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naSze Sprawy

Inżynier budownictwa 
– to zobowiązuje!
Epidemia koronawirusa, która dotarła do Polski na po-
czątku marca, spowodowała szereg perturbacji zarówno 
w społeczeństwie, jak i w gospodarce (krajowej i świato-
wej). Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, jest trud-
na dla nas wszystkich i wyjątkowa pod każdym względem. 
Wszyscy chcielibyśmy już powrotu do normalności i spo-
sobu życia sprzed okresu pojawienia się pandemii. Wszy-
scy także uświadamiamy sobie, że powrót „normalności” 
nie jest kwestią dni czy tygodni, lecz powinien liczony być 
w miesiącach. Musimy zatem odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości i po prostu żyć w nowych, niezależnych od nas 
uwarunkowaniach.
Z całą pewnością możemy stwierdzić, iż w trudnym czasie, 
a takim zapewne jest stan epidemii, jako społeczeństwo 
zdajemy egzamin. Żywym dowodem na to są liczne akcje 
społeczne związane z pomocą służbie zdrowia, organizacją 
zbiórek środków finansowych dla potrzebujących oraz dla 
osób bardziej zagrożonych w bezpośredniej walce z koro-
nawirusem COVID-19.
Każdy z nas pomaga według własnych możliwości – ofia-
rowując swój czas lub środki finansowe, a ludzi dobrej woli 
i inicjatyw wciąż przybywa. W walkę z pandemią włącza-
ją się zarówno osoby prywatne, jak i firmy, samorządy czy 
stowarzyszenia.

Również Środowisko Inżynierów Budownictwa wspiera 
Koleżanki i Kolegów z branży medycznej – zarówno syste-
mowo, jak i w sposób lokalny i indywidualny. Pomaganie 
ma największą moc, gdy działa się razem. Ruszyła i trwa 
zbiórka Środowiska Inżynierów Budownictwa na rzecz 
pomocy w walce z COVID-19 pod hasłem „Budujemy 
wsparcie – dziękujemy Bohaterom!”. Zbiórka realizo-
wana jest z wykorzystaniem portalu „Się pomaga” (gro-
madzącego już blisko 4 mln „Pomagaczy”, którzy w sumie 

przekazali potrzebującym ponad 500 mln zł), gdzie każ-
dy może według własnego uznania i możliwości dokonać 
dobrowolnej wpłaty.
Inżynierowie z Warszawskiego Oddziału PZITB uruchomi-
li specjalną skarbonkę, za pośrednictwem której wpłacane 
kwoty są automatycznie przekazywane na zbiórkę: „Wspie-
ramy polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią 
COVID-19”. Okażmy zatem solidarność z Naszymi Koleżan-
kami i Kolegami z branży medycznej i wspierajmy ich bez-
pieczeństwo. Okażmy inżynierską odpowiedzialność!
Lokalną i indywidualną pomocą naszego środowiska inży-
nierskiego na rzecz wsparcia osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w walkę z COVID-19 było wsparcie pani Doro-
ty – pielęgniarki z warszawskiego szpitala zakaźnego przy 
ul. Wolskiej. Podczas, gdy pani Dorota „walczyła” na pierw-
szej linii z koronawirusem, częściowo spalił się jej dom (pod-
dasze) w warszawskim Ursusie. Dowiedziawszy się o tym 
z mediów – ruszyliśmy z pomocą Koleżance uprawiają-
cej (jak i my) zawód zaufania społecznego. Skontaktowa-
liśmy się z przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Anną Dudzińską – w celu ustale-
nia formy i zakresu takiej pomocy oraz z prośbą o skontak-
towanie nas z panią Dorotą. Oferowana przez nas pomoc 
dotyczyła oczywiście zakresu budownictwa – w szczegól-
ności w aspekcie technicznym oraz formalnoprawnym od-
budowy (remontu) domu po pożarze.
Po ustaleniu szczegółów i rozpoznaniu sytuacji wykonaliśmy 
opinię techniczną dotyczącą określenia stanu techniczne-
go domu w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji oraz użyt-
kowania, a także bezpieczeństwa osób i mienia osób nadal 
zamieszkujących w tym budynku.
Opinia została wykonana przez Ośrodek Rzeczoznawstwa 
i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego PZITB (w na-
szych osobach) i została przekazana pani Dorocie celem 
złożenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego dla m.st. Warszawy. W opinii zaleciliśmy pilną odbu-
dowę (odtworzenie) budynku w części strychu i poddasza, 
co było uwarunkowane zarówno stanem technicznym, jak 
i jedynie tymczasowym zabezpieczeniem budynku przed 
opadami atmosferycznymi.
Obecnie trwają przygotowania do odbudowy – możliwej fi-
nansowo ze względu na sukces zbiórki lokalnej zorganizowa-
nej przez sąsiadów. Nad robotami związanymi z odbudową 
części strychowej budynku będziemy czuwać, pełniąc nad-
zór inwestorski nad robotami – oczywiście w ramach pomo-
cy i solidarności zawodów zaufania publicznego.
Bez względu na okoliczności, bez względu na własny nie-
pokój o przyszłość dalszą i bliższą – jedno jest pewne: war-
to pomagać! Do tego zachęcamy Koleżanki i Kolegów z na-
szego środowiska. Wesprzyjmy akcję „Budujemy wsparcie 
– dziękujemy Bohaterom!” lub wpierajmy inne akcje pomo-
cowe. Dobro wraca.
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