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I Warsztaty Młodych Inżynierów Budownictwa
28 lutego 2019 r. w gmachu głównym Politechniki Warszaw-
skiej odbyły się I Warsztaty Młodych Inżynierów Budownic-
twa. Tematem warsztatów były problemy praktyki zawodu 
młodego inżyniera budownictwa. Warsztaty zostały objęte 
patronatem przewodniczącego Rady MOIIB – mgr inż. Ro-
mana Lulisa, dziekana WIL PW – prof. dr. hab. inż. Andrzeja 
Garbacza, dziekana WBiIŚ SGGW – dr. hab. inż. Eugeniusza 
Kody, prof. SGGW, dziekana WILiG WAT – prof. dr. hab. inż. 
Adama Stolarskiego.
Głównym organizatorem warsztatów był Oddział Warszawski 
PZITB we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynie-
rów Budownictwa, przy udziale Wydziału Inżynierii Lądowej 
PW, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW 
oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
Warsztaty otworzył prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, który 
powitał wszystkich obecnych w gmachu głównym Politech-
niki Warszawskiej w Małej Auli i przedstawił kierunki nauki, 
jakie mogą wybrać studenci na PW. Następnie głos zabrał 
mgr inż. Ryszard Rak, przewodniczący Oddziału Warszawskie-
go PZITB, opowiedział o jego historii. Przybliżył cztery grupy 
działaczy Oddziału przy PZITB: 1 – to studenci, 2 – absolwenci, 
3 – inżynierowie z uprawnieniami, technicy, rzeczoznaw-
cy, 4 – seniorzy czynnie działający i przekazujący to, co naj-
ważniejsze – czyli doświadczenie. Na koniec przedstawił 
misję PZITB, którą jest tworzenie warunków rozwoju zawo-
dowego młodego technika/inżyniera budownictwa, po-
czynając od technikum/studiów wyższych, po uzyskanie 
uprawnień zawodowych i kształtowanie etyki zawodowej 
na wysokim poziomie, odpowiadającym pozycji społecz-
nej zawodu zaufania publicznego. Jako ostatni przywitał 
zebranych mgr inż. Roman Lulis – przewodniczący Mazo-
wieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeden 
ze współorganizatorów. Pierwszym poruszanym tematem 
były „Ranga i prestiż zawodu inżyniera budownictwa”. Re-
ferat przedstawił dr inż. Mieczysław Grodzki, wiceprzewod-
niczący PZITB i MOIIB. Przedstawił blaski i cienie zawodu in-
żyniera budownictwa. Jest to zawód zaufania publicznego, 
a duże znaczenie dla rozwoju w tym zawodzie ma jak naj-
wcześniejsze przystąpienie do PZITB oraz PIIB.
Następnie głos zabrał dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW, 
dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz 
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy 
MOIIB. Poruszył temat „Praktyczne aspekty uzyskania upraw-
nień budowlanych – wymagania prawne, zagrożenia”. Przybliżył 
zagadnienia dotyczące wymagań stawianych w celu uzyska-
nia uprawnień budowlanych, a także podziału na uprawnienia 
wykonawcze i projektowe oraz długości praktyki zawodowej 
potrzebnej do ubiegania się o uprawnienia budowlane.
Kolejny prelegent mgr inż. Mariusz Okuń – sekretarz Oddzia-
łu Warszawskiego PZITB, sekretarz MOIIB mówił o „Ścieżce 

kariery zawodowej młodego inżyniera budownictwa”, o tym, 
jak wybór kierunku studiów wpływa na przebieg kariery 
zawodowej. Opowiadał o działaniu w PZITB, które jest eli-
tarnym stowarzyszeniem z 85-letnią historią i dokonania-
mi tak wybitnych osób jak prof. Bryła, prof. Żenczykowski 
– i jak to wpływa na rozwój młodego inżyniera. Kolejne wy-
stąpienie, które było bliskie studentom, to „Przykład drogi 
zawodowej młodego inżyniera budownictwa” – mgr. inż. 
Daniela Opoki i mgr. inż. Tomasza Rawskiego. Młodzi lu-
dzie przedstawili swoje doświadczenia i drogę zawodową 
– obaj pracują w firmach wykonawczych, które pozwalają im 
się dalej rozwijać. Ostatnim prelegentem był dr inż. Radosław 
Sekunda, członek zarządu PZITB i zarazem przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy MOIIB, mówił on 
o „Odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej inżynie-
rów budownictwa”, o odpowiedzialności karnej i cywilnej. Da-
wał przykłady z codziennej pracy, co świetnie przemawiało 
do studentów. Na końcu podsumował, że podstawą jest do-
bre wykształcenie, wejście w środowisko inżynierów jeszcze 
na studiach, czyli zapisanie się do Koła Młodych PZITB, które 
działają przy uczelniach oraz zdobycie uprawnień.
Warsztaty podsumowali mgr inż. Ryszard Rak i prof. dr hab. inż. 
Andrzej Garbacz, dziękując za wyjątkowe zainteresowanie stu-
dentów. Frekwencja zaskoczyła pozytywnie wszystkich, obec-
nych było bowiem ponad 300 osób. Warsztaty objął patrona-
tem medialnym „Przegląd Budowlany” i „Inżynier Mazowsza”. 
Zapowiedziano także, że kolejne warsztaty będą się odbywać 
rotacyjnie, następne na SGGW, a kolejne na WAT.

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska
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