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 1–4 października 2015 roku w Gdańsku odbyło się 
kolejne, dwudzieste drugie, spotkanie organizacji bu-
dowlanych (izb i związków) krajów Grupy Wyszehradz-
kiej V-4. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 
1994 roku w Bratysławie na Słowacji, a jego organiza-
torami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa 
i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. Do dzi-
siaj przedstawiciele tych organizacji spotykają się co-
rocznie, każdorazowo w innym kraju Grupy V-4. Go-
spodarzami spotkania były: Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa (PZITB) oraz Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa (PIIB), a uczestnikami de-
legacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów 

i Techników Budownictwa (CKAIT), Czeskiego Związ-
ku Inżynierów Budownictwa (CSSI), Słowackiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (SKSI), Słowackiego Związ-
ku Inżynierów Budownictwa (SZSI) oraz Węgierskiej 
Izby Inżynierów (MMK). Stronę polską reprezentowa-
li, ze strony PZITB: Ryszard Trykosko, przewodniczą-
cy, Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny, Zygmunt 
Rawicki, członek zarządu głównego oraz Piotr Szym-
czak, przewodniczący Komitetu Młodej Kadry. Dele-
gacji PIIB przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, pre-
zes oraz prof. Zbigniew Grabowski, honorowy prezes 
i Stefan Czarniecki, wiceprezes Izby.
Inauguracja spotkania delegacji Grupy V-4 pod nazwą 
„Polska wita oczami Pomorza i Gdańska” miała miej-
sce w Dworze Artusa z udziałem przedstawicieli władz 

państwowych, administracyjnych i samorządowych 
regionu oraz firm partnerskich związanych z rynkiem 
budownictwa w Polsce. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas m.in.: Jarosław Wałęsa, poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Jerzy Borowczak, poseł na Sejm RP,  
Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Rozwoju, Paweł Adamowicz, prezydent 
miasta Gdańska, Jacek Szer, z-ca głównego inspekto-
ra nadzoru budowlanego, Joanna Demediuk, z-ca dy-
rektora Departamentu Budownictwa w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, Marcin Kruk, dyrektor Insty-
tutu Techniki Budowlanej, prof. Henryk Krawczyk, rek-
tor Politechniki Gdańskiej.

Miejscem obrad drugiego dnia spotkania był stadion 
PGE Arena Gdańsk. W pierwszej części obrad przed-
stawiciele województwa pomorskiego i miasta Gdań-
ska przedstawili prezentacje obrazujące dorobek Po-
morza i Gdańska w ostatnim okresie.
W trakcie posiedzenia plenarnego Grupy V-4, w czę-
ści ogólnej:

poszczególne delegacje poinformowały się wzajem-• 
nie o najważniejszych wydarzeniach w swoich organi-
zacjach, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku, tj. 
od 21 spotkania organizacji budowlanych w Koszycach 
na Słowacji. Referowali: Alojs Materna (ČKAIT), Hollo 
Csaba (MMK), Vladimir Benko (SKSI), Ryszard Tryko-
sko (PZITB) oraz Andrzej Roch Dobrucki (PIIB);

omówiono realizację ustaleń z XXI spotkania organizacji • 

22. spotkanie organizacji budowlanych 
krajów Grupy Wyszehradzkiej

W kuluarach inauguracji spotkania Grupy V-4 w Dworze 
Artusa. Od prawej: Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska, Jarosław Wałęsa Poseł do PE z asysten-
tem, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, Ryszard Świlski Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego (fot.KFP) 

Inauguracja spotkania Grupy V-4 w Dworze Artusa 
w Gdańsku. Gości witają: Ryszard Trykosko 
Przewodniczący PZITB oraz Andrzej Roch Dobrucki 
Prezes PIIB 
(fot.: Agencja Fotograficzna Kosycarz Foto Press-KFP)
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budowlanych w Koszycach z października 2014 r. Re-
ferował Vladimir Benko (SKSI);

strona czeska (ČSSI) zaprosiła wszystkie delegacje • 
na obchody 150-lecia Związku Inżynierów i Architektów 
w Królestwie Czeskim, które odbędą się w dniach 14–
15 października 2015 r. w Pilźnie;

przedstawiono informację nt. stanu przygotowania • 
3 tomu książki z nowej serii „Obiekty inżynierskie kra-
jów wyszehradzkiej czwórki”. Referował Vladimir Ben-
ko (SKSI) – główny edytor tego tomu.

Główną część posiedzenia plenarnego poświęcono tech-
nologii BIM – Modelowaniu Informacji o Budynku. Prze-
dyskutowano problemy związane z wdrożeniem BIM 
do budownictwa. Referat wprowadzający przedstawił 
Paweł Wierzowiecki, ekspert BIM, reprezentujący stronę 
polską, natomiast stan zaawansowania BIM w poszcze-
gólnych krajach Grupy V-4 referowali przedstawiciele 
z Czech, Słowacji i Węgier. Dodatkowo uzyskano infor-
mację w tym zakresie ze strony przedstawiciela Litwy.

Uczestnicy spotkania uznali, co jest niezwykle ważne:
za priorytet wdrożenie BIM w obszarze inwestycji pu-• 

blicznych w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lu-
tego 2014 roku;

za konieczne nawiązanie współpracy organizacji in-• 
żynierskich wchodzących w skład Grupy V-4 w zakresie, 
jaki uznają za celowy dla realizacji tego zamierzenia. Dla 
opracowania zakresu tej współpracy powołano zespół 
ekspertów, składający się po jednej osobie z Czech, Sło-
wacji, Węgier i Polski, któremu powierzono wykonanie 
tego zadania, w terminie do końca 2015 roku;

za celowe przyłączenie do współpracy pokrewnych • 
organizacji inżynierskich z Litwy, Łotwy i Estonii. W tym 
celu wymienionym organizacjom zostaną przekazane 
zaproszenia oraz zostaną przeprowadzone rozmowy;

za istotne nawiązanie współpracy z brytyjską organi-• 
zacją ICE (Institute of Civil Engineers) dla wykorzystania 
znaczących doświadczeń uzyskanych przy wdrażaniu 
BIM w Wielkiej Brytanii. Wstępne rozmowy przeprowa-

dzone z przedstawicielami ICE wskazują na gotowość 
tej organizacji do takiej współpracy. Koordynację wy-
mienionych wyżej działań powierzono PZITB;

że wnioski ze spotkania Grupy V-4 powinny być przed-• 
stawione na forum ECEC i ECCE.

Ponadto uczestnicy spotkania:
z zadowoleniem przyjęli informację, że w wyniku ini-• 

cjatywy Węgierskiej Izby Inżynierów na Węgrzech zmie-
niono ustawę o zamówieniach publicznych, usuwając 
zapis o najniższej cenie. Pozostałe kraje Grupy V-4 po-
nownie wystąpią do rządów swoich krajów z taką ini-
cjatywą;

przyjęli z zadowoleniem informację, że Czeska Izba • 
Inżynierów i Techników Budownictwa uzyskała status 
uczestnika w zespole opracowującym przepisy praw-
ne z zakresu budownictwa;

poparli wniosek strony polskiej w sprawie wystąpie-• 
nia do swoich rządów o ujednolicenie na szczeblu pań-
stwowym nazewnictwa, struktury i klasyfikatora BIM;

uzgodnili, że kolejne 23 spotkanie Izb i Związków Or-• 
ganizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej 
odbędzie się w październiku 2016 r. na Węgrzech, które-
go gospodarzem będzie Węgierska Izba Inżynierów;

wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy • 
i potwierdzili, że odbyte XXII spotkanie spełniło swoje 
założenia programowe. Delegacje wyraziły uznanie i po-
dziękowanie stronie polskiej za organizacyjne i meryto-
ryczne przygotowanie spotkania.

W toku dyskusji plenarnej uzgodniono tekst protoko-
łu końcowego ze spotkania, który na zakończenie uro-
czyście podpisali przewodniczący delegacji w sali Se-
natu Politechniki Gdańskiej. Końcowym akcentem było 
spotkanie z udziałem środowiska naukowo-gospodar-
czego Pomorza na dziedzińcu im. Fahrenheita Politech-
niki Gdańskiej.
W trakcie programu technicznego delegacje zwiedzi-
ły: stadion PGE Arena Gdańsk, Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku oraz Katedrę w Gdańsku-Oli-
wie, gdzie wysłuchały krótkiego koncertu organowego.  

Obrady Grupy V-4 (fot. KFP) Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
(fot. Sz. Gapiński)
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Natomiast osoby towarzyszące zwiedziły Muzeum Bursz-
tynu i molo w Sopocie. Na zakończenie drugiego dnia 
spotkania, delegacje uczestniczyły w Pomorskim Dniu 
Budowlanych w Filharmonii Bałtyckiej.
Na zakończenie należy podkreślić, że przy organizacji 
22 spotkania organizacji budowlanych krajów Grupy 
Wyszehradzkiej V-4 wsparcia udzieliły wiodące w Pol-
sce oraz funkcjonujące na rynku trójmiejskim firmy bu-
dowlane lub współpracujące z branżą. Słowa podzięko-
wania należą się: Bilfinger Infrastructure SA, Budimex 
SA, Erbud SA, ERGO Hestia SA, HOCHTIEF Polska SA, 
Invest Komfort SA, KELLER Polska Sp. z o.o., Korpo-
racji Budowlanej DORACO Sp. z o.o., Mota-Engil Cen-
tral Europe Sp. z o.o., NDI SA, PERI Polska Sp. z o.o., 
POLNORD SA, Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej SA, Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk SA, 
SKANSKA SA, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. 
z o.o., Warbud SA.

Dr inż. Zygmunt Rawicki

Przewodniczący delegacji PZITB i PIIB w sali Senatu 
Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po podpisaniu proto-
kołu końcowego ze spotkania (fot. KFP)

Podpisanie protokołu końcowego ze spotkania w sali 
Senatu Politechniki Gdańskiej (fot. Z. Rawicki)
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Uczestnicy 22. spotkania Grupy Wyszehradzkiej (fot. KFP)


