Centralne obchody Dnia Budowlanych
poniedziałek, 11 października 2010

W warszawskim Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w dniu 8 października odbyły się
uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2010”. Obchody objęte były patronatem Ministra
Infrastruktury. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele środowiska oraz zaproszeni
goście, wśród których byli m.in. posłowie Andrzej Adamczyk, Janusz Piechociński, Wiesław
Szczepański, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przedstawiciele
władz nadzoru budowlanego z Andrzejem Urbanem zastępcą Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego na czele, przedstawiciele PZITB, ITB, IPB, Państwowej Inspekcji Pracy.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali m.in.: Andrzej R. Dobrucki prezes Krajowej
Rady PIIB, Zbigniew Grabowski Honorowy Prezes KR PIIB, Andrzej Jaworski – skarbnik KR,
Barbara Malec członek KR oraz dyrektor Krajowego Biura PIIB Andrzej Orczykowski.

Uroczystości zorganizował Związek Zawodowy „Budowlani” przy współpracy m.in. z Polska Izbą
Inżynierów Budownictwa, Instytutem Techniki Budowlanej, Izbą Projektowania Budowlanego,
PZITB.

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski składając życzenia zebranym podkreślił, że
pojawiły się symptomy poprawy sytuacji w branży budowlanej, chociaż nie we wszystkich jej
sektorach. Wyraził ubolewanie, że nie ma nadal w pełni przejrzystych warunków prowadzenia
inwestycji budowlanych, oraz że wciąż zdarzają się niejasności przy zamówieniach publicznych.
Podkreślił, że jako środowisko budowlane jesteśmy silną grupą, jednak nie na tyle aby skłonić
władze do kompleksowego zajęcia się sprawami budownictwa i mieszkalnictwa. Bez tej zaś
polityki nie będzie jakościowej zmiany w branży.

Olgierd Dziekoński, który w przeddzień uroczystości odebrał nominację na Sekretarza Stanu w
Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej piastując stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury zauważył, że obecność przedstawicieli sejmu, władz wojewódzkich i
samorządowych przy okazji uroczystości takich jak Dzień Budowlanych może być
potwierdzeniem, jaką wagę do dialogu ze środowiskiem budowlanym przywiązują władze
państwowe i regionalne.

Rolę i znaczenie branży budowlanej dla rozwoju kraju akcentował w swoim wystąpieniu poseł
Janusz Piechociński. Stwierdził także, że kryzys wymaga nowych zachowań między
pracodawcami i wykonawcami. Powstaje obawa tworzenia się zatorów płatniczych. Poseł
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zauważył, że aby podtrzymywać inwestycje w kraju należy łączyć odważniej środki publiczne z
unijnymi i prywatnymi.

„Dzień Budowlanych 2010” był także okazją do uhonorowania odznaczeniami osób szczególnie
zasłużonych dla budownictwa. Wśród odznaczonych byli przedstawiciele PIIB: Andrzej R.
Dobrucki prezes KR PIIB, Janusz Rymsza, Andrzej Jaworski, Jerzy Kotowski, Zbigniew
Tyczyński.
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