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Wspomnienie o Andrzeju Trzcińskim, 

Andrzeja poznałem w roku 1995, kiedy to organizowaliśmy pracę Departamentu 
Budownictwa Łączności w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. 

Nowe zadanie dotyczące wydawania uprawnień budowlanych w specjalności 
telekomunikacja stało się potężnym wyzwaniem dla Inspekcji i miało na okres lat 1996 – 
2004 zaangażować wspólnie,  Andrzeja i mnie do tej pracy. A oczekiwania środowiska 
telekomunikacyjnego były w tym zakresie olbrzymie. Pierwszy raz w historii polskiego prawa 
niezależną rangę miały uzyskać samodzielne funkcje  w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Minister Łączności wydał w roku 1996 rozporządzenie regulujące  zasady nadawania przez 
Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej uprawnień do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Wtedy to poznałem Andrzeja, jakim był na co dzień, jego charakter a zarazem duże poczucie 
odpowiedzialności za wykonywaną pracę.  Od tego czasu stał się moim serdecznym kolegą. 

Na Nim i Jego departamencie, którego wkrótce został dyrektorem, spoczął główny obowiązek 
wykonywania i organizacji prac Komisji ds. nadawania uprawnień. Komisja – pracowała 
centralnie i grupowała przedstawicieli jednostek administracji państwowej, operatorów 
telekomunikacyjnych, firm projektowych i wykonawczych (ponad 20 osób). O ogromie jej 
prac świadczy chociażby to, że w latach 1996 – 2000 Komisja przeprowadzała postępowania 
kwalifikacyjne nieustająco, a egzaminy odbywały się kilka razy w miesiącu, bo takie były 
potrzeby i oczekiwania środowiska..  

Andrzej został również powołany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Dzięki Jego pracy 
w latach 1996 – 2004 zdołano przeprowadzić postępowania dla ponad 3500 osób 
wnioskujących o uprawnienia, gdzie w efekcie kolejno: Główny Inspektor Państwowej 
Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji  
i  Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, nadali w sumie ponad 2500 takich 
uprawnień.  

Wiedza i doświadczenie zawodowe Andrzeja w materii projektowania i wykonawstwa  
w budownictwie poparte znajomością przepisów prawa nie tylko budowlanego, ale i ponad 
150 innych, pokrewnych aktów normatywnych, zaowocowało tym, że stał się Ekspertem w tej 
dziedzinie. 

Wkrótce był głównym Lektorem, Wykładowcą oraz Moderatorem kursów i warsztatów 
prowadzonych w tej tematyce przez Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji.  



Ceniłem Jego zaangażowanie, profesjonalizm i chęć przekazania wiedzy uczestnikom 
szkoleń. Jemu to zawdzięczam swoją wiedzę i w konsekwencji możliwość prowadzenia 
wspólnie takich wykładów. 

Po roku 2004, od kiedy to proces nadawania uprawnień budowlanych w telekomunikacji 
przejęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Andrzej pracował w Departamencie Techniki, 
gdzie – do końca swego życia - Jego wiedza i doświadczenie były wykorzystywane przez 
Prezesa Urzędu, przy projektowaniu, opiniowaniu oraz interpretacji przepisów krajowych 
dotyczących wymagań w zakresie infrastruktury i budownictwa telekomunikacyjnego. 

Do końca aktywnie współpracował ze środowiskiem, zawsze życzliwie udzielając porad, czy 
też prowadząc szkolenia oraz prezentacje na krajowych Konferencjach, do udziału w których 
był zapraszany przez szereg Izb i Stowarzyszeń. 

Tej specjalistycznej współpracy będzie brakowało nam na co dzień, a pamięć  
o przedwcześnie zmarłym koledze i przyjacielu Andrzeju Trzcińskim pozostanie na zawsze  
w naszych sercach i pamięci. 

       Adam Siewicz 

       oraz grono Przyjaciół 


