
14 września Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uroczyście 

świętowała jubileusz 15-lecia istnienia 

Inżynier to brzmi dumnie 

Były oczywiście podsumowania. Były wspomnienia. Najlepsi zostali odznaczeni. Była cała moc 

gratulacji i życzeń. Wreszcie koncert, szampan i jubileuszowy tort. Tak w obecności setek gości, 

głównie inżynierów budownictwa, ale i przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, 

szefów uczelni, instytucji i firm W-MOIIB świętowała 15-lecie swego istnienia. 

Jak na rangę uroczystości przystało, odbywała się ona w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Zebranych przywitał blisko godzinny koncert orkiestry 

symfonicznej filharmoników warmińsko-mazurskich pod batutą Piotra Sułkowskiego, dyrektora 

naczelnego i artystycznego z udziałem zespołu Kroke. 

Po solidnej porcji doznań kulturalnych przyszedł czas na Mariusza Dobrzenieckiego, 

przewodniczącego Rady W-MOIIB. Jako gospodarz gali, powitał wszystkich dziękując za liczne 

przybycie. Wystąpienie rozpoczął osobistą refleksją, wywołując już na wstępie, sympatyczne 

uśmiechy na sali: 

- Kiedy został powołany do życia samorząd zawodowy inżynierów miałem niespełna 30 lat. Moja 

poważna przygoda z Izbą zaczęła się już w 2006 r., byłem wtedy najmłodszy w Radzie i zupełnie 

zielony – zaczął, z naciskiem na „zielony”. - Ale szybko się uczyłem. Poznawałem, jak funkcjonuje 

Izba i nabierałem szlifu samorządowego. Doceniono moją pracę i w kolejnej kadencji powierzono 

mi funkcję zastępcy przewodniczącego Rady, a w kolejnej przewodniczącego. Dlaczego mówię  

o sobie? Bo dzisiaj wiem, że samorząd ma własne struktury administracyjne, własne procedury, 

własne niezależne i niezawisłe orzecznictwo, wewnętrzne organy kontroli. Okręgowe izby 

posiadają autonomię i osobowość prawną. Ustawodawca, poprzez nadanie uprawnień inżynierem 

budownictwa i organom ich samorządów, uznał ich szczególną rolę w społeczeństwie. Ale 

samorząd to nie tylko instytucja, do której musi należeć każdy inżynier budownictwa, który chce 

wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie. Izba to także ludzie, bez podziału na 

lepszych i gorszych. To miejsce, gdzie się wspieramy i pomagamy. Samorządom zawodowym 

państwo polskie powierzyło część władzy i odpowiedzialności. Głównym zadaniem naszego 

samorządu jest wpływanie na kształt regulacji prawnych, związanych z szeroko rozumianym 

budownictwem, rozwojem kadry budowlanej, a przede wszystkim z budowaniem prestiżu zawodu 

inżyniera, jako zawodu zaufania publicznego. 

Gdy przewodniczący zanadto zagłębiał się w opowiadanie o Izbie, prowadzący zaproponował mu, 

aby historię pokazać w postaci filmu. W ten sposób 15 lat zmieściło się w niemal kwadransie. 



Przypomnijmy tu fragmentarycznie powstanie i rozwój W-MOIIB. Otóż data 16 maja 2002 r., data 

pierwszego Zjazdu Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

jest oficjalnym początkiem istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Warmii  

i Mazurach. Przygotowania do powstania Izby zaczęły się jednak rok wcześniej. W odpowiedzi na 

wchodzącą w życie ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa i urbanistów, lokalne oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych 

działających na rzecz budownictwa, zawarły porozumienie w sprawie tworzenia samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa województwa warmińsko-mazurskiego. 10 kwietnia 2001 r. 

pod wspólnymi ustaleniami powołania do życia komitetu organizacyjnego podpisali się 

przewodniczący: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddziały  

w Olsztynie i Elblągu oraz olsztyńskie oddziały stowarzyszeń: Elektryków Polskich, Inżynierów  

i Techników Komunikacji oraz Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. W dwa 

miesiące później gotowy był już skład osobowy komitetu organizacyjnego Izby, który tworzyło  

12 osób, po dwie z każdej organizacji. Na jego czele stanął Zdzisław Binerowski z PZITB Oddział 

Olsztyn, później pierwszy przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby. Siedzibą komitetu 

był pokój nr 201 w budynku przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie (pomieszczenia 

PZITB). No i tak to się zaczęło... 

W maju, 15 lat temu odbył się pierwszy założycielski Zjazd W-MOIIB. Wzięło w nim udział 200 

delegatów, wybranych w 14 okręgach z całego województwa. Zjazd wybrał przewodniczącego 

Rady i 26 jej członków oraz przewodniczących i członków komisji, stanowiących pozostałe organy 

Izby na pierwszą kadencję. Rada na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się i powołała biuro do 

obsługi członków. Mieściło się ono w tym samym miejscu, gdzie urzędował komitet organizacyjny. 

Okres od Zjazdu od końca 2002 r. to był czas poświęcony na prace organizacyjne związane  

z utworzeniem biura i uruchomieniem jego sprawnej działalności. Od 1 stycznia 2003 r. wszystko 

było gotowe – Izba rozpoczęła w pełni samodzielną pracę. Od zarządu olsztyńskiego Oddziału 

PZITB przejęto sprawy majątkowe, dotyczące biura oraz pracowników. 

Po sześciu latach pracy w dwóch dzierżawionych pomieszczeniach, na niespełna 22 m2 przyszedł 

czas na własną siedzibę. 20 listopada 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń 

Izby, choć... Choć adres pozostał nadal niemal bez zmian. W-MOIIB odkupiła od NOT-u 

pomieszczenia na drugim piętrze budynku, w którym funkcjonowała do tej pory. Po generalnym 

remoncie zyskały godny samorządu poziom. Przecinając wstęgę na uroczystym otwarciu, Zbigniew 

Grabowski, ówczesny prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mówił: 

„Zakup własnej siedziby jest dowodem na to, że jesteście jednym z lepiej zorganizowanych 

samorządów, a ta inwestycja podkreśla waszą trwałość i niezależność.” 



I tak, dziś po 15 latach zmian i modernizacji, siedziba warmińsko-mazurskiego samorządu to 

366 m2 własnej powierzchni, nowoczesne wnętrza o wysokim standardzie. Oprócz pomieszczeń 

biurowych Izba dysponuje profesjonalną salą konferencyjną na 50 osób. 

Po tej wirtualnej przechadzce po lokalu przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie wróciliśmy 

ponownie do filharmonii, gdzie dzień dzisiejszy W-MOIIB prezentował dalej jej szef. 

- Dobiega końca czwarta z czteroletnich kadencji działania naszej Izby, która zrzesza obecnie ponad 

4.000 inżynierów z Warmii i Mazur – kontynuował Mariusz Dobrzeniecki. - O jakości tego,  

co wokół nas się dzieje decydują ludzie, bo samorząd to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą. 

Nauczyliśmy się przez 15 lat wsłuchiwać w głosy naszych członków. Nasz samorząd zbliża się 

nieuchronnie do pełnoletności. Mówiąc o pełnoletności, ma się zazwyczaj na myśli 

odpowiedzialność. Nie mieliśmy czasu na dojście do pełnoletności. Od pierwszego dnia 

funkcjonowania musieliśmy sprostać zadaniom jakie państwo na nas nałożyło z pełną 

odpowiedzialnością za swoje działania. Dziś mogę powiedzieć, że mamy powody do zadowolenia  

i świętowania, gdyż miniony czas wykorzystaliśmy z pożytkiem. Samorząd inżynierów, bez 

wątpienia, wpisał się trwale i w sposób znaczący w krajobraz samorządów w Polsce. Jest ceniony  

w środowisku, staje się coraz skuteczniejszym reprezentantem interesów zawodowych. 

Stworzyliśmy przez 15 lat silny i prężny samorząd zawodowy jeden z najliczniejszych w Polsce. 

Nie można jednak spocząć na laurach. Przed nami trudny czas. Trzeba się będzie dobrze odnaleźć  

w nowej sytuacji prawnej po uchwaleniu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz po 

wprowadzeniu nowych regulacji, dotyczących zawodu architekta i inżyniera budownictwa. 

Obchody jubileuszu zbiegają się z zakończeniem czwartej kadencji. Jesienią rozpoczną się zjazdy 

przedwyborcze, wybrani delegaci podejmą się przeprowadzenia samorządu przez ten trudny okres. 

Ale spokojnie, mamy spore doświadczenie, wiele energii i pomysłów do dalszych działań na rzecz 

samych inżynierów i społeczeństwa. Dołożymy wszelkich starań, żeby nasza praca była jeszcze 

bardziej skuteczna. Chylę czoło przed wszystkimi, którzy ciężko pracowali, aby budownictwo 

mogło dziś szczycić się mianem nowoczesnego i profesjonalnego. Dziękuję wszystkim, dzięki 

którym możemy cieszyć się dzisiejszym tak pięknym jubileuszem. Życzę nam, aby budownictwo 

zawsze cieszyło się szacunkiem i uznaniem społecznym, a inżynierowie zawsze z dumą 

identyfikowali się z zawodem. 

Swoje wystąpienie Mariusz Dobrzeniecki zakończył refleksyjnie: pełnia życia jest wtedy, gdy ma 

się przekonanie, że robi się coś ważnego i potrzebnego, co przynosi pożytek społeczeństwu. 

Miłym punktem uroczystości było wręczenie nagród dzieciom, które brały udział w konkursie 

plastycznym pt. „15 lat Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2002-

2017”. W zabawie brały udział dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Toteż grono wkraczające na scenę 



wywołało gromkie brawa. Zwyciężyła 6-letnia Amelia Karpińska, ale „słodkie” nagrody otrzymali 

wszyscy uczestnicy. Przy okazji warto dodać, że tego typu inicjatywy skierowane do dzieci 

inżynierów Izba podejmuje już po raz kolejny. Pierwsza dziecięca rywalizacja odbyła się  

w listopadzie 2016 r., wtedy dzieci miały zadanie stworzenia świątecznej kartki W-MOIIB. 

Zwycięskie dzieło zostało „przeniesione” na papier i w ten oto sposób powstała niepowtarzalna, 

wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju pocztówka. 

Były oczywiście i nagrody dla starszych. Najbardziej zasłużeni inżynierowie otrzymali odznaczenia 

resortowe i odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowieniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa, w  uznaniu zasług dla rozwoju budownictwa, Odznaką Honorową 

„Za zasługi dla budownictwa” wyróżnieni zostali: Wiesław Bulkowski, Zenon Drabowicz i Jan 

Makrucki. Postanowieniem Ministra Transportu, w  uznaniu zasług dla rozwoju drogownictwa, 

Odznaką Honorową „Zasłużony dla drogownictwa” wyróżnieni zostali: Zbigniew Kazimierczak, 

Mirosław Nicewicz i Krzysztof Połukord. Postanowieniem Ministra Środowiska, w  uznaniu za 

zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej” wyróżnieni zostali: Eugeniusz Ambroziak, Stanisław 

Muzykiewicz i Kazimierz Nowicki. Złote odznaki honorowe PIIB otrzymali Piotr Narloch  

i Grzegorz Karpa. Srebrne odznaki honorowe PIIB otrzymali: Lidia Dias, Marianna Kwiatkowska, 

Robert Jurkiewicz, Jarosław Kukliński i Krzysztof Żyłka. 

Na zakończenie scenę zajęli goście. Były kwiaty, okolicznościowe grawertony, upominki, bo 

przecież jak zapewniał Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski „podarki jednają 

ludzi” i mnóstwo ciepłych, życzliwych słów. Owocnej, spokojnej i docenianej pracy. Satysfakcji 

zawodowej i finansowej. 

- Życie płynie – zaczął wojewoda. - Wszystko się zmienia. Budownictwo jest coraz bardziej 

nowoczesne. Wy, inżynierowie przyjęliście całą spuściznę, całą tradycję i pamięć o tych 

inżynierach, architektach i urbanistach, którzy tworzyli piękne dzieła budowlane. Możemy je dziś 

podziwiać w formie zabytków. Warto wspomnieć o inżynierach, którzy tworzyli w okresie zaborów. 

Przejęcie tego zobowiązuje. Zobowiązuje was do tego, aby się rozwijać. 

Wojewoda Sadowski złożył na ręce Mariusza Dobrzenieckiego pamiątkowy obraz, przedstawiający 

bociana. 

- To polski ptak – komentował z humorem. - Niech sprawia, aby przybywało wam inżynierów. 

Podziękowania za wkład pracy na rzecz regionu złożył Marcin Kuchciński, członek zarządu 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

- Przez 15 lat zyskaliśmy w regionie wiele nowych dróg i budynków, mamy lotnisko – mówił. - Ale 



zmieniło się również samo budownictwo. Mamy nowe technologie i materiały, mamy inną 

organizację zarządzania budowami. Życzymy dalszej owocnej realizacji zamierzeń. 

Następnie przed mikrofonem stanął inżynier – Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. 

- Wprawdzie zawieszony w prawach członka, ale inżynier – zaczął, tłumacząc się. - Mieszkańcy 

zdają sobie sprawę, jak wiele zawdzięczają inżynierom, doceniają waszą pracę. Wiemy też o tym 

my w Urzędzie Miasta, przecież współpracujemy z Izbą. I nadal będziemy. 

Na chwilę jeszcze na scenie pojawiła się delegacja gości z bratnich izb okręgowych: mazowieckiej, 

łódzkiej i zachodniopomorskiej. W sympatycznym klimacie przekomarzania się, kto ma bardziej 

serdeczne życzenia i ciekawszy upominek, złożyli gratulacje. Potem były jeszcze pielęgniarki  

z racji na przynależność Izby do Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 

Pozostali goście musieli już przenieść się z gratulacjami i życzeniami do foyer filharmonii. Tu też 

Mariusz Dobrzeniecki ręka w rękę ze Sławomirem Sadowskim odkroili pierwszy kawałek 

„urodzinowego” tortu, dzieląc nim zebranych. Uroczysty bankiet trwał do późnych godzin 

wieczornych. Wiadomo, w kuluarach wspominało się najlepiej. 

Barbara Klem 

Zdjęcia: Tomasz M. Wróblewski, akrobata.com 


