległość od sąsied-
niej działki. W rzeczywistości było przeciwnie, 
inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że 
obiekt postawiono o 35 cm bliżej działki. 

- Natomiast kierownik budowy w innej 
sprawie nie zapewnił uprawnionego geodety 
do wytyczenia budynku jednorodzinnego. 
Zrobił to sam, bo nie chciał czekać na geodetę, 
a terminy goniły. Później wyniknęły nieporo-
zumienia i wzajemne pretensje kierownika 
i inwestora, ten ostatni zarzucił kierownikowi 
niedopełnienie procedury dotyczącej prac 
geodezyjnych, w dzienniku budowy nie ma 

zapisu geodety i nie zgłaszał inwestorowi od-
biorów częściowych. Na rozprawie kierownik 
przyznał się do błędu, ale budynek został po-
stawiony zgodnie ze sztuką budowlaną, przed-
łożył zdjęcia obiektu, a sprawa wyniknęła 
z dopominania się od inwestora regulowania 
terminowego należności za wykonane prace.

- Przy rozbudowie budynku mieszkalne-
go, kierownik budowy nie informował inwe-
stora o robotach zanikających ani o zmianach 
w projekcie. Tymczasem okazało się, że cały 
czas inwestor mieszkał w rozbudowywanym 
obiekcie, a nawet uzgadniał z kierownikiem 
wykonanie poszczególnych elementów bu-
dynku. Kierownik przedstawił zgodę projek-
tanta na zmiany od projektu, więc sąd umo-
rzył postępowanie.

- Nie zdarzyło się dotychczas, by ktoś od-
wołał się od decyzji sądu.

Na wokandzie Adres mailowy
Prosimy uprzejmie wszystkich członków 

o podanie do biura Izby adresów mailowych, 
dla lepszej komunikacji i kontaktów.

Dziękujemy

Rada Programowa:
Wojciech Płaza - przewodniczący,  

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

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

kierować do sekretariatu Izby
Wydawca: Świętokrzyska Okręgowa Izba  

Inżynierów Budownictwa 

Opracowanie i druk: 
Joker PRO w Kielcach

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

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

Redaktor naczelny: Andrzej Orlicz

Spotkanie w Ostrowcu
W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu  

Św. odbyło się cykliczne spotkanie  delegatów 
na zjazd z powiatu ostrowieckiego. Wicepre-
zes Tomasz Marcinowski przedstawił infor-
macje z działalności Izby, mówiono o uwa-
gach Polskiej Izby zgłoszonych do projektu 
ustawy dotyczącej ułatwienia dostępu do wy-
konywania zawodów finansowych, budow-
lanych i transportowych oraz o stanowisku 
Izby w sprawie konieczności zmian w prawie 
budowlanym. 

Aktualności
Na stronie www.swk.piib.org.pl są za-

mieszczane aktualności z życia Świętokrzy-
skiej Izby. Zapraszamy.
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Szkolenia
w SkarżySku o obowiązkach

36 osób zebrało się w sali skarżyskiego 
„Promienia” na spotkaniu, na którym dyrek-
tor Urszula Markowska oraz Stefan Sikora 
z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego mówili o obowiązkach osób peł-
niących samodzielne funkcje techniczne.

zabezpieczenia w mieSzkaniach
O rozdziale energii oraz zabezpiecze-

niach instalacji elektrycznej w budownictwie 
mieszkaniowym referowali w sali Izby przed-
stawiciele firmy „Hager” - Artur Chudzik oraz 
Dariusz Sztengert.

Szacowanie wartości zamówienia
Temat ten mający zastosowanie do for-

muły „zaprojektuj i wybuduj” oraz wartość 
kosztorysowa inwestycji i jej szacunkowy 
koszt, przy pozyskiwaniu funduszy z budżetu 
państwa lub dofinansowania z UE- przedsta-
wił dr inż. Janusz Traczyk, z warszawskiego 
SekoCenbudu.

wymagania Strażaków
Praktyczne aspekty odbiorów obiektów 

z punktu widzenia państwowej straży po-
żarnej - podstawy prawne przeprowadzania 
czynności odbiorczych, wymagane doku-
menty, praktyczne informacje odbiorów 
obiektów to problematyka seminarium w sali 
Izby, przedstawiona przez : kpt mgr. inż. Grze-
gorza Zielińskiego z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach

proceS inweStycyjny
Przebieg procesu inwestycyjnego, środo-

wiskowe uwarunkowania zgody na lokaliza-
cję oraz realizację inwestycji, treść projektu 
budowlanego, postępowanie administracyj-
ne w sprawie pozwolenia na budowę, zakoń-
czenie budowy i pozwolenie na użytkowanie 
inwestycji - to tematyka przedstawiona w sali 
Izby przez Bożenę Jakubczak kierownika od-
działu orzecznictwa administracji architekto-
niczno - budowlanej ŚUW.

akademia dachy i faSady 
Specjaliści z  Info-Inwest z Warszawy 

przedstawili w sali Izby zagadnienia dotyczą-
ce dachów i fasad. Krzysztof Wilk, Michał 
Wilk, Ewa Kopańska, Dariusz Podobas, Ra-
fał Ślek, Krzysztof Patoka mówili o blachach 
trapezowych w konstrukcjach nośnych 
dachów płaskich, o tytanowych i aluminio-
wych pokryciach dachowych, zastosowaniu 

Podczas uroczystości Dnia Budowlanych 
w Warszawie, prezes Andrzej Pieniążek otrzy-
mał złotą odznakę „Zasłużony dla Budownic-
twa”, jaką na wniosek PIIB kapituła przyznała 
Świętokrzyskiej Izbie. Podobną odznaką in-
dywidualną, udekorowny został A. Pieniążek. 

W części artystycznej wystąpił ze swoim 
zespołem Alosza Adwiejew.

Wyróżnienie dla Izby

Obecni byli - wiceminister transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej Janusz 
Żbik, wojewoda świętokrzyska Bożentyna 
Pałka-Koruba, poseł Jan Cedzyński, prezes 
PIIB - Andrzej Roch Dobrucki oraz hono-
rowy Zbigniew Grabowski.

– Chcemy rozruszać działalność związ-
ku i pozyskać nowych, młodych członków. 
Jest to trudne, bo młodzi budowlańcy pra-
cują nieraz do późnych godzin popołudnio-
wych, mają też obowiązki rodzinne, więc 
nie jest łatwo wykroić czas dla związku 
- mówi dr Stefan Szałkowski, prezes kielec-
kiego oddziału Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa. Oddział 
liczy obecnie 135 członków, dla których 

Plany PZITB organizuje wyjazdy techniczne, ostatnio do 
Sandomierza - m.in.w sprawach nowych 
technologii umacniania wałów przeciwpo-
wodziowych oraz do Ujazdu - poświęcony 
rewaloryzacji zabytków. Są szkolenia organi-
zowane wspólnie z Izbą, oddział zamierza też 
reaktywować koło młodych na politechnice 
i zachęcić studentów do udziału i organizacji 
konferencji i szkoleń.

– Planujemy powrócić do spotkań klu-
bowych dla seniorów w siedzibie oddziału 
lub w innych lokalach, przy okazji zapew-
niać atrakcyjnych gości i prelegentów.

Pożegnaliśmy 
 

Henryka Abramowskiego
 

prezesa jędrzejowskiego Kartela,  
człowieka wielkiej życzliwości i zrozumienia innych,  

członka Świętokrzyskiej Izby.
Dbał o Firmę i jej pracowników,  

wspierał wszelkie przedsięwzięcia  
zmierzające do podnoszenia kwalifikacji budowlanych. 

Współpracował z Izbą, był aktywny do ostatnich dni.

Warsztaty rzeczoznawców co dwa lata
- W opinii uczestników oraz na zjeździe PZITB w Szczecinie podkreślano profesjonalną 

organizację konferencji, jej wysoki poziom merytoryczny, zaakceptowano też przemienny co 
dwa lata terminarz następnych edycji warsztatów rzeczoznawcy budowlanego na ziemi kie-
leckiej - mówi dr Stefan Szałkowski, prezes kieleckiego oddziału PZITB.

ciąg dalszy na str. 6

wiadomości
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ceramicznych materiałów - pokrycia dacho-
we i ich wentylacja, ciche poddasza izolacja 
akustyczna dachu, zarządzanie energią z za-
stosowaniem szklenia fasadowego, nieogra-
niczone możliwości projektowe i doskonałe 
parametry techniczne klinkieru, projektowa-
nie dachów w programach ArchiCAD 15, 
profesjonalne wizualizacje, kąt nachylenia 
a technika wykonania dachu, szczelność da-
chów płaskich i pochyłych, sposoby wenty-
lacji dachów. Oprócz bogatych materiałów 
promocyjnych, organizatorzy uruchomili 
specjalne stoisko informacyjne.

odpowiedziaLność 
Odpowiedzialność inwestora, projektan-

ta oraz kosztorysanta za składowe dokumen-
tacji przetargowej, zabezpieczenie interesu 
prawnego stron postępowania - przedstawił 
Maciej Sikorski z OrgBud Serwis. Mówił 
m.in. o odpowiedzialności inwestora za prze-
kazanie wykonawcy błędnej dokumentacji 
projektowej, odpowiedzialności kosztory-
santa za błędy w dokumentacji kosztowej, 
odpowiedzialności projektanta, a także o do-
kumentacji projektowej, zakresie oraz róż-
nicach pomiędzy projektem budowlanym 
a wykonawczym.

kamionka w inStaLacjach
Kamionka, w tym rury w technologiach 

bezywykopowych, ekonomiczne aspekty 
budowy przewodów kanalizacyjnych, wybór 
materiałów i technologii bez ryzyka – oma-
wiała w sali Izby Urszula Sułek z Steinzeug – 
Keramo Oddział w Polsce.

Spotkanie w ujeździe
Bardzo liczna grupa członków Izby oraz 

PZITB uczestniczyła w spotkaniu szkolenio-
wym w Ujeździe w dawnym Zamku Krzyszto-
pór, podczas której mówiono o rewaloryzacji 
zabytków, konserwacji i ochronie najwarto-
ściowszych budowli sprzed wieków.

ekrany
Krzysztof Pierzchała, prezes Signalco Ltd. 

- Sp. z o.o. przedstawił w sali Izby zagadnienia 
dotyczące teorii i praktyki związanej z po-
pularnie zwanymi ekranami akustycznymi, 
a urzędowo osłonami przeciw hałasowymi.

rozwój teLekomunikacji
O wnioskach i zmianach wynikających 

z nowelizacji z września 2012 ustawy o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych, w sali Izby mówił Piotr Zychowicz , 
wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Bu-
downiczych Telekomunikacji.

ciąg dalszy ze str. 5

Budowlani mają kłopoty w urzędach z in-
terpretacją uprawnień

- Istotnie, bowiem nasza komisja zajmuje 
się rozstrzyganiem wątpliwości wynikających 
z uprawnień począwszy od rozporządzenia 
prezydenta z 1928, poprzez zapisy prawa 
budowlanego z 1961 i 1995, późniejsze no-
welizacje tego prawa oraz rozporządzenia 
o samodzielnych funkcjach technicznych. 
Skutek tych różnorodnych zmian jest taki, 
że niektóre przepisy są wzajemnie sprzeczne. 
Stąd nasze żmudne rozstrzyganie na prośby 
członków tych wątpliwości interpretacyjnych 
- mówi Andrzej Pawelec, przewodniczący 
komisji kwalifikacyjnej naszej Izby.

Z czego wynikają zastrzeżenia urzędników?
- Urzędnicy wydziałów administracji ar-

chitektoniczno - budowlanej w starostwach 
kwestionują członkom zakresy uprawnień, 
wynikające m.in. z różnych określeń funk-
cji technicznych. Np. w 1995 wprowadzo-
no uprawnienia w ograniczonym zakresie, 
a wcześniej były ograniczenia, ale inaczej na-
zwane. W latach 75-94 w resorcie komunika-
cji stwierdzenie przygotowania zawodowego, 
bo tak wówczas nazywano uprawnienia, mo-
gły nadawać zakłady pracy, np.KPRM Kiel-
ce, przedsiębiorstwa drogowe. Wspomniane 
uprawnienia były równoważne z nadawa-
nymi przez urzędy wojewódzkie. Były moż-
liwości pozwalające nadawania uprawnień 
specjalistycznych np. w gazowniach, przed-
siębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej. 
Zmieniały się też przepisy, co powoduje do 
dziś rozbieżności w interpretacji uprawnień. 
W latach 1975-94 były nadawane w specjal-
ności instalacyjno-sanitarnej w zależności 
od praktyki kandydata w instalacjach lub 
sieciach poszczególnych branż, wchodzących 
w skład tej specjalności, czyli odrębnie do 
wodociągów, kanalizacji, gazu itp. Od 1995 

Kłopoty interpretacją 
specjalność ta obejmuje już łącznie instalacje 
i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
wentylacyjne i gazowe.

Niesamowite…
- To jeszcze nic, w 94. specjalności drogo-

we i mostowe włączono do konstrukcyjno-
budowlanej i do 2003 specjalności te nie były 
wyodrębnione. Administracje samorządowe 
kwestionują budowlanym mającym upraw-
nienia konstrukcyjno - budowlane, upraw-
nienia z tego okresu w zakresie mostów i dróg. 
Za każdym razem musimy wyjaśniać zawi-
łości ówczesnych przepisów, że specjalność 
ogólna obejmowała także mosty i drogi. Po 
takich doświadczeniach dziwi obecna kon-
cepcja ponownego połączenia wspomnia-
nych specjalności, włącznie z kolejową. 

Czy ustalenia komisji są uznawane przez 
administracje?

- W zdecydowanej większości są akcepto-
wane, bo tylko interpretujemy niezrozumiałe 
lub nieznane urzędnikom przepisy. Nie dziwi 
nas to, bo wielu urzędników, szczególnie mło-
dych, nie pamięta i nie zna wspomnianych 
peregrynacji z przepisami w minionych dzie-
sięcioleciach. Tym bardziej, że pracownicy 
wspomnianej administracji oraz inspekto-
ratów nadzoru budowlanego nie mają obo-
wiązku posiadania uprawnień budowlanych, 
więc trudno im zrozumieć zawiłości dotyczą-
ce uprawnień. W minionym roku na około stu 
opracowanych interpretacji, tylko w jednym 
przypadku wnioskodawca odwołał się do 
krajowej komisji kwalifikacyjnej i ta oddali-
ła je, przyznając nam rację. Odpowiedź na 
każdą prośbę o interpretacje jest przygotowy-
wana przez prawnika, później trzyosobowy 
zespół specjalistów budownictwa opiniuje 
i nanosi poprawki, dopiero wówczas prawnik 
formuje końcową interpretację. Tym należy 
tłumaczyć bardzo mało odwołań.

W Ameliówce obradowała XIX Regio-
nalna konferencja naukowo – techniczno – 
szkoleniowa o  efektywności energetycznej 
w sieciach, instalacjach i urządzeniach elek-
troenergetycznych. Przedstawiono cztery 
referaty, uczestnicy mieli możliwość zapo-
znania się z zagadnieniami produkcji i użyt-
kowania energii odnawialnej, białymi certy-
fikatami oraz aktualną ofertą 12 firm branży 
elektrycznej. W konferencji, której współor-
ganizatorem była Świętokrzyska Izba, wzięło 
udział 120 osób (w tym 23 członków PIIB).

W Ameliówce o efektywności

wiadomości
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Prof. PŚk Lidia Dąbek, 
dziekan nowego wydziału 
inżynierii środowiska, geo-
matyki i energetyki Poli-
technik Świętokrzyskiej.
Jak powiedziała prof. 
L.Dąbek, inżynieria śro-
dowiska jest ugrunto-

wanym kierunkiem ze stabilną, rozwijającą 
się kadrą dydaktyczną (w listopadzie dwie 
kolejne osoby broniły prac doktorskich), 
z nowoczesnymi laboratoriami, w tym z la-
boratorium jakim jest sam budynek „Energis” 
Obiekt ten nie jest do zarabiania pieniędzy, on 
ma służyć studentom do poznawania funk-
cjonowania inteligentnych systemów i no-
woczesnych rozwiązań, z którymi spotkają się 
później w pracy zawodowej.

Przed wydziałem stoi zadanie wykorzysta-
nia olbrzymiego potencjału jakim jest nowo-
czesna aparatura kontrolna - pomiarowa oraz 
badawcza w laboratoriach, zakupiona w ra-
mach programów unijnych. Trzeba przy tych 
urządzeniach postawić studentów, asystentów 
i doktorantów - to musi pracować. Jest nie-
możliwością, by wykorzystując tę aparaturę, 
nie zapewnić wydziałowi za kilka lat własnej 
kadry naukowej - poprzez uzyskanie prawa 
do habilitacji na inżynierii środowiska a prawa 
doktoryzowania na geodezji i kartografii, jak 
i pozyskanie naukowców na pierwszy podsta-
wowy etat w Kielcach. Jest już zainteresowa-
nie, bowiem dobre i przyjazne warunki jakie 
stworzyła uczelnia, są bardzo zachęcające.

Zainteresowanie kierownictwa wydzia-
łu dotyczyć będzie zapewnienia rozwoju 
geodezji, o czym przekonuje atrakcyjny 
program studiów na tym kierunku. Jest to 
jeden z pierwszych wydziałów, który kształ-
ci przyszłych geomatyków. Kadra jest na to 
przygotowana, a plany wydziału wiążą się 
z utworzeniem nowoczesnej bazy dydaktycz-
nej – przede wszystkim laboratorium tele-
detekcji i fotogrametrii. Niezwykle ważnym 
obszarem dla nowego wydziału wykraczają-
cym poza dydaktykę i badania, będzie pozy-
skiwanie środków finansowych. Trzeba starać 
się o granty badawcze oraz dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Jest to dodatkowy wysi-
łek ale konieczny. Sukcesem wydziału byłby 
udział w badaniach realizowanych w ramach 
Programów Ramowych Unii Europejskiej. 

Na koniec prof.L.Dąbek chce przyjmo-
wać corocznie po 150 strudentów rozpoczy-
nających naukę na każdym z dwu kierunków. 
Jest to optymalna liczba, dostosowana do 
możliwości organizacyjnych i dydaktycznych 
wydziału.

Prof. PŚk Antoni Różowicz 
dziekan wydziału elek-
trotechniki, automatyki 
i informatyki Politechniki 
Świętokrzyskiej.
- Podstawowym zadaniem 
będzie wzmocnienie ka-
drowe wydziału, poprzez 

zdopingowanie i udzielenia pomocy młodym 
pracownikom naukowo-dydaktycznym, tak 
by mogli finalizować starania o zdobywanie 
stopni i tytułów naukowych. Wydział posiada 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego w elektro-
technice. Planujemy wzmocnienie informaty-
ki, by uzyskać prawa do doktoryzowania.

Sporo uwagi poświęcimy kierunkom stu-
diów, chcemy modernizować i unowocześniać 
programy studiów, przy realizacji tych zadań 
chcemy korzystać z opinii członków naszej rady 
interesariuszy zewnętrznych, w pracach której 
uczestniczą prezesi i dyrektorzy firm, korpo-
racji z regionu świętokrzyskiego, niektórzy są 
absolwentami naszej politechniki.

Interasariusze zewnętrzni wskazują on-
line jakie są potrzeby i oczekiwania firm, 
które kierunki powinniśmy rozwijać, jakie 
zmiany dokonać w programie studiów, by 
absolwenci byli jak najlepiej przygotowania 
do pracy zawodowej.

Postępująca elektronizacja w przemyśle, 
budownictwie wymusza zwrócenie uwagi 
na wszelkiego rodzaju inteligentne systemy 
automatyki, obiekty inteligentne i energoosz-
czędne, sterowania, monitoring itd. Wszystko 
co mieści się w określeniu efektywność ener-
getyczna obiektu, procesów technologicz-
nych, w wielu dziedzinach życia gospodarcze-
go, wynika z ogólnego postępu technicznego. 
Można powiedzieć, że elektrotechnika, infor-
matyka, elektronika są wszechobecne, tego 
uczy się studentów.

– Potwierdzeniem jest duże zaintereso-
wanie studiami na naszym wydziale, o czym 
świadczy fakt, iż rekrutację na pierwszy rok 
zakończyliśmy już w lipcu. Kandydaci na stu-
dentów uważają, że jako absolwenci tego wy-
działu będą mogli znaleźć pracę. Nasze kon-
takty z firmami sadzę, że im w tym pomogą, 
będziemy kierować studentów na praktyki do 
nowoczesnych zakładów, przedsiębiorstw, biur 
projektowych nie tylko w naszym regionie.

Laboratoria badawcze i dydaktyczne, 
w których ćwiczą i prowadzą badania nasi 
studenci są bardzo nowoczesne, wyposażone 
w aparaturę i sprzęt najwyższej klasy, nie gor-
szą a nawet może lepszą niż jest stosowana 
obecnie w przemyśle. 

Plany nowych dziekanów

Energetyka 
odnawialna

- Kolejna 26-osobowa grupa, głównie 
ekonomiści, została przyjęta na szkolenie do-
tyczące energetyki odnawialnej prowadzone 
w ramach projektu unijnego. W programie 
będzie to .m.in monitorowanie użycia energii 
elektrycznej, cieplnej, przewidywanie efek-
tów. Po wizycie uczestników poprzedniego 
szkolenia w Wierzchosławicach koło Tarno-
wa, był spory zachwyt, że wójt potrafił zor-
ganizować inwestycję, gdzie zlokalizowano 
dużą farmę fotowoltaniki, dla pozyskiwania 
energii. Otrzymaliśmy zapewnienie, że przy 
następnym pobycie słuchaczy z WSH, będą 
już pierwsze wyniki funkcjonowania far-
my i uzyskanych przez gminę oszczędności. 
Sądzimy, że i w naszym regionie dojdzie do 
skonkretyzowania takiej inwestycji - zwie-
rzył się dr Stefan Szałkowski, prorektor Wyż-
szej Szkoły Handlowej w Kielcach

Spotkanie z architek-
tami i urbanistami

20 listopada na dorocznym spotkaniu 
członkowie Prezydium OR Izby oraz przed-
stawiciele kieleckiej Izby Architektów - prezes 
Włodzimierz Tracz i sekretarz Alicja Bojaro-
wicz jak i prezes Krajowej Izby Urbanistów 
Jacek Sztechman, omawiali sytuację samorzą-
dów zawodowych, w aspekcie pojawiających 
się od kilku miesięcy kolejnych koncepcji 
nowelizacji prawa budowlanego a także po-
wołania komisji do opracowania kodeksu 
budowlanego. Ostatnio ogłoszono drugą 
transzę deregulacji zawodów, obejmującą 
środowisko budowlanych.

Uczestnicy spotkania uznali, że konieczne 
jest dalsze wspólne występowanie do władz 
państwowych oraz do Sejmu o nie podejmo-
wanie szkodliwych projektów w wybranych 
dziedzinach budownictwa, lecz systemowe 
opracowanie nowego skodyfikowanego pra-
wodawstwa.
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Wszelkie zmiany powinny służyć jakości 
rozstrzygnięć w budownictwie, przygoto-
wywanych przy udziale specjalistów kształ-
conych dla tej branży i pracujących w tym 
środowisku.

Oznacza to, że technicy budowlani byli 
i są bardzo potrzebni budownictwu, ich sta-
tus powinien być konkretny. Będzie to służyć 
podnoszeniu poziomu kształcenia techników, 
ich rozwojowi zawodowemu w okresie pracy. 
Technik powinien mieć prawo do uprawnień 
budowlanych, do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Upraw-
nienia powinny dotyczyć zadań integralnie 
wiążących się z poziomem jego wykształcenia 
- majster budowy, kierownik budowy obiektu 
o nieskomplikowanej konstrukcji.

Celowe byłoby także określenie statusu 
technika w obszarze zadań personelu śred-
niego na budowie - które zapewniają przygo-
towania produkcji, czynności administracyj-
no - techniczne. 

Dawałoby to szansę technikom na uzyska-
nie statusu, który mobilizował ich do podno-
szenia kwalifikacji, do awansu zawodowego. 
Jednocześnie proces projektowania byłby 
pełny, przecież realizowany projekt wymaga 
opracowania, do czego potrzebne są kwali-
fikacje i status zawodowy. To samo dotyczy 
procesy wykonawczego.

Drugą grupę budowlanych, których 
kształcą uczelnię stanowią absolwenci stu-
diów licencjackich, uzyskujący dyplom in-
żyniera. Są wątpliwości dotyczące poziomu 
kształcenia przez różne uczelnie nadające 
pierwszy stopień inżyniera. Zapewnienie od-
powiedniego statusu tym uczelniom oraz wy-
egzekwowanie właściwego poziomu kształ-
cenia jest oddzielnym problemem, który 
nie powinien umknąć uwagi reformatorom. 
Uczelnie te powinny spełniać ostre kryteria 
programowe oraz dydaktyczne, z praktykami 
studenckimi włącznie.

Inżynier budowlany powinien mieć status 
zawodowy uprawniający do pełnienia samo-
dzielnej funkcji technicznej - majstra na inwe-
stycjach o skomplikowanych konstrukcjach, 
kierownika robót oraz kierownika budowy 
z wyłączeniem niektórych konstrukcji obiek-
tów. Powinna to regulować ustawa o upraw-
nieniach budowlanych.

Osoby uzyskujące tytuł magistra inży-
niera powinny mieć oprawo do pełnienia 
wszystkich funkcji w swoich specjalnościach. 
Opowiadam się za utrzymaniem w takiej czy 
innej formie specjalizacji w budownictwie, 
w ramach których mgr inż. może pełnić sa-
modzielnie funkcje techniczne.

Pewną specyfiką są uprawnienia do wyko-
nywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego 
przez osoby z wykształceniem magisterskim. 
Rzeczoznawcy dla potrzeb firm, inwestorów 
oraz urzędów, w tym sądów, oceniają, opiniują 
różne problemy techniczne zachodzące w pro-

cesach budowlanych. Bez informacji o wiedzy 
i doświadczeniu mgr. inż., mającego opinio-
wać zagadnienia techniczne w określonej bar-
dzo wąskiej specjalizacji, bo o takie działania 
chodzi, trudno sobie wyobrazić odwoływanie 
się do tych opinii przez decydentów, którzy na 
ich podstawie mają podjąć decyzje.

Muszą więc to być wybitni specjaliści, 
o wysokiej i potwierdzonej wiedzy, także prak-
tycznej. Ich opinie i oceny są podstawą poważ-
nych decyzji, w tym wyroków sądowych.

Nie docenienie tej sprawy, prowadzić bę-
dzie do potrzeby tworzenia banków danych 
osób mających wysokie kwalifikacje. Otwar-
tym zagadaniem są kryteria, które pozwolą 
na tworzenie list eksperckich. Eksperci są po-
trzebni wszystkim instytucjom oceniającym 
różne projekty, tworzącym listy rankingowe, 
zarządzającym funduszami publicznymi, ale 
również zamawiającym, którzy sięgają po zda-
nie rzeczoznawców, czy obiekt uznać za wła-
ściwie wykonany o dopuszczalnym stopniu 
tolerancji wymiarowej czy konstrukcyjnej.

Proponowane uproszczenia legislacyjne 
powinny uwzględniać uwagi i zastrzeżenia, 
by nie pogarszać niczego w procesie budow-
lanym. 

Nie pogarszać!

– Zdumiewa propozycja zdawania 
jednego egzaminu na połączone uprawnie-
nia do projektowania i wykonawstwa. To 
zablokuje uprawnienia, bowiem osoba nie 
mająca praktyki projektowej nie otrzyma 
żadnego uprawnienia. Obecnie większość 
inżynierów pracuje na budowie, bo chce mieć 
uprawnienia wykonawcze do kierowania ro-
botami lub budowami. Spora cześć nie chce 
uprawnień projektowych - komentuje dr Ste-
fan Szałkowski, wiceprzewodniczący komisji 
kwalifikacyjnej naszej Izby.

– Ustalenie rocznej praktyki zawodowej 
na budowie oraz w biurze projektowym czy 
pracowni architektonicznej, jest absurdem. 
Czy po roku pracy budowlaniec nabierze 
takiego doświadczenia, by mógł zarządzać 
budową i ponosić odpowiedzialność? Czy 
jeśli trafił podczas praktyki na wykonywa-
nie dachów lub wylewek, albo tylko ocieplał 
budynki, to ma być podstawą do nabycia 
wiedzy praktycznej o budowaniu? Gdzie 
doświadczenie z innych robót budowlanych? 
To samo z projektowaniem. Po roku pobytu 
w biurze projektów kandydat nie nabędzie 

Nieporozumienia

Ryszard Zbróg, budowlaniec z ponad czter-
dziestoletnim stażem, były dyrektor i prezes 
firm budowlanych, obecnie prezydent Staro-
polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, rze-
czoznawca, członek Izby, uznany autorytet 
w sprawach budownictwa.

wiedzy praktycznej i doświadczenia w pro-
jektowaniu.

– Niezrozumiały dla mnie jest projekt 
mianowania techników mistrzami, jakby 
autorzy propozycji nie wiedzieli, że mistrz 
jest fachowcem w konkretnym zawodzie 
- murarskim, dekarskim, posadzkarskim, 
robót ziemnych czy nawierzchni bitumicz-
nych, zbrojarsko-betonowym. Przypisy-
wanie im tylko prowadzenia spraw eksplo-
atacyjnych oraz remontów jest kolejnym 
dziwactwem, bo często roboty remontowe 
są bardziej skomplikowane od stawiania 
nowych obiektów.

– Nieporozumieniem jest przyznanie 
prawa do sporządzania opinii i ekspertyz 
wszystkim budowlanym, mającym upraw-
nienia bez ograniczeń. Dotychczas kandydat 
na rzeczoznawcę, musiał mieć 10 lat prakty-
ki w wykonawstwie, wykazać się obiektami 
które budował. Według propozycji reforma-
torów, absolwent uczelni po trzech latach 

praktyki i zdaniu egzaminu, otrzyma upraw-
nienia bez ograniczeń i na drugi dzień może 
już występować jako rzeczoznawca, nawet 
w sądzie! Mieliśmy już takie przypadki, że 
kandydat przez lata zajmujący się pokry-
ciami dachowymi lub montowaniem okien 
i drzwi, chciał być rzeczoznawcą do wszyst-
kich prac budowlanych. Inny argumentował, 
że wybudował sto domków jednorodzinnych 
i powinien być rzeczoznawcą całego budow-
nictwa. Nonsens, może być w tej wąskiej spe-
cjalności, którą przez lata uprawiał.

– W PZITB jest 20 obszarów budownic-
twa, w których rzeczoznawcy zajmują się 
wydawaniem opinii, sporządzaniem eksper-
tyz. W prawie budowlanym jest natomiast 
zapis, że rzeczoznawca działa w takim za-
kres jakie ma uprawnienia budowlane, czyli 
wręcz ogólne, do wszystkiego. Od lat mówi 
się o koniecznej specjalizacji, o określeniu 
w prawie budowlanym, co rzeczoznawca 
może, jaka powinna być weryfikacja wiedzy 
i zdobytego doświadczenia, co zrobił w ostat-
nich latach, a nawet wpisania czasokresu na 
jaki otrzymuje tytuł rzeczoznawcy.

dereguLacja
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- Jestem absolutnie za utrzymaniem wy-
mogów do otrzymania tytułu rzeczoznaw-
cy. Mogą go otrzymać osoby posiadające 
uprawnienia wykonawcze lub projektowe, 
a po okresie odpowiedniej udokumentowa-
nej praktyki, uzupełnione opracowaniami 
o charakterze opiniotwórczym. Czy powi-
nien być to okres pięcio czy dziesięcioletni, jest 
do ustalenia - twierdzi prof. Jerzy Zbigniew 
Piotrowski, nauczyciel akademicki, rzeczo-
znawca, członek Izby. - Natomiast nie może 
być tak, żeby po otrzymaniu uprawnień bez 
ograniczeń, np. w zakresie wykonawstwa, 
następnego dnia inżynier mógł wykonywać 
odpowiedzialne opinie. To kłóci się nie tylko 
ze zdrowym rozsądkiem, ale i rzeczywistą 

Odpowiedzialność
możliwością zajęcia stanowiska w skompli-
kowanej sprawie, bowiem nie ma odpowied-
niego doświadczenia budowlanego i tak po-
trzebnej wiedzy praktycznej.

- Możemy nazwać tych specjalistów rze-
czoznawcami, ekspertami, ale nie mogą nimi 
być ludzie bez doświadczenia w branży. 
Osobiście po otrzymaniu uprawnień, nigdy 
nie zdecydowałbym się na wypowiadanie 
odpowiedzialnych, czasem dla potrzeb sądu, 
opinii budowlanych w kwestiach projekto-
wych czy wykonawczych. Nie czułbym się 
na siłach do takiej pracy. My w budownic-
twie opracowujemy opinie i ekspertyzy, któ-
re decydują często o życiu i bezpieczeństwie 
użytkowników obiektów i instalacji lub ekip 

- Roczna praktyka na budowie? Gościu 
nauczy się ledwie chodzić po budowie i po 
rusztowaniach, oswoi się z wysokością, trochę 
nauczy się rozmawiać z ludźmi i kojarzyć lu-
dzi z poszczególnych branż, to wszystko. Za-
wodowych i praktycznych umiejętności za 
wiele nie nabędzie. Ja po czterdziestu latach 
prowadzenia wielkich skomplikowanych in-
westycji, zawsze na każdej budowie trafiam 
na problemy do rozwiązania, z którymi się 
wcześniej nie zetknąłem. Mimo doświadcze-
nia, muszę się nadal uczyć i wchłaniać nowe 
technologie – twierdzi inż. Józef Kuleszyński 
z Echa Investment dyrektor i kierownik bu-
dów, szef kontraktów, który postawił w kraju 
i za granicą wiele hoteli, biurowców i tzw. usłu-
gowców, w tym banków, a w Kielcach Office 
Park - zespół biurowców firm grupy kapitało-
wej Michała Sołowowa.

- I taki człowiek, np. projektant czy ar-
chitekt po rocznej praktyce i zdaniu egzami-
nu, ma zostać kierownikiem dużej budowy? 
Niemożliwe. Chyba, że inwestor całkiem 
zbaraniał i nie rozumie na co chce wydać 
pieniądze. Na budowach potężnych obiek-
tów, nie ma tygodnia, bym nie dochodził 
się z architektem o błędy i knoty w projek-
cie, nie korygował jego pomysłów, nie raz 
dziwacznych i szalonych, niekiedy wyni-
kających z niewiedzy, niedojrzałości pro-
jektowej, braku umiejętności rozwiązania 
detali i szczegółów. Jestem tym , który mu to 
wynajduje i rzuca w oczy. Czy jak architekt 
będzie kierownikiem budowy to znajdzie 
własne błędy, sam z sobą będzie się docho-
dził poprawki? Nie.

- Architekci na dużych budowach są 
często zagubieni, przerażeni brutalnością 
stawiania spraw, złożonością problemów, 
często nonszalancją i chimerycznością in-
westora. Przyzwyczajeni do cieplarnianych 
warunków, budowa ich oszałamia. To nie 
jest miejsce dla nich.

- Te wszystkie obecne zapędy do zmian, 
mogą stworzyć niebezpieczeństwo dla wzno-
szonego obiektu i ludzi pracujących na bu-
dowie. Obecnie kierownik budowy jak nie 
sam to z inspektorem nadzoru, uczestniczy 
w wyszukiwaniu zagrożeń, mogą na czas in-
terweniować, bo inspektor ma prawo pewne 
niedorzeczności projektowe zablokować.

- Na budowach domków jednorodzin-
nych taki kierownik może być, bo obecnie 
nadzór na tych inwestycjach jest symbolicz-
ny, a piecza architekta byłaby wystarcza-
jąca, ewentualnie technika budowlanego 
z uprawnieniami wykonawczymi. Na takich 
budowach nie trzeba znać skomplikowa-
nych technologii, organizacji robót i ich koor-
dynacji nie jest konieczny zmysł kojarzenia 
i umiejętności wielu grup pracowników.

- Tylko, że architekci mają wyższe wy-
obrażenia o wynagrodzeniach, niż inżynie-
rowie czy technicy, nie wiem czy inwestorów 
mniejszych obiektów będzie stać na ich an-
gażowanie?

- Nawet inżynierowie nie palą się do by-
wania na budowach. Gdyby nie obowiązek 
zaliczenia takiej pracy przed egzaminem na 
uprawnienia, niewielu z własnej woli chcia-
łoby zdobywać w ten sposób wiedzę prak-
tyczną. A praktyki studenckie są więcej niż 
iluzoryczne.

- Inny absurd, naszą odpowiedzialną 
pracę oceniają, kontrolują i nadzorują 

Absurdy przedstawiciele poważnych urzędów i insty-
tucji, którzy częstokroć nie są zobowiązani 
do posiadania uprawnień budowlanych. 
Dlatego nie powinni zabierać głosu w spra-
wie konstrukcji, technologii, organizacji 
pracy.

- Inżynier jest to najwyższy tytuł zawodo-
wy, wszystkie inne są tytułami naukowymi. 
Dlatego dziwi, że inżynier bez magisterium 
nie może mieć uprawnień bez ograniczeń. 
Szczególnie ci mający wieloletnią praktykę 
i za sobą bardzo duże inwestycje. Czy wolał-
by Pan, by pańską willę stawiał Prof. Dok-
tor, który w życiu nie postawił psiej budy, czy 
doświadczony inżynier który tak zaszczyt-
nych tytułów nie posiada.

- Technik jest potrzebny na najbardziej 
skomplikowanych budowach, który jest maj-
strem, czy kierownikiem robót. On powinien 
znać te smaczki zawodowe, szczególiki, np. 
technologii szalunku ślizgowego, konstrukcji 
spawanych, jest obyty w kontaktach z ludź-
mi, potrafi na danym odcinku koordynować 
roboty, ma odwagę i umie podejmować na 
miejscu decyzje. Tymczasem od lat średni 
nadzór był systematycznie likwidowany, na 
budowach jest wielu kierowników, dyrekto-
rów, menagerów a nie ma majstra! Na te sta-
nowiska kierowani są zazwyczaj absolwenci 
politechnik, którzy praktycznie uczą się za-
wodu od swych podopiecznych, a po odbyciu 
dwuletniej praktyki i uzyskaniu uprawnień 
budowlanych, kiedy zaczynają być przydat-
ni na tym stanowisku, znikają z budów lub 
przechodzą na wyższe stanowiska. Na ich 
miejsce przychodzą nowi by się nauczyć… 
I tak w koło Macieju. Natomiast dawniej tę 
rolę pełnił technik, który przez długie lata 
funkcją majstra nabierał mądrości.

je budujących. Ranga odpowiedzialności jest 
bardzo duża.

- Prawodawstwo polskie w zakresie rzeczo-
znawstwa ma też genezę z praktyki w różnych 
państwach, jest ono dopracowane i sprawdzo-
ne w codziennej działalności branży budowla-
nej. Początkowo rzeczoznawcy funkcjonowali 
w strukturach PZITB, to tam określono spe-
cjalizacje, by nie był to fachowiec od wszystkie-
go w budownictwie, bo takich nie ma.

- Próba likwidacji wymaganego stażu 
oraz udokumentowania dokonań prak-
tycznych w danej dziedzinie budownictwa, 
jest nieporozumieniem i niczym nie uza-
sadniona. Wprowadzenie tych propozycji 
może spowodować, że np. w sądzie pojawią 
się przeciwstawne opinie i kto oceni i roz-
strzygnie, która jest prawidłowa i rzetelna 
i kto weźmie za to odpowiedzialność? 

dereguLacja
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– Cieszy nas, że coraz więcej osób zwraca 
się ze skargami, ale nie możemy wszystkich 
załatwić. Mamy bowiem bardzo ograniczo-
ny zakres tematyczny i nie rozstrzygamy 
np. w sprawach umów cywilno-prawnych 
na projektowanie lub wykonanie inwestycji. 
Zajmujemy się sprawami dotyczącymi peł-
nienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, czyli przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru 
oraz ewentualnie rzeczoznawcy, pod warun-
kiem, że był umocowany prawnie w danej 
czynności - twierdzi Michał Łapiński, koordy-
nator zespołu rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej Izby. 

– Do końca października otrzymaliśmy 
19 wniosków. Część postępowań przygoto-
wawczych musieliśmy umorzyć, ponieważ 
sprawy, które zawierały nie wchodzą w za-
kres naszych kompetencji. Dwie sprawy 
zostały już skierowane do sądu dyscyplinar-
nego, inne rozpatrujemy. W dwóch przypad-
kach osoby nie zadowolone z umorzenia 
spraw, odwołały się do krajowego rzecznika. 
W jednej sprawie rzecznik krajowy uchylił 
naszą decyzję i wróciła do ponownego roz-
patrzenia.

– Odwołania od decyzji dotyczyły umo-
rzenia ze względu na wspomniany brak 
kompetencji rzecznika do rozpatrywania 
spraw obejmujących umowy cywilno-praw-
ne na wykonanie prac projektowych.

Nie jest źle z dyscypliną
– Ogólnie z dyscypliną wśród osób mają-

cych uprawnienia nie jest źle. Gros skarg do-
tyczyło kierowników budów domków jedno-
rodzinnych, co wynika z niezbyt precyzyjnych 
przepisów. Właśnie na budowach małych 
obiektów dochodzi do konfliktów inwesto-
ra z kierownikiem budowy, często zamiast 
umowy jest ustne porozumienie bez określenia 
zakresu czynności i odpowiedzialności. Bywa 
też, że inwestor nie zatrudnia kierownika 
budowy, oszczędza na organizacji placu bu-
dowy. Inwestycje przeciągają się w czasie, są 
wielomiesięczne lub kilkuletnie przestoje. Zda-
rzają się przypadki, że kierownik rezygnuje 
z tej funkcji. Po dwóch trzech latach inwestor 
przypomina sobie o budowie, skarży się na 
kierownika, że brakuje wpisów w dzienniku 
budowy i oświadczenia o jej zakończeniu, bo 
nie można zgłośnić obiektu do odbioru.

– Dużo lepiej jest na budowach dużych 
obiektów, gdzie zaglądają inspektorzy PIP, 
nadzoru budowanego, są kierownicy robót 
branżowych, kierownicy kontraktów, in-
spektorzy nadzoru inwestorskiego, czyli licz-
ne grono instytucji kontrolnych.

– Rozwiązania postulowaliśmy od lat. 
Można przecież zawiesić prowadzenie ma-
łej budowy na czas przestoju, po zdobyciu 
np. pieniędzy przez inwestora, wznowić bu-
dowę, zatrudnić ponownie kierownika, byle 
odbywało się to w okresie ważności pozwole-
nia na budowę.

– Starostwa finansują budowę dróg po-
wiatowych, a wszystkie efekty wynikające 
z lepszej dostępności komunikacyjnej przej-
mują gminy oraz minister finansów. Czy 
mamy nie budować i modernizować naszych 
dróg? Nie, konieczne jest jednak wyłożenie na 
drogi powiatowe więcej pieniędzy z budżetu 
państwa- skwitował Adam Czerwiński z No-
wego Sącza, podczas 37.konwentu zarządców 
dróg w starostwach regionu świętokrzyskiego. 
Podczas obrad konwentu w Ostrowcu Św., 
wiceprezes naszej Izby, Wojciech Płaza przed-
stawił przygotowywane zmiany do uprawnień 
drogowych i mostowych, wynikających z no-
welizacji prawa budowlanego oraz wnioski 
z zapowiedzi uwolnienia niektórych zawodów 
budowlanych w ramach deregulacji. 

Gościem konferencji była Beata Lesz-
czyńska, zastępczyni dyrektora departamen-
tu dróg i autostrad w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Zarządcy o drogach powiatowych
Zapoznała dyrektorów zarządów drogowych 
w starostwach z szansami wykorzystania dro-
gowej rezerwy subwencji ogólnej na budowę 
obiektów inżynierskich, w tym szczególnie 
mostów. Mówiła też o zarządzaniu ruchem 
na drogach w wyniku kontroli NIK. Nato-
miast Grzegorz Kuczaj z tego resoru omówił 
odstępstwa od wytycznych w projektowaniu 
dróg.

 - Zbieramy się dwa razy w roku w róż-
nych regionach kraju, by wymienić uwagi 
i podyskutować o możliwościach elimino-
wania trudności w naszej pracy oraz o spo-
sobach zdynamizowania inwestycji moder-
nizacyjnych, a w ich wyniku poprawy stanu 
technicznego dróg powiatowych. Dobrą for-
mułą tych konwentów jest obecność przed-
stawicieli ministerstwa, dzięki którym wiele 
naszych propozycji może szybko znaleźć się 
w rozważaniach i decyzjach administracji 
rządowej. Obecnie niepokoi nas zagrożenie 

dalszego funkcjonowania programu finan-
sowania obiektów inżynierskich i budowy 
dróg z rezerwy subwencji ogólnej. Jest to do-
bre rozwiązanie, dlatego niepokoi nas pod-
ważanie zasadności jego kontynuowania 
- oświadczył gospodarz obrad Jerzy Wrona, 
naczelnik wydziału dróg ostrowieckiego sta-
rostwa, członek naszej Izby.

Zdaniem ostrowieckiego starosty, dr. 
Zdzisława Kałamagi region świętokrzyski nie 
jest bogaty w drogi najwyższej klasy, ale dzię-
ki zapobiegliwości samorządów i poparciu 
administracji rządowej, stan tras komunika-
cyjnych poprawia się wyraźnie.  - Po drogach 
budowanych przed kilkudziesięciu laty 
dla lokalnego i niebyt ciężkiego transportu, 
obecnie jeżdżą potężne zestawy kołowe. In-
teresuje nas każdy sposób, najdrobniejsza 
podpowiedź jak niewielkimi funduszami, 
można poprawić stan naszych dróg. Dlatego 
taką wagę przywiązujemy do tych spotkań 
licząc na możliwość skorzystania z nowych 
technologii oraz dodatkowego dofinansowa-
nia z budżetu państwa - powiedział starosta.

SPS Construction  
firmą Mazowsza

 Spółka SPS Construction z kieleckich 
Dymin zajęła pierwsze miejsce w kategorii 
przedsiębiorstw wykonawczych drugiej edy-
cji konkursu „Inżynierska firma Mazowsza”, 
organizowanego przez Izbę Mazowiecką.

W uzasadnieniu podano licznie zrealizo-
wane inwestycje w regionie mazowieckim 
i w innych regionach kraju, posiadanie przez 
SPS wysokokwalifikowanej kadry technicz-
nej z uprawnieniami budowlanymi.

Wymagania 
Permanentne kontrole, czy nie wycięto 

niepotrzebnie drzew, nie okaleczono ich, czy 
w terminie wykonano roboty przy zbiorni-
ku, bo inaczej musimy ustawić siatki, aby 
np.żabki nie wędrowały po budowie. To nie 
jest takie śmieszne, taka sprawa może za-
trzymać bardzo poważną budowę…

informacje
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Opuściliście firmy państwowe, by mieć 
swoje.

Tadeusz – Pracowałem w Kieleckim 
Przed  siębiorstwie Instalacji Budownictwa, 
w którym w ciągu 38 lat przeszedłem wszyst-
kie stanowiska, od montera do dyrektora ds. 
środków produkcji. Po wprowadzeniu w 1995 
do firmy komisarza, myślałem co dalej robić 
i zrodził się pomysł działalności na własny ra-
chunek i zajęcie się instalacjami sanitarnymi.

– Brat Stefan pracując w biurze projek-
tów, zastanawiał się nad receptą na dalsze 
życie i postanowił mieć własne biuro - wspo-
mina Tadeusz. Zaczął od oczyszczalni 
przydomowych. - Wspólnie z nim w ramach 
braterskiej pomocy pracowałem łopatami 
przy pierwszych obiektach w podkieleckich 
miejscowościach.

Grzegorz - W tym okresie kończyłem 
studia na politechnice i niekiedy pomagałem 
im w tych pracach. Zapamiętałem szaloną 
ambicję u nich, by jak najlepiej wywiązać 
się z tych prac, bo tylko tak mogą dostać na-
stępne zlecenia. Później przejąłem stery w 
Nosanie.

Aleksander - W 1990 pracowałem w 
Kombinacie Budownictwa Miejskiego, któ-
ry chylił się ku upadkowi, nie widząc szans 
na dalsze funkcjonowanie, postanowiłem 
przejść na swoją działalność Miałem tro-
chę zaskórniaków z pobytu na kontrakcie 

„exbudowskim”w Niemczech, więc był to 
niewielki kapitał na rozruch. Podobną dzia-
łalnośc podjął Edward Bracki i później po-
łączyliśmy siły i założyliśmy firmę Nowbud. 
Pierwsze drobne zlecenia otrzymaliśmy jesz-
cze z KBM, później zaangażowaliśmy się w 
mieszkaniówkę. Nawiązaliśmy współpracę 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi, podej-
mowaliśmy się budowania i remontowania 
obiektów użyteczności publicznej, stawiali-
śmy obiekty przemysłowe, robiliśmy nawet 
dla „Przemysłówki”. Do dziś budujemy dla 
wielu deweloperów, bo po tylu latach pracy 
w budownictwie, nazwiska moje i wspólnika 
utożsamiane są z solidnością i rzetelnym bu-
dowaniem. 

Tadeusz - Czasem się zastanawiam, czy 
nie za późno zdecydowałem się na własną 
działalnośc, kierowanie ludźmi i zarządza-
nie firmą, ponosząc za to osobistą odpowie-
dzialność. Dołączył do mnie zięć Kamil, któ-
ry już też zarządza swoją firmą.

Współpracujecie ze sobą, wspomagacie 
się?

Aleksander – Z Tadkiem tak, w obiektach 
budowanych przez nas jego firma wykonuje 
instalacje, natomiast z Grzegorzem wymie-
niamy poglądy na budownictwo i zachodzące 
w nim zmiany, nie zawsze korzystne. Nie było 
okazji w regionie, by w jego oczyszczalniach 
stawiać obiekty kubaturowe.

Grzegorz – Potencjalna płaszczyzna 
współpracy jest, lecz każdy z nas robi to, co wy-
pracował sobie przez lata, w czym się wyspe-
cjalizował. W oczyszczalniach najważniejsze 
są technologie, które opracowujemy dla zama-
wiających jak i obiekty typu zbiorniki, wszela-
kiego rodzaju konstrukcje żelbetowe. Instala-
cje jeśli już są, to z materiałów nierdzewnych 
ewentualnie z tworzyw sztucznych. 

Tadeusz – Takie wewnętrzne instalacje 
wykonujemy, m.in. teraz w Busku Zdroju w 
rozbudowywanym sanatorium wojskowym. 
Dla nas nie ma problemów z nowymi i trud-
nymi materiałami. Najlepszym przykładem 
jest zrealizowany z firmą Dorbud budynek 
dydaktyczno – laboratoryjny dla Politechni-
ki Świętokrzyskiej „Energis”. 

Grzegorz – Branże nasze są niby bliskie, 
a jednak mocno różniące się. Tym bardziej, 
że moje oczyszczalnie ścieków są budowane 
przeważnie daleko od Kielc, w kilku rejo-
nach kraju, co z racji ekonomicznych wyklu-
cza angażowanie ekip moich wujków. Dla-
tego ograniczam zakres robót tylko do tych, 
które mogę wykonać swoimi pracownikami, 
ewentualnie pozyskać podwykonawców lo-
kalnych. 

Ciężkie czasy nastały dla budownictwa
Aleksander - W popularnej mieszka-

niówce jest trudna sytuacja, siadły inwestycje, 
musieliśmy szukać zleceń w innych regionach. 
Nie obeszło się bez koniecznego zmniejszenia 
zatrudnienia do 80 osób, zreorganizowania 
firmy, by dostosować się czasowo do trwają-
cego zastoju w budownictwie. Uzgadniamy 
kilka tematów, są nadzieje, że wrócimy do 
budowania w świętokrzyskim rejonie. 

Grzegorz - W trudnych czasach naj-
twardsi przetrwają, upadają przeważnie ci, 
którzy nie dbali o solidność i jakość, przein-
westowali, w pogoni za zamówieniami, ob-
niżali ceny ofertowe poniżej kosztów, lub sta-
li się ofiarami nierzetelnych zleceniodawców. 
Jak przyglądam się z boku, to widzę że oni 
obaj podobnie jak ojciec są niesamowicie so-
lidni. To jest ich natura, uwzględniają ryzy-
ko, ale jest ono mocno wkalkulowane w stra-
tegie przedsięwzięć. Są rozważni, kierują się 
rozumem a nie emocjami lub nadziejami.

Aleksander – W okresie hossy budow-
lanej trzeba umieć odłożyć trochę zasobów 
finansowych na ewentualne zastoje, kryzysy. 
Kto tego nie uwzględnia w strategii firmy, 
czyni sam sobie powody do wpadek. 

Grzegorz – Właśnie w kryzysie, w okre-
sie upadających firm, inwestorzy boją się 
partnerów proponujących bardzo niskie 
ceny, wolą korzystać z wykonawców cieszą-
cych się dobrymi referencjami.

Tadeusz – Podstawą sukcesu jest jakość, 
ale moja firma instalacyjna uzależniona jest 

Nowakowie
Trzej bracia Nowakowie założyli przed laty własne firmy działające w bu-
downictwie. Poniżej rozmowa z Tadeuszem - szefem Insanu (instalacje sani-
tarne), Aleksandrem - współwłaścicielem Nowbudu (wykonawstwo ogólno-
budowlane) oraz Grzegorzem - przejął firmę po ojcu Stefanie- właścicielem 
Nosanu (zakład projektowo - usługowy w zakresie oczyszczalni ścieków).
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od generalnego wykonawcy. Zarówno na po-
czątku w momencie uzgadniania warunków 
finansowych, jak i później w oczekiwaniu na 
zapłatę. Często zdarza się, że generalny nie 
otrzyma pieniądze od inwestora w przewi-
dzianym umową czasie, i przekłada się to 
na podwykonawców. Są solidni płatnicy i z 
takimi lubimy współpracować. Płatności są 
ważne, bo zatrudniamy ponad 60 osób, któ-
re trzeba utrzymać w okresach miedzy budo-
wami, bo nie zawsze trafiają się zlecenia na 
tzw. zakładkę.

Aleksander – Generalni też wolą mieć 
sprawdzonych partnerów, którzy wywiążą 
się należycie ze zlecenia i to w terminie, albo 
jak to często bywa, ekspresowo na wczoraj. 

Tadeusz – Wśród podwykonawców jak 
w całej branży trwa wyścig o zamówienia, 
konkurencja jest liczna, robót jest nawet 
dużo. Jednak ceny są coraz niższe, niektórzy 
oferenci schodzą poniżej kosztów. Idą po 
„bandzie”, byle tylko cośkolwiek robić i prze-
trwać. To jest samobójstwo gospodarcze. 
Nas na to nie stać, przez lata wyrobiliśmy 
sobie opinie solidnej firmy, dlatego nie inte-
resuje mnie kombinowanie z materiałami 
czy jakością usługi. Nie bierzemy więc zleceń 
na siłę, staramy się negocjować z generalnym 
lub z inwestorem, jeśli otrzymujemy bezpo-
średnio zamówienie, wyjaśniając że za tak 
niską cenę nie da się tej instalacji zrobić po-
prawnie, rozumiejąc też sytuację wszystkich 
stron kontraktu.

Grzegorz – Ja bywam podwykonawcą 
i od jednego generalnego blisko 700 tysięcy 
wydębiłem po długich pertraktacjach i ugo-
dzie spisanej w sądzie. Tymczasem mimo 
perturbacji, ogłaszania upadłości, wspo-
mniany generalny startuje w kolejnych prze-
targach, rozkłada następne inwestycje i za-
lega z płatnościami wykonawcom. Czy tak 
powinno być na rynku budowlanym? Zatory 
płatnicze biorą się od samej góry. 

Bilard bratnią pasją…
Grzegorz – Bilard stał się rodzinną pa-

sją i relaksem, dla mnie dodatkowo obiektem 
sponsoringu, jako że pierwszoligowi bilar-
dziści kieleckiego klubu występuj pod firmą 
Nosanu. Lubię spacery po górach i wspi-
naczkę, w tym też mieści się jazda rowerem 
górskim.

Tadeusz – Oczywiście bilard, wyjazdy 
na narty, rower, a na co dzień kibicowanie 
piłkarzom Korony, wszystko by oderwać się 
od trudnych spraw codziennej działalności 
firmy.

Aleksander – Pojedynki przy stole bilar-
dowym, spacery po górach, wypady kilku-
dniowe na narty do Austrii, Włoch, jak czas 
pozwala wizyta na stadionie, by dopingować 
piłkarzy Korony.

Pierwsze miejsce w dziesiątce najwięk-
szych firm budowlanych regionu w 2011, 
zajęła spółka Exbud Skanska, drugie PRI Fart, 
trzecie Mostostal Warszawa z kieleckich Dy-
min. Kolejne miejsca w dorocznym - piątym 
już rankingu Echa Dnia - przypadły : PIB 
Unimax, SPS Construction, Dorbud , Trakt 
Górki Szczukowskie, Mag Kas Ostrowiec Św., 

Trafili w dziesiątkę 
Unimax SA, Fabet Konstrukcje. Oceniano 
zysk netto, przychody, zatrudnienie.

Podczas tradycyjnej gali w Centrum Biz-
nesu, spółki SPS Construction oraz „Wodo-
ciągi Kieleckie” otrzymały statuetki z krzemie-
nia pasiastego z diamentem za zaangażowanie 
w wiele inicjatyw w regionie, wspomaganie 
kultury i sportu.

Polski przepis dotyczący wykluczania 
firm z przetargów jest niezgodny z pra-
wem unijnym, pisze „Puls Biznesu” po-
wołując się na wyrok warszawskiego sądu 
okręgowego.

Sąd uznał, że Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nie miała prawa wy-
kluczyć Alpine oraz NDI z przetargu na 
remont warszawskiego mostu Grota, bo 
polski przepis z prawa zamówień publicz-
nych jest niezgodny z unijną dyrektywą re-
gulującą kwestie wykluczania wykonawców. 
Unijna dyrektywa zezwala na wykluczenie 
wykonawcy z przetargu, jeśli podczas realiza-
cji innego zlecenia rażąco naruszył kontrakt, 

Koniec wyrzucania z budowy
wykazując się brakiem profesjonalizmu. 
Polski przepis jest bardziej ogólny, daje za-
mawiającym możliwość wykluczenia firm, 
nawet jeśli niesolidnie wykonają zadanie 
nie z własnej winy (np. dostały od inwestora 
wadliwy projekt, albo warunki geologicz-
ne nie odpowiadały tym w specyfikacji, co 
odbiło się na terminie czy jakości robót). 
Sąd wskazał, że niesolidność wykonania nie 
jest tożsama z brakiem profesjonalizmu. W tej 
sytuacji GDDKiA ponownie przystąpiła do 
oceny wniosków potencjalnych wykonaw-
ców. Konsekwencją będzie znaczne opóźnie-
nie remontu mostu Grota, zapowiada „Puls 
Biznesu”.

Od kilku lat sugerował pan modyfikacje 
testu egzaminacyjnego

– Po dziesięciu latach jakby dojrzała 
sprawa do zmiany formuły i pytań egzami-
nu testowego na uprawnienia budowlane. 
Idzie o zbliżenie pytań do spraw zawo-
dowych, wykonawczych i projektowych, 
a mniej związanych z przepisami i zagad-
nieniami prawnymi - informuje dr Stefan 
Szałkowski, wiceprzewodniczący komisji 

Zmodyfikować test
kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.

Kiedy może to nastąpić?
– Jeśli zespól krajowej komisji wywiąże 

się z deklaracji, być może test w sesji wio-
sennej 2013 będzie zawierał zmienione 
pytania. Test jest dobrym i szybkim spraw-
dzianem wiedzy, jednak pytania powinny 
dotyczyć bardziej praktycznych zagadnień 
i warunków technicznych. 

w firmach
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– Inżynier to taki technokrata, wszystko 
liczy, sprawdza, formułuje, potrafi zważyć 
i zmierzyć. Natomiast część humanistyczna 
mojej duszy, pozwala na snucie dalekich pla-
nów, które nie zawsze mają poparcie w real-
nych środkach i możliwościach. Ale dzięki 
tym odważnym planom, można je nazwać 
marzeniami, jest szansa, by znaleźć sposoby 
ich realizacji- zwierza się Tomasz Tworek, 
prezes kieleckiego Dorbudu.

– Trzeba być kreatywnym, wyznaczać 
sobie kierunki, którymi się chce podążać, 
znaleźć siły i determinacje dochodzenia do 
wyznaczonego celu. U podstaw planów trze-
ba szukać kamienia węgielnego, na którym 
można się wesprzeć w tych działaniach. Na 
pewno nieodzowna jest wiedza, bo bez niej 
ani rusz. Konieczne jest skupienie wokół sie-
bie ludzi, którym przyświecał będzie podob-
ny cel i zarażanie ich tą pasją i optymizmem, 
który prezentuje lider czy właściciel firmy. 
Wówczas sukces będzie nie tylko celem lide-
ra, ale i wszystkich współpracowników.

– Niektórzy się dziwią, ale faktycznie od 
lat trzon kadry w przedsiębiorstwie stano-
wią absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej, 
bo jesteśmy stąd, ja też ją kończyłem. Jest 
nas chyba już 65.W interesach relacje kole-
żeńskie do któregoś momentu są przydatne, 
ale też mogą być kłopotem. Jeżeli rozjeżdża 
nam się sposób widzenia funkcjonowania 
firmy, jeżeli lider ma inną wizje niż koledzy 
ze studiów, wówczas pojawia się dylemat - co 
zrobić z kolegami, z którymi się przez lata 
współpracowało. Nie uważam, by prawdzi-
we było powiedzenie, że w biznesie nie ma 
sentymentów. Miałem przypadki, że pra-
cownicy odchodzili i wracali do nas.

– Konkurencja? Była jest i będzie. Jeśli 
jest budująca, to ok., ale bywa destrukcyjna. 
Ostatnio dała się nam we znaki. Poziom cen 
przetargowych spadł poniżej kosztów wy-
tworzenia i spowodował, że firmy się zwijały, 
padają i będą znikać z rynku budowlane-
go. Taka konkurencja zmusza niekiedy do 
działań sprzecznych z wszelką gospodarczą 
logiką. Uczestniczy w tym także Państwo po-
przez takie czy inne uwarunkowania praw-
ne, a konkretnie poprzez złą ustawę o zamó-
wieniach publicznych i niestabilność prawa 
w innych obszarach. Zaczynam grę o inwe-
stycje na zasadach A, a kończę na regułach B. 
Poruszamy się po grząskim gruncie.

– Refleksje? To już dwadzieścia lat, 
szmat czasu. Ani się nie czuję starszy, bo na 
takiego nie wyglądam, nie osiwiałem, ale nie-

Inżynier z duszą humanisty

stety, coś zawsze się przypomina, że to już nie 
te lata. Z jednej strony jesteśmy bardziej do-
świadczeni, potrafimy wyczuwać niebezpie-
czeństwa i je umiejętnie omijać, a z drugiej 
stajemy się momentami bardziej nerwowi, 
bo zmniejszyła się nasza odporność. Czło-
wiek młody łatwiej podchodzi do proble-
mów, starszy bardziej je przeżywa. Trzeba 
umieć poukładać sobie w środku, by nie dać 
się zwariować.

– Jedno jest też pewne po dwudziestu 
latach - prowadzenie przedsiębiorstwa to 
nie jest zajęcie dla ludzi, którzy nie potrafią 
utrzymać dystansu miedzy pracą a życiem, 
co nie jest łatwe w sytuacji, gdy praca stanowi 
cały sens i cel życia. Bo całe moje życie zawo-
dowe to jest ta firma. Nie jest to zajęcie dla 
tych, którzy nie rozumieją odpowiedzialno-
ści za ludzi powierzających swój los mnie, 
podejmując pracę w firmie, odpowiedzialno-
ści za rodziny pracowników, to lepiej nie brać 
się za biznes. Jak w życiu, są źli pracodawcy 
i nienajlepsi pracownicy. Jednak lojalność 
pracodawcy wobec pracowników jest więk-
sza niż odwrotnie. Ta asymetria powoduje, 
że pracownikowi jak się coś nie podoba, rzu-
ca robotę i odchodzi, pracodawca nie może 
wyjść, jest związany umowami, przepisami, 
odpowiedzialnością za pracownika. Dlatego 
otaczamy się tymi, którzy są wartościowymi 
pracownikami.

– Szczególnie w tak trudnych okresach, 
jak obecny pełzający kryzys gospodarczy, 
przeistaczany w galopujący. Nie tylko w bu-
downictwie. Ponieważ w naszej branży 
pracujemy na styku gospodarka - państwo, 
uregulowania prawne, różne ustawy, stano-
wiska administracji wszelkiego szczebla, są 
podstawową sprawą. Jesteśmy uzależnienie 

od tego kto i jak nami rządzi. Nie jest bez 
znaczenia stan administracji, bo ona albo 
toczy z nami boje, albo wspólnie dąży do 
ogólnego celu.

– Zainteresowania pozabiznesowe są 
niezbędne, aby nie dać się ogłupić i zwario-
wać. Jak ktoś nie ma zainteresowań i pasji, to 
nie jest z nim dobrze. Pasja do czegoś jest ko-
rzystna, bo zaangażowanie z hobby, można 
przenieść na sprawy biznesowe. Dlatego in-
teresuje mnie sztuka, szczególnie w obszarze 
plastyki - malarstwo, rzeźba, co pozwala mi 
na pewien komfort psychiczny, orzeźwiający 
prysznic. Po wyjściu z problemów bizneso-
wo- gospodarczych, wystarczy spojrzenie na 
obraz, natychmiast oczyszczamy się i uak-
tywniamy drugą półkulę, odpowiadającą 
za myślenie humanistyczne. To ona pozwa-
la być bardziej twórczym, kreatywnym. 
Obcowanie ze sztuką poszerza horyzonty, 
wymusza próbę dotarcia do tego, co artysta 
wyraził w swym dziele. Jest to też sposobność 
przejścia od sztuki przedstawiającej, reali-
stycznej, do wyższego poziomu odbioru, do 
sztuki abstrakcyjnej, symbolicznej. Kon-
kret nie jest potrzebny, każdy sam wyławia 
przesłanie z pracy artysty-poprzez formę, 
kształt, kolor.

Tomasz Tworek, absolwent budownictwa 
Politechniki Świętokrzyskiej, prezes i właści-
ciel Dorbudu SA, przedsiębiorstwa znanego 
od dwudziestu lat w kraju, prezes oddziału 
kieleckiego Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych „Lewiatan”, zorganizował 
i sfinansował duże wydarzenia artystyczne 
w Kielcach i regionie, darczyńca, sponsor im-
prez kulturalnych oraz klubów sportowych, 
akcji prospołecznych i charytatywnych, ko-
lekcjoner sztuki.

paSje
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Moda nastała, samorządy, uczelnie chcia-
łyby je mieć. Swoje. Idą na nie pieniądze po-
datników, zarówno lokalne jak i z budżetu 
krajowego a nawet z funduszy unijnych

Pod wyszukanymi nazwami, często w ob-
cych językach, kryją się zwykle obiekty z lo-
kalami biurowymi oraz pomieszczeniami 
magazynowymi i produkcyjno-usługowymi 
na wynajem lub do sprzedaży.

Jeśli obiekt znajduje się w tzw. strefie eko-
nomicznej jest szansa na pewne ulgi w opła-
tach W innych przypadkach cena wynajmu 
wynika z gry rynkowej.

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

www.drogowiec.ostrowiec.pl

ROBOTY 
DROGOWE

Inkubatory, parki…

A rynek nieruchomości jest bogaty, pra-
wie w każdej dzielnicy Kielc stoją wolne po-

koje biurowe, całe piętra, i inne 
pomieszczenia gospodarcze, 
nawet hale produkcyjne. Moż-
na wybierać, grymasić.

Podobne - bez ambicji 
megalomańskiej - biurowce 
i obiekty usługowe budują pry-
watni inwestorzy, często łącząc 
w nowym obiekcie siedzibę 
firmy z lokalami na wynajem. 
Obniżają tym samym koszty 
utrzymania budynku i zwraca 
się im ich budowa. 

Panie Redaktorze !
Izby inżynierów jako samorządy zawodowe powstały nie tylko do 

sprawdzania wiedzy praktycznej i dopuszczania budowlanych do 
wykonywania specjalistycznych funkcji w branży, kontrolowania ich 
pracy, ale m.in. do obrony swych członków.

Jeśli tak, pytam więc, dlaczego Polska Izba Inżynierów Budownic-
twa i jej Izby Regionalne nie występują przeciwko zniesławianiu ludzi 
zawodu budowlanego, zarzucaniu funkcyjnym złej pracy i działaniu 
na szkodę państwa i obywateli?

Tyle ignoranckich opinii, ocen, zarzutów jakie od roku padają na 
członków Izb nie spotkało się z odzewem i odporem kierownictw tych 
Izb.

Każdy tzw. polityk, urzędnik, redaktor, czuje się wielkim znawcą 
i fachowcem budownictwa, szasta głupimi opiniami i odsądza od czci 
i wiary firmy budowlane i konkretnych ludzi.

Tymczasem kwestionowane i krytykowane obiekty stoją, nie 
zawaliły się, sprawnie funkcjonują, z dróg korzystają użytkownicy. 
Wszystkie obiekty wykonano zgodnie z projektami. Natomiast inną 
sprawą są dłuższe terminy realizacji, zwiększone koszty, które po-
winny zostać szczegółowe ocenione, ile w tym zawinili projektanci lub 
wykonawcy i dostawcy, a w czym ponoszą odpowiedzialność inwesto-
rzy i instytucje finansujące te inwestycje.

 
                           Kierownik budowy ze stażem 24-letnim

Kto nas obroni?
LiSty

Wybudują  
ambasadę Indii 

Kielecki Dorbud podpisał umowę na 
wybudowanie w Warszawie  w strefie Parku 
Łazienkowskiego, ambasady Indii. Prestiżo-
wy kontrakt obejmujący zespół budynków 
siedziby ambasadora indyjskiego w Polsce, 
ma być oddany do użytku z końcem kwiet-
nia 2014.

Drogi z popiołów ?
Naukowcy z Politechniki Częstochow-

skiej uważają, że jest możliwe budowanie 
tanich i wytrzymałych dróg,o ile zastosuje 
się opracowaną przez nich technologię, po-
zwalającą lokalne drogi budować z popiołów 
odpadowych, powstałych ze spalania węgla 
brunatnego. A jako że węgiel jest u nas nadal 
bardzo popularnym surowcem, więc popio-
łów również nie brakuje. Naukowcy twierdzą, 
że to metoda szybka, tania i co najważniejsze 
sprawdzona, ponieważ pół kilometra takiej 
drogi powstało w gminie Kamionka w Lubel-
skiem.
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Robi pan kopalnię - cudo w Łagowie. 
– Istotnie przyszedłem do „Łagowa V”, 

gdy przeprowadzono już pierwsze strzela-
nia, przygotowywano kopalnię do większej 
eksploatacji. Właściciele potrzebowali fa-
chowca do spraw górniczych z krajowymi 
kwalifikacjami, bo to wówczas była pierwsza 
ich kopalnia, mieli potencjał energicznego 
działania z patrzeniem daleko w przyszłość 
- więc się zdecydowałem. Było to dla mnie 
poważne wyzwanie, otrzymałem możliwość 
tworzenia kopalni od jej początków, a celem 
jaki przedstawiłem wówczas było zrobienie 
z niej największej w zagłębiu łagowskim. 
Właściciele przyjęli moje deklaracje z niedo-
wierzaniem, ale teraz po trzech latach oka-
zało się, że je spełniłem.

Perełka w Łagowie
i doradzałem w zakresie różnych spraw do-
tyczących zarządzania kopalniami w Gru-
pie Agroterm. 

Czy to już jest ta perełka, o której się mówi 
w branży kruszyw?

– To jest taki górniczy projekt autorski, 
i ten wykopany dołek to jest moje dzieło 
górnicze, że się podoba, to inna sprawa. Po-
twierdzali to członkowie BCC, oglądając we 
wrześniu przykładowe strzelanie na jednej 
ze ścian wyrobiska. Zaskoczenie i niedo-
wierzanie, że w tak krótkim czasie powstała 
urocza i rozsądnie zorganizowana kopalnia 
z trzema poziomami wydobywczymi, z roż-
nymi kierunkami i otwartymi frontami eks-
ploatacji. 

Kiedy będzie największa?
– W tej początkowo małej kopalni zoba-

czyłem bardzo duży potencjał. Dotychcza-
sowe wyniki ekonomiczne, popyt na nasze 
kruszywa sprawił, że możemy sprzedać ok. 
3 mln ton rocznie.W regionie pomijając ko-
palnie cementowo - hutnicze ustępujemy je-
dynie Miedziance. Dlatego szefowie zakupili 
sąsiednie złoża pod nowe kopalnie. Łagów V 
staje się perełką ekonomiczną. 

Jakościową także?
– Wypracowaliśmy sobie już taką reno-

mę u odbiorców, poznali wysoką jakość tego 
co oferujemy, że nasze kruszywa trafiają 
na autostrady m.in. A2 i A4. Minimum re-
klamacji i nie może być inaczej, jeśli mamy 
własne i świetnie wyposażone laboratorium 
funkcjonujące w ramach zakładowego sys-
temu kontroli jakości. Każdy samochód wy-
jeżdżający z kopalni otrzymuje certyfikat na 
wywożone kruszywo lub kamień. Odbiorcy 
też mają swoje laboratoria i sprawdzają ja-
kość naszych produktów.

Co wyróżnia „Łagów V” w porównaniu 
do innych producentów?

– Stworzyliśmy niezależny system or-
ganizacji firmy, co najlepiej obrazuje rola 
transportu, w którym zaczynaliśmy od 50 
własnych pojazdów, obecnie park nasz li-
czy 130 ciężarówek. Dlatego jesteśmy ela-
styczni w realizacji oczekiwań klientów, 
możemy im na odpowiednią nawet godzinę 
dostarczyć potrzebne kruszywo lub kamień, 
bez konieczności korzystania z pośrednika 

w transporcie. Mamy też w ramach grupy 
sieć handlową oraz własną obsługę mecha-
niczno-serwisową wraz z zapleczem tech-
nicznym dla wszystkich naszych kopalń 
w rożnych rejonach kraju.

Nic dziwnego, że nadzoruje pan górnicze 
zagadnienia w czterech kopalniach grupy 
właścicielskiej. 

– W ubiegłym roku były jeszcze dwie na 
Podkarpaciu w pobliżu budowy autostrady 
A-4. Ze względu na zawirowania płatni-
cze, przerwanie prac na autostradzie, ko-
palnie zostały unieruchomione. W czterech 
czynnych kopalniach zatrudniamy ok. 400 
pracowników, którzy obsługują klientów na 
dwóch, czasami na trzech zmianach. Przed 
rokiem, ze względu na większe zapotrzebo-
wanie na nasze kruszywa, pracowaliśmy na-
wet w zimie na trzech zmianach.

W poprzednich latach dbał pan też o tra-
dycje górnictwa skalnego, wspierał pan mu-
zeum w Miedziance i odnowę figurki „Św. 
Barbary” na Karczówce.

– To były lata z poprzedniego zarządu ale 
i teraz starczyło mi jeszcze czasu prywatnego, 
by i temu poświecić trochę uwagi. Założyłem 
koło stowarzyszenia inżynierów i techników 
górniczych, poszyliśmy mundury galowe 
dla załogi oraz właścicieli kopalń, a kolej-
nym przedsięwzięciem były karczmy piwne 
z okazji Barbórki, z wszystkimi tradycyjnymi 
atrybutami takiej zabawy. Pracownicy już się 
utożsamiają z tym zawodem, to mnie cieszy, 
bo to zespala załogę w dobrych celach. 

Henryk Ciosmak, absolwent górnictwa i geologii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, studium zarządzania przedsiębiorstwem Akademii Ekono-
micznej w Krakowie. 21 lat praktyki zawodowej, w tym 16 przepracowanych w ruchu górniczym od stażysty i młodego inżyniera górniczego po dyrektora 
technicznego - krzg w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Ponad cztery lata był inspektorem w Okręgowym Urzędzie Górniczym. 
Obecnie jest wiceprezesem warszawskiej Grupy Handlowej Agroterm oraz dyrektorem - kierownikiem ruchu zakładu górniczego Kopalni Wapienia 
–Dolomitu ”Łagów V”, nadzoruje w zakresie górniczym też kopalnie dolnośląskie granitu „Zimnik” i „Zimnik I” , porfiru ( kamień pod torowiska 
kolejowe) „Okrzeszyn” oraz kopalnię piaskowca „Zagórze – Grabowie” ( łódzkie).

To dlatego jest pan wszędzie, w każdym 
zakątku rozległego terenu kopalni?

– Udało mi się więcej niż planowałem, 
kopalnia nie tylko produkuje kruszywa, ale 
jest ładna. Obiekt jest – w języku górniczym 
- wyrzeźbiony, z wszystkimi poziomami, 
z techniką górniczą, drogami komunikacji 
wewnętrznej, placami składowymi, nawet, 
po podpisaniu porozumienia z pięcioma 
firmami wydobywczymi w Łagowie dla 
uporządkowania i wykonania przez nas 
odpowiedniego zjazdu na drogę krajową. 
Taką miałem wizję i ją zrealizowałem. 
Tym bardziej, że właściciele zaufali mi, 
miałem wolną rękę, za mną przemawiały 
też wiedza i doświadczenie zaczerpnięte 
z regionu po długoletniej pracy w Okręgo-
wym Urzędzie Górniczym w Kielcach oraz 
dokonania techniczne i górnicze w KKSM. 
Wykorzystałem także moje doświadczenie 

kruSzywa
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Kruszywa z wapieni dewońskich
Zastosowanie w drogownictwie (podbudowy, masy bitumiczne), 
budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym (betony 
konstrukcyjne i towarowe), w budownictwie wodnym i rolnictwie

Granit drobnoziarnisty  „Zimnik”
Wydobywany w formie bloków handlowych, bloków niewymiaro-
wych, brył nieforemnych i kamienia łamanego do produkcji 
kruszyw

Por�ry
O barwie wiśniowo-brunatnej, felzytowe 
rzadziej drobnoziarniste – kruszywa na podsypkę kolejową

Kontakt
Biuro handlowe tel. /fax +48 523 591 001 
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Architekci w sali szkoleniowej Izby?
– Gdy ogłoszono, że możemy korzy-

stać ze szkoleń organizowanych przez bu-
dowlańców, chętnie zaczęłam tu zaglądać. 
Stwierdziłam, że niekiedy są prezentowane 
bardzo pożyteczne tematy dla architektów 
i wciągnęłam kilku kolegów i koleżanki na 
te szkolenia. Jest to dla nas bezcenna wiedza 
inżynierska - zwierza się kielczanka Kamila 
Kaprzyk, absolwentka architektury we Wro-
cławiu oraz architektury wnętrz w Łodzi.

Konieczność, chęć poszerzenia wiedzy, 
czy moda?

– Ponieważ pracuję na „swoim”, więc to co 
zdobędę jest najlepszą inwestycją, by później 
funkcjonować na rynku architektonicznym. 
Od kilku lat szukam różnych źródeł i moż-
liwości zdobywania wiedzy, rozwijania się 
warsztatowego, co procentować będzie w po-
zyskiwaniu inwestorów i zleceniodawców. 
Dlatego ukończyłam podyplomowe studium 
architektury wnętrz, by w tej dziedzinie się 
realizować. I cudownie się w tym odnajduję. 
Już projektując obiekt można planować jak 
wnętrze będzie funkcjonować, jak będą je 
odbierać użytkownicy. 

Młoda pani architekt słucha więc w sali 

Remontować czy nie?
Każdej zimy powraca sprawa dziur i fatal-

nych zniszczeń w samochodach. Czy tak musi 
być? Reporter kieleckiej gazety pisał ze Szwe-
cji, że tam też są wyboje w miastach i poza 
nimi, niektóre jeszcze większe niż na naszych 
ulicach i drogach.

Doświadczony drogowiec twierdzi, że so-
lidne remontowanie dróg powinno odbywać 
się w sezonie budowlanym, czyli od wiosny 
do jesieni. W zimie, kiedy temperatura spada 
poniżej zera, zawiadujący drogami czy ulica-
mi nie jest w stanie je naprawić. Można jedy-
nie załatać, by zabezpieczyć kierowców przed 
urwaniem zawieszenia w samochodach. Jeśli 
w miejscach i na odcinkach, które były re-
montowane w lecie, wystąpiły w zimie ubytki, 
to jest to sprawa wyegzekwowania naprawy 
od wykonawcy. 

Chyba, że warunki atmosferyczne pozwa-
lają, a ruch pojazdów nie będzie zakłócony, 
można zastosować namiot oraz podgrzewa-
nie i osuszenie i dokonanie naprawy.

Dlatego tymczasowo trzeba zimą ubytki 
łatać, a na wiosnę je remontować. Tylko zgod-
nie ze sztuką drogową. Podbudowę w tym 
miejscu należy uzupełnić odpowiednimi kru-
szywami, a dopiero później nałożyć warstwę 
bitumiczną.

Nie jest to czas stracony
Izby o instalacjach, konstrukcjach, przepisach 
budowlanych?

– Bo uważam, że jest mi to potrzebne, 
kilka godzin na szkolenie nie jest czasem 
straconym, tym bardziej, że można też po-
rozmawiać o sprawach ogólniejszych bu-
downictwa.

Niezbyt wielu przedstawicieli architekto-
nicznej profesji bywa na tych zajęciach.

– To chyba jest ogólniejsze zjawisko 
w branży. Zatrudnieni na etatach lub w kor-
poracjach, wykazują trochę rozleniwienia, 
nie mają dopingu do zdobywania nowej 
wiedzy, nie muszą tak jak my zabiegać o zle-
cenia. Często o delegowaniu tych osób na 
szkolenie decyduje szef. Tymczasem w tym 
wyścigu o projekty liczy się właśnie wiedza 
i pomysł, nowe spojrzenie na oczekiwania in-
westora, wówczas nawet wyższa cena od tej 
najniższej, zapewnia sukces.

Początkującą architektkę stać na wydatki 
szkoleniowe?

– Nauczyłam się szukać w Internecie 
wszelkich szkoleń dofinansowywanych 
z funduszy unijnych, udział w nich jest często 
gratisowy. M.in. z budownictwa, architektu-
ry, projektowania. 
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– Pracując w Prestalu, oddziale KPRM, 
pewnego dnia dyrektor powiedział mnie 
i dwóm kolegom, że ze względu na zmiany 
w kraju i przekształcenia gospodarcze, nie 
będzie miejsc dla trzech dyrektorów i żeby-
śmy szukali okazji do założenia własnych 
firm. I tak w 1989 powstała spółka - wspomi-
na Waldemar Jaszczyk , prezes Przedsiębior-
stwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego 
Jawal w Kielcach. 

Zaczynali od remontu dachu i układania 
chodników dla RSM Armatury. Dopiero 
później weszli w roboty mostowe, które stały 
się specjalnością spółki - remonty i budowa 
mostów i wiaduktów. Byli jedni z pierwszych, 
którzy startowali w przetargu w kieleckiej 

Budują i remontują 
GDDKiA na budowę mostu w miejscowości 
Wanat koło Jędrzejowa. Wygrali i to z KPRM, 
dali niższą cenę niż ich dawne przedsiębior-
stwo. Nie było łatwo, nie mieli sprzętu, ma-
szyn, zaledwie ośmiu pracowników, kilka 
używanych samochodów. Ale dzięki pomo-
cy ojca, który wcześniej był zastępcą dyrekto-
ra w KPRM, udało się Jawalowi most wybu-
dować. Ponieważ w regionie nie było za dużo 
inwestycji mostowych, ruszyli w Polskę.

– Startowaliśmy w przetargach w kilku 
regionach, nie tylko na inwestycjach drogo-
wych, ale i kolejowych, szukając tym samym 
szansy na rozwijanie firmy. Uboczną dzia-
łalnością była hurtownia chemiczna, han-
dlująca środkami czystości. Dochodów wiel-
kich nie przynosiła, ale dawała zatrudnienie 
kilku osobom.

Po latach, szef Jawalu nie żałuje że podjęli 
własną działalność, bowiem ówczesna sytu-
acja gospodarcza zmuszała do odważnych 
decyzji. Trzeba było pracować i czynić to 
dobrze, bo o zleceniach nie decydowały zna-
jomości, szczególnie w innych regionach. 
Pierwsze pozytywne referencje pomagały 
w kolejnych przetargach, zleceniodawcy 
przekonali się do kielczan, że potrafią so-
lidnie i terminowo wykonać roboty. Ojciec 
jako emeryt pomagał i doradzał, był kierow-
nikiem robót, nadzorował budowy. W domu 
ojca było biuro, baza techniczna. Teraz 

Waldemar Jaszczyk, absolwent konstrukcji 
budowlanych Politechniki Świętokrzyskiej, 
ponad 30 lat stażu zawodowego, uprawnie-
nia mostowe bez ograniczeń.

kielecka firma zatrudnia 90 osób, blisko 30 
pracuje od początkowych lat. Jest dziesięciu 
inżynierów, czterech z nich ma uprawnienia, 
inni szykują się do egzaminów.

– Startujemy po małe i średnie inwestycje, 
roboty i remonty, bo w rywalizacji o najwięk-
sze nie spełniamy warunków, w porównaniu 
do wielkich firm i zagranicznych koncernów. 
Te z kolei po wygranych przetargach chcą za-
trudniać takich jak my, ale na dużo gorszych 
warunkach. Po licznych doświadczeniach, 
nie bierzemy zleceń z drugiej ręki, chyba że 
z firmą drogową, na rozsądnych zasadach. 
Trzeba liczyć na siebie, na ile cię stać, by sfi-
nansować robotę, tym bardziej, że banki nie 
dają kredytów.

Średnio Jawal prowadzi jednocześnie do 
piętnastu budów w kraju, stąd koniecznością 
jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
i maszyn do ich obsługi. Firma ma na tyle 
wyposażenia, ale ciągle musi je uzupełniać, 
jako że potrzeby i technologie robót tego wy-
magają. Wspomaga się funduszami unijnymi, 
z których otrzymali 45 proc. dofinansowania 
na zakupy urządzeń. Na działce zakupionej 
przed laty w Leszczynach nad zalewem ce-
dzyńskim, na wiosnę 2013 otwarta zostanie 
karczma, a jeśli sytuacja w gospodarce nie 
pogorszy się, W.Jaszczyk przewiduje kolejne 
inwestycje turystyczne.

Region świętokrzyski jest bogaty w ko-
palnie kamienia, które wyrzucają z wyrobisk 
ogromne ilości dobrej czystej wody do rzek. 
M.in. Miedzianka, Jaźwica, Laskowa. Czy 
musimy tracić tyle cennej wody pochodzącej 
z poziomów poniżej wód gruntowych? Po-
mysłów jest wiele, potrzebny jest mądry orga-
nizator, który potrafi zatrzymać tę wodę.

- W Jaźwicy podłączyłem nasz układ 
wodny w kopalni z Chęcinami. Zamontowa-
liśmy zawór, w sytuacjach, w których miasto 
lub szpital w Czerwonej Górze potrzebował 
wody, włączaliśmy naszą wodę do sieci miej-
skiej. Dawaliśmy wodę gratisowo - wspomi-
na Henryk Ciosmak, 

Co robić? Oczywiście należy budować 
nowe zbiorniki, małe i duże, natomiast istnie-
jące szybko i sprawnie odmulać i w ten spo-
sób przywracać im możliwości gromadzenia 
większej ilości wody. Trzeba tez zdecydować 
się na tworzenie nowych i przywracania po-

lderów zalewowych nad najmniejszymi rze-
kami i potokami. W naszym świętokrzyskim 
regionie szybciej i taniej będzie jednak sko-
rzystać z wody kopalnianej. 

– Wodę wyrzucaną z kopalń można za-
gospodarować, poprzez tworzenie otwar-
tych zbiorników, odstojników, wyłożonych 
nawet folią. Musi też pwstać sieć rurociągów, 
część koniecznej infrastruktury technicznej, 
aby woda trafiła do pobliskich wsi, miast czy 
osiedli, a nawet do nawadniania plantacji 
czy pół. Podstawowe i najdroższe urządze-
nia są w kopalniach - ogromne i wydajne au-
tomatyczne pompy, tłoczące przez rurociągi 
wodę z poziomów poniżej 50 -100 metrów. 
System odwodnienia kopalń musi pracować 
w sposób ciągły, by nie doszło do zalania wy-
robisk i zniszczenia maszyn pracujących na 
dole. Woda jest…

Dlaczego jej nie wykorzystujemy? Bra-
kuje w samorządach terenowych szerszego 

spojrzenia i odważnego myślenia w gospo-
darowaniu wodą, wizji przyszłości. Przykład 
łagowskiej kopalni. Do celów produkcyjnych 
w zakładzie przeróbczym kruszyw, kopalnia 
pobiera wodę pitną z sieci wodociągowej 
gminy, wydobywanej ze studni głębinowych. 
Dlaczego? Bo władze gminy nie pozwalają ko-
palni eksploatować złoża poniżej lustra wody, 
a tym samym wykorzystać własną wodę do 
produkcji. Nie tylko, sporo tej czystej wody 
kopalnia mogłaby dać gminie za darmo…

– Krąży fama i coraz głośniejsze są oba-
wy w Łagowie, że zabraknie wody, że po-
wstanie lej depresyjny, że kopalnia wpędzi 
gminę w poważne tarapaty. Czy ewentual-
ny lej spowoduje brak wody w studniach? 
Nie, bo jej w nich nie ma, a mieszkańcy 
korzystają z gminnego wodociągu, czer-
piącego wodę ze studni głębinowych. Jest to 
więc totalna bzdura, na to mamy dowody, 
dokumentacje, zamierzamy przeprowa-
dzić jeszcze dodatkowe badania. Dlatego 
nie ma powodów do niepokoju - twierdzi 
Henryk Ciosmak.

Jak zatrzymać wodę?

z regionu
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Energia elektryczna jaest najważniejszą 
potrzebą dla wszystkich społeczności, po 
czystym powietrzu, wodzie i żywności. Bez 
elektroenergii stanie transport, produkcja 
nieodzownych towarów i produktów, usłu-
gi, opieka medyczna. 

Każdy kraj jest więc skazany na pro-
dukcję jak największej ilości elektroener-
gii, poprzez wzmocnienie swych systemów 
energetycznych, budowę nowych elektrow-
ni. Jednak nie dużych obiektów, a kilkuset 
małych siłowni, które w razie awarii mogą 
zapewnić energię dla poszczególnych rejo-
nów kraju. 

Elektroenergia jest bowiem towarem 
strategicznym, dlatego tym istotniejsze 
jest kto zajmuje się polityką inwestycyjną 
w kraju, stwarzaniem warunków dla dro-
gich i czasochłonnych inwestycji w tej bran-
ży, ale również szukaniem nowoczesnych 
technologii ekonomicznego pozyskiwania 
energii. Aby kiedyś jej nie brakło.

Tymczasem w kraju epatuje się społecz-
ność gazem łupkowym, jako sposobem na 

Filozofia przedsiębiorczości
rozwiązanie problemów gospodarczych. 
Gaz ten może być w przyszłości wyko-
rzystywany przez przemysł chemiczny, 
szklarski, w przetwórstwie tworzyw, ale 
także w produkcji elektroenergii, o czym się 
niewiele mówi. Jeśli mamy mieć sporo wspo-
mnianego gazu, dlaczego praktycy i na-
ukowcy nie pracują nad wykorzystaniem 
go do wytwarzania energii? Szukajmy ra-
cjonalnych i opłacalnych sposobów na nowe 
źródła energii. W te dziedziny lokujmy pie-
niądze podatników.

Uczestniczymy w wyścigu po inkubato-
ry przedsiębiorczosci, centra konferencyjno 
– kongresowe. Każda uczelnia chce mieć 
nowoczesną aparaturę, laboratoria, obiek-
ty dydaktyczne. Płacimy za nie z naszych 
podatków jak i miliony unijne na to wyda-
jemy. Jaki będzie efekt? Czy znów niektóre 
drogie aparaty stać będą w paczkach nie 
rozpakowane, nie będzie programów do ich 
eksploatacji?

Czy ktoś pokusił się o symulację, ile po 
takim zainwestowaniu będziemy mieć pa-

tentów, nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
i technologicznych wynikających z potrzeb 
rynkowych naszej gospodarki? Nie idzie tu 
o doraźne badania czy opinie lub analizy 
dla firm.

Nie jest to pytanie retoryczne, bowiem 
od lat padają głosy wytwórców, czy nie ko-
rzystniej byłoby inwestować w zaplecze dla 
przemysłu, który wie jakich rozwiązań po-
trzebuje i jest w stanie wykorzystać nowo-
czesne urządzenia i aparaturę. A poprzez 
umowy z uczelniami byłby partnerem dla 
naukowców i miejscem odbywania przez 
studentów praktyk w konkretnym przemy-
słowym środowisku? W końcu inwestycje 
uczelni w sporej części finansowane są z po-
datków podmiotów gospodarczych.

Instytut amerykański objawił ostatnio, 
że wytworzył stop metalu, który za pomocą 
promieni słonecznych, oddziela tlen od wo-
doru, nie zużywając się. Nowinka ciekawa, 
do zastosowania podczas słonecznej pogo-
dy. Czy naszych badaczy na podobne stać?

Inżynier z 30-letnim stażem

Jak możemy rywalizować na przetargach, jeśli polscy giganci 
budowlani, oddziały krajowe zagranicznych koncernów, startują 
po zlecenia wartości 200 tysięcy lub mniej i dają mocno zaniżone 
oferty? Jak mamy utrzymać małe firmy, jeśli np. 200 metrów drogi, 
chodnik we wsi, czy wybudowanie małego obiektu, parkingu, placu, 
zabierają wspomniani wykonawcy? - pyta zdenerwowany właściciel 
małej firmy prywatnej.

Nie pierwszy sygnał o coraz gorszych warunkach dla małego biz-
nesu. Co prawda, przetargi nawet na małe zlecenia są ogólnodostęp-
ne, ale …Czy nie rozsądniej byłoby nawiązać współpracę z dużymi 
firmami i razem na zasadach partnerskich realizować roboty?

Giganci w gminach …

Echo buduje
Echo Investment przygotowuje do realizacji dwie inwestycje biuro-

we w stolicy - 155-metrowy biurowiec w centrum przy skrzyżowaniu 
al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej i nowoczesny kompleks biurowy 
przy ul. Konstruktorskiej.

Ostatnio kielecka spółka zakupiła nieruchomość zlokalizowaną 
na Mokotowie, w obrębie ulic Taśmowej, Marynarskiej i Cybernetyki. 
Wartość działki 60 mln zł. „Zakup ten pozwoli na rozbudowanie port-
fela terenów biurowych na strategicznym rynku, jakim jest Warszawa 
i szybkie uruchomienie dużego projektu. To jedna z najpopularniej-
szych lokalizacji biurowych stolicy, w sąsiedztwie głównych arterii 
komunikacyjnych i lotniska, ze znakomitym dostępem do transportu 
publicznego i rozbudowanych usług - oświadczył Waldemar Lesiak, 
dyrektor działu biur i hoteli Echo Investment. 
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Co z technikami?
- Są oni potrzebni w firmach wyko-

nawczych, tym bardziej że wielu doświad-
czonych budowlańców wyjechało za gra-
nice i nie mają zamiaru wracać. Jednak 
wprowadzone przed laty ograniczenia, 
nie pozwalają powierzać im niektórych 
zadań na placu budowy. A szkoda, bo 
dochodzi do sytuacji, że słabszy inżynier 
mając uprawnienia będzie mógł pełnić 
funkcje techniczne, natomiast bardzo 
dobry technik nie. Moim zdaniem o tym 
powinny decydować umiejętności i fa-
chowość, a nie postanowienia przepisów, 
które nie wiadomo dlaczego wprowadzo-
no. Na budowie liczy się nie tylko wiedza, 
ale jej praktyczne zastosowanie i zdobyte 
doświadczenie. Często młody inżynier po 
praktyce i uzyskaniu uprawnień odmawia 
przyjęcia funkcji kierownika budowy, pro-
si że chciałby jeszcze pobyć majstrem dla 
zdobycia doświadczenia. To mi się podo-
ba i rozumiem tych młodych ludzi. Mam 
kilku dobrych techników, których nie mogę 
zrobić kierownikami, a młody inżynier 
przy nich uczy się i korzysta z ich doświad-
czeń. Uważam, że ustawodawca chyba nie 
do końca przewidział sytuacje występują-
ce na budowach - twierdzi Tomasz Tworek, 
prezes kieleckiego Dorbudu.

Majstersztyk
Dzięki dobrej organizacji oraz trafnie 

opracowanemu harmonogramowi prac, bu-
dowa mostu w Sandomierzu zakończyła się 
dwa miesiące przed terminem. I to pomimo 
dwóch katastrofalnych powodzi. Podczas 
drugiej nawałnicy w mgnieniu oka zalane zo-
stało całe zaplecze budowy, z którego udało 
się wynieść w ostatniej chwili cześć najważ-
niejszych dokumentów i komputerów, nim 
woda zakryła wszystkie kontenery.

- Woda w Wiśle przeszkadza jak jest bar-
dzo płytka, jak w tym roku, bo nie można 
skorzystać z barek rzecznych. Tak miałem 
na budowie mostu w Puławach. Nie poma-
ga też bardzo wysoki stan wody, wówczas 
ogranicza ruch barek, które mają swoje ostre 
przepisy żeglowne - ocenia Jacek Młynarczyk, 
kierownik budowy mostu w Sandomierzu. 
- Myśmy wielokrotnie ryzykowali, przejmu-
jąc odpowiedzialność za ludzi i pływający 
sprzęt. To ryzyko wynikało z doświadczenia 
z budowania obiektów na dużych rzekach 
oraz znajomości zachowania się np. Wisły 
w różnych porach roku.

- Przed pięciu laty wspólnie z Piotrem 
Gracą założyliśmy firmę, do której dołą-
czyli później Piotr Łukawski i Jacek Kola-
nowski. Zaczynaliśmy od zera, wynajętego 
pomieszczenia na biuro, laptopów i dwóch 
samochodów. Miała to być firma inżynie-
ryjna o specjalności mostowej, w zakresie 
robót wykorzystujących w dużej mierze 
produkty i technologię udostępnianą przez 
grupę kapitałową Via Con Polska, w skład 
której wchodzi nasza spółka - mówi Łu-
kasz Mielnik, prezes Via Con Construction 
w Kielcach.

Dziś spółka z ul. Przęsłowej zatrudnia 
ponad pięćdziesięciu pracowników, dopra-
cowała się własnego wyposażenia technicz-
nego oraz sprzętu specjalistycznego do wy-
konywania robót inżynieryjnych, w zakresie 
pozwalającym samodzielnie realizować 
zlecenia nie tylko w świętokrzyskim, ale i na 
odpowiedzialnych budowach w innych re-
gionach kraju. 

- Jesteśmy już znani i rozpoznawalni 
jako dobra firma wykonawcza, możemy 
się poszczycić robotami na autostradach, 
obiektami zrealizowanymi na odcinku S7 
Występa - Skarżysko, czy mniejszymi zada-
niami na zakończonej budowie obwodnicy 
Jędrzejowa. W tym roku zakończyliśmy 
też prace na kieleckiej obwodnicy - dość 
charakterystyczne przejście dla zwierząt 
wykonane w formie tuneli z blach falistych 
nad obiema jezdniami. Obiekt udanie za-
projektowany i ładnie wkomponowany 
w otaczający teren, ze ścianami kamienny-
mi na zboczach wzniesienia. To jest nasza 
wizytówka w kieleckim rejonie. Są to efekty 
dobrej współpracy z generalnymi wyko-
nawcami tych inwestycji - Mostostalem 
Warszawa, Mota Engil Central Europe czy 
Budimexem Kraków.

Głównym terenem prac ekip kieleckiego 
Via Con jest region łódzki, ale też zrealizo-
wali zlecenie na zmontowanie konstrukcji 

W kraju i w Szwecji
Via con conStruction

przejazdu w największej na świecie odkryw-
kowej kopalni złota i rud metali szlachet-
nych Aitik w Szwecji. Kielczanie zmonto-
wali także konstrukcje przejść dla zwierząt 
z blach falistych na autostradzie w okolicach 
Geteborga. Będzie to w tym roku czwarte 
podwójne przejście dla zwierząt wykonane 
przez Via Con Construction.

- Sukces? Pierwsza sprawa to ludzie, 
szczególnie udział Jacka i Piotra w rozwoju 
firmy, kolegów ze studiów na politechnice, 
stanowiących ze mną trzon kadry kierow-
niczej spółki oraz młodzi inżynierowie, 
którzy przyszli do nas w trakcie studiów 
lub po ukończeniu uczelni. Praktycznie oni 
kierują robotami na naszych budowach. 
Sukcesywnie zdobywają doświadczenie 
i wiedzę praktyczną, którą wykorzystują 
na następnych inwestycjach. Atutem było 
i to, że wystartowaliśmy w dobrym momen-
cie, w trakcie trwającej wówczas koniunk-
tury w budownictwie drogowym, finanso-
wanym częściowo z UE. Może nie jesteśmy 
najtańszą firmą na rynku mostowym, ale 
staramy się rzetelnie i na wysokim pozio-
mie jakościowym realizować zlecenia. To 
przekonuje inwestorów i generalnych reali-
zatorów dużych inwestycji, ufają nam i nie 
zawiedli się na nas.

Bywało już tak, że inwestorzy lub gene-
ralni dzwonili do Kielc i pracownicy spółki 
ratowali sytuacje na budowach, przejmowa-
li roboty po firmach, które nie radziły sobie 
z zadaniami. Następne dwa lata mogą być 
trudniejsze, bo skończą się duże inwestycje, 
ale przy odrobinie szczęścia i rozsądnym 
gospodarowaniu, Via Con Construction 
utrzyma płynność finansową do następ-
nego okresu bogatego w roboty drogowe 
i mostowe.

Łukasz Mielnik, absolwent budowy dróg 
i mostów Politechniki Świętokrzyskiej, ukoń-
czone studia MBA na Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokhol-
mie w zakresie zarządzania firmami, 12 lat 
pracy zawodowej, uprawnienia bez ograni-
czeń drogowe i mostowe.

Jacek Kolanowski, absolwent dróg i mostów 
wspomnianej politechniki, dziesięć lat pracy, 
wiceprezes Via Con Construction, uprawnie-
nia mostowe bez ograniczeń.

Piotr Łukawski, także po drogach i mostach 
politechniki, 10.letni staż zawodowy, wice-
prezes Via Con Construction, uprawnienia 
drogowe bez ograniczeń do projektowania 
i wykonawstwa.
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Hobbyści
Nie brakuje takich w środowisku bu-

dowlanych. Są zbieracze czapek firmowych, 
które wypełniają cały gabinet służbowy i są 
przeglądem firm przemysłowych. 

Popularne są kolekcje kufli, jako że bu-
dowlani utrzymują kontakty handlowe z ce-
mentowniami, zakładami wapienniczymi, 
gipsowymi, kopalniami kamienia i produk-
cji kruszyw, piaskowniami. Niektóre przed-
siębiorstwa drogowe mają własne kopalnie. 
Wszystkie w okresie Barbórki urządzają 
karczmy piwne, w czasie których biesiadni-
cy otrzymują corocznie inne kufle. Można 
z nich stworzyć niezłą kolekcję.

Coraz częściej można trafić na zbieraczy 
modeli maszyn budowlanych i drogowych, 
lub np. tylko żurawi wieżowych. Zaczyna się 
od zakupu maszyny w firmie, producent ob-
darowuje klienta modelem miniaturowym. 

Zlecenia  
dla młodego  
architekta …

– Największą szansą na otrzymanie zle-
cenia w początkowym okresie jest polecenie 
osoby znanej inwestorowi. Zarówno w za-
kresie architektury obiektu jak i wnętrz. A już 
prawdziwa referencja poprzez znajomego, 
poparta przykładem konkretnego projektu 
lub inwestycji - ocenia. młoda architekt.

– Nie oszukujmy się, nie jest łatwo, do-
stęp do architektury jest bardzo wyboisty. 
Zarówno konkurencja wewnątrz środowi-
ska, jak i niskie stawki za projekty, a także 
ograniczanie zatrudnienia, co powoduje, że 
absolwenci nie mają gdzie odbyć praktyk do 
uprawnień.

– Sugeruje się młodym, by szukali niszy, 
w której mogliby zaistnieć ze swym wy-
kształceniem i zdobytymi umiejętnościami. 
Na taki krok niewielu się decyduje, bowiem 
chcieliby szybko zrobić uprawnienia i zara-
biać jak ci starsi, z doświadczeniem, wiedzą 
praktyczną i pomysłami

– Podobnie jak to jest z inżynierami bu-
downictwa, zleceń szukać trzeba poza swym 
regionem, wpraszać się na konkursy, wysyłać 
oferty projektowe, jeździć na konferencje 
i seminaria. Dlaczego nie nawiązać kontak-
tu z zagraniczną pracownią, agencją organi-
zującą konkursy czy seminaria? Potrzebny 
tylko dobrze opanowany język, to fakt.

– Jest coraz więcej prywatnych inwesto-
rów, którzy szukają oryginalnych ale real-
nych koncepcji i projektów. Stać ich na danie 
szansy młodemu architektowi z otwartą 
głową.

Są plastycy amatorzy, malujący obrazy 
i kolekcjonujący dzieła wybranych artystów. 
Poeci wierszami niejednokrotnie próbują 
zainteresować swoich szefów, tworzą oka-
zjonalne poematy na uroczystości firmowe. 
Trafiają się też rzeźbiarze, wyczarowujący 
z drewna lub kamienia ciekawe postacie.

Ponieważ budowlani wiele podróżują, 
pracują poza granicami kraju, więc nie bra-
kuje w branży zbieraczy widokówek, foto-
grafii, przewodników, pamiątek ze znanych 
miast czy regionów świata.

Są fotograficy, dokumentujący np. mosty 
świata lub naszego kontynentu lub kraju, 
a nawet tylko słupy energetyczne. Są zbiera-
cze narzędzi i drobnego sprzętu. Wspaniałe 
kolekcje techniki i tradycji. Numizmatycy 
gromadzą stare monety, np. z akcentami bu-
dowlanymi lub zabytkami. Ile trzeba mieć 
miejsca, by zbierać kaski i chełmy robocze? 
Albo kilofy i prawdziwe górnicze oskardy.

Konieczna konsolidacja
Polskie budownictwa jest  rozdrobnione, 

brakuje dużych firm. W 2010 było tylko 177 
przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 
pracowników. Na liście 500 największych 
polskich przedsiębiorstw „Rzeczpospolitej” 
w 2011 roku tylko dwie największe firmy 
budowlane były w  pięćdziesiątce krajowych 
potentatów .

Inwestycje, w dużej mierze współfinan-
sowane z funduszy unijnych, zapowiadane 
są dopiero na lata 2014-15, wówczas można 
liczyć na duże zapotrzebowanie na usługi bu-
dowlane. Mówi się o kontynuowaniu inwe-
stycji w drogownictwie, energetyce. Do tego 
czasu jednak firmy muszą jakoś przetrwać, nie 
wszystkim się to uda, o czym świadczą obec-
ne upadłości i bankructwa.

Naszym krajowym firmom brakuje kapi-
tałów, które mogłyby je wspierać, w sytuacji 
gdy inwestorzy mocno opóźniają się z płatno-
ściami. Jak dotychczas nie słyszeliśmy, by któ-
raś z zagranicznych firm lub ich spółki córki w 
Polsce bankrutowały. Zawsze mogą liczyć na 
wsparcie swych zagranicznych central. 

W tej sytuacji koniecznością jest wycią-
gnięcie wniosków przez krajowe przedsię-
biorstwa budowlane i ponowne rozważenie 
konsolidacji firm tej branży, albo domówie-
nie współpracy i tworzenia konsorcjów na 
zdrowych zasadach, występując wspólnie w 
przetargach o duże zlecenia. Niektóre firmy 
tak funkcjonują, są współwykonawcami dla 
silniejszych, a nie ich rywalami czy podwyko-
nawcami. Mimo kryzysu unikają niebezpie-
czeństw.

w Skrócie

Posłowie PO złożyli do laski marszałkow-
skiej projekt ustawy, która ułatwia naliczanie 
opłaty za deszczówkę z dachu.. Obecnie desz-
czówka spływająca z dachu nie jest traktowa-
na jako ściek, a w konsekwencji opłata „jak za 
parking” nie może być naliczana.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków stanowi, że „podatek od desz-
czu” można pobierać, ale jedynie za 
deszczówkę, która do kanalizacji tra-
fia z „powierzchni zanieczyszczonych 
o trwałej nawierzchni”. Są to m.in. par-
kingi, lotniska, tereny przemysłowe 
czy handlowe.

Podatek od deszczu

Podatek od deszczu może już teraz być 
– przynajmniej teoretycznie – pobierany 
również od wody kierowanej do kanalizacji 
z dachów budynków. Podatek pobierany od 
wód opadowych kierowanych do kanaliza-
cji z dachów budynków ma ratować gminne 
budżety. Opłata liczona jest od powierzchni 
dachu – informuje „Rzeczpospolita”.

Tymczasem przezorni gospodarze pose-
sji, zakładają rury odpływowe do trawników, 
by nie płacić za deszcz…I mają rację.

Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele 
firm nawierzchnie parkingów i placów wy-
kładają ażurowymi płytami, by woda wsiąkała 
w grunt albo zamieniają je na trawniki…
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Do Łopuszna
Na całym docinku z Kielc do Łopuszna 

- oprócz  rond - droga ma ułożoną warstwę 
wiążącą, uzupełnienia drogowcy z Traktu 
zrobią do końca grudnia. Trwają roboty przy 
chodnikach w Górkach Szczukowskich, Mi-
cigoździe i Promniku.

- Zakończyliśmy wszelkie prace teleko-
munikacyjne, gotowe są zatoki autobusowe, 
wykonaliśmy przekładki instalacji energe-
tycznych, zakończyły się roboty przy oświe-
tleniu na trasie. Fart wyremontował jeden 
most w Górkach Szczukowskich, na drugim 
ze względu na obszerniejszy zakres, roboty 
rozpoczną się na wiosnę. Zaczęliśmy prace 
przy ekranach akustycznych w Promniku 
oraz Micigoździe - oświadczył Bogdan Dur-
lik z Traktu, kierownik przebudowy drogi 
z Kielc do Łopuszna.

Do śląskiego
– Kontynuujemy roboty przy nawierzch-

ni drogi, są wykonane podbudowy, mamy 
warstwę wiążącą, poza wylotem z Włosz-
czowy oraz koło Krasocina, które to odcin-
ki są do zrobienia - mówi Marcin Topolski 
z KPRD, kierownik budowy drogi z Łopusz-
na do granicy województwa śląskiego.

Ekipy kieleckiej firmy kontynuują budo-
wę kanału deszczowego we Włoszczowie, 
Sułkowie i Krasocinie. W tych miejscowo-
ściach wykonywane są chodniki, porządko-
wane rowy przydrożne na całej trasie. W Kra-
socinie kończą się roboty przy przepustach 
skrzynkowych.

Prowadzone są przygotowania do zimy, 
zabezpieczenie prac nie zakończonych, po-
rządkowanie całej trasy, by nie utrudniać ru-
chu w tym trudnym okresie dla kierowców.

Z Chmielnika do Staszowa jedzie się 
wspaniale, nawierzchnia równa jak stół, a ob-
wodnica Kurozwęk czyni jazdę bardzo spo-
kojną i bezpieczną. Kierowcy będą się mogli 
o  tym przekonać jeszcze przed świętami.

Otóż w grudniu przewidziane są odbiory 
techniczne inwestycji, bo wykonawcy mieli 
zakończyć roboty w listopadzie. Kończyli 
m.in. wyniesione pozbacza drogi pokryte 
kruszywem, jako namiastkę chodników, choć 
pogoda nie sprzyjała tym ostatnim pracom. 

Część drogi została zmodernizowana, tak 
że wystarczy wymienić oznakowanie posta-

Pojedziemy do Staszowa

W Ostrowcu w terminie

wione na czas robot, na to dostosowane do 
otwartego ruchu. Tylko obwodnica Kuro-
zwęk wymaga zgody na użytkowanie, bo to 
była inwestycja prowadzona nowym śladem. 

Wykonawcą inwestycji był oddział kielec-
ki Strabaga, kierownikiem budowy  Norbet 
Wnuk, członek Izby Śląskiej. Trasa liczy 35 
km, jej przebudowa i nowa obwodnica kosz-
towała 59 mln.

– Czwarty etap budowy ulicy Zagłoby 
w Ostrowcu Św. został w terminie zakoń-
czony, pomimo bardzo skomplikowanego 
zakresu robót, o wartości 51 mln. Na ponad 
czterokilometrowej nowej trasie, przebudo-
wie odcinka drogi wojewódzkiej, blisko 3.5 
km nowych dróg serwisowych, postawiono 
wiadukt  nad ulicą i linią kolejową, wybudo-
wano most na Szewniance wraz z murami 
oporowymi wzdłuż Kamiennej - oświadczył 
Waldemar Domżal ze Strabaga, dyrektor  
kontraktu.

Przy budowie muru oporowego natra-
fiono na spieki hutnicze, co spowodowało 
zmiany technologii palowania, natomiast 
przy węźle „Brezelia” drogowcy napotkali 
grunt bardzo nawodniony, który trzeba było 
wymienić. Na budowie pracowało średnio 
80 osób, od ekip wykonujące roboty infra-
struktury technicznej, przekładanie instala-
cji, sieci, po prace mostowe, drogowe i kole-
jowe.

Jakby tych problemów było mało, w trak-
cie prac zmienił się nadzór inwestorski, 
sprawowany przez firmę, która sporządziła 
projekt tej inwestycji. Nadzór przejął Urząd 
Miasta i spełniał go skutecznie, więc budowa 
na tym nie ucierpiała. 

inweStycje



Gotowe wcześniej wiadukty na węźle Że-
lazna, uzupełniła ostatnio łącznica nowego 
obiektu ze starą częścią wiaduktu kolejowe-
go, remontowanego obecnie przez kielecki 
Jawal. Powstają tam też mury oporowe z pa-
neli frayssisolowych.

- Trzy segmenty przejścia podziemnego 
przy hotelu Qubus zostały zabetonowane, 
są gotowe dwie ściany oporowe. Po uzupeł-
nieniu trzeciej ściany, wykonaniu izolacji 
oraz zasypaniu wykopu, będzie można pod 
koniec listopada wyciągać grodzice stalowe 
od strony hotelu. Drugie przejście przy ulicy 
IX Wieków chcemy rozpocząć w grudniu. 
Obecnie zatwierdzany jest plan organiza-
cji ruchu na tej ulicy w czasie budowy tego 
obiektu. Dla wzmocnienie podłoża, wyko-
nane zostaną pale betonowe poniżej funda-
mentów tego przejścia - informuje Łukasz 
Przygoda z Mota - Engil Central Europe, za-
stępca dyrektora kontraktu węzła Żelazna 

Przejście podziemne przy SHL jest prawie 
gotowe, do końca roku przewidziane są robo-
ty przy murach oporowych. Można będzie 
także wyciągnąć ścianki stalowe. Jedna z jezd-
ni jest już gotowa na odcinku od Dworca 
PKP do Zagnańskiej. Trwają prace na drugiej 
jezdni przy SHL oraz na Okrzei, wzmacnianie 
podłoża, wykonanie podbudowy, jak pogoda 
pozwoli, planowane jest ułożenie masy bitu-
micznej. Rozpoczną się prace przy rondzie 
obok Hotelu Łysogóry.

Dwa przejścia  
podziemne już są

- Śnieg oraz deszcze w ostatnich tygo-
dniach przeszkodziły nam trochę w kon-
tynuowaniu prac drogowych, ziemnych 
oraz na estakadzie, gdzie opóźniło się po-
łożenie asfaltu twardo lanego, wykonania 
izolacji i zabezpieczenia antykorozyjnego 
-  powiedział Grzegorz Niemiec z KPRD, 
kierownik budowy węzła Żytnia.

Za wyjątkiem najazdów na estakadę oraz 
odcinka Grunwaldzkiej, na wszystkich po-
zostałych ulicach są warstwy wiążące, a na 
jezdni południowej Żytniej  a także Mielczar-
skiego, jest już warstwa ścieralna. Do końca 
listopada drogowcy mają postarać się poło-
żyć warstwę wiążącą na estakadzie, na najaz-
dach wykonać podbudowy z kruszywa oraz 
w miarę dobrej pogody podbudowę z war-
stwy bitumicznej i położyć warstwę wiążącą. 
Może nawet i ścieralną.

- Aby uruchomić nową organizację ruchu 
przez budowę, musimy wykonać prawoskręt  
z Żelaznej w Grunwaldzką i odcinek Grun-

– Trwają prace przy siedmiu mostach. 
Ten największy i z najpoważniejszym za-
kresem remontowym na Nidzie w Wiślicy, 
zostanie zakończony na wiosnę. Pozostałe 
mniejsze w zależności od pogody, bo idzie 
o ułożenie asfaltu twardo lanego, mogą być 
gotowe w tym roku - zapewnia Marcin Podol-
ski kierownik budowy z kieleckiego Farta.

W 95 proc. zrealizowano roboty drogowe 
związane z poszerzeniem jezdni, wykona-
niem podbudowy w tym także bitumicznej, 
ok. 65 proc. ułożono warstwy wiążącej. Prace 
postępują dość szybko, na wiosnę pozostanie 
dokończenie prac brukarskich, umocnienie 
rowów, ułożenie warstwy ścieralnej SMA, 
oznakowanie całego odcinka od Buska Zdro-
ju do granicy województwa małopolskiego.

Zakres prac remontowych mostu w Wi-
ślicy, przewidywał podniesienie przęseł i wy-
mianę łożysk. Nowe miały być zakotwione, 
bo tak zaplanował projektant. Nie dość na 
tym, zaprojektowano tam ogromne ruszto-
wania, zakładano użycie siłowników, sprzętu 
specjalistycznego, na jednej z podpór przewi-
dziano wbijane pale, na co warunki w ogóle 
nie pozwalały

Nadrabiają opóźnienia
 – Było to nie możliwe do wykonania, bo 

trzeba byłoby ustrój nośny mostu podnieść 
co najmniej na wysokość pół metra, tym bar-
dziej, że nie było dojazdu dla ciężkich żurawi 
samochodowych. Wspólnie z projektantem 
zastosowaliśmy łożyska pływające, nie ko-
twione ale klejone. Nie trzeba było podnosić 
obiektu tak wysoko, lecz centymetr, dwa. I to 
podczas ruchu pojazdów na moście. Zrobili-
śmy to prościej, bo już takie operacje wyko-
nywałem, choćby w Grudziądzu w latach 
90. Nie wiem, czy to jest gdzieś w książkach 
opisane, skorzystałem z doświadczenia wła-
snego. Może projektant o tym nie wiedział, 
że tak można? - komentuje Jacek Młynar-
czyk, doświadczony mostowiec, obecnie spe-
cjalista w kieleckim Farcie.

Na święta estakadą?
waldzkiej. Roboty były poważnie wstrzyma-
ne ze względu na kolizje z teletechnicznymi 
sieciami podziemnymi miedzy wiaduktami 
oraz potężnym blokiem betonowym, których 
nie przewidywano. Najazdy w warstwie 
wiążącej na estakadę na pewno zrobimy do 
połowy grudnia. Natomiast nie zdążymy 
wykonać tarczy skrzyżowania na dole i nie 
uda się położyć na wszystkich odcinkach ulic 
warstwy ścieralnej.

Równocześnie tam gdzie jest to możliwe, 
trwa układanie chodników, wykonywanie 
zjazdów, profilowanie skarp, zagospodarowa-
niu terenu. Roboty wykończeniowe prowa-
dzone są także przy przejściu podziemnym 
pod wiaduktami.

Drogowcy z KPRD nic nie mówią o moż-
liwości przejazdu przez estakadę.Jeśli pogo-
da umożliwi wykonanie nawierzchni, barier 
betonowych i prac wykończeniowych, to 
przejazd będzie zależał od decyzji inwestora, 
czyli MZD.
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– Pozostało nam do wykonania trochę 
drobnych elementów, dokończyć formowanie 
i stabilizowanie skarp i nasypów, na obiek-
tach mostowych uzupełnić izolacje i warstwę 
asfaltu twardo lanego. Trwa znakowanie 
całej trasy, montujemy bramownice, ostatnie 
wypełnienia ekranów akustycznych, porząd-
kujemy tereny wokół obwodnicy, sprzątamy 
całą budowę, zabijamy dodatkowe bariery 
bezpieczeństwa - mówi Andrzej Czyż z Budi-
mexu, dyrektor kontraktu budowy obwodni-
cy Jędrzejowa.

W grudniu  
odbiór  
w Jędrzejowie

Są gotowe wszystkie obiekty inżynieryjne, 
wjazdy na obwodnicę - z S7 łagodny dodatko-
wy pas, a od strony Szczekocin - praktyczne 
rondo w Prząsławiu. Jak zapewnia dyr. A.Czyż, 
do 27 listopada wszystko będzie zakończone. 
W grudniu prawdopodobnie zamawiający, 
czyli oddział kielecki GDDKiA przeprowa-
dzi odbiór techniczny i być może dopuści ob-
wodnicę do ruchu przed świętami.

Obwodnica długości 8 km kosztowała 
185 mln, powstała w ciągu 25 miesięcy.

Postęp prac  
na obwodnicy

Kierowcy pokonujący kielecką obwod-
nicę już od kilku miesięcy zauważają stały 
postęp w pracach na tej ważnej arterii ko-
munikacyjnej. Ruch pojazdów przenosi się 
z jednej jezdni na druga, do przejazdu udo-
stępnia się nowe wiadukty i mosty.

Nie brakuje utrudnień, choćby wspomnieć 
te najpoważniejsze na węźle chęcińskim, ale 
o dziwo ze zrozumieniem przyjmowane przez 
kierowców. Utworzono tam kilka tymczaso-
wych rond, by wolno ale skutecznie wjechać 
w obrany kierunek. Zniknęła z tego miejsca 
dawna stacja paliw, za to powstają  wiadukty, 
wielkie nasypy, podjazdy, drogi dojazdowe, 
mostki i przepusty. Drogowcy spieszą się, by 
skorzystać jeszcze z ciepłej jesiennej pogody 
i ułożyć warstwy mas bitumicznych, czego nie 
będą mogli zrobić, gdy złapią mrozy.

Podążając w kierunku północnym, coraz 
mniej jest miejsc rozkopanych na drodze, 
pokonujemy trasę nie wiedząc o skrywanych 
pod nią obiektach inżynieryjnych. Jedyny 
charakterystyczny obiekt - dwujezdniowy 
tunel na wzgórzu  - to nic innego jak przejście 
dla dużych zwierząt. 

Przed Kostomłotami pokonujemy kolejny 
węzeł obwodnicy - z wiaduktami, rozjazdami, 
którymi pojedziemy w niedalekiej przyszłości 
nową trasą do Mniowa, omijającą Miedzianą 
Górę. Kostomłoty to znów istotny element 
nowej obwodnicy - kilkanaście rozjazdów 
i wiaduktów w kierunku Warszawy, Krakowa, 
Kielc, Miedzianej Góry i Piotrkowa oraz dróg 
lokalnych i gminnych powiązanych bezkoli-
zyjnie z Targami Kielce, osiedlami Kostomło-
ty i Sufraganiec, dojazdem do firm m.in. dro-
gowych i mostowych przy ul.Przęsłowej.

Dalej do Wiśniówki trwają prace drogowe 
na tzw. starej jezdni obwodnicy i budowany-
mi na niej obiektami, roboty wykończeniowe 
przy drugim wiadukcie kolejowym nad linią 
do stolicy, zagospodarowanie terenów przy 
obiektach inżynieryjnych.

Część prac kontynuowana będzie na wio-
snę, liczyć się trzeba z pogorszeniem warun-
ków i zaniechaniem niektórych robót w okre-
sie zimowym.


