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Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej
W-MOIIB, gdzie codzienie zamieszczamy aktualne informacje

www.wam.piib.org.pl

Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB
do strefy zamkniętej PIIB, a także strefy W-MOIIB.
Nazwa użytkownika to numer członkowski, natomiast hasło indywidualnie można otrzymać
pisząc na adres  

szkolenia@wam.piib.org.pl.

Publikowane w „IWiM” artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów.
Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów
może odbywać się za zgodą redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Zachęcamy do przeglądania
profilu, na którym członkowie Izby
znajdą m.in. najnowsze informacje
dotyczące szkoleń, spotkań w terenie,
działalności W-MOIIB
oraz ważne komunikaty.
Zapraszamy!

Zdjęcie na okładce:
Wizualizacja boiska rugby w Olsztynie.
Fot. Dominik Sędzicki i Jarosław Bąkowski
z Primal Arch Gdańsk

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Inżynier Warmii i Mazur

W tak dynamicznie rozwijających się okolicznościach, nie
wiem na ile aktualny będzie pisany teraz (mamy początek
listopada) artykuł, kiedy trafi w Państwa ręce. Postaram się
więc nie skupiać tylko na ostatnich wydarzeniach, ale zacznę
od lata 2020.
Wakacje były czasem odwilży w obostrzeniach epidemicznych. Udało się nam zorganizować parę spotkań integracyjnych z zachowaniem, oczywiście, reżimu sanitarnego i dzień
budowlanych w kameralnym gronie. Zrezygnowaliśmy niestety
z pikniku rodzinnego, który rok temu cieszył się ogromnym
powodzeniem. Odbył się cykl szkoleń stacjonarnych, z tak
ważnego dla nas zagadnienia, jakim jest zmienione Prawo
budowlane. Spotkaliśmy się, wyszliśmy z domu, złapaliśmy
oddech (uśmiech).
Na chwilę. Bo dziś znowu o integracji nie ma mowy, szkolenia wracają do online, posiedzenia
Prezydium i Rady Izby również. Huśtawka organizacyjna. Co przyniesie jutro? Wiele myśli, jak
funkcjonować w branży, jakie przeciwności napotykamy w procesie inwestycyjnym – spostrzeżeniami na ten temat dzieli się mój zastępca.
Ale musimy funkcjonować w takich realiach, a więc... ad rem. W poprzednim wydaniu naszego
„Inżyniera” informowałem, że w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Miałem duże obawy, że po raz kolejny nasze uwagi do projektu zostaną pominięte. Niestety, nie pomyliłem się. Na 17, wniesionych
przez PIIB poprawek, wśród których znajdowały się bardzo ważne uwagi, zostało uwzględnionych
tylko siedem i to mało istotnych, a w zasadzie kosmetycznych. Nie o taki efekt nam chodziło.
Podczas tworzenia projektu tego rozporządzenia staraliśmy się tak sformułować regulacje, dotyczące projektu technicznego, żeby projekt, wykonany zgodnie z tymi przepisami, wystarczał
do realizacji robót. Chcieliśmy również, żeby w nowym rozporządzeniu znalazł się zapis, na wzór
poprzednich rozporządzeń, dotyczący projektów przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania.
Projekt rozporządzenia nie odnosi się (wzorem rozporządzenia z 2012 r.) do możliwości wykorzystania projektów wielokrotnego zastosowania, co zgodnie z literą rozporządzenia i PB, wyklucza
możliwość wykorzystania posiadanych uprawnień do tzw. adaptacji. Wykluczy to część projektantów,
którzy takie lub tylko takie uprawnienia posiadają. O tej kwestii szerzej w dalszej części magazynu.
Przepisy weszły w życie, wkrótce czas pokaże, jak nam się będzie „na nich” pracowało. W gąszczu różnorodności projektów, aktów prawnych do opiniowania (o niektórych nie wspomnę),
pojawiają się m.in. projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane, mający na celu umiejscowienie wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego. Jak można przeczytać w raporcie
z konsultacji, jest dużo osób, które zalecają zrezygnowanie z próby formalnego wprowadzenia
wykonawcy do procesu budowlanego. Takie stanowisko przedstawia Krajowa Komisja Prawno-Regulaminowa. Jednak przygotowany przez PIIB projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przewidujący wprowadzenie wykonawcy do prawa budowlanego, był już omawiany
na początku lipca przez KKP-R. Jej autorzy sugerują, że wprowadzenie wykonawcy mogłoby zagrozić pozycji kierownika budowy. Czy jest to pogląd zasadny(?) W rozmowach członków Komisji
Prawno-Regulaminowej W-MOIIB pojawiają się różne poglądy i trudno byłoby je tu wszystkie
przytoczyć. Jednak... dla zobrazowania zagadnienia, chociażby ten, który przewiduje, że gdyby wprowadzono dokładnie określone prawa i obowiązki wykonawcy jako uczestnika procesu
budowlanego, mogłoby to odciążyć kierownika, zwłaszcza na małych budowach. Wykonawca
powinien odpowiadać szczególnie za bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenie terenu budowy.
Na dużych budowach byłoby przeważnie bez zmian. W efekcie, czytając obszerny materiał,
przedłożony po konsultacjach przez KP-R KR PIIB wybrałem fragment, który mówi o tym, że nie
zdecydowano się na próbę zdefiniowania wykonawcy robót w Prawie budowlanym, gdyż – jak
zaznaczono w uzasadnieniu – wykonawca w polskim porządku prawnym występuje jako strona
umowy cywilnej o roboty budowlane, czyli podmiot (gospodarczy), z którym inwestor zawiera
umowę o roboty budowlane (ustawa – Kodeks cywilny).
Wychodząc poza obszar prawa. Nie zapominamy o naszych milusińskich, podopiecznych
naszych koleżanek i kolegów. Przeprowadziliśmy po raz kolejny konkurs pt. świąteczna kartka, zmieniając – rzecz jasna – formę przekazywania prac, z wersji Poczta Polska na zdjęcia i e-maile. Prace, jak zawsze, opublikowane zostaną na stronie internetowej W-MOIIB. Gratuluję
dzieciom zaangażowania. I na koniec znowu nuta niepewności, czy uda się nam kontynuować
bal karnawałowy dla najmłodszych. Drogie dzieci, ja dorosły i doświadczony przewodniczący,
po prostu... nie wiem.
Na zbliżające się Boże Narodzenie życzę wszystkim bezpiecznych spotkań w gronie rodzinnym.
W okresie destabilizacji jutra, nasze życie przewartościowuje się. Starajmy się zadbać o spokój
w naszych domach i w nich odnajdować cel i radość życia.

Z inżynierskim pozdrowieniem
Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Fot. Archiwum W-MOIIB
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Inżynier Warmii i Mazur

Ułatwmy sobie nawzajem pracę w okresie epidemii koronawirusa

Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
Fot. Archiwum W-MOIIB

Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika
Marian Zdunek – sekretarz
Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza
Władysław Bielski i Kazimierz Nowicki – członkowie
Prezydium Rady
Marek Aleksiejczuk, Andrzej Kierdelewicz,
Cezary Kondratowicz, Tomasz Kraweć, Marianna
Kwiatkowska, Maciej Nowak, Teresa Siemiątkowska,
Anna Szymańska, Paweł Wiśniewski i Jan Żemajtys
– członkowie Rady
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący
Mariusz Iwanowicz – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz
Jan Chojecki, Wojciech Dobrowolski, Sławomir
Dominiczak , Zenon Drabowicz, Janusz
Harasymczuk, Zbigniew Kazimierczak, Andrzej
Łasiński, Sylwester Rączkiewicz, Wojciech Rudzki,
Maciej Staśkiewicz, Krystyna Sterczewska i Jan
Szczęsny – członkowie
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Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Jacek Zabielski – przewodniczący
Mariusz Tomczuk – zastępca przewodniczącego
Barbara Pieczyńska – sekretarz
Grażyna Skowrońska, Mieczysław Domińczak,
Michał Anzell, Mirosław Milejski, Piotr Wądołowski,
Piotr Krawczyński i Robert Jurkiewicz – członkowie
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Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący
Sylwia Kierdelewicz – zastępca przewodniczącego
Sylwia Tomczuk – sekretarz
Jerzy Mańkut, Rafał Lipa, Waldemar Matysiak
i Przemysław Aleksander Stadnik – członkowie
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

p.o. Lilianna Majewska-Farjan
Grzegorz Danilewicz, Jan Gruszewski, Marek
Kowalczyk, Dariusz Stecki, Waldemar Tomczuk,
Dariusz Urbański – Rzecznicy
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Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław
Kukliński, Janusz Nowak, Kazimierz Nowicki,
Andrzej Stasiorowski i Marian Zdunek

2018-2022

Rada Warmińsko-Mazurskiej OIIB
oraz Rada Programowa i redakcja „
Inżyniera Warmii i Mazur”

Jarosław Kukliński, Janusz Nowak – zastępcy
przewodniczącego

kadencji

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowia, aby ten wyjątkowy czas
przyniósł wytchnienie i dystans od niełatwej codzienności,
a nadchodzący 2021 rok obfitował w sukcesy

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady

W-MOIIB V

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Jarosław Kukliński,
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB

Okręgowa Rada

organów

Zamiast jechać na groby bliskich, zapalić znicz, postawić kwiaty,
zasiadam do pisania artykułu. Właśnie dowiedziałem się, że przez te
trzy świąteczne dni cmentarze będą zamknięte z powodu epidemii
i ryzyka zarażenia koronawirusem. Może jest to właściwa decyzja, ale
pytam, dlaczego tak późno podjęta?
Czy wirus zaczął się dopiero teraz rozwijać? No nie. Czy rządzący
nie zdają sobie sprawy, że dni Wszystkich Świętych i Zaduszki są też
czasem biznesu, do którego sprzedawcy zniczy i kwiatów przygotowują się miesiącami. Zostali teraz na lodzie. Niestety coraz bardziej
władza ma nas w głębokim poważaniu. Od początku września na każdym kanale telewizyjnym „trąbią” o koronawirusie, o codziennych rekordach zakażeń, coraz większej
liczbie hospitalizowanych, zmarłych, a nasi rządzący czekali z podjęciem tak ważnej decyzji prawie
do 1 listopada. Szkoda gadać...
I wygląda na to, że nie będzie nam lepiej. Codzienne statystyki pokazują dalszy wzrost zachorowań.
I rozumiem, że wprowadza się ograniczenia, ale nie rozumiem działania urzędników, czy przedsiębiorstw państwowych. Oczywiście można usprawiedliwić ograniczenie dostępu lub w ogóle zamknięcie
i zablokowanie dostępu do tychże urzędów, ale nie pojmuję sposobu działania osób tam pracujących,
znaczy – chyba nie pracujących.
Po wprowadzeniu stanu epidemii, większość urzędów i przedsiębiorstw państwowych przeszło na zdalną pracę. I od tego czasu załatwienie jakiejkolwiek sprawy stało się prawie niemożliwe albo wydłuża
się, tak jakby wszystkie terminy, czy okresy na załatwienie spraw nie istniały. Dodzwonić się do kogokolwiek jest rzeczą niemożliwą, bo nikt telefonów nie odbiera – jak pracują z domu, to stacjonarny
telefon w biurze został sam sobie – jasne. Ale, ale... dziś telefon komórkowy to nic nadzwyczajnego.
Czy urzędnik pracujący zdalnie z domu nie mógłby mieć zdalnej służbowej komórki? Jak już jakimiś
cudem udało mi się dodzwonić do potrzebnego urzędu i chciałem rozmawiać z panią iks, to okazało
się, że rzeczona pani jest na pracy zdalnej, nie rozmawia przez telefon i przychodzi tylko w poniedziałki.
Dzwonię w poniedziałek, ale dodzwonić się już nie mogłem. Zostaje napisanie e-maila, opisanie sprawy i prośba o jej załatwienie, rozpatrzenie lub pomoc – proszę o wybranie co komu jest w danej chwili
potrzebne. I co się okazuje? Pani owszem odpisuje, informując, że dokumenty tej sprawy znajdują się
urzędzie i będzie mogła pomóc dopiero w następny poniedziałek. I tak podobnie w każdym urzędzie.
Epidemia, to nie tylko strach przed zachorowaniem. Dla wielu, to walka o utrzymanie pracy, czy miejsc
pracy. To próby stałego prowadzenia projektów, budów, zdobywania kolejnych zleceń. Żeby skutecznie walczyć ze skutkami pandemii, należy nie tylko się izolować. Trzeba pomagać osobom jeszcze pracującym, czy prowadzącym biznes, którzy nie mogą pracować zdalnie w tak niebezpiecznym okresie.
Urzędnicy skupiają się na kwarantannie pudełek z korespondencją, czepiają się każdego przecinka
i kropki. Przygotowują absurdalne pisma, często nawet w formie postanowień, czy decyzji – po co?
Żeby przesunąć w czasie załatwianie spraw lub odepchnąć je od siebie. Mam wrażenie, że czasem po to,
aby pracę zdalną, w domowym, niekontrolowanym zaciszu zamienić na urlop. A może część przepisów
w tej chwili jest niedoskonałych, czy nawet nierozsądnych? Może potrzebny jest zwyczajnie rozsądek
i zrozumienie. W tak ciężkim okresie od nas wszystkich zależy, jak będzie się nam pracowało i w jakim
nastroju będziemy znosić tę pandemię.
Mimo koronawirusa, życzę wszystkim koleżankom i kolegom przede wszystkim zdrowia i siły do działania, żeby w trakcie naszej codziennej pracy spotykać na swojej drodze urzędników i osoby, które będą
nam sprzyjać, a nie rzucać kłody pod nogi.
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Tegoroczny Dzień Budowlanych połączyliśmy z posiedzeniem Rady i Prezydium W-MOIIB

Inżynier Warmii i Mazur

Skromnie w zaciszu zabytku

25. września br. obradowała Rada Warmińsko-Mazurskiej OIIB i jej Prezydium. Nie zabrakło też akcentu z okazji Dnia Budowlanych.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrze- stojące – stąd, być może, wzięła się nazwa Ryn – zaopatrując Zakon m.in. w ryby, miód i mięso dziniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB. Trzeba ale to tylko legenda.
kiej zwierzyny.
podkreślić, że posiedzenie przypadło w doniosłym
Mimo strategicznego położenia, grubych murów
Budowę ryńskiego zamku rozpoczęto na poleceDniu Budowlanych, który corocznie Izba starała się nie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winri- i masywnej konstrukcji, zamek nie oparł się oblęświętować. W ubiegłym roku, na tę okoliczność, cha von Kniprode z przeznaczeniem na siedzibę żeniu powstańców Związku Pruskiego w połowie
zorganizowano po raz pierwszy Piknik Rodzinny konwentu i jako miejsce, z którego można było XV w. Po wybuchu wojny trzynastoletniej w 1455 r.
W-MOIIB, skierowany do wszystkich członków przeprowadzać ataki na wschód. Zamek miał mieć został zdobyty przez chłopów, którzy wystąpili
Izby i ich rodzin. W tym roku, niestety, nie dało się początkowo w obrębie prostokąta murów o wymia- przeciwko nadużyciom załóg krzyżackich. Ocalałych, zbiegłych
kontynuować tego
Krzyżaków, bezpomysłu, choć był
litośnie topiono
on ze wszech miar
w okolicznych jetrafioną inicjatywą.
ziorach i bagnach.
Dlatego podczas
Odzyskany przez
obrad nie zabrakło
Jerzego von Schlieuroczystych akcentów doceniających
bena, w krzyżackie
prace inżynierów
władanie powrócił
budownictwa.
po niespełna roku.
PosiedzePod koniec
nie pr zebiega ło
XIV w. zamek stał
zgodnie z przyjęsię siedzibą komtutym porządkiem.
rii i jego znaczenie
Członkowie przywyraźnie wzrosło.
jęli protokół z poPierwszym ryńskim
pr ze dnie go po komturem był Frysiedzenia Rady
deryk von Wallenrod. To – ponoć
W-MOIIB z 2. lipca
– on zainspirował
i zapoznali się z informacjami z poAdama Mickiewisiedzenia Krajocza do napisania
wej Rady PIIB z 2.
na zsyłce w Rosji
września. Sprawpoematu „Konrad
dzili stan realizacji
Wallenrod”. Wraz
budżetu W-MOIIB
z zamkiem rozwijała się osada (podw 2020 r. i podjęli
zamcze), która dała
uchwałę w sprawie
początek przyszłejego nowelizacji.
mu miastu.
Przyjęli informacje
Po 1525 r. zao realizacji zaleceń,
mek był siedzibą
zawartych w protokołach z kontroli
starostów księcia
przeprowadzonych
pruskiego. Podczas szwedzkiego
przez Zespoły Kontrolne, powołane
Prawie stuletni zamek, perełka architektury i legenda Warmii i Mazur dziś zaprasza jako czterogwiazdkowy
Potopu, w 1657 r.
hotel. To nietypowe miejsce noclegowe, to zapadająca na zawsze w pamięć lekcja historii o burzliwych dziejach zamek spalili Tatarz y.
przez Okręgową KomiMazur i dawnych Prus Wschodnich
sję Rewizyjną W-MOIIB.
Na początku XIX w. stał
Mowa była także o prasię własnością prywatną.
cach Komisji i Zespołów izbowych. Podjęto uchwały rach 44x52 m dwa skrzydła: od płd.-wsch. i płn.- Kolejno przechodził w różne ręce, aż w roku 1853
-wsch. Wkrótce jednak po zbudowaniu pierwszego został kupiony przez rejencję gąbińską, wyremontow sprawach bieżących prac Izby.
Mniej roboczą częścią spotkania było zwiedza- skrzydła do wysokości parteru i piwnicy pod drugi wany i adaptowany na więzienie. Spłonął w 1881 r.
nie zamku w Rynie, w którym odbywały się obrady. budynek, prace budowlane przerwano. Podjęto W czasie II wojny światowej w zamku ponownie
Przy okazji przypomnijmy ten wyjątkowy zabytek, je znowu ok. 1393 r. z inicjatywy wielkiego mistrza funkcjonowało więzienie. Po wojnie zlokalizowaśredniowieczną warownię wznoszoną etapami.
Konrada von Wallenrode, który chciał przeznaczyć no tutaj magazyny i zakłady mechaniczne. Później
Najstarsze informacje o Rynie pochodzą z 1377 r. zamek w Rynie na siedzibę nowego komturstwa dla mieściły się biura miejskich instytucji i placówki
i ten rok przyjmuje się za początek budowy ryń- swojego brata Fryderyka. Podniesiono wtedy par- kulturalne. Zawsze, kiedy zmieniali się właściciele
skiego zamku (choć niektóre prace archeologiczne terowe skrzydło płd.-wsch. budując nad nim kaplicę i użytkownicy zamku – zmieniał się jego wygląd
sugerują, że działo się to sto lat wcześniej).
i inne niezbędne pomieszczenia. Jednakże po klęsce oraz przeznaczenie. Po 1990 r. władze miejskie
Zamek jest jednym z obiektów zbudowanych w bitwie pod Grunwaldem zasięg budowy ograni- sprzedały go osobie prywatnej, która zaadaptona potrzeby zakonu krzyżackiego. Wzniesiony jest czono do czworokąta murów z jednym budynkiem wała go na czterogwiazdkowy hotel. I dzięki temu
na wzgórzu pomiędzy dwoma jeziorami, z których gotyckim wzdłuż wschodniego boku. Był krótko, zamek w Rynie zachwyca nas do dziś.
Opracowała Barbara Klem
jedno – Ołów, stanowiło naturalną fosę (drugie bo tylko w latach 1394-1422 siedzibą komturów,
Fragmenty historii zamku: wikipedia.pl
to Jezioro Ryńskie). Ponoć jezioro i zamek przypo- później wójtów krzyżackich. Oprócz funkcji miliminały Krzyżakom niemiecki Ren i zamki nad nim tarnych pełnił rolę administracyjno-gospodarczą,
Zdjęcie: Hotel Zamek Ryn
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Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa
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Nierzetelność, czy nieuwaga

Widząc ten artykuł zapewne część z Was pomyśli: po co nam te pouczenia, przykłady z naszych potyczek w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Może ktoś nawet krzyknie: to powiedzcie, jak funkcjonować w dzisiejszych
czasach. Czasach mocno komercyjnych, czasach ciągłych zmian przepisów i – na dodatek – epidemii.

Odpowiem nieprzyjemnie, ale merytorycznie.
Trudne sytuacje nie zwalniają nas od odpowiedzialności za swoje czyny i dbanie o jakość zawodu inżyniera. Przypominam, zawodu zaufania publicznego.
Właśnie na naruszenie obowiązujących nas przepisów oraz zasad etyki zawodowej powołują się
osoby i organy, składające do rzecznika wnioski
o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej.
Do 1 listopada br. do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej OIIB wpłynęło 12 wniosków o wszczęcie
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
w stosunku do kierowników budów, projektantów
i projektantów sprawdzających a także w stosunku
do osób wykonujących opinie techniczne, zrzeszonych w samorządzie zawodowym inżynierów
budownictwa. Po wnikliwej analizie przedłożonych
i zebranych w toku postępowania materiałów dowodowych, przesłuchaniu stron i świadków, tylko dwa
zarzuty zostały potwierdzone. W efekcie, rzecznik
skierował sprawy do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. W pozostałych przypadkach – odmówił
wszczęcia postępowania lub umorzył postępowanie.
Poniżej przytoczę dwa przykłady z naszego podwórka. Nie opiszę spraw, dotyczących dużych zaniedbań popełnianych przez kierowników budów,
robót budowlanych i inspektorów nadzoru prowadzących do zagrożenia życia lub mienia a czasami kończących się katastrofą budowlaną, które
można określić słowem „oczywiste” i nie budzące
wątpliwości. Nie omówię również spraw z zakresu
odpowiedzialności dyscyplinarnej, które są bardzo
trudne a w naszym przypadku jeszcze nie rozpatrzone przez okręgowy sąd dyscyplinarny.

a także nie dokonał wpisu w dzienniku budowy
o wstrzymaniu robót budowlanych na czas jego
nieobecności. Dla sądu wina kierownika budowy
nie budziła wątpliwości i na podstawie art. 96 ust.
1 Prawo budowlane udzielił mu kary upomnienia.

Przykład II. Kierownik robót .Powołany
kierownik robót bardzo ograniczał wizyty na budowie i nie dokonywał wpisów w dzienniku budowy, co zostało potwierdzone przez organ nadzoru
budowlanego w trakcie przeprowadzenia kontroli
po otrzymaniu zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Powodem była odległość budów od miejsca zamieszkania wynosząca ok. 550-600 km. Rzecznik,
po analizie dowodów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego, wszczął postępowanie
w sprawie odpowiedzialności zawodowej a następnie złożył wniosek do sądu dyscyplinarnego
o ukaranie kierownika robót.
Przykłady te obrazują jak nieświadomie/świadomie bagatelizowane są, wydawałoby się, sprawy
tak oczywiste. Każdy inżynier/technik ma prawo
do urlopu, każdy z nich ma prawo wyboru miejsca pełnienia swoich obowiązków. Ileż budów pozostawionych jest bez nadzoru w trakcie urlopów
kierowników budów, inspektorów nadzoru? Czy
kiedykolwiek któryś z nich dokonywał wpisów
w dzienniku budowy o wstrzymaniu prac podczas
jego nieobecności? Czy rzeczywiście podejmując
się pełnienia obowiązków samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie brana jest lokalizacja inwestycji w stosunku do miejsca zamieszkania
tak, aby w sposób właściwy wypełniać swoje obowiązki? Pytania proste, oczywiste. Ale niestety nie
uwzględnia się ich w podpisywaniu oświadczeń
o przyjęciu obowiązków funkcji kierownika budowy, robót, czy inspektora nadzoru, może skutkować
złożeniem skargi niezadowolonego inwestora lub

Przykład I. Kierownik budowy. W trakcie
trwania robót budowlanych, kierownik budowy udał
się na zasłużony urlop. Jednak inwestor, wiedząc
o jego nieobecności, postanowił dalej budowę
prowadzić. Poprowadził ją według własnej wizji,
niezgodnej z zatwierdzonym projektem. W toku
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w stosunku do kierownika budowy, podstawowym dokumentem okazał się dziennik budowy,
protokół organu nadzoru budowlanego z przeprowadzonej kontroli inwestycji a także fakt ukarania go mandatem. Sąd Dyscyplinarny rozpatrując
wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
o ukaranie kierownika budowy, uznał, że popełnił on
czyn nienależytego wywiązywania się z przyjętego
przez niego obowiązku funkcji kierownika budowy,
który to na gruncie odpowiedzialności zawodowej
należy zakwalifikować z art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego mający istotny charakter, w wyniku czego
nastąpiła zmiana zagospodarowania działki tzn.
budowa obiektu o większej powierzchni zabudowy
i kubaturze. Kierownik budowy, udając się na urlop,
nie poinformował inwestora, iż w przypadku dalszego prowadzenia robót budowlanych inwestor
winien powołać inną osobę do pełnienia tej funkcji,

organu nadzoru budowlanego czego przykładem
są powyższe przykłady.
Należy pamiętać, że kierownik budowy dba o wykonywanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem i sztuką budowlaną, zabezpiecza
teren budowy, koordynuje działania zapewniające
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. To on dysponuje zarówno wiedzą specjalistyczną, konieczną do oceny propozycji inwestora,
jak i instrumentami prawnymi mogącymi powstrzymać bezprawne działania inwestora. Ponosi odpowiedzialność za przejęty teren budowy i wszystkie
zdarzenia, które mają tam miejsce. Oczywiście
na budowie może występować wielu kierowników
robót budowlanych, jednak ich funkcje są służebne w stosunku do kierownika budowy i ich udział
w procesie budowlanym w żaden sposób nie ogranicza ilości obowiązków spoczywających na kierowniku budowy. Mimo funkcji podległej, zgodnie z art.
24 ust. 2 Prawo budowlane przepisy art. 22 i art.
23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.
Każde niedbałe spełnianie lub nie spełnianie
obowiązków przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgłoszone
do rzecznika odpowiedzialności zawodowej podlega rozpatrzeniu, a w przypadku potwierdzenia
zarzutów złożenia wniosku do okręgowego sądu
dyscyplinarnego.
Ponownie zakończę artykuł zapisem z kodeksu
zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określający relacje pomiędzy
członkiem izby a jego zleceniodawcą: „Członek
izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie
oraz praktycznie przygotowany i przekonany,
że uzyska założony rezultat”.
Lilianna Majewska-Farjan, Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB

Procentowy udział członków PIIB w szkoleniach on-line oraz retransmisjach w
okresie od marca do września 2020 r.
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Procentowy udział członków PIIB w szkoleniach online oraz retransmisjach
w okresie od marca do września 2020 r.

1

O tegorocznych szkoleniach, prowadzonych przez W-MOIIB, ze szczególnym naciskiem na spotkania online,
piszemy na str. 15
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Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach
MARIUSZ DOBRZENIECKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB

I JAROSŁAW KUKLIŃSKI,
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
W-MOIIB
SĄ CZŁONKAMI KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Komisje, które w V kadencji wspierają swoimi
działaniami Krajową Radę PIIB:
RR Komisja Medalu Honorowego – przewodniczący
Franciszek Buszka (ŚLK),
RR Komisja współpracy z zagranicą – Zygmunt Meyer
(ZAP),
RR Komisja Prawno-Regulaminowa – przewodniczący Andrzej Falkowski (PDL),
RR Komisja wnioskowa – przewodniczący Piotr Korczak (POM),
RR Komisja ds. etyki – przewodniczący Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL),
RR Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi – przewodniczący Zygmunt Rawicki (MAP),
RR Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – Mieczysław Grodzki (MAZ),
RR Komisja ustawicznego doskonalenia zawodowego – przewodniczący Adam Rak (OPL),
RR Komisja ds. komunikacji społecznej – przewodniczący Andrzej Pawłowski (DOŚ).
MARIAN ZDUNEK – PRZEWODNICZĄCY
KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PIIB
Ostatnio niemal wciąż spotykam się z pytaniem,
czy w okresie szalejącej pandemii, nie zostały sparaliżowane prace Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
szczególnie z tego powodu, że jego członkowie
pochodzą ze wszystkich izb okręgowych. Odpowiadam – nie. Chociaż wypracowane przez wiele
lat procedury trzeba obecnie nieustannie dostosowywać do nieprzewidywalnej sytuacji.
Z pomocą przyszły nam zmiany podjęte na ostatnim zjeździe PIIB, dotyczące naszych podstawowych
dokumentów tj. statutu samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa i regulaminu Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego. Wprowadzone zapisy dają
możliwość odbywania posiedzeń sądu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. Wydłuża to jednak procedurę
postępowania, chociażby na skutek podpisywania
dokumentów w trybie obiegowym.
Mimo wsz ystko, z sat ysfakcją informuję,
że wszystkie sprawy rozpatrywane są na bieżąco.
9 lipca 2020 r. w imieniu KSD, przedstawiłem stanowisko i rekomendacje, jak należy organizować
rozprawy i posiedzenia niejawne w sądach okręgowych w tym niełatwym okresie.
W drugim półroczu br. KSD odbył cztery posiedzenia niejawne w składzie pięcioosobowym – tj.
przed drugą instancją – rozpatrując jedenaście
spraw i wydając stosowne rozstrzygnięcia. Jedno
rozstrzygnięcie (od początku roku) jest zaskarżone
do WSA i jedno do NSA.
28 września br. w siedzibie PIIB odbyło się, z inicjatywy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej i przewodniczącego Krajowego Sądu
dyscyplinarnego, drugie w tym roku spotkanie
z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Tym razem omawialiśmy przebieg kontroli naszych
członków wykonujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, przez inspektorów
nadzoru budowlanego. Wnioski wypływające
z tego spotkania zostaną przedstawione rzecznikom i członkom sądu obu instancji na najbliższym szkoleniu.
RADOSŁAW BUCZEK,
KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PIIB

W ostatnim okresie wszystkie posiedzenia
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB odbywały
się w systemie online z wykorzystaniem internetu. Najważniejszym zadaniem Komisji było
opracowanie wytycznych w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sposób zapewniający odpowiedni poziom
bezpieczeństwa epidemicznego. Zachowanie
bezpieczeństwa dla osób zdających egzaminy
oraz komisji egzaminacyjnych było najważniejszym tematem posiedzenia Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz połączonego posiedzenia
Krajowej KK z przewodniczącymi Okręgowych
Komisji Kwalifikacyjnych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu organizacyjnemu Okręgowych Komisji
Kwalifikacyjnych udało się sprawnie i bezpiecznie
przeprowadzić, przesuniętą w terminie, XXXV
sesję egzaminacyjną. Na wspólnym posiedzeniu
8. października 2020 r. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z przewodniczącymi OKK poszczególnych izb przedstawiliśmy ocenę i wnioski
z tej sesji egzaminacyjnej i ustaliliśmy zasady
przeprowadzenia kolejnej sesji egzaminacyjnej.
W ostatnich miesiącach do Komisji wpłynęły
wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w odpowiedniej specjalności. Wszystkie zostały ocenione, rozpatrzone i wydaliśmy decyzje
o nadaniu, bądź odrzuceniu wniosku o nadanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego w odpowiedniej specjalności.
ANDRZEJ STASIOROWSKI
KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA
KRAJOWEJ RADY PIIB
Od początku lata tego roku odbyło się tylko jedno (29 września) posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej. Oczywiście zdalnie. Kolejne posiedzenie
jest planowane na 17 listopada, również zdalnie,
ale wtedy nasza gazeta będzie już na pierwszym
etapie drogi do czytelników – w druku.
Poza tym, Komisja cały czas pracuje zdalnie opiniując projekty aktów prawnych przekazywanych
z Ministerstwa Rozwoju.
I tak na przykład, Komisja opiniowała przesłany
z Ministerstwa Rozwoju projekt rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Część uwag, zgłoszonych przez Komisję, została uwzględniona. Jednak najważniejsza
moim zdaniem sprawa, czyli regulacja dotycząca projektów przeznaczonych do wielokrotnego

zastosowania, nie została uwzględniona. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego zostało opublikowane w dzienniku ustaw pod pozycją 1609 i obowiązuje od 19
września.
29 września komisja zajmowała się przygotowanym w Polskiej Izbie projektem zmian w ustawie
Prawo budowlane, przewidującym wprowadzenie
wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego.
Intencją autorów projektu było odciążenie kierownika budowy od obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy. Komisja przyjęła ten projekt
i przekazała go Krajowej Radzie PIIB.
ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI
KOMISJA WNIOSKOWA
KRAJOWEJ RADY PIIB
Komisja powołana uchwałą nr 16 Krajowej Rady
PIIB z 5 września 2014 r. Komisja ta jest organem
pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem jej działania jest koordynacja, w okresie między zjazdami, realizacji wniosków zjazdowych przez właściwe organy
Krajowej Izby.
TERESA SIEMIĄTKOWSKA
KOMISJA DS. ETYKI KRAJOWEJ RADY PIIB
Komisja ds. Etyki KR PIIB ostatni raz spotkała się
na początku wakacji, 2 lipca. Od tego czasu pracuje zdalnie i realizuje w miarę możliwości zatwierdzony wtedy program działania na drugą połowę
V kadencji PIIB.
ANDRZEJ KIERDELEWICZ
KOMISJA DS. KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ RADY PIIB
Zakres działań Komisji określa Uchwała nr
21/R/18 Krajowej Rady PIIB i obejmuje m.in.: opracowanie oraz przedstawienie Krajowej Radzie PIIB
strategii public relations PIIB oraz współpracę
z okręgowymi izbami w zakresie wspólnych działań
w tym zakresie, inicjowanie kampanii o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, opiniowanie
materiałów promocyjnych kreujących wizerunek
PIIB i zawodu inżyniera budownictwa. Zadaniem
komisji jest również określenie zasad redagowania
newslettera oraz profilu na Facebooku, opiniowanie wniosków o patronat PIIB dla inicjatyw i konferencji organizowanych przez podmioty związane
z branżą budowlaną.
Komisja odbyła jedno posiedzenie w formie wideokonferencji 10 listopada 2020 r.
MARIUSZ DOBRZENIECKI,
SEKRETARZ KOMISJI MEDALU
HONOROWEGO POLSKIEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty
uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB zgodnie z Regulaminem nadania Medalu Honorowego
PIIB oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady
PIIB do podjęcia przez Krajową Radę.
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i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022
MARIUSZ DOBRZENIECKI,
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO.

Celem działania Komisji jest koordynacja form
i programów współpracy między Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, a innymi samorządami
zawodów zaufania publicznego, realizowanych
przez okręgowe izby, a także rozwój tej współpracy na poziomie okręgowym i krajowym. W skład
komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.
PAWEŁ WIŚNIEWSKI
KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO KRAJOWEJ RADY PIIB

17. września odbyło się posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Po raz
kolejny, „spotkaliśmy się” w formie elektronicznej.
Podczas posiedzenia, większość czasu poświęciliśmy szkoleniom elektronicznym, zwłaszcza online.
Z informacji, jakie przedstawił przewodniczącego
Komisji, szkolenia online cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród członków Izby. Coraz większe zainteresowanie szkoleniami, które organizują
Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa jest także
wśród osób niebędących członkami Izby.

Omówiono również zwiększenie dostępności
do biblioteki norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla naszych członków. Związane jest
to z jednoczesnym przebywaniem na stronie przez
więcej niż 50 osób. Obecnie jeśli zalogowanych jest
50 osób, to 51 osoba nie ma już możliwości zalogowania się na stronę PKN. Poruszyliśmy również
temat dostępności do zasobów Instytutu Techniki Budowlanej. Niestety związane jest to z większymi wydatkami na dostępność do asortymentu
PKN i ITB.
Wstępnie poinformowano nas również o tym,
że rozważane są podwyżki składek na Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa.
JACEK ZABIELSKI
ZESPÓŁ DS. BIM KRAJOWEJ RADY PIIB

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 2/R/20 z 04 lutego 2020 r.
przyjęła strategię PIIB w zakresie wdrażania BIM,
miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania
sposobów realizacji tej strategii. Jednocześnie
Rada podjęła decyzję o powołaniu Komisji ds.
Building Information Modeling (BIM) Krajowej
Rady PIIB, w której Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentuje
dr inż. Jacek Zabielski.

28 września 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Komisji. Na spotkaniu wystąpił
prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Następnie Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji
Prawno-Regulaminowej KR PIIB przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie
cyfryzacji procesu budowlanego i projektów innych regulacji prawnych dotyczących BIM. Kolejnym zagadnieniem było przyjęcie zadań i formy
działania Komisji ds. BIM KR PIIB. Członkowie
Komisji, reprezentujący poszczególne okręgi, zadeklarowali się, którymi obszarami wynikającymi
z przyjętej strategii PIIB chcieliby się zajmować
w ramach działania KdsBIM tj: cyfryzacja projektu
budowlanego, standaryzacja BIM, legislacja BIM,
popularyzacja BIM.
27 października odbyło się kolejne posiedzenie Komisji. Przedstawiciele Zespołu przedstawili informacje z poszczególnych Okręgowych Izb
w zakresie popularyzacji idei BIM wśród członków PIIB. W trakcie dyskusji doceniono programy
kształcenia na wyższych uczelniach technicznych
w zakresie BIM, jednakże zauważono całkowity
ich brak na kierunkach elektrycznych. Na kolejne
zaplanowane spotkanie przewidziano analizę faz
wdrażania BIM w Budownictwie.
opracowała
Barbara Klem

Egzaminy na uprawnienia budowlane w czasie pandemii

Sesje inne niż dotąd

Pandemia, skutkująca wprowadzaniem obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się Covid-19, mocno wpłynęła również na przebieg egzaminów na uprawnienia
budowlane w naszej Izbie. Z tego powodu odwołaliśmy wiosenne egzaminy w maju,
a sesja jesienna dotąd jest niewiadomą.

Podstawowym obowiązkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest nadawanie uprawnień
budowlanych. Ustawa Prawo budowlane przewiduje obowiązek przeprowadzania egzaminów
co najmniej dwa razy w roku. Procedura nadawania uprawnień składa się z dwóch etapów: kwalifikacja wniosków – sprawdzenie wykształcenia
i praktyki i egzaminu.
Tak więc, obie sesje egzaminacyjne, które wpisane były w stały harmonogram ważnych wydarzeń
izb, dotąd odbywające się na początku roku i zakończone egzaminem w maju oraz jesienią – zakończone egzaminem w listopadzie, zostały tym
razem poprzesuwane.
Kwalifikację wniosków przeprowadziliśmy w normalnym terminie, jak co roku, w lutym. Planowo
egzamin miał się odbyć w połowie maja. Komisja
ma obowiązek zawiadomić osoby dopuszczone
do egzaminu o miejscu i terminie tego egzaminu co najmniej na miesiąc przed terminem. Nie
zdążyliśmy wysłać zawiadomień. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PIIB podjęła decyzję o przesunięciu
sesji egzaminacyjnych: wiosennej na 4 września,
jesiennej na 4 grudnia (ta druga, dotychczas odbywała się w połowie listopada).

Normalnie egzamin testowy odbywał się dla
wszystkich zdających, w całej Polsce w jednym terminie, o tej samej godzinie, w tym samym dniu.
W tej sesji przewidziano egzamin w dwóch turach.
Pierwsza dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
druga – dla pozostałych specjalności. Chodziło o to,
żeby pomieścić wszystkich zdających z zachowaniem
przepisowych odległości.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowała
szczegółowe wytyczne, dotyczące przeprowadzenia egzaminów w sesji wiosennej z uwzględnieniem przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminu. Zdający musieli
podpisać odpowiednie oświadczenie przed wejściem
na salę egzaminacyjną. Zarówno zdający, jak i komisja oraz pracownicy obsługujący egzamin mieli
zasłonięte usta i nos. Mierzyliśmy zdającym temperaturę ciała. Zdający mieli w zawiadomieniach
o egzaminie podaną salę i numer stolika. W pobliżu
wejścia na salę egzaminacyjną umieściliśmy szkic sali
z numerami stolików, żeby zdający nie musieli szukać swojego miejsca. Koperty z testami czekały już
na nich na stolikach. Nie wolno było pożyczać sobie
długopisów, tylko mieć własne. Wypełnione testy
w kopertach były wrzucane do przygotowanych
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Andrzej Stasiorowski

kartonów. Do sprawdzania testów przystąpiliśmy
po trzech dniach. Podobnie w czasie egzaminów ustnych, stosowaliśmy ustalone środki bezpieczeństwa.
Z rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wynika, że podczas
przygotowania do egzaminu ustnego zdający mogą
korzystać z przepisów i norm przygotowanych przez
komisję albo własnych. Teraz mogli korzystać z własnych w formie papierowej albo przepisów udostępnionych przez komisję na komputerze i norm
na stronie internetowej PIIB. Nie było możliwości
korzystania z norm i przepisów w formie papierowej pożyczonych od kolegi, czy też izby.
Grudniową sesję przygotowywaliśmy przy założeniu, że będą obowiązywały te same ograniczenia co we wrześniu. Wysłaliśmy już zawiadomienia
do zdających. 29 października Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna podjęła uchwałę o odwołaniu sesji
grudniowej ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią. Termin sesji na razie
nie jest znany.
Andrzej Stasiorowski,
przewodniczący OKK W-MOIIB
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Weekendowy spływ kajakowy Łaźną Strugą, wspomnienie z początku lipca

Spotkania integracyjne, realizowane przez W-MOIIB są bardzo lubianą formą kontaktów pomiędzy członkami Izby

Aktywni i zdrowi

Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turnieje kręglowe, brydżowe, szachowe, tenis i koniecznie... regaty żeglarskie. Z tej bogatej
listy spotkań integracyjnych w tym roku wydarzyło się niewiele. A to, co udało się zorganizować, cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Izby. Tęsknimy za wspólnie spędzanym czasem, nie tylko w pracowniach projektowych i na placach
budów.

W tym roku Zespół ds. Organizacji Spotkań Szkoleniowo-Integracyjnych spotkał się cztery razy
i na bieżąco modyfikował plany. Generalnie liczba
uczestników integracji nie uległa zmianie, a wręcz
rosła. Było mnóstwo wątpliwości i wahania, czy jesteśmy w stanie organizować spotkania szkoleniowo-integracyjne przy zachowaniu obowiązujących
obostrzeń związanych z Covid-19.
Po wiosennym wyhamowaniu, od końca czerwca zdecydowaliśmy się na organizowanie imprez
na wolnym powietrzu tj. spływy kajakowe, regaty
okręgowe i wycieczka rowerowa. Oczywiście zrezygnowaliśmy z organizacji imprez z udziałem szerszej grupy osób takich jak Regaty Ogólnopolskie
i zapraszania przedstawicieli innych Izb, skupiając
się na środowisku W-MOIIB. Ukłon w stronę natury
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(uśmiech) bowiem warunki pogodowe sprzyjały
w organizowaniu spotkań na wolnym powietrzu.
3 października odbyła się wycieczka rowerowa
pod hasłem „Śladami Prusów”. Spod siedziby W-MOIIB w Olsztynie, wyruszyła 26-osobowa grupa rowerzystów (ogółem 32 uczestników – pozostali dotarli na miejsce niezależnie), składająca
się z członków izby i ich rodzin. Były dwie rodziny
z dwójką dzieci, a najmłodszy uczestnik, który dzielnie pokonał trasę, miał 6 lat. Trasa wycieczki wiodła
Olsztyńską Łynostradą, przez Wieś Sądyty i Grodzisko Pruskie. W miejscu, gdzie dawniej była wieś Sądyty, spotkaliśmy Alicję Dobrosielską ze Stowarzyszenia Pruthenia, która opowiedziała nam ciekawą
historię o miejscowości, pokazała gdzie znajdowało
się grodzisko pruskie oraz opowiedziała legendę

Najlepsza załoga Regat Okręgowych w klasie Omega
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o Diabelskim Moście, którego podpory możemy
do dzisiaj zobaczyć w wodach Łyny. Po tak sporej dawce interesujących informacji historycznych
grupa przejechała czerwonym szlakiem Olsztyńską
Łynostradą przez most na rzece Wadąg – obok
elektrowni wodnej Łyna w kierunku oczyszczalni
ścieków przy ul. Leśnej, by ostatecznie zaparkować
w Osadzie Kozackiej „Ataman” nad Jeziorem Tyrsko. Łączny dystans wyniósł 12 km w jedną stronę.
Po wspólnym zdjęciu u wrót Atamana uczestników wycieczki przywitał kozacki strażnik, zapraszając na ciepły posiłek. Po regeneracji sił odbył
się konkurs strzelecki z łuku. Najlepsi zawodnicy
i rodziny z dziećmi otrzymali upominki ufundowane przez W-MOIIB. Następnie próbowaliśmy
sił w strzelaniu z broni pneumatycznej w klasie

Najlepszym w strzelaniu z broni pneumatycznej w klasie kaliber 4,5 mm okazał
się kolega Marek, drugie miejsce zajęła Sylwia, a trzecie Zbigniew
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VII Regaty Żeglarskie W-MOIIB w klasie omega o Puchar Przewodniczącego W-MOIIB. Regat ogólnopolskich w tym roku nie udało się zorganizować

kaliber 4,5 mm. Najlepszym strzelcem okazał się
kolega Marek, drugie miejsce zajęła Sylwia, a trzecie Zbigniew. Po uroczystym wręczeniu nagród
i tradycyjnym zdjęciu pamiątkowym, rozpoczęły
się konkursy i zabawy grupowe. Punktem kulminacyjnym spotkania był występ członka zespołu
Horpyna i wspólny śpiew. Pogoda dopisała i wszyscy
zadowoleni oraz uśmiechnięci wróciliśmy rowerami do domu. Serdecznie dziękujemy uczestnikom
za udział w wycieczce. Gratulujemy szczególnie
najmłodszym rowerzystom wytrwałości i sprawności, no i brawa zwycięzcom konkursów.
Wreszcie złapaliśmy oddech „na wodzie” odbywając spływy kajakowe. Zorganizowaliśmy w tym roku,
niestety, tylko dwa. Pierwszy kilkudniowy, 3-5 lipca
Łaźną Strugą. Na wspólne, miłe spędzenie wakacyjnego czasu poświęciliśmy weekend. Zbiórkę ogłosiliśmy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
„Malinówka” w Malinówce Wielkiej w piątek po południu. Stawiło się ponad 40 osób. Miłym rozpoczęciem było wieczorne ognisko. W sobotę rano
wyruszyliśmy na wodę. Do pokonania był pierwszy
odcinek od miejscowości Jelonek do Malinówki. Wieczorem relaksowaliśmy się przy ognisku okraszonym
szantowo-biesiadnym akopaniamentem (uśmiech).
W niedzielę pełni satysfakcji i miłych wrażeń, dokończyliśmy spływ na odcinku Milanówka-Ełk.
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5 września – kolejny spływ, tym razem wyprawa na jeden dzień rzeką Kośna, prosta trasa – jak
podano w ogłoszeniu, 17 km drogi do pokonania
w 4-5 godzin. Do kajaków wsiadło 28 osób. Kośna
bierze swój początek w, malowniczo położonym
wśród Lasów Purdzkich, jeziorze Kośno. Jezioro
ma powierzchnię 5,6 km2, głębokość średnią 13,7 m,
maksymalną 44,6 m. W całości jest rezerwatem
przyrody. Poza fragmentem w górnym biegu rzeka płynie wśród pól i łąk, w trzcinowisku niekiedy
utrudniającym płynięcie. Przemieszczając się tym
krótkim szlakiem można zobaczyć wyjątkowe, zabytkowe młyny będące świadectwem gospodarczego wykorzystania rzeki w XIX w. Spływ rzeką Kośną
jest łatwy, rzeka ma spokojny nurt, niekiedy leniwy,
szerokość 6-10 m. Jest to doskonały szlak dla początkujących kajakarzy i spływów rodzinnych. Szlak
jest oznakowany na całej długości. Kośna kończy
swój bieg przy stawach rybnych w rejonie m. Patryki.
29 sierpnia odbyły się VII Regaty Żeglarskie W-MOIIB w klasie omega. Wystartowało dziesięć
załóg. Pogoda dopisała. Rywalizacje rozpoczęły
się o godz. 8 rano a zakończyły wieczorem. Regaty zostały zaplanowane tak, aby była rywalizacja
i możliwość popływania rekreacyjnie. Tradycyjnie
był czas na wieczorne szanty. Wszyscy uczestnicy
byli pełni energii i spragnieni „jeziornej bryzy”.

Podsumowując. Wielkim zaskoczeniem, dla mnie,
był liczny udział w wycieczce rowerowej, członków Izby z rodzinami. Sytuacja jest dynamiczna
i wszystko może się zmienić. Staramy się organizować spotkania w sposób ciekawy i przystępny.
Obecnie obserwujemy rozwój sytuacji. Bogaci o tegoroczne doświadczenia i biorąc pod uwagę liczne
głosy członków „za”, układamy plany na przyszły rok
licząc na to, że będzie lepiej. Spotkania szkoleniowo-integracyjne integrują członków i umożliwiają
wzajemne poznawanie oraz wymianę doświadczeń
zawodowych.
Każde spotkanie, integracja były nowym wyzwaniem i zawsze wszyscy wracali zadowoleni,
pełni energii i nadziei na kolejne ciekawe wydarzenie. Co przyniesie nowy rok 2021 nikt nie
wie lecz będziemy dążyli do tego, aby członkowie W-MOIIB mogli spokojnie wypoczywać
i integrować się. A teraz nic tylko czekać i być
dobrej myśli. Jedną z cech dobrego inżyniera jest umiejętność rozwiązywanie problemów
stosownie do sytuacji z zachowaniem przepisów
i logicznego myślenia.
Dariusz Stecki, przewodniczący Zespołu
ds. Organizacji Spotkań Szkoleniowo-Integracyjnych
opracowała Barbara Klem
zdjęcia: archiwum W-MOIIB

Wycieczka rowerowa pod hasłem „Śladami Prusów”. Podczas tego wyjazdu, wielu z was zwracało uwagę na potrzebę częstszej organizacji spotkań integrujących
środowisko inżynierskie
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Lżejsze fundamenty
– We wrześniu 2019 r. uroczyście otwieraliśmy
z Wami zakład produkcji silikatów. Mija
rok, jak spisuje się inwestycja?
– Byłbym w pełni zadowolony, gdyby nie pandemia. Zakład osiągnął pełną zdolność produkcyjną
i nic tylko sprzedawać. Sytuacja, o ile nie miała
głębszego wpływu na budownictwo jednorodzinne,
to na system deweloperski – tak. W budownictwie jednorodzinnym dominuje beton komórkowy, który jest naszą podstawową działalnością,
natomiast elementem murowym uzupełniającym
w budownictwie wielorodzinnym są właśnie silikaty. A tu widoczny jest zastój.
Zakład jest niezwykle wydajny, jak na tak małą
powierzchnię. linia paletyzacji jest ściśle upakowana i spełnia wszystkie funkcje, cykl produkcyjny
jest w pełni automatyczny, na zmianie pracują trzy
osoby. I to robi wrażenie na „znawcach tematu”.
Odwiedzali nas przedstawiciele krajowych i zagranicznych firm, specjalizujących się w budowie tego
typu zakładów. Byli pełni podziwu i uznania. Muszę
powiedzieć nieskromnie, że miałem z tego powodu ogromną satysfakcję. Różni nas też od innych
system dozowania składników. Wykorzystujemy
ten przeniesiony z produkcji betonu i to nam się
sprawdza. Wytrzymałość i dobrą jakość produktów
otrzymujemy nie przez większe ilości wapna, które
ma swoją cenę, ale przez idealny dobór uziarnienia piasku i maksymalne upakowanie struktury,
co ma wpływ na wygląd, wytrzymałość i parametry użytkowe końcowego wyrobu.
Zakład stworzyliśmy na miarę lokalnych potrzeb,
więc produkujemy 60-70 tys. m3 silikatów w skali
roku. Jesteśmy zadowoleni z osiąganej jakości
i ilości. Natomiast, co innego móc wyprodukować,
a czym innym jest satysfakcja rynkowa. Stan magazynu mówi sam za siebie.
– Prefbet działa wielokanałowo, wyróżnia
was wielość asortymentu i to ma z pewnością
wpływ na przetrwanie, jeżeli chodzi o ciężkie
czasy, czy – tak jak obecnie – epidemię...
– Tak. Podstawową działalność uzupełniamy
produkcją silikatu, wytwarzamy również elementy
drobnowymiarowe z betonu zwykłego i sprzedajemy beton towarowy. Tak szeroki front pozwala
na mobilność załogi, osiągamy efekt synergii, jeśli
chodzi o zatrudnienie i efekty ekonomiczne.
Natomiast, kusząc się na podsumowanie, trudny,
nietypowy, nie do przewidzenia rok 2020 mija nam
bardzo dobrze, jeśli weźmiemy pod uwagę beton
komórkowy. W betonie zwykłym mamy też niezłą
powtórkę roku ubiegłego. Żeby nie pandemia osiągnęlibyśmy kolejny rekord, jeśli chodzi o wielkość
produkcji i przychodów.

ARTYKUŁ REKLAMOWY

– Mimo trudnego roku, Prefbet nadal
się rozwija. Od miesiąca pracuje
kolejna nowa inwestycja – zakład
produkcji wyrobów betonowych...
– Tak, planowaliśmy również jej uroczyste otwarcie. Nie wyszło. Zakład pozwoli na rozwinięcie
produkcji elementów drobnowymiarowych, będących uzupełnieniem naszego asortymentu.
Produkujemy je od lat. Jesteśmy jedyni w kra-

Oddział Śniadowo, tel. 86 217 62 95
Oddział Łomża, tel. 86 218 06 72
Oddział Zambrów, tel. 86 475 04 24

www.prefbet.pl

Jerzy Michalak, prezes Prefbet Śniadowo

ju, jeśli chodzi o strop teriva z wykorzystaniem
bloczków z betonu komórkowego, do tego stopnia,
że wywarzamy we własnym zakresie również belki
stropowe. Jeśli chodzi o fundamenty, to dotychczas były to dość proste elementy, a my chcemy
iść dalej. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku budowlanym będzie coraz trudniej o pracowników
fizycznych i trzeba się liczyć z tym, że praca musi
być lżejsza. Wychodzimy, głównie do firm wykonawczych, z ofertą bloczków fundamentowych
szalunkowych. Znacznie lżejszych, pozwalających na szybką realizację części fundamentowej
obiektu, poprzez układanie ich na sucho. Działają
na zasadzie szalunku traconego. Mamy nadzieję,
że to zachęci do wdrażania tych elementów na budowach. Dziś tego typu rozwiązania są bardzo
popularne na zachodzie i południu Europy, wkraczają już do Polski południowej, natomiast u nas
jeszcze tego nie ma.
Linia jest na tyle wszechstronna, że pozwoli nam
na produkcję wielu innych wyrobów poza pustakami fundamentowymi. Opuszczać ją będą elementy
architektury ogrodowej, w których beton imituje
wyroby naturalne granit czy piaskowce. Mamy
pytania o elementy drogowe, to w związku z realizacją Via Baltika. Widzimy w tym temacie duże zapotrzebowanie na płyty ażurowe i to od nich zaczęliśmy produkcję w nowym zakładzie „betonowym”.
– Odbiorcą niemal 40% produkcji Prefbetu jest
wieś. W budownictwie inwentarskim furorę
robią bloczki z betonu zwykłego z wkładką
styropianową. Jakieś nowości w tym temacie?
– Wzbogacimy system o element narożny również z izolacją. Ich produkcję przeniesiemy do nowego zakładu, a co za tym idzie, produkt będzie
bardziej gładki, ściana bardziej jednolita. Nowością
są natomiast elementy z betonu antymikrobiologicznego. Mamy już badania, przygotowujemy
się do ich produkcji. Będą to materiały odporne
na destrukcję biologiczną.

– To dużo, ale wiem, że macie Państwo plany
dalszego udoskonalania procesu produkcji?
– Wykorzystujemy regionalne programy pomocowe i, w ich ramach, realizujemy obecnie dwa
projekty. Jeden będzie sfinalizowany na przełomie
tego i przyszłego roku, chodzi o urządzenie separujące elementy z betonu komórkowego. Pozwoli
to osiągnąć lepszą jakość wyrobu. Poza tym, będziemy mogli zoptymalizować proces autoklawizacji, bo penetracja pary poprzez wyrób będzie
lepsza. Skrócimy cykl, czyli de facto, zwiększymy wydajność linii bez dodatkowych nakładów.
Jedno urządzenie, jeden proces a zwiększenie
i jakości, i wydajności. Drugi projekt, to pomysł
wprowadzenia na rynek innowacyjnych wielkowymiarowych elementów zbrojonych z betonu
komórkowego. Zmieniamy trochę profil, w stosunku do tego co oferują inni producenci. Patrzymy
z punktu widzenia wykonawców, staramy się
być bardziej praktyczni. Jak już wspomniałem
wcześniej, odczuwa się brak pracowników fizycznych na budowach, stąd pomysł produkcji
dużych płyt 24x60x276cm. Będą one montowane
w pionie i tylko sprzętem. Znacznie przyśpieszą
budowy. Projekt ten realizowaliśmy z Instytutem
Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Politechniką
Warszawską. W przyszłości elementy te mają
pozwalać na realizację modułowych jednokondygnacyjnych domów jednorodzinnych tanich
i szybko wznoszonych. Jesteśmy już po badaniach
i próbach, planujemy to uruchomić w drugim półroczu 2021 r. Konkurencja już nas podsłuchała, ale
i tak ich wyprzedzamy, więc będziemy pierwsi.
– Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, Pan
wyjeżdżał świętować sukces – mistrzostwo
Polski w sztafecie 4x400 m młodzieży z klubu
lekkoatletycznego „Luks Prefbet Śniadowo”.
A więc nie tylko beton i silikaty (uśmiech)?
– Od prawie 20 lat Prefbet jest głównym sponsorem klubu, prowadzonego przez Andrzeja
Korytkowskiego. Jego zapał i chęć pracy z młodzieżą jest imponująca, więc nic dziwnego, że klub
osiąga efekty na arenie krajowej. Więc trudno nie
pomagać. Wspomagamy też lokalny klub piłkarski. Z racji tego, że mamy oddział w Zambrowie,
to naturalnie wspieramy też Olimpię Zambrów.
Z racji pandemii dostało się Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego, równowartość samochodu. Wspomagamy lokalnie pogorzelców,
poszkodowanych w innych żywiołach pogodowych i sytuacjach losowych. Bardzo aktywną
osobą jest Gabriela Piszczatowska, szefowa
GOK-u w Śniadowie. Perełka, jeśli chodzi o działalność kulturalną. Nie da się być obojętnym na inicjatywy, jakie podejmuje z młodzieżą.

Niech Boże Narodzenie przyniesie spokój i radoś ć
a Nowy Rok obdarzy pomyślnością i szczę ściem
BIULETYN INFORMACYJNY
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Widok na plac budowy wieży widokowej w Kurzętniku. Czy obiekt stanie się największym magnesem przyciągającym do regionu rzesze turystów?

Na Kurzej Górze w Kurzętniku powstaje, druga co do wysokości, wieża widokowa w kraju

Spacer wśród chmur

Wieża to nie tylko piękne widoki, ale całkiem długi spacer. Stanie pomiędzy narciarskimi trasami zjazdowymi, a prowadzić do niej
będzie blisko dwukilometrowa ścieżka, zbudowana z drewna akacjowego. Na trasie, prowadzącej do wieży, zwiedzający będą
mogli zapoznać się m.in. ze średniowieczną historią regionu, przy pomocy specjalnych, interaktywnych instalacji edukacyjnych.

Jeśli sądzić po doświadczeniach wieży, jaka stanęła w Krynicy Zdroju – stanie się celem licznych wycieczek dla całych rodzin, wycieczek szkolnych, czy
wszystkich spragnionych niecodziennych przeżyć,
niemal „wśród chmur”. Wejście na szczyt będzie dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami.
Obiekt stanie się częścią całorocznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku (Pomiędzy Toruniem a
Olsztynem, niespełna 30 km od Iławy). Ma ożywić
ruch turystyczny w regionie. Wśród już funkcjonujących w Ośrodku atrakcji, trzeba wymienić trasy
zjazdowe dla narciarzy i snowboardzistów, szkółkę
narciarską, lodowisko, kompleks tubingowy, wypożyczalnię sprzętu zimowego oraz, oczywiście,
znakomitą restaurację serwującą m.in., pizzę prosto
z pieca opalanego drewnem.
Choć na razie w budowie, już dziś rozmach porzedsięwzięcia robi wrażenie. Na żelbetowym fundamencie wyrośnie konstrukcja ciesielska, prawdopodobnie druga w Europie pod względem wysokości.
Sama konstrukcja wieży będzie miała ponad 35 m
wysokości, jednakże różnica wzniesień między stacją
dolną (zlokalizowaną na trasie zjazdowej) a szczytem będzie wynosić aż około 70 m – to odpowiednik ponad 20-piętrowego wieżowca!
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Prace nad powstaniem wieży w Kurzętniku
trwają od końca 2019 r., choć konkretne roboty budowlane ruszyły wiosną 2020 r. Wykonują
je polscy konstruktorzy, budowlańcy a przede
wszystkim cieśle. Zaprojektowali ją także polscy
architekci. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu,
konstrukcja będzie spełniać wszystkie standardy
bezpieczeństwa.
Termin zakończenia prac planowany jest na przyszły rok. Wraz z amatorami pięknych widoków już
zacieramy ręce, upsss... nogi (uśmiech). Ale póki co,
zdradzamy trochę szczegółów.
Inwestycja budowana w Kurzętniku jest zbliżona
do dostępnej już wieży widokowej w Krynicy Zdroju (w województwie małopolskim). Posadowiona
jest na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena
(896 m n.p.m.), wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej, ma niespełna 50 m wysokości a na szczyt
prowadzi ponad kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. „Drewniana ścieżka” wznosząca
się stopniowo do góry, podpierana jest przez 18
wież wsporczych i 87 słupów. Przy projektowaniu,
pierwszy raz w Europie, zastosowano w dwóch
miejscach system piętrowej ścieżki. Dzięki wykorzystaniu wyjątkowego drewna z akacji, inżynierowie stworzyli solidną konstrukcję spełniającą

Do wykonania fundamentu wieży widokowej użyto 160 tys. kg stali

zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i gwarantującą walory estetyczne. Umiejscowienie trasy
w koronach drzew niewątpliwie potęguje doznania
związane z podziwianiem walorów krajobrazowych
okolicy. Łączna długość ścieżki wynosi ponad kilometr. Na trasie zwiedzający mogą bliżej poznać
okoliczną przyrodę oraz historię regionu, dzięki
przemyślanym i przyciągającym uwagę dzieci
instalacjom edukacyjnym. Dodatkową atrakcją,
szczególnie dla najmłodszych jest, mierząca 60 m,
zjeżdżalnia. Na wieżę trzeba wejść samemu, ale
przynajmniej na początek ścieżki można się dostać nowoczesną, 6-osobową kolejką krzesełkową,
wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe. Można
też wybrać spacer od podnóża góry – utwardzoną drogą widokową. Ten wyjątkowy projekt jest
pierwszym tego typu w Polsce i w Europie i, jak
na razie, jest to jedyna taka wieża w Polsce. Ale
już niedługo...
Ośrodek w Krynicy Zdroju – Słotwiny Arena –
wraz z Kurzą Górą należy do Grupy Pingwina. Skupia
ona pięć całorocznych ośrodków narciarsko-rowerowych w Beskidach (Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój, Skolnity Ski&Bike w Wiśle, Czarny Groń
w Rzykach, Kasina Ski&Bike w Kasinie Wielkiej)
oraz na Mazurach (Kurza Góra) tworzących serdeczną atmosferę zarówno dla pasjonatów białego
szaleństwa jak i dla całych rodzin, dając im możliwość różnorodnego, aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu: na nartach, na snowboardzie, na rowerze albo po prostu na spacerze wśród
koron drzew i najpiękniejszych widoków w Polsce.
Ośrodki Grupy Pingwina słyną z tego, że bardzo
dbają o jakość obsługi i infrastruktury: narciarze
twierdzą, że trzyma wręcz alpejski poziom. Jako
jedyny operator w Polsce Grupa Pingwina oferuje
unikalny całoroczny KARNET 365 na narty i rower
oraz miłe niespodzianki.
opracowała Barbara Klem
Fot. Magda Adamczewska
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Zadaszenie trybuny będzie miało kształt piłki do rugby. Zainstalowane na nim będą panele fotowoltaiczne o mocy 100 kW. Na wyższej części skarpy, nad trybunami,
powstaną loże rodzinne na kilkanaście osób każda. Ma to nadać stadionowi rodzinnego charakteru

Olimpijski stadion rugby w Olsztynie – jedyna taka społeczna inicjatywa w Polsce

Piłka wcale nie jest okrągła

Przyrodniczo, historycznie i architektonicznie – wyjątkowe miejsce na mapie Olsztyna. Z końcem października ruszyła budowa
trybun. Planujemy, aby wiosną zasiedli na niej pierwsi kibice. Dobiega też końca projektowanie oryginalnej konstrukcji jego zadaszenia. Końca zaś nie ma pomysłom rugbystów na dalsze uatrakcyjnianie tego miejsca.

Obszar 27 tys. m2 położony w dolinie, u zbiegu ul. 15 Dywizji (była ul. Gietkowskiej) i doliny
Łyny w Olsztynie. Teren jest otoczony od północny
i wschodu dwiema wysokimi skarpami, zaś od strony zachodniej roztacza się widok na rzekę, która
stanowi jego naturalną granicę. Na wejście zostało
tylko południe (uśmiech).
Stadion, swą genezą, sięga czasów wojsk dragońskich. Wtedy teren był przeznaczony do ujeżdżania
i treningu wojskowych koni. Jego walory i położenie w centrum Olsztyna, na Zatorzu obok Starego
Miasta nad Doliną Łyny, spowodowało, że jego
przydatność, z biegiem czasu, zaczęła ewaluować.
Powstały korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, aż
do czasu, kiedy w 1976 r. stadion przejęli rugbyści
Budowlani Olsztyn.
Po wielu latach istnienia Budowlanych w odmianie rugby 15-osobowym, powstała drużyna seniorska rugby 7, jest to odmiana rugby olimpijskiego.
W ślad za rozwojem, powstała Akademia Rugby
i drużyna żeńska. Drużyna rugby XV, w wyniku
przemian gospodarczych, uległa zawieszeniu, pozostała drużyna 7-osobowego rugby, która istnieje
do dzisiaj. Mężczyźni startują w systemie Polskiej
Ligi Rugby 7, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski, zaś kobiety w Mistrzostwach Polski. W szkołach
podstawowych klasy 4 -6 jest prowadzony program
Rugby Tag. Projekt jest przeznaczony dla najmłodszych adeptów. Jest to forma bezkontaktowa, gra
polega na zrywaniu tagów, które wiszą na biodrach zawodnika, nie wolno szarżować, używać siły,
czy wyrywać piłki. W ten sposób przygotowujemy

bazę przyszłych zawodników. W ramach rozwoju,
WMOZR założył kolejne kluby i sekcje w województwie. Pow stały kluby w Elblągu, Giżycku, Szczytnie,
Stawigudzie, Purdzie. W Elblągu uruchomiliśmy
projekt innowacyjny Rugby Łamie Bariery. Jest on
prowadzony wspólnie z terapeutkami i trenerkami
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 w Elblągu.
Do 2017 r. nikt nie planował rozbudowy stadionu.
Dopiero dzięki nawiązaniu współpracy Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby z Warmińsko-Mazurską OIIB oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i innymi podmiotami, zaczęły
powstawać koncepcje budowy stadionu. Sceptycy
nie dawali szans pomysłowi odbudowy społecznej.
Jak się szybko okazało, koncepcja rugbystów znalazła wielu zwolenników. Inżynierowie, projektanci,
geolodzy i branżyści zaczęli dostrzegać wyjątkowość inicjatywy.
Teren przez wiele lat nieużywania, był mocno
zaniedbany. Na przełomie lat 2017 i 2018, rugbyści
zorganizowali czyn społeczny i wspólnie z mieszkańcami Olsztyna uprzątnęli cały teren. Zarejestrowaliśmy zbiórkę publiczną i uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, zaczęliśmy
pozyskiwać 1% podatku, zachęcamy nadal – KRS
0000703910.
Prace stricte budowlane zaczęliśmy od ogrodzenia. Pojawił się płot o długości ok. 1.200 mb,
została doprowadzona woda i prąd. Sporządzono
plan zagospodarowania terenu. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 300 tys zł. W trakcie, rodziły się

kolejne pomysły i koncepcje rozbudowy. Stadion
ma naturalną skarpę, którą postanowiliśmy wykorzystać do zaprojektowania trybuny. Projektuje się
na fragmencie istniejącej skarpy naziemne trybuny
sportowe z wkomponowanym boksem sędziowskim, ich budowa jest w trakcie realizacji.
Konstrukcja trybuny wydawałaby się prosta, skarpa i siedziska, ale z uwagi, że część skarpy jest nasypowa, luźna, należało zastosować kilka rozwiązań
technicznych. Przede wszystkim należało zaprojektować odwodnienie skarpy, gdyż wody opadowe i gruntowe gromadziły się w luźnej strukturze
tworząc stałe miejsca zalegania wody. Kolejnym
ważnym elementem jest ustabilizowanie skarpy.
Musieliśmy wziąć pod uwagę fakt, że na górze
skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się
parkingi i bloki. Generalnie konstrukcja znajdująca się w ziemi będzie tworzyć swoistą kratownicę
trójwymiarową. Takie rozwiązanie zdecydowanie
utworzy szkielet skarpy i ją w zasadniczy sposób
ustabilizuje. Trybuny podzielono na dwa sektory
złożone z trzech bloków każdy. Na blok składa
pięć rzędów po 16 miejsc siedzących. Ogólnie zaprojektowano 480 miejsc siedzących, w tym 460
siedzisk montowanych w ramach realizacji wygranego projektu finansowego z Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego. Siedziska mocowane
są do konstrukcji żelbetowej.
Układ komunikacji pionowej poprzez schody o szerokości 1,2 m, obsługujące co najmniej
jeden blok widowni. Schody skrajne ograniczone balustradami od stron zewnętrznych (boks
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sędziowski, pozostałe części skarpy). W części
środkowej pomiędzy sektorami trybun zaprojektowano tzw. boks sędziowski, ograniczony z trzech
stron ścianami oporowymi, gdzie przewiduje się
sytuowanie stanowiska dla sędziów przeprowadzanych zawodów oraz miejsca do oglądania widowisk sportowych przez osoby niepełnosprawne.
Na dachu zamontowanych modułów w boksie
powstanie miejsce dla mediów. Teren ten, podobnie jak chodnik przed trybunami i poziome
powierzchnie przed rzędami miejsc na widowni
wykończone zostaną kostką betonową. Wartość
budowy trybun to 540 tys. zł.
Zaprojektowania, tego nieco futurystycznego
pomysłu trybun, podjęli się projektanci Dominik
Sędzicki i Jarosław Bąkowski z Primal Arch Afiliacja
– Politechnika Gdańska, którzy są w trakcie realizacji
projektu. Konstrukcja nośna będzie miała postać
żelbetowych pylonów, zespolonych z murem oporowym zabezpieczającym i stabilizującym skarpę.
Przekrycie dwukrzywiznowe, w stalowej konstrukcji
wieszarowej, z perforowanymi blachownicami żeber. Konstrukcja zostanie podwieszona do pylonów stalowymi cięgnami, kotwionymi punktowo
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w żelbetowych stopach fundamentowych. Dach
będzie zabezpieczony przed działaniem wiatru
stalowymi ściągami, również kotwionymi na własnych fundamentach. Przekrycie z blachy trapezowej, układanej w dwóch warstwach z możliwością
przewietrzania, w celu zmniejszenia sił ssących
pochodzących od wiatru. Przekrycie stanowi podstawę montażu modułów paneli fotowoltaicznych,
o szacunkowej powierzchni 2 tys. m2.
Kolejnymi projektami, które powstają, są projekt płyty treningowej o powierzchni 2.400 m2
ze sztuczną nawierzchnią, no i płyty głównej o powierzchni 10 tys. m2 i sztucznej nawierzchni. Płyty
będą posiadały certyfikaty laboratorium Federacji World Rugby. Pod płyty zostanie wymieniony
grunt na głębokość 60-80 cm i zostanie zastąpiony
warstwami o różnych frakcjach. Całość zostanie objęta odwodnieniem, układanym co 3 m w poprzek
płyty i połączonym z odprowadzeniem głównym.
Wstępnie woda będzie gromadzona w istniejącym
podziemnym betonowym zbiorniku o pojemności
ok. 600 m3, który pozostał po starym „piaskowniku” z kanalizacji burzowej. Woda będzie powtórnie
użyta do obsługi terenu.

Warstwy płyt zaczynają się od warstwy gruntu
rodzimego, gdzie wzmacniamy dno wykopu geowłókniną. Następnie warstwa odsączająca z piasku
10 cm, kruszywa: łamane frakcji 31,5-63 mm – 18 cm,
łamane frakcji 4-31,5 mm – 15 cm, miał kamienny
frakcji 0-4 mm – 3cm. Przed położeniem warstwy
sztucznej nanosi się na całość warstwę amortyzacyjną In-situ grubości 2,5 cm. Stanowi to jeden wielki,
wypoziomowany ze spadkami monolit amortyzacyjny. Warstwę użytkową stanowi sztuczna trawa
tuftowana typu monofil. Trawa z rodzaju polietylenowego grubości 6 cm jest uzupełniana piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchnia
jest wykonana z dwóch rodzajów włókien, diamentowe i skręcone spiralnie lub jeden przekrój włókna: diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami.
Obecnie przygotowujemy projekt umowy
i po uzyskaniu zgody i akceptacji właściciela – Urzędu Miasta, przystąpimy do realizacji ukończenia
rozpoczętego projektu budowlanego oraz zdobycia
pozwolenia na budowę. Zakładamy, że jeżeli okres
pandemii nie ulegnie przedłużeniu, inwestycję zakończymy w drugiej połowie 2021 r., koszt całkowity
ok. 3 mln zł brutto.

Teren zostanie wyposażony w ławki, leżaki parkowe, zostanie doświetlony lampami solarnymi, powstaną tablice informacyjne o wojskach dragońskich, przyrodzie
i historii stadionu. Będzie tu można zorganizować śniadania na Łyną, czy kameralne spotkania np. teatralne
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Izolacje pianką PUR otwartokomórkową

Szczelny
i oddychający budynek
W dobie drożejących cen energii nikt nie ma wątpliwości, jak ogromne znaczenie ma izolacja termiczna budynków. Na polskim rynku
sukcesywnie rośnie popularność technologii ocieplania innych niż
tradycyjny styropian lub wełna mineralna. Izolacja pianką poliuretanową to świetny przykład rozwiązań, które po początkowej nieufności
inwestorów zyskały na popularności. Rozbudowaną gamę produktów do izolacji natryskowych znajdziemy w ofercie firmy ICYNENE.
Szczelność powietrzna
budynku
Ocieplanie pianką poliuretanową to obecnie
najskuteczniejsza metoda na poprawę parametrów termicznych budynku. Aby jednak w pełni
zrozumieć, jakie znaczenie ma ocieplenie domu
dla komfortu termicznego mieszkańców, warto
zatrzymać się na dłużej przy pojęciu szczelności powietrznej, która przekłada się w prosty
sposób na to, czy jest on energooszczędny,
czy też nie.
Często można spotkać się z opinią, że konstruowanie super szczelnych budynków ma też swoją
negatywną odsłonę, bo życie w domu, w którym
uniemożliwiona jest wymiana powietrza, przypomina próby oddychania z workiem foliowym
na głowie, a nadto – sprzyja rozwojowi pleśni,
grzybów, zawilgoceń. Jest to mit, który powstał
na skutek mylenia pojęć. Szczelność powietrzna
budynku w powszechnej opinii bywa traktowana
jako synonim przepływu dyfuzyjnego pary wodnej. A przepływ ten – jeśli jest uniemożliwiony
lub ograniczony – rzeczywiście powoduje powstawanie zawilgoceń i wszystkich jego negatywnych konsekwencji, nie jest on jednak tym
samym, czym przepływ powietrza. O budynku,
nawet najbardziej szczelnym, możemy więc powiedzieć, że „oddycha”, jeśli przepływ pary wodnej
(a nie powietrza!) z przegród budynku odbywa się
w sposób niezakłócony.
Właśnie z tego powodu tak istotne znaczenie
ma dobór materiałów izolacyjnych, które z jednej
strony uniemożliwią przepływ powietrza i straty
ciepła przez nieszczelne przegrody, z drugiej zaś
– pozwolą budynkowi „oddychać” i nie zatrzymają
pary wodnej, która mogłaby doprowadzić do powstawania zawilgoceń.
Izolacja poddasza pianką PUR otwartokomórkową, która jest paroprzepuszczalna i jednocześnie

stawia opory dla przepływu powietrza odpowiada tym samym na potrzeby najbardziej wymagających inwestorów, świadomych roli, jaką pełni
ocieplenie budynku.

Szczelność budynku
a komfort termiczny
Warto też pomyśleć o własnej wygodzie i dobrym samopoczuciu. Nie ma możliwości uzyskania
komfortu termicznego w źle zaizolowanym domu,
nawet jeśli posiadamy świetnie zaprojektowany system grzewczy. Do tego dochodzi jeszcze ciągły
ruch powietrza w pomieszczeniach, wywołujący
nieprzyjemne uczucie chłodu. Niekontrolowany napływ powietrza do wnętrz daje też o sobie
znać w postaci przeciągów, które są szczególnie
dotkliwie odczuwalne przy silnym wietrze, obniżając temperaturę pomieszczeń i komfort przebywania w budynku.

Pianki
do zadań specjalnych
Dzięki temu, że pianka PUR z biegiem czasu nie osiada, nie zmienia swoich właściwości,
a także zapobiega rozwojowi pleśni na swej powierzchni, jest zdecydowanie bardzo trwałym
rozwiązaniem. Pianka natryskowa sprawdzi się
nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale
także i obiektach przemysłowych, handlowych,
czy rolnych. Idealne przyleganie do podłoża nawet
po wielu latach od aplikacji, elastyczna, komórkowa
struktura, która obniża poziom hałasu oraz brak
toksycznych substancji sprawia, że tego typu izolacje sprawdzają się nawet w przypadku bardzo
rygorystycznych wymagań inwestora.
Damian Holewa

Inżynier Warmii i Mazur

Doskonalenie zawodowe Warmińsko-Mazurskiej OIIB w dobie epidemii

Szkolenia online

w praktyce

Kiedy piszę ten artykuł, jest 2 listopada 2020 r., mamy w Polsce 15.578 zachorowań na Covid-19. Wirusolodzy zapowiadają dalszy
i to znaczny wzrost tej liczby. Kłopotliwa jest praca w biurach, na budowach, a przecież inżynier powinien się jeszcze ciągle szkolić...

Do tej pory branża budowlana funkcjonowała,
w porównaniu do innych dziedzin gospodarki,
prawie normalnie. Normalnie, to znaczy uwzględniając obostrzenia, ale prawie nie zmniejszając
produkcji. Pomimo strachu, jaki wszystkich ogarnął
w marcu tego roku, jako nieliczni pracowaliśmy
dalej. Jako kierownicy budowy musieliśmy i musimy bezpośrednio nadzorować swój obiekt/obiekty i osobiście kierować pracującymi murarzami,
zbrojarzami, krótko mówiąc, załogą. Opcja zdalna,
dopuszczalna w innych zawodach i dziedzinach
gospodarki, w naszej budowlanej rzeczywistości
jest po prostu nierealna.
Również inspektorzy nadzoru, w większości przypadków, pracowali normalnie, weryfikując zgodność projektu z faktycznie wykonywanymi zadaniami na budowie. Najłatwiej z naszej branży, jeśli
chodzi o zachowanie dystansu społecznego, mają
projektanci. Projektowanie zdecydowanie nadaje
się do prowadzenia w ramach pracy zdalnej. Zespoły projektowe pracują w niedużych składach
osobowych lub wręcz każdy samodzielnie w domu.
W zaistniałej epidemicznej sytuacji w utrzymaniu
produkcji całej branży pomagała specyfika pracy,
czyli: po pierwsze praca w niedużych zespołach,
zwykle w pewnym oddaleniu i, po drugie, praca
na świeżym powietrzu.
Bez względu na sposób wykonywania pracy
i panującą pandemię, każdy z nas musi się szkolić. Wprowadzane nowe technologie, zmieniane
przepisy nakładają na nas obowiązek ich poznania
i stosowania w praktyce. Oczywiście oczekiwania
branż co do zagadnień są różne. Innych szkoleń
wymaga branża drogowa a innych sanitarna. Pandemia spowodowała, że często trzeba było organizować wykłady online.

Szkolenia online niestety mają wady. Po pierwsze,
uczestnicy mogą mieć otwarte na pulpicie komputera dodatkowe aplikacje, takie jak Facebook, bądź
zerkać na strony internetowe, szukając czy śledząc
sytuację polityczną albo, co najczęściej wykonywane, odpisywać na emaile. Telefon, który dzwoni
podczas szkolenia, też nie zostanie pominięty. Nie
mamy takich blokad jak na szkoleniu stacjonarnym
i mamy silną pokusę zajmować się jednocześnie
innymi rzeczami.
Drugą wadą szkoleń internetowych, są problemy techniczne. Nie mam tu na myśli tylko
kłopotów ze sprzętem. Biorąc udział w szkoleniu online, uczestnik powinien mieć również
komfortowe i spokojne miejsce. W domu czasami trudno o takie. Oba te czynniki mogą powodować, że nie każdy zdecyduje się na udział
w zajęciach online.
Dostaliśmy wiele informacji od naszych członków,
że nie chcą szkoleń online tylko szkolenia tradycyjne. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych mają na sali
kontakt ze sobą a także z wykładowcą. Mogą podać
sobie ręce przy powitaniu, obserwować komunikację niewerbalną, szybko wyrazić opinię. Całkowicie
mogą skupić się na szkoleniu, bo nic ich nie rozprasza. Przebywanie w trakcie zajęć poza domem,
czy siedzibą firmy, w komfortowym pomieszczeniu umożliwia pełną koncentrację na rozważanym
problemie.
We wrześniu br. dzięki małej ilości zakażeń,
udało się przeprowadzić szkolenia stacjonarne
o zmianach w Prawie budowlanym, które obowiązują od 19. września. Jednak w dobie istniejącej
pandemii jesteśmy zmuszeni coraz częściej do organizowania szkoleń internetowych. Co prawda
nie są one lubiane przez większość członków

izby, ale przecież i ten tryb przekazywania wiedzy ma swoje zalety.
Po pierwsze nie ponosimy kosztów związanych
z przemieszczaniem się na szkolenia stacjonarne.
Często odległości są bardzo duże. Nikt nie chce
jechać np. z Ełku na szkolenie do Olsztyna i odwrotnie. Ponadto nie tracimy czasu na dojazdy.
Uruchamia się komputer i jest się już na szkoleniu.
Zajmuje to zdecydowanie mniej czasu niż udział
w szkoleniu tradycyjnym.
Niezależnie od sposobu zorganizowania zajęć
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego zależy, aby poznać potrzeby oraz oczekiwania
naszych członków Izby. Dlatego na każdym szkoleniu stacjonarnym prosimy o wypełnienie ankiet
ze szczególnym naciskiem na tematykę szkoleń.
Nasze szkolenia mają być prowadzone przez specjalistów dla praktyków, dlatego co jakiś czas weryfikujemy te ankiety i sprawdzamy, jaka tematyka
jest preferowana w danym momencie. Dzięki temu
możemy odpowiednio dobrać tematy, które należy
aktualnie omówić.
W moim wcześniejszym artykule pisałem o tzw.
ABC budownictwa, czyli podstawowych informacjach, które interesują wszystkich związanych z budownictwem, niezależnie jaką specjalnością kto się
zajmuje. Komisja widzi potrzebę kontynuowania
tego rodzaju szkoleń.
Do tej pory szkolenia internetowe nie były przeprowadzane przez naszą Warmińsko-Mazurską Izbę,
ale pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że to się
zmieni. Do tematu będziemy wracać.

Potrzebne będzie oczywiście zaplecze szatniowo-sanitarne (pomysł na rozwiązanie w systemie
modułowym) składające się z czterech szatni i czterech łaźni o powierzchni ok. 200 m2 czy studni głębinowej, która oczekuje na pozwolenie na budowę.
Oprócz stricte stadionowych projektów powstał
pomysł zagospodarowania terenu wokół stadionu
o nazwie edukacyjny ekotaras. To, miejsce w postaci

naturalnej półki, płaskiego, półokrągłego płaskowyżu, między główną płytą stadionu a doliną Łyny.
Obszar ma być zagospodarowany z przeznaczeniem
dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie pełnił rolę
miejsca edukacji, w tym celu szkoły będą zachęcane
do prowadzenia plenerowych zajęć z historii, biologii, czy geografii, połączonych z zajęciami z wychowania fizycznego. Na realizację tej koncepcji

zdobyliśmy 500 tys. zł. W dalszej części rozwoju tego
obszaru zostaną podjęte kroki do pozyskania terenu pod rozbudowę bazy noclegowej i rekreacyjnej.
Całość ma tworzyć kompleks sportowo-rekreacyjny i kulturalny. Zachęcamy do współpracy
z Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związkiem
Rugby ludzi, instytucje i firmy, którym na sercu leży
zachowanie tego niewielkiego naturalnego fragmentu miasta. To jedyna perełka w środku Olsztyna
z takimi możliwościami wykorzystania naturalnych
walorów. Poszukujemy do współpracy partnerów
i firm chcących współtworzyć to niezwykłe miejsce.

Paweł Wiśniewski,
przewodniczący Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
W-MOIIB

Henryk Pach, prezes Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby
Rys. Dominik Sędzicki i Jarosław Bąkowski
z Primal Arch Gdańsk
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Olsztyńska budowa Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji najbezpieczniejszą w skali
kraju

Wzorowa budowa

Budowa Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymała pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie,,Buduj
bezpiecznie’’, organizowanym przez Główny i Okręgowe Inspektoraty Państwowej
Inspekcji Pracy. Jury doceniło szczególne zaangażowanie Tomasza Sutko – kierownika
budowy w zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy w procesie realizacji budynku
dydaktycznego. No... gratulacje!

||

Tomasz Sutko, jako kierownik budowy, wyznaczał
cotygodniowe kontrole bezpieczeństwa
na budowie z udziałem inspektora bhp oraz
inżyniera budowy

||

Budowa, zgodnie z planem BiOZ, miała wyznaczone miejsca na składowanie materiałów, pomieszczeń
socjalno-biurowych. Skrajnie otworów zabezpieczone były przed upadkiem osób i narzędzi. Prace na wysokości
z koniecznością używania szelek bezpieczeństwa i linek asekuracyjnych

Przygoda Tomasza Sutko, inżyniera z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
członka Warmińsko-Mazurskiej OIIIB, pracującego
w firmie Adamietz w Strzelcach Opolskich, z rywalizacją o bezpieczeństwo zaczęła się na szczeblu
lokalnym. Marian Puzewicz, starszy inspektor pracy z PIP w Olsztynie, zauważył szczególną dbałość
o bezpieczeństwo na placu budowy Centrum i zgłosił ją do konkursu okręgowego. Wzorowa budowa
zajęła tu pierwszą lokatę i powędrowała wyżej. Sukces powtórzyła w skali kraju, nagrodę pan Tomasz
odebrał z rąk Głównego Inspektora Pracy podczas
tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „Budma” ’2020 w Poznaniu.
Kilka słów na temat budowy. Pięciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna) budynek Centrum
powstał w technologii żelbetowej płytowo-słupowej
ze ścianami wypełniającymi osłonowymi. Komunikacje pionową zapewniają dwie klatki schodowe z szybem windowym. Posadowienia bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Dla zobrazowania

||

wielkości inwestycji, jeszcze kilka liczb: powierzchnia
użytkowa ok. 4 tys. m2 i kubatura ok. 20 tys. m3.
Czas realizacji: od 01.04.2019r.-do 21.07.2020r.zakończony pozwoleniem na użytkowanie. Wdrożone
w procesie realizacji rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pracy, stosowane na budowie, pozwoliło bezpiecznie zakończyć zrealizowany obiekt bez
wypadku przy pracy. Czas najwyższy oddać głos
panu Tomaszowi, jak osiąga się taki sukces:
– Kluczem do właściwej organizacji pracy jest
dobry zespół ludzi, z którymi współpracowałem
na wyróżnienie w tym miejscu zasługuje Pani Marta Gołota inżynier budowy – mówi. – Podstawą
do działania jest właściwie sporządzony Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Musi być czytelny, jasny, przejrzysty, a przede wszystkim, zrozumiały dla pracowników produkcyjnych. Podstawą
na budowie, oprócz ogrodzenia i tablicy informacyjnej, musi być wskazanie punktu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz punktu p.poż. Każdy
pracownik na budowie musi być traktowany jako

Punkt p.poż., apteczka, punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, tablica
informacyjna i zarządzenia prezesa Adamietz oraz miejsce zbiórki do ewakuacji

||

partner przy realizacji projektu i znać swoje prawa i obowiązki. Kolejnym elementem właściwego
planu BiOZ jest instrukcja bezpiecznego wykonywania robót. Każda z firm współpracujących, musiała opracować i przedstawić właściwą instrukcję
dla swojej specjalności, każdy musi być świadomy
zagrożeń, jakie występują na budowie. Co wynika
z planu, właściciele firm podwykonawczych oraz
osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
na budowie, opowiadały za powierzone im odcinki
prac do wykonania. Właściwa prewencja zawsze jest
kluczem do sukcesu. Ważną rolę w procesie budowy
odgrywają kontrole stanowisk pracy. Na podstawie
planu BiOZ, wprowadziłem na budowie wewnętrzną
kontrolę bhp. Razem z współpracownikami opracowaliśmy tzw. protokół cotygodniowej kontroli bhp,
w którym wykazywaliśmy wszystkie uchybienia
i niedozwolone praktyki ze wskazaniem terminu
ich usunięcia. Kontrole wykonywaliśmy losowo
i cyklicznie. Zgodnie z planem BiOZ, każde rusztowanie, pomost roboczy, sprzęt elektryczny musiały
być każdorazowo odbierane przez kierownictwo
budowy i zatwierdzone stosownym protokołem.
Wszelkie rozdzielnie elektryczne były oznakowane
i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Właściwa i bezpieczna organizacja pracy
musiała wynikać z części rysunkowej planu BiOZ.
Na planie wyznaczyłem bowiem koniecznie miejsca zarówno na zaplecze budowy, jak i magazyny,
miejsca na gromadzenie materiałów (w tym gromadzenie odpadów), drogi komunikacyjne oraz
miejsca odpoczynku.

Na budowie obowiązywał zakaz palenia, były do tego miejsca wyznaczone
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– Nagroda odebrana z rąk Głównego Inspektora
Pracy, a jednocześnie ministra to nie tylko zaszczyt,
ale i zobowiązanie – podsumowuje Tomasz Sutko.
– Cieszy mnie to, że lata ciężkiej pracy spędzone
na budowie, a zaczynałem jako młody chłopak
w wieku 23 lat, zostały dostrzeżone. Tym bardziej
uświadamia mnie to o słuszności wybranej dla
siebie drogi.
Obecnie Tomasz Sutko jest zatrudniony w firmie
J-L bud z Łomży i kieruje budową sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sząbruku, zamawiającym jest Gmina Gietrzwałd i jak sam mówi stosuje
dobre praktyki na budowie. Liczymy na kolejny
sukces i trzymamy kciuki.
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1.4 Wszystkie rozdzielnie elektryczne RB są zabezpieczone przed dostępem osób nie
uprawnionych , wraz z wywieszonymi numerami telefonów do kierownictwa budowy i
uprawnionego elektryka .

opracowała Barbara Klem
zdjęcia: archiwum Tomasza Sutko

||

||

Rusztowania na budowie były każdorazowo sprawdzane przed
Wszystkie rozdzielnie elektryczne RB były zabezpieczone przed dostępem
1.5 Rusztowania na terenie budowy są każdorazowo sprawdzane przed ich uzytkowaniem i
użytkowaniem i odbierane przez komisję z udziałem montażystów
osób nie uprawnionych. Miały podane numery telefonów do kierownictwa
odbierane przez komisję z udziałem montazystów i kierownictwa budowy
i kierownictwa budowy
budowy i uprawnionego elektryka

Siedziba

Biuro techniczne Katowice

Biuro techniczne Wrocław

Biuro techniczne Łódź

ADAMIETZ Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1
NIP 756-18-36-633
REGON 532242263

ADAMIETZ Sp. z o.o.
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa 10 pok. 417
tel./fax +48 32 228 30 51
e-mail: katowice@adamietz.pl

ADAMIETZ Sp. z o.o.
53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56H, pok. 39
tel. +48 71 733 04 80
e-mail: wroclaw@adamietz.pl

ADAMIETZ Sp. z o.o.
91-341 Łódź
ul. Brukowa 12

tel. +48 77 463 00 65
fax +48 77 463 92 00
e-mail ofertowanie@adamietz.pl

SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, NR KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO: 0000100273
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 2.330.000,00 PLN
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Pierwsze posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Inżynier Warmii i Mazur

Zdrowie na budowie

9 października 2020 r., w formie online, odbyło się, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Olsztynie, pierwsze
posiedzenie, powołujące do życia Warmińsko-Mazurską Radę do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającą jako
organ opiniodawczy przy Okręgowym Inspektorze Pracy.

W spotkaniu, oprócz gospodarza – Jarosława
Kowalczyka, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie i inspektora pracy Radosława Żebrowskiego, uczestniczyli przedstawiciele następujących
instytucji i organizacji: Maciej Koterski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Robert Wójcik – Wydział Geoinżynierii
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Tomasz
Gosiewski – Urząd Dozoru Technicznego w Olsztynie Oddział w Gdańsku, Krzysztof Zwierzyński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby BHP w województwie warmińsko-mazurskim
oraz autor, czyli Robert Jurkiewicz – Polska Izba
Gospodarcza Rusztowań, członek Zarządu PIGR
oraz członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja, przedstawiona
przez Radosława Żebrowskiego, która poruszyła
następujące zagadnienia dotyczące województwa
warmińsko-mazurskiego:
QQ działania organizacyjno-prewencyjne w budownictwie przeprowadzone przez OIP w Olsztynie w 2019 r.;
QQ stan warunków pracy na budowach na podstawie wyników kontroli w roku 2019 r.;
QQ wypadkowość pracowników budowlanych
na podstawie zgłoszonych wypadków przy
pracy w 2019 r.
Prezentacja została oparta na danych statystycznych z roku 2019, ponieważ rok ten można było
w całości zamknąć. Przedstawione zostały działania prewencyjne realizowane przez OIP w zakresie
promocji, edukacji dla pracodawców i ich przedstawicieli, podmiotów gospodarczych, a także informacji zamieszczanych w mediach oraz współpracy
z partnerami społecznymi (ZZ Budowlani, Nadzór
Budowlany, UDT, WMOIIB).
Ważną częścią wystąpienia była ocena wyników
kontroli na budowach w 2019 r. Niestety z danych
wynika, że ok. 40% stwierdzonych nieprawidłowości
dotyczyło prac na rusztowaniu i samych rusztowań.
Zastrzeżenia inspektorów budziło złe przygotowanie rusztowań do eksploatacji poprzez: dopuszczenie niestabilnych pomostów roboczych, brak
komunikacji, brak lub niepełne poręcze ochronne, brak lub niewystarczającą liczbę zakotwień,

wadliwe posadowienie
rusztowań oraz montaż
rusztowań przez osoby
nieuprawnione. Cześć
prezentacji poświęcona
wypadkowości przedstawiała statystyki oraz
przyczyny wypadków
na placach budów. Województwo warmińsko-mazurskie w 2019 r. nie
wypadło dobrze na tle
innych – zajęło czwarte miejsce od końca,
w przeliczeniu na tysiąc
osób pracujących.
Ukazały się już dane statystyczne za pierwszy
kwartał 2020 r. pokazujące, że obecnie znajdujemy
się na trzecim miejscu od końca. Główną przyczyną wypadków w 2019 r., bo aż 60%, było nieprawidłowe zachowanie się pracowników, polegające
na nieprzestrzeganiu procedur zakładowych, robienie przez pracowników tzw. „na skróty”, złe lub
brak przypinania się podczas pracy na wysokości,
nieczytanie i niestosowanie się do instrukcji, czy
DTR-ek, itd. Inne przyczyny wypadków to m.in.:
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy i samej
pracy, nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika itd. W województwie warmińsko–mazurskim w 2019 r., w budownictwie odnotowano pięć
wypadków śmiertelnych, sześć ciężkich i 19 lekkich,
w tym w pracach na wysokości: trzy śmiertelne, pięć
ciężkich i dziewięć lekkich.
Po zakończeniu prezentacji Jarosław Kowalczyk
podsumował tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa
w Budownictwie, który został przeprowadzony
na placach budów w terminie 5-9 października.
To odbywające się od kilku lat cykliczne wydarzenie
o charakterze prewencyjnym, zainicjowane zostało przez firmy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie”, a w tym roku odbyło się
pod hasłem „Drużyna trzyma się razem”. W ramach tego tygodnia, 8 października miało miejsce
seminarium pt: „Bezpieczeństwo w Budownictwie”,
które poprowadzili: Tomasz Gosiewski, Grzegorz
Kulkowski z OSPSBHP oraz Robert Jurkiewicz. Moje
wystąpienie dotyczyło prac przygotowawczych pod

montaż rusztowań i przedstawione było w kontekście pracy inspektorów i innych osób kontrolujących rusztowania.
Jarosław Kowalczyk omówił działania Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz formę ich realizacji
w ostatnich miesiącach 2020 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią. Po 20 marca br., działania OIP uległy ograniczeniu i realizowane były
tylko kontrole w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Od 22 czerwca przywrócone zostały już wszystkie działania
OIP i przeprowadzane są już w pełnym zakresie.
Od końca sierpnia wykonywane są ponadto dwudniowe kontrole budów, ukierunkowane na zasady
higieniczno-sanitarne, narzucone przez Głównego
Inspektora Sanitarnego. Inspektor wspomniał również o zmianach przepisów dla samych pracodawców, które nałożyły na nich obowiązki aktualizacji
oceny ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń
biologicznych, związanych z wirusem i stosowania
środków dezynfekcyjnych oraz uaktualnienie tabel
przydziału środków ochrony indywidualnej w której
powinny pojawić dodatkowe środki ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi, np.: maseczki, przyłbice, rękawiczki lateksowe, itp.
Uczestnicy spotkania omówili również regulamin
Rady oraz ustalili formę jej dalszej komunikacji między jej członkami. Następne spotkanie odbędzie
się w grudniu 2020 r.

opracował:
mgr inż. Robert Jurkiewicz, Jurgo Olsztyn
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Nowe prawo budowlane

Obawy i radości
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Na ocenę skutków zmian ustawy Prawo budowlane wprowadzonych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 ze zmianami) jest jeszcze za wcześnie. Ustawa weszła w życie
19 września 2020 r., czyli stosunkowo niedawno.

9. Zniesienie automatycznego nakładania kary w przypadku
stwierdzenia przystąpienia do uży tkowania obiektu budowlanego lub jego
części bez dopełnienia wymaganych
prawem formalności.
Nałożenie kary musi być poprzedzone
upomnieniem.
10. Uchylenie art. 90.
Prawo budowlane po zmianach, Elbląg 23 września br,. jedno z nielicznych
Samowola budowlastacjonarnych szkoleń, jakie udało się w tym roku zorganizować
na nie jest już przestępstwem.
Moim zdaniem, niektóre z wymienionych zmian pory, to projekty przeznaczone do wielokrotnego
tylko pozornie są korzystne dla inwestorów. zastosowania adaptowane przez osoby posiadające
Na przykład, punkt drugi – zmniejszenie liczby uprawnienia do adaptacji projektów powtarzalnych
egzemplarzy projektu. Inwestor dostanie tylko nadane na podstawie poprzedniej ustawy. Prawjeden zatwierdzony projekt. Zgodnie z ustawą, ten dopodobnie po zmianach organy administracji
jeden egzemplarz musi przekazać kierownikowi architektoniczno-budowlanej nie będą chciały zabudowy. Jeżeli na budowie ten projekt zostanie twierdzać takich projektów. Spowoduje to wzrost
zniszczony, co jest bardzo prawdopodobne, nie cen projektów. Trzeba zwrócić uwagę na załącznik
będzie żadnego zatwierdzonego projektu. Punkt do rozporządzenia. Są tam normy niewymienione
trzeci. Zmniejszenie zakresu projektu wymagane- w poprzednim załączniku, w tym jedna: PN-EN
go do uzyskania pozwolenia na budowę na pewno ISO 5845-1 Rysunek techniczny – Przedstawianie
przyspieszy uzyskanie pozwolenia na budowę. uproszczone zespołów z częściami złącznymi –
Ale chodzi przecież o skrócenie czasu potrzeb- Część 1: Zasady ogólne, nie jest dostępna w biblionego do rozpoczęcia budowy. Wydaje mi się, tece norm udostępnianej na stronie PIIB. Dopisane
że to rozwiązanie zamiast przyspieszyć, opóźni normy dotyczą szczegółów. Nie wiem, czy można
możliwość legalnego rozpoczęcia budowy. Żeby z tego wyciągnąć wniosek, że projekt techniczny
legalnie rozpocząć budowę trzeba oprócz pozwo- musi być tak szczegółowy, że powinien zawierać
lenia na budowę mieć projekt techniczny. Jestem na przykład oznaczenia spoin. Życie pokaże. W poprzekonany, że etapowanie projektu wydłuży jego przednim rozporządzeniu przy numerze normy był
podany rok. W nowym nie ma. Jest za to adnotaprzygotowanie.
Jest jeszcze jeden problem. Ustawa nie przewi- cja: „Stosuje się najnowszą normę opublikowaną
duje sprawdzania projektów technicznych przez w języku polskim”.
organy administracji nawet pod względem uprawNajwiększym zagrożeniem dla osób wykonująnień projektantów. Można sobie wyobrazić sytuację, cych samodzielne funkcje techniczne w budowniże organ nadzoru budowlanego, podczas kontroli ctwie jest nowa koncepcja projektu budowlanego,
zaawansowanej budowy, stwierdzi, że jest ona re- podział na trzy części, z których tylko dwie będą
alizowana na podstawie projektu technicznego zatwierdzane.
wykonanego przez osobę nie posiadającą wymaDla projektantów zagrożenie widzę w tym, że bęganych uprawnień budowlanych, a nawet żadnych dzie zatwierdzany projekt zagospodarowania działki
uprawnień do projektowania. Zdarza się, że osoby, lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany
które uzyskały uprawnienia do kierowania robotami wykonany przez samych architektów. Natomiast
pytają okręgową komisję kwalifikacyjną, czy mają projekt techniczny będzie wykonywany przez osoby bez odpowiednich uprawnień. Efekt będzie taki,
prawo do projektowania.
Problem kolejny. 19 września weszło w życie nowe że inżynierowie budownictwa nie będą mieli pracy,
rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września a inwestorzy otrzymają projekt wykonany przez
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy osoby bez odpowiednich kwalifikacji, z którym
projektu budowlanego opublikowane w dzienniku mogą mieć problemy.
Dla kierowników budowy problem najwiękustaw pod pozycją 1609. W tym rozporządzeniu
zabrakło przepisu, który był w poprzednich roz- szy może być taki, że inwestorzy będą chcieli ich
porządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy przymusić do budowy bez projektu techniczne– regulacji, dotyczącej projektów przeznaczonych go, zwłaszcza w przypadku budynków mieszkaldo wielokrotnego zastosowania. Według mojej nych jednorodzinnych budowanych na podstawie
wiedzy, znaczna część projektów budynków miesz- zgłoszenia.
kalnych jednorodzinnych zatwierdzanych do tej
Andrzej Stasiorowski

||

Fot. Anna Szymańska

Środowisko budowlane jest na pewno zainteresowane uzyskaniem jak największej wiedzy na temat tych zmian. Frekwencja na szkoleniach, które
prowadziłem dla członków naszej Izby w Elblągu,
Ełku i Olsztynie, była bardzo duża. Według mnie,
ustawa zawiera szereg regulacji, które mogą spodobać się inwestorom. Niektóre przepisy na pewno
są dla nich korzystne. Oto one.
1. Zmiana art. 29, dotyczącego budowy i robót
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Po zmianie przepis ten stał się bardziej
czytelny. Jeżeli znajdzie się to, co chce się zrobić w art. 29 ust. 1-4, od razu wiadomo, że nie
trzeba pozwolenia na budowę i czy potrzebne
jest zgłoszenie. Dotychczas z tego artykułu mogliśmy się dowiedzieć tylko, czy jest wymagane pozwolenie na budowę. Katalog zwolnień
od pozwolenia na budowę został powiększony. Zwiększyła się również liczba przypadków,
w których nie są wymagane żadne formalności.
2. Zmniejszenie liczby egzemplarzy projektu, które
trzeba przedłożyć organowi, które są po sprawdzeniu zatwierdzane z czterech do trzech.
3. Zmniejszenie zakresu projektu, który trzeba
załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.
Dotychczasowy projekt budowlany, składający
się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, został podzielony na trzy
części: projekt zagospodarowania działki lub
terenu i projekt architektoniczno-budowlany
i projekt techniczny. Trzeba przedłożyć organowi tylko dwie pierwsze części. Trzecią można
zrobić później, przed rozpoczęciem budowy.
4.Zmiana art. 36a, dotyczącego odstąpień od projektu. Wprowadzenie możliwości zmian w zagospodarowaniu bez konieczności występowania o zmianę pozwolenia na budowę.
Wprowadzenie możliwości dokonania zgłoszenia w przypadku zamiaru wprowadzenia
istotnych odstąpień.
5. Zmiana art. 40. Wprowadzenie możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę bez przedkładania zgody poprzedniego posiadacza pozwolenia.
6. Zniesienie obowiązku zawiadamiania organu
nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych budowanych na podstawie zgłoszenia.
7. Możliwość legalizacji starych samowoli budowlanych – bez opłaty legalizacyjnej i bez badania
zgodności z planem miejscowym.
8. Zmniejszenie liczby dokumentów załączanych
do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub
zawiadomienia o zakończeniu budowy, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych (nie trzeba dziennika budowy, protokołów
badań i sprawdzeń, z wyjątkiem protokołu badania szczelności instalacji gazowej oraz dokumentów potwierdzających odbiór przyłączy).
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Jak zachować się w sytuacji mandatu karnego wystawionego przez organy nadzoru budowlanego

Inżynier Warmii i Mazur

Bądź uważny i rozważny

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przeprowadził w latach 2019-2020 szereg czynności kontrolnych na budowach, w wyniku
których nałożył na kierowników budów mandaty karne za naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane. Czy wszystkie były
zasadne? Poniżej postaram się wskazać prawne warunki nakładania przez organy nadzoru budowlanego grzywien w drodze
mandatu karnego na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prawidłowość postępowania pracowników GUNB w tym zakresie budzi wiele
wątpliwości, nie tylko u samych kontrolowanych, ale również u Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i w Sądach
Dyscyplinarnych, do których są kierowane wnioski o ukaranie członków
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w trybie odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie w związku z ich ukaraniem za naruszenie przepisów ustawy
Prawo budowlane.
Ustawa Prawo budowlane w rozdziale
dziewiątym zawiera przepisy karne. Pozwalam sobie zauważyć, że artykuł 91 i 91 a nie należą
do kompetencji organów nadzoru budowlanego.
Powoływanie się przez te organy, w szczególności na konsekwencje naruszania art. 91 ust. 1 pkt
1, zgodnie z którym: kto udaremnia określone
ustawą czynności organów nadzoru budowlanego, podlega karze, może być uznane za naduży-

Art. 91 i 91 a ustawy Prawo budowlane
nie mogą być podstawą do jakichkolwiek władczych działań organu nadzoru
budowlanego, w tym karania w drodze
mandatu karnego.
cie prawa, uwzględniając fakt braku kompetencji
do stosowania tego przepisu oraz próby jego rozciągania na utrudnianie czynności kontrolnych lub
wyjaśniających.
Podstawą do nakładania kar w drodze mandatu
karnego mogą być wyłącznie przepisy artykułów 92
i 93 ustawy Prawo budowlane. Przesądza o tym art.
94 tej ustawy wskazując, że orzekanie w sprawach
o czyny, określone w art. 92 i 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Wyłącznie
czyny wypełniające dyspozycje norm prawa zawarte
w ww. artykułach mogą
być podstawą nałożenia mandatu karnego
– co więcej, że kompetencje organów nadzoru
budowlanego są ograniczone tylko do art. 93.
Orzekanie
w spra-

wach o czyny, określone w art. 92 i 93 następuje na podstawie przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia, ale organy nadzoru budowlanego
nakładają kary wyłącznie za czyny określone w art. 93.
Mandat karny uprawomocnia się
przez samo jego przyjęcie – Kodeks
art. 98 § 2 i 3. Ponieważ rozstrzyga on
o odpowiedzialności sprawcy czynu, stanowi tym samym przeszkodę procesową,
o jakiej mowa w art. 5 §1. pkt 8, przeto
nie można prowadzić kolejnego postępowania o to samo wykroczenie tej samej
osoby, gdyż postępowanie co do tego samego
jej czynu zostało już prawomocnie zakończone.
Nawet gdyby przyjąwszy mandat, sprawca go nie
uregulował (mandat kredytowy), nie ma podstaw
do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do sądu,
gdyż mandat taki egzekwuje się wówczas w trybie
egzekucji administracyjnej art. 100, został bowiem
przyjęty i przez to stał się prawomocny.
Powyższe oznacza, że przyjęcie mandatu karnego
przez członka izby, niezależnie od zasadności ukarania i prawidłowości postępowania organu nadzoru
budowlanego, jest skutecznym ukaraniem, które
staje się prawomocnym. Brak jest realnych prawnych możliwości uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia mandatu – ukarania za wykroczenie.
Co prawda, kodeks przewiduje wprawdzie uchylenie prawomocnego mandatu (art. 101), ale to już
wymagałoby od zainteresowanego skorzystania
z porady prawnej. Skuteczność ukarania (brak możliwości wzruszenia mandatu) nie oznacza
jednak, że w postępowaniu administracyjnym przed organami izby, mandat taki
będzie uznany za dokument urzędowy
potwierdzający ukaranie za konkretny,
zarzucany członkowi izby czyn. Zależeć
to będzie m.in. od prawidłowej treści
i formy mandatu karnego oraz wykazania kompetencji osoby nakładającej karę
w formie mandatu od jego nałożenia.
Tryb postępowania mandatowego
określa rozdział 17 Kodeksu. Osoba obwiniana może odmówić przyjęcia mandatu
karnego w przypadku braku określenia zachowania stanowiącego wykroczenie, czasu i miejsca
jego popełnienia oraz kwalifikacji prawnej, a także
poinformowania sprawcy wykroczenia o prawie
odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach
prawnych takiej odmowy. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku

Marian Zdunek,
przewodniczący
Krajowego Sądu
dyscyplinarnego PIIB
Fot. archiwum W-MOIIB

uiszczenia grzywny w terminie siedmiu dni od daty
przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny
z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego działając na podstawie art. 95 §5 ustawy
z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie określono:
QQ uprawnienie pracowników organów nadzoru
budowlanego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
QQ wykroczenia, za które pracownicy organów
nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien,
QQ zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien.
Zgodnie z paragrafem drugim tego rozporządzenia, pracownicy organów nadzoru budowlanego
są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego wyłącznie do wykroczenia określonego w art. 93 ustawy z 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Stosownie do przepisów §3. upoważnienie
do nakładania grzywien w drodze mandatu wydaje:
QQ pracownikom Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego wykonującym
czynności kontrolne Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego,
QQ pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego właściwy wojewoda,
QQ pracownikom powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, na wniosek Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego – właściwy
starosta.
Oznacza to, że członek izby podlegający czynnościom kontrolnym oraz organy izby, prowadzące
postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, mają prawo i obowiązek
żądania okazania upoważnienia do nakładania
grzywien przez pracownika organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie kontrolne,
ponieważ jedynie osoba posiadająca prawidłowe
upoważnienie, może nakładać grzywny w postaci
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mandatu karnego. Odmowa okazania upoważnienia powinna skutkować odmową
przyjęcia mandatu oraz umorzeniem
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Treści upoważnienia

Zgodnie z paragrafem czwartym
rozporządzenia:
QQ upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
powinno zawierać: datę wydania
i termin ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię, nazwisko
i stanowisko służbowe uprawnionego pracownika, numer legitymacji służbowej, określenie
wykroczeń, za które pracownik jest upoważniony
do nakładania grzywien oraz terenu, na którym
upoważnienie jest ważne,
QQ upoważnienie powinno być podpisane przez
organ, który je wydał oraz opatrzone pieczęcią.
W związku z powyższym, oceniając ważność
upoważnienia należy sprawdzić, czy zawiera ono
wszystkie wymagane tym przepisem warunki. Brak
jakiegokolwiek z wymaganych elementów, skutkuje
nieważnością upoważnienia i brakiem możliwości nałożenia grzywny. Wzór formularza mandatu
karnego i sposób nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego określa rozporządzenie prezesa
rady ministrów z 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane
na podstawie art. 96 §3. ustawy z 24 sierpnia 2001 r.
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
W myśl paragrafu trzeciego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, funkcjonariusz nakładający grzywnę, na żądanie sprawcy wykroczenia,
jest obowiązany okazać dokument uprawniający go
do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
W odniesieniu do pracowników organu nadzoru
budowlanego oznacza to obowiązek okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego. Prawidłowy
sposób wypełnienia mandatu karnego określa §4.,
zgodnie z którym m.in. pracownik organu nadzoru
budowlanego nakładając na sprawcę wykroczenia

mandat karny określa zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego
popełnienia oraz kwalifikację prawną.
Żaden z wystawionych (trafiających
do KSD), przez pracowników GUNB mandatów karnych nie zawierał wymaganego wyżej wymienionym przepisem
tego określenia. Tylko mandat karny
prawidłowo wystawiony przez organ
do tego upoważniony jest dowodem
urzędowym w rozumieniu art. 76 kpa.
Nawet jednak, gdyby mandat nie zawierał błędów i był wystawiony przez
osobę upoważnioną, to jest możliwość
przeprowadzenia dowodu przeciwko jego
treści, jeżeli np. ukarany wskaże okoliczności, które
uzasadniają podejrzenie nałożenia mandatu w sposób sprzeczny z prawem. Sytuacjami takimi może
być brak pouczenia o skutkach przyjęcia mandatu,
wprowadzenie w błąd, co do okoliczności popełnienia wykroczenia lub kwestionowania samego
faktu popełnienia wykroczenia.
Analiza, przeprowadzona przez KSD PIIB, treści
protokołów sporządzonych przez pracowników
GUNB oraz treści mandatów karnych przez nich
nakładanych wskazują, że mandaty karne są nakładane w wyniku wadliwie prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz w swojej treści nie
zawierają wymaganych przez przepisy informacji,
co może skutkować skutecznym kwestionowaniem
mandatu jako dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt ukarania członka izby za naruszenie przepisów ustawy Prawo budowlane.
Członek izby może odmówić przyjęcia mandatu zawsze, a powinien to uczynić w szczególności w sytuacji braku popełnienia wykroczenia, nie okazania legitymacji służbowej
i upoważnienia do nakładania grzywien przez
pracownika organu nadzoru budowlanego,
braku prawidłowego zawiadomienia o kontroli i wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w razie braku możliwości złożenia wniosków dowodowych
na okoliczności wyłączające
ukaranie.
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Organy izby, prowadzące postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie wniosków GUNB zawierających informacje o ukaraniu mandatem karnym,
powinny odmawiać mandatom przymiotu dowodów urzędowych w szczególności w sytuacji,
gdy mandat nie zawiera wszystkich wymaganych
przepisami elementów oraz braku prawidłowych
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze
mandatów karnych. Ponadto należy oceniać prawidłowość postępowania kontrolnego i wyjaśniającego prowadzonego przez GUNB, zwłaszcza
pod względem zapewnienia gwarancji oraz praw
strony co mogło mieć wpływ na prawidłowość
nałożenia mandatu karnego a zwłaszcza jego
nieuzasadnione przyjęcie przez członka izby.
Reasumując, do każdego wystawionego mandatu karnego należy podchodzić bez emocji, uważnie,
ale i rozważnie, ponieważ bardzo często przyjmujemy mandat „dla świętego spokoju”, nie myśląc
o konsekwencjach. Tymczasem są one poważne,
chociażby w kontekście odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Organ nadzoru budowlanego może po ukaraniu poprzestać na mandacie
lub – co obserwuję ostatnio coraz częściej – skierować wniosek o ukaranie do sądu dyscyplinarnego
w trybie odpowiedzialności zawodowej. W takim
przypadku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego
nie ma praktycznie pola manewru i musi ukarać
członka izby w wyżej wymienionym trybie – oczywiście pod warunkiem,
że nałożony mandat karny wyczerpuje wszystkie znamiona wyżej
przedstawione.
Marian Zdunek
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Czy strzelnice sportowe obowiązują kontrole w myśl art. 62. Prawa budowlanego

Bezpieczne strzelanie

Inżynier Warmii i Mazur

Członkowie izby w ramach spotkań integracyjnych lubią postrzelać. No i oczywiście nie w polu, ale na strzelnicy. Czy w tych
obiektach możemy czuć się bezpiecznie? Czy strzelnice podlegają kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania?

Temat zrodził się przy okazji naszych spotkań integracyjnych, zatem... jeszcze jeden plus dla integracji (uśmiech). Bezpośrednią inspiracją do napisania
tego artykułu był przebłysk myśli – pomiędzy muszką a szczerbinką – o kontrolach okresowych obiektów budowlanych. Przeglądy budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej, no
to oczywiste, ale strzelnice(?) W jakim zakresie i jak
się to ma do przepisów okołobudowlanych. Temat
do zbadania sprawy i zakresu. Zbadania po inżyniersku i na poważnie.
Chciałbym z koleżankami i kolegami podzielić
się tym doświadczeniem, może się komuś przyda.
Ale też, zainspirować do kolejnych artykułów na temat niecodziennych przeglądów. Może ktoś z was
zechce wymienić swoje spostrzeżenia. Zapraszamy
do zgłaszania artykułów do kolejnych edycji wydawnictwa. Zastrzegam, że zagadnienia rozważane
są pod kątem strzelnic cywilnych.
Strzelnice cywilne, ich budowa, dokumentacja
i użytkowanie opisują zasadniczo trzy dokumenty:
Ustawa o Broni i Amunicji – rozdział 4 „strzelnice”,
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z 4 kwietnia 2000 r. w sprawie
wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic
oraz Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Sprawie
Regulaminu
Wzorcowego.
Infrastruktura strzelnic
w Polsce jest
zróżnicowana,
a z właszc za te
cywilne, pozostawiają wiele do życzenia. Drogą wstępu.
Spotkałem się z informacją,
że do strzelnic otwartych z usypanym wałem służącym za kulochwyt,
nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wypowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawarta w piśmie z 3 grudnia 2018 r., zgodnie
z którą „strzelnica, która nie spełnia powyższej
definicji” (z art. 3 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) „nie
jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji
oznacza, że nie wymaga pozwolenia na budowę,
nie wymaga pozwolenia na użytkowanie i znajduje
się poza zakresem kompetencji organów nadzoru
budowlanego. Natomiast, jeśli strzelnica jest obiektem budowlanym, wówczas będą miały do niej zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane”.
Jeżeli strzelnica ma (lub będzie mieć) usypany wał, służący za kulochwyt, to, czy spowoduje

to powstanie budowli ziemnej, a więc obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 3 Pb? Zgodnie z art. 3 pkt 5 ww ustawy, przez tymczasowe
obiekty budowlane rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jeżeli w takie strzelnice nie
są wyposażone. Niewątpliwie, dostosowanie naturalnego układu terenu oraz konieczność instalowania na nim urządzeń takich jak: stanowiska
strzeleckie, punkt sanitarny i inne może uprawniać
do stwierdzenia, że mamy do czynienia z realizacją
obiektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji,
zatwierdzającej regulamin strzelnicy, organ administracyjny jest zobligowany do ustalenia, czy taki
obiekt powstał zgodnie z przepisami prawa. Na taki
obowiązek wskazuje treść ust. 3 pkt 2 wzorcowego
regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic.
Zgodnie z tym przepisem na strzelnicy, w miejscu
widocznym, umieszcza się decyzję o dopuszczeniu
strzelnicy do użytkowania.
Nie można zgodzić się,
że strzelnica nie jest obiektem budowlanym i nie
wymaga pozwolenia
na budowę i pozwolenia na użytkowanie, skoro
jest strzelnicą
otwartą z usypanym walem ziemnym
służącym
za kulochwyt,
a więc jest
obiektem,
który powstał
jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi. Art. 3
pkt 1 Prawa budowlanego (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186), który stanowi,
że przez obiekt budowlany
należy rozumieć budynek, budowlę
bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z użyciem wyrobów budowlanych.
Wprawdzie definicja materiału budowlanego nie
obejmuje materiału w postaci gruntu, jednak nie
może to przesądzać o wyłączeniu „budowli ziemnych” z zakresu desygnatów pojęciowych obiektu
budowlanego, skoro ustawodawca wprost wymienił
„budowlę ziemną” jako jeden z rodzajów budowli
w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Strzelnicę otwartą z usypanym wałem ziemnym należy zaliczyć
do budowli ziemnych.
Czyli, uwzględniając powyższą argumentację,
samo istnienie wału wykonanego z mas ziemnych

obliguje do zastosowania przepisów Pb w zakresie
przeprowadzenia kontroli okresowej – uwaga – budowli. Co uważam za zasadne, wbrew panującym
opiniom organizatorów strzelnic, którzy wypowiadają się krytycznie co do procedur biurokratycznych stosowanym w naszym kraju. A co jeżeli
taki wał niewłaściwie wykonany (źle zagęszczony
i wzmocniony) chociażby w wyniku podmycia przez
opady atmosferyczne przy złym odwodnieniu osunie się, zmieni swoje położenie, powodując w ten
sposób zagrożenie przemieszczania się pocisku
poniżej kontrolowanego poziomu i nikt na to nie
zwróci uwagi, a podczas kontroli okresowych ten
fakt może zostać dostrzeżony i można przeprowadzić środki zaradcze lub naprawcze uwzględnione
w protokole z kontroli.
Rozjemczą część artykułu niech stanowi poniżej
przytoczona treść lub stanowiska, zawarta w piśmie
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 22 lipca 2011 r. w sprawie interpretacji prawa w sprawie
strzelnic, jako obiektów budowlanych jako wykładnia organu właściwego: W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie strzelnic, jako
obiektów budowlanych będących we właściwości
powiatowych organów nadzoru budowlanego, zlokalizowanych na terenach nie stanowiących terenów
zamkniętych w rozumieniu ustawy z 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia. Przepisy ustawy z 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.), normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają
zasady działania organów administracji publicznej
w tych dziedzinach. Ustawa w art. 5 nakazuje, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania,
projektowanie i budowę obiektu budowlanego
wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi w sposób określony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto przepis ten nakłada
obowiązek użytkowania obiektu budowlanego
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Brak przepisów szczegółowych, dotyczących
strzelnic, nie ogranicza możliwości wykonywania
zadań przez powiatowe organy nadzoru budowlanego. W przypadku posiadania przez właściciela lub
zarządcę strzelnicy pełnej dokumentacji, dotyczącej
wybudowania obiektu, organ dokonuje sprawdzenia zgodności użytkowania obiektu z warunkami
określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Należy zauważyć, że w przypadku prowadzenia
kontroli obiektów, na które została wydana decyzja
o pozwoleniu na budowę, organ związany jest ww.
decyzją i jego działania mogą dotyczyć sprawdzenia zgodności sposobu użytkowania z warunkami
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Oczywistością, szczególnie dla nas inżynierów, są kontrole okresowe obiektów budowlanych. Przeglądy
budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej. Tak, to jasne. A strzelnice?

określonymi w decyzji (w tym m.in. rodzaju broni
strzeleckiej, warunków prowadzenia strzelań itp.).
W przypadku braku dokumentacji, organ zobowiązany jest do podejmowania czynności prawnych
wynikających z art. 62 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. Ww. przepis nakazuje – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego
spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 62 ust.
1, a także umożliwia żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Nałożenie przez organ nadzoru budowlanego
obowiązku poddania przez właściciela lub zarządcę
obiektu budowlanego, dodatkowej kontroli, powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej,
w której mógłby być także określony obowiązek
dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego całego
obiektu lub jego części. Jeżeli zachodzi potrzeba
dostarczenia samej ekspertyzy w toku postępowania administracyjnego, to organ orzeka o tym
w drodze postanowienia (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 14 października
1999 r., sygn. akt: IV SA 1622/97).
Zwrócenia uwagi wymaga także treść art. 81c
ustawy – Prawo budowlane, który wskazuje,
że w przypadku, gdy organ ma uzasadnione wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub
robót budowlanych, a także stanu technicznego
obiektu budowlanego, może nałożyć, w drodze
postanowienia, m.in. na właściciela lub zarządcę,
obowiązek dostarczenia w określonym terminie
odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz.
Ta forma stosowana może być jedynie w przypadku
prowadzonego postępowania administracyjnego
i nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej do nałożenia obowiązku dostarczenia ocen
technicznych, czy ekspertyz. Z treści tego
przepisu nie wynikają dodatkowe uprawnienia organu (poza żądaniem wykonania wymaganego opracowania), brak jest
także delegacji do nakazania zastosowania
szczególnych przepisów, w oparciu o które ma być
sporządzony dokument.
Odrębnym zagadnieniem jest stosowanie przepisów ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.
U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.). Wymieniony
przepis w odniesieniu do strzelnic określa zasady ich
funkcjonowania. Pod pojęciem tym należy rozumieć
zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy
w tym warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób
obchodzenia się z bronią i sposób zachowania osób
przebywających na strzelnicy. Przedmiotowe zasady, określone w regulaminie strzelnicy podlegają
zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej,
wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza,

prezydenta miasta. Dokument ten powinien być
dołączony do książki obiektu budowlanego, której obowiązek prowadzenia zgodnie z art. 64 ust.
1 ustawy – Prawo budowlane, spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.
Natomiast podczas kontroli użytkowania strzelnic, otwartych, służących do ćwiczeń, zawodów
strzeleckich, z broni małokalibrowej, zlokalizowanych na terenach otwartych, powiatowe organy
nadzoru budowlanego nie stosują przepisów zarządzenia Nr 2 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 23 stycznia 1969 r.
w sprawie normatywu technicznego projektowania
strzelnic do strzelania z broni małokalibrowej, ponieważ utraciły moc prawną w związku z art. 93 ust.
2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz art.
107 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.
Nie ma również w powyższym przypadku zastosowania rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 października 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132,
poz. 1479 z późn. zm.), bowiem przepisy te dotyczą tylko obiektów zlokalizowanych na terenach
będących w zarządzie Ministra Obrony Narodowej
i ich kontrola należy do właściwości wojewódzkiego
organu nadzoru budowlanego.
Ponadto należy wyjaśnić, że powiatowe organy
nadzoru budowlanego nie mogą powoływać się
na przepisy rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie w sprawach
dotyczących strzelnic otwartych sportowych (zlokalizowanych na terenach j.w.). Powyższe wynika
z zawężenia stosowania ww. przepisów

do obiektów resortu obrony narodowej. Zwrócenia uwagi wymaga
także fakt, że przepisy wymienionego
rozporządzenia nie obejmują warunków technicznych użytkowania strzelnic.
A więc zatwierdzony regulamin strzelnicy przez
właściwy organ na bazie orzecznictwa NSA należy

rozumieć jako dopuszczenie strzelnicy do użytkowania (w tym aspekty formalno-prawne leżą
po stronie właściciela) a infrastrukturę pod względem bezpieczeństwa strzeleckiego i właściwej
lokalizacji za spełnione więc z punktu widzenia
przeglądu okresowego co do definicji powinniśmy skoncentrować się w przypadku obiektów
kubaturowych do stwierdzenia bezpieczeństwa
ich eksploatacji wliczając w przegląd:
– stan ogrodzenia, czy teren jest szczelnie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
– stan łapaczy i przechwytywaczy, czy ich stan
techniczny statyczny nie spowoduje przewrócenia
się tych elementów i nie stworzą zagrożenia dla
osób (nie dotyczy ich przydatności w kontekście
pełnionej funkcji jako elementów wychwytujące
pociski, czy też nie pozwalające przemieścić się
(przedostać) pociskowi poza obszar bezpieczny
– tymi aspektami zajmują się osoby od powiedzmy balistyki, czyli czy nadal te obiekty stanowią
bezpieczne przegrody w kontekście zagadnień
strzeleckich – przed ich dopuszczeniem powinny
przez osoby uprawnione zostać przeprowadzone
strzelania akredytacyjne.
W zakresie ochrony środowiska moglibyśmy
tylko dla porządku zażądać informacji o badaniach geologicznych w zakresie występowania wód
gruntowych, ale tylko w aspekcie strzelania pociskami np. z ołowiu. Ale, jak wcześniej wspomniałem, ta kwestia, jak i tematy lokalizacyjne powinny
być załatwione na etapie zatwierdzania regulaminu strzelnicy wliczając do tej kwestii zagadnienia
związane z ochroną przed hałasem.
Niniejszy artykuł nie stanowi wykładni prawa
oraz nie jest instrukcją postępowania na okoliczność
zlecenia przeglądu okresowego. Artykuł ma charakter poglądowy i został zrealizowany w oparciu
o materiały zgromadzone z własnych refleksji, osób
organizujących strzelnice, wycinków orzeczeń NSA
oraz przeprowadzonych rozmów koleżeńskich. Ideą
powstania artykułu, jak na wstępie zaznaczyłem,
jest bodziec dla Koleżanek i Kolegów do przedkładania do kolejnych edycji wydawnictwa ciekawostek z nietypowych i niepowszechnych przeglądów
okresowych.
Do zobaczenia na strzelnicy. Z koleżeńskim
pozdrowieniem
Tekst i zdjęcie:
Grzegorz Karpa
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Nurkowanie Morze Czerwone Robert Jurkiewicz

Nasze pasje: lubię skakać i nurkować i co nieco o rusztowaniach

Powietrze, woda, wolność

Zawsze lubiłem wodę i powietrze. Czy można połączyć dwa żywioły, by stały się twoją pasją? Okazuje się, że tak, a ja jestem tego
przykładem. I absolutnie nie przeszkadza mi to w byciu – przede wszystkim – inżynierem.
Okres studiów, lata 1987-1992, wspominam
bardzo dobrze. Z dala od rodziców, samodzielność. Oprócz nauki, mogłem rozpocząć i rozwijać,
to co lubię. Po zaliczeniu pierwszego roku, zapisałem się do Akademickiego Klubu Płetwonurków
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Katedra św. Jakuba w Olsztynie 2020 r.

„Skorpena” w Olsztynie, gdzie rozpocząłem naukę nurkowania. Niestety musiałem z tego hobby
zrezygnować. Gdy zaczęły się zajęcia praktyczne,
zatoki nie pozwoliły mi nurkować, gdyż większość
z nich kończyła się silnym bólem głowy.
Skoro nie mogłem
schodzić pod wodę,
a nie chciałem tracić
z nią kontaktu, zacząłem rozwijać pływanie.
W 1989 r. zostałem ratownikiem WOPR. Każde wakacje, pracowałem
jako ratownik wodny,
głównie na jeziorach
Skanda i Ukiel w Olsztynie i na basenach.
Brałem udział w kilku
akcjach, ratując tonących, a nawet wyciągałem osoby, które utonęły. Wtedy – jak to się
mówi – na własne oczy
zobaczyłem, że życie
jest kruche, słabe i ulotne. W jednej chwili już
cię nie ma. Stwierdziłem, że warto coś w życiu osiągnąć, zrobić, zobaczyć, nie zamykać się
na świat, realizować marzenia. „Zrobiłem” kursy
sternika motorowodnego i żeglarski.
Bardzo chciałem
wzbić się w powietrze
– latać, oglądać świat
z lotu ptaka lecz uważałem, że jest to dla mnie
niedostępne. W szkole średniej, technikum

budowlane w Mławie, klasa do której uczęszczałem
to sami chłopacy, była dodatkowo ukierunkowana
na sport o profilu piłki nożnej. Po ukończeniu 18 lat,
zaproponowano nam wyjazd do Dęblina do szkoły
lotniczej, by przejść sprawdziany sprawnościowo-zdrowotne. Pojechaliśmy wszyscy, przecież każdy
z nas chciał zostać pilotem samolotu odrzutowego (uśmiech). Z 30 osób, tylko dwie przeszły test
do końca. Niestety nie byłem to ja, gdyż wykluczyły
mnie, wspomniane już wcześniej, zatoki.
Pod koniec studiów, Akademii Rolniczo-Technicznej, Wydział Budownictwa, pamiętam jak dziś,
niedzielny spacer po lotnisku Dajtki. Oglądałem
stojące w hangarze i latające szybowce. Mogłem
je dotknąć, wsiąść do nich, pomyślałem, że jeszcze
będę latał. Po kilku latach, już po studiach, w 2001
r., dowiedziałem się, że Aeroklub Warmińsko–Mazurski, prowadzi nabór na kurs szybowcowy. Zgłosiłem się i zostałem przyjęty, ale musiałem jeszcze
przejść wymagane badania lekarskie w Warszawie.
Bałem się, że w tej pasji przeszkodzą mi, jak
w nurkowaniu, zatoki – skrzywiona przegroda nosowa. Dowiedziałem się, że mogę ją wyprostować
przez wykonanie zabiegu chirurgicznego. Zrobiłem
to. Udało się, po miesiącu bólu, pozbyłem się całkowicie kłopotu z zatokami. Wyprostowałem przegrodę nosową, jeszcze przed badaniami lekarskimi
na kurs szybowcowy. Żałowałem tylko, że tak późno,
bo teraz byłbym w innym miejscu i w nurkowaniu
i w lataniu. Nie będę jednak z tego powodu płakał,
czasu nie cofnę, a on nie stoi w miejscu.
Okazało się, że różnica ciśnień w powietrzu wraz
ze wzrostem wysokości jest na tyle mała, że nie musiałem robić zabiegu. Do amatorskiego uprawiania
latania szybowcami lub mniejszymi samolotami nie
przeszkadzałoby mi to i nie kończyłoby się bólem
głowy. Stała się za to, rzecz inna. Postanowiłem
sprawdzić, czy będę mógł schodzić pod wodę,
gdzie ciśnienie zmienia się dość szybko, bo co każdy
metr, a co 10 m o kolejną atmosferę. Przypomnę,
że na powierzchni ziemi jest 1 atm. Okazało się,
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Skoki Robert i Jakub Jurkiewicz

że tak!, mogę, głowa po nurkowaniu mnie nie boli.
Super. Wróciłem w 2003 r. do nurkowania i do AKP
„Skorpena”, jednego z najstarszych klubów nurkowych w Polsce, w którym obecnie jestem szefem
szkolenia. Jestem instruktorem nurkowania federacji
CMAS w Polsce KDP CMAS. Mam na koncie ponad
tysiąc nurkowań w wielu polskich, i nie tylko, jeziorach i morzach. Lista byłaby długa, niektóre z nich,
to: Hańcza, Morskie Oko, Czarny Staw, Dolina Pięciu
Stawów, Attersee (Austria), Jantarnoje tzw. Bursztynowe (Rosja). Morza to: Bałtyk, Śródziemne, Czerwone, Balijskie. Nurkowanie to oglądanie barwnego
świata podwodnego: delfiny, rekiny, żółwie, manty,
błazenki, ukwiały, koralowce, rozgwiazdy..., ale też
szczupaki, płocie, leszcze, raki, rdestnice, grążele,
ramienice... To zatopione lasy, ogromne głazy, wraki
statków, samolotów, jaskinie... Mogę to wszystko
zobaczyć i podziwiać – bajka.
Jednocześnie rozwijałem drugą pasję – latanie.
Ukończyłem w 2002 r. kurs szybowcowy, mam
wylatanych kilkadziesiąt godzin. Pewna przygoda
znajomego pilota szybowcowego, spowodowała,
że zamieniłem szybowce na spadochron. W wyniku zderzenia się w powietrzu dwóch szybowców,
podczas zawodów, piloci musieli z nich wyskoczyć,
otworzyć i wylądować na spadochronie. Wszystko zakończyło się pomyślnie. Pomyślałem o sobie, co by było, gdybym to ja musiał wyskoczyć?
Czy starczyłoby mi odwagi, czy obleciałby mnie
strach? Rozpocząłem w 2004 r. kurs spadochronowy. Pierwsze skoki, dały mi tak dużą frajdę, że postanowiłem rozwijać spadochroniarstwo. Podczas
lotu samolotem, przed wyskokiem, przez okienko
podziwiam piękno naszej ziemi – jest piękna, kolorowa, poukładana. Po skokach, a jest tak do dziś,
czuję się pozytywnie zmęczony, zarówno fizycznie
jak i psychicznie. Adrenalina? Następnego dnia idę
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Montaż zbiornika oczyszczalni ścieków w Suwałkach 2020 r.

do pracy spokojny, odprężony, tak, jakbym był
na kilkudniowym urlopie. Skaczę na spadochronach 16 lat, mam za sobą 655 skoków, w tym wiele
przygód, zakończonych szczęśliwie. Skaczę głównie w Polsce, ale również na Litwie i w Hiszpanii.
No i... jestem związany z budownictwem. Mogę
powiedzieć nawet, że całe życie. Ukończyłem technikum budowlane, studia – wydział budownictwa,
podjąłem pracę w firmie budowlanej, otrzymałem
budowlane uprawnienia wykonawcze, co pozwoliło
mi zostać członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie prowadziłem własną firmę w zakresie nadzoru i kierowania
budowami oraz wykonywałem roboty remontowe.
Zazdrościłem ludziom, którzy z wykonywania
pasji żyją i utrzymują się. Od 2008 r., należę do tych
osób (uśmiech). Znajomy namówił mnie do założenia firmy zajmującej się wyłącznie rusztowaniami budowlanymi. I zaczęło się. Sam nie sądziłem,
że rusztowania mnie tak pochłoną. Praca na wysokości, którą lubię, to jak zdobywanie górskich
szczytów. Budowa w miejscach niebezpiecznych
i trudnych, gdzie nie każdy odważy się wejść, praca
odpowiedzialna – bardzo mi się spodobała. Doszło
do tego, że od dziesięciu lat uczę zawodu montera
rusztowań w CSB W-M ZDZ, piszę artykuły o rusztowaniach do gazet branżowych np: „Inżynier Warmii
i Mazur”, „Przegląd Budowlany”. Zwieńczeniem jest
współudział w napisaniu książki o rusztowaniach
pt. „Rusztowania Robocze i Ochronne”, obecnie
najlepszy podręcznik na rynku polskim wydany
przez PWN.
Moje uwielbienie dla rusztowań, doprowadziło
do zorganizowania dwukrotnie „Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR” o randze krajowej w latach 2016 i 2018. Mistrzostwa mają na celu
promowanie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

niebezpiecznego, trudnego i odpowiedzialnego
zawodu montera, sprzętu i maszyn wykorzystywanych w pracy z rusztowaniami. Na ostatnich mistrzostwach prezentowany był pokaz „Katastrofy
Rusztowań”. Moim marzeniem jest zrobienie trzeciej
edycji o randze międzynarodowej. Obecnie sytuacja
w kraju i na świecie na to nie pozwala.
Ponadto organizowałem i organizuję pokazy
bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem
rusztowań dla np.: PIP w Olsztynie, OSPSBHP, na targach budowlanych w Ostródzie, dla wydziału budownictwa UW-M. Prowadzę wykłady i seminaria
dla PIGR, PIP, rafinerii LOTOS w Gdańsku. Uczestniczę w wielu konferencjach i zjazdach dotyczących rusztowań. Zostałem wybrany do zarządu
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Ostatnio
zostałem oddelegowany do udziału w nowo powołanej Warmińsko-Mazurskiej Rady do Spraw
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie powołanej
przez OIP w Olsztynie.
Pasje budują we mnie spokój, opanowanie, choć
z wiekiem zaczyna mi go trochę brakować. Z racji,
że są to sporty ekstremalne, pomagają mi radzić
sobie w trudnych sytuacjach nawet w tych bez wyjścia, uczą pokory, wyrozumiałości wobec innych,
wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu. Bardzo się cieszę, że z trzech pasji, dwiema zaraziłem
mojego syna, który również nurkuje, skacze na spadochronach, a dodatkowo zaczął latać samolotami.
Nazywam się Robert Jurkiewicz, jestem aktywnym członkiem W-MOIIB, należę do OSD. Nadal
czynnie: nurkuję, skaczę na spadochronach i montuję rusztowania. Uważam, że życie w każdej chwili
zaskakuje. Różnie, raz pozytywnie, raz nie. W związku z tym, powinniśmy jak najwięcej z niego korzystać i się nim cieszyć.
Tekst i zdjęcia: Robert Jurkiewicz
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