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na dobry początek...
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mi. Autor przedstawi podstawowe metody rehabilitacji technicznej 
przewodów.

W następnym numerze



6
INŻYNIER BUDOWNICTWA

samorząd zawodowy

styczeń 13 [102]

Okładka: fragment nowoczesnego budynku biurowego w Niemczech

Fot.: Piccolo, Fotolia.com

Następny numer ukaże się: 18.02.2013 r.
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
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00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, lok. 110
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biuro@inzynierbudownictwa.pl
Prezes zarządu: Jaromir Kuśmider
 

Redakcja
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Druk
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Rada Programowa

Przewodniczący: Stefan Czarniecki
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Orczykowski
Członkowie:
Leszek Ganowicz – Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa
Tadeusz Malinowski – Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich
Bogdan Mizieliński – Polskie Zrzeszenie 
Inżynierów i Techników Sanitarnych
Ksawery Krassowski – Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP
Piotr Rychlewski – Związek Mostowców RP
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i Techników Wodnych i Melioracyjnych
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Stanisław Szafran – Stowarzyszenie Naukowo-
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Barbara Mikulicz-Traczyk
redaktor naczelna 

OD REDAKCJI

Kondycja budownictwa jest coraz gorsza – uważają eksperci BCC. 

W tym sektorze zatrudnionych jest ponad 600 tys. osób, a  od początku 

2012 r. upadłość ogłosiło ponad 200 fi rm budowlanych. Z badań 

wynika, że dla przedsiębiorców problemem jest złe prawo o 

zamówieniach publicznych (odwieczne kryterium najniższej ceny), 

przewlekłość procedur, w tym dotyczących uzyskania pozwolenia na 

budowę, przerzucanie większości ryzyka na wykonawców. Hasło 

spotkania zorganizowanego w listopadzie przez BCC: „Ratujmy polskie 

budownictwo” nie jest zatem pustym frazesem.  

redaktor naczelna



7
styczeń 13  [102]

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Biuro projektowe: APA ROKICCY
Generalny wykonawca: konsorcjum fi rm 
Ebud, Budopol, Hydroeko
Kierownik budowy: inż. Leszek Mroczyński
Projekty: konstrukcje – KB - Projekty Kon-
strukcyjne sp. z o.o., instalacje sanitarne 
– Pracownia Projektowa Augustyn, instalacje 
elektryczne – Firma Projektowa Fryderyk 
Stypa, Biprokabel sp. z o.o., 
drogi – mgr inż. Anna Mazur
Realizacja: 2011–2012 r.
Powierzchnia zabudowy: 1065 m2

Powierzchnia użytkowa: 1987 m² 
Powierzchnia terenu: 33 908 m2

Nagrody: II nagroda w konkursie „Ulubieniec 
Polski 2000–2012”, I miejsce w otwartym 
międzynarodowym konkursie architektonicz-
nym w 2008 r.
Zdjęcia: archiwum pracowni APA ROKICCY

Przystań miejska Przystań miejska 
na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczyna Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy



Zrozumieć instalację elektryczną w twoim domu 

Instalacja elektryczna – jak to działa
Domowy system instalacji elektrycznej składa się z wielu elementów, jednak
szczególne znaczenie mają dwa z nich: licznik energii elektrycznej oraz skrzynka
elektryczna. Licznik służy przede wszystkim naszemu dostawcy energii, który
dokonuje na jego podstawie pomiaru zużycia energii elektrycznej. Po tym
jak prąd przechodzi przez miernik, trafi a do skrzynki elektrycznej, skąd, po
rozgałęzieniu, doprowadzany jest do wszelkich urządzeń elektrycznych, ob-
wodów oświetleniowych, kontaktów i gniazd w całym domu. Skrzynki elektry-
czne wyposażone są w narzędzia, które, w razie awarii instalacji elektrycznej,
spowodują odłączenie zasilania poszczególnych obwodów. Należą do nich bez-
pieczniki oraz automatyczne wyłączniki. Te drugie można ponownie włączyć po
usunięciu uszkodzenia. Z kolei, w przypadku przepalenia bezpiecznika, należy
go odkręcić i wyrzucić. Niemniej jednak zarówno bezpieczniki, jak i wyłączniki
nadmiarowo-prądowe chronią przewody przed przegrzaniem czy pożarem. Do-
datkowo, instalacja elektryczna powinna być połączona przewodem z ziemią
(uziemienie), co w razie zwarcia lub przeciążenia pozwoli zabezpieczyć samą
instalację oraz wszelkie urządzenia w domu, a także zapewni ochronę przed
porażeniem prądem.
Prace elektryczne – czy brać się za nie samemu
Często, aby zaoszczędzić pieniądze, próbujemy radzić sobie z naprawami insta-
lacji elektrycznej na własną rękę. Lepiej jednak dmuchać na zimne niż ryzykować
porażeniem prądem czy pożarem. Dlatego też wszystkie poważniejsze prace
elektryczne należy zlecać wykwalifi kowanym elektrykom. Jeśli jednak posiadasz
odpowiednie doświadczenie, znasz plan swojej instalacji elektrycznej i zdecy-
dujesz się na jakieś drobne naprawy elektryczne, zawsze pamiętaj, aby:
■  odłączyć zasilanie obwodów instalacji elektrycznej poprzez wykręcenie bezpie-

cznika lub przełączenie wyłącznika automatycznego w skrzynce elektrycznej;
■  zanim dotkniesz przewodów, sprawdzić, czy nie ma w nich już żadnego

napięcia;
■  wyłączyć z sieci wszelkie urządzenia elektryczne, które planujesz naprawić;
■  upewnić się, że nie stoisz na mokrej podłodze.
Generalnie warto uświadomić sobie, że samodzielne majsterkowanie przy
pracach elektrycznych wymaga dokładnego planowania i przygotowania.
W przeciwnym razie popełnione przez nas błędy mogą być kosztowne
i wpędzić nas w poważne kłopoty. 

Elektryczność bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w naszym 
codziennym życiu. Oglądając telewizję, ładując telefon komórkowy 
czy wreszcie włączając światło w pokoju – w każdym z tych przypadków 
polegamy na instalacji elektrycznej, znajdującej się w naszym domu. 
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Jaki będzie Nowy Rok 2013? Wielu z nas 

stawia sobie to pytanie planując nowe zadania 

i łącząc z nimi swoje oczekiwania. Polską Izbę In-

żynierów Budownictwa czeka w nadchodzącym 

2013 roku wiele zadań oraz ważnych decyzji. 

Będziemy kontynuować prace związane ze zmia-

nami w ustawie dotyczącej uwolnienia zawodów 

budowlanych, rozwijać współpracę z uczelniami 

technicznymi, zwłaszcza w zakresie kształtowania 

programów nauczania, współpracować z Komi-

sją Kodyfi kacyjną Prawa Budowlanego. Działania 

te mają na celu doprowadzenie do powstania 

spójnego Prawa budowlanego, które stanie się 

przyjazne, czyli pozwoli na zlikwidowanie biuro-

kratycznych barier. 

Nasze działania podejmowane w minionym 

roku przyczyniły się m.in. do tego, że 6 grudnia 

2012 r. pojawił się nowy projekt ustawy o uwol-

nieniu dostępu do zawodów budowlanych, uwzględniający w znacznym stopniu nasze propozycje. Zapropono-

wano utworzenie specjalności hydrotechnicznej, o którą zabiegamy od lat, a inżynierowie I stopnia będą mogli 

uzyskać uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonawstwa. Technicy natomiast będą mogli starać się 

o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi.

Koniec roku 2012 to także podpisanie porozumień o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicz-

nych oraz Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Polskim Związkiem Pracodaw-

ców Budownictwa, dotyczących standardów kształcenia na poziomie wyższym, zawodowym jak i średnim. 

W trosce o właściwe przygotowanie kadry technicznej do wykonywania zawodu, chcemy uściślić współpracę 

z organizacjami mającymi wpływ na realizowane programy nauczania.

W 2013 r. chcemy zwrócić jeszcze większą uwagę na podnoszenie kwalifi kacji przez naszych członków. 

Na pewno będziemy nadal doskonalić bazę szkoleń e-learningowych, która jest systematycznie rozbudowy-

wana. Zmiany wprowadziliśmy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2012 r.

Z uznaniem odnosimy się do tego, co już udało nam się wypracować jako samorządowi zawodowemu. 

Zadaniem naszym jest podejmowanie działań odpowiadających wyzwaniom czasu oraz uwzględniających zgła-

szane uwagi i wnioski naszych członków. Żeby temu podołać, nie wystarczy tylko zaangażowanie władz izby 

czy też członków organów statutowych, ale trzeba także pozyskać do ich realizacji ludzi z pasją i pomysłami, 

którzy będą wspierać nasze działania. Dlatego też będziemy starali się zachęcić do pracy w naszych strukturach 

młodych inżynierów, którzy w przyszłości pokierują samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku 2013 składam wszystkim członkom Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa najlepsze życzenia pomyślności, zdrowia oraz sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Andrzej Roch Dobrucki
Prezes 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Fot. 1 Od lewej: Grzegorz Cieśliński, Andrzej Pieniążek, Tomasz Marcinowski, Tadeusz Durak

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził 
Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, 
zaś udział w nich wzięli także Mo-
nika Majewska, naczelnik Wydziału 
Prawa Budowlanego w Departamen-
cie Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
oraz Janusz Żbik, podsekretarz stanu 
w MTBiGM.
Na początku posiedzenia prezes PIIB 
przedstawił informację dotyczącą 
projektu ustawy o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania zawodów fi nanso-

wych, budowlanych i transportowych 
z 6 grudnia 2012 r. Wersja ta zawiera 
inne rozwiązania niż przedstawiona 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
27 września 2012 r., m.in. wprowa-
dza 5 specjalności, w których nadawa-
ne mają być uprawnienia budowlane. 

12 grudnia 2012 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedze-
nie Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad omówiono m.in. nowy 
projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów 
finansowych, budowlanych i transportowych, współpracę PIIB 
z organizacjami zagranicznymi oraz realizację wniosków zgło-
szonych na XI Krajowym Zjeździe i na XI okręgowych zjazdach.Urszula Kieller-Zawisza

Ostatnia Krajowa Rada w 2012 r.
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Nowa propozycja uwzględnia wcze-
śniejsze postulaty PIIB dotyczące moż-
liwości uzyskiwania uprawnień bez 
ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi po ukończeniu stu-
diów I stopnia oraz w ograniczonym 
zakresie do kierowania robotami bu-
dowlanymi przez techników. 
Krajowa Rada zaakceptowała projekt 
ustawy z 6 grudnia 2012 r. z zastrze-
żeniem dotyczącym pozostawienia 
funkcji rzeczoznawcy budowlanego. 
Następnie uczestnicy obrad zapo-
znali się z informacją o zagranicznej 
współpracy Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
Wojciech Radomski i Zygmunt Meyer 
przedstawili, jak przebiega współ-
praca z ECEC (European Council of 
Engineers Chambers). W. Radomski 
przypomniał, że 17 listopada 2012 r. 
odbyło się w Wiedniu sprawozdaw-
czo-wyborcze posiedzenie Europej-
skiej Rady Izb Inżynierskich, podczas 
którego dokonano oceny działań or-
ganizacji w latach 2009–2012. Pod-
kreślono zasługi PIIB, zwłaszcza zaś 
udział w pracach nad ogólnie obowią-
zującymi w Europie dokumentami, tj. 
Kodeksem etycznym oraz opracowa-
niem dotyczącym jakości pracy inży-
nierskiej. W czasie obrad na audytora 
został wybrany Z. Meyer, który obecnie 
reprezentuje PIIB w ECEC.
Włodzimierz Szymczak przedsta-
wił funkcjonowanie ECCE (European 
Council of Civil Engineers) oraz przybli-
żył obrady Światowego Forum Inżynier-
skiego, które odbyło się 17–21 września 
2012 r. W czasie forum dyskutowano 
m.in. o budownictwie zrównoważo-
nym, problemach budownictwa na 
świecie, zajmowano się kwestią po-
zyskiwania energii. Natomiast na 56. 
zgromadzeniu ogólnym w Dubrowni-
ku (27.10.2012 r.) W. Szymczak został 
powołany do Zarządu ECCE na stano-
wisko prezydenta elekta i, zgodnie ze 
statutem, za 2 lata obejmie w ECCE 
stanowisko prezydenta.
Zygmunt Rawicki podkreślił, że współ-
praca w ramach tzw. Grupy Wy-

Fot. 2 Od lewej: Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i Janusz Żbik, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

szehradzkiej rozwijana jest od 2003 r. 
W tym roku obchodzono jubileusz 
20-lecia Słowackiej i Czeskiej Izby In-
żynierów, a w październiku w Buda-
peszcie odbyło się spotkanie Grupy 
Wyszehradzkiej tzw. Dużej Czwórki, 
podczas którego dyskutowano m.in. 
o problemach energetycznych oraz 
podjęto decyzję o kontynuacji wydaw-
nictwa prezentującego ciekawe obiek-
ty budowlane zrealizowane po roku 
1990 na terenie państw należących do 
grupy. 
Potem Zdzisław Binerowski, wice-
prezes PIIB, omówił pracę zespołu 
ds. zakupu lokalu dla potrzeb PIIB. 
Na zamieszczone ogłoszenie wpły-
nęły 64 oferty, z czego 21 spełniało 
wymagania postawione przez ze-
spół. Obecnie wybrane propozycje 
zostaną poddane ocenie. Krajowa 
Rada przyjęła także uchwałę o uzu-
pełnieniu składu zespołu ds. zakupu 
powierzchni biurowej dla PIIB o Elż-
bietę Janiszewską-Kuropatwę.
O realizacji wniosków zgłoszonych 
na XI Krajowym Zjeździe PIIB oraz XI 
okręgowych zjazdach skierowanych 
do Krajowej Rady PIIB poinformowa-
ła Krystyna Korniak-Figa, przewodni-

cząca Komisji Wnioskowej. Następnie 
Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB, przed-
stawił realizację budżetu krajowej izby 
do 30 listopada 2012 r., a uczestnicy 
obrad przyjęli uchwałę w sprawie ak-
tualizacji budżetu na 2012 r. 
W czasie grudniowego posiedzenia 
Krajowej Rady PIIB biorący w nim 
udział zapoznali się również z infor-
macją dotyczącą prenumerowanych 
czasopism technicznych w poszcze-
gólnych izbach okręgowych, którą 
przekazał Stefan Czarniecki, wice-
prezes PIIB.
Pod koniec obrad wystąpił Janusz 
Żbik, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, który w swojej 
wypowiedzi odniósł się do prac nad 
ustawą deregulacyjną, działań Komi-
sji Kodyfi kacyjnej Prawa Budowlane-
go oraz podkreślił dobrą współpracę 
z PIIB. Złożył także życzenia świątecz-
ne członkom samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa.
Po zakończeniu obrad członkowie Kra-
jowej Rady i zaproszeni goście złożyli 
sobie wzajemnie życzenia świąteczne 
oraz noworoczne.
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Uczestnicy spotkania dyskutowali 
o pracach rządu dotyczących pro-
jektu ustawy o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania zawodów fi nanso-
wych, budowlanych i transportowych 
oraz o działaniach podejmowanych 
przez członków Grupy B-8 w tym te-
macie. Członkowie grupy zapoznali 
się z nową wersją projektu ustawy 
deregulacyjnej z 6 grudnia 2012 r., 
która została zamieszczona na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Le-
gislacji. Nadal proponuje się w niej zli-
kwidowanie Polskiej Izby Urbanistów 
i samodzielnej funkcji rzeczoznawcy 
budowlanego. Pojawiły się też nowe 
regulacje dotyczące m.in. uprawnień 
budowlanych oraz czasu trwania prak-
tyk przy ubieganiu się o odpowiednie 
uprawnienia.
Bartłomiej Kolipiński z Towarzystwa 
Urbanistów Polskich omówił przebieg 
konferencji pt. „Planowanie i zago-
spodarowanie przestrzenne w Polsce. 
Diagnoza i propozycje zmian”, która 
odbyła się 6 grudnia 2012 r. w sie-
dzibie Trybunału Konstytucyjnego. 
Uczestnicy konferencji debatowali 

SARP przewodniczy Grupie B-8
11 grudnia 2012 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa w Warszawie obradowała Grupa B-8. W czasie posiedze-
nia Stowarzyszenie Architektów Polskich przejęło od PIIB prezy-
dencję Grupy B-8.Urszula Kieller-Zawisza

m.in. o kategorii ładu przestrzenne-
go i ideologicznym uwarunkowaniu 
jej uwzględniania w planowaniu oraz 
zagospodarowaniu przestrzennym, 
o systemie prawnym planowania i za-
gospodarowania przestrzennego RP, 
o planowaniu regionalnym w systemie 
planowania przestrzennego.
Zebrani zadeklarowali przekazanie 
uwag i opinii do opracowanych przez 
Izbę Projektowania Budowlanego 
materiałów dotyczących „Ogólnych 
warunków umowy o prace projekto-
we w zamówieniach publicznych”, 
„Pozacenowych kryteriów ocen ofert 
w zamówieniach publicznych o prace 

projektowe” oraz 
„Kryteriów oceny 
ofert w zamówie-
niach Zaprojektuj 
i buduj”.
Obecni na spotka-
niu przedstawi-
ciele samorządów 
zawodowych i or-
ganizacji branżo-
wych uzgodnili, że 
w najbliższym cza-
sie podstawowym 

kierunkiem działań Grupy B-8 będzie 
praca nad deregulacją oraz wypraco-
wanie kolejnego wspólnego stanowiska 
w tej sprawie. Solidarnie opowiedziano 
się za wsparciem dla Polskiej Izby Urba-
nistów, która zgodnie z propozycją rzą-
dowych zmian ma być zlikwidowana. 
Podjęto także temat rozszerzenia listy 
członków Grupy B-8 o inne organizacje 
chcące przystąpić do grupy. Temat ten 
będzie jeszcze dyskutowany na przy-
szłych spotkaniach.
Podczas obrad nastąpiło przekaza-
nie przez Andrzeja R. Dobruckiego, 
prezesa Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, prezydencji Grupy B-8 
Mariuszowi Ścisło, prezesowi Sto-
warzyszenia Architektów Polskich, 
zgodnie z przyjętymi zasadami.
W obradach Grupy B-8 uczestniczyli 
przedstawiciele: Izby Architektów RP, 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Polskiej Izby Urbanistów, Stowarzysze-
nia Architektów Polskich, Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, Izby Projekto-
wania Budowlanego, Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich i Geodezyjnej Izby 
Gospodarczej.

Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, i Mariusz Ścisło, prezes SARP
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18 grudnia 2012 r. Polska Izba Inży-
nierów Budownictwa podpisała po-
rozumienie o współpracy z Komisją 
Akredytacyjną Uczelni Technicznych 
działającą przy Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych. Powo-
dem, dla którego obie strony zdecy-
dowały się na podpisanie umowy, 
była troska o poziom kształcenia 
i wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa. 
Po raz pierwszy podpisujemy taką 
umowę o współpracy i bardzo sobie 
to cenię. Zależy nam na podnosze-
niu standardów nauczania na uczel-
niach technicznych, mając na uwadze 
współczesne wymagania rynku pracy 
oraz odnajdywanie się na nim naszych 
absolwentów. Dlatego też tak ważna 
jest dla nas współpraca z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa – powiedział 
podczas uroczystości prof. dr hab. inż. 
Bohdan Macukow, przewodniczący 

Urszula Kieller-Zawisza

Z myślą o dobrym przygotowaniu 
inżynierów do zawodu

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Tech-
nicznych.
Podobnego zdania był Andrzej Roch 
Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa, który podkre-
ślił rolę, jaką odgrywa Komisja Akre-
dytacyjna Uczelni Technicznych przy 
akredytacji technicznych kierunków 
kształcenia, jak i dobre przygotowanie 

inżynierów budownictwa do wykony-
wania zawodu.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
realizując zadania samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa, 
w tym nadawanie uprawnień do peł-
nienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, w trosce 
o właściwe przygotowanie kadry tech-
nicznej do wykonywania zawodu chce 
uściślić współpracę z komisją akredy-
tacyjną, mającą istotny wpływ na przy-
gotowywanie programów nauczania 
realizowanych na uczelniach technicz-
nych. Chcemy, żeby nasi inżynierowie 
byli tak przygotowani do zawodu, aby 
mogli być również konkurencyjni na 
europejskim rynku pracy – podkreślił 
prezes PIIB.
Andrzej R. Dobrucki przypominał, że 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
przeprowadziła ankiety wśród absol-
wentów uczelni technicznych stara-
jących się o uprawnienia budowlane, 
które wskazywały, iż programy naucza-
nia realizowane przez wyższe szkoły 
techniczne nie w pełni przygotowują 
studentów do wykonywania zawodu 
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inżyniera budownictwa. Zwracano 
uwagę m.in. na zbyt małą ilość zajęć 
praktycznych.
Od profesjonalizmu kadry technicznej 
w dużej mierze uzależniony jest roz-
wój budownictwa w kraju. Dlatego 
też dbanie o właściwy poziom edukacji 
przyszłych inżynierów jest niezmiernie 
ważne – dodał A. Dobrucki.
Porozumienie o współpracy ze strony 
KAUT podpisali prof. dr hab. inż. Boh-
dan Macukow, prof. dr hab. inż. An-
drzej Chojnicki i prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Kąkol, natomiast w imieniu PIIB 
podpisy złożyli: Andrzej Roch Dobruc-
ki i Marian Płachecki, przewodniczący 
Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej PIIB.
Zgodnie z podpisanym porozumie-
niem, KAUT i PIIB powołają wspólny 
zespół ekspertów w celu uwzględ-
nienia kryteriów akredytacji kierun-
ków kształcenia przygotowujących 
do zawodu inżyniera budownictwa, 
zwłaszcza zaś dotyczących progra-
mów kształcenia (w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecz-
nych), kadry nauczającej przedmiotów 
zawodowych i praktycznych oraz form 
kształcenia w zakresie organizacji i te-

matyki praktyk studenckich. Do ze-
społów oceniających KAUT, które pro-
wadzą postępowanie akredytacyjne, 
będą powoływani przedstawiciele PIIB 
jako eksperci. Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa natomiast co trzy lata, 
na podstawie wyników egzaminów 
na uprawnienia budowlane oraz prze-
prowadzonej wśród zdających ankiety, 
opracuje materiał oceniający efekty 
kształcenia na różnych uczelniach 
technicznych. Co roku zaś KAUT i PIIB 
będą wspólnie oceniać współpracę 
i na jej podstawie dokonywać ewentu-
alnych korekt w zakresie oraz sposobie 
współdziałania.
W uroczystości podpisania porozumie-
nia o współpracy pomiędzy PIIB i KAUT 
udział wzięli m.in. Piotr Styczeń, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, prof. dr hab. inż. Bohdan 
Macukow, przewodniczący KAUT, An-
drzej R. Dobrucki, prezes PIIB, prof. dr 
hab. inż. Andrzej Chojnacki, wiceprze-
wodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, 
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, 
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Geodezji Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, prof. dr hab. inż. Henryk Zo-
bel, dziekan Wydziału Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Warszawskiej, prof. dr 
hab. inż. Marian Płachecki, przewodni-
czący Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej 
PIIB i prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz 
Szulborski, wiceprzewodniczący Krajo-
wej Komisji Kwalifi kacyjnej PIIB.
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Standardy kształcenia kadr dla bu-
downictwa, zarówno na poziomie 
zawodowym, średnim, jak i wyższym, 
mają priorytetowe znaczenie. Dopływ 
wykwalifi kowanych pracowników na 
rynek pracy ma zasadnicze znaczenie 
dla gospodarki – stwierdził Andrzej 
Roch Dobrucki, prezes PIIB.
Podczas podpisywania trójstronnego 
porozumienia o współpracy pomiędzy 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, 
Zarządem Głównym Związku Zakładów 
Doskonalenia Zawodowego oraz Pol-
skim Związkiem Pracodawców Budow-
nictwa podkreślano chęć efektywnego 

współdziałania i wymiany informacji.
Porozumienie o współdziałaniu podpi-
sali: Andrzej Piłat z Zarządu Głównego 
Związku Zakładów Doskonalenia Zawo-
dowego, Marek Michałowski z Polskie-
go Związku Pracodawców Budownic-
twa i Andrzej Roch Dobrucki z Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.
Zarząd Główny Związku Zakładów 
Doskonalenia Zawodowego zo-
bowiązał się do zasięgania opinii 
Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa i Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa co do kierunków 
rozwoju kształcenia kadr dla potrzeb 

Kształcenie kadr dla budownictwa

Urszula Kieller-Zawisza

20 grudnia 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpi-
sała porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Związku 
Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polskim Związkiem 
Pracodawców Budownictwa. Organizacje zadeklarowały wolę 
współdziałania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości 
kształcenia kadr dla potrzeb budownictwa.

budownictwa. W uzgodnieniu z PIIB 
i PZPB byłyby ustalane programy kształ-
cenia przyszłych pracowników branży 
budowlanej. Zarząd Główny ZZDZ za-
deklarował także m.in. propagowanie 
wśród słuchaczy szkolnictwa budowla-
nego i osób, które zdobyły umiejętno-
ści zawodowe na drodze nieformalnej, 
egzaminów potwierdzających nabycie 
umiejętności zawodowych przed bran-
żową komisją egzaminacyjną.
Polska Izba Inżynierów Budownic-
twa i Polski Związek Pracodawców 
Budownictwa, zgodnie z podpisaną 
umową, zobowiązały się natomiast 
do przekazywania informacji doty-
czących kierunków kształcenia kadr 
w branży budowlanej oraz udziału 
w weryfi kacji i aktualizacji programów 
kształcenia z zakresu budownictwa, 
realizowanych przez ZG ZZDZ. Obie 
organizacje zgodziły się także pomagać 
w dobieraniu autorów i recenzentów 
przy opracowywaniu programów na-
uczania z zakresu budownictwa oraz 
współdziałać w pracach komisji egzami-
nacyjnej mającej potwierdzać umiejęt-
ności w zawodach budowlanych.

krótko
Energooszczędny dworek

W Starej Gorzelni k. Częstochowy powstaje pierwszy w Polsce 
dworek w technologii pasywnej. Zastosowano w nim energo-
oszczędne materiały oraz instalacje. Doprowadzenie świeżego 
powietrza z zewnątrz oraz odprowadzenie powietrza zużyte-
go, przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej, zapewni 
system wentylacji z rekuperacją. Dworek wyposażony będzie 
w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła oraz kocioł gazowy. 
Wykonywany jest w technologii ArtHauss. Ściany zewnętrzne 
mają mieć współczynnik przenikania ciepła 0,14 W/m2K. 
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22 listopada 2012 r. w sali konferen-
cyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa w Warszawie odbyło się I se-
minarium poświęcone współpracy SEP 
z PIIB oraz izbami okręgowymi, zorga-
nizowane staraniem Centralnej Komisji 
Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji 
Zawodowej Inżynierów (CKUZiSZI) SEP, 
kierowanej przez Jana Strzałkę.
Seminarium zgromadziło ponad 40 
działaczy SEP, którzy biorą także ak-
tywny udział w pracach PIIB. Na obra-
dy przybyli m.in. prezes Krajowej Rady 
PIIB Andrzej Roch Dobrucki, prezes 
SEP Jerzy Barglik, sekretarz generalny 
SEP Andrzej Boroń oraz dyrektor biu-
ra PIIB Andrzej Orczykowski.
Obrady otworzył gospodarz semina-
rium Andrzej R. Dobrucki, wskazując 
na znaczenie odnowienia Porozumie-
nia PIIB ze Stowarzyszeniami Nauko-
wo-Technicznymi, potrzebę konsoli-
dacji i wspólnego działania inżynierów 
w zakresie budownictwa oraz na bar-
dzo dobrze układającą się współpracę 
z prezesem SEP.
Zabierający z kolei głos prezes Jerzy 
Barglik wysoko ocenił inicjatywę or-
ganizacji spotkania oraz podkreślił 
konieczność szerszego włączenia się 
elektryków w działalność izby.
Roboczą część seminarium prowadził 
Jan Strzałka. Przedstawiono i przedys-
kutowano trzy referaty:
■  „Udział SEP w organizowaniu i roz-

woju Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa” przedstawił Krzysztof 
Kolonko. W referacie wskazano na: 
udział przedstawicieli SEP w pracach 
Komitetów Organizacyjnych Izby na 
szczeblu Centrali oraz w Okręgach 

Jan Strzałka
przewodniczący CKUZiSZI SEP

Współpraca PIIB ze Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich

Terenowych w latach 2001–2002; 
realizację przez SEP Porozumienia 
w sprawie współdziałania z 26 sierp-
nia 2002 r.; problemy w zapewnie-
niu reprezentacji we władzach izby 
przedstawicieli branży elektrycznej 
i sanitarnej; udział SEP w zakresie 
szkoleń oraz w interpretacji zakre-
su uprawnień nadanych elektrykom 
w latach 1975–1988. 

■  „Zadania SEP w zakresie współ-
działania i współpracy z PIIB” 
przedstawił Jan Strzałka. W tym 
referacie przedstawiono i zilustro-
wano: dane statystyczne ilustrujące 
udział elektryków w izbie; przepisy 
i dokumenty regulujące działalność 
SEP i PIIB; zadania PIIB i OIIB; po-
rozumienia o współdziałaniu SNT 
z PIIB; wyniki ankiet przeprowadzo-
nych w latach 2007–2010 przez 
CKUZiSZI SEP w oddziałach SEP na 
temat współpracy SEP z OIIB; zada-
nia SEP w zakresie współpracy z PIIB 
i OIIB.

■  „Sprawa interpretacji zakresu 
uprawnień budowlanych elektry-

ków”. Referat przygotował Tadeusz 
Malinowski, redaktor naczelny mie-
sięcznika „INPE”, były członek Komi-
tetu Organizacyjnego PIIB z ramienia 
SEP i były członek KKK (niestety nie 
mógł wziąć udziału w seminarium). 
Prowadzący część roboczą semina-
rium przytoczył wnioski końcowe, 
jakie znalazły się w podsumowaniu 
referatu, dotyczące: pilnej potrzeby 
dokonania analizy przepisów do-
tyczących zakresu uprawnień elek-
tryków i w konsultacji z nimi doko-
nania prawidłowej interpretacji; 
utworzenia wspólnego zespołu 
do opiniowania projektów aktów 
prawnych dotyczących elektryki; 
szerszego korzystania z konsultacji 
z SEP przez PIIB w pracach dotyczą-
cych elektryki lub elektryków.

Podczas dyskusji zabierający głos po-
ruszali m.in. kwestie dotyczące:
■  potrzeby utrzymania uprawnień 

w branży teleko munikacyjnej ze 
względu na rosnącą rangę tej branży;

■  błędnej interpretacji przepisów 
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w zakresie uprawnień telekomuni-
kacyjnych;

■  potrzeby zajęcia się przez SEP i PIIB 
problematyką szkolenia zawodowe-
go (np. w zakresie kolejnictwa);

■  zauważalnego spadku zaintereso-
wania czasopismami branżowymi;

■  podjęcia szkoleń na uprawnienia 
budowlane we współpracy z innymi 
SNT (np. z PZITS);

■  potrzeby przeprowadzania okreso-
wego przeglądu pytań egzaminacyj-
nych i norm wymaganych z zakresu 
elektryki;

■  konieczności lepszego związania 
z SEP młodych inżynierów elektry-
ków, którzy sukcesywnie stają się 

członkami izby, wchodząc w życie 
zawodowe;

■  łatwiejszego dostępu norm dla 
członków PIIB i SEP;

■  mniejszych możliwości współpracy 
z izbą Oddziałów SEP usytuowanych 
poza siedzibą izb okręgowych;

■  rekomendowania przez oddziały SEP 
kompetentnych ludzi do OKK;

■  wyszukiwania i promowania w SEP 
ludzi z uprawnieniami budowlanymi.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał 
prezes Andrzej R. Dobrucki, który m.in. 
podkreślił potrzebę utrzymania jedno-
ści w świecie inżynierów budownic-
twa i wspólnych działań dla odzyska-
nia pozycji inżynierów jako zawodu 

zaufania publicznego oraz wspólnych 
wystąpień w kwestiach dotyczących 
środowiska inżynierów budownictwa. 
Wyraził nadzieję na dalszą korzystną 
współpracę SEP i PIIB, a także zachęcił 
do korzystania z bazy, bibliotek i wy-
dawnictw PIIB oraz izb okręgowych.
W podsumowaniu seminarium Jan 
Strzałka stwierdził, że spełniło ono 
oczekiwania oraz wskazał na potrzebę 
realizacji wniosków podanych w refe-
ratach i dyskusji. Zaproponował rów-
nież organizację tego typu spotkań 
cyklicznie co dwa lata. Na zakończenie 
podziękował przybyłym, a w szczegól-
ności prezesowi PIIB.

17 listopada 2012 r. w Wiedniu odby-
ło się coroczne Ogólne Zgromadzenie 
Europejskiej Rady Izb Inżynierskich 
(European Council of Engineers Cham-
bers General Assembly Meeting – ECEC 
GAM). O celach, zakresie działania 
oraz znaczącej roli PIIB w powstaniu 
i bieżących pracach tej międzynarodo-
wej organizacji Czytelnicy „Inżyniera 
Budownictwa” byli wielokrotnie już 
informowani. Relacjonowane tu spo-
tkanie miało szczególny charakter, po-
nieważ wobec końca kadencji władz 
ECEC odbyły się wybory nowych. PIIB 
była w Wiedniu reprezentowana przez 
dwuosobową delegację w składzie: 
prof. Zygmunt Meyer, przewodniczący 
Zachodniopomorskiej OIIB, oraz prof. 
Wojciech Radomski, przewodniczący 
Komisji Zagranicznej PIIB. 

prof. Wojciech Radomski

IX Ogólne Zgromadzenie 
Europejskiej Rady Izb Inżynierskich 

– nowe władze organizacji

Gośćmi zgromadzenia byli wysocy 
przedstawiciele władz innych organi-
zacji europejskich i światowych, m.in. 
Europejskiej Rady Wolnych Zawodów 

(European Council of the Liberal Pro-
fessions – CEPLIS), Europejskiej Fede-
racji Narodowych Stowarzyszeń In-
żynierskich (European Federation of 

Fot. 1 Od lewej: nowo wybrani sekretarz generalny Klaus Thürriedl, prezydent Črtomir Remec i audytor 
Zygmunt Meyer
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National Engineering Associations 
– FEANI), a także władz Wiednia – wi-
ceburmistrz Maria Vassilakou. Wygłosili 
oni powitalne przemówienia, podkre-
ślając wysoką rangę ECEC w Europie.
Zagadnienia związane z polityką Unii 
Europejskiej wobec działalności inży-
nierskiej w 2012/2013 r. przedstawili 
Sandra Prpic, szefowa Biura Łączniko-
wego (EU Liaisons Offi ce), oraz Tho-
mas Haas, europejski doradca w za-
kresie spraw zagranicznych (European 
Adviser, International Affairs). Mimo 
znanego i odczuwalnego w niektó-
rych krajach kryzysu ekonomicznego, 
rola inżynierów będzie nadal ważna, 
ponieważ ta właśnie grupa zawodo-
wa jest nośnikiem postępu technicz-
nego, stanowiącego warunek rozwoju 

i sprostania glo-
balnej konkuren-
cji gospodarczej.
Prezydent ECEC 
Josef Robl z Au-
strii oraz sekretarz 
generalny ECEC 
Efstathios X. 
Tsegkos z Grecji 
złożyli sprawoz-
danie z działalno-
ści w latach 2009
–2012. Szczegó-
łowe ich wystą-
pienia zostaną 
ujęte w protokóle 
i rozpowszech
nione na stro-

nie internetowej ECEC. W sprawoz-
daniu tym bardzo wysoko został 
oceniony wkład PIIB w działalność 
ECEC, a także podkreślono niezwy-
kle wysoką rangę nadaną obchodom 
X-lecia PIIB; szczególnie zwrócono uwa-
gę na uroczyste posiedzenie w Zamku 
Królewskim w Warszawie z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych 
i wielu zagranicznych gości, wśród 
których byli też przedstawiciele ECEC 
z prezydentem tej organizacji. Wzrost 
znaczenia ECEC dobrze ilustruje fakt, 
że w 2006 r. należało do tej rady 11 
państw skupiających ok. 190 tys. 
członków, natomiast w 2012 r. – już 
16 państw z ok. 340 tys. członków. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu 
w 2011 r. oraz plan budżetu ECEC na 

Fot. 2 Pamiątkowa tabliczka od władz ECEC

rok 2013 przedstawił skarbnik Gabor 
Szöllössy z Węgier, a raport audyto-
rów organizacji dotyczący wykonania 
budżetu w 2011 r. – niżej podpisany. 
Sprawozdanie fi nansowe, plan budże-
tu oraz roczne składki członkowskie 
od poszczególnych państw przyjęto 
jednomyślnie. 
Przeprowadzono tajne wybory no-
wych władz ECEC. Prezydentem zo-
stał przedstawiciel Słowenii Črtomir 
Remec, wiceprezydentami: Hans Ull-
rich Kammeyer z Niemiec, Hannsjörg 
Letzner z Włoch, Dragoslav Šumarac 
z Serbii, skarbnikiem – ponownie Ga-
bor Szöllössy, sekretarzem generalnym 
– Klaus Thürriedl z Austrii. Przedstawi-
ciele PIIB nie kandydowali do władz 
ECEC, natomiast audytorem w miejsce 
ustępującego Wojciecha Radomskiego 
został wybrany prof. Zygmunt Meyer. 
Drugim audytorem został ponownie 
Mirko Ořeskovič z Chorwacji. 
Na zakończenie obrad ustępujący pre-
zydent ECEC Josef Robl podziękował 
dotychczasowym współpracownikom. 
Wyrazy uznania wraz z pamiątkową 
tabliczką przekazał także wyżej podpi-
sanemu, który po 12 latach działalno-
ści wycofał się na własną prośbę z bez-
pośredniego udziału w pracach ECEC 
i jednocześnie wyraża przekonanie, że 
wysoka europejska pozycja PIIB będzie 
jeszcze wzrastać, a misja PIIB na arenie 
międzynarodowej będzie z powodze-
niem kontynuowana.  

 krótko
Szkolenia dotyczące systemów 
ociepleń

W ramach projektu „Ocieplenia pod specjalnym 
nadzorem” eksperci Stowarzyszenia na Rzecz 
Systemów Ociepleń (SSO) – organizacji branżo-
wej producentów systemów ETICS – prowadzą 
szkolenia dotyczące prawidłowego zastosowania 
technologii systemów ociepleń, a przede wszyst-
kim kontroli przebiegu i rezultatów prac ocieple-
niowo-elewacyjnych. Pierwszy cykl warsztatów 
(w  Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamo-
ściu) zorganizowano w październiku i listopadzie 
2012 r. wspólnie z Lubelską OIIB. Następne spo-
tkania specjalistów ze stowarzyszenia z członka-
mi izby odbędą się w pierwszej połowie 2013 r.
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Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wiążą 
zawiadomienie o zakończeniu budo-
wy lub złożenie wniosku o pozwole-
nie na użytkowanie z zakończeniem 
inwestycji w całości, tzn. wykonaniem 
w całości decyzji o pozwoleniu na 
budowę, na podstawie której dana 
inwestycja była prowadzona. Należy 
jednakże podkreślić, że ustawodawca 
przewidział w ustawie – Prawo bu-
dowlane pewne wyjątki od powyższej 
zasady.

W myśl art. 55 pkt 3 ustawy – Prawo 
budowlane, przed przystąpieniem do 
użytkowania obiektu budowlanego 
należy uzyskać ostateczną decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli 
przystąpienie do użytkowania ma na-
stąpić przed wykonaniem wszystkich 
robót budowlanych. Należy przy tym 
zaznaczyć, że ww. unormowanie do-
tyczy sytuacji, gdy całe zamierzenie 
nie jest zakończone, zaś do wykonania 
pozostały roboty budowlane, bez zre-
alizowania których całość zamierze-
nia nie może funkcjonować zgodnie 
z określonym w decyzji o pozwoleniu 
na budowę przeznaczeniem. Nato-
miast oddawana do użytkowania, na 
podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 
55 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, 
część zamierzenia powinna samodziel-
nie funkcjonować.
Jednocześnie podkreślenia wymaga 
fakt, że powyższy przepis może do-
tyczyć dwóch różnych sytuacji. Jedna 

z możliwości jego zastosowania za-
chodzi w przypadku inwestycji wielo-
obiektowych, kiedy inwestor zamierza 
oddać do użytkowania tylko niektóre 
z planowanych obiektów. Natomiast 
druga dotyczy inwestycji jednoobiek-
towych i umożliwia udzielenie pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu, mimo 
że pozostały do wykonania jeszcze 
pewne roboty budowlane lub roboty 
wykończeniowe.
W nawiązaniu do powyższego należy 
zaznaczyć, że w przypadku gdy po-
zwolenie na budowę obejmuje jedno-
cześnie budowę kilku obiektów, inwe-
storowi nie można odmówić prawa do 
realizacji tylko budowy jednego obiek-
tu. Jednakże oddawane do użytkowa-
nia zrealizowane obiekty budowlane 
powinny spełniać warunki określone 
w art. 59 ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane. Dlatego też właściwy organ 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu budowlanego 
przeprowadza obowiązkową kontrolę, 
o której mowa w art. 59a ust. 1 ustawy 
– Prawo budowlane, tylko w zakresie 
dotyczącym zakończonej części inwe-
stycji. W rezultacie pozytywne wyniki 
takiej kontroli pozwalają na wydanie 
pozwolenia na użytkowanie określonej 
części inwestycji. Natomiast na pozo-
stałą do wykonania część robót bu-
dowlanych inwestor będzie zobowią-
zany uzyskać decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie lub dokonać zawiadomie-
nia, w zależności od tego, czy zostaną 
spełnione przesłanki z art. 55 czy art. 
54 ustawy – Prawo budowlane.

Należy jednakże pamiętać, że roz-
poczęcie budowy niezrealizowanych 
obiektów powinno nastąpić w ciągu 
3 lat od ostatnio wykonanych robót 
budowlanych. W przeciwnym razie 
pozwolenie na budowę wygaśnie, 
a nowy obiekt będzie mógł być zre-
alizowany dopiero na podstawie no-
wej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Powyższe wynika z art. 37 ust. 1 usta-
wy – Prawo budowlane, zgodnie z któ-
rym decyzja o pozwoleniu na budowę 
wygasa, jeżeli budowa nie została roz-
poczęta przed upływem 3 lat od dnia, 
w którym decyzja ta stała się ostatecz-
na lub budowa została przerwana na 
czas dłuższy niż 3 lata.

Jak to już zostało wyżej zasygnalizo-
wane, możliwość wcześniejszego od-
dawania do użytkowania obiektów 
budowlanych, na podstawie art. 55 pkt 
3 ustawy – Prawo budowlane, dotyczy 
również inwestycji jednoobiektowych, 
co umożliwia udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, mimo że pozosta-
ły do wykonania jeszcze pewne roboty 
budowlane. W takiej sytuacji zastoso-
wanie mają przepisy art. 59 ust. 3 oraz 
art. 59 ust. 4 ustawy – Prawo budowla-
ne, które pozwalają na wydanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie tej części 
obiektu, która samodzielnie funkcjo-
nuje oraz została zrealizowana w sta-
nie umożliwiającym właściwe z niej 
korzystanie (np. decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie segmentu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w za-
budowie szeregowej). Trzeba jednak 

W sprawie możliwości wcześniejszego 
oddawania do użytkowania obiektów 
budowlanych

Interpretacja prawna 
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dodać, że zakres niewykonanych robót 
może obejmować takie roboty budow-
lane, objęte daną decyzją o pozwoleniu 
na budowę, bez zrealizowania których 
obiekt może funkcjonować zgodnie 
z określonym w tej decyzji przeznacze-
niem – a co za tym idzie spełnione są 
przesłanki do zawiadomienia o zakoń-
czeniu budowy lub wystąpienia z wnio-
skiem o pozwolenie na użytkowanie.
Jednocześnie należy podkreślić, że in-
westycja, dla której zgodnie z prawem 
istnieje konieczność zawiadomienia 
o zakończeniu budowy, w przypadku 
częściowego oddawania do użytkowa-
nia, w myśl art. 55 pkt 3 ustawy – Pra-
wo budowlane, wymaga w pierwszej 
kolejności uzyskania decyzji o moż-
liwości przystąpienia do użytkowa-
nia na zrealizowaną część inwestycji. 
Następnie, po spełnieniu wszystkich 
przesłanek faktycznych i prawnych 
umożliwiających zakończenie budowy, 
inwestor składa zawiadomienie o za-
kończeniu budowy pozostałej części 
inwestycji zgodnie z art. 54 ustawy 
– Prawo budowlane.
Natomiast w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia z inwestycją, która zgodnie 
z prawem wymaga uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, in-
westor w myśl art. 55 pkt 3 ustawy 
– Prawo budowlane składa wniosek 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie na zrealizowaną część 
inwestycji. Następnie, po spełnieniu 
wszystkich przesłanek faktycznych 
i prawnych umożliwiających uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie na pozo-
stałą cześć inwestycji, zobowiązany 
jest do złożenia odpowiedniego wnio-
sku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zgodnie z art. 55 ustawy 
– Prawo budowlane.
Ponadto, w powyższych przypadkach 
decyzja o pozwoleniu na użytkowa-
nie również jest wydawana po prze-
prowadzeniu obowiązkowej kontroli, 
o której mowa w art. 59a (zob. art. 59 
ust. 1 ww. ustawy). Stosownie zaś do 
art. 59 ust. 3 ustawy – Prawo budow-
lane, jeżeli właściwy organ nadzoru 

budowlanego stwierdzi, że obiekt bu-
dowlany spełnia warunki określone 
w art. 59 ust. 1 ww. ustawy, pomimo 
niewykonania części robót wykończe-
niowych lub innych robót budowla-
nych związanych z obiektem, w wy-
danym pozwoleniu na użytkowanie 
może określić termin wykonania tych 
robót. Przy tym nie dotyczy to reali-
zacji instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska, których wyko-
nanie jest niezbędne przed przystąpie-
niem do użytkowania obiektu budow-
lanego lub wystąpieniem z wnioskiem 
o pozwolenie na użytkowanie (art. 
59 ust. 4 ustawy – Prawo bu-
dowlane).
Należy również pod-
kreślić, że, zgodnie 
z treścią art. 59 
ust. 4a 

ustawy 
– Prawo 
budowlane, 
inwestor jest obo-
wiązany zawiadomić 
właściwy organ o zakoń-
czeniu robót budowlanych 
prowadzonych po przystąpieniu 
do użytkowania obiektu budow-
lanego na podstawie pozwolenia na 
użytkowanie. Tym samym w powyż-
szym przypadku na inwestorze ciąży 
jedynie obowiązek zawiadomienia wła-
ściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych. Natomiast zawiadomie-
nia o zakończeniu robót budowlanych 
z art. 59 ust. 4a ustawy – Prawo bu-
dowlane nie należy utożsamiać z za-
wiadomieniem o zakończeniu budowy, 
o którym mowa w art. 54 ww. ustawy. 
Dlatego też nie mają zastosowania do 
przedmiotowego zawiadomienia regu-
lacje prawne dotyczące zawiadomienia 
o zakończeniu budowy.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że nie 
można mówić o odstąpieniu od za-
twierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na 
budowę, jeżeli zrealizowano jedy-
nie część robót z zamierzonej 
inwestycji, o ile zrealizo-
wany obiekt (część) 
może samodziel-
nie funkcjo-
nować, 

a wy-
konane 
roboty bu-
dowlane są 
zgodne z zatwier-
dzonym projektem bu-
dowlanym lub innymi wa-
runkami pozwolenia na budowę.

Źródło: www.gunb.gov.pl
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może samodziel-
nie funkcjo-
nować, 

a wy-
konane 
roboty bu-
dowlane są 
zgodne z zatwier-
dzonym projektem bu-
dowlanym lub innymi wa-
runkami pozwolenia na budowę.

Źródło: www.gunb.gov.pl

© Didier M
orlot - Fotolia.com
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy – Pra-
wo budowlane do podstawowych 
obowiązków projektanta należy: uzy-
skanie wymaganych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, 
a art. 32 ust. 1 nakłada na inwestora 
m.in. następujący obowiązek: Pozwo-
lenie na budowę lub rozbiórkę obiek-
tu budowlanego może być wydane 
po uprzednim uzyskaniu przez inwe-
stora, wymaganych przepisami szcze-
gółowymi, pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów. Praktycznie 
nie ma jednak ofi cjalnego wykazu ak-
tów prawnych, które zobowiązują do 
uzgadniania projektów budowlanych. 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
w opracowaniu pt. „Przepisy ustaw 
i rozporządzeń, stanowiące źródło 
obowiązujących opinii i uzgodnień, 
pod kątem znaczenia dla bezpieczeń-
stwa i racjonalizacji procesu budow-
lanego”, zestawił 60 aktów 
prawnych, które nakazują 
uzgodnienia projektu bu-
dowlanego z określonymi 
organami i określają zakres 
uzgodnienia. Wśród orga-
nów uzgadniających są m.in.: organ 
gminy, zespół uzgadniania dokumen-
tacji projektowej, zakład energetyczny, 
przedsiębiorstwo gazownicze, przed-
siębiorstwo ciepłownicze, przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
rzeczoznawca bhp, rzeczoznawca do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych, rzeczoznawca do spraw sanitar-
no-higienicznych, okręgowy inspektor 
pracy, powiatowy lekarz weterynarii 
lub rzeczoznawca uznany przez Głów-
nego Lekarza Weterynarii, wojewoda, 

Jakie przepisy regulują procedury uzgadniania projektów 
budowlanych sieci gazowych, wodociągowych, cieplnych 
i elektroenergetycznych.dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Uzgodnienia – trudny obowiązek projektanta

starosta, wojewódzki konserwator za-
bytków, marszałek województwa, or-
gan właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, organ administracji 
morskiej, terenowy organ admini-
stracji państwowej, komendant wo-
jewódzkiej Państwowej Straży Pożar-
nej, Ministrowie: Obrony Narodowej, 
Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, 
organ ochrony środowiska (starosta 
lub wojewoda), powiatowy inspektor 
sanitarny lub Główny Inspektor Sani-
tarny, dyrektor parku narodowego, 
wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta, Prezes Państwowej Agencji Ato-
mistyki, inspektor dozoru jądrowego, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, za-
rząd drogi, Dyrektor Generalny Dróg 
Krajowych i Autostrad, zarządca kolei, 
właściciel wiaduktu i zarządca kolei, 
komendant wojewódzki policji i inni. 
Wymienione opracowanie nie jest po-
wszechnie znane. 

Projekty sieci wymagają uzyskania 
opinii zespołu uzgadniania doku-
mentacji projektowej (ZUDP). Pod-
stawy prawne działania zespołów 
uzgadniania dokumentacji projekto-
wej wynikają z przepisów:
1)  ustawy – Prawo geodezyjne i kar-

tografi czne (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

2)  rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 38, poz. 455);

3)  rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki Mieszkaniowej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geo-
dezyjno-kartografi cznych oraz czyn-
ności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. 
Nr 25, poz. 133);

4)  rozporządzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

5)  rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 19 lutego 2004 r. w spra-
wie wysokości opłat za czynności 
geodezyjne i kartografi czne oraz 
udzielanie informacji, a także za 
wykonywanie wyrysów i wypisów 

z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 37, poz. 333);
6)  zarządzenia starosty lub pre-

zydenta miasta o powołaniu 
zespołu uzgadniania doku-
mentacji projektowej.

Zespoły uzgadniania dokumentacji 
projektowej działają w starostwach 
i urzędach miast; są powoływane 
przez starostów lub prezydentów 
miast w składzie: pracownicy wydzia-
łu administracji budowlanej, powia-
towego lub miejskiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej, 
Zakładu: Energetycznego, Gazowego, 
Energetyki Cieplnej, Telekomunikacji, 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 
oraz innych jednostek.

W wielu inwestycjach, szczególnie 
liniowych, uzgodnienia stanowią bardzo 

poważny problem.
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Poszczególne ZUDP publikują (także 
na stronach internetowych) wyma-
gane dokumenty, jakie należy dołą-
czyć do projektu budowlanego. Na 
przykład w Warszawie są wymagane:
1.  Wniosek o uzgodnienie usytuowa-

nia projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu.

2.  Upoważnienie (lub poświadczona 
kopia upoważnienia) od inwesto-
ra, w przypadku gdy z wnioskiem 
o uzgodnienie występuje jednostka 
projektowa lub jednostka wyko-
nawstwa geodezyjnego. Upoważ-
nienie od inwestora składane razem 
z wnioskiem o uzgodnienie podlega 
opłacie skarbowej zgodnie 
z ustawą z dnia 16 listopa-
da 2006 r. o opłacie skar-
bowej (Dz.U. Nr 225, poz. 
1635), którą należy doko-
nać na konto urzędu.

3.  Trzy egzemplarze projektu 
usytuowania sieci uzbroje-
nia terenu.

4.  Opis techniczny zawierający m.in. 
nazwę, adres obiektu, nazwę inwe-
stora oraz jego adres, opis zamie-
rzenia projektowego, sposób zabez-
pieczenia projektowego przewodów 
przy braku możliwości zachowania 
normatywnych odległości, sposób 
prowadzenia prac budowlanych przy 
zbliżeniu do pni drzew itp.

5.  Decyzja o warunkach zabudowy, 
decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub wypis i wyrys z miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

6.  Aktualne warunki techniczne podłą-
czenia obiektu do istniejących sieci 
uzbrojenia terenu lub warunki tech-
niczne przebudowy sieci w przypad-
ku zmiany usytuowania lub zmiany 
danych zawartych w geodezyjnej 
ewidencji sieci, uzyskane od jedno-
stek zarządzających tymi sieciami.

7.  Orientacja położenia projektowa-
nych sieci w stosunku do sąsiednich 
terenów, ulic, stron świata, umiesz-
czona na każdym załączniku mapo-
wym z projektem. 

 Niektóre ZUDP wymagają również: 
1)  oryginału mapy do celów projek-

towych (do wglądu) z cechami do-
kumentu nadanymi przez Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
grafi cznej; 

2)  danych numerycznych na płycie CD 
opisujących przebieg uzgadnianego 
uzbrojenia;

3)  trzech egzemplarzy projektu 
na zaktualizowanej mapie za-
sadniczej, a w przypadku spo-
rządzenia projektu na nośniku 
komputerowym należy dokonać 
uwierzytelnionego wydruku mapy 
zasadniczej.

Te i inne wymagania poszczególnych 
ZUDP wskazują na konieczność do-
stosowania opracowywanej doku-
mentacji projektowej do ustalonych 
wymagań w danym mieście lub 
powiecie.
Opinia ZUDP jest ważna przez trzy 
lata. W przypadku wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgło-
szenia prac budowlanych dokona-
nego w okresie ważności opinii jest 
ona ważna tak długo, jak ważna 
jest wydana decyzja i trwa realiza-
cja inwestycji. Uzgadnianie doku-
mentacji projektowej jest odpłatne 
według zasad określonych w roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. 
Nr 37, poz. 333).
Należy zwrócić również uwagę, że 
poszczególni dostawcy mediów 
mogą mieć dodatkowe wymaga-
nia odnośnie do wykonywanej do-
kumentacji projektowej. Konieczne 
jest, aby przed rozpoczęciem prac 
projektowych projektanci zapoznali 
się z wymaganiami poszczególnych 
dostawców. 

Podstawowe trudności przy 
projektowaniu sieci gazo-
wych i linii średniego (SN) 
i  niskiego napięcia (nn) 
Omawiając szeroką problematykę 
uzgodnień projektu budowlanego, 
trzeba wyraźnie podkreślić, że w wie-
lu inwestycjach, szczególnie liniowych, 
uzgodnienia stanowią bardzo poważny 
problem, zwłaszcza w zakresie termi-
nów ich uzyskania oraz złożoności pro-
cedur. Szczególnie ostro problem rysuje 
się przy sieciach gazowych, na przykład 
dla sieci gazowej o długości ok. 100 km 
uzyskanie wymaganych uzgodnień, de-
cyzji środowiskowej, zmian w studium 

uwarunkowań i koncepcji za-
gospodarowania gmin, zmiany 
w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego 
i dostępu do terenu trwało 67 
miesięcy, podczas gdy projekt 
budowlany opracowano w 15 
miesięcy. Wykaz ustaw, rozpo-

rządzeń i przepisów, z których wynika 
konieczność dokonania odpowiednich 
uzgodnień z jednostkami opiniującymi 
i jednostkami administracji państwo-
wej inwestycji gazowniczych, liczy 
30 pozycji.
 Podmioty gospodarcze zajmujące się 
inwestycjami gazowniczymi, szczegól-
nie Gazoprojekt SA Wrocław, postulu-
ją od wielu lat o rozwiązania prawne 
zmierzające do ułatwień lokalizacji 
inwestycji gazowniczych. Do podsta-
wowych ułatwień wzorem państw 
unijnych, jakie należy przenieść na wa-
runki polskie, można zaliczyć:
■  uwzględnienie inwestycji gazowni-

czych w ustawie – Prawo energetycz-
ne bądź wydzielenie prawa gazowe-
go w odrębnej ustawie (15 państw 
unijnych posiada takie regulacje),

■  wprowadzenie procedury pozwole-
nia na budowę przez jeden organ 
administracji państwowej (np. wła-
dze wojewódzkie),

■  możliwość przeprowadzenia jednej 
procedury wywłaszczeniowej dla 
grupy osób niewyrażających zgody 
na lokalizację sieci gazowej, 

Uproszczenie obowiązujących przepisów 
prawnych jest konieczne, gdyż niezbędna 
jest znaczna rozbudowa sieci gazowych, 

a większość sieci średniego i niskiego 
napięcia wymaga  modernizacji.         
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■  wprowadzenie regulacji i ustalenie 
taryf wysokości odszkodowań dla 
właścicieli gruntów,

■  możliwość kwestionowania wyso-
kości odszkodowań przez właści-
cieli bez hamowania procesu inwe-
stycyjnego,

■  nadawanie decyzjom o ograniczeniu 
praw rzeczowych (decyzje wywłasz-
czeniowe) rygoru natychmiastowej 
wykonalności, 

■  skrócenie czasu postępowań spad-
kowych oraz czasu oczekiwania na 
wpis do księgi wieczystej,

■  skrócenie terminów odwoławczych,
■  wprowadzenie braku konieczności 

zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego w przypadku braku 
kolizji inwestycji gazowniczej z usta-
leniami planu.

Problemy związane z projektowa-
niem sieciowych urządzeń elek-
trycznych znacznie się rozszerzyły 
i skomplikowały po wejściu Polski 
do UE. Związane jest to m.in. z ko-
niecznością przestrzegania poszano-
wania prawa własności prywatnej. 
Wprowadzono bezwzględny obo-
wiązek okazania się prawem dyspo-
nowania terenem dla przewidywanej 
inwestycji. Praktycznie oznacza to 
uzyskanie kompletu zgód pisemnych 
właścicieli i współwłaścicieli gruntu 
na projektowany zakres prac. W trak-
cie postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania i uprawomoc-
nienia decyzji prawnych właścicieli 
gruntów są oni czterokrotnie zawia-
damiani w tej sprawie. Każdy uczest-
nik postępowania ma prawo do 
wniesienia zastrzeżeń i uwag do zło-
żonego opracowania projektowego. 
W przypadku wniesienia pisemnego 
odwołania od wydanej decyzji przez 
właściciela gruntu lub kilku właści-
cieli następuje skierowanie sprawy 
do samorządowego kolegium od-
woławczego przy właściwym staro-
stwie powiatowym. Rozstrzygnięcie 
sprawy rozciąga się niejednokrotnie 
na kilka miesięcy. Przy stwierdzeniu 
jakichkolwiek uchybień w procesie 

postępowania administracyjnego ze 
strony projektanta lub urzędu wy-
dającego decyzję następuje zwykle 
jej uchylenie i sprawa decyzji musi 
wrócić do ponownego rozpatrze-
nia. Częste są przypadki, że urzęd-
nicy niejednokrotnie nieświadomie 
przekraczają przepisy i wymagają 
niepotrzebnie nowych dokumentów, 
powołując się na wytyczne i zale-
cenia z odbytych szkoleń. Innym 
problemem utrudniającym proces 
inwestycyjny urządzeń sieciowych 
są częste przypadki żądania odszko-
dowań przez właścicieli gruntów za 
posadowienie projektowanych urzą-
dzeń, np. słupów, lub tylko za prawo 
wejścia na teren. Opisane trudności 
i problemy nie wyczerpują wszystkich 
przypadków występujących w trak-
cie projektowania sieci napowietrz-
nych. Wyraźnie jednak wskazują na 
pilną potrzebę wprowadzenia ure-
gulowań prawnych w tym zakresie. 
Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury 
ProLinea oraz Elektroprojekt SA od 
wielu lat występują do administracji 
państwowej z wnioskami o zmianę 
obecnych przepisów. Do ważniej-
szych wniosków można zaliczyć:
■  konieczność wprowadzenia do 

wojewódzkich planów zagospo-
darowania przestrzennego tzw. 
korytarzy infrastrukturalnych, tj. 
pasów terenu, gdzie realizowane 
będą – oprócz inwestycji drogo-
wych – przedsięwzięcia z branży 
elektroenergetycznej, gazowniczej 
i telekomunikacyjnej;

■  konieczność przygotowania sys-
temowych rozwiązań (służebność 
gruntowa, odszkodowania za 
utratę wartości nieruchomości) 
w zakresie prawa wejścia na pry-
watne nieruchomości w przypad-
ku realizacji inwestycji celu pu-
blicznego; 

■  uproszczenie wymagań dotyczą-
cych ustalania lokalizacji i uzyski-
wania decyzji pozwolenia na bu-
dowę linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia;

■  wyeliminowanie z przepisów pro-
cedur wymagających czterokrot-
ną korespondencję w tej samej 
sprawie;

■  ustalenie specjalnego trybu postę-
powania w stosunku do właścicie-
li, którzy uporczywie nie wyrażają 
zgody na wykorzystanie terenu, 
gdy oczywiste są potrzeby i łatwa 
interpretacja wyższej konieczności 
projektowanej linii elektroenerge-
tycznej.

Podane wyżej wnioski nie wyczer-
pują wszystkich przypadków wystę-
pujących w trakcie projektowania 
sieci napowietrznych i kablowych. 
Wskazują wyraźnie na pilną potrzebę 
uproszczenia uregulowań prawnych 
ułatwiających realizację inwestycji 
w tym zakresie. 
Wiele wniosków dla sieci gazowych 
i sieci elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia porusza 
zbliżone zagadnienia. Uproszczenie 
obowiązujących przepisów praw-
nych jest tym bardziej potrzebne, że 
niezbędna jest znaczna rozbudowa 
sieci gazowych, a większość sieci 
średniego i niskiego napięcia wyma-
ga modernizacji. 
Należy również dodać, że przepisy 
ustaw i rozporządzeń stanowią-
cych źródło obowiązujących opinii 
i uzgodnień wymaganych do pro-
jektu budowlanego powinny być 
poddane szczegółowej analizie 
i uporządkowaniu. Z takim wnio-
skiem do Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wystąpiła Izba Projektowania Bu-
dowlanego w 2012 r. razem z wnio-
skami do założeń do nowego Prawa 
budowlanego.

Autor składa podziękowania BSiPG Ga-

zoprojekt SA Wrocław oraz firmie Elek-

troprojekt SA Oddział w Kielcach za 

przekazanie materiałów do publikacji.
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Odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego

Niektóre zagadnienia prawne już 
omawiane na łamach miesięcznika 
nadal budzą wśród sporej części 
projektantów wątpliwości. Zwra-
cam się z prośbą o przedstawienie 
zasad postępowania w sprawie 
odstępstw od zatwierdzonego 
projektu budowlanego.   
Bez wcześniejszych defi nicji, okre-
śleń czy też wyjaśnień w art. 36a 
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane 
stwierdzono: „Istotne odstąpie-
nie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warun-
ków pozwolenia na budowę jest 
dopuszczalne jedynie po uzyska-
niu decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę”. Logiczne wydaje się 
więc, że nieistotne odstępstwo 
nie wymaga uzyskania decyzji 
o zmianie pozwolenia na budo-
wę. W prasie fachowej (m.in. 
w „IB”) pojawiły się stwierdze-
nia, że ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 
888) został wprowadzony katalog 
odstępstw istotnych i powoływa-
na jest treść art. 36a ust. 5, któ-
rego początek brzmi: „Nieistotne 
odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budo-
wę nie wymaga uzyskania decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę 
i jest dopuszczalne, o ile nie doty-
czy (...)” i tu następuje wyliczenie 
zagadnień.
W opisanej sytuacji pojawia się 
lista wątpliwości:
■  ust. 5 dotyczy jedynie odstępstw 

nieistotnych (wszystkich nie-
istotnych odstępstw), a nie 
wszystkich odstępstw (istotnych 
i nieistotnych razem), oba zbiory 

Odpowiada inż. Jerzy Putkiewicz – specjalista Krajowego Biura PIIB

są rozłączne, czyli nie mają części 
wspólnej; 

■  w całym zbiorze odstępstw nie-
istotnych wyróżnia się takie 
(podzbiór odstępstw nieistot-
nych), które dotyczą... i tu nastę-
puje wyliczenie zagadnień; 

■  stwierdza się, że dla zbioru od-
stępstw nieistotnych pomniej-
szonego o podzbiór określony 
listą nie wymaga się uzyskania 
decyzji o zmianie pozwolenia na 
budowę; 

■  skoro w ust. 5 nic się nie mówi 
o podzbiorze odstępstw nie-
istotnych dotyczących zagad-
nień z listy, to powstaje pytanie, 
jak należy postępować w takim 
przypadku (konieczność uzyska-
nia decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę); 

■  wydaje się, że jeżeli ust. 5 miał-
by pełnić funkcję katalogu od-
stępstw istotnych, to: nie za-
wierałby na początku słowa 
nieistotne albo stwierdzałby 
jednoznacznie, że odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu bu-
dowlanego lub innych warun-
ków pozwolenia na budowę jest 
odstąpieniem istotnym, jeżeli 
dotyczy... i tu następuje wylicze-
nie przypadków.

Ocena problematyki klasyfi kacji 
obiektów budowlanych występująca 
w przepisach prawa, m.in. w ustawie 
– Prawo budowlane czy rozporządze-
niu  o klasyfi kacji obiektów budowla-
nych, nasuwa wnioski, że nie da się 
utworzyć zamkniętych, pełnych zbio-
rów gwarantujących wypełnienie stu-
procentowe tego obszaru. Również 

poszczególne zbiory tych klasyfi kacji 
mogą zachodzić na siebie, tworząc 
problemy interpretacyjne.
Odrębnymi zagadnieniami są po-
szerzanie się w praktyce zakresów 
poszczególnych zbiorów ze wzglę-
du na nowe nieistniejące do tej pory 
sposoby użytkowania obiektów oraz 
projektowanie i realizacje zgodnie 
z coraz  nowszymi technikami i tech-
nologiami.
Jednak stan przepisów prawa w tym 
zakresie nie ulega najczęściej zmia-
nom nadążającym za istniejącymi 
realiami.
Patrząc z innego punktu  widzenia, 
można się pokusić o stwierdzenie, 
że na świecie nie ma dwóch iden-
tycznych obiektów budowlanych. 
Jeżeli  bowiem, teoretycznie rzecz 
biorąc (w praktyce wybudowanie 
identycznych jest  niemożliwe), po-
kusimy się o realizację na podstawie 
identycznej dokumentacji dwóch 
obiektów, to będą one usytuowane 
na dwóch różnych działkach gruntu, 
co wywołuje pewne istotne różnice, 
nie biorąc pod uwagę różnic w po-
sadowieniu w innych warunkach 
geologicznych.
Reasumując, w każdym obiekcie 
budowlanym w trakcie realizacji 
i w okresie użytkowania mogą wy-
stąpić zagadnienia, których nie da 
się zakwalifi kować w sposób sche-
matyczny, i będą wymagały indywi-
dualnej oceny osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne, mo-
gące podlegać weryfi kacji  przepro-
wadzonej przez organ, a następnie 
być może przez sąd.
Powierzchnia ziemi od dawna po-
dzielona jest na określoną licz-
bę działek gruntu, ta liczba może 
podlegać zmianom, ale sama 
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powierzchnia tym zmianom nie 
podlega. Tak więc przeznaczając 
kolejne tereny do urbanizacji, nale-
żałoby to wykonywać na podstawie 
dobrze przemyślanych planów. Na-
leży uwzględniać przepisy zagospo-
darowania przestrzennego, na pod-
stawie których można odpowiedzieć 
na pytanie – co można wybudować. 
Natomiast przepisy budowlane 
ukierunkowane są na problematykę 
– jak należy budować.
Oceniając generalną zasadę, jaka 
kieruje ustawą – Prawo budowlane, 
należy stwierdzić, że podporząd-
kowuje ona w art. 28 wykonywa-
nie wszelkich robót  budowlanych 
obowiązkowi uzyskania stosowne-
go pozwolenia w organach admi-
nistracji. Niewielki wyjątek w po-
staci enumeratywnej, zamkniętej 
listy budów i robót budowlanych 
(wymienionych w art. 29) zwolnio-
nych z tego obowiązku jest jesz-
cze jednym przykładem na to, że 
nie jest możliwy zapis niebudzący 
wątpliwości interpretacyjnych. Wy-
starczy przykład dotyczący pkt 2 
w ust. 1. O ile pojęcie „wolno sto-
jące parterowe budynki gospodar-
cze, wiaty i altany” raczej nie budzi 
wątpliwości, o tyle wyrażenie „oraz 
przydomowych oranżerii (ogrodów 
zimowych)” rodzi pytanie, czy wy-
mienione oranżerie mają być też 
wolno stojące. Użycie przymiotni-
ka „przydomowych” wyróżnia  je 
w stosunku do pozostałych obiek-
tów, co wskazywałoby, że mogą 
się one łączyć z innym obiektem 
budowlanym, a z taką oceną nie 
godzi się wiele organów, mając na 
uwadze fakt, że oznaczałoby to 
możliwość rozbudowy obiektów 
budowlanych m.in. przez zabudo-
wę istniejących tarasów czy balko-
nów. Wykonywanie tego typu robót 
w wielokondygnacyjnych obiektach 
wielorodzinnych na pewno rodzi 
określone prawa strony, które to 
prawa w przypadku zgłoszenia są 
pomijane. 

Oczywiście organ posiada możliwości 
zamiany procedury zgłoszenia na po-
zwolenie na budowę, niemniej uzna-
nie, że mają to być obiekty wolno 
stojące, zamyka możliwość rozbudo-
wy obiektów za pomocą zgłoszenia.
Wracając do zasady generalnej, 
można odwrócić sytuację i zdecy-
dować o prawie do wykonywania 
większości robót budowlanych bez 
przeprowadzania procedur ad-
ministracyjnych, tworząc katalog 
robót, które wymagałyby takich 
procedur. Przeciwnicy tej liberalnej 
zasady wskazują, że uwzględnienie  
wszystkich obiektów, których spe-
cyfi ka wymagałaby uzyskiwania po-
zwolenia na budowę, byłoby bar-
dzo trudne oraz że listy te mogłyby 
pomijać nowe rodzaje obiektów, 
np. elektrownie wiatrowe. Odrębną 
kwestią jest w takiej sytua cji odpo-
wiedzialność za ewentualne rosz-
czenia odszkodowawcze wynikłe 
z powodu realizacji robót budow-
lanych. W obecnym stanie praw-
nym pieczęć organu administracji 
państwowej gwarantuje, że za wy-
nikłe roszczenia odszkodowawcze 
bierze odpowiedzialność państwo. 
Zakres odpowiedzialności osób 
wykonujących samodzielne funk-
cje techniczne jest ukierunkowany 
na ewentualne błędy w projekto-
waniu i realizacji zatwierdzonego 
przez organ procesu inwestycyjne-
go. W sytuacji rozpoczynania okre-
ślonych  robót  budowlanych bez 
udziału organu administracji osoby 
wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne biorą na siebie pełną 
odpowiedzialność za ewentualne 
konsekwencje z tego wynikające. To 
musiałoby mieć odbicie w umowach 
zawartych z ubezpie czycielem.
Jak już wspomniano wcześniej, nie 
jest w praktyce możliwe przeniesie-
nie w stu procentach założeń teore-
tycznych z projektu na realizowany 
obiekt. Jest to efektem albo ko-
niecznych zmian wynikłych w trak-
cie realizacji (chociażby zastosowa-

nia innych niż w opisie technicznym 
materiałów budowlanych) bądź 
z odchyłek w wymiarowaniu, któ-
rych nie da się uniknąć w trakcie 
realizacji obiektu budowlanego. 
Ustawodawca te różnice i zmiany 
zdefi niował w ustawie  pod poję-
ciem „odstępstwa”. 
Tak jak niemożliwe było precyzyjne 
utworzenie  zamkniętych zbiorów 
poszczególnych obiektów, tak zu-
pełnie niemożliwe jest skatalogo-
wanie  możliwych do wystąpienia 
odstępstw w trakcie budowy po-
szczególnych obiektów. Skala tych 
odstępstw może być bardzo różna, 
od zmiany usytuowania umywalki 
w łazience do wybudowania kil-
ku kondygnacji obiektu więcej, niż 
przewidywał projekt, co skutkowa-
ło wybudowaniem zupełnie innego 
obiektu. Rzeczą normalną byłoby, 
żeby do usankcjonowania takiej 
rozbudowy przeprowadzić proce-
durę podobną do tej, jaką procedo-
wano przy uzyskiwaniu  pozwolenia 
na budowę.
W rezultacie podzielono odstępstwa 
na istotne, których wystąpienie bę-
dzie wymagało uzyskania pozwole-
nia zamiennego, oraz odstępstwa 
nieistotne, które po ujawnieniu 
będą usankcjonowane bez żadnych 
skutków prawnych. Ustawodawca 
nie zdefi niował pojęcia „istotne od-
stępstwo”, używając jednak takiego 
sformułowania, uznał, że w trakcie 
realizacji obiektu budowlanego 
mogą powstać odstępstwa o innym 
charakterze, czyli nieistotne.
Do 2004 r. ocenę kwalifi kacji od-
stępstwa pozostawiono organowi 
administracji, dając mu możliwość 
korzystania z tak zwanego luzu de-
cyzyjnego. Jednak wykorzystywanie 
ponad miarę tej regulacji zarówno 
ze strony inwestora, jak i właściwej 
administracji spowodowało zmianę 
przepisów.
Nowelizacja ustawy – Prawo bu-
dowlane z kwietnia 2004 r. znacz-
nie ograniczyła element uznania 
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administracyjnego. Obecnie zawarty w przepisie kata-
log w formie negatywnej przez podwójne zaprzeczenie 
jest katalogiem zamkniętym, chociaż sformułowany jest 
w sposób ogólny. Na podstawie art. 36 ust. 5 można wnio-
skować, że zmiana ma charakter istotny, jeżeli dotyczy:
■  zakresu objętego projektem zagospodarowania działki 

lub terenu;
■  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: 

kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, 
szerokości i liczby kon dygnacji;

■  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania 
z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne;

■  zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego części;

■  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub za-
gospodarowania terenu;

■  uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumen-
tów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Być może pojęcia te można by doprecyzować bardziej, ale 
zawsze pozostanie możliwość uznaniowości. Tekst ten do-
tyczy zarówno zmian nieistotnych, jak i istotnych.
Po 2004 r. kwalifi kacji  istotnego lub nieistotnego odstęp-
stwa dokonuje projektant i jest zobowiązany zamieścić 
w projekcie budowlanym  odpowiednie informacje (rysu-
nek i opis). Stanowisko projektanta podlega weryfi kacji 
przed organem administracji, który może się z tym stano-
wiskiem nie zgodzić.
Posługując się przykładem dotyczącym zakresu objętego 
projektem zagospodarowania działki, każda realizacja 
zmienia rzędne ukształtowania terenu. Nawet jeżeli pro-
jektant, do czego jest zobowiązany, a co nie zawsze ma 
miejsce, wyznaczy projektowane po zakończeniu budo-
wy rzędne, zapewnienie ich realizacji co do centymetra 
jest w praktyce niemożliwe. Ponieważ dotyczy to zakresu 
objętego projektem zagospodarowania działki, żądanie 
w każdym przypadku decyzji zamiennej byłoby nieporo-
zumieniem.
Reasumując powyższe, tylko rzetelne i logiczne podejście 
do każdego problemu zarówno przez uczestników pro-
cesu budowlanego, jak i urzędników gwarantuje nietwo-
rzenie problemów komplikujących, niekiedy w sposób 
bardzo istotny, proces inwestycyjny w budownictwie.
Wydaje się, że najbardziej logiczne były przepisy sprzed 
2004 r., kiedy każdorazowo problem był oceniany przez 
organ. Nadużywanie tych możliwości zarówno przez jed-
ną, jak i drugą stronę wywołało konieczność zmian i do-
prowadziło do obecnego stanu przepisów.

Okręgowe izby z zachodnich terenów Polski na-
wiązują koleżeńskie stosunki z izbami landów 

niemieckich. Sama organizacja izby np. branden-
burskiej jest o tyle inna, że nie jest to izba zawo-
dów, ale izba osób pełniących funkcje np. projek-
tantów. Ktoś, kto podejmuje się funkcji projektanta 
– może to być  zarówno architekt, jak i konstruktor 
– jednoosobowo odpowiada zarówno za projekt, jak 
i realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie. Po drodze angażowani są w miarę potrzeb bran-
żyści, również członkowie izby, np. jako kierownicy 
budowy czy robót. Na pytanie, jak sobie radzą z od-
stępstwami w trakcie budowy, udzielono odpowie-
dzi, że taki problem nie ma prawa wystąpić, a projekt 
musi być wiernie odwzorowany. Należy się domyślać, 
że istnieją wypracowane w praktyce zasady, jakich 
niewielkich odchyłek może dopuścić się wykonawca, 
i obydwie strony takie rozwiązania honorują.

REKLAMA



28
INŻYNIER BUDOWNICTWA

l isty do redakcji

Koszty budowy przyłącza sanitarnego

Od 2010 r. jestem radnym w pew-
nej miejscowości. W latach 2006
–2010 została wybudowana w niej 
kanalizacja sanitarna. Obecnie 
rozpoczęły się prace związane 
z podłączeniem nieruchomości do 
głównego kolektora sanitarnego. 
W związku z faktem, że sprawa ta 
budzi bardzo wiele wątpliwości 
wśród wspólnot mieszkaniowych 
w mojej miejscowości i w całym 
kraju, chciałbym w imieniu bar-
dzo dużej liczby wspólnot miesz-
kaniowych uzyskać odpowiedzi 
na pytania:
1.  Jak aktualne przepisy (ustawy, 

wyroki sądów) stanowią, kto 
ma ponosić koszty za budowę 
przyłącza sanitarnego i za które 
odcinki?

2.  Jak przepisy (ustawy, wyroki są-
dów) stanowią, kto ma ponosić 
koszty za budowę przyłącza sa-
nitarnego, jeżeli nieruchomość 
jest sprzedana po obrysie?

Rozstrzygnięcie powyższego zagad-
nienia wymaga oparcia się na wie-
lu przepisach, w tym m.in. ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.) oraz przepisów określających 
pojęcie „przyłącze sanitarne”. 
Na wstępie należy zaznaczyć, że 
zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu cy-
wilnego sieci sanitarne jako urzą-
dzenia służące do doprowadzania 
lub odprowadzania m.in. płynów 
nie należą do części składowych 
nieruchomości, jeżeli wchodzą 
w skład przedsiębiorstwa. Jest to 

Odpowiada Michał Karwat – radca prawny, Lubelska OIIB

o tyle istotna okoliczność, gdyż 
może ona determinować także 
podmioty zobowiązane do ich wy-
konania lub pokrycia kosztów ich 
wykonania. Należy zwrócić uwagę, 
że wykonanie tych urządzeń nie 
powoduje przejścia prawa ich wła-
sności na rzecz przedsiębiorstwa, 
a zatem stanowią one odrębny 
przedmiot obrotu (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 22 stycznia 
2010 r., sygn. akt V CSK 195/09, 
oraz wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. 
akt V CSK 309/10), mimo że skutki 
przyłączenia dla sieci istniejących 
przed dniem 3 sierpnia 2008 r. 
(data wejścia w życie ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny oraz niektóre 
inne ustawy – Dz.U. z 2008 r. 
Nr 116, poz. 731) należy oceniać, 
biorąc pod uwagę stopień ich 
związania z instalacją (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 22 kwietnia 
2010 r., sygn. akt V CSK 365/09).
Wyjaśnienia wymaga również samo 
pojęcie „przyłącze sanitarne”. 
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.) przez przyłącze kanalizacyj-
ne rozumie się odcinek przewodu 
łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości od-
biorcy usług z siecią kanalizacyjną, 
za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej 
braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. Siecią w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 ww. ustawy są przewo-
dy wodociągowe lub kanalizacyjne 
wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub 

którymi odprowadzane są ścieki, bę-
dące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Ustawodawca zdefi niował również 
pojęcie „urządzenia kanalizacyjne” 
(art. 2 pkt 14 ww. ustawy), określa-
jąc je jako sieci kanalizacyjne, wyloty 
urządzeń kanalizacyjnych służących 
do wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz urządzenia pod-
czyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków.
Z powyższych defi nicji można za-
tem wysnuć wniosek, nawiązując 
do regulacji przewidzianych w art. 
49 § 1 kodeksu cywilnego, iż koszty 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
powinny zostać poniesione przez 
podmiot, który przez korzystanie 
z nich prowadzi swoją działalność 
gospodarczą. Wniosek taki można 
również pośrednio wywodzić z treści 
art. 49 § 2 kodeksu cywilnego, któ-
ry upoważnia zarówno osobę, która 
poniosła koszty budowy urządzeń 
i jest ich właścicielem, jak i przedsię-
biorcę (który przyłączył urządzenia 
do swojej sieci) do żądania, aby na 
rzecz przedsiębiorcy została przenie-
siona własność ww. urządzeń za od-
powiednim wynagrodzeniem, chyba 
że w umowie strony postanowiły 
inaczej.
Pomocny w rozstrzygnięciu powyż-
szego zagadnienia może być rów-
nież art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o sa-
morządzie gminnym, który jako 
jedno z zadań własnych gminy 
określa sprawy wodociągów i za-
opatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrze-
nia w energię elektryczną i cieplną 
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oraz gaz. Przepis ten, nakładając na 
gminy obowiązek zajmowania się 
ww. sprawami, nie stanowi jednak 
samoistnej podstawy do określenia 
podmiotów obowiązanych do sfi -
nansowania odpowiednich części 
sieci, urządzeń lub przyłączy, lecz 
np. poprzez powołane przez gminę 
jednostki organizacyjne (art. 9 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym) 
umożliwia określenie prawa i obo-
wiązków, w tym w zakresie wodo-
ciągów i kanalizacji. 
Powyższe rozważania są istotne 
z punktu widzenia treści art. 31 usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, który 
wskazując podmioty mogące prze-

kazać odpłatnie na rzecz gminy lub 
przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjnego, określa przedmiotowy 
zakres tej czynności, ograniczając je 
do urządzeń kanalizacyjnych, którymi 
w myśl art. 2 pkt 14 ww. ustawy są 
sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 
kanalizacyjnych służących do wpro-
wadzania ścieków do wód lub do zie-
mi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepom-
pownie ścieków (przekazanie nastę-
puje na warunkach uzgodnionych 
przez strony. Pamiętać należy, że ww. 
przepis nie stwarza podstawy praw-
nej roszczenia osoby, która sfi nanso-
wała budowę urządzeń, o zawarcie 
umowy o odpłatne przekazanie urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

– wyrok Sądu Apelacyjnego w Pozna-
niu z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt 
I ACa 397/09).
Odpowiadając na pytania czytelni-
ka, należy stwierdzić, że wskazanie 
podmiotu, który powinien ponieść 
koszty budowy urządzeń sanitar-
nych, może być kwalifikowane na 
podstawie art. 31 ust. 1 w związ-
ku z art. 2 pkt 5, 7 i 14 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków 
oraz art. 49 § 1 kodeksu cywil-
nego. Przepisy te wyznaczają za-
kres odpowiedzialności fi nansowej 
przedsiębiorcy oraz podmiotu ko-
rzystającego z jego usług. 

Czy komin musi być ujęty w książce obiektu budowlanego 
kotłowni?
Czy stalowy komin zlokalizowany 
przy kotłowni osiedlowej na od-
dzielnym fundamencie (połączony 
z kotłownią czopuchem stalowym) 
jest w myśl Prawa budowlanego 
oddzielnym obiektem budowla-
nym i wymaga oddzielnej książki 
obiektu budowlanego? Czy jest 
elementem wyposażenia kotłowni 
i może być ujęty w książce obiektu 
budowlanego budynku kotłowni?

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
w art. 3: 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1)  obiekcie budowlanym – należy 

przez to rozumieć:
a)  budynek wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi,

b)  budowlę stanowiącą całość tech-
niczno-użytkową wraz z instala-
cjami i urządzeniami.

W świetle powyższego artykułu ko-
tłownia wraz z kominem stalowym 
zlokalizowanym na oddzielnym fun-
damencie jest jednym obiektem bu-
dowlanym i nie wymaga oddzielnej 
książki obiektu budowlanego. Ko-
min, pomimo że jest na oddzielnym 
fundamencie, jest częścią instalacji 
technicznej kotłowni i powinien być 
wpisany do książki obiektu budynku 
kotłowni, w której należy określić 
warunki przeglądów obiektu wraz 
z kominem. 
Bardziej precyzyjne określenie doty-
czące kotłowni wraz z instalacją ko-
minową znajduje się w art. 3 pkt 9, 
według którego, gdy mowa o:
9) urządzeniach budowlanych – na-
leży przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możli-
wość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słu-
żące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.
Analizując przywołany przepis Prawa 
budowlanego należy jednoznacznie 
określić, że kotłownia osiedlowa, 
o której pisze czytelnik, nie może 
funkcjonować bez instalacji komi-
nowej ani też instalacja kominowa 
nie może być w tym przypadku od-
dzielnym obiektem budowlanym 
wymagającym oddzielnej książki 
obiektu budowlanego. Reasumując, 
instalacja kominowa zlokalizowana 
przy kotłowni osiedlowej musi być 
wpisana do książki obiektu budow-
lanego kotłowni.

Odpowiada Zbigniew A. Tałach – Stowarzyszenie Kominy Polskie
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l isty do redakcji

Podjęcie obowiązków przez kierownika budowy

Kiedy kierownik budowy zaczyna 
pełnić swą funkcję a zarazem po-
nosić odpowiedzialność z tego wy-
nikającą? Czy w momencie zgło-
szenia rozpoczęcia robót przez 
inwestora? Czy w momencie roz-
poczęcia prac przygotowawczych 
(chyba nie, gdyż inwestor może 
wykonać np. prace geodezyjne, 
budowę tymczasowych obiektów, 
przyłącza bez zawiadomienia po-
tencjalnego kierownika o tychże 
pracach). Czy w momencie – i to 
jest chyba najbardziej racjonalne 
– protokolarnego przejęcia przez 
kierownika od inwestora terenu 
budowy?
Sprawa jest istotna, ponieważ in-
westor dość często zawiadamia 
osobę, która ma pełnić funkcję 
kierownika budowy, o rozpoczę-
ciu robót, gdy pewne działania 
budowlane zostały już podjęte.

Podjęcie obowiązków kierownika 
budowy następuje w drodze oświad-
czenia o przyjęciu obowiązków 
związanych z pełnieniem tej funkcji 
na określonej budowie. Oświadcze-
nie to inwestor jest zobowiązany 
dołączyć do zawiadomienia  wła-
ściwego organu nadzoru budow-
lanego o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, 
na które to roboty  jest wymaga-
ne pozwolenie na budowę.  Inwe-
stor jest zobowiązany zawiadomić 
organ nadzoru o ww. terminie co 
najmniej na siedem dni przed roz-

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB

poczęciem tych robót – art. 41 ust. 4 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Przez rozpoczęcie budowy należy 
rozumieć podjęcie na terenie budo-
wy prac przygotowawczych. Praca-
mi tymi jest wytyczenie geodezyjne 
obiektów w terenie, wykonanie ni-
welacji terenu, zagospodarowanie 
terenu budowy wraz z budową tym-
czasowych obiektów oraz wykona-
nie przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy 
(art. 41 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
budowlane). Należy podkreślić, że 
prace te nie mogą odbywać się bez 
wiedzy kierownika budowy, gdyż 
zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy 
– Prawo budowlane muszą odbywać 
się pod jego nadzorem. Przed ich 
rozpoczęciem konieczne jest proto-
kolarne przejęcie przez kierownika 
budowy terenu budowy od inwesto-
ra i odpowiednie zabezpieczenie te-
renu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi, 
urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego i kultu-
rowego (art. 22 pkt 1 ustawy – Pra-
wo budowlane).
Zaznaczyć należy, że inwestor nie 
musi rozpoczynać budowy nie-
zwłocznie po uzyskaniu decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Inwe-
stor zgodnie z art. 37 ust. 1 usta-
wy – Prawo budowlane powinien 
rozpocząć roboty budowlane 
przed upływem trzech lat od dnia, 

w którym decyzja o pozwoleniu na 
budowę stała się ostateczna, gdyż 
w przeciwnym razie pozwolenie 
na budowę wygaśnie. W sytuacji 
nierozpoczęcia budowy inwestor 
nie ma również obowiązku za-
pewnienia objęcia kierownictwa 
budowy przez kierownika budowy. 
Taki obowiązek pojawi się jednak 
w przypadku zamiaru podjęcia 
prac przygotowawczych. Budowa 
będzie musiała wówczas znajdo-
wać się pod stałym nadzorem kie-
rownika budowy, który w tym celu 
składa oświadczenie o przyjęciu 
obowiązków.
W przypadku gdy inwestor zreali-
zował pewne prace jeszcze przed 
przyjęciem obowiązków przez 
kierownika budowy, konieczna 
jest ocena, czy wykonane prace 
stanowią roboty budowlane pod-
legające nadzorowi kierownika 
budowy. W przypadku wykonania 
takich robót osoba podejmująca 
się obowiązków kierownika bu-
dowy jednocześnie przyjmuje od-
powiedzialność za zrealizowane 
roboty budowlane. W tym zakresie 
kierownik budowy zawiera z in-
westorem stosowną umowę. Przy 
czym ewentualne spory wynikające 
z umów należy rozstrzygać na dro-
dze cywilnoprawnej przed sądami 
powszechnymi.

Niniejszy tekst nie stanowi ofi cjalnej wy-

kładni prawa i nie jest wiążący dla orga-

nów administracji orzekających w spra-

wach indywidualnych.

Autor wyjaśnia

W numerach 9 i 10/2012 „IB” ukazał się w dwóch częściach artykuł „Ekrany akustyczne – regulacje prawne 
i stosowane rozwiązania”. Autor Jakub Zawieska wyjaśnia, że zostały w nim wykorzystane fragmenty referatu, 
który przygotował razem z Arturem Sakowskim na konferencję zorganizowaną w 2011 r. Referat ten został 
opublikowany w monografi i wydanej przez IBDiM („Studia i Materiały”, zeszyt 64/2011) jako artykuł „Wady i zalety 
ekranów przeciwhałasowych – akustyczne i ekonomiczne” (Artur Sakowski i Jakub Zawieska). Fotografi e wykorzystane 
w artykule są własnością Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów IBDiM.
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styczeń 13  [102]

Normy przywołane w rozporządze-
niu i w załączniku do niego mają 
charakter zaleceń i pozbawione są 
obligatoryjności.
Od uchwalenia ustawy o normalizacji 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 
z późn. zm.) minęło blisko dziesięć 
lat. Zgodnie z tym aktem prawnym 
obowiązuje sformułowana w art. 5 
ust. 3 zasada dobrowolności stoso-
wania Polskich Norm. Pomimo bardzo 
jasnego i konkretnego przepisu (Sto-
sowanie Polskich Norm jest dobro-
wolne) sprawia on wiele problemów 
interpretacyjnych zarówno uczest-
nikom procesu budowlanego, jak 
i organom administracji państwowej 
i samorządowej. Na temat tej zasady 
od lat toczy się dyskusja na łamach 
„Inżyniera Budownictwa”. Problem 
z wykładnią zasady dobrowolności 
zauważyło kierownictwo Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego i 24 li-
stopada 2010 r. na swojej stronie 
internetowej wydało komunikat za-
wierający stanowisko w sprawie dobro-
wolności stosowania Polskich Norm. 
Stanowisko Polskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego jest następujące:
1.  Stosowanie Polskich Norm (PN) jest 

dobrowolne.
2.  Powołanie się na PN w przepisie 

prawnym nie zmienia jej dobrowol-
nego statusu, chyba że ustawodaw-
ca świadomie chce ten status zmie-
nić, co jest możliwe przez wyraźne 
wskazanie tylko w postanowieniach 
innej ustawy.

Czy tylko normy wskazują poprawną drogę rozwiązywania 
problemu i czym skutkuje powołanie normy w rozporządzeniu 
– poglądy projektantów są zróżnicowane. 

WOJCIECH PODLASKI

Dobrowolność czy obligatoryjność
stosowania PN – dwugłos w sprawie

Okazuje się, że stanowisko to jest 
bardzo słabo znane w środowisku 
inżynierów. Interpretacja ta, zgodna 
z regułami wykładni prawa (lex supe-
rior derogat legi inferiori – akt prawny 
wyższego rzędu wyłącza akt prawny 
niższego rzędu), powinna być szeroko 
rozpowszechniona w branży, ponieważ 
wynikają z niej poważne konsekwencje. 
Jedną z najważniejszych jest wyjaśnie-
nie charakteru powołań Polskich Norm 
w [1]. Zgodnie z tą wykładnią normy 
przywołane w rozporządzeniu i w za-
łączniku do niego mają charakter zale-
ceń i pozbawione są obligatoryjności. 
Obowiązywanie zasady dobrowolno-
ści stosowania Polskich Norm przez 
dekadę nie usunęło wątpliwości inter-
pretacyjnych i nadal wywołuje wiele 
kontrowersji.

Stosowanie ustawy 
uchylonej o normalizacji
Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 
1993 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 251 z późn. 
zm.) w art. 19 ust. 1 wprowadziła do 
polskiego systemu prawnego zasadę 
dobrowolności stosowania Polskich 
Norm. Jednak ustawodawca wprowa-
dził zastrzeżenia umożliwiające uchy-
lenie tej zasady. Ustęp 2 i 3 tego arty-
kułu dawał uprawnienie do nakładania 
obowiązku stosowania Polskich Norm 
przez ministrów w sprawach dotyczą-
cych w szczególności ochrony życia, 
zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pra-
cy i użytkowania, ochrony środowiska, 
wyrobów zamawianych przez organy 

państwowe w drodze rozporządzenia 
oraz w postanowieniach innej ustawy.
Pomimo iż ustawa ta przestała obo-
wiązywać dziesięć lat temu, wymienio-
ne zastrzeżenie o obowiązkowości 
stosowania Polskich Norm powoła-
nych w rozporządzeniach (zwłaszcza 
w [1]) jest głęboko zakorzenione 
wśród uczestników procesu budow-
lanego, urzędników i np. funkcjona-
riuszy Państwowej Straży Pożarnej. 
O tym, że takie myślenie jest powszech-
ne, można się przekonać, rozmawiając 
z inżynierami na konferencjach i semi-
nariach. Co więcej, ten schemat myślo-
wy jest powielany na szkoleniach i de 
facto jest to wykładnia, którą stosują 
również niektóre organy państwowe. 
Przykładem mogą tu być Zeszyty Inspek-
tora Pracy „Ochrona przed rażeniami 
w urządzeniach i instalacjach elektrycz-
nych. Wskazówki praktyczne dla in-
spektorów pracy przeprowadzających 
kontrole u odbiorców energii elektrycz-
nej” (Warszawa 2008). Autor poradnika 
w przykładowym uzasadnieniu do de-
cyzji administracyjnej pisze: Natomiast 
zgodnie z defi nicją zawartą w art. 7.1.1 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo bu-
dowlane (...) do przepisów techniczno-
budowlanych zalicza się rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 
r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (…), w treści które-
go zamieszczono załącznik, w którym 
z tytułu i numeru wymieniono Polską 
Normę PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 
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elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbior-
cze” jako obowiązkową do stosowa-
nia w całości. Dlatego w podstawie 
prawnej decyzji celowo zamieszczono 
ww. Polską Normę. Wykładnia zapre-
zentowana przez autora jest sprzecz-
na z ustawą o normalizacji. Co więcej, 
nie podaje on aktu prawnego, z któ-
rego wywodzi fakt, iż powołana nor-
ma jest obowiązkowa do stosowania 
w całości. 
Zgodnie z obecnym stanem prawnym 
dotyczącym norm status powołań w roz-
porządzeniach (zwłaszcza w [1]) należy 
traktować jako wskazujący, czyli jednym 
z możliwych sposobów wypełnienia 
dyspozycji przepisu jest zastosowanie 
Polskiej Normy. Traktowanie powołania 
w akcie prawnym najniższego rzędu jako 
wyłącznego (jedynym sposobem uczy-
nienia zadość postanowieniom przepisu 
prawa jest zastosowanie PN powoła-
nej) jest błędne. Ustawodawca nie dał 
uprawnienia do nakładania obowiązku 
stosowania PN w drodze rozporządzeń. 
Co więcej, nie ustanowił również wyjąt-
ku od zasady dobrowolności w ustawie 
– Prawo budowlane jako lex specialis ani 
w delegacji do ustanowienia przepisów 
techniczno-budowlanych. 
Stosowanie przepisów ustawy wy-
cofanej z systemu prawnego budzi 
poważne kontrowersje. Przekazy-
wanie sprzecznej z prawem wiedzy 
urzędnikom państwowym powinno 
niepokoić, zwłaszcza że staje się ona 
podstawą decyzji administracyjnej 
i rodzi poważne konsekwencje fak-
tyczne i prawne. 

Stosowanie norm 
wycofanych
Pomimo ortodoksji w przestrzeganiu 
norm powołanych w załączniku do 
[1]  przy rozwiązywaniu zagadnień 
objętych tematyką budowlaną inży-
nierowie często posługują się norma-
mi znajdującymi się w zbiorze norm 
wycofanych, pod warunkiem że jest 
to Polska Norma. Ustawa o norma-
lizacji nie określa obowiązywania 

w czasie zasad wiedzy technicznej 
zawartych w normach. Jeżeli normy 
wycofane, będące podstawą do roz-
wiązania zagadnienia z danej dzie-
dziny, pozwolą na spełnienie hory-
zontalnych wymagań podstawowych 
określonych w art. 5 ust. 1 Prawa 
budowlanego, to zgodnie z zasadą 
dobrowolności stosowania Polskich 
Norm można je stosować. Osoba wy-
konująca samodzielną funkcję w bu-
downictwie będzie wówczas działa-
ła również w zgodzie z art. 12 ust. 
1 pkt 6 Prawa budowlanego: Osoby 
wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie są od-
powiedzialne za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami i zasada-
mi wiedzy technicznej oraz za należy-
tą staranność w wykonywaniu pracy, 
jej właściwą organizację, bezpieczeń-
stwo i jakość.
Normy wycofane bez wątpienia są 
zasadami wiedzy technicznej i ich 
stosowanie jest jak najbardziej do-
puszczalne. Na szkodliwość zakazy-
wania działania opierania się na nor-
mach wycofanych wskazywał Witold 
Ciołek („Kilka uwag o Eurokodach 
i stosowaniu norm wycofanych”, „IB” 
nr 7/8/2010). Warto przytoczyć logicz-
ną argumentację autora: Po pierwsze, 
w każdej normie są powołania in-
nych dokumentów normalizacyjnych, 
które mogą być wycofane. Gdyby 
wprowadzić zakaz stosowania norm 
wycofanych, należałoby jednocześ-
nie stale aktualizować wykazy norm 
powołanych, usuwać z nich normy wy-
cofane i wprowadzać zastępujące. Nie 
do zrealizowania! Podobnie może być 
z powołaniem norm w przepisach praw-
nych, to też wymagałoby nieustannej 
współpracy jednostki normalizacyjnej 
z organami stanowiącymi prawo. A co 
miałby zrobić producent pewnych ele-
mentów (np. do wind), które wytwa-
rzał zgodnie z normą, a norma została 
wycofana bez zastąpienia? Zaprzestać 
produkcji części do setek jego urządzeń 
na rynku? Skazać użytkowników, bo 
norma została wycofana?

W sprawie stosowania norm wy-
cofanych w zakresie projektowania 
budynków kontrowersje wyjaśniło 
Ministerstwo Infrastruktury w piśmie 
Departamentu Rynku Budowlanego 
i Techniki, nr BRIp-024-8/10 z dnia 
20 kwietnia 2010 r., adresowanym do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 
(…) informujemy, że – w zależności od 
decyzji projektanta – podstawą wyko-
nania projektu budowlanego budynku 
mogą być zarówno normy aktualne 
(Eurokody), jak i wycofane (PN-B). (…) 
Rozporządzenie jest obowiązujące nie-
zależnie do aktualnego statusu powo-
łanych w nim Polskich Norm. 

Stosowanie norm krajowych 
innych państw
Ustawa o normalizacji, która stanowi 
podstawową wykładnię stosowania 
Polskich Norm, nie obejmuje swoim 
zakresem norm innych krajów, które 
nie przenoszą norm europejskich lub 
międzynarodowych. Jednak takie nor-
my funkcjonują na rynku i stanowią 
spory problem dla uczestników pro-
cesu budowlanego oraz organów i in-
stytucji państwowych. Przy tym zagad-
nieniu pojawia się pytanie: czy istnieją 
przepisy stawiające granice zasadom 
wiedzy technicznej zawartej w nor-
mach krajowych państw, zwłaszcza 
o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego? 
Ze względu na fakt, iż od 2004 r. obo-
wiązują nas wspólnotowe przepisy, 
blokada danej techniki czy produktu 
poprzez ustanowienie odpowiednich 
przepisów przez kraj członkowski by-
łaby stawianiem barier dla handlu. 
Pomimo opracowywania jednolitych 
norm dla całej Wspólnoty w postaci 
norm zharmonizowanych nadal pozo-
stają obszary, które nie są znormali-
zowane na poziomie europejskim. 
Dlatego w poszczególnych krajach 
członkowskich dokonuje się rozwój 
różnych rodzajów działalności będą-
cych w kręgu zainteresowań inżynie-
ra. Państwa takie, jak choćby Niemcy, 
z powodzeniem tworzą zbiory reguł 
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technicznych, które później stają się 
podstawą do opracowania dokumen-
tów zharmonizowanych na szczeblu 
europejskim. 
Zdarzają się przypadki, kiedy dana 
technika istnieje na rynku, jest stoso-
wana przez uczestników procesu bu-
dowlanego i jest wykonywana według 
normy krajowej państwa członkow-
skiego UE. I tu pojawia się dylemat, 
ponieważ [1] odwołuje się do Polskich 
Norm, a jak już wspomniano, wiele 
osób traktuje PN jako przepisy prawa 
do obowiązkowego stosowania.  
Z przykładów wykorzystywania norm 
zagranicznych, które nie mają odpo-
wiednika na szczeblu międzynarodo-
wym i które są od lat stosowane na 
rynku, warto przytoczyć rozwiązania 
z elektrotechniki: zespoły kablowe, 
tzw. aktywna ochrona odgromowa 
oraz połączenia wyrównawcze i pro-
jektowanie instalacji tryskaczowych.
Pomimo iż § 187 ust. 3 [1] stano-
wi: (...) Ocena zespołów kablowych 
w zakresie ciągłości dostawy energii 
elektrycznej lub przekazu sygnału, 
z uwzględnieniem rodzaju podłoża 
i przewidywanego sposobu mocowa-
nia do niego, powinna być wykona-
na zgodnie z warunkami określonymi 

w Polskiej Normie 

dotyczącej badania odporności ognio-
wej, powszechnie stosowana jest kra-
jowa norma niemiecka.
Przywołana w załączniku do roz-
porządzenia Polska Norma PN-
-EN-1363-1:2001 dotyczy odporności 
mechanicznej konstrukcji budowlanej 
czy nośności. Nie określa szczegó-
łów dotyczących konstrukcji zespołu 
kablowego i sposobu sprawdzenia 
funkcji zachowania ciągłości dosta-
wy energii elektrycznej lub przekazu 
sygnału. Dlatego powszechnie stosuje 
się niemiecką normę krajową DIN 4102 
Brandenverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt 
von elektrischen Kabelanlagen; Anfor-
derungen und Prüfungen. W dyskusji 
nad nowelizacją rozporządzenia po-
jawiły się kontrowersje dotyczące sta-
tusu formalnego normy niemieckiej. 
Mimo to znajdujące się w niej zasady 
techniczne są powszechnie akcepto-
wane w całej Europie i badanie ze-
społów kablowych według tej normy 
jest bardzo zbliżone do rzeczywistych 
warunków pożaru. Co więcej, stanowi 
ona podstawę dopuszczenia stosowa-
nia systemów kablowych. 
W [1] ochronie odgromowej poświęco-
ne są paragrafy: § 53 ust. 2: Budynek 
należy wyposażyć w instalację chronią-

cą od wyładowań atmo-
sferycznych. 

Obowiązek ten odnosi się do budyn-
ków wyszczególnionych w Polskiej 
Normie dotyczącej ochrony odgro-
mowej obiektów budowlanych oraz 
§ 184 ust. 3: Instalacja piorunochronna, 
o której mowa w § 53 ust. 2, powinna 
być wykonana zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm dotyczących ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych. 
Załącznik do rozporządzenia wymienia 
normy z serii PN-EN 62-305. Obejmują 
one swoim zakresem tradycyjne techni-
ki ochrony za pomocą zwodów w do-
wolnej kombinacji elementów: prętów 
(w tym masztów wolno stojących), 
przewodów zawieszonych, przewo-
dów w układzie oczkowym. 
Na rynku dostępna jest jeszcze jedna 
technika ochrony odgromowej za po-
mocą zwodów z tzw. wczesną emisją 
lidera. Jest ona usystematyzowana 
m.in. w normie krajowej francuskiej 
NF C 17 102: 09:2011 Systèmes de 
protection contre la foudre à dispositif 
d’amorçage. Zasady wiedzy technicz-
nej w niej zawarte stanowią podstawę 
do produkcji, projektowania, wykony-
wania ochrony odgromowej w oparciu 
o zwody aktywne. Ponieważ Polskie 
Normy przywołane w rozporządzeniu 
nie regulują tej techniki, to do czasu 
wydania normy zharmonizowanej lub 
Polskiej Normy powszechnie używana 
na świecie norma francuska stanowi 
podstawę do realizacji zadań z ochro-
ny odgromowej za pomocą pioruno-
chronów z wczesną emisją lidera. 
Normę krajową niemiecką DIN 
18012:2008-05 Haus-Anschlussein-
richtungen – Allgemeine Planungs-
grundlagen zaleca się do rozwiązania 
przestrzeni przyłączeniowych, w któ-
rych wykonuje się główne połączenia 

wyrównawcze. Ponieważ Polskie 
Normy nie regulują tej kwestii, 
wskazane jest korzystanie z dobrych 
rozwiązań technicznych funkcjonu-
jących w krajach o wysokim stopniu 
zaawansowania technicznego.
Normy innych krajów, korzystając 
z zasady dobrowolności stosowania 
Polskich Norm, z powodzeniem są 
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stosowane w projektowaniu instalacji 
tryskaczowych. Obecnie projektowa-
nie, wykonywanie i eksploatacja tych 
urządzeń odbywa się, opierając się na 
trzech alternatywnych dokumentach: 
niemieckim VdS CEA 4001 Richtli-
nien für Sprinkleranlagen. Planung 
und Einbau, amerykańskim NFPA 13 
Installation of Sprinkler Systems lub 
normie polskiej PN-EN 12845 Stałe 
urządzenia gaśnicze. Automatyczne 
urządzenia tryskaczowe. Projekto-
wanie, instalowanie i konserwacja. 
W tym przypadku warunki technicz-
ne nie zalecają stosowania konkretnej 
normy, ale jedynie odsyłają do prze-
pisów przeciwpożarowych. Mimo 
powszechnej praktyki stosowania do-
kumentów zagranicznych zdarzają się 
głosy przeciwko ich używaniu, skoro 
istnieje Polska Norma będąca normą 
zharmonizowaną.

Stosowanie norm w języku 
oryginału
Artykuł 5 ust. 2 ustawy o normalizacji 
stanowi o tym, że Polska Norma może 
być wprowadzeniem normy europej-
skiej lub międzynarodowej. Wprowa-
dzenie to może nastąpić w języku ory-
ginału. Z kolei art. 5 ust. 4 stanowi, 

iż Polskie Normy mogą być powoły-
wane w przepisach prawnych po ich 
opublikowaniu w języku polskim. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż język pol-
ski jest językiem urzędowym, obowią-
zującym na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, to z punktu widzenia legi-
slacji w aktach prawnych mogą być 
powoływane jedynie normy w ję-
zyku polskim. Wielu uczestników 
procesu budowlanego odczytuje 
te przepisy jako zakaz korzysta-
nia z norm, zanim zostaną imple-
mentowane do rozporządzeń. Taki 
tok myślenia budzi kontrowersje, 
gdyż zdarza się, że tłumaczenia z ory-
ginału są nieprecyzyjne, co wprowa-
dza inżyniera w błąd. Wśród części 
środowiska inżynierskiego panuje 
przekonanie, że nie można stosować 
danej normy przed jej tłumaczeniem 
i umieszczeniem w załączniku do roz-
porządzenia.
Na błędy w tłumaczeniach norm 
zwraca uwagę w swoich publikacjach 
dr  Edward Musiał. Co więcej, zachę-
ca do korzystania z norm w języku 
oryginału. W licznych publikacjach 
dotyczących ochrony przeciwpora-
żeniowej udowadnia i wskazuje 
na konkretne przykłady złego tłu-

maczenia, w choćby w powołanej 
w § 180 [1] normie PN-HD 60364-5-
54:2010. W takim przypadku, korzy-
stając z zasady dobrowolności Polskich 
Norm, będąc w zgodzie z przepisami 
prawa budowlanego oraz jeżeli jest  
to możliwe, należy sięgnąć po normę 
w języku oryginału.

Podsumowanie
Dostosowanie polskiej normalizacji 
do normalizacji europejskiej spowo-
dowało wprowadzenie do porządku 
prawnego zasady dobrowolności sto-
sowania Polskich Norm. Jednak pomi-
mo dekady obowiązywania zasada ta 
nadal wywołuje kontrowersje, które 
wpływają na uczestników procesu 
budowlanego i powodują ożywioną 
dyskusję. 

Źródła
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).

W myśl powiedzenia lepiej późno niż 
wcale niniejszym pragnę zabrać głos 
w dyskusji dotyczącej obligatoryjno-
ści stosowania Polskich Norm, a ściślej 
przedstawić odpowiedź na artykuł 
p. Witolda Ciołka, który ukazał się 
w lutowym wydaniu „IB”.
Po lekturze publikacji mam wątpliwo-
ści, jakie były intencje autora. Jeżeli 
próbą wyjaśnienia spornych kwestii, to 
nie do końca udaną. Sam tekst ode-
brałem jak uwagi skierowane do śro-
dowiska projektowego, a ponieważ 
sam czuję się projektantem – nie mogę 
pozostać obojętny.

W sprawie przepisów 
ustawowych
Już na początku tekstu pojawia się 
zaskakujące sformułowanie, doty-
czące nadania nie wiedzieć dlacze-
go (tylko) projektantom „obowiąz-
ku” usuwania niejednoznaczności 
w przepisach prawnych dotyczących 
projektowania. W podstawowej usta-
wie, która dotyczy tej grupy zawo-
dowej, czyli w Prawie budowlanym 
wyraźnie wskazano, jakie posiada-
ją kompetencje, ale nie ma tam ani 
słowa o obowiązku poprawiania 
prawa. Można oczywiście nie darzyć 

sympatią tego środowiska (bo jak 
w każdym są i ci przeciętni, i ci wy-
bitni), ale narzucanie im obowiązku 
prostowania niespójnego i chaotycz-
nego prawa to już lekka przesada. 
Oni, podobnie jak wszyscy uczestni-
czy inwestycji zamówień publicznych, 
odczuwają od dawna skutki kiepskich 
przepisów ustawowych zamówień 
publicznych. No może poza nieroz-
tropnymi inwestorami i organami, 
które ich kontrolują, którzy ufają (czy 
rzeczywiście szczerze to już inna histo-
ria), że najniższa cena jest gwarancją 
jakości. A przecież nawet biblijny król 
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Salomon był w tej kwestii ograniczo-
ny, bo po prostu nie był cudotwórcą. 
Oczywiście projektanci, jako jedna 
ze stron będąca bezpośrednio za-
angażowana w proces inwestycyj-
ny, są na pewno zainteresowani, 
aby prawo im służyło, a nie prze-
szkadzało. Należy jednak wskazać, 
że środki ku temu, aby naprawiać 
prawo, mają mizerne, najwyżej po-
zwalające na komentarz w fachowej 
prasie. Fachowej, bo w popularnej 
nikt takiego tekstu by nie chciał wy-
drukować, a większość nie chciała-
by przeczytać. Jeżeli można byłoby 
wskazać grupy środowiskowe, które 
mają szersze prawa na tym polu, to 
są to z całą pewnością inwestorzy, 
zwłaszcza publiczni, oraz organy 
administracji architektoniczno-bu-
dowlanej. To oni w pierwszej kolej-
ności powinni wnioskować o zmiany 
w przepisach. Projektanci, jak zauwa-
ża autor, są traktowani jako podmiot 
prywatny, który co jest zrozumiałe 
– na przygotowaniu inwestycji chce 
zarobić. W końcu przecież to ich pro-
fesja. Każdy ich postulat może więc 
być odbierany (i jest) jako w pierwszej 
kolejności próba poprawy ich party-
kularnych interesów, który ma pomóc 
im, a nie inwestycjom. A to przecież 
inwestor gospodaruje funduszami, 
często publicznymi. Równie dobrze 
można by stwierdzić, że to im powin-
no zależeć, aby przepisy były jasne 
i czytelne, żeby sprzyjały inwestycjom. 
Niewłaściwy jest również wniosek, 
że środowisko projektowe pozosta-
je bierne, czego dowodem są liczne 
publikacje w prasie czy referaty na 
sympozjach technicznych.
O tym, że przepisy dotyczące inwe-
stycji budowlanych od przygotowa-
nia inwestycji (projektowanie) przez 
jej realizację (budowa) aż do użyt-
kowania obiektu budowlanego są 
delikatnie rzecz ujmując kiepskie, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. 
Wystarczy daleko nie szukać. Podsta-
wowa defi nicja w ustawie – Prawo 
budowlane wskazuje, że przebudowa 

sieci nie zmienia, a raczej nie może 
zmienić podstawowego jej parame-
tru, jakim jest jej długość. Tym samym 
przykładowe planowane przestawie-
nie jednego słupa linii energetycz-
nej choćby o pół metra zmienia jej 
długość. Wynika to z prostych za-
sad matematyki. W takim razie takie 
planowanie jest już rozbudową sieci, 
co ma dalej idące konsekwencje np. 
w ustawie o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
drogowych. Całe szczęście, że orga-
ny administracji architektoniczno-
-budowlanej zachowują w tym przy-
padku zdrowy rozsądek, bo literalnie 
podchodząc do przepisów, w naszym 
kraju nie dałoby się wybudować (roz-
budować) żadnej drogi w myśl spec-
ustawy.
Wróćmy jednak do tematu podstawo-
wego artykułu.
Od 1 maja 2004 r. nasz kraj należy 
do UE, co oznacza, że prawo krajo-
we powinno być zharmonizowane 
z przepisami unijnymi i – co więcej 
– prawo to powinno być respekto-
wane i przestrzegane. Niestety nie 
można zgodzić się ze stwierdze-
niem, że polskie prawo nie jest 
sprzeczne z prawem wspólnoto-
wym, tylko dlatego że Polska stała 
się pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej. Sam akces nie spo-
wodował, że automatycznie, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki, nasze krajowe przepisy zostały 
dostosowane do prawa UE. Tak by 
było pewnie najlepiej, ale niestety 
w rzeczywistości wymaga zaangażo-
wania, i to znacznego, strony, która 
do Wspólnoty przystąpiła. Co do sa-
mego zaangażowania i jego jakości 
można już mieć spore wątpliwości. 

O dobrowolnym 
lub obligatoryjnym 
stosowaniu Polskich Norm
Dobrowolność stosowania Polskich 
Norm została ustanowiona w nowe-
lizacji ustawy o normalizacji z dnia 
12 września 2002 r., która stanowi 

implementację przepisów wspólno-
towych. Powód wprowadzenia do-
browolności stosowania norm został 
doskonale wyjaśniony przez autora 
i nie ma sensu go powtarzać. Wśród 
Polskich Norm jest jednak zestaw 
norm w pewien sposób szczególnych. 
To europejskie normy zharmonizowa-
ne, dla których w myśl europejskich 
przepisów każdy kraj członkowski 
UE powinien ustanowić tzw. krajo-
wy dokument aplikacyjny. Unia nie 
narzuca państwom członkowskim 
trybu, w jaki sposób taki dokument 
ma być przygotowany i przez jaki or-
gan/instytucję, ale wyraźnie nakazuje, 
aby taki dokument był notyfi kowany 
przez Komisję Europejską. Podsumo-
wując – uwzględniając specyfi czne 
uwarunkowania, jak np. środowisko 
klimatyczne, kraj „dostosowuje” wy-
magania normy poprzez wprowa-
dzenie dokumentu aplikacyjnego, ale 
Unia musi zweryfi kować, czy pozosta-
je on w zgodności z tą normą. Oczy-
wiste jest, że taki dokument pozo-
staje do dobrowolnego stosowania, 
tak jak dobrowolne jest stosowanie 
normy, z którą jest związany. Problem 
jednak w tym, że wiele takich doku-
mentów, np. w zakresie drogownic-
twa, tzw. wytyczne stosowania dro-
gowych barier ochronnych z 2010 r. 
czy wymagania techniczne z serii 
WT-1/2/4/5 dotyczące nawierzchni 
drogowych, nie zostało notyfi kowa-
nych, pomimo że są bezpośrednio 
związane z normami zharmonizowa-
nymi. To po prostu kolejny dowód, 
że nie jesteśmy w działaniach zgodni 
z europejskim systemem prawnym.
W ustawie o normalizacji w art. 5 
ust. 3 wskazano jednoznacznie, że 
stosowanie Polskich Norm jest do-
browolne. Pojawił się jednak nie-
szczęśliwy kolejny przepis, w ust. 4, 
który stanowi, że Polskie Normy 
mogą być powołane w przepisach 
prawnych po ich opublikowaniu 
w języku polskim. Należy sobie za-
dać kluczowe pytanie. W jakim celu 
został on stworzony i czemu ma 
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służyć? Ten przepis jest albo niepew-
nością ustawodawcy, albo celowym 
działaniem, które można próbować 
określić następująco: Wszystkie Pol-
skie Normy są do dobrowolnego 
stosowania, z wyjątkiem wybranych 
norm, które są powołane w przepi-
sach prawa, jednak pod warunkiem, 
że ta norma została opublikowana 
w języku polskim. Trudno z takim 
wnioskiem się nie zgodzić. Oczywiście 
– można mieć wątpliwości odnośnie 
do postawionego warunku koniecz-
ności przetłumaczenia takiej normy. 
Z drugiej jednak strony można wska-
zać, że skoro norma ta została powo-
łana w przepisach, to uznano, że jej 
używanie jest obligatoryjne, tak samo 
jak obligatoryjny jest przepis z nią 
związany, dlatego też norma ta musi 
zostać przetłumaczona, aby jej treść 
była zrozumiała i jednoznaczna dla 
wszystkich. To, że przepis ten doty-
czy rozporządzeń, czyli aktów niższej 
rangi niż ustawy, nie ma znaczenia, 
o czym próbował błędnie przekonywać 
p. Witold Ciołek, bowiem ust. 4 nie 
wskazuje samych przepisów ustawo-
wych, ale odnosi się do wszystkich 
przepisów prawa, a takimi są rów-
nież rozporządzenia. Przy czym osob-
nym zagadnieniem jest – czy art. 5 

ust. 4 ustawy o normalizacji jest 
zgodny z prawem unijnym.
Jeżeli dobrowolność stosowania 
norm w naszych przepisach jest 
taka oczywista, to należy zapytać 
– dlaczego od przeszło 10 lat nie 
zadano sobie trudu, aby pozostałe 
akty prawne dostosować do art. 5 
ust. 3 ustawy o normalizacji? Może 
właśnie dlatego, iż uznano, że dla 
nich ma zastosowanie ust. 4 ustawy? 
Nie oczekujmy od uczestników proce-
su inwestycyjnego zawodowej wiedzy 
prawniczej. Wprowadzenie ust. 4 
przy zachowaniu odwołań do norm 
w innych przepisach powoduje, że 
wątpliwości pozostają. Nie rozstrzy-
gnie tego ani ten tekst, ani żadna 
inna publikacja. Najprostszą drogą 
byłoby po prostu usunąć odwołania 
do Polskich Norm.
Nie szukając daleko, pozostańmy 
w znanej nam dziedzinie budownic-
twa. Jak słusznie p. Witold Ciołek za-
uważył, Prawo budowlane wymaga, 
aby projektować obiekty budowlane 
zgodnie z zasadami wiedzy technicz-
nej. Ale trzeba wyraźnie dodać, że 
także budować obiekty budowlane 
i to zgodnie również, a może przede 
wszystkim z przepisami techniczno-
-budowlanymi, do których zalicza się 

m.in. warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać obiekty budow-
lane i ich usytuowanie. Stosowanie 
takich warunków technicznych jest 
więc obligatoryjne, bo tylko w ten 
sposób projektant i kierownik bu-
dowy mogą spełnić podstawowe 
warunki Prawa budowlanego. Jeżeli 
więc w przepisach tych pozostaje od-
wołanie do normy, to jej stosowanie 
jest obligatoryjne, pod warunkiem 
oczywiście że ta norma została prze-
tłumaczona na język polski. Nie moż-
na więc powiedzieć, że odwołanie do 
tej normy w rozporządzeniu jest mar-
twe, wskazując tylko na art. 5 ust. 3 
ustawy o normalizacji, bo w niej, jak 
już wspomniano, jest także art. 5 ust. 
4. Również poważne są wątpliwości, 
czy powołania np. w aktach wyko-
nawczych Prawa budowlanego mają 
tylko charakter wskazujący. To jednak 
chyba spora nadinterpretacja przepi-
sów.
Na koniec pozostaje powtórzyć py-
tanie – jeżeli art. 5 ust. 4 w ustawie 
o normalizacji nie dopuszcza do ob-
ligatoryjności stosowania wybranych 
norm, to co opisuje?

krótko
Bezpieczeństwo w konstrukcjach 
żelbetowych i obligatoryjność 
stosowania Eurokodów

Pod takim tytułem odbył się 18 grudnia 2012 r. na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pa-
nel dyskusyjny w ramach 
projektu „Akademia 
PWN: wiedza na łączach”. 
Gośćmi spotkania byli 
prof. Włodzimierz Staro-
solski, inż. Danuta Kubiak 
– członek Zespołu Bu-
downictwa PKN oraz inż. 
Dominika Kłos – projek-
tant z firmy Mosty Gdańsk 
Sp. z o.o., a prowadził 

je prof. Leonard Runkiewicz. Okazją do zorganizowa-
nia debaty było ukazanie się 4. tomu książki W. Staro-
solskiego „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 
i norm związanych” (patrz str. 75), którego patronem 
medialnym jest nasz miesięcznik.
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Lp. Numer i tytuł normy, zmiany, poprawki Norma zastępowana Data ogłoszenia uznania KT*

1
PN-EN 1090-1+A1:2012 **
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych

PN-EN 
1090-1+A1:2012 

(oryg.)
2012-11-23 128

2

PN-EN 1627:2012
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje –  Odporność na włamanie 
– Wymagania i klasyfi kacja

PN-EN 1627:2011 
(oryg.) 2012-11-20 169

3

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1
Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfi kowanie gruntów – Część 1: 
Oznaczanie i opis – 2012-11-16 254

4
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2
Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfi kowanie gruntów – Część 2: 
Zasady klasyfi kowania

– 2012-11-16 254

5

PN-EN 480-1+A1:2012 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań – Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 
480-1+A1:2011 

(oryg.)
2012-11-16 274

6

PN-M-75002:2012
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
– Wymagania i badania PN-M-75002:1985 2012-11-15 278

* Numer komitetu technicznego. 
** Norma zharmonizowana (dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – OJ 2011/C 246/1 z 24 sierpnia 2011 r.).
+A1; +A2; +A3… – w numerze normy tzw. skonsolidowanej informuje, że na etapie końcowym opracowania zmiany do Normy Europejskiej do zatwierdzenia 
skierowano poprzednią wersję EN z włączoną do jej treści zmianą, odpowiednio: A1; A2; A3.
Ap – poprawka krajowa do normy (wynika z pomyłki popełnionej w trakcie wprowadzania Normy Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. błędy tłumaczenia, 
lub niemerytorycznych pomyłek powstałych przy opracowaniu normy krajowej, zauważonych po jej publikacji). Poprawki zarówno krajowe (Ap), jak i europejskie (AC) 
są dostępne do bezpośredniego pobrania (bezpłatnie) z wykorzystaniem wyszukiwarki na stronie www.pkn.pl. 

NORMY I POPRAWKI DO NORM Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
(OPUBLIKOWANE W LISTOPADZIE 2012 R.)

NORMY EUROPEJSKIE UZNANE (W JĘZYKU ORYGINAŁU) ZA POLSKIE NORMY 
(OPUBLIKOWANE W PAŹDZIERNIKU 2012 R.)

Lp. Numer i tytuł normy, zmiany, poprawki Norma zastępowana Data ogłoszenia uznania KT*

1

PN-EN 15269-3:2012
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 
okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych – Część 3: Drewniane, 
rozwierane i wahadłowe zespoły drzwiowe oraz otwieralne okna z ramami 
drewnianymi (oryg.)

– 2012-10-18 180

2
PN-EN 15651-5:2012
Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach 
dla pieszych – Część 5: Ocena zgodności (oryg.)

PN-EN 15651-5:2010 
(oryg.) 2012-10-22 214

3

PN-EN 846-5:2012
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 5:
 Określenie nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 
murowych (badanie na próbce składającej się z dwóch elementów 
murowych) (oryg.)

PN-EN 846-5:2002 2012-10-22 233

4

PN-EN 846-6:2012
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 6:
 Określenie nośności na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 
murowych (badanie jednostronne) (oryg.)

PN-EN 846-6:2002 2012-10-22 233

5

PN-EN 846-7:2012
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 7:
 Określenie nośności na ścinanie oraz sztywności kotew i łączników (badanie 
na próbce składającej się z dwóch elementów murowych) (oryg.)

PN-EN 846-7:2002 2012-10-22 233

6

PN-EN 846-14:2012
Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 14:
 Określanie początkowej wytrzymałości na ścinanie między częścią 
prefabrykowaną nadproża warstwowego a murem powyżej niego (oryg.)

– 2012-10-22 233
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7
PN-EN 450-1:2012
Popiół lotny do betonu – Część 1: Defi nicje, specyfi kacje i kryteria 
zgodności (oryg.)

PN-EN 450-
1+A1:2009 ** 2012-10-22 274

8
PN-EN 12842:2012
Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U 
lub PE – Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 12842:2004 2012-10-22 278

*Numer komitetu technicznego.
** Norma zharmonizowana (dyrektywa 2006/42/WE Maszyny, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – OJ 2009/C 309/02 z 18 grudnia 2009 r.).

ANKIETA POWSZECHNA 

Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: www.pkn.pl/ankieta-powszechna. Przedstawiony wykaz projektów PN jest ofi cjalnym 
ogłoszeniem ich ankiety powszechnej.
Dla każdego projektu podano odrębnie termin zgłaszania uwag. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.
Polski Komitet Normalizacyjny, jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych, uczestniczy w procedurze opracowywania Norm 
Europejskich. 
Ankieta projektu EN jest jednocześnie ankietą projektu przyszłej Polskiej Normy (prEN = prPN-prEN).
Uwagi do projektów prPN-prEN należy zgłaszać na specjalnych formularzach. Szablony formularzy, instrukcje ich wypełniania są dostępne na 
stronie internetowej PKN.
Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu w czytelniach Wydziału Sprzedaży PKN (Warszawa, Łódź, Katowice), adresy dostępne są także 
na stronie internetowej PKN. W czytelniach PKN (Warszawa, Łódź, Katowice) można również dokonać zakupu projektów. Ceny projektów są 
o 30% niższe od cen norm opublikowanych.
Uwagi prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych 
PKN – wpnsbd@pkn.pl.

Janusz Opiłka
kierownik sektora

Wydział Prac Normalizacyjnych – Sektor Budownictwa

Mgr inż. Krystyna Korniak-Figa została wybrana na stanowisko prezesa Zarządu 
Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Gratulujemy.

Krystyna Korniak-Figa nowym prezesem PZITS

Krystyna Korniak-Figa jest absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 
Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ma uprawnienia do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych oraz gazowych. Jest rzeczoznawcą PZITS w specjalności wodo-
ciągi, kanalizacja i technologia oczyszczania ścieków. W latach 1993–1999 była 
rzeczoznawcą MOŚZNiL w zakresie ochrony wód. Od 1971 r. – członek Krakow-
skiego Oddziału PZITS, od 1998 r. – I zastępca prezesa tego oddziału. Od wielu 
lat pełni ważne funkcje w Zarządzie Głównym PZITS oraz we władzach Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa: w latach 2002–2010 była przewodniczącą Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej, a od 2011 r. jest przewodniczącą Krajowej Komisji 
Wnioskowej PIIB.Fo
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LISTOPAD

Kalendarium
19.11.2012 

została 

ogłoszona

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o koncesji na roboty budowlane (Dz.U. z 2012 r. poz. 1271)

Ustawa ma na celu przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego norm dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywa obronna). 
Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) polegają na dodaniu w dziale III po rozdziale 4 rozdziału 4a zatytułowanego „Zamówienia 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”. Przepisy tego rozdziału będą miały zastosowanie do zamówień pu-
blicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, dotyczących zamówień w przedmiocie: 1) dostaw sprzętu 
wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 2) dostaw newralgicznego sprzętu, 
w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 3) robót budowlanych, dostaw i usług bezpośred-
nio związanych ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów 
związanych z  cyklem życia tego produktu; 4) robót budowlanych i usług do szczególnych celów wojskowych 
lub newralgicznych robót budowlanych lub usług. Do ustawy zostały wprowadzone nowe pojęcia właściwe dla 
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, m.in. pojęcie „newralgiczne roboty budowlane”, które 
należy rozumieć jako roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji 
niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają. Nowelizacja dotyczy także przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych niezwiązanych bezpośrednio z implementacją dyrektywy obronnej. Do zmian tych należy 
m.in. modyfi kacja pojęć „obiekt budowlany” oraz „roboty budowlane”. Istotną zmianą jest wprowadzenie regu-
lacji, zgodnie z którą zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, będzie miał moż-
liwość przeprowadzenia dialogu technicznego, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie 
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfi kacji istotnych warunków zamówienia lub 
określenia warunków umowy. Informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przed-
miocie zamawiający będzie zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej.
Dokonana ustawą z dnia 12 października 2012 r. nowelizacja ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) dotyczy art. 26 ustawy i polega na ode-
słaniu, w zakresie udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu 
koncesji, do działu III rozdziału 4a (dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
Ustawa wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r. 

22.11.2012 

zostało 

ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289) 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), polegające na uchyleniu § 191 i § 192 oraz dodaniu w dziale IV po rozdziale 
8 rozdziału 8a „Instalacje telekomunikacyjne”. Przepisy dodanego rozdziału określają elementy składowe 
instalacji telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego 
i budynku użyteczności publicznej, w tym budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby 
publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Rozporządzenie wprowadza obowiązek 
montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświa-
ty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Nowo budowane budynki mieszkalne wielorodzinne będą 
musiały być wyposażone także w antenową instalację zbiorową służącą do odbioru cyfrowych progra-
mów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny lub satelitarny, 
a także maszt usytuowany na dachu budynku (w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budyn-
kiem), przystosowany do umieszczenia odpowiednich elementów tych instalacji oraz umieszczenia anten 
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1.12.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warun-
ków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1293)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów nie-
bezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) i określa warunki techniczne parkingów, na które są 
usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami przeładunkowymi towarów niebez-
piecznych. 

4.12.2012 

zostało 

ogłoszone

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1360)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 282, poz. 1649). Zmiany w niniejszym rozpo-
rządzeniu związane są z dokonaną ustawą z dnia 12 października 2012 r. nowelizacją  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i polegają 
na określeniu kwot wartości zamówień oraz konkursów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, od 
których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie 
z nowelizacją wskazany obowiązek będzie istniał, jeżeli wartość zamówienia oraz konkursu będzie równa 
lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 400 000 euro – dla dostaw lub usług, i 5 000 000 
euro – dla robót budowlanych.
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r.

7.12.2012 

zostało 

ogłoszone

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372)

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 12 października 
2012 r., która zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu robót 
budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r. 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową. Rozporządze-
nie nakłada ponadto wymóg  lokalizacji (w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania) telekomunikacyjnych 
skrzynek mieszkaniowych, służących w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń ka-
bli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania 
elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu. Rozporządzenie określa również 
wymagania techniczne dotyczące tzw. punktów styku, czyli punktów połączenia instalacji telekomunikacyj-
nej z publiczną siecią telekomunikacyjną, oraz wprowadza nowy pkt 47a w załączniku nr 1 stanowiącym 
Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu, dotyczący ustalenia normy PN-EN 50174-2:2010 
Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 
budynków, do których  odwołuje się § 192b rozporządzenia. 
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 23 lutego 2013 r. 

24.11.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wy-
bór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1227)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycz-
nej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) i określa  warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu 
w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym powoływania i pracy 
komisji przetargowej. W załączniku do rozporządzenia określony został wzór deklaracji przetargowej.

GRUDZIEŃ
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16.12.2012 

weszła w życie

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-
komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256)

Ustawa ma głównie na celu usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), co ma się przyczynić do 
usprawnienia realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, zwłaszcza inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu. 
Do zawartej w ustawie defi nicji regionalnej sieci szerokopasmowej dodane zostały elementy infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, co umożliwi objęcie tych elementów decyzją o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Dokonano 
także zmiany defi nicji „podmiot wykonujący zadania użyteczności publicznej” polegającej na rezygnacji z ograniczenia 
zakresu tych podmiotów do tych, które są jednostkami sektora fi nansów publicznych lub są nadzorowane przez takie 
jednostki. Nowelizacją objęte zostały przepisy ustawy określające obowiązki w zakresie dostępu do nieruchomości 
oraz istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, jakimi wobec przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obciążony jest 
właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą, a także właściciel kabla tele-
komunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego, niebędący przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym. Dodany został przepis dający inwestorowi prawo wyboru trybu realizacji inwestycji regionalnej 
sieci szerokopasmowej. Inwestycja taka będzie mogła zostać zrealizowana przez inwestora na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych albo na podstawie ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624 z późn. zm.). W związku z posiada-
nym przez wojewodę uprawnieniem do wydawania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nowelizacja 
doprecyzowała, że w przypadku budowy regionalnej sieci szerokopasmowej polegającej na wykonaniu robót zwol-
nionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego przepisami ustawy – Prawo budowlane, dla 
których wymagane jest zgłoszenie, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia będzie wojewoda. Nowelizacja doty-
czy również przepisów określających zasady sporządzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej okresowej 
inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Ustawą z dnia 12 października 2012 r. zostało znowelizowanych także kilka innych ustaw. W ustawie – Prawo budow-
lane dodany został pkt 12a w art. 29 ust. 2 stanowiący, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót 
budowlanych polegających na budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.), w pasie drogowym w ramach prze-
budowy tej drogi. Do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 71, poz. 1800 z późn. zm.) 
wprowadzono przepisy zawierające defi nicje pojęć „instalacja telekomunikacyjna budynku” oraz „przyłącze telekomu-
nikacyjne”. Ustawa nowelizująca dokonała również zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Artykuł 1 pkt 1 ustawy nowelizującej wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. 
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Trochę lepiej ma się sprawa w budyn-
kach nowo powstających (tzw. green-
fi eld). Od kilkunastu lat architekci 
przewidują już w projektach spe-
cjalne piony teletechniczne, które 

Telefon, telewizja, internet 
– od luksusu do standardu
Jeszcze dwie dekady temu czas ocze-
kiwania na przyłączenie telefonu do 
mieszkania liczony był w latach, 
trudno się więc dziwić, że szczęśliwi 
nowi abonenci nie zważali na takie 
niedogodności, jak wiercenie i ku-
cie ścian, prowadzenie instalacji po 
fasadach, klatkach schodowych czy 
ścianach mieszkania. Dziś, mimo iż 
przyłącze telekomunikacyjne wyda-
wałoby się czymś oczywistym, oka-
zuje się, że od strony instalacyjnej 
nadal nie jest to zagadnienie roz-
wiązane systemowo. 
W budynkach już istniejących (określa-
nych często terminem „brownfi eld”) 
mamy do czynienia z przyłączami budo-
wanymi na zasadzie wolnej amerykan-
ki – czyli konkurencji między kolejnymi 
operatorami instalującymi swoje oka-
blowanie. Mamy więc operatora telefo-
nicznego, operatora telewizji kablowej, 
a często dodatkowo operatora interne-
tu – każdego ze swoimi przewodami. 
Jak wygląda plątanina kabli i mnogość 
skrzynek rozdzielczych na klatkach scho-
dowych – widział chyba każdy. Gdyby 
zsumować koszty tych często nakłada-
jących się instalacji, okazałoby się, że 
de facto przekraczają one łącznie koszt 
jednego profesjonalnego okablowania 
budynkowego.

Instalacje telekomunikacyjne w budynku
– czyli po co komu światłowód w domu?

W lutym 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury dotyczącego  warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wpro-
wadzając obowiązek montażu  m.in. światłowodowej instalacji 
telekomunikacyjnej. 

Prosper Biernacki
Akademia Światłowodowa FCA

Lawinowy przyrost danych w In-
ternecie, telewizja HD/3D i inne 
usługi multimedialne sprawiają, 
że koniecznością staje się po-
siadanie szybkiego – najlepiej 
optycznego – przyłącza w każ-
dym mieszkaniu.

1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmian.); nowelizacja – patrz str. 39

pozwalają na poprowadzenie w za-
mkniętej przestrzeni okablowania tele-
komunikacyjnego. 
Po nowelizacji rozporządzenia określa-
jącego warunki techniczne1 dla nowych 
budynków pojawiły się w 2009 r. zapisy 
zobowiązujące inwestora do wyposaże-
nia obiektu zamieszkania zbiorowego 
w instalację, którą powinny  stanowić:  
(…) elementy infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, w szczególności kable i prze-
wody wraz z osprzętem, instalacyjnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, 

Fot. 1    Bałagan kablowy na klatce schodowej typowego bloku mieszkalnego 
(źródło: Ekspertyza Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI dot. instalacji kablowych 
– www.teletechnika.org.pl)
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2  Ranking Fiber to The Home Council Europe, Monachium 2012.

Rys. 1    Segmenty sieci telekomunikacyjnej – od sieci szkieletowej po dostęp abonencki

począwszy od punktu połączenia z pu-
bliczną siecią telekomunikacyjną (…) 
do gniazda abonenckiego. Zazwyczaj 
więc w nowych mieszkaniach  znajdu-
jemy już gniazdko telefoniczne czy też 
telewizji kablowej. Jednak instalacje te 
nie przewidują wymagań przepływ-
ności, jakie już dziś, a z pewnością za 
kilka lat będą podstawą szybkich sieci 
teletransmisyjnych.

Społeczeństwo informacyjne 
i „głód” megabitów
Tymczasem okazuje się, że nasze cza-
sy to era informacji. Internet i inne 
media cyfrowe służą nam codziennie 
w pracy, wspomagają prowadzenie 
gospodarstwa domowego czy też 
służą rozrywce. Stały się już tak nie-
odzownym elementem naszego życia, 
że np. w wypadku braku dostępu do 
Internetu czujemy się wręcz zagubieni 
i pozbawieni kontaktu ze światem. 
A informatyzacja społeczeństwa i cywi-
lizacji postępuje nieubłaganie. Nieba-
wem nawet pralka automatyczna czy 
ekspres do kawy będą mieć swój adres 
IP w sieci. Będziemy mieć np. zdalne 
odczytywanie liczników, a w dalszej 
przyszłości, gdy wyposażymy się w mi-
kroinstalację energetyczną (np. solar-

ną), nasza przydomowa elektrownia 
będzie zarządzana przez operatora 
energetycznego. Gdy my nie będziemy 
korzystać, odbierze on od nas wypro-
dukowaną energię (tzw. sieci smart 
grid) i skieruje do innego odbiorcy.
Już nawet dzisiejsze zapotrzebowanie 
klienta indywidualnego (np. telewizja 
HDTV  to co najmniej zapotrzebowanie 
na przepływność rzędu 7–10 Mbit/s dla 
pojedynczego strumienia, a wiadomo, 
że dziś w gospodarstwie domowym 
mamy więcej niż jeden odbiornik TV) czy 
też instytucjonalnego (np. transmisja 
z pojedynczej kamery monitoringu miej-
skiego w rozdzielczości HD1280x1024, 
czyli 1,3 megapiksela, generuje trans-
fer na poziomie 9 Mbit/s) wskazują, że 
„konsumpcja pasma” spowodowana 
różnego rodzaju potrzebami wymaga 
wzrostu przepływności w każdym seg-
mencie sieci telekomunikacyjnych.
Opublikowana w 2010 r. tzw. Euro-
pejska Agenda Cyfrowa (ang. Digital 
Agenda for Europe), postulując realiza-
cję programu „Społeczeństwa Informa-
cyjnego”, zaproponowała wytyczne dla 
administracji państw członkowskich na 
najbliższą dekadę. Zaleceniem Agendy 
jest dążenie zapewnienia wszystkim 
europejskim gospodarstwom do-

mowym dostępu tzw. szerokopas-
mowego internetu o przepustowo-
ści przekraczającej 30 Mbit/s, przy 
czym przynajmniej połowa europejskich 
gospodarstw domowych powinna mieć 
w 2020 r. dostęp do połączeń o prze-
pustowości przekraczającej 100 Mbit/s.

Sieci telekomunikacyjne 
Sieć telekomunikacyjną możemy po-
dzielić na kilka segmentów różniących 
się ze względu na rozległość, architek-
turę i funkcjonalność. 
Sieć szkieletowa (w terminologii an-
gielskiej możemy spotkać określenia: 
Backbone lub Core Network) jest struk-
turą najbardziej rozległą. Budowana jest 
w zasięgu regionalnym, krajowym lub 
nawet międzynarodowym. Agreguje 
ona ruch z wszystkich niższych segmen-
tów, stąd przepływności wymagane 
w pojedynczym kanale sięgają kilku-
dziesięciu gigabitów na sekundę (Gb/s). 
Ogromne znaczenie ma niezawodność 
sieci szkieletowej – dlatego jest ona za-
wsze budowana w architekturze pier-
ścienia, aby w wypadku awarii zapew-
nić alternatywną ścieżkę transmisji.
Kolejnym segmentem jest sieć metro-
politalna (nazywana siecią Metro). 
Jest ona niejako szkieletem w obrębie 



44
INŻYNIER BUDOWNICTWA

prawo

miasta, aglomeracji lub subregionu 
i jest także budowana w  architektu-
rze pierścienia, by zapewnić protekcję 
transmisji. Sieć Metro obsługuje z kolei 
sieci dostępowe (ang. Access Network). 
Są to struktury sieciowe obsługujące 
obszary zamieszkania. 
Sieci szkieletowe i metropolitalne od 
kilkunastu lat budowane są wyłącznie 
w oparciu o światłowody. Sieć dostę-
powa, czasem zwana siecią „ostatniej 
mili”, budowana była dotychczas na 
medium miedzianym (np. kabel tele-
foniczny, kabel koncentryczny) czy też 
bezprzewodowym.
Obecnie  światłowód sięga coraz bliżej 
abonenta. Na świecie przyłącza optycz-
ne są już dość powszechne, np. w kra-
jach skandynawskich stanowią blisko 
10–15%, w Japonii i Korei Płd. ponad 
20–25%2 wszystkich użytkowników. 
Także w Polsce powoli pojawiają się sie-
ci w standardzie światłowód do domu 
(FTTH – ang. Fiber To The Home).

Dlaczego światłowód?
Dziś najczęściej spotykaną (choć nie-
jedyną) techniką dostępową opartą 
na łączach miedzianych są systemy 
xDSL (ang. Digital Subscriber Line, 
symbol x oznacza różne warianty 
techniki DSL, np. ADSL, VDSL). Bazu-
jąc na architekturze punkt-punkt są 
teoretycznie w stanie zapewnić pasmo 
50 Mbit/s każdemu użytkownikowi. 
Teoretycznie. Niestety xDSL jest tech-
nologią ograniczoną szumowo, a co 
za tym idzie ma ograniczoną długość 
łącza. Chcąc zapewnić abonentowi 
wspomniane wyżej 30 Mbit/s, dys-
ponujemy maksymalną odległością 
ok. 900 metrów. To niewiele, nawet 
w zabudowie miejskiej – bo wymaga 
od operatora bardzo gęstego umiesz-
czania urządzeń aktywnych (tzw. 
DSLAM) w pobliżu obszaru abonenc-
kiego. Tak więc mimo iż nowoczesne 
usługi szerokopasmowe przesyłane 
po kablu miedzianym techniką xDSL 

pozwalają na zapewnienie abonento-
wi potrójnej usługi: telewizji, internetu 
i telefonii (ang. triple-play), to ograni-
czenia związane z odległością i limito-
waną szerokością pasma sprawiły, że 
techniki xDSL możemy uznać tylko za 
tymczasowe rozwiązanie na drodze 
do prawdziwej ery informacji. 
Rozwiązaniem problemu braku 
pasma w sieci dostępowej jest 
budowa sieci w technice FTTx 
(ang. Fiber To The x – gdzie x oznacza 
punkt zakończeniowy włókna światło-
wodowego w bezpośredniej bliskości 
odbiorcy końcowego). Techniki FTTC/
FTTCab to rozwiązania hybrydowe, 
gdzie światłowód dochodzi do osie-
dla i tam, np. w szafi e ulicznej (Cab 
– skrót od cabinet), sygnał optyczny 
w urządzeniu DSLAM jest zamieniany 
na sygnał elektryczny transmitowany 
z użyciem kabli miedzianych w techni-
ce xDSL (np. ADSL, VDSL).
Optymalnym rozwiązaniem 
jest FTTH (ang. Fiber To The Home 
– światłowód do domu) technologia 
zapewniająca nie tylko odpowied-
nio szerokie pasmo dla dostarczenia 
usług oferowanych dzisiaj, lecz rów-
nież w przyszłości. Pojedyncze włók-
no światłowodowe przy wykorzysta-
niu obecnie dostępnych systemów 

teletransmisyjnych pozwala na wo-
bodną przepływność powyżej 100 
Mbit/s dla indywidualnego abonenta 
– a więc zgodną z zaleceniami Agen-
dy Cyfrowej. Co ważne – takie pasyw-
ne i „czysto” optyczne systemy mię-
dzy centralą a abonentem pozwalają 
na osiągnięcie zasięgu transmisji rzę-
du kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
kilometrów.

Instalacja budynkowa 
– nowe rozporządzenie
Dostrzegając konieczność przystosowa-
nia instalacji wewnątrzbudynkowych 
do wymagań współczesnych sieci te-
lekomunikacyjnych i spodziewanego 
wzrostu ruchu, pojawiła się propozycja 
dokonania nowelizacji warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki. W dniu 22 listopada 2012 r. 
opublikowane zostało nowe rozpo-
rządzenie, w którym znajdujemy m.in. 
zapis o obowiązku wyposażenia no-
wych budynków wielorodzinnych (oraz 
budynków użyteczności publicznej 
służących celom związanym z oświatą 
i wychowaniem) w telekomunikacyjną 
instalację światłowodową.
Nowe przepisy zaczną obowiazywać 
od lutego 2013 i dotyczyć będą po-
zwoleń na budowę dla nowych bu-
dynków. W treści rozporządzenia3 
(§ 192d ust. 3 pkt 1) czytamy, że 
w skład instalacji telekomunikacyjnej 
powinna wchodzić: światłowodo-
wa infrastruktura telekomunikacyjna 
budynku, w tym kable światłowodo-
we, wraz z osprzętem instalacyjnym 
i urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
począwszy od przełącznicy światło-
wodowej (...) w punkcie połączenia 
z publiczną siecią telekomunikacyjną 
do zakończeń kabli w  teletechnicznej 
skrzynce mieszkaniowej. Wymogiem 
jest doprowadzenie do każdego lokalu 
dwóch jednomodowych włókien 
optycznych zakończonych złączkami 
standardu SC/APC. 

3  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 22 listopada 2012 r. poz. 1289).

Rys. 2    FTTx – światłowodowy dostęp do abonenta. 
W technice hybrydowej (FTTCab, FTTC, FTTB) 
oraz w pełni optycznej (FTTH). O ile okablowanie 
miedziane limituje zasięg szybkiego internetu  do 
dystansu ok. kilkuset metrów, o tyle łącze optyczne 
może mieć długość kilkunastu lub kilkudziesięciu 
kilometrów, w dalszym ciągu dając możliwość 
oferowania łącza o przepływności 100 Mb/s–1 Gb/s.
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Rys. 3    Dotychczasowa praktyka – nakładające się systemy 
okablowania kilku operatorów w jednym budynku

Rys. 4    Przyszły model otwartej instalacji budynkowej 
(open access) – od przełącznicy budynkowej 
umożliwiającej przyłączenie się wielu operatorów 
poprzez współdzielone okablowanie wewnątrz-
budynkowe do skrzynki mieszkaniowej

Fot. 4    Schemat instalacji kabla łatwego dostępu. Odmie-
rzoną odległość x do lokalu w punkcie B odmierza-
my w pionie kablowym (między punktami C i D). 
W punkcie D otwieramy powłokę kabla i odcinamy 
wybrane włókna, a następnie w punkcie C wycią-
gamy uzyskany zapas włókna i doprowadzamy (np. 
w mikrorurce) do lokalu B. Dla lokali na najwyższych 
kondygnacjach potrzebujemy pozostawić zapas 
długości włókien (w punkcie A)

Oczywiście rozprowadzeniu okablowa-
nia światłowodowego (a także pozosta-
łego wymienionego w rozporządzeniu 
– czyli np. kabli koncentrycznych, ka-
bli wieloparowych) ma służyć (§ 192d 
ust. 1 pkt 1): kanalizacja teletechnicz-
na budynku, rozumiana jako ciąg ele-
mentów osłonowych umożliwiających 
wprowadzenie kabli do budynku oraz 
ich rozprowadzenie w budynku, w tym 
m.in. przepustów kablowych, rur insta-
lacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, 
duktów i kanałów.
W mieszkaniu zaś powinny być zain-
stalowane (§ 192d ust. 2 pkt 1): te-
letechniczne skrzynki mieszkaniowe, 
wpuszczone w ścianę zlokalizowaną 
w pobliżu wejścia do mieszkania, słu-
żące w szczególności umieszczeniu 
zakończeń kabli (…), doprowadzo-
nych do mieszkania, umieszczeniu 
urządzeń aktywnych lub pasywnych 
oraz umożliwiająca dystrybucję sy-
gnału w mieszkaniu.

Jak to się przekłada 
na praktykę instalacyjną?
Po pierwsze wyraźnie zmieni się mo-
del budowy okablowania – nie będzie 

Fot. 2    Przykład modułowej przełącznicy światłowodo-
wej. Pierwszy moduł stanowi zakończenie włókien 
abonenckich (z każdego lokalu). Kolejne moduły 
to moduły operatorskie – dostawców usług. 
Przez kanał z prawej strony dokonywane jest tzw. 
krosowanie abonenta z wybranym przez niego 
operatorem (źródło: www.fca.com.pl)

już kilkukrotnego, nakładającego się 
kablowania przez wielu dostawców 
usług. Inwestor na etapie starania 
się o pozwolenie na budowę wyko-
na projekt wewnątrzbudynkowej, 
współdzielonej instalacji telekomu-
nikacyjnej, a następnie ją zainstaluje. 
Po zbudowaniu budynku zarządca 
nieruchomości będzie udostępniać 
infrastrukturę kolejnym przyłączają-
cym się operatorom usług na zasa-
dzie równego dostępu (w terminolo-
gii angielskiej spotykamy się często 
z pojęciem open access – otwartego 
dostępu).
Wejście do budynku powinno być 
możliwe przez odpowiedni przepust 
(np. w fundamencie), a dalej po-
przez ciąg elementów osłonowych 
powinno umożliwiać zaciągnięcie 
kabla operatora aż do przełącznicy 
budynkowej. 

Przełącznica budynkowa dla 
wielu operatorów
Wspomniana w nowym rozporządze-
niu przełącznica światłowodowa jest 
nazywana punktem połączenia z pu-
bliczną siecią telekomunikacyjną, co 

oznacza sensu stricto punkt rozgrani-
czający sieć operatorów telekomuni-
kacyjnych od sieci będącej własnością 
zarządcy nieruchomości. 

Okablowanie pionowe 
i poziome
Obok tradycyjnych instalacji teletech-
nicznych (począwszy od przewodów 
domofonowych, skończywszy na 
telewizyjnych kablach koncentrycz-
nych), biegnących w szybach instala-
cyjnych, nowością dla niektórych 
projektantów będzie z pewno-
ścią konieczność zaprojektowa-
nia kabli z włóknami optyczny-
mi. Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń okazuje się to relatyw-
nie proste, a samo projektowanie nie 
różni się bardzo od innych mediów. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że już 
na etapie wykonawstwa praca ze 

Fot. 3    Mikrorurki wewnątrzbudynkowe o średnicach 
zewnętrznych od 5 do 12 mm
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Fot. 5    Przykład wyciągania włókien z kabla łatwego 
dostępu. Po prawej rozdzielacz włókien – element 
do montażu w pionie budynkowym

Fot. 6    Gniazdko światłowodowe służące do przyłącza-
nia urządzenia aktywnego, tzw. ONT. W gnieździe 
można zakończyć jedno lub dwa włókna złą-
czami standardu SC/APC. Na zdjęciu widoczna 
wersja z jednym włóknem światłowodowym, ale 
proponowane warunki techniczne przewidują 
obowiązek instalacji dwóch włókien do abonen-
ta, dla zwiększenia neutralności technologicznej 
(np. możliwość uruchomienia zarówno sieci 
GPON, jak i Active Ethernet) i spełnienia wymogu 
dostępu otwartego (np. dla dwóch różnych 
dostawców usług)

światłowodami wymaga od in-
stalatorów wyższej dbałości, np. 
w kwestii zachowania promieni gię-
cia (choć i tu postęp technologicz-
ny w dziedzinie produkcji włókien 
światłowodowych pozwolił na opra-
cowanie włókien typu G.657, które 
mogą być prowadzone po łukach 
o promieniu ok. 8 mm, zamiast do-
tychczasowych minimum 30 mm).
Istnieje kilka technik rozprowadze-
nia światłowodów w budynkach 
wielorodzinnych. Teoretycznie naj-
prostszą z nich jest zastosowanie 
zwykłego wielowłóknowego kabla 
wewnętrznego, prowadzenie go 
w pionach, rozszywanie na poszcze-
gólnych kondygnacjach i wydzielanie 
włókien do lokali. Niedogodnością 
jest pracochłonność takiej metody 
(częste spawanie włókien w trudno 
dostępnych miejscach, jakimi są szy-
by teletechniczne) oraz konieczność 
instalowania skrzynek rozdzielczych 
w pionach. Dlatego też przy maso-
wym stosowaniu technologii FTTH 
lepszym wyjściem jest użycie mikro-
kanalizacji wewnątrzbudynkowej lub 
też wykorzystanie kabli tzw. łatwego 
dostępu.
Mikrokanalizacja  wewnątrzbudyn-
kowa ma tą zaletę, że umożliwia dla 
instalowanych później mikrokabli 
światłowodowych zbudowanie tra-
sy, biegnącej bezpośrednio z prze-

łącznicy budynkowej (ulokowanej 
np. w piwnicy) prosto do gniazd-
ka optycznego w lokalu abonenta. 
Nie mamy tym sposobem żadnych 
pośrednich punktów rozdzielczych 
w szybach instalacyjnych, a prace in-
stalatora światłowodowego odbywa-
ją się tylko na końcach trasy. 
Drugą równie ciekawą metodą jest 
zastosowanie specjalnego kabla po-
zwalającego na łatwe otworzenie 
jego powłoki i wyciągnięcie z niego 
pojedynczych włókien lub mikrotub 
z włóknami. Kabel taki potocznie 
nazywany jest kablem łatwego do-
stępu. Zasadą jego zastosowania jest 
wykorzystanie nadmiarów włókien, 
którymi dysponujemy w pionie dla 
poprowadzenia okablowania pozio-
mego między pionem a gniazdem 
abonenckim. W tym wypadku także 
nie musimy spawać włókien w szybie 
teletechnicznym, wystarczy miniatu-
rowy rozdzielacz włókien.

W mieszkaniu
Nowe przepisy przewidują obowią-
zek instalacji w lokalu u abonenta 
podtynkowej skrzynki nazwanej tele-

techniczną skrzynką mieszkaniową. 
Ideą jest uporządkowanie różnych 
systemów okablowania i skoncen-
trowanie ich w jednym mieszkanio-
wym punkcie, z którego abonent już 
wedle własnego uznania rozprowa-
dzi media do poszczególnych termi-
nali. Skrzynka taka nie psuje estetyki 
lokalu dzięki eliminacji monta-
żu naściennego zarówno gniazda 
optycznego, jak i innych obudów dla 
różnego rodzaju urządzeń (np. abo-
nenckiego aktywnego urządzenia 
światłowodowego ONT, przełącznika 
ethernetowego lub urządzenia bez-
przewodowego dla mieszkaniowej 
sieci Wi-fi ).

Podsumowanie – nie taki 
światłowód straszny
Warto zauważyć, że planowanie i in-
stalacja sieci optycznej w standardzie 
FTTH nie różni się diametralnie od 
stosowanych dotychczas technik ka-
blowania, nie odbiega też znacząco 
kosztami zarówno materiałowymi, 
jak i kosztami robocizny. Dlatego już 
dziś rozsądnym rozwiązaniem jest 
instalowanie sieci optycznej w nowo 
powstających budynkach. 
Można się też spodziewać, że w pew-
nym momencie także stare istniejące 
instalacje oparte na mediach miedzia-
nych będą masowo zastępowane in-
stalacjami światłowodowymi.
Obecnie wskaźnik udziału łączy FTTH 
w Polsce wynosi on ok. 0,1%4, co 
wypada blado na tle wspomnianych 
krajów europejskich czy zwłaszcza 
azjatyckich liderów. Dlatego wpro-
wadzenie obowiązku montażu świa-
tłowodowej instalacji do nowo budo-
wanych budynków wydaje się także 
zasadne pod kątem stymulowania 
rozwoju nowoczesnych technologii, 
które przecież przekładają się w skali 
mikro na jakość życia, a w skali makro 
na rozwój ekonomiczny kraju. 

4  Urząd Komunikacji Elektronicznej – Liczba łączy w podziale na technologie dostępowe, według stanu na koniec I półrocza 2011 r.
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Mediacje kojarzymy ze sprawami spo-
łecznymi, konfl iktami politycznymi, 
konfl iktami transgranicznymi. A czy 
uczestnicy procesu budowlanego, bę-
dąc w konfl ikcie, rozważają mediację 
w celu rozstrzygnięcia sporu? Pojęcie 
mediacji coraz częściej pojawia się 
w sprawach gospodarczych, w tym 
w sporach w branży budowlanej. 
Dostrzega się w niej skuteczną i co-
raz powszechniej stosowaną metodę 
rozstrzygania konfl iktu. Ta coraz więk-
sza powszechność bierze się zapewne 
z promowania metody przez Ministra 
Sprawiedliwości, jest ono prowadzone 
zarówno przez stronę internetową mi-
nisterstwa (http://ms.gov.pl/pl/dzialal-
nosc/mediacje/), jak i kampanię rekla-
mową w mediach pod hasłem: „Masz 
prawo do mediacji”. 
Mediacja, podobnie jak arbitraż, należy 
do pozasądowych metod rozwiązywa-
nia sporów, zwanych też alternatyw-
nymi metodami rozstrzygania sporów 
(ADR – ang. Alternative Dispute Reso-
lution). Dzisiaj w Polsce mediacje nie 
są jeszcze tak rozpowszechnionym 
sposobem rozstrzygania sporów jak 
w państwach zachodniouropejskich 
czy USA.
Do polskiego systemu prawnego me-
diacja została wprowadzona jako 
metoda rozstrzygania sporów w spra-
wach cywilnych ustawą z dnia 28 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego. Celem regula-
cji było ustanowienie alternatywnego 
do sądowego postępowania sposobu 
rozstrzygania spraw. Postępowanie ta-
kie powinno prowadzić do szybkiego 

załatwienia części sporów w sposób 
najbardziej korzystny dla obu stron 
– czyli w drodze ugody.
Oto defi nicja mediacji, przywołana za 
Ministrem Sprawiedliwości:
Mediacja to próba doprowadzenia do 
ugodowego, satysfakcjonującego obie 
strony rozwiązania konfl iktu na drodze 
dobrowolnych negocjacji prowadzo-
nych przy udziale trzeciej osoby, neu-
tralnej wobec stron i ich konfl iktu, czyli 
mediatora, który wspiera przebieg ne-
gocjacji, łagodzi powstające napięcia 
i pomaga – nie narzucając jednak żad-
nego rozwiązania – w wypracowaniu 
kompromisu.
Defi nicja jednoznacznie wskazuje, że 
to strony są autorem rozwiązania spo-
ru, a mediator jest siłą wspierającą. 
Mediacja jest procesem dobrowolnym 
i poufnym, pozwalającym stronom – jej 
uczestnikom – określić kwestie sporne, 
zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz 
dyskutować, a nie udowadniać swo-
ich racji. W mediacji strony zachowują 
całkowitą kontrolę nad sposobem roz-
strzygnięcia sporu, a także mają wpływ 
na wybór mediatora i termin mediacji. 
Mediacja nie przewiduje konieczności 
przeprowadzania procesu dowodo-
wego. W wyniku mediacji powstaje 
wspólnie sformułowana ugoda, sa-
tysfakcjonująca obie strony, zamiast 
wyroku skutkującego podziałem na 
przegranych i wygranych. I – co chy-
ba jest najważniejsze – tylko strony są 
autorami ugody wypracowanej przez 
nie same w trakcie posiedzeń media-
cyjnych; również tylko strony ją pod-
pisują. A zadaniem sądu powszechne-

go jest jedynie nadanie takiej ugodzie 
klauzuli wykonalności.
Artykuł 18315 § 1 kodeksu postępowa-
nia cywilnego:
Ugoda zawarta przed mediatorem, po 
jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc 
prawną ugody zawartej przed sądem. 
Ugoda zawarta przed mediatorem, 
którą zatwierdzono przez nadanie jej 
klauzuli wykonalności, jest tytułem wy-
konawczym.
Mediacja jest dopuszczona prawem 
jako metoda rozstrzygania sporów we 
wszystkich sprawach, w których moż-
liwe jest zawarcie ugody. 
Mediacja jako sposób na rozstrzygnię-
cie sporu powinna być brana pod uwa-
gę przy wszystkich sporach, ale szcze-
gólnie dobrze się sprawdza, kiedy:
■  strony są od siebie zależne,
■  cel działania jest wspólny,
■  strony działają w jednej branży 

i prawdopodobieństwo dalszej ich 
współpracy jest duże,

■  stronom zależy na dyskrecji i braku 
rozgłosu przy rozstrzyganiu sporu.

W pierwszym z wymienionych przy-
padków współzależność wszystkich 
uczestników procesu przedsięwzię-
cia jest bezsprzeczna. Zbudowanie 
oczyszczalni, drogi, stadionu jest pro-
cesem składającym się z działań jego 
uczestników – inwestora, projektan-
ta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wydawać 
by się mogło, że poszczególne etapy 
ich działań są rozdzielone i po za-
kończeniu jednego następuje kolej-
ny. Wiadomo jednak, że to w trakcie 
fazy wykonawczej ujawniają się różne 

W budownictwie mediacje są szczególnie wskazane. 
Nierozstrzygnięty spór związany z jednym kontraktem 
będzie się przekładał na współpracę przedstawicieli stron 
przy innym.

mgr inż. bud. Alicja Cieśliczak-Latawiec 
prezes Zarządu Instytutu Rozwiązywania Konfl iktów
członek SIDiR, 
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Mediacje w budownictwieMediacje w budownictwie
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nieprzewidziane okoliczności, np.: 
brak dostarczenia przez inwestora na 
czas określony w umowie dokumen-
tów niezbędnych do realizacji, brak 
pozwolenia na zajęcie pasa ruchu, 

brak przekazania czę-
ści terenu budowy etc. 
Każdy praktyk potrafi  
wskazać wiele innych 
powodów. Tak było, 

jest i będzie – trzeba się 
z tym pogodzić i starać 

eliminować wpływ ta-
kich działań na eska-
lacje sporu.

Trzeba pamiętać, że 
stronom umowy powinien 

przyświecać wspólny cel – zakończe-
nie inwestycji w terminie i w zapla-
nowanym budżecie. Odstąpienie od 
umowy i usunięcie wykonawcy z budo-
wy nie rozwiążą problemu, bo cel nie 
zostanie osiągnięty, powstaną opóźnie-
nia, a pewnie zwiększy się też koszt, co 
w efekcie narazi obie strony na straty. 
Próba przerzucenia błędów na dru-
gą stronę będzie zawsze budziła opór 
i prowadziła do eskalacji konfl iktu. Sko-
rzystanie z instytucji sądu nie rozwiąże 
konfl iktu, ponieważ sąd tylko wyda wy-
rok. Dlatego strony powinny dążyć do 
znalezienia sposobu rozwiązania sporu 
w taki sposób, aby obie mogły się cie-
szyć wspólnym sukcesem.
Uczestnicy procesu budowlanego 
działają w wąskiej branży. Nietrudno 
sobie wyobrazić, w jaki sposób nie-
rozstrzygnięty spór związany z jed-
nym kontraktem będzie się przekładał 
na współpracę przedstawicieli stron 
przy innym. Ponadto może dojść do 
sytuacji, kiedy jednego dnia przedsta-
wiciele stron będących w konfl ikcie 
spotykają się w sądzie, a potem muszą 
uczestniczyć na spotkaniu koordyna-
cyjnym przy innym projekcie. Czy w ta-
kiej sytuacji ta współpraca będzie prze-
biegać poprawnie? Raczej nie. I jeżeli 
doprowadzi się do przegranej drugą 
stronę, ta może się później kierować 
chęcią odwetu. Triumf (wygrana w są-
dzie jednej strony) może trwać krótko. 

W takich przypadkach warto skorzy-
stać ze wsparcia mediatora, a skiero-
wanie sprawy do sądu traktować jako 
ostateczność.
Każdy spór przy większej budowie jest 
nagłaśniany. Nie służy to prawidłowej 
działalności fi rm w celu zakończenia 
inwestycji. Strony, zamiast szukać kon-
struktywnych rozwiązań, skupiają się 
na udowadnianiu swoich racji, nie za-
wsze obiektywnych.  Ujawnienie spo-
ru przez skierowanie sprawy do sądu 
nie wpłynie dobrze na wizerunek fi rm 
i zapewne nie wpłynie na pozytywne 
reakcje np. inwestorskie. 
Dlaczego mediacja, a nie sąd czy 
arbitraż? Tu strony mają pełną kon-
trolę nad rozstrzygnięciem sporu, 
bo są zaangażowane bezpośrednio. 
Wszystkie ustalenia zawarte w ugo-
dzie są akceptowane przez obie stro-
ny. Dlatego rozstrzygnięcie sporu przez 
zawarcie ugody przed mediatorem jest 
wygraną dla obu stron konfl iktu.

Co umożliwia mediacja?
Mediacja umożliwia skuteczne rozwią-
zanie sporu, satysfakcjonujące obie 
strony konfl iktu, przez:
■  dotarcie do przyczyn konfl iktu i tym 

samym możliwość eliminacji ich 
w przyszłości;

■  wypracowanie innowacyjnych roz-
wiązań zaspokajających interesy obu 
stron;

■  zachowanie kontroli nad treścią 
ugody;

■  zachowanie poufności, zamiast upu-
blicznienia kwestii związanych z pro-
wadzeniem procesu dowodowego 
przed sądem;

■  poruszenie spraw, które zostałyby 
pominięte na sali sądowej (np. relacji 
osobistych, sposobu współpracy);

■  rzeczowy dialog między stronami 
w sprawach spornych, także przed 
skierowaniem sprawy do sądu;

■  zachowanie poprawnych relacji na 
przyszłość;

■  poprawę zasad komunikacji w kon-
fl ikcie, co ułatwia zapobieganie im 
w przyszłości;

■  umożliwienie ograniczenia ilości 
kwestii poruszanych na wokandzie 
sądowej w przypadku osiągnięcia 
tylko częściowego porozumienia.

Podstawowe założenia 
mediacji
Główne cechy mediacji znalazły od-
zwierciedlenie w prawie polskim w ko-
deksie postępowania cywilnego, dział II, 
rozdział 1, oddział 1 Mediacja, art. 1831

– 18315.
Mediacja jest dobrowolna (w odróż-
nieniu od procesu sądowego). Oznacza 
to, że na każdym etapie mediacji każ-
da ze stron może odstąpić od niej bez 
podawania przyczyny. Nawet jeżeli do 
mediacji skierował je sąd, strony mogą 
odmówić uczestniczenia w mediacjach 
bez żadnych konsekwencji prawnych. 
Mediacja jest poufna (nie jest jawna). 
Wszelkie informacje podane w trakcie 
posiedzeń mediacyjnych są poufne, 
a jakiekolwiek propozycje składane 
wzajemnie przez strony nie mogą być 
przytaczane w czasie ewentualnego 
późniejszego procesu sądowego (je-
żeli mediacja nie zakończy się ugodą). 
Także mediator jest zobowiązany do 
zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji uzyskanych w czasie pro-
wadzenia mediacji, a powoływanie się 
w toku postępowania przed sądem 
lub sądem polubownym na propozy-
cje ugodowe, propozycje wzajemnych 
ustępstw lub inne oświadczenia jest 
bezskuteczne. Sąd nie może powołać 
mediatora na świadka.
Mediator zachowuje bezstronność 
i neutralność (w stosunku do stron) 
oraz jest akceptowany przez stro-
ny. To strony decydują o wyborze 
mediatora lub o akceptacji mediato-
ra wyznaczonego przez sąd lub dru-
gą stronę. Może nim być tylko osoba 
fi zyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, korzystająca 
z pełni praw publicznych. Mediatorem 
nie może być sędzia, z wyłączeniem 
sędziów w stanie spoczynku. Organi-
zacje pozarządowe i uczelnie mogą 
prowadzić listy stałych mediatorów. 
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Stały mediator może odmówić pro-
wadzenia mediacji tylko z ważnych 
powodów. 
Mediator aranżuje spotkania stron, 
wspomaga strony w określeniu spraw 
spornych, pomaga stronom skupić się 
na meritum sprawy, zapobiega eskala-
cji konfl iktu personalnego. Działania te 
mają na celu wspierać strony w poszu-
kiwaniu możliwych do zaakceptowa-
nia rozwiązań sporu. Sesje mediacyjne 
to czas na wyjaśnienie przyczyn po-
wstania konfl iktu, a w związku z tym 
pojawia się możliwość zapobieżenia 
nowym konfl iktom w przyszłości. Takie 
działania skutkują poprawą współpra-
cy. Zapewne po znalezieniu sposobu 
rozwiązania spornych spraw łatwiej 
będzie ustalić odpowiedzialność stron. 
Wszelkie uzgodnienia poczynione 
w trakcie mediacji (umownych czy 
sądowych) nie wymagają przeprowa-
dzenia procesu dowodowego – w od-
różnieniu od procesu sądowego. 
Mediacja to nieskrępowana, poufna 
dyskusja zaangażowanych w kon-
fl ikt stron przy udziale bezstronnego 
mediatora. Mediacja przerywa bieg 
przedawnienia: 
Art. 123 § 1. Bieg przedawnienia prze-
rywa się:
1)  przez każdą czynność przed sądem 

lub innym organem powołanym 
do rozpoznawania spraw lub eg-
zekwowania roszczeń danego ro-
dzaju albo przed sądem polubow-
nym, przedsięwziętą bezpośrednio 
w celu dochodzenia lub ustalenia 
albo zaspokojenia lub zabezpiecze-
nia roszczenia; 

2)  przez uznanie roszczenia przez 
osobę, przeciwko której roszczenie 
przysługuje;

3)  przez wszczęcie mediacji.

Mediacja może się odbywać 

na każdym etapie sporu:

■  W fazie początkowej, kiedy strony 
różnią się w spornych kwestiach, 
a negocjacje nie przyniosły rezul-
tatu. I tu już mamy zarzewie spo-
ru. Jak zapobiegać jego eskalacji? 

Można zaangażować niezależną 
trzecią osobę – mediatora. I zamiast 
spór pogłębiać – wyjaśnić i uzgodnić 
rozwiązanie. Na tym etapie strony 
mogą wspólnie wybrać mediatora 
bądź jedna ze stron może skierować 
wniosek do mediatora o przeprowa-
dzenie mediacji. Jest to tzw. media-
cja umowna.

■  W fazie przedprocesowej – gdy jed-
na ze stron wniosła pozew do sądu 
– także można wnioskować o prze-
prowadzenie mediacji. Z wnioskiem 
takim każda ze stron może się zwró-
cić do dowolnie wybranego mediato-
ra. To też będzie mediacja umowna.

■  W fazie procesowej (w trakcie trwa-
nia procesu) każda ze stron może 
wnioskować o przeprowadzenie 
mediacji. Wtedy sędzia wyznacza 
mediatora z listy mediatorów stałych 
(informacje o listach stałych media-
torów dostępne są w sądach okrę-
gowych) lub strony zgodnie, albo 
jedna ze stron, wskazują mediatora, 
który musi być zaakceptowany przez 
drugą stronę. Na tym etapie należy 
mówić o mediacji sądowej. Kierując 
sprawę do mediacji, sąd wskazuje, 
że mediacja jest aprobowaną i reko-
mendowaną przez państwo metodą 
rozwiązywania sporów.

■  W fazie procesowej (w trakcie 
trwania procesu), gdy sędzia kie-
ruje strony do mediacji i wyznacza 
mediatora,  też mamy do czynienia 
z mediacją sądową.

Koszty mediacji
Nie bez znaczenia dla walorów 
mediacji pozostaje koszt związa-
ny z postępowaniem mediacyjnym. 
W przypadku mediacji ze skierowa-
nia z sądu (a więc już po złożeniu 
pozwu) koszty te są ustalone przez 
rozporządzenie Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 30 listopada 2005 r. 
w sprawie wysokości wynagrodzenia 
i podlegających zwrotowi wydatków 
mediatora w postępowaniu cywilnym. 
Wynoszą one 1% wartości przedmio-
tu sporu i nie więcej niż 1000 zł plus 

wydatki mediatora na posiedzenia me-
diacyjne. Przy sporach o wartości po-
nad 100 000 zł koszt mediacji wynosi 
nie więcej niż 1200–1300 zł. Koszty 
mediacji ponoszą strony po połowie. 
Ponadto, w przypadku podpisania 
ugody przed mediatorem, powodo-
wi zwracane jest ¾ wpisu sądowego. 
Warto zwrócić szczególną uwagę na 
ten istotny fakt – to też jest wymierna 
(fi nansowo) korzyść, o której nie moż-
na zapominać.
W przypadku mediacji umownych 
koszty są umowne i są one nieporów-
nywalnie mniejsze od kosztów sądo-
wych czy arbitrażu.

Wnioski
Oczywiste jest, że spory były, są i będą. 
Realizacja zamierzenia budowlane-
go jest bowiem procesem złożonym 
i wielopłaszczyznowym, przez co po-
datnym na występowanie sporów. Po-
wszechnie postrzeganie sporów utoż-
samiane jest nie ze współpracą, ale 
z walką, a tym samym ze stroną prze-
graną i wygraną. I będzie tak postrze-
gane jeszcze tak długo, jak długo nie 
dostrzeżemy możliwości wynikających 
z ustawowej możliwości rozstrzygania 
sporów na drodze mediacji.
Warto sobie uzmysłowić, 
że przecież to nie sam 
spór czy konfl ikt jest 
źródłem nieporozumień 
i walki między strona-
mi i ludźmi, lecz sposób 
jego rozstrzygania.
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Celem systemu zamówień publicz-
nych jest przede wszystkim stworze-
nie mechanizmów pozwalających na 
efektywne wykorzystanie środków 
publicznych przy realizacji założonych 
zadań i zapewnienie ich maksymal-
nej ochrony. Istotnym elementem tego 
systemu są przepisy, gwarantujące wy-
konawcom dokonywanie wyboru ofert 
na podstawie kryteriów merytorycznych 
i przestrzeganie zasad uczciwej konku-
rencji oraz równego traktowania wyko-
nawców bezwzględnie wymagane przy 
przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego – przywołane w art. 7 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych (Pzp).
Wyrazem takiego stanowiska jest przy-
jęcie w ustawie – Prawo zamówień pu-
blicznych zapisów dotyczących m.in.:
■  trybu przetargu nieograniczonego 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie in-

terpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.), dalej Pzp, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia 

i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces 

sporządzania oferty (arg. z art. 29 ust. 1 Pzp).

Opisu przedmiotu zamówienia nie można przy tym dokonywać 

w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 

2 Pzp) lub poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia (nazw producentów), chyba że jest to uzasadnione 

jego specyfi ką i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamó-

wienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 Pzp). 

Tym samym, choć zamawiający samodzielnie decyduje o opisie 

przedmiotu zamówienia, to opis ten musi być zgodny z regulacją 

zawartą w ustawie Pzp.

Mając na względzie powyższe, również w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu inwe-

storskiego, dokumentacji projektowej i specyfi kacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający jest zobo-

wiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający 

normie art. 29 Pzp, a także uwzględniający naczelną zasadę syste-

mu zamówień publicznych wynikającą z art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasadę 

i ograniczonego jako trybów podsta-
wowych i w pełni konkurencyjnych 
(pozostałe tryby mogą być zastoso-
wane przy wystąpieniu określonych 
przesłanek), które pozwalają na za-
interesowanie przetargiem jak naj-
większej grupy wykonawców;

■  wytycznych, odnoszących się do opi-
su przedmiotu zamówienia, według 
których zamawiający zobowiązany 
jest opisać przedmiot zamówienia 
i jego cechy w sposób jednoznacz-
ny i wyczerpujący za pomocą dosta-
tecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na proces sporządzania 
oferty (art. 29 ust. 1 Pzp). Dodat-
kowo przedmiotu zamówienia nie 
można opisywać przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia (np. nazw producen-

tów), chyba że jest to uzasadnione 
jego specyfi ką i zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówie-
nia za pomocą dostatecznie dokład-
nych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważ-
ny” (art. 29 ust. 3 Pzp).

W praktyce jednak postanowienia te 
nie są w pełni respektowane przez za-
mawiających, co jaskrawo uwidacznia 
się w dziedzinie budownictwa. Tutaj 
realizacja przedsięwzięć przebiega naj-
częściej dwuetapowo:
■  pierwszy etap to postępowanie 

o udzielenie zamówienia na opra-
cowanie dokumentacji projektowej, 
kosztorysu inwestorskiego, specyfi -
kacji technicznych wykonania i od-
bioru robót;

■  drugi etap to postępowanie 
o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane.

Renata Niemczyk
Orgbud-Serwis

Naruszenie zasady uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych 

Zamawiający nie może narzucać wykonawcy systemu 
kosztorysowego.
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URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Departament Prawny

UZP/O-JBE/977/1572/12

Warszawa, dnia 13.02.2012 r.
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W drugim etapie przedmiot zamó-
wienia w postaci robót budowlanych 
opisany jest przez wykonane wcześniej 
składniki dokumentacji projektowej, 
a więc: projekt budowlany, projekty 
wykonawcze, przedmiary robót, a tak-
że specyfi kacje techniczne wykonania 
i odbioru robót. Podstawą określenia 
wartości zamówienia staje się sporzą-
dzony na pierwszym etapie, kosztorys 
inwestorski.
Zarówno on, jak i przedmiary przeka-
zywane wykonawcy jako podstawa do 
sporządzenia oferty opracowywane są 
powszechnie za pomocą informatycz-
nych systemów kosztorysowania.  Syste-
mów takich spotyka się obecnie na ryn-
ku sporo, a wśród nich wyróżnić można 
kilka szerzej stosowanych. Te ostatnie 
funkcjonujące od lat sprawdzone zosta-
ły pod względem merytorycznym przez 
licznych użytkowników. Każdy z tych 
systemów pozwala przeprowadzić po-
prawną kalkulację kosztorysową w ob-
ranym stopniu szczegółowości i przed-
stawić wyniki kalkulacji w pożądanej 
formie prezentacji.
Zaznaczyć należy, że dzięki dostępnym 
programom wymiany danych koszto-
rysowych  możliwe jest przekazywanie 
niezbędnych informacji pomiędzy po-
szczególnymi systemami.

Oczywiście systemy te, jak każde 
oprzyrządowanie, mają swoich zwo-
lenników bądź oponentów, co wy-
nika z indywidualnych upodobań 
użytkownika – np. co do sposobu 
obsługi programu bądź wizualiza-
cji procedur, nie znajduje jednak 
uzasadnienia od strony merytorycz-
nej przy korzystaniu z określonego 
systemu.
Dlatego też nieuzasadnione i niezro-
zumiałe jest formułowanie przez za-
mawiających w specyfi kacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), zarów-
no w pierwszym, jak i w drugim etapie 
postępowania, wymagań dotyczących 
stosowania przez wykonawców kon-
kretnego wymienionego z nazwy sys-
temu kosztorysowego. 
To samo dotyczy narzucania przez 
zamawiających warunku stosowania 
podstaw cenowych z publikacji wska-
zanego przez siebie ośrodka badań 
rynku budowlanego, przy sporządza-
niu kosztorysu inwestorskiego. Wydaje 
się to co najmniej dziwne wobec istnie-
nia kilku takich ośrodków, w tym rów-
nież działających od ponad 20 lat! 
Jasne jest, że przy dostępności na 
rynku wielu równoważnych infor-
matorów cenowych, jak też syste-
mów kosztorysowania stawianie 

w SIWZ żądań zamawiającego co do 
korzystania z konkretnych podstaw 
i systemów do sporządzenia koszto-
rysu inwestorskiego czy też wyma-
ganie od wykonawcy złożenia swo-
jej oferty kalkulacyjnej w systemie X 
stanowi naruszenie przepisów usta-
wy mówiącej o przygotowaniu i prze-
prowadzeniu postępowania w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowa-
nia wykonawców.
Wskazywanie bowiem konkretnych 
podstaw i systemu kalkulacji dyskry-
minuje i w konsekwencji eliminuje 
z rynku inne jednostki zajmujące się 
tworzeniem podstaw i instrumen-
tów kosztorysowania, prowadząc 
do ustanowienia monopolisty na 
omawianym odcinku. Postępowanie 
takie zmusza też jednostki projekto-
we i wykonawców budowlanych do 
ponoszenia dodatkowych kosztów 
związanych z koniecznością zakupu 
wymaganego w SIWZ licencjonowa-
nego oprzyrządowania oraz podstaw 
cenowych, jeżeli na co dzień posłu-
gują się innymi.

Zob. też niżej: Opinia Urzędu Zamówień 

Publicznych.

przygotowania i przeprowadzenia postępowania z zachowaniem 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tym sa-

mym wprowadzenie wymogu nakazującego sporządzenie kosztory-

su inwestorskiego w systemie kosztorysowym marki X prowadzi do 

ograniczenia konkurencji wśród wykonawców, bowiem wykonawcy 

nieposiadający żądanego systemu mają utrudniony dostęp do udzia-

łu w prowadzonym postępowaniu. Postawienie takiego wymogu 

bowiem stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez powołanie 

się na znak własny (znak towarowy) w opisie przedmiotu zamówie-

nia. Wydaje się jednakże, iż zamawiający może zamieścić w specy-

fi kacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżenie, iż kosztorysy 

inwestorskie sporządzone przez wykonawców powinny być złożone 

w systemie kosztorysowym umożliwiającym zamawiającemu ingero-

wanie w ich treść, jeżeli będzie to rzeczywiście uzasadnione potrze-

bami zamawiającego w zakresie dysponowania modyfi kowalnym 

kosztorysem inwestorskim. Jak bowiem zaznaczyła Krajowa Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 29 kwietnia 2011 r., KIO 821/11: 

celem opisu przedmiotu zamówienia jest bowiem umożliwienie 

zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w warunkach 

konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu 

wszystkim wykonawcom działającym w danym segmencie.

Ponadto jako sprzeczne z zasadami zamówień publicznych ocenić 

należy wymaganie zamawiającego, aby wykonawcy sporządzali 

stosowne dokumenty w oparciu o cenniki publikowane przez kon-

kretny podmiot. Nie jest bowiem uzasadnione odwoływanie się do 

konkretnego publikatora, w sytuacji gdy na rynku funkcjonują inne 

publikatory w przedmiotowym zakresie.

Powyższa opinia stanowi ogólną interpretację przepisów prawa. 

Urząd Zamówień Publicznych, nie znając wszystkich okoliczności 

sprawy ani nie mając podstaw prawnych do ich pełnego wyjaś-

nienia, nie może doradzać w kwestii indywidualnego stosowania 

przepisów prawa.
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Koparko-ładowarka 
TLB890 fi rmy Terex   

Terex® TLB890 ma wygiętą konstrukcję wy-
sięgnika, bardzo dobre parametry w zakresie 
ciśnienia hydraulicznego oraz silnik o wysokim 
momencie obrotowym o mocy 74,5 kW (100 
KM), zapewniający dużą siłę odrywania oraz 
krótsze cykle pracy. Te ulepszenia pozwoliły 
na osiągnięcie takiego momentu obrotowego 
obrotnicy, który zapewnia pewne i szybkie za-
sypywanie, szczególnie podczas pracy na po-
chyleniach poprzecznych. Urządzenie jest wy-
posażone w nowoczesne układy sterowania 
pilotowego lub tradycyjne dźwignie mecha-
niczne w układzie SAE, ISO lub krzyżowym.

Otwarto A4 na trasie 
Kraków – Tarnów  

Oddano do użytku 57-kilometrowy odcinek 
autostrady A4 z Krakowa do Tarnowa. Choć 
budowa tego odcinka zakończy się ostatecz-
nie wiosną 2013 r., trasa jest już przejezdna. 

Źródło: GDDKiA

Najwyższa na świecie pompa 
do betonu   

Do „Księgi Rekordów Guinnessa” trafi ła pom-
pa do betonu, która po rozłożeniu ma 101 m 
wysokości, a zamontowano ją na 7-osiowym 
podwoziu Scania V8. Pompę skonstruował 
chiński producent maszyn budowlanych 
Zoomlion. Kompletny pojazd ma 18,5 m dłu-
gości. Zabudowę wykonano na podwoziu nor-
malnej ciężarówki, a nie ciężkiego pojazdu spe-
cjalnego. Pompa jest w stadium prototypu.

Nowy most łukowy na Skawie  

Most w Makowie Podhalańskim, na rzece Ska-
wie, znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 28. 
Nie ma podpór w nurcie, co jest ważnym ele-
mentem ochrony przeciwpowodziowej. Jego 
poprzednik został uszkodzony w trakcie po-
wodzi w 2010 r. i remont był nieopłacalny. 
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych INTERCOR sp. z o.o. Koszt inwestycji 
to ponad 20 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Program metriCAD 2.0  

MetriCAD 2.0 to profesjonalne narzędzie 
przeznaczone dla kosztorysantów, archi-
tektów i projektantów. Koncepcja obliczeń 
parametrów geometryczno-ilościowych do 
przedmiaru oparta jest nie na zasadzie auto-
matu (zliczaniu wszystkiego po kolei, jak robią 
to systemy architektoniczne), lecz na zasadzie 
świadomego wspomagania decyzji kosztory-
santa lub projektanta.

Budownictwo mieszkaniowe 
w 2012 r. 

Według danych GUS w ciągu dziesięciu mie-
sięcy 2012 r. w segmencie budownictwa 
mieszkaniowego odnotowano w Polsce spa-
dek liczby rozpoczynanych budów oraz wyda-
nych pozwoleń na budowę. Inwestorzy rozpo-
częli 127 002 budowy, tj. o 10,4% mniej niż 
w analogicznym okresie poprzedniego roku, 
oraz uzyskali w całym sektorze budownictwa 
mieszkaniowego 141 378 pozwoleń na budo-
wę domów i mieszkań, tj. o 9,5% mniej niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródło: Xella Polska

Gabiony Soundblock 
– ekrany akustyczne  

System wygłuszających gabionów, które 
sprawdzają się szczególnie przy wyciszaniu 
autostrad i dróg szybkiego ruchu. Stanowią 
alternatywę dla tradycyjnych ekranów ze 
względu na bardzo dobre parametry technicz-
ne i aspekt estetyczny. W zakresie izolacyjności 
akustycznej zakwalifi kowane do klasy B3 (ob-
niżenie poziomu hałasu o 45 dB). Zdolność 
pochłaniania dźwięków: klasa A1 i A2 (w za-
leżności od rodzaju wypełnienia).

Preparaty przeciwmrozowe 
Ceresit  

Na polskim rynku dostępne są już innowacyj-
ne preparaty przeciwmrozowe Ceresit CT 240 
i CT 280 do tynków, farb oraz klejów. Dodane 
do szerokiego asortymentu produktów chemii 
budowlanej umożliwiają prace remontowe 
nawet w temperaturze 0OC.  

Budowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej 

Nowa, 20-kilometrowa linia skomunikuje 
Gdańsk – Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. 
Lecha Wałęsy i dalej połączy się z istniejącą 
linią kolejową Gdynia – Kościerzyna. Budowa 
ma kosztować ponad 740 mln zł netto, z cze-
go ponad 500 mln zł stanowić będzie unij-
ne dofi nansowanie. Kolej ma być oddana do 
użytku w połowie 2015 r. 

Źródło: wnp.pl
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Rusza realizacja West Gate 
we Wrocławiu  

Spółka Echo Investment rozpoczyna budowę budynku biurowego klasy A zlokalizowanego przy 
ul. Lotniczej we Wrocławiu. Obiekt będzie miał 16 000 m² powierzchni biurowej, sześć kondy-
gnacji nadziemnych (biura) i dwie podziemne (parking). Projekt architektoniczny: ARCAD.  

Powstaje A4 Business Park 
w Katowicach  

Spółka Echo Investment rozpoczyna realiza-
cję I etapu nowoczesnego parku biurowego. 
Będzie się on składał z trzech budynków i ku-
baturowego parkingu wielopoziomowego. 
W I etapie powstanie budynek o powierzchni 
biurowej 9000 m². Architektura: DDJM. Gene-
ralny wykonawca: Remax Construct. Zakończe-
nie budowy: I kwartał 2014 r. 

Przejezdna S8 z Oleśnicy 
do Sycowa   

Dzięki nowemu, 25-kilometrowemu odcinkowi 
S8 kierowcy mają do dyspozycji 55-kilometro-
wą, nowoczesną drogę szybkiego ruchu z Wro-
cławia do granicy województwa w Sycowie. 
Trasa została wybudowana w niespełna 2 lata. 
Całkowita wartość budowy trasy z Wrocławia 
do Sycowa wynosi ok. 1,2 mld zł. Dofi nanso-
wanie z POIiŚ to kwota ok. 950 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dom e4 BRICKHOUSE 2020 

W miejscowości Zwettl w Austrii, gdzie mrozy 
sięgają –36,6°C, powstał pierwszy w Europie, 
niemal zeroenergetyczny dom z cegieł cera-
micznych. Koncepcja domu e4 jest oparta na 
kluczowych elementach: energooszczędnych 
ścianach zewnętrznych, odnawialnych źródłach 
energii, przystępnych kosztach budowy i eks-
ploatacji, wysokim komforcie życia. Austriacki 
Instytut Technologii będzie monitorować dom 
przez 2 lata. Projekt fi rmy Wienerberger.

ASP we Wrocławiu   

Poznański Oddział HOCHTIEF Polska oddał do 
użytku nowy budynek dydaktyczno-warsz-
tatowy Akademii Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta. Zajmuje on powierzchnię 
ponad 13 000 m² i mieści Centrum Sztuk 
Użytkowych oraz Centrum Innowacyjności. 
Ma cztery kondygnacje nadziemne i jedną 
podziemną, jego wysokość do poziomu at-
tyki sięga 25 m. Budowa była współfi nanso-
wana przez Unię Europejską.

O Szynie Bałtyckiej  

30 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się 
debata „Szyna Bałtycka – Morskie Systemy 
Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna”. 
Szyna pozwoliłaby Polsce na przyłączenie bał-
tyckich farm wiatrowych do sieci w przypadku 
ich budowy na Bałtyku. Byłaby ona główną 
osią przesyłową, złożoną z podmorskiego 
kabla stałoprądowego przesyłowego 400 kV 
o długości ok. 350 km, przebiegającą wzdłuż 
naszego brzegu morskiego. 

Otwarto obwodnicę Jędrzejowa 
 

Oddano do ruchu północną obwodnicę 
Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78. 
Obwodnica Jędrzejowa ma dwie jezdnie i pa-
rametry GP (drogi głównej o ruchu przyspie-
szonym). Trasa o długości blisko 8 km łączy 
miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na 
istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejo-
wa w ciągu drogi ekspresowej S7. Koszt robót 
budowlanych wyniósł 186 mln zł. 

Źródło: MTBiGM

WIĘCEJ NA www.inzynierbudownictwa.pl

Opracowała 
Magdalena Bednarczyk

Inwestycje wodno-ściekowe 
w Zachodniopomorskiem 

Unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wesprze zachodniopomorskie gminy realizujące 
wodno-ściekowe inwestycje. Wartość 41 pro-
jektów wynosi 112,1 mln zł, a unijne wsparcie 
to 52,7 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
m.in. na budowę i modernizację sieci kanalizacyj-
nej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków.

Źródło: wnp.pl
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język angielski

Electrical safety at home GLOSSARY:

maintenance – utrzymanie

to take sth for granted – przyj-

mować coś za pewnik

sth speaks for itself – mówić 

samo za siebie

hazard – ryzyko, niebezpieczeństwo

electrical inspection – przegląd 

instalacji elektrycznej

to wear out – zużywać się, 

niszczyć się

nothing lasts forever – nic nie 

trwa wiecznie

in good/full working order 

– w pełni sprawny, w dobrym stanie

electrical load – obciążenie instala-

cji elektrycznej 

high wattage – wysokiej mocy, 

o dużej mocy 

spark – tu: iskra elektryczna  

to pose a threat – stanowić 

zagrożenie 

electrocution – śmiertelne poraże-

nie prądem elektrycznym 

fuse – bezpiecznik, korek

circuit breaker – wyłącznik samo-

czynny

power outage – zanikanie napię-

cia, przerwa w dostawie prądu

wire – drut, przewód, kabel

plug – wtyczka

outlet (also socket BrE) – gniazdo 

(wtykowe)

tingle – mrowienie

electric current – prąd elektryczny

residual current device – wyłącz-

nik różnicowoprądowy

splash-proof – bryzgoszczelny

safety cover – zaślepka

grounded electrical system/

grounding – instalacja odgromowa

lightning discharge – wyładowa-

nie atmosferyczne

overvoltage – przepięcie

common sense – zdrowy rozsądek

The electrical system is an integral part of every home. As it generally 
requires very little or no maintenance on a yearly basis, it is often taken 
for granted. This attitude, however, seems too risky when it comes to 
electricity. The figures speak for themselves; in Poland, unsafe electrical 
installations cause around 8,000 fires in homes each year. They result 
in almost 300 deaths and many more seriously injured. Therefore, it is 
important to follow some basic rules to keep the house safe from potential 
electrical hazards.

ELECTRICAL INSPECTION

It is probably no wonder that the 
electrical installation, like anything 
at your home, wears out over time. 
Nothing lasts forever, does it? Thus, 
the best way to ensure the system 
is in good working order and takes 
advantage of the latest safety tech-
nologies is to arrange an electrical 
inspection. It should be carried out 
by a competent qualifi ed electrician, 
at least every 10 years. Earlier inspec-
tion is advisable in the following situ-
ations:
■  you have just moved to a new 

property;
■  you have added substantial electri-

cal loads such as high wattage 
appliances;

■  you have noticed some alarming 
signs that may indicate defects in 
your electrical system.

WARNING SIGNS 

Each, even a tiny spark from the out-
let can pose a real threat and lead to 
fi re, electric shock or electrocution. 
Therefore, homeowners have to be 
particularly alert to the following 
warning signs, and respond to them 
as quickly as possible:
■  frequent blowing of fuses or trip-

ping of circuit breakers;
■  fl ickering or dimming lights;
■  power outages; 
■  the smell of burning wires;
■  sizzles or buzzes from the electrical 

system;

■  hot, discoloured parts of the electri-
cal system such as cords, plugs, re-
ceptacle outlet covers and others;

■  receiving any shock, even a mild tin-
gle, from any appliance at home.

EXAMPLES OF ELECTRICAL SAFETY 

DEVICES

Apart from being aware of potential 
hazards related to the unsafe electri-
cal system, it is highly recommended 
to install such electrical components 
that will improve safety at your home. 
These are not only standard fuses or 
circuit breakers. In many cases, ad-
ditional protection by means of a re-
sidual current device (RCD) can be 
a lifesaver. It will switch off electric-
ity automatically whenever it detects 
that the electric current is not fl owing 
along a circuit, but through a human 
body. What is more, it is worth install-
ing appropriate electrical outlets (for 
instance hermetic or splash-proof 
ones for bathrooms, kitchens and 
garages, the places where water may 
easily come in contact with electrical 
products) or at least covering them 
with various kinds of safety co vers. 
Buildings should also be equipped 
with grounded electrical systems so 
that in the event of a lightning dis-
charge or overvoltage, the current will 
fi nd a safe path to earth.
Last but not least, we should re-
member that, when dealing with 
the electrics, common sense is always 
the best guide.  

Magdalena Marcinkowska

Uwaga:Uwaga:  
tekst do odsłuchania tekst do odsłuchania 
na www.inzynierbudownictwa.plna www.inzynierbudownictwa.pl
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Są różne drogi projektowania nowych materiałów. 
Jedna z nich prowadzi przez próby zastosowania 

zupełnie nowych składników (w tym spoiw) różnicują-
cych właściwości użytkowe na elewacji. Inna droga 

to próby połączenia różnych spoiw w jednym 
materiale, tak aby wykorzystać najpełniej najlepsze 

właściwości różnych składników.
Krzysztof Milczarek
Atlas Sp. z o. o.

Tynk to powłoka ze stwardniałej 
masy tynkarskiej pokrywająca po-
wierzchnie ścian, sufi tów, kolumn, 
fi larów i innych elementów archi-
tektonicznych wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku. 
Ta krótka, zwarta defi nicja zawiera 
dwa podstawowe podziały samych 
tynków. Pierwszy ze względu na 
rodzaj stosowanej masy tynkar-
skiej i drugi ze względu na miejsce 
stosowania – wewnątrz lub na ze-
wnątrz budynku. Ograniczymy się 
jedynie do tynków zewnętrznych 
i to przyglądając się tylko ich cien-
kowarstwowej (pocienionej) wersji. 
Zostawiamy bogaty świat tynków 
klasycznych glinianych, wapien-
nych, cementowo-wapiennych i im 
podobnych, stosowanych przez lata 
na milionach budowli. Nie doty-
kamy problemów wyrafi nowanych 
sztablatur, stiuków, sztukaterii czy 
mozolnego sgraffi to upiększających 
historyczne elewacje. Przypatrz-
my się bliżej, jak konstruowane są 
współczesne tynki elewacyjne, jak 
są parametryzowane, jakimi cecha-
mi użytkowymi mogą się pochwa-
lić, jakimi kryteriami posługiwać 
się w ich doborze i jak mogą współ-
pracować z podłożem, na którym są 
aplikowane, i z fi niszowymi, wy-

kańczającymi warstwami, najczę-
ściej farbami.
Pocienione tynki zewnętrzne mają 
do spełnienia dwie podstawowe 
funkcje:
  zabezpieczenie powierzchni 

przed działaniem czynników at-
mosferycznych i biologicznych, 
  nadanie estetycznego wyglądu 

elementom budynku. 
Pominę temat estetycznych funkcji 
elewacyjnych wypraw. Zajmę się 
natomiast sposobami zabezpiecze-
nia przed wpływem  szkodliwych 
oddziaływań przyrody. 
Zadajmy sobie pytanie, na jakie 
szkodliwe odziaływania narażona 
jest elewacja ze strony szeroko po-
jętego agresywnego środowiska. 
Przed jakimi żywiołami elewacje 
należy zabezpieczać?
1.  Woda – podstawowy najbardziej 

podstępny żywioł. Wszystkie jej 
stany skupienia mogą i wpły-
wają niezwykle destrukcyjnie na 
fi niszowe warstwy elewacyjne. 
Wniosek nasuwa się oczywisty 
– dla dobrej kondycji tynku lub 
farby najlepiej, gdyby wody nie 
było wcale.

2.  Słońce – działa destrukcyjnie na 
dwa sposoby. Przez zbytnie roz-
grzewanie powierzchni i w wyni-

Cienkowarstwowe tynki Cienkowarstwowe tynki 
elewacyjneelewacyjne
– podstawowe informacje, których nigdy dość

ku tego mechaniczną destrukcję 
oraz poprzez podstępne odziały-
wanie na barwne pigmenty orga-
niczne, głównie przez najbardziej 
energetyczną krótkofalową część 
ultrafi oletową (UV) spektrum. 

3.  Mróz – oddziaływanie tego 
czynnika w oczywisty sposób 
związane jest z obecnością wody 
w tynku i pod nim, ale ma także 
znaczący wpływ na zmianę od-
kształcalności powierzchni, a tym 
samym wytrzymałości czysto me-
chanicznej.

4.  Biodeterioracja – powolny, ale 
nieunikniony atak wrednych bak-
terii, alg, grzybów, pleśni, a czasa-
mi mchów i pięknych kolorowych 
porostów. 

5.  Homo sapiens – bywa, że czasami 
bardziej homo, a mniej sapiens. 
Osobnicy tacy wyrywają się nie-
stety dość często ze swoimi de-
strukcyjnymi pomysłami w nie-
przewidywalne sposoby. A to 
dziurkę w ścianie zrobić na pety, 
a to gwoździem dla kaprysu zary-
sować, wyrazić swój wewnętrz-
ny, twórczy niepokój w barwnym 
graffi ti lub wypełnić swoje literac-
kie przeznaczenie, literując wiel-
kimi bukwami na nowej elewacji, 
co należy zrobić z PZPN itp. 



DODATEK SPECJALNY IB

57
styczeń 2013

Podstawowe rodzaje 

cienkowarstwowych tyn-

ków elewacyjnych  
Podstawowe składniki  i ele-
mentarne właściwości zapraw
Obecnie wyróżnia się cztery pod-
stawowe typy cienkowarstwowych 
tyków elewacyjnych: 
 mineralne,
 polimerowe,
 krzemianowe (silikatowe),
 silikonowe.

W tabeli przedstawiono przybliżo-
ny zestaw składników tych tynków 
i ich zgrubnie określony udział pro-
centowy. Jak widać, nazwa tynku 
pochodzi przede wszystkim od 
znajdującego się w nim spoiwa.

Tynk mineralny

Jest zestawem, w którym spoiwem 
jest cement portlandzki, czego natu-
ralną konsekwencją są jego właści-
wości użytkowe.
  Średnia nasiąkliwość W24 i re-

latywnie mały opór dyfuzyjny 
Sd decydują o tym, że od wie-
lu lat stosowany jest jako fi ni-
szowa warstwa dociepleń na 

DWA MAŁE ŁYKI FIZYKI  DLA PRZYPOMNIENIA
Podstawowe parametry opisu zjawisk

δ  [g/m · h · hPa]
  współczynnik paroprzewodności określający zdolność transportu pary wodnej 
w badanym materiale i umożliwiający obliczenie konkretnego oporu 
dyfuzyjnego R dla konkretnej grubości d materiału  

R = δ/d

μ

  względny współczynnik oporu dyfuzyjnego dla określonego materiału przegrody  
względem powietrza

μ = δp/ δx

Sd [m]
  opór dyfuzyjny powłoki Sd  jest miarą przepuszczalności gazów (głównie pary 
H2O i  CO2). Jest on liczbowo równoważny oporowi nieruchomej warstwy 
powietrza o grubości wyrażonej w metrach 

Sd = μ · d
Klasyfi kacja wg ISO 7783-2

  klasa I (opór niski)       Sd < 0,14
  klasa II (opór średni)   Sd = 0,14–1,4
  klasa III (opór wysoki) Sd >1,4

W24 [kg/m2√h]
  współczynnik kapilarnej chłonności wody jest miarą nasiąkliwości wodą, mie-
rzony stosunkiem wielkości masy pochłoniętej wody do czasu tego procesu, 
odniesiony do 1 m2 powierzchni

Klasyfi kacja wg EN 1062-3
  klasa I (wysoki)  W24 > 0,5

  klasa II  (średni) W24 = 0,1–0,5

  klasa III (niski)    W24 < 0,1

Podstawowe składniki Mineralne Polimerowe Krzemianowe Silikonowe
Dyspergujący polimer lub kopolimer (akrylowy, 
akrylowo-styrenowy itp.) 4 24 5 7

Cement portlandzki 26

Wapno hydratyzowane 17

Cement glinowy 3

Szkło wodne potasowe 24

Żywica metylosilikonowa 22

Wypełniacz mineralny o strukturze krystalicznej 34 30 28 28

Wypełniacz o strukturze bezpostaciowej 13 5 6 5

Pigment mineralny 3 1 1 1

Barwnik organiczny (światłoodporny) 2 3 3

Środek grzybobójczy 1 1 1 1
Środki pomocnicze (zagęszczający, 
stabilizujący, hydrofobizujący itp.) 3 4 3 4

Ośrodek rozpuszczający (woda, 
rozpuszczalniki organiczne) 33 30 30

Razem 100% 100% 100% 100%



DODATEK SPECJALNY IB

58
chemia budowlana

styropianie i – co ważniejsze 
– na wełnie mineralnej. 
  Wysoki poziom pH, naturalny 

dla zaczynów cementowych 
i nieskarbonatyzowanych two-
rzyw cementowych w znacz-
nym stopniu ogranicza przez 
kilka lat efekty ataków mikro-
organizmów.

  Ten sam wysoki poziom pH stano-
wi istotne ograniczenie w stoso-
waniu pigmentów organicznych, 
zubażając drastycznie oferowaną 
gamę kolorystyczną materiałów 
barwionych w masie.
  Tynk malować można na nie-

skończoną ilość wariantów 
kolorystycznych większością 
dostępnych na rynku farb elewa-
cyjnych. Pamiętać jednak nale-
ży, że użyta farba skrajnie może 
zmienić właściwości fi zyczne tak 
złożonej wyprawy fi niszowej.
  Tynk jest mało odkształcalny, 

ale właściwości mechaniczne 
z czasem się polepszają (karbo-
natyzacja).
  Popularność swoją zawdzięcza 

także relatywnie niskiej cenie.

Spoiwem w tego typu zestawach 
bywa głównie dyspergujący poli-
mer lub kopolimer akrylowy, lub 
akrylowo-styrenowy, dlatego często 
używana nazwa tynk akrylowy.
  Bardzo mała nasiąkliwość W24 

i duży opór dyfuzyjny Sd prze-
znaczają ten materiał jedynie do 
stosowania w technologiach do-
ciepleń opartych na materiałach 
o dużym oporze dyfuzyjnym 
(styropiany EPS,  XPS, materiały 
poliuretanowe, fenolowe itp.).
  Naturalne dla tworzyw polime-

rowych właściwości elektrosta-
tyczne, poziom pH determino-
wany poziomem pH deszczu, 
możliwość pozyskiwania budul-
ca dla drobnoustrojów (głównie 
węgla) z rozkładu organicz-
nego podłoża to podstawowe 
powody, dla których materiał 
ten jest najbardziej podatny na 
efekty intensywnej biodeterio-

racji. Oznacza to, że najszybciej 
pojawiają się na nim glonowe 
przebarwienia i wykwity, a to 
początek procesu biologicznej 
„demolki” elewacji.
  Barwić można we wszystkich 

barwach tęczy – jeśli tylko takie 
pigmenty istnieją.
  Tynk ten wedle opinii wyko-

nawców najłatwiej się nakłada.
  Czyszczenie tynku akrylowego 

myjkami wysokociśnieniowymi 
daje bardzo często wysoce za-
dowalające wyniki.

Tynk krzemianowy

Materiałem wiążącym w tynkach 
i farbach krzemianowych jest pota-
sowe szkło wodne, roztwór wodny 
krzemianu potasu, który naniesiony 
na powierzchnię reaguje z CO2 z po-
wietrza:
K2O • nSiO2 • x H2O + CO2 → nSiO2 

+ K2CO3 + H2O
Z tego właśnie chemicznego powo-
du materiały silikatowe są najbar-
dziej chimerycznymi materiałami 
elewacyjnym. Kinetyka reakcji szkła 
wodnego i CO2 z powietrza zależy 
od wielu czynników, np. od tempe-
ratury, wysycenia powietrza CO2, 
szybkości odparowania wody z po-
wierzchni.
  Wszelkie prace silikatami nale-
ży wykonywać nieprzerwanie 
do wyznaczonej z góry linii. 
Praktycznie bowiem niemoż-
liwe jest ukrycie linii zgrzewu 
po przerwanej pracy, tak samo 
jak próba poprawienia niedo-
malowanej płaszczyzny czy też 
naprawa małego fragmentu ele-
wacji pokrytej już wcześniej tym 
samym tynkiem silikatowym.
  Materiały silikatowe są mate-

riałami o najmniejszym opo-
rze dyfuzyjnym z wszystkich 
współczesnych standardowych 
materiałów elewacyjnych. 
  Dodatkowo charakteryzują się 

małym dyfuzyjnym oporem dla 
CO2, co oznacza, że można nimi 
bezpiecznie pokrywać jeszcze 
nie do końca wysuszone elewa-
cje, nie obawiając się o koniecz-

Tynk polimerowy

ną końcową karbonatyzację tych 
warstw.

  Materiały silikatowe są silnie 
nasiąkliwe. Dlatego też nie po-
winien niepokoić użytkownika 
elewacji fakt pojawiania się ciem-
nych plam na  elewacjach tuż po 
intensywnych opadach atmosfe-
rycznych. Nie trzeba się martwić 
– plamy znikną bardzo szybko 
po zakończeniu opadów.
  Powierzchnie pokryte materiała-

mi silikatowymi nie mają ładun-
ku elektrostatycznego. W związ-
ku z tym nie będą zatrzymywały 
na swej powierzchni naładowa-
nych cząsteczek brudu. Jeśli 
dodatkowo pokryć silikat do-
wolnym materiałem hydrofo-
bizującym powierzchniowo, to 
efekt może się zintensyfi kować 
i otrzymamy powierzchnię czę-
ściowo samoczyszczącą.
  Barwienie tynków silikatowych 

jest poważnie ograniczone, po-
dobnie jak  mineralnych, wyso-
kim poziomem stężenia jonów 
OH (wysokie pH), szczególnie 
w początkowej fazie. Procesy 
karbonizacji szkła wodnego 
zachodzą dość szybko. W real-
nych warunkach efekt podwyż-
szonego odczynu pH stymulo-
wać będzie przez dłuższy czas 
obecność cementowych two-
rzyw (kleje cementowe) pod 
powierzchnią tynku. Tak więc 
tynk silikatowy będzie średnio 
odporny na biologiczną degra-
dację. Dodać należy, że najno-
wocześniejsze tynki silikato-
we nie są formowane na bazie 
wodnych roztworów krzemia-
nów wapnia, ale na bazie ich 
dyspersji, nazywanej wtedy 
często mikrosilikatami. Fizycz-
na budowa miceli takich dys-
persyjnych roztworów nie po-
zwala na swobodną hydrolizę 
i pojawianie się wolnych jonów 
OH w roztworze. pH takiego 
roztworu oscyluje na poziomie 
8–9 i pozwala na stosowanie 
o wiele bogatszej palety barw-
nej istniejących organicznych 
pigmentów.
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Jak sama nazwa sugeruje, spoiwem 
tego typu materiałów będą silikony 
– syntetyczne polimery krzemoor-
ganiczne o strukturze siloksanów, 
w których atomy krzemu podsta-
wione są grupami najczęściej me-
tylowymi lub etylowymi o silnych 
właściwościach hydrofobowych.
Uproszczony efekt tzw. hydrofobo-
wej szczotki molekularnej pokazano 
na rysunku. 
  Przy sprawnie działającym opi-

sanym efekcie oczywiste jest, 
że materiał o takich właściwo-
ściach powierzchni charaktery-
zować się musi małą nasiąkli-
wością W24 przy średnim oporze  
dyfuzyjnym Sd. A zatem tynk 
wykonany z takiego materiału 
pracować powinien sprawnie 
na przegrodach o różnych war-
tościach oporu dyfuzyjnego. 
Jednak dla przegród o bardzo 
małym Sd przy decyzji ociepla-
nia wełną mineralną szacun-
ki cieplno-wilgotnościowe na 
pewno należy wykonać.
  Materiał tynku nie ładuje się 

elektrycznie, posiada silne 
właściwości hydrofobowe po-
wierzchni, w związku z tym nie 
zatrzymuje brudu elektrosta-
tycznie, lecz mechanicznie wy-
mywany jest za każdym razem 
w trakcie opadów, uzyskując 
opinię w znacznej części samo-
zmywalnej elewacji.

To podstawowe właściwości dziś 
używanych tynków. Jest wiele tren-
dów w nowo projektowanych ma-
teriałach. Jedna droga prowadzi 
przez próby zastosowania zupełnie 

 Rys.   Efekt tzw. hydrofobowej szczotki molekularnej

Z PORADNIKA PRAKTYKA
O czym należy pamiętać przy wyborze tynku i farby na elewację

  S
d
 – opór materiałów mineralnych i silikatowych jest znacznie mniejszy w stosunku do akrylowych i silikonowych. 

  W
24

 – nasiąkliwość tynków, farb akrylowych i silikonowych jest relatywnie mniejsza w stosunku do mineralnych i silikatowych. 
  Ze względu na specyfi kę organicznych wiązań materiałów akrylowych i silikonowych wstępny skurcz tych warstw jest 
znacząco większy. 

  Kompensowane jest to przez znacznie większą elastyczność wypraw akrylowych i silikonowych.
  Ze względu na relatywnie większą elastyczność tynki, farby akrylowe i silikonowe charakteryzują się znacznie większą 
odpornością na występowanie mikropęknięć, pęknięć, rys na elewacji wywoływanych naprężeniami będącymi konse-
kwencją naturalnych znaczących i gwałtownych zmian temperatury.

łów silikatowych i to, co w silikonie 
najcenniejsze – jego właściwości 
hydrofobowe. Producent starał się 
więc uzyskać materiał bliski dosko-
nałości. Niezwykle paroprzepusz-
czalny (bo silikat) i jednocześnie 
nienasiąkliwy (bo silikon), a do tego  
idealny do konserwacji (bo częścio-
wo samoczyszczący).
Wydaje się, że wybór z cienkowar-
stwowych tynków jest na tyle bo-
gaty, że można z tej oferty wybrać 
materiał w sposób zadowalający 
spełniający nawet trudne wymaga-
nia dotyczące zarówno kompatybil-
ności ze ścianą, jak i zadań ochron-
nych w konkretnych warunkach 
użytkowych. Sprawa komplikuje 
się dość poważnie w sytuacjach 
wymagających pokrycia tynku ele-
wacyjną farbą. Można tu popełnić 
wiele błędów wynikających z róż-
nych właściwości tynku i farby. 
Ale to już temat na zupełnie inne 
opowiadanie. 

Tynki silikonowe

nowych składników (w tym spoiw) 
różnicujących właściwości użytko-
we na elewacji. Inna droga o wiele 
bardziej realna i w wielu przypad-
kach zakończona sukcesem zarów-
no technicznym, jak i handlowym 
to próby połączenia różnych spoiw 
w jednym materiale, tak aby wyko-
rzystać jak najpełniej najlepsze wła-
ściwości różnych składników.
Powstały więc tynki hybrydowe, 
akrylowo-silikonowe, które co 
prawda mają dalej dość wysokie 
charakterystyczne dla akrylu Sd, ale 
jednocześnie dodatek żywicy siliko-
nowej w znacznym stopniu zredu-
kował tendencje do dość szybkiego 
zapadania na chorobę glonową. 
Tym samym geografi czno-klima-
tyczny zakres stosowania tych tyn-
ków zostaje znacznie rozszerzony. 
Podobnie tynki silikatowo-siliko-
nowe, które powinny łączyć nie-
powtarzalnie niski opór dyfuzyjny 
najbardziej znamienny dla materia-
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  Ze względu na obecność znacznie większej ilości polimerów, które uszczelniają układ, materiały akrylowe i silikono-
we charakteryzują się o wiele mniejszą nasiąkliwością (mineralne i silikatowe są dodatkowo hydrofobizowane). 

  Dzięki dużej szczelności tynków, farb akrylowych i silikonowych cząsteczki kurzu i pyłów z atmosfery nie migrują 
w głąb materiału, jak to się dzieje w wyprawach mineralnych i silikatowych. Dlatego też  tynki, farby akrylowe i sili-
konowe można oczyścić z zanieczyszczeń, stosując zmywanie hydrodynamiczne. 

  Tynki i farby silikonowe ze względu na właściwości hydrofobowe podlegają zjawisku częściowego samooczyszczania.
  Regeneracja tynków, farb silikatowych i mineralnych w  praktyce polega na ich powtórnym przemalowaniu.
  Tynki i farby akrylowe ze względu na swe właściwości elektrostatyczne mogą w warunkach dużego zapylenia (szcze-
gólnie w środowiskach miejskich) podlegać zjawiskom osadzania zanieczyszczeń w przyspieszonym tempie.
  Wyprawy akrylowe zawierają w swym składzie wiele związków organicznych, które mogą stanowić pod-łoże dla 
rozwoju glonów, grzybów, pleśni oraz innych porostów. 
  Tynki, farby akrylowe, silikonowe i silikatowe nie zawierają w swoim składzie cementu ani wapna. Tym samym 
w odróżnieniu od tynków mineralnych nie są podatne na występowanie niekorzystnych przebarwień, wysoleń na 
elewacjach.
  Tynki, farby akrylowe i silikonowe mogą być barwione praktycznie bez ograniczeń w kolorystyce.
  Ze względu na wysoki poziom alkaliczności materiały mineralne i silikatowe produkuje się w bardziej ograniczonej 
kolorystycznie palecie.  

  Tynki i farby mineralne i silikatowe charakteryzują się wysoko alkalicznym podłożem. Poziom pH ≈ 12–13 w prakty-
ce jest czynnikiem istotnie ograniczającym efekty biodeterioracji powierzchni elewacji.
  Tynki z dużą zawartością żywic ze swej natury podlegają powolnej naturalnej destrukcji pod wpływem promienio-
wania UV. 
  Materiały mineralne i silikatowe dzięki zachodzącym powolnie procesom karbonizacji ulegają stopniowemu doj-
rzewaniu, w trakcie którego poprawiają się podstawowe parametry mechaniczne warstwy.

Jakie tynki wybrać na elewację budynku docieplanego 

wełną mineralną?Przy tak zadanym pytaniu najlepiej zacząć od 
wyjaśnienia, że w przypadku ocieplania bu-
dynków zawsze należy stosować pełne syste-

my ociepleń, opisane w konkretnej aprobacie tech-
nicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Dotyczy to 
również rodzaju tynku elewacyjnego, jaki należy 
stosować przy wełnie mineralnej. Tylko rozwiąza-
nia systemowe zapewniają odpowiednią trwałość 
zastosowanego rozwiązania. W systemach ocie-
pleń budynków z wełną mineralną stosuje się nieco 
inne materiały niż w analogicznym rozwiązaniu, ale 
z użyciem styropianu. Sytuacja ta ma dwie przyczy-
ny wynikające z właściwości wełny mineralnej jako 
materiału do izolacji cieplnej. Po pierwsze, weł-
na jest całkowicie niepalna (klasa A1 wg PN-EN 
13501-1), dlatego umożliwia nie tylko izolowanie 
cieplne ścian, ale też zwiększenie bezpieczeństwa 
pożarowego i odporności ogniowej przegród bu-
dowlanych. Po drugie, w przypadku wełny mine-
ralnej można również mówić o korzystniejszych 
niż w przypadku styropianu właściwościach pod 
względem paroprzepuszczalności. Współczyn-
nik dyfuzji pary wodnej (μ) wełny oznaczany jest 
na poziomie 1, podczas gdy dla styropianu wyno-
si 20–60, a więc widać, o jakiej różnicy mówimy. mgr inż. Sebastian Czernik

Grupa ATLAS

Aby optymalnie wykorzystać obie wspomniane 
właściwości wełny, wszystkie materiały systemu 
powinny być niepalne i zapewniać odpowiednią 
paroprzepuszczalność. Stąd też bierze się ogra-
niczenie do stosowania w systemach z wełną 
mineralną tylko tynków mineralnych, ewentu-
alnie dyspersyjnych, ale zawierających mniejsze 
ilości składników organicznych, czyli np. tynków 
silikatowych lub silikonowych. Stosowanie zapraw, 
tynków czy farb akrylowych jest praktycznie 
wykluczone ze względu na oba wspomniane 
wyżej powody. Oczywiście cały czas mówi-
my tu o tynkach cienkowarstwowych, sto-
sowanych w warstwie o grubości kruszywa 
fakturującego, czyli zazwyczaj 1,5–3,0 mm, 
pozwalających uzyskać dekoracyjną fakturę 
baranka lub kornika. 
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Sterowanie Sterowanie 
właściwościami betonu właściwościami betonu 
przy użyciu domieszek

W ręku doświadczonego technologa domieszki są  
znakomitym narzędziem do uzyskania i poprawy 

oczekiwanych parametrów betonu. Dużo trudniej jest 
sterować pojedynczymi właściwościami betonu, 

dysponując domieszkami kompleksowymi.

dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska

Centrum Technologiczne Budownictwa 

przy Politechnice Rzeszowskiej

Możliwości betonu

Beton był, jest i długo jeszcze pozo-
stanie najpowszechniejszym mate-
riałem konstrukcyjnym w budow-
nictwie. Swoją pozycję zawdzięcza 
stałemu rozwojowi technologii 
związanych z jego wytwarzaniem 
i wbudowywaniem, a gwałtowny 
postęp rozpoczął się w latach 80. 
i 90. ubiegłego wieku. Związany był 
niewątpliwie z rozwojem jakościo-
wym i asortymentowym używa-
nych domieszek (także dodatków) 
oraz coraz powszechniejszym ich 
stosowaniem.
Najbardziej namacalnym wyznacz-
nikiem rozwoju technologii beto-
nu są osiągane przez ten materiał 
parametry mechaniczne, w tym 
zwłaszcza wytrzymałość na ściska-
nie określająca jego klasę. Dotyczy 
to zarówno wartości maksymal-
nych, jak i tych średnich, najczę-
ściej stosowanych. Obecny poziom 
zwykłej technologii daje możliwość 
wytwarzania betonu o wytrzyma-
łości powyżej 100 MPa, czego do-
wodzi choćby klasyfi kacja normo-
wa przedstawiona w PN-EN 206-1 

proponująca najwyższą klasę 
C100/115. Literatura podaje coraz 
więcej przykładów aplikacji mate-
riału osiągającego ponad 200 MPa 
(np. materiał o nazwie zastrzeżonej 
Ductal®), a w laboratoriach osiąga 
się nawet kilkaset. Poziom średniej 
klasy betonu przeskoczył z wartości 
B15 w latach 70. do obecnej C30/37, 
która w tamtym czasie nie była już 
uważana za beton zwykły. Konse-
kwencją coraz większej „łatwości” 
technologicznej betonów o wyso-
kich wytrzymałościach jest coraz 
częstsze sięganie po nie przez pro-
jektantów, wpływając na znaczne 
odchudzenie elementów konstruk-
cyjnych. 
Efekt wyższych wytrzymałości jest 
oczywiście konsekwencją coraz 
lepszych materiałów składowych, 
w tym zwłaszcza cementów. Samo 
wprowadzenie europejskiej klasyfi -
kacji cementu według PN-EN 197-1 
w latach 90. to przeskok z wcześniej-
szych marek na poziomie 25 i 35, 
na dzisiejsze klasy 32,5, 42,5 i 52,5. 
Ale równie istotna jest możliwość 
osiągania coraz bardziej szczel-
nej struktury materiału, a to jest 
już rola domieszek czy dodatków. 
Wspomnieć w tym miejscu trzeba, 
że szczelniejsza struktura to mate-
riał odporniejszy na czynniki agre-
sywne środowiska, a więc trwalsza 
konstrukcja.

Superplastyfi katory najnowszej generacji 
mogą doprowadzić mieszankę betonową do 
takiej płynności, że  ma ona zdolność samo-
zagęszczania się  bez stosowania wibracji.

Co to jest domieszka 
do betonu?

Defi nicję domieszki do betonu po-
daje norma PN-EN 934-2, według 
której jest to materiał dodawany 
podczas wykonywania mieszanki be-
tonowej, w ilości nie większej niż 5% 
masy cementu, w celu zmodyfi kowania 
właściwości mieszanki betonowej i/lub 
stwardniałego betonu. Norma PN-EN 
206-1 sugeruje dodatkowo, by mak-
symalna całkowita ilość domieszek 
użyta w betonie nie była większa 
niż 5% w stosunku do masy cemen-
tu, chyba że znany jest wpływ więk-
szego dozowania na właściwości 
i trwałość betonu. 
Domieszki mogą być substancjami 
organicznymi lub nieorganiczny-
mi. W normie dotyczącej wymagań 
podstawowych dla domieszek PN-
-EN 934-1 zestawiona jest lista kilku-
dziesięciu substancji (aprobowanych 
i deklarowanych), z których mogą 
być komponowane domieszki do be-
tonu. Wymagania ogólne, które ich 
charakteryzują, to przede wszystkim 
brak oddziaływania korozyjnego.

Klasyfikacja normowa 
domieszek

Aktualna norma dotycząca betonu 
PN-EN 206-1 nie jest normą zhar-
monizowaną, co w konsekwencji 
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Sterowanie 
właściwościami betonu 

Fot. 1.   Płynna konsystencja mieszanki betonowej – efekt 
działania superplastyfi katora

 Rys. 1.   Wpływ domieszek plastyfi kujących lub upłynniają-
cych na właściwości mieszanki betonowej i betonu

Rys 1 Wpływ domieszek plastyfikujących lub upłynniają

Fot 1 Płynna konsystencja mieszanki betonowej efekt

powoduje, że beton towarowy nie 
jest wyrobem budowlanym w myśl 
ustawy o wyrobach budowlanych. 
Natomiast wszystkie składniki po-
trzebne do wytworzenia betonu 
towarowego są objęte normami 
zharmonizowanymi, a więc są wy-
robami budowlanymi podlegający-
mi obowiązkowemu oznakowaniu 
znakiem CE lub znakiem budowla-
nym. Tylko takie można stosować 
do wytwarzania betonu, jeśli produ-
cent chce deklarować jego zgodność 
z normą PN-EN 206-1. Dotyczy to 
także domieszek, których klasyfi ka-
cję i wymogi określa aktualna nor-
ma PN-EN 934-2. 
Ze względu na zdolność do wywo-
łania zamierzonego celu (jednego, 
głównego działania) wyróżnia się 
domieszki:
  redukujące ilość wody/plasty-
fi kujące,
  znacznie redukujące ilość wody/

upłynniające,
  zwiększające więźliwość wody,
  napowietrzające,
  przyspieszające wiązanie,
  przyspieszające twardnienie,
  opóźniające wiązanie,
  uszczelniające,
  modyfi kujące lepkość mieszanki 

betonowej.
Dodatkowo wyróżnia się domiesz-
ki działające kompleksowo, czyli 
wpływające na kilka właściwości 
mieszanki i/lub betonu stwardnia-
łego przez powodowanie więcej niż 
jednego z głównych działań wymie-
nionych wyżej:
  opóźniające wiązanie/redukują-

ce ilość wody/uplastyczniające,
  opóźniające wiązanie/znacznie 

redukujące ilość wody/upłyn-
niające,
  przyspieszające wiązanie/redu-

kujące ilość wody/uplastycz-
niające.

Dla każdego wymienionego wy-
żej rodzaju domieszki ustalone 
są w PN-EN 934-2 tabelaryczne 
zestawienia wymagań, które mu-
szą być spełnione zarówno na eta-
pie badań wstępnych, jak i póź-
niej w trakcie bieżącej kontroli 
produkcji.

Sterowanie właściwo-
ściami betonu przy 
użyciu domieszek

Domieszki redukujące ilość 
wody/plastyfikujące oraz 
znacznie redukujące ilość 
wody/upłynniające działają na 
beton podobnie, lecz z różną inten-
sywnością. Jest to grupa domieszek 
najpowszechniej stosowanych, popu-
larnie nazywane są plastyfi katorami 
oraz superplastyfi katorami. Cel ich 
stosowania zasadniczo jest dwoja-
ki. Pierwszy to poprawa urabialno-
ści mieszanki betonowej. Ich użycie 
przy zachowaniu stałego wskaźnika 
w/c zmienia konsystencję mieszanki 
na bardziej plastyczną lub bardziej 
płynną (linia 1 na rys. 1). W przypad-
ku domieszek plastyfi kujących przy 
zastosowaniu maksymalnej dawki 
zalecanej przez producenta następuje 
zmiana stopnia konsystencji o mak-
symalnie jeden stopień, natomiast dla 
domieszek upłynniających taka zmia-
na może być w zakresie nawet trzech 
stopni konsystencji (fot. 1). Nowoczes-
ne superplastyfi katory najnowszej 
generacji, wytwarzane w oparciu 
o związki polikarboksylanowe, są 
w stanie doprowadzić mieszankę do 
takiej płynności, że umożliwiają sa-
mozagęszczanie się  betonu. 
Drugi skrajny cel to redukcja wody 
zarobowej przy utrzymaniu takiej 
samej konsystencji (linia 2 na rys. 1).
Następuje tym samym redukcja 
wskaźnika w/c, a to powodu-
je wzrost wytrzymałości betonu 
dojrzałego. Relacja poprawy tego 
parametru jest podobna jak przy 
konsystencji – przy plastyfi katorach 
następuje przeskok o jedną klasę 
do góry, w przypadku superpla-
styfi katorów – o trzy klasy, a nawet 
więcej. Z reguły jednak, z praktycz-
nego punktu widzenia, zastosowa-
nie tych domieszek realizuje cele 
pośrednie – pozwala na wytwarza-
nie mieszanki betonowej o dobrej 
urabialności i jednocześnie zredu-
kowanym wskaźniku w/c (linia 3 
na rys. 1). Efektem ubocznym (także 
pozytywnym) może być możliwość 
obniżenia ilości cementu w betonie. 

Ogólnie można stwierdzić, że stoso-
wanie domieszek plastyfi kujących 
i upłynniających praktycznie za-
wsze daje efekty pozytywne. Na-
wet przy realizacji tych skrajnych 
celów, jeśli poprawiamy konsysten-
cję przy stałym w/c, to teoretycznie 
nie wpływamy na poprawę wytrzy-
małości, ale poprawiając konsysten-
cję, poprawiamy warunki techno-
logiczne układania i zagęszczania 
betonu, poprawiamy zatem szczel-
ność betonu. Nawet jeśli zaskutkuje 
to niewielkim wzrostem wytrzyma-
łości (lub żadnym), to szczelniejsza 
struktura oznacza większą odpor-
ność betonu na czynniki korozyjne, 
a więc beton trwalszy. Podobnie 
gdy jedynym celem jest redukcja 
ilości wody zarobowej (redukcja 
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wskaźnika w/c) – niby zachowuje-
my tę samą konsystencję, ale mie-
szanka jest inna – bardziej spoista, 
bardziej jednorodna, mniej podat-
na na wydzielanie wody, łatwiej-
sza w przerabianiu. Uzyskujemy 
w efekcie lepszą strukturę betonu, 
a więc beton trwalszy.
Ta grupa domieszek wykorzysty-
wana jest także jako tzw. domieszki 
przeciwmrozowe. Ich pozytywne 
działanie w tym zakresie jest dwo-
jakie. Znaczna redukcja wskaźnika 
w/c powoduje, że jest mniej cieczy 
zarobowej, więc jej stężenie jest więk-
sze, a temperatura zamarzania się 
obniża. Mniejszy wskaźnik w/c to 
większa wytrzymałość – ta końcowa, 
ale i tempo osiągania oczekiwanych 
wytrzymałości wczesnych. W tym 
celu częściej stosowane są superpla-
styfi katory niż plastyfi katory, gdyż 
te ostatnie często posiadają właści-
wości opóźniające proces wiązania 
i twardnienia betonu, zwłaszcza 
w początkowym okresie. Wynika to 
zasadniczo z odmiennej bazy surow-
cowej, z jakiej są wytwarzane. 
Dla tej grupy domieszek wyma-
ga także pewnego komentarza ich 
wpływ na czas przerobu mieszanki 
betonowej. Przy plastyfi katorach nie 
występuje jego skrócenie, lecz raczej 
nawet wydłużenie ze względu na 
częste działanie lekko opóźniające. 
Wadą natomiast superplastyfi ka-
torów tzw. tradycyjnych, opartych 
głównie na żywicach melamino-
wych czy naftalenowych, jest krótki 
czas działania (od 20 do 40 minut 
przy temp. +20˚C) – znacznie krótszy 
niż czas początku wiązania cementu. 
Dlatego często używa się je w kom-
binacji z plastyfi katorami lub prze-
widuje wtórne dozowanie na placu 
budowy w trakcie dostawy. Dużo 
lepiej w tym względzie zachowują 
się superplastyfi katory najnowszej 

generacji (polikarboksylanowe), 
które nie tracą swojego działania do 
rozpoczęcia wiązania cementu, ale 
wręcz dają wrażenie większej sku-
teczności w miarę mieszania w beto-
nomieszarce samochodowej.
Ubocznym efektem stosowania do-
mieszek plastyfi kujących i upłynnia-
jących jest z reguły napowietrzenie 
mieszanki betonowej, pomimo że 
zawierają one substancje przeciw-
spieniające. Ilość wprowadzonego 
w ten sposób dodatkowego powie-
trza nie może być większa niż 2% 
i trzeba mieć świadomość, że nieko-
niecznie jest to powietrze o struktu-
rze poprawiającej mrozoodporność 
betonu. Nie można zatem wymagać 
od betonu modyfi kowanego tymi 
domieszkami, aby maksymalna za-
wartość w nim powietrza nie prze-
kraczała ogólnie 2% (co zwyczajowo 
przyjmuje się zgodnie z wymogami 
starej normy dla betonu PN-88/
B-06250). 

Domieszki napowietrzające 
– druga co do powszechności sto-
sowania grupa domieszek, które 
w istotny sposób modyfi kują struk-
turę betonu dojrzałego, czyniąc go 
mrozoodpornym. Istotą ich działania 
jest spowodowanie łatwego wpro-
wadzenia do mieszanki betonowej 
w trakcie mieszania odpowiedniej 
ilości powietrza. Musi ono przybrać 

formę dużej ilości mikroskopijnej 
wielkości porów powietrza – naj-
lepiej o średnicy poniżej 0,3 mm, 
które przy całkowitej zawartości 
powietrza w betonie od 4 do 8% 
mają dać średnią odległość pomię-
dzy nimi (wskaźnik rozmieszczenia 
porów) nie większą niż 0,2 mm. Tak 
zmodyfi kowana struktura zaczy-
nu posiada wolne przestrzenie dla 
zwiększającej się objętości zamarza-
jącej wody w trakcie jej przemiany 
fazowej (rys. 2). Każdy beton pra-
cujący w warunkach ekspozycji na 
cykliczne zamarzanie i odmarzanie 
powinien charakteryzować się taką 
strukturą – beton mostowy, na-
wierzchniowy, w obiektach oczysz-
czalni ścieków, w budowlach hy-
drotechnicznych itp.
Mechanizm napowietrzania po-
lega na tym, że użyta domieszka 
jako substancja powierzchniowo 
czynna ułatwia w trakcie mieszania 
przekształcanie dużych porcji po-
wietrza porywanych przez łopaty 
mieszalnika w gęstą, trwałą pianę, 
która rozpraszana jest równomiernie 
w objętości betonu. Zawartość po-
wietrza jest więc w zasadzie funkcją 
intensywności i czasu mieszania. Ten 
parametr technologiczny jest o tyle 
ważny, że przyjęty doświadczalnie 
na etapie badań wstępnych powi-
nien być utrzymywany jako stały 
w trakcie procesu produkcyjnego. 

 Rys. 2.   Tworzenie mrozoodpornej struktury betonuRys 2 Tworzenie mrozoodpornej struktury betonu

Ubocznym efektem stosowania domie-
szek plastyfikujących i upłynniających jest 
zwykle napowietrzenie mieszanki betono-
wej. Maksymalna zawartość dodatkowego 
powietrza w betonie tak modyfikowanym 
często przekracza 2%.
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Napięcie powierzchniowe powstają-
cych pęcherzyków musi być na tyle 
duże, aby nie ulegały one zniszcze-
niu w trakcie transportu, układania 
i w końcu zagęszczania mieszanki. 
Domieszki napowietrzające są do-
mieszkami najtrudniejszymi w sto-
sowaniu. Oczekiwany końcowy 
efekt w postaci wymaganej ilości 
wprowadzonego powietrza i ocze-
kiwanego rozłożenia go w struktu-
rze betonu (średnica porów i odle-
głość między nimi) zależy od tak 
wielu czynników, że często trudno 
jest zoptymalizować proces techno-
logiczny. Te czynniki to m.in. skład 
betonu – proporcje między składni-
kami, rodzaje składników, kolejność 
dozowania, temperatura mieszanki 
i powietrza, wilgotność składników 
i powietrza, rodzaj i stopień zużycia 
mieszalnika, czas mieszania, rodzaj 
betonomieszarki, prędkość obroto-
wa betonomieszarki, stopień zużycia 
czy zabetonowania betonomieszarki, 
sposób i czas zagęszczania itp. Jeśli 
nie zostanie osiągnięty wymagany 
sposób napowietrzenia (zbyt mała 
ilość powietrza, zła struktura powie-
trza), to beton nie osiągnie wymaga-
nego stopnia mrozoodporności. Jeśli 
natomiast zostanie przekroczona 

dopuszczalna zawartość powietrza, 
wpływa to niekorzystnie na właści-
wości mechaniczne betonu, zwłasz-
cza na wytrzymałość – przyjmuje się, 
że 1% powietrza więcej to spadek 
wytrzymałości o ok. 4 MPa. Beton 
napowietrzony jest także trudniejszy 
przy pompowaniu – zawarte w be-
tonie pęcherzyki powietrza przy 
każdym zwiększaniu ciśnienia przez 
tłok pompy ulegają ściśnięciu, a przy 
ruchu powrotnym rozprężają się. 
W ten sposób pochłaniana jest część 
energii pracy tłoka, a maksymalne 
ciśnienie w rurociągu wzrasta.  
Generalnie betony napowietrzane
uznaje się za betony specjalne 
i w specjalny sposób powinny też 
być traktowane pod względem 
nadzoru i kontroli. Sam stopień na-
powietrzenia powinien być spraw-
dzany zarówno na węźle produk-
cyjnym, jak i przy dostawie na tyle 
często, by osiągnąć pewność co do 
jego stabilności. Oprócz dość pro-
stej i szybkiej metody sprawdzania 
ilościowego zawartości powietrza 
w mieszance można także wyko-
rzystać nowoczes ną aparaturę AVA 
(Air Void Analyser) do oceny struk-
tury uzyskanego napowietrzenia 
już na etapie mieszanki betonowej 
(fot. 2), a nie dopiero po stwardnie-
niu betonu (metody analizy obrazu 
na szlifach przekrojów betonowych). 

Domieszki przyspieszające 
wiązanie, przyspieszające 
twardnienie i opóźniające 
wiązanie – grupa domieszek mo-
dyfi kująca czas wiązania lub tempo 
dojrzewania betonu. Te pierwsze 
skracające czas wiązania częściej 
stosowane są w prefabrykacji, gdzie 
możliwe jest dość dokładne osza-
cowanie trwania poszczególnych 
etapów procesu produkcyjnego. 
W betonie towarowym natomiast 
rzadziej, gdyż z reguły oczekuje się 
zapewnienia wystarczającego czasu 
do przeprowadzenia czynności tech-
nologicznych związanych z wbudo-
waniem betonu. Bardziej popularne 
są domieszki powodujące przyspie-
szenie twardnienia. Pomocne są 
szczególnie w okresie zimowym, 

kiedy przy obniżonych temperatu-
rach konieczne jest przyspieszenie 
tempa osiągnięcia wymaganej wy-
trzymałości betonu zapewniającej 
odporność na zamarzanie lub w sy-
tuacjach potrzeby wcześniejszego 
rozformowania elementu. Bardzo 
często się zdarza, że domieszki wy-
kazują działanie jednocześnie przy-
spieszające zarówno wiązanie, jak 
i twardnienie. Często też kwalifi ko-
wane są zwyczajowo jako domiesz-
ki tzw. przeciwmrozowe, ale trzeba 
mieć na uwadze, że w żadnym wy-
padku nie zastąpią one prawidłowo 
prowadzonego procesu pielęgnacji, 
którego celem jest osiągnięcie przez 
beton wytrzymałości większej niż 
5 MPa przed jego pierwszym zamar-
znięciem [5]. Trzeba także pamiętać 
o tym, że ubocznym negatywnym 
skutkiem użycia domieszek przy-
spieszających jest obniżenie wytrzy-
małości końcowej.
Domieszki opóźniające wiązanie 
znajdują zastosowanie w przy-
padku konieczności wydłużenia 
potrzebnego czasu przerobu mie-
szanki betonowej (etap produkcji, 
transportu, wbudowywania). Może 
on wynikać po pierwsze ze skom-
plikowanego betonowania (elemen-
ty masywne, elementy o złożonym 
kształcie itp.) lub po drugie ze skró-
cenia możliwego czasu przerobu 
betonu spowodowanego wysokimi 
temperaturami otoczenia. Zastoso-
wanie tych domieszek pozwala na 
wydłużenie czasu przerobu nawet 
do kilkunastu godzin, a w przy-
padku betonów masywnych na 
rozłożenie w czasie przyrostów 
temperatury dojrzewającego beto-
nu pochodzących od samonagrze-
wania się. Zastosowanie domie-
szek opóźniających z reguły nie 
wywołuje negatywnych skutków 
ubocznych, wymaga natomiast 
szczególnej staranności na etapie 
mieszania betonu. Brak homogeni-
zacji powodować może różne cza-
sy wiązania poszczególnych partii 
betonu, a więc kłopoty przy proce-
sach związanych z wykańczaniem 
(np. zacieranie przy posadzkach, 
płytach stropowych).

Fot. 2.   Badanie struktury napowietrzenia mieszanki betono-
wej – aparat AVA

Fot 2 Badanie struktury napowietrzenia mieszanki betono
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Pozostałe domieszki: uszczel-
niające, zwiększające więź-
liwość wody i modyfi kujące 
lepkość mieszanki betono-
wej – stosowane oddzielnie, znaj-
dują raczej specjalne zastosowania. 
Zadaniem domieszek uszczelnia-
jących jest zmniejszenie absorpcji 
kapilarnej stwardniałego betonu, 
dzięki czemu uzyskuje się betony 
mniej nasiąkliwe i bardziej wodosz-
czelne. Dwie pozostałe domieszki 
w zasadzie modyfi kują właściwo-
ści mieszanki betonowej. Pierwsza 
– redukuje dość często występujące 
zjawisko wydzielania się wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betono-
wej – zatrzymując ją wewnątrz be-
tonu, wpływając w konsekwencji na 
jej równomierne rozłożenie w struk-
turze materiału, poprawiając jego 
jednorodność. Druga – wprowa-
dzona ostatnio do normy poprawką 
z 2012 r. – modyfi kuje lepkość mie-
szanki betonowej, zwiększając jej 
spoistość, dzięki czemu ograniczona 
jest skłonność mieszanki do segre-
gacji składników. Obie domieszki 
często są składnikiem wspomagają-
cym w domieszkach plastyfi kujących 
i upłynniających, poprawiając właści-
wości mieszanki betonowej, zwłasz-
cza przy konsystencjach ciekłych.

Podsumowanie

Przedstawione domieszki o poje-
dynczym głównym działaniu, dozo-
wane osobno, pozwalają racjonalnie 
sterować poszczególnymi właści-
wościami betonu. W ręku doświad-
czonego technologa są znakomitym 
narzędziem do uzyskania i poprawy 
oczekiwanych parametrów betonu. 
Dużo trudniej natomiast jest stero-
wać pojedynczymi właściwościami, 
dysponując domieszkami komplek-
sowymi, także sklasyfi kowanymi 
przez normę PN-EN 934-2. 
Ważne jest również, że każda do-
mieszka może spełnić swoje za-
danie, jeśli dodana jest do betonu 
prawidłowo zaprojektowanego. 
W trakcie produkcji i dostawy bez-
względnie musi nastąpić pełna ho-
mogenizacja mieszanki. Wymaga 
to doboru odpowiednich urządzeń 
i czasu mieszania, a także środków 
i czasu transportu. Dobre domieszki 
powinny pozwalać na wtórne dozo-
wanie już w trakcie dostawy, tak by 
móc ratować mieszankę betonową 
w przypadku niespodziewanych 
zdarzeń w trakcie dostawy czy 
wbudowywania w konstrukcję.
Klasyfi kacja normowa nie wy-
czerpuje w pełni oferty rynkowej. 

Producenci domieszek dostarczają 
znacznie szerszą gamę produktów, 
ukierunkowanych głównie na bar-
dziej precyzyjne i tzw. inteligentne 
sterowanie właściwościami betonu. 
Również takie, by beton stał się 
materiałem mniej wymagającym 
i bardziej odpornym na nieunik-
nione błędy wykonawcze. Zanim 
jednak zostaną wprowadzone do 
powszechnego stosowania i do 
norm, testowane są w projektach 
indywidualnych.

Piśmiennictwo
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betonu, zaprawy i zaczynu. Część 
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Część 1: Wymagania podstawowe.

4.  PN-88/B-06250 Beton zwykły.
5.  G. Bajorek, Roboty betonowe w okre-

sie zimowym – czy domieszki rozwią-
żą problemy?, „Inżynier Budow-
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Tworząc niezawodny system ogra-
niczania przepięć w instalacji elek-
trycznej w obiekcie budowlanym, 
należy uwzględnić wiele wymagań 
dotyczących samej instalacji elek-
trycznej, ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych oraz kom-
patybilności elektromagnetycznej 
urządzeń. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na:
■  właściwą ocenę występującego za-

grożenia stwarzanego przez prądy 
i napięcia udarowe;

■  koordynację energetyczną pomiędzy 
poszczególnymi układami urządzeń 
do ograniczania przepięć SPD (Sur-
ge Protective Device) w wielostop-
niowych systemach ochrony;

■  poziomy odporności udarowej 
przyłączy zasilania chronionych 
urządzeń; 

■  dopuszczalne odległości (tzw. od-
ległości ochronne) pomiędzy SPD 
a chronionymi urządzeniemi.

Koordynację energetyczną pomiędzy 
urządzeniami do ograniczania przepięć 
określa producent w formie wyma-
gań dotyczących odległości pomiędzy 
SPD różnych typów. Znacznie bardziej 
skomplikowane jest określanie odległo-
ści ochronnych pomiędzy SPD a przyłą-
czami zasilania urządzeń (rys. 1). 
Dotychczas problem doboru odległo-
ści ochronnych nie był praktycznie 
uwzględniany przy projektowaniu sys-
temu ograniczania przepięć w instala-
cji elektrycznej. Obecnie podjęto próbę 
ujednolicenia wymagań dotyczących 
tego zagadnienia. 

Narażenia przepięciowe 
urządzeń
W przypadku stosowania długich 
przewodów pomiędzy SPD typu 2 lub 
3 a przyłączami chronionego urządze-
nia o charakterze pojemnościowym 
(rys. 2a) mogą wystąpić napięcia ogra-
niczone przez SPD z dodatkowymi 
oscylacjami. 
O możliwości wystąpienia przepięć 
o takim charakterze w obwodzie wary-
stor–obciążenia o charakterze pojem-
nościowym wspomniano w normie 
IEC 61643-12 [5].
Amplitudy przedstawionych przepięć 
(rys. 2b) dochodziły do podwojonej 
wartości napięcia panującego na wa-
rystorze (SPD typu 2 lub 3).

Odległości pomiędzy urządzeniami
do ograniczania przepięć a chronionym urządzeniem

Problem doboru odległości ochronnych nie był w zasadzie 
dotychczas uwzględniany przy projektowaniu systemu 
ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej.

Andrzej Sowa
prof. Politechniki Białostockiej

Badania laboratoryjne napięć wystę-
pujących na kondensatorach w ukła-
dach przewodów symulujących obwód 
przedstawiony na rys. 2a wskazują na 
występowanie przebiegów oscylacyjnych 
gasnących (rys. 3a), gdyż rzeczywisty kon-
densator nie stanowi tylko pojemności. 
Wyniki rozważań teoretycznych wyka-
zują również możliwość wystąpienia na 
kondensatorze napięcia UC o przebiegu 
oscylacyjnym gasnącym (rys. 2b), jeśli 
przy tworzeniu modelu kondensatora 
uwzględnione zostaną:
■  pasożytnicze indukcyjności L zwią-

zane z wyprowadzeniami i ich we-
wnętrznymi strukturami;

■  niepożądane rezystancje – rów-
noległe i szeregowe wynikające 

Rys. 1    Wzajemne rozmieszczenie urządzeń do ograniczania przepięć i chronionych urządzeń: a) układ SPD typu 1 lub 2 
i chronione urządzenie, b) SPD typu 3 a chronione urządzenie 

a)

b)

chronione
urządzenie

chronione
urządzenie
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Rys. 2    Napięcie w układzie warystor–obciążenie pojemnościowe: a) schemat analizowanego obwodu, b) napięcia 
panujące na obciążeniu i warystorze 

Rys. 3    Przebiegi napięć na warystorze i rzeczywistym kondensatorze (obwód z rys. 2a): a) wyniki badań laboratoryjnych, 
b) wyniki obliczeń z uwzględnieniem niepożądanych rezystancji i indukcyjności kondensatora

a)

b)

a)

b)

odpowiednio z upływności konden-
satorów oraz strat wyprowadzeń 
i okładzin. 

W przedstawionych rozważaniach 
kondensator zastępował przyłącze za-
silania chronionych urządzeń. W rze-
czywistych obwodach, modelując 

przyłącze zasilania urządzenia, na-
leży wykorzystać bardziej rozbudo-
wane układy połączeń rezystancji, 
pojemności i indukcyjności. 
W konsekwencji przedstawionych 
oscylacji może nastąpić uszkodzenie 
urządzenia, nawet jeśli UP ≤ UW  (gdzie 

Up – napięciowy poziom ochrony SPD, 
UW – poziom odporności udarowej 
chronionego urządzenia).
Projektując systemy ograniczania prze-
pięć w instalacji elektrycznej, należy 
uwzględnić informacje o pozio-
mach odporności przyłączy chro-
nionych urządzeń na działanie 
napięć i prądów udarowych. Na 
podstawie dostępnych danych w tab. 
1 zestawiono wymagane poziomy od-
porności udarowej typowych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. 
Uwzględniając możliwość wystąpie-
nia oscylacji oraz poziomy odporności 
udarowej przyłączy zasilania urządzeń, 
wprowadzono w przypadku przepięć 
atmosferycznych pojęcie odległości 
ochronnej lPO. Jest to maksymalna od-
ległość pomiędzy układem SPD a chro-
nionym urządzeniem (liczona wzdłuż 
przewodu), przy której zapewniona 
jest jeszcze ochrona przyłącza zasila-
nia tego urządzenia. 
Otrzymane wyniki wskazują [3], że do 
uproszczonej oceny zagrożenia można 
przyjąć następujące założenia:
■  odległości ochronnej lPO można nie 

wyznaczać, jeśli długość przewodu po-
między SPD a chronionym urządzeniem 
jest mniejsza od 10 m i UP < Uw/2;

■  jeżeli długość przewodu pomiędzy 
SPD a urządzeniem jest większa 
niż 10 m i UP > UW/2, to odległość 
ochronna może być oszacowana 
z następującej zależności

( ) k  [m]UUl PWPO /−=
(1)

gdzie k = 25 V/m.

W przypadku stwierdzenia występo-
wania odległości przekraczających lPO 
należy:
■  zastosować dodatkowy SPD przed 

chronionym urządzeniem,
■  zmniejszyć odległość zainstalowane-

go układu SPD względem chronione-
go urządzenia w taki sposób, aby nie 
przekraczać wymaganej odległości. 

Podczas bezpośredniego wyłado-
wania piorunowego w LPS obiektu 
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Badane urządzenia Udary 1,2/50-8/20 μs

Urządzenia powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, podobne 
urządzenia elektryczne (PN-EN 55014-2)

2000 V/1000 V
Urządzenie automatyki przemysłowej (NAMUR NE 21)
Urządzenia informatyczne (PN-EN 55024)
Bezprzerwowe systemy zasilania (PN-EN 50091-2)
Urządzenia stosowane w kolejnictwie (PN-EN 50121-4)
Medyczne urządzenia elektryczne (PN-EN 60601-1-2) ± 2000 V/± 1000 V

Układy napędowe (PN-EN 61800-3) środowisko publiczne 
środowisko przemysłowe 2000 V/1000 V

Sprzęt pomiarowy, ste rujący i laboratoryjny (PN-EN 61010-1)
poziom podwyższony (zastosowanie przemysłowe)

1000 V/500 V 
2000 V/1000 V

Urządzenia systemów alarmowych (PN-EN 50130-4) 500 V i 1000 V 
500 V, 1000 V i 2000 V 

Dla udaru 1,2/50–8/20 μs podano poziomy odporności pomiędzy przewodami fazowym i neutralnym 
a przewodem ochronnym, przewodami fazowymi oraz między przewodami fazowymi a przewodem 
neutralnym.

Tab. 1 Wymagane poziomy odporności udarowej przyłączy wejściowych zasilania urządzeń prądem przemiennym 

Tab. 2 Wartości współczynników wykorzystywanych do określania odległości ochronnych

budowlanego lub wyładowań w bli-
skim sąsiedztwie obiektu na skutek 
sprzężenia indukcyjnego i pojemno-
ściowego w przewodach w instalacji 
elektrycznej mogą wystąpić przepięcia 
o znacznych wartościach. 
Powstające przepięcia mogą dodawać 
się do napięciowych poziomów ochro-
ny układu SPD i powodować zwięk-
szenie wartości szczytowych przepięć 
dochodzących do przyłączy zasilania 
chronionych urządzeń. 

Napięcia indukowane zależą od roz-
miarów pętli obwodu oraz obecności 
ekranowania tego obwodu i ekrano-
wania wnoszonego przez elementy 
konstrukcyjne budynku.
W celu oceny zagrożenia wywołanego 
przez napięcia atmosferyczne induko-
wane wprowadzono pojęcie odległo-
ści ochronnej lPI, która jest maksymalną 
długością przewodów między ukła-
dem SPD a urządzeniem, przy której 
przepięcia dochodzące do przyłączy 

Podstawowe wymagania
Współczynniki

KS1 = KS2 KS3

Wymagania dotyczące ekranowania przestrzennego oraz zasad układania przewodów względem ekranu
Brak ekranu przestrzennego 1 –

Ekran ażurowy lub przewody odprowadzające typu klatkowego o szerokości oka w [m]. Naturalne przewody 
odprowadzające (metalowe kolumny, konstrukcje żelbetowe) wykorzystywane do ochrony odgromowej 0,12∙w –

Pełny ekran o grubości od 0,1 mm do 0,5 mm 10-4 – 10-5 –
Wymagania dotyczące typów przewodów oraz zasad ich układania w obiekcie

Duże obiekty budowlane, kable nieekranowane ułożone wzdłuż różnych tras, możliwość występowania pętli 
tworzonych z przewodów o powierzchni rzędu 50 m2 – 1

Niewielkie obiekty, kable nieekranowane ułożone w tym samym kanale lub wzdłuż różnych tras, ale ograniczano 
możliwości występowania pętli (nie powinny przekraczać powierzchni 10 m2) – 0,2

Kable nieekranowane układane w obiekcie budowlanym w sposób ograniczający możliwość występowania pętli 
do powierzchni 0,5 m2 – 0,02

Kable ekranowane, ekran o rezystancji 5 < RS ≤ 20 Ω/km połączony na obu końcach kabla z szynami wyrównawczymi, 
do których przyłączono urządzenia – 0,001

Kable ekranowane, ekran o rezystancji 1 < RS ≤ 5 Ω/km połączony na obu końcach kabla z szynami wyrównawczymi, 
do których przyłączono urządzenia – 0,0002

Kable ekranowane, ekran o rezystancji RS ≤ 1 Ω/km połączony na obu końcach kabla z szynami wyrównawczymi, 
do których przyłączono urządzenia – 0,0001

W przypadku przewodów ułożonych w ciągłym metalowym kanale połączonym na obu końcach do szyn wyrównawczych podane wartości 
KS3 należy pomnożyć przez 0,1

zasilania urządzeń nie przekraczają 
wartości dopuszczalnych.  
Odległość ochronna lPI może być okre-
ślona z zależności:
W przypadku wyładowania w bliskim 
sąsiedztwie obiektu:

 ( )
321

1 300 SSS

PW
P11 KKK

UUl [m]
⋅⋅⋅

−
=

(2)
W przypadku bezpośredniego wyłado-
wania w urządzenie piorunochronne 
obiektu:

[m] ( )
320300 SSS

PW
P12 KKK

UUl
⋅⋅⋅

−
=

(3)
gdzie współczynnik KS0 uwzględniają-
cy skuteczność ekranowania urządze-
nia piorunochronnego na granicy stref 
0 i 1 wynosi:
KS0 = 0,6  w0,5 ażurowe LPS z siatką 
o szerokości oka w [m],
KS0 = KC dla klasycznego urządzenia 
piorunochronnego.
Wartości pozostałych współczynników 
występujących w równaniach (2) i (3) 
zestawiono w tab. 2.
Jeśli zastosowano ekranowanie prze-
strzenne w obiekcie lub ekranowanie 
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Tab. 3 Wymagania dotyczące odstępów pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem

Wymaganie Odległość pomiędzy SPD a przyłączem zasilania urządzenia

UP/F ≤ UN

W przypadku niewielkich długości przewodów pomiędzy SPD 
a chronionym urządzeniem (typowy przypadek – SPD jest instalowany 
przed chronionym urządzeniem)

UP/F ≤ 0,8·UN

W przypadku długości przewodów instalacji elektrycznej nie większej 
niż 10 m (typowy przypadek – układ SPD w rozdzielnicy piętrowej lub 
w kanale kablowym)

UP/F ≤ (UN – U1)/2
W przypadku długości przewodów instalacji elektrycznej większej od 10 
m (typowy przypadek – układ SPD w miejscu wprowadzania instalacji 
do obiektu lub w rozdzielnicy piętrowej)

przewodów, to odległość ochronna lPI 
może nie być analizowana. W nowej 
normie PN-EN 62305-4 [4] wprowa-
dzanej obecnie zakłada się, że zapew-
niona jest ochrona przyłącza zasilania 
urządzenia, jeśli są one skoordynowa-
ne energetycznie z SPD oraz dodatko-
wo spełniony jest jeden z warunków 
przedstawionych w tab. 3.
W przedstawionych układach połączeń 
SPD typu 1 i 2 poziom ograniczania prze-
pięć uzależniony jest od ich charakteru. 
W przypadku przepięć występujących 
pomiędzy przewodami fazowymi 

i neutralnym a przewodem ochron-
nym PE (przepięcia atmosferyczne, 
część przepięć wewnętrznych) działa-
nie stosowanych układów SPD powo-
duje ograniczanie przepięć do nastę-
pujących poziomów:
■  napięciowego poziomu ochrony UP 

w przypadku napięć pomiędzy prze-
wodami fazowymi L1, L2, L3 oraz N 
a przewodem ochronnym PE;

■  kilkuset woltów pomiędzy przewoda-
mi fazowymi oraz przewodami fazo-
wymi a przewodem neutralnym N.

Istnieje również możliwość wystąpienia 

Rys. 4    Zagrożenie stwarzane przez przepięcia występujące pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym

Rys. 5    Urządzenie do ograniczania przepięć typu 3 instalowane przed urządzeniem

przepięć wewnętrznych pomiędzy prze-
wodami fazowymi oraz przewodami 
fazowymi a przewodem neutralnym. 
W takim przypadku przepięcia przedo-
stające się do chronionego urządzenia 
mogą osiągnąć wartości szczytowe 
przekraczające napięciowy poziom 
ochrony UP (rys. 4).
Rozwiązaniem zapewniającym ogra-
niczanie przepięć przedstawionych na 
rys. 4 jest zastosowanie SPD typu 3 
przed chronionym urządzeniem (rys. 5).
Przedstawione informacje dotyczące 
zasad określania odległości ochron-
nych pomiędzy układami SPD a przyłą-
czami zasilania chronionych urządzeń 
pozwalają lepiej ocenić zagrożenie 
przepięciowe urządzeń oraz zrozu-
mieć zasady ograniczania przepięć 
w instalacjach elektrycznych. 
Jednocześnie uwidacznia się koniecz-
ność prowadzenia dalszych badań na-
rażeń przyłączy zasilania, których wy-
niki pozwolą na dokładniejszą ocenę 
zagrożenia przepięciowego urządzeń 
zasilanych z sieci z układami SPD róż-
nych typów.  
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Patronat

Medialny



76
INŻYNIER BUDOWNICTWA

technologie

Tabl. 1 Klasy podnośników widłowych i obciążenia osi (tabl. 6.5 i 6.6 PN-EN 1991-1-1)

Klasa Ciężar netto [kN] Udźwig [kN] Rozstaw kół a [m] Szerokość b [m] Długość L [m] Obciążenie osi Q
k
 [kN]

FL1 21 10 0,85 1,0 2,6 26

FL2 31 15 0,95 1,1 3,0 40

FL3 44 25 1,0 1,2 3,3 63

FL4 60 40 1,2 1,4 4,0 90

FL5 90 60 1,5 1,9 4,6 140

FL6 110 80 1,8 2,3 5,1 170

jeśli ciężar >110 kN – należy przeprowadzić bardziej dokładną analizę

Rys. 1 Modele obciążeń: a) pojazdami w garażach i powierzchniach ruchu pojazdów (kategoria F i G), 
b) podnośnikami widłowymi (kategoria E)

Obciążenia wózkami 
widłowymi
Obciążenia od wózków widłowych i po-
jazdów transportowych należy uważać 
za obciążenia skupione, przyłożone 
razem z odpowiednimi obciążeniami 
użytkowymi równomiernie rozłożony-
mi. Podnośniki klasyfi kuje się wg klas 
podanych w tabl. 1, uwzględniając ich 
ciężar, wymiar i udźwig. Model obcią-
żenia pokazano na rys. 1b. Obciążenia 
poziome, wywołane przyspieszeniem 
i zmniejszeniem obciążenia podnosze-
nia, można przyjąć równe 30% obcią-
żeń pionowych Qk.
Obciążenie dynamiczne Qk,dyn uzysku-
je się poprzez zwiększenie obciążenia 
statycznego Qk o współczynnik dy-
namiczny ϕ, wynoszący 1,4 dla kół 
z oponami pneumatycznymi i 2,0 dla 
opon twardych

Qk,dyn = ϕ Qk

(1)

Obciążenia ściankami 
działowymi
Eurokod 1991-1-1 wprowadza wy-
raźne rozróżnienie wewnętrznych 
ścian niekonstrukcyjnych na działowe 

Zestawianie obciążeń zmiennych 
według PN-EN 1991-1-1 – cz. II

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
Politechnika Opolska

i przestawne, czego nie było w do-
tychczasowych Polskich Normach. 
Ciężary własne przestawnych ścian 
przyjmuje się jako oddziaływania 
zmienne równomiernie rozłożone, 
norma nie wyklucza natomiast trak-
towania ciężaru ścian działowych 
usytuowanych w sposób stały jako 
oddziaływań stałych.
Jeśli konstrukcja stropu pozwala na 
poprzeczny rozkład obciążeń, to ciężar 
własny przestawnych ścian działowych 
można uwzględniać jako obciążenie 
równomiernie rozłożone, sumowane 

z obciążeniami użytkowymi odpowied-
niej kategorii. Wartości charakterystycz-
ne tych oddziaływań są uzależnione od 
ciężaru własnego ścianek i wynoszą:
■  0,5 kN/m2  dla ścian o ciężarze 

<1,0 kN/m długości ściany,
■  0,8 kN/m2 dla ścian o ciężarze 

<2,0 kN/m długości ściany,
■  1,2 kN/m2 dla ścian o ciężarze 

<3,0 kN/m długości ściany.
Wartości obciążeń charakterystycznych 
ścian cięższych należy ustalać z uwzględ-
nieniem położenia i kierunku usytuowa-
nia oraz rodzaju konstrukcji stropu.



technologie

77
styczeń 13  [102]

Rys. 2 Zasady rozmieszczania obciążeń: a) układ szachownicowy wg EN 1990,
b) uproszczenie wg EN 1991-1-1 przy wyznaczaniu obciążeń jednej 
kondygnacji Rys. 3 Porównanie wartości współczynników redukcji αA wg PN-EN i PN

Redukcja obciążeń dla 
stropów, słupów i ścian
W obliczeniach konstrukcji stropów 
oddziaływania w obrębie jednej kon-
dygnacji uwzględniać należy jako od-
działywania swobodne, przyłożone 
na najbardziej niekorzystnej części. 
W przypadku występowania obciążeń 
na innych kondygnacjach mogą one 
być przyjmowane jako obciążenia rów-
nomiernie rozłożone (rys. 2).
Przy wyznaczaniu obciążenia dla stro-
pów i poddaszy dla kategorii oddziały-
wań A–E można uwzględniać współ-
czynnik redukcji ze względu na liczbę 
kondygnacji (rys. 3), z ograniczeniem  
dla kategorii C i D:
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(2)
w którym A – powierzchnia obciążenia, 
A0 = 10 m2, Ψ0 – współczynnik kombi-
nacyjny wg PN-EN 1990 tabl. A1.1.

Z kolei dla kategorii A–D całkowite ob-
ciążenie użytkowe słupów i ścian wie-
lu kondygnacji może być redukowane 
współczynnikiem (rys. 4):
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w którym n > 2 – liczba kondygnacji 
ponad obciążonymi elementami kon-
strukcyjnymi tej samej kategorii.
Podstawowa różnica w stosunku do 
Polskiej Normy polega na tym, że war-
tości obu współczynników nie zależą 
od sposobu użytkowania pomieszczeń, 
lecz są wyrażone w funkcji współczyn-
nika kombinacyjnego Ψ0.

Obciążenia poziome barier 
i ścian rozgraniczających
Wartości obciążeń charakterystycz-
nych liniowych, działających na ściany 
działowe i ograniczające do wysokości 
1,2 m, są uzależnione od kategorii ob-
ciążenia (tabl. 2).
W przypadku pomieszczeń, w któ-
rych przewidziane jest znaczne 
przeciążenie tłumem, na przykład 
podczas wydarzeń publicznych na 
stadionach, trybunach, salach kon-
ferencyjnych, scenach czy salach ze-
brań, liniowe obciążenie poziome na-
leży przyjmować jak dla kategorii C5. 
Wartości obciążeń w tym przypadku 
są większe niż w normie polskiej, 
w przeciwieństwie do pozostałych 
kategorii może to wynikać z tragicz-
nych doświadczeń innych krajów. 
W 1971 r. na stadionie Ibrox Park 
w Glasgow (Szkocja) pod naporem 
tłumu załamały się bariery ogranicza-
jące schody. W wyniku przyduszania 
kolejnych ludzi upadających ze scho-
dów śmierć poniosło 66 osób, w tym 
wiele dzieci, a 200 osób zostało ran-
nych. Kilka lat później w 1985 r. na 
stadionie Heysel w Brukseli w wyni-
ku walk między kibicami doszło do 
zawalenia się trzymetrowej ściany 
pod naporem tłumu. Tragedia ta jest 
znana pod nazwą „zamieszki w Hey-
sel”, zginęło wtedy 39 osób. Z kolei 
w 1987 r. na stadionie w Trypolisie 
(Libia) zginęło około 20 osób (libijska 
agencja prasowa podała, że zginęły 
tylko dwie, a kilka było rannych), 
gdy pod naporem tłumu zawaliła 
się ściana rozgraniczająca. Historia 

pokazuje więc, że zwłaszcza na 
stadionach sportowych należy 
szczególną uwagę przykładać do 
obciążeń poziomych, ponieważ 
w wyniku wybuchu paniki czy bójek 
pseudokibiców mogą tam powstać 
znacznie większe naciski na bariery 
i ściany.
Dla kategorii F i G obciążenia barier 
i ścian ograniczających powierzchnie 
parkingów wyznacza się z załącznika 
B. Charakterystyczną siłę poziomą wy-
maganą do przeniesienia uderzenia 
pojazdu, przyłożoną prostopadle i rów-
nomiernie na długości 1,5 m, przy za-
łożeniu, że odkształcenie pojazdu wy-
niesie 0,1 m, a przyśpieszenie 4,5 m/s, 
wyznacza się dla parkingów o masie 
parkowanych pojazdów do 2500 kg ze 
wzoru:

b

F
δ+

=
1,0

2,15

(4)
w którym δb – odkształcenie bariery 
[m], dla bariery sztywnej = 0.
Dla pojazdów o większej masie

 

b

mF
δ+

=
1,0
01,0

(5)
gdzie m – całkowita masa pojazdu [kg].
Powyższe siły uważa się za przyłożo-
ne na wysokości zderzaka, dla par-
kingów pojazdów do 2500 kg można 
przyjąć 375 mm nad poziomem stro-
pu. Dla innych przykładowo przyję-
tych założeń wartości sił wyznaczone 
wg normowych wzorów pokazano 
na rys. 5.
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Rodzaj powierzchni Dopuszczalne 
obciążenie [kN/m2]

podłogi sceny i estrady, podłogi nieruchome 
zapadni scenicznej, sceny obrotowej i wózka 

scenicznego
5,0

podłogi zapadni scenicznej w ruchu 2,5

podłogi nieruchome zapadni osobowej, po-
destów, schodów, trapów roboczych, pochyl-

ni i innych podobnych elementów
2,0

podłogi wózków scenicznych, scen obroto-
wych i zapadni osobowej w ruchu 1,5

Tabl. 3 Minimalne dopuszczalne obciążenia sceny przy realizacji widowisk 
wg [N35]

Obciążenia użytkowe 
w innych przepisach 
i normach krajowych
W przeciwieństwie do innych krajów 
europejskich polski załącznik krajo-
wy jest wyjątkowo ubogi i nie za-
wiera uszczegółowień głównych 
kategorii. Najgorzej potraktowana 
została kategoria E2 odnosząca się 
do powierzchni przemysłowych, brak 
jakichkolwiek danych liczbowych, 
podczas gdy poprzednia Polska Nor-
ma podawała je dosyć szczegółowo. 
Podobnie jak w przypadku Polskiej 
Normy dotyczącej obciążeń stałych 
także dane z normy dotyczącej obcią-
żeń technologicznych [12], jeżeli nie 
są sprzeczne z Eurokodem, mogą być 
zdaniem autorki nadal bardzo przy-
datne w praktyce projektowej.
Bardziej szczegółowe dane odnoś-
nie do obciążeń użytkowych moż-
na znaleźć w innych Eurokodach. 
W elementach pomostów i balustrad 
wież i masztów wg Eurokodu PN-EN 
1993-3-1 [10], nachylonych do po-
ziomu pod kątem mniejszym niż 30o, 
przyjmuje się obciążenie w postaci 
pionowej siły skupionej o wartości 

1 kN, natomiast obciążenia użytkowe 
pomostów zaleca się przyjmować rów-
ne 2,0 kN/m2, a balustrad 0,5 kN/m2. 
Podobne wytyczne zawarte są w Eu-
rokodzie PN-EN 1993-3-2 [11] doty-
czącym kominów.
Również w krajowych przepisach praw-
nych można znaleźć odrębne wytyczne 
szczegółowe odnoszące się do konkret-
nych funkcji użytkowych, na przykład 
nowe rozporządzenie w sprawie BHP 
przy realizacji widowisk [15] podaje mi-
nimalne dopuszczalne obciążenia sceny 
i jej elementów (tabl. 3).
Często ani przepisy, ani literatura 
nie dają odpowiedzi, jak klasyfi -
kować dane obciążenie, szczególnie 
w przypadku rozwoju nowych tech-
nologii. Przykładowo montowany na 
dachu system urządzeń służący do usu-
wania zaśnieżenia z połaci dachowych 
można różnie klasyfi kować ze względu 
na sposób jego pracy. W sytuacji gdy 
nie pada śnieg i urządzenie nie pracu-
je (lub w przypadku awarii), może być 
ono traktowane jako instalacja umiej-
scowiona, podobnie jak instalacja wen-
tylacyjna czy klimatyzacyjna. Norma 
pozwala tu przyjąć obciążenia podane 

Rys. 5 Wartości sił poziomych F zależne od odkształcenia pojazdu δc [mm] 
i bariery δb [mm] dla pojazdów o masie do 2500 kg

przez producenta. Gdy instalacja się 
uruchomi, powinna być taktowana jako 
obciążenie zmienne, ze względu na ge-
nerowane obciążenia dynamiczne.

Przykład obliczeniowy
Ustalić przypadki obciążeń zmien-
nych użytkowych dla wyznaczenia 
ekstremalnych pionowych reakcji 
podporowych w budynku wielokon-
dygnacyjnym w stanie granicznym 
nośności STR (zniszczenie wewnętrz-
ne lub nadmierne odkształcenie kon-
strukcji).
Przyjęto budynek o różnej funkcji 
na poszczególnych kondygnacjach, 
o wymiarach jak na rys. 6. Na dwóch 
dolnych kondygnacjach znajdują się 
pomieszczenia galerii handlowej, na 
wyższych biura. Podłużny rozstaw 
ram wynosi 6 m. W celu uproszczenia 
rodzajów kombinacji od obciążeń 
zmiennych pominięto w analizie war-
tości liczbowe pozostałych obciążeń 
występujących zwykle w tego typu bu-
dynkach (stałe G, ściany działowe prze-
stawne QSC, zmienne środowiskowe 
– wiatr W i śnieg S), ujęto je natomiast 
symbolicznie w tabeli kombinacji. 

Rys. 4 Porównanie wartości współczynników redukcji αn wg PN-EN i PN

Tabl. 2 Obciążenia poziome ścian działowych i rozgraniczających 
(tabl. 6.12 PN-EN 1991-1-1)

Kategoria Dopuszczalne obciążenie [kN/m2]

A, B, C1 0,2–1,0 (0,5) 

C2–C4, D 0,8–1,0

C5 3,0–5,0

E
0,8–2,0 [kN/m], wartości obciążeń poziomych należy 
przyjmować jako wartość minimalną w zależności od 

sposobu użytkowania
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Tabl. 4 Schematy obciążeń użytkowych wraz z reakcjami pionowymi i odpowiadającymi im współczyn-
nikami redukcyjnymi

Schemat Obciążenia 
z podziałemna kategorie

Reakcje
[kN]

Powierzchnia 
obciążenia [m2] αA

RA = 326,0

RB = 844,0
(9 + 4) x 6 = 78 0,628

RA = 269,98

RB = 270,02
9 x 6 = 54 0,685

RA = 405,05

RB = 404,95
54 0,685

RA = 269,98

RB = 270,02
54 0,685

RA = -79,05

RB = 439,05
4 x 6 = 24 0,917

Rys. 6 Schemat statyczny analizowanego budynku

Przykładowe kombinacje rozpisano 
wg wzoru 6.10 [5].
Biura zaliczono do kategorii B, po-
wierzchnie handlowe do kategorii 
D2. Zestawienie obciążeń zmiennych 
równomiernie rozłożonych na stropie 
i odpowiadających im współczynni-
ków kombinacyjnych, w zależności od 
kategorii

QB = 3,0 kN/m2 . 6 m = 18 kN/m
QD2 = 5,0 kN/m2 . 6 m = 30 kN/m

Ψ0,QB
 = Ψ0,QD2

 = 0,7

Współczynniki redukcyjne ze względu 
na liczbę kondygnacji odrębne dla obu 
kategorii użytkowych
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Współczynnik redukcyjny ze względu 
na powierzchnię obciążenia
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W tabl. 4 zestawiono schematy ob-
ciążeń zmiennych użytkowych, które 
mogą wystąpić w przewidywanym 
czasie użytkowania budynku, wraz 
z reakcjami i współczynnikami reduk-

cyjnymi ze względu na powierzchnię 
obciążenia (posłużą one dalej do wy-
znaczenia kombinacji).
W tabl. 5 podano kilka wybranych kom-
binacji, ustalonych ze względu na po-
szukiwaną ekstremalną wartość reakcji 
pionowych (wyróżniono je pogrubie-
niem i ramką). Ze względu na układ sta-
tyczny budynku projektanta interesują 
maksymalne reakcje podporowe RA i RB, 
a także minimalna reakcja RA (tym miej-
scu stopa słupa może wymagać zako-
twienia na siły wyrywające). Komórki za-
wierające obciążenia zmienne wiodące 
zostały również wyróżnione grafi cznie. 

Dodatkowe oznaczenia przyjęte 
w tabl. 5:
WP, WL – schemat obciążenia wiatrem 
działającym odpowiednio z prawej i le-
wej strony budynku,
S1/2P – schemat obciążenia śniegiem, 
na lewej połaci pełne obciążenie, na 
prawej połowa obciążenia.
Kombinacji możliwych do rozpatrze-
nia jest znacznie więcej niż podane 
w tabl. 5, jednak nakład pracy pro-
jektanta może być znacznie zmniej-
szony dzięki intuicji inżynierskiej, po-
partej dobrą znajomością mechaniki 
budowli.
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Uwagi końcowe
Podstawowym zadaniem norm obciąże-
niowych jest podanie zasad odnośnie do 
zestawiania różnych oddziaływań. Często 
są to zasady przyjmowane tradycyjnie, 
wynikające z wieloletnich obserwacji 
czy intuicji inżynierskiej, weryfi kowane 
statysty cznie wraz z rozwojem metod 
analizy niezawodności konstrukcji. Usta-
lanie obciążeń zmiennych jest szczegól-

nie istotne w przypadku konstrukcji lek-
kich, w których udział tych obciążeń jest 
dominujący, są one bowiem najbardziej 
wrażliwe na błąd ludzki.
Wytyczne Eurokodu 1991-1-1 są 
zbliżone do postanowień dotych-
czasowych norm polskich. Różnią 
się one wartościami liczbowy-
mi, szczególnie współczynnikami 
bezpieczeństwa, kombinacyjnymi 

i redukcyjnymi. Obliczeniowe siły 
wewnętrzne wyznaczone na podsta-
wie obciążeń zestawionych wg PN-
EN będą z reguły większe niż wg PN. 
Warto byłoby podjąć dalsze prace przy 
załączniku krajowym, przy współpracy 
z uczelniami politechnicznymi, stowa-
rzyszeniami i samorządem zawodowym, 
jednostki te mogą bowiem wnieść cen-
ne uwagi praktyczne do Eurokodów.

Tabl. 5 Wybrane kombinacje do wyznaczenia ekstremalnych reakcji od obciążeń użytkowych

Nr Stałe Zmienne 
biura

Zmienne 
handlowe

Ściany 
przest.* Wiatr Śnieg Reakcje od obciążeń zmiennych użytkowych [kN]

m
ax

 R
B

1 GG sup,γ 1
, BBnQ Qαγ 22, DDnQ Qαγ 1

scQQγ L
wW W,0ψγ SsS ,0ψγ 98,269685,015,100,326628,082,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=AR

02,270685,015,100,844628,082,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=BR
529,22
929,38

2 GG sup,γ 1
, BQoQ Qψγ 2, DQoQ Qψγ 1

scQQγ L
W Wγ SsS ,0ψγ 98,269685,07,05,100,326628,07,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=AR

02,270685,07,05,100,844628,07,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=BR
409,15
750,75

3 GG sup,γ 1
, BQoQ Qψγ 2, DQoQ Qψγ 1

scQQγ L
wW W,0ψγ SSγ

jw.

jw.

jw.

jw.

m
ax

 R
A

4 GG sup,γ 2
, BBnQ Qαγ 22, DDnQ Qαγ 2

scQQγ P
wW W,0ψγ P

sS S 21
,0ψγ 98,269685,015,105,405685,082,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=AR

02,270685,015,195,404685,082,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=BR
618,68
618,64

5 GG sup,γ 2
, BQγ oQ Qψ 2, DQoQ Qψγ 2

scQQγ P
W Wγ P

sS S 21
,0ψγ

98,269685,07,05,105,405685,07,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=AR
02,270685,07,05,195,404685,07,05,1 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=BR

485,52
485,47

6 GG sup,γ 2
, BQγ oQ Qψ 2, DQoQ Qψγ 2

scQQγ P
wW W,0ψγ P

SS 21γ
jw.

jw. 

jw.

jw.

m
in

. R
A

7 GG inf,γ 3
, BBnQ Qαγ –  3

scQQγ L
wW W,0ψγ L

sS S 21
,0ψγ ( )05,79917,082,05,1 −⋅⋅⋅=AR

05,439917,082,05,1 ⋅⋅⋅=BR
-89,16
495,21

8 GG inf,γ 3
, BQoQ Qψγ –  3

scQQγ L
W Wγ L

sS S 21
,0ψγ ( )05,79917,07,05,1 −⋅⋅⋅=AR

05,439917,07,05,1 ⋅⋅⋅=BR
-76,11
422,74

9 GG inf,γ 3
, BQoQ Qψγ –  3

scQQγ L
wW W,0ψγ L

SS 21γ
jw.

jw. 

jw.

jw.

10 GG inf,γ – – – L
W Wγ – – –

* Ściany przestawne, traktowane jako obciążenie zmienne.
γ – ogólne oznaczenie sumarycznych obciążeń.

Wyjaśnienie rzecznika Urzędu Morskiego 

W związku z artykułem Wandy Burakowskiej „Saper na budowie” opublikowanym w nr. 12/2012 „IB”, 
rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie wyjaśnia: 

Z punktu widzenia formalnego (w tym Prawa budowlanego) nie istnieje inwestycja o nazwie „Gazoport”. Informacje 
przytoczone w artykule dotyczą wyłącznie budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu, w którym zlokalizowane będzie 
m.in. stanowisko rozładunkowe terminalu regazyfi kacyjnego LNG, budowanego na lądzie. 
Projektantem budowli portu zewnętrznego w Świnoujściu jest Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors 
Sp. z o.o. w Gdańsku, a wykonawcą robót, w tym opisanych robót saperskich prowadzonych z udziałem podwyko-
nawcy, fi rmy Explosive S.C. – konsorcjum fi rm: Boskalis International B.V. (lider konsorcjum), Hochtief Construction AG, 
Hochtief Polska Sp. z o.o., Per Aarsleff A/S, Aarsleff Sp. z o.o., Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.  
Budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmuje dwie inwestycje: falochron osłonowy wraz z ostrogą przy 
istniejącym falochronie wschodnim, torem podejściowym i obrotnicą dla statków (inwestor: Urząd Morski w Szczecinie) 
oraz nabrzeże z  platformą technologiczną i estakadą dla instalacji przesyłowej LNG (inwestor: Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście SA).
SNC Lavalin i konsorcjum fi rm, którego liderem jest Saipem S.p.A., to projektant i wykonawca lądowej (technologicznej) 
części terminalu LNG, którzy nie byli zaangażowani w prace opisane w artykule.
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Pale wiercone zostały opisane w „IB” 
nr 3/2011, a rozwiercanie podstaw 
– „IB” nr 12/2012. Poszerzanie pod-
staw stosowane jest w przypadku 
niedostatecznej nośności pali. Dobre 
efekty uzyskuje się w przypadku wyko-
nywania tego zabiegu w gruntach spo-
istych. Problematyczne jest natomiast 
rozwiercanie podstaw pali w gruntach 
niespoistych i nawodnionych. Rozwią-
zaniem tego problemu jest zastosowa-
nie iniekcji podstaw pali, który to za-
bieg ma znacznie szersze możliwości 
stosowania od rozwiercania. 
Charakter pracy pala i wzbudzanych 
oporów pala przy wciskaniu sprawia-
ją, że projektowane pale wierco-
ne mogą wykazywać zbyt duże 
osiadania przy projektowanych 
obciążeniach. Wynika to z faktu, że 
do wzbudzenia oporów pala potrzeb-
ne jest jego zagłębienie w grunt pod 
wpływem obciążenia. Opory pobocz-
nicy pala rosną bardzo szybko i osią-
gają swoje maksymalne wartości przy 
przemieszczeniach rzędu 10–20 mm. 
Opory podstawy przyrastają natomiast 
dużo wolniej, a maksymalne wartości 
osiągają przy osiadaniach zbliżonych 
do 10% średnicy pala. Dla pali o śred-
nicy ponad 1 m są to wartości osiadań 
daleko wykraczające poza przydatność 
użytkową pali. Konieczne jest wtedy 
stosowanie bardzo dużych zapasów 
nośności, co powoduje wykorzystanie 
tylko niewielkiej części nośności gra-
nicznej pala. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym niekorzystnie na nośność 
pala jest naturalne odprężenie gruntu 
w podstawie pala podczas wykony-
wania. Nieumiejętne wykonanie może 

Podstawowym celem iniekcji jest takie wzmocnienie podłoża, 
aby jego opór był wzbudzany już przy niewielkich osiadaniach.

mgr inż. Piotr Rychlewski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Pale wiercone – zwiększanie nośności 
metodą iniekcji podstaw

Rys. 1 Siły działające na pal z iniektowaną podstawą: a) podczas zastrzyku, b) pod obciążeniem

Rys. 2 Kształt krzywej obciążenie-osiadanie pala z iniektowaną podstawą

jeszcze pogorszyć sprawę przez: potę-
gowanie efektu odprężenia zbyt dłu-
gim czasem wykonywania, niewłaściwe 
oczyszczenie dna otworu czy doprowa-
dzenie do przepływu wody do otworu 
i rozluźnienie otaczających gruntów.
Wstępne naprężenie podstawy pala 
za pomocą iniekcji może zniwelo-
wać wpływ niekorzystnych zjawisk 
występujących podczas wiercenia i na-
prawić część błędów wykonawczych.

Podstawowym celem iniekcji jest takie 
wzmocnienie podłoża, aby jego opór 
był wzbudzany już przy niewielkich 
osiadaniach, podobnie jak opór po-
bocznicy. Takie możliwości daje wstęp-
ne naprężenie podłoża. Siła parcia 
zaczynu wywołuje osiadanie podłoża 
podstawy, a jednocześnie wypycha 
trzon pala do góry. Wprowadzoną siłę 
równoważy ciężar pala i tarcie ujemne 
pobocznicy.
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Rys. 3 Schemat instalacji do iniekcji bezpośred-
niej podstaw pali

Fot. 1 Sztywna komora iniekcyjna na budowie obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Naprężenie podłoża podstawy po-
woduje, że krzywa osiadania pala 
jest bardziej płaska niż zwykłego pala 
wierconego. Pozwala to dopuszczać 
większe ich obciążenia niż typowych 
pali o zbliżonej nośności granicznej.
Iniekcje w podstawach pali wykonuje 
się w Polsce czterema metodami:
■  sztywnej komory zastrzykowej,
■  iniekcji bezpośredniej (bezkomoro-

wej),
■  elastycznej komory iniekcyjnej,
■  jet grouting.
Naprężanie podłoża zastrzykami 
poprzez specjalną sztywną komo-
rę, od dawna stosowane za granicą, 
było przedmiotem badań i zostało 
pomyślnie zrealizowane w kraju mię-
dzy innymi przez prof. Andrzeja Jaro-
miniaka. Zabieg okazał się skuteczny 
w gruntach piaszczystych. Wykona-
nie takiej iniekcji jest możliwe dzię-
ki zamontowaniu na spodzie kosza 
zbrojeniowego sztywnej komory wy-
pełnionej grubymi otoczakami. Z ko-
mory wyprowadzone są dwie rury, 
dzięki którym możliwe jest tłoczenie 
iniektu. Na fot. 1 pokazano przykład 
takiej komory.
Mankamentem tej metody jest ko-
nieczność montowania i wkładania 
do otworu ciężkiego elementu wy-
pełnionego kamieniami. Wątpliwości 
inżynierów budzi też zachowanie się 
podstawy pala, w przypadku gdy nie 
uda się wykonać iniekcji.
Instytut Badawczy Dróg i Mo-
stów wdrożył i sprawdził w prak-
tyce rozwiązanie, które eliminuje 
potrzebę stosowania specjalnej 
komory zastrzykowej (rys. 3). 
Umożliwia ono zarazem łatwe wie-
lokrotne powtarzanie zastrzyku 
i skuteczne naprężenie podłoża fun-
damentu. Polega na wbudowaniu 
w pal 1 instalacji z rurek zastrzyko-
wych 2, których końce są wyprowa-
dzone ponad głowicę pala. W dolnej 
części rurki mają otwory osłonięte za-
worami opaskowymi 4. Poziomy od-
cinek rurek na dnie otworu 3 osłania 
się poziomą elastyczną przeponą 5, 

która oddziela je od układanego be-
tonu pala. Iniekt 6 pod podstawę 
można tłoczyć w dowolnym czasie 
po jej zabetonowaniu, w jednej lub 
kilku fazach dzięki możliwości wypłu-
kania całej instalacji, aż do uzyska-
nia wymaganego ciśnienia. Opisane 
rozwiązanie zostało zastosowane na 
wielu budowach.
Efekty naprężenia podłoża spraw-
dzono próbnymi obciążeniami. Wy-
kazały one znaczące zmniejszenie 
osiadań pali, także w gruncie spo-
istym. Przy koszcie zabiegu odpo-
wiadającym cenie od 1 do 3 m pala 
uzyskuje się zwiększenie użytkowej 

nośności pala od 20 do 50%. Do-
datkową korzyścią jest wzrost bez-
pieczeństwa dzięki sprawdzeniu 
nośności każdego pala, co pozwala 
wykryć i poprawić pale niewłaściwie 
wykonane. Zabiegi powodują także 
ujednolicenie podatności wszystkich 
pali w fundamencie, co eliminuje siły 
wewnętrzne w konstrukcji wywołane 
różnicami osiadania pali. Wstępne 
propozycje dotyczące projektowania 
pali z podstawami naprężonymi przy 
użyciu instalacji iniekcyjnej opraco-
wano w IBDiM.
Jednym z ciekawszych przykładów 
zastosowań była budowa 186-metro-
wego wieżowca Centrum  Daewoo 
w Warszawie. Umiejętne wykonanie 
i zabieg naprężania podstaw pozwo-
liły uzyskać bardzo duże nośności pali. 
Trzy badane pale o średnicy 1,5 m 
i zagłębieniu 10 m, oparte w zagęsz-
czonych piaskach średnich i drobnych, 
przy obciążeniu projektowym 7,54 MN 
osiadły tylko 4,7, 6,4 i 9,0 mm, a przy 
maksymalnej sile 11 MN – odpowied-
nio 8,2, 11,9 i 17,0 mm.
Ciekawym przykładem jest posado-
wienie mostu przez Brdę w Bydgosz-
czy. W podłożu na głębokości 9–12 m 
występuje warstwa węgla brunatne-
go o zróżnicowanej wytrzymałości. 
Woda gruntowa w zagęszczonych 
piaskach warstwy nośnej ma napięte 
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Fot. 2 Instalacja do iniekcji bezkomorowej przymocowana do zbrojenia pala wielkośrednicowego

Fot. 3 Przykład instalacji bezkomorowej do iniekcji baret w wieżowcu Rondo 1 (rondo ONZ) w Warszawie

zwierciadło, stabilizujące się 2 m po-
nad wodą w rzece. Zastosowano tam 
pale z podstawami naprężanymi in-
iekcyjnie. Aby zapobiec rozluźnieniu 
piasków, przewidziano podwyższe-
nie platformy roboczej do palowania 
o około 3,5 m w celu zapewnienia 
ciśnienia wody w otworze dosta-

tecznie przewyższającego ciśnienie 
w podłożu. W trakcie wykonywania 
pierwszych podpór nie spełniono 
tych wymagań i niektóre pale miały 
pod podstawą rozluźnione podło-
że. Objawiało się to na powierzchni 
różnym poziomem zbrojenia pala, 
wynikającym z wypełnienia części 

wywierconego otworu  napływają-
cym gruntem. W czasie iniekcji tych 
pali, powtarzanej dwu- lub trzykrot-
nie, wtłoczono w podstawy pali od 
900 do 2080 l zaczynu cemento-
wego. W prawidłowo wykonanych 
palach w podobnych warunkach 
gruntowych objętość wtłoczonego 
zaczynu wynosi 200–300 l, zależnie 
od średnicy podstawy. Zbadano noś-
ności dwóch pali wybranych z tych, 
w których podstawy wtłoczono po-
nad 1000 l zaczynu. Uzyskano dobre 
wyniki mimo stwierdzonych uchy-
bień wykonawczych. W tym przy-
padku iniekcja podstaw umożliwiła 
naprawę popełnionych błędów.
Tego rodzaju iniekcję można z po-
wodzeniem zastosować w baretach. 
W Warszawie zrealizowano już kilka 
wieżowców, których fundamenty ze-
spolone zawierają barety z iniekto-
wanymi podstawami. Przykład pierw-
szej takiej instalacji według patentu 
IBDiM pokazano na fot. 3.
Kolejnym etapem było opracowanie 
przez Politechnikę Gdańską instalacji 
z komorą elastyczną, która różni się 
w sposób zasadniczy od wcześniej-
szych rozwiązań (fot. 4).
Pionowe rury w szkielecie zbroje-
niowym połączone są w podstawie 
równoległymi blachami, bez potrze-
by wykonywania zaworów zwrot-
nych. Całość zamknięta jest w pół-
przepuszczalnym worku wykonanym 
najczęściej z geotkaniny. Przed be-
tonowaniem pala worek wypełnia 
się zawiesiną bentonitową, która po 
zabetonowaniu pala jest w trakcie in-
iekcji zastępowana zaczynem cemen-
towym. Prowadzenie iniekcji w worku 
zabezpiecza zaczyn przed wypływem 
na powierzchnię terenu i iniekcją po-
bocznicy. W stosunku  do instalacji 
bezkomorowej wymagana jest dodat-
kowa operacja technologiczna. Na-
leży zwrócić uwagę, czy wypełnianie 
worka w podstawie zawiesiną wodną, 
nie prowadzi do niekorzystnych zmian 
właściwości, jeśli grunty są spoiste 
i wrażliwe na namakanie.
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Fot. 4 Przykład zbrojenia pala z instalacją z komorą elastyczną  

Metodą, która ostatnio znajduje 
pozytywną weryfi kację w praktyce, 
jest zastosowanie technologii jet 
grouting. Iniekcję wysokociśnienio-
wą wykonuje się pod podstawą pala 
przez otwory wywiercone w rdze-
niu pala. Zwykle wykonuje się iniek-
cję w dwóch lub trzech punktach. 
Jest to dobra metoda wzmocnienia 
pali. Przy wykonywaniu nowych pali 
otwory można przygotować wcześ-
niej w przekroju pala. Iniekcja jet 
grouting powoduje poszerzenie 
przekroju efektywnego podsta-
wy pala i zwiększa jego nośność, 
i redukuje osiadania.

REKLAMA



86
INŻYNIER BUDOWNICTWA

technologie

W naszym kraju w latach 1968–2000 
zrealizowano zakrojony na szero-
ką skalę program budowy mieszkań 
z tzw. wielkiej płyty.
Prefabrykacja systemowa wielkopłyto-
wa rozwiązała w dużej części, w krót-
kim czasie, problem mieszkaniowy, 
lecz wraz z upływem czasu elewacje 
uległy degradacji.
Wprowadzony został zatem szeroki 
program termomodernizacji. 
Bardzo dużym i częstym błędem jest rea-
lizacja termomodernizacji bez przepro-
wadzenia wnikliwej oceny technicznej 
wieszaków elewacyjnych w płytach war-
stwowych i ich wzmocnienia. Zachodzi 
konieczność wzmocnień konstrukcji 
budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych wykonanych w technologii wiel-
kopłytowej przed planowaną termomo-
dernizacją lub w razie bezpośredniego 
zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji 
budynków.
W przypadku modernizacji obiektów 
z tzw. wielkiej płyty szczególne zna-

Problemy wzmocnień wielkiej płyty
przed termomodernizacją

Ważny jest stan techniczny nie tylko samej powierzchni 
zewnętrznej ściany prefabrykowanej, ale także sposób 
i jakość zakotwienia warstwy fakturowej w warstwie nośnej. 

inż. Kazimierz Staszałek
rzeczoznawca budowlany

czenie ma stan techniczny nie tylko 
samej powierzchni zewnętrznej ściany 
prefabrykowanej, ale przede wszyst-
kim sposób i jakość zakotwienia war-
stwy fakturowej w warstwie nośnej.
Dotychczasowe doświadczenia eks-
ploatacyjne i wyniki badań dają 
podstawy do niskiej oceny poziomu 
wykonania i montażu elementów 
płyt warstwowych, co wpływa na 
przyśpieszoną degradację konstrukcji.
Zły stan techniczny elewacji budynków 
wielkopłytowych wskazuje jednoznacznie Rys. 1    Schemat montażu dodatkowego łącznika w żelbetowej ścianie trójwarstwowej

Rys. 2    Schemat połączenia warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty: P – obciążenia przenoszone przez ramiona 
wieszaków, R – pręt rozciągany, S – pręt ściskany, D – pręt dystansowy przejmujący niewielką siłę ściskającą
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na konieczność wnikliwej oceny wad 
i uszkodzeń, które powinny zostać usu-
nięte bądź naprawione przed docieple-
niem ścian zewnętrznych.
Normy obowiązujące w ubiegłych la-
tach stawiały niewielkie wymagania 
w porównaniu ze stosowanymi obec-
nie, a często również one nie były zbyt  
rygorystycznie przestrzegane.
Jak wynika z instrukcji Instytutu Tech-
niki Budowlanej oraz badań i ekspertyz 
technicznych, większość budynków 
wielkopłytowych w Polsce nie spełnia 
branżowej normy BN-79/8812-01 Kon-
strukcje budynków wielkopłytowych.
Respektując ustawę – Prawo budowla-
ne (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) rozdział 
6 art. 61 Właściciel lub zarządca obiek-

tu budowlanego jest zobowiązany 
użytkować obiekt zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać go w na-
leżytym stanie technicznym estetycz-
nym, nie dopuszczając do nadmier-
nego pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej 
w zakresie związanymi z wymogami 
(art. 5 ust. 1 pkt 1–7, tj. 1 ppkt a) bez-
pieczeństwa konstrukcji.
Brak zdecydowanych działań w za-
kresie wzmocnienia budynków albo 
też stosowanie rozwiązań doraźnych 
daje znikomy efekt i powoduje za-
grożenie trwałości płyt – m.in. przez 
korozję oraz zwiększenie obciążenia 
wieszaków.
Po przeprowadzeniu modernizacji bu-
dynku jest już ograniczona możliwość 
kontroli stanu technicznego płyt trój-
warstwowych, a wprowadzenie do-
datkowych obciążeń, w stosunku do 
pierwotnych założeń konstrukcyjnych,  

Fot. 1    Znaczne spękania warstwy fakturowej trój-
warstwowej płyty ściennej powstałe na skutek 
degradacji wzajemnych połączeń z warstwą 
konstrukcyjną (nośną) płyty. Widoczne prowi-
zoryczne naprawy i uszczelnienia spękań oraz 
wyszczerbień płyt

Rys. 3.1    Schemat wieszaka połączenia warstwy fakturo-
wej z warstwą nośną płyty: 1 – wieszak, 2 – pręt 
kotwiący, 3 – warstwa fakturowa, 4 – warstwa 
izolacyjna, 5 – warstwa nośna, 6 – zbrojenie

Rys. 3.2    Schemat szpilki stabilizatora połączenia 
warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty: 
3 – warstwa nośna, 4 – warstwa izolacyjna, 
5 – warstwa fakturowa, 6 – szpilka, 7 – siatka 
zbrojeniowa, 

Fot. 2    Typowe, występujące w narożu otworu w płycie, 
spękanie warstwy fakturowej trójwarstwowej 
płyty ściennej powstałe na skutek degradacji 
wzajemnych połączeń z warstwą konstrukcyjną 
(nośną) płyty

Fot. 3    Awaria płyty (stan zagrożenia życia, zdrowia 
i mienia). Odspojenie warstwy fakturowej płyty 
powstałe na skutek utraty wzajemnych połączeń 
z warstwą konstrukcyjną (nośną) płyty

może spowodować zmianę rozkładu 
naprężeń w płycie.
Ocieplając budynek w technologii lek-
ko-mokrej, zwiększa się obciążenie na 
1m2 powierzchni ściany średnio o oko-
ło 0,15–0,30 kN.
W przypadku złego stanu tech-
nicznego wieszaków oraz prętów 
kotwiących warstwę wierzchnią 
z warstwą konstrukcyjną zachodzi 
obawa zerwania połączenia, a co 
za tym idzie przemieszczenia się 
prefabrykatów ściennych wzglę-
dem siebie.
Z mojego doświadczenia zawodowe-
go mogę podać wiele przypadków 
zerwania się warstwy elewacyjnej płyt 
warstwowych przed i po wykonaniu 
ocieplenia. W takich przypadkach 
pojawia się bezpośrednie zagrożenie 
życia osób przebywających w pobliżu 
elewacji w czasie jej zerwania!
Przyczyną zerwania warstwy elewacyj-
nej jest przeważnie korozja wiesza-
ków, wadliwe ich rozmieszczenie 
lub ich całkowity brak. Wieszaki 
często były wykonywane ze stali zwy-
kłej lub nierdzewnej.
Stal zwykła ulega korozji, często cał-
kowicie, w zasiarczonej warstwie ocie-
plenia, stal nierdzewna natomiast ma 
mniejszą rozciągliwość, a z biegiem lat 
również jest niszczona korozją mię-
dzykrystaliczną i po obciążeniu docie-
pleniem zrywa się „jak żyletka”.
Trwałość ocieplenia zależy głów-
nie od stabilności podłoża, a w pły-
tach zewnętrznych warstwowych od 
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zamocowania warstwy elewacyjnej do 
warstwy konstrukcyjnej. Często wystę-
pują zarysowania warstwy docieplenio-
wej elewacji,  szczególnie w technologii 
lekko-mokrej, tam gdzie nie dokonano 
właściwej oceny przed dociepleniem 
i nie dokonano wzmocnień.
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
użytkowników i trwałość budynków 
z płyt elewacyjnych warstwowych na-
leży planowaną ich termomodernizację 
wykonywać na podstawie opracowa-
nej dokumentacji, która bezwzględnie 
będzie zawierać: 

■  szczegółową ekspertyzę budowlaną, 
■  projekt wzmocnienia płyt warstwo-

wych,
■  projekt termomodernizacji.
Każde badanie stanu techniczne-
go płyt warstwowych powinno 
być dokonane przy użyciu odpo-
wiedniego sprzętu elektroniczne-
go, np. ferroskanem magnetycznym 
przy współpracy ze skanerem i kom-
puterem.
Badanie takie określi wiarygodnie ilość 
i stan zużycia wieszaków oraz zgod-
ność zamocowania w warstwie kon-
strukcyjnej i elewacyjnej.
Ocena powinna być dokonana przez 
rzeczoznawcę budowlanego i na jej 
podstawie powinien być opracowany 
projekt wzmocnienia płyt warstwo-
wych wielkiej płyty.
Obecnie na rynku budowlanym wy-
stępuje wiele atestowanych systemów 
wzmocnień i działa wiele fi rm specja-
listycznych, np.: Inwestbud Holding 
– kotwa K2, EJOT, Hilti – HWB.

Fot. 4    Odkrywka w miejscu występowania wieszaka trój-
kątnego. Widoczne wadliwe połączenie warstwy 
fakturowej z warstwą konstrukcyjną (nośną) płyty 
– brak pręta kotwiącego

Wyboru systemu i rodzaju kotwy 
należy dokonać w fazie projekto-
wania. Przy wyborze kotwy trzeba się 
kierować nie tylko ceną, ale liczbą na-
wierceń oraz rodzajem i głębokością 
zamocowania kotwy w płycie kon-
strukcyjnej.
Przyjęty cykl postępowania może przy-
nieść efekty tylko pod jednym wa-
runkiem – władze administracji pań-
stwowej będą wymagać do wydania 
pozwoleń na docieplenia wielkiej pły-
ty powyższych opracowań, a nadzór 
budowlany bez wzmocnień wielkiej 
płyty przed dociepleniem nie dokona 
odbioru.

Literatura
I. Woyzbun, M. Wójtowicz, Metodyka oceny 

stanu technicznego wielkopłytowych war-

stwowych ścian zewnętrznych, instrukcja ITB 

nr 4374/2002, Budynki wielkopłytowe – wy-

magania podstawowe (w nowelizacji).

Bezpieczeństwo domowej instalacji elektrycznejBBeBeBeBeBeBezpzpzpzpzpzpppiieieieieieieczczczczczcz ńeńeńeńeńeńeń ttstststststwowowowowowo ddddddd domomomomomomoowowowowow jjejejejejejejjj iiiiiii insnsnsnsnsnsttatatatatatalllalalalalala jcjcjcjcjcjcjjjiiiiiii llelelelelelel kkekekekekekekttrtrtrtrtrtrycycycycycycy znznznznznzn jjejejejejejjj
Instalacja elektryczna jest integralnym elementem każdego domu. Jako że na ogół nie wymaga praktycznie żadnych corocznych prac konserwacyj-

nych, często przyjmowana jest za pewnik. Takie podejście wydaje się jednak zbyt ryzykowne, jeśli mamy do czynienia z elektrycznością. Statystyki 

mówią same za siebie – w Polsce niesprawdzone instalacje elektryczne co roku powodują w domach około 8000 pożarów. W ich wyniku śmierć 

ponosi prawie 300 osób, a jeszcze więcej zostaje poważnie rannych. Dlatego też, by ochronić dom przez potencjalnymi zagrożeniami elektryczny-

mi, ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. 

p p j ę j j p y g y p p j y g y y

imimi,, wa waażneżneżnee jje jeje tstst st przprzprzp testestestrzerzeeganganga iieie e kilkilkilkukku ku podpp stawowychychychch za za za dsadsadsadad. 

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

To chyba nic dziwnego, że instalacja elektryczna, jak 
wszystko inne w domu, zużywa się z biegiem lat. Nic 
przecież nie trwa wiecznie. Tak więc, aby upewnić 
się, że działa ona właściwie, a przy tym wykorzystu-
je najnowsze technologie bezpieczeństwa, najlepiej 
zadbać o jej przegląd. Powinien być on wykonany 
przez kompetentnego, wykwalifi kowanego elektry-
ka co najmniej co 10 lat. Wcześniejszy przegląd jest 
zalecany w sytuacji, kiedy: 
–  właśnie przeprowadziłeś się do nowego domu;
–  znacznie obciążyłeś instalację elektryczną, dodając 

urządzenia o dużym poborze energii;
–  zauważyłeś niepokojące sygnały, które mogą 
świadczyć o wadach twojej instalacji elektrycznej.

NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY

Każde, nawet drobne iskrzenie w gniazdku może 
stanowić poważne zagrożenie i doprowadzić do 
pożaru, wstrząsu elektrycznego czy śmiertelnego 

porażenia prądem elektrycznym. Dlatego też właści-
ciele domów powinni być szczególnie czujni na wy-
mienione niżej niepokojące sygnały i reagować tak 
szybko, jak to możliwe: 
–  częste wybijanie bezpieczników lub przełączanie 

się wyłącznika samoczynnego;
–  migotanie lub przygasanie światła;
–  zanikanie napięcia;
–  zapach przepalonych przewodów;
–  skwierczenie lub brzęczenie z instalacji elektrycznej;
–  gorące, odbarwione elementy instalacji elektrycz-

nej, jak np. przewody, wtyczki, zaślepki;
–  porażenie prądem, nawet lekkie mrowienie, przy 

użytkowaniu jakichkolwiek urządzeń w domu.

PRZYKŁADY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Poza uświadomieniem sobie potencjalnych zagro-
żeń związanych z niesprawną instalacją elektrycz-
ną, zaleca się zamontowanie takich elementów 
elektrycznych, które zwiększają bezpieczeństwo 

w twoim domu. Nie chodzi tu tylko o standardo-
we bezpieczniki i wyłączniki. Dodatkowa ochrona 
za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) 
w wielu przypadkach może uratować życie. Auto-
matycznie odłączy napięcie, kiedy tylko wykryje, że 
prąd płynie nie w obwodzie, a przez ludzkie ciało. 
Ponadto, warto zamontować odpowiednie gniazda 
wtykowe (np. hermetyczne lub bryzgoszczelne sto-
sowane w łazienkach, kuchniach i garażach, czyli 
miejscach, gdzie woda może łatwo dostać się do 
urządzeń elektrycznych)  lub chociaż osłonić je przy 
użyciu różnego rodzaju zaślepek. Budynki powinny 
być również wyposażone w instalacje odgromowe 
tak, aby w przypadku wyładowania atmosferyczne-
go czy przepięcia prąd znalazł bezpieczną drogę do 
ziemi. 

W końcu powinniśmy pamiętać, że, jeśli chodzi 
o elektrykę, zdrowy rozsądek jest zawsze najlep-
szym doradcą. 

T ł u m a c z e n i e tekstu ze str. 54
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Włókna stalowe i beton z do-
datkiem włókien stalowych ist-
nieją na rynku od ponad 50 lat. 
W ciągu tego czasu stosowanie 
włókien stalowych jako zbroje-
nie betonu stało się powszech-
ne w takich konstrukcjach jak 
posadzki na gruncie, betony na-
tryskowe, obudowy tuneli i ele-
menty prefabrykowane. Można 
dzisiaj uznać, że beton zbrojony 
włóknami stalowymi to jeden 
z materiałów budowlanych do-
stępnych na rynku. Również nor-
my dotyczące włókien stalowych 
przeszły długą drogę. Z pozycji 
zaleceń, np. CUR 10 (Zalecenia 
dotyczące projektowania pod-
partych sprężyście betonowych 
posadzek i nawierzchni, Holan-
dia) i TR34 (Raport Techniczny 
34, Wielka Brytania), powoli 
zmierzaliśmy w kierunku norm 
europejskich. Niemieckie zalece-
nia DAFStb (Niemiecki Komitet 
Żelbetonu) i europejska norma 
Model Code 2010 są normami 
do wymiarowania konstrukcji 
betonowych zbrojonych włók-
nami stalowymi. Te nowe nor-
my otwierają drzwi do nowych 
i innowacyjnych zastosowań 
włókien stalowych. Zbrojąc ten 
rozwój, Bekaert wprowadził na 
rynek dwa nowe włókna stalowe 
Dramix®.  

Istota zachowania się włók-
na stalowego w betonie
Włókna stalowe zmieniają właściwo-
ści betonu. Zamieniają twardy, kru-

Włókna stalowe Dramix®

Zbrojąc przyszłość

chy materiał w materiał plastyczny. 
Jeśli rozważymy zachowanie się poje-
dynczego włókna w matrycy betono-
wej, to zauważymy, że najistotniejsze 
w nim jest kontrolowane wyciąganie 
włókna z betonu. Kiedy włókno most-
kuje rysę, pojawia się w nim napręże-
nie rozciągające. Zanim to naprężenie 
osiągnie swoją maksymalną wartość, 
włókno powinno być stopniowo wy-
ciągane. Jeśli włókno zaczyna się 
przesuwać za szybko, naprężenie, 
jakie jest w stanie przenieść włókno, 
nie będzie w pełni wykorzystane. Jeśli 
włókno jest zbyt mocno zakotwione 
w betonie, włókno zatrzaskuje się 
i beton nie uplastycznia się. 

Grupa włókien stalowych 
Dramix® 3D
Grupa włókien stalowych Dramix® 3D 
(rys. 1) to oryginalne włókna Dramix®, 
takie jakie znaliśmy przez ostatnie po-
nad 40 lat, teraz oferowane pod zmie-
nioną nazwą: rodzina 3D.  

40 lat temu tradycyjne końcówki 
kotwiące włókna zostały zoptyma-
lizowane dla wytrzymałości stali na 
rozciąganie równej ok. 1050 MPa. 
Wyciąganie włókna z betonu na-
stępuje, gdy wytrzymałość stali na 
rozciąganie osiąga wartość 450
–900 MPa. Badania nauczyły nas, 
że zwiększanie wytrzymałości drutu 
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na rozciąganie nie poprawia znacz-
nie efektywności włókna w betonie. 
Wyciąganie włókna zachodzi na tym 
samym poziomie wytrzymałości, nie-
zależnie od oporu drutu. Aby zwięk-
szyć efektywność jednego włókna 
z końcówkami kotwiącymi, takimi jak 
Dramix® 3D, dużo bardziej efektyw-
niejsze jest zwiększenie smukłości 
włókna, tj. zwiększenie stosunku 
L/d (L – długość włókna, d – średni-
ca włókna). Innymi słowy: dla danej 
długości włókna zmniejszenie jego 
średnicy. 

Powszechnie wiadomo, że włókno 
3D 80/60BG (L/d = 80) jest bardziej 
efektywne niż włókno 3D 65/60BG 
(L/d = 65) i dużo bardziej efektywne 
niż włókno 3D 45/50BL. 
W celu łatwego i równomiernego 
wymieszania w mieszance betono-
wej włókien o wysokiej smukłości 
(L/d ≥ 55), zaleca się klejenie włókien 
w pasma.  

Grupa włókien stalowych 
Dramix® 4D
Rodzina włókien 4D (rys. 2) z ulepszo-
nymi końcówkami kotwiącymi zacho-
wuje się w betonie na tej samej zasadzie 
wyciągania co włókna 3D. Dużo wyższa 
wytrzymałość stali na rozciąganie włók-
na 4D (1450 MPa) w połączeniu ze zop-
tymalizowanymi końcówkami kotwią-
cymi powoduje, że wyciąganie włókna 
z betonu następuje, gdy wytrzymałość 
stali na rozciąganie osiąga wyższą war-
tość niż ma to miejsce w przypadku 
włókien serii 3D (rys. 4). 
Końcówki kotwiące zostały przeprojek-
towane i zoptymalizowane, aby funkcjo-
nować w perfekcyjnej symbiozie z wyż-
szą wytrzymałością stali na rozciąganie. 
Intensywne prace badawcze wykazały, 
że najlepszą efektywność względną przy 
stosowaniu włókien 4D w porównaniu 
do włókien 3D uzyskuje się w odnie-
sieniu do wytrzymałości fR1 (resztkowa 
wytrzymałość na rozciąganie przy zgina-
niu, przy szerokości rysy CMOD równej 
0,5 mm) – rys. 5. To czyni włókno ide-
alnym dla konstrukcji projektowanych 
w Granicznym Stanie Użytkowalności. 

Rys. 2 Dramix® 4D 

Rys. 3 Dramix® 5D 

Badania dowiodły, że połączenie 
dwóch rodzajów zbrojeń: włókna sta-
lowe Dramix® 4D i tradycyjne zbrojenie 
betonu, jest idealne dla hamowania 
powstawania rys i ich poszerzania się 
w kurczącym się betonie. Wymiaro-
wanie konstrukcji zgodnie z EC2, speł-
niającej wymaganie dużej szczelności, 
tj. szerokość rysy ≤ 0,15 mm, oznacza 
bardzo dużą ilość siatek lub/i prętów 
stalowych. Bekaert opracował specjalny 
program do wymiarowania posadzek 
na maksymalną szerokość rysy, zbrojo-
nych jednocześnie włóknami stalowymi 
Dramix® 4D i zbrojeniem tradycyjnym 
w postaci siatek stalowych. Wiemy 
od wykonawców, że tak wykonana 
posadzka pozwala obniżyć koszty do 
35%, nie mówiąc o oszczędnościach 
czasu wykonywania. Po prostu, zamiast 
układać wiele prętów stalowych, moż-
na zastosować tylko siatkę stalową, 
zamiast układać dwie siatki stalowe, 
można ułożyć tylko jedną.  Rys. 4 Badanie wyciągania włókien Dramix® 3D, 4D i 5D z betonu
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Rys. 5 Normowe badanie wytrzymałości resztkowej betonu z dodatkiem włókien stalowych 
Dramix® 3D, 4D i 5D

Rys. 6 Wykres rozciągania stali, z której wykonane są włókna stalowe Dramix® 3D, 4D i 5D 

Możliwości włókna 4D stały się prak-
tycznie nieograniczone.

Grupa włókien stalowych 
Dramix® 5D
Rodzinę włókien stalowych Dramix® 
5D (rys. 3) można uznać za rewolu-
cję w betonach zbrojonych włóknami 
stalowymi. To jest ponownie wynale-
ziony beton z dodatkiem włókien sta-
lowych! 
Plastyczność fi brobetonu otrzy-
mywana jest przez kontrolowane 
wyciąganie włókna z betonu, jak 
w przypadku włókien 3D i 4D, ale 
dzięki wydłużeniu się drutu. Po-
dwójne końcówki kotwiące gwa-
rantują perfekcyjne zakotwienie 
(rys. 4). Dzięki zaprojektowanemu 
kształtowi, włókno zakotwione jest 
w betonie na 100%. Ultra wysoka 
wytrzymałość stali na rozciąganie 
(> 2200 MPa) razem ze zdolnością 
do wydłużenia równą 6% czyni to 
włókno wyjątkowym. Plastyczność 
betonu jest uzyskana dzięki możli-
wości wydłużenia drutu, a nie wycią-
ganiu go z betonu (rys. 6). Każde po-
szczególne włókno pracuje na 100% 
swoich możliwości w strefi e rozcią-
gania konstrukcji betonowej. Beton 
z dodatkiem włókien 5D w ilości 
35 kg/m3 i więcej, poddany normo-
wemu badaniu zginania na belkach, 
wykazał się znaczącym wzmocnie-
niem przy zginaniu (rys. 5). Możemy 
zatem naprawdę mówić o konstruk-
cyjnym włóknie stalowym. 

Dzięki swojej unikatowej zdolności do 
wzmocnienia betonu przy zginaniu, 
przy umiarkowanych ilościach do-
danych do betonu, 5D jest idealnym 
włóknem do zastosowań konstruk-
cyjnych. Włókna 5D świetnie spraw-
dzają się wówczas, gdy zdolność do 
przenoszenia momentów zginających 
jest decydująca w wymiarowaniu 
konstrukcji. 
Zbrojenie betonu włóknami stalo-
wymi typu „tylko włókna” może być 
wykonane w konstrukcjach takich jak: 

posadzki na palach, posadzki wspiera-
jące konstrukcje dachowe, płyty fun-
damentowe pod budynki wielokondy-
gnacyjne. Wtedy można bezpiecznie 
i ekonomicznie stosować włókno 
Dramix® 5D jako jedyne zbrojenie. 
W bardzo wielu przypadkach włók-
no 5D może albo całkowicie zastąpić 
zbrojenie konstrukcyjne, albo znacznie 
zmniejszyć ilość zbrojenia tradycyjne-
go, tj. siatek i prętów stalowych. 

Dzięki możliwościom konstrukcyjnym 
włókien Dramix® 4D i 5D nasza wy-
obraźnia może pokonywać coraz wię-
cej ograniczeń.

Więcej informacji o włóknach stalo-
wych Dramix® 4D i 5D oraz ich zasto-

sowaniach można uzyskać na stronie 
http://dramixclub.bekaert.com

Hendrik Thooft
Menadżer Globalnego Rynku Produktu
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Potrzeba stosowania 
środków antyadhezyjnych
Cechą wyróżniającą beton jako ma-
teriał konstrukcyjny jest możliwość 
formowania z niego elementów 
o praktycznie dowolnym kształcie. 
W przypadku prefabrykatów realizuje 
się to w odpowiednio przygotowa-
nych formach, z reguły wielokrotnego 
użycia. W przypadku konstrukcji mo-
nolitycznych stosowane są systemowe 
bądź indywidualne deskowania, które 
najczęściej także można wielokrotnie 
używać.
Sam proces formowania polega na 
szczelnym wypełnieniu formy (kon-
strukcji odwzorowującej) mieszanką 
betonową, która w tej fazie posiada 
cechy cieczy. W zależności od stop-
nia skomplikowania kształtu oraz do-
branej technologicznie konsystencji 
mieszanki betonowej stosowane są 
różne metody zagęszczania, 
charakteryzujące się różnym 
sposobem wzbudzenia (wi-
bracja wgłębna, wibracja ze-
wnętrzna, docisk, wibropraso-
wanie itp.) i różnym zużyciem 
energii.
Po ułożeniu betonu w formie 
rozpoczynają się chemicz-
ne procesy wiązania i twardnienia. 
Cement stosowany w betonie jako 
spoiwo w wyniku przemian i reakcji 
zamienia się m.in. w wodorotlenek 
wapniowy, który jest sprawcą wy-
soko alkalicznego środowiska. Jako 
silna zasada wykazuje właściwości 
żrące, które są szkodliwe w przy-

Środki antyadhezyjne do betonu
– czy bez nich beton mógłby jakoś wyglądać?

Jedynym sposobem uniknięcia skutków przylegania stwardnia-
łego betonu do formy jest stosowanie odpowiednio dobranego 
środka antyadhezyjnego.

dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska
Centrum Technologiczne Budownictwa 
przy Politechnice Rzeszowskiej

padku zetknięcia ze skórą, wpływa 
także na reakcje powierzchniowe 
pomiędzy materiałem formy a beto-
nem. Skutkiem ich jest bardzo moc-
ne przyleganie stwardniałego 
betonu do formy. Prowadzi to 
w konsekwencji w trakcie rozfor-
mowywania (rozdeskowywania) 
do dwóch niepożądanych efek-
tów – uszkodzenia powierzchni 
uformowanego elementu betono-
wego lub uszkodzenia formy (de-
skowania). Uszkodzenie powierzchni 
betonu wymaga z reguły naprawy ze 
względu na projektowaną trwałość 
konstrukcji, a w przypadku betonów 
o oczekiwanych parametrach wizual-
nych (np. beton architektoniczny) 
może go całkowicie zdyskwalifi ko-
wać i doprowadzić do wyburzenia 
elementu i ponownego wykonania. 
Uszkodzenie formy to także koszty 

naprawy lub konieczność wycofania 
z użycia. Jedynym sposobem unik-
nięcia problemów pozostaje zasto-
sowanie odpowiednio dobranego 
środka antyadhezyjnego, którego 
zadaniem jest zminimalizowanie sił 
spójności pomiędzy stykającymi się 
materiałami.

Co to są środki antyadhezyjne 
do betonu?

Należy wyraźnie stwierdzić, że be-
tonowanie to niejedyna czynność 
technologiczna w technice, w któ-
rej istnieje konieczność stosowania 
środków antyadhezyjnych. W zasa-
dzie zawsze, gdy mamy do czynienia 
z formowaniem (odwzorowywaniem 
formy) jakichś wyrobów, np. z two-
rzyw sztucznych, szkła, ceramiki, to 
w końcowych etapie produkcji napo-
tykamy problem łatwego wyciągnię-
cia elementu z formy.
Preparaty antyadhezyjne nie są 
objęte wymogami normowymi, 
tak jak to jest w przypadku np. do-
mieszek do betonu czy dodatków do 
betonu, ale można je zaszeregować 
do wspólnej grupy wyrobów tzw. 
chemii budowlanej. W normie PN-EN 

13670:2011 Wykonywanie 
konstrukcji betonowych za-
warto w rozdz. 5.2.2 sformu-
łowanie dwóch podstawo-
wych wymogów dla środków 
antyadhezyjnych:
■  środki antyadhezyjne należy 

dobierać i stosować w taki 
sposób, aby nie miały szko-
dliwego wpływu na beton, 
stal zbrojeniową, stal sprę-
żającą, deskowanie i kon-
strukcję;

■  środki antyadhezyjne nie powinny 
wpływać w sposób niezamierzony 
na barwę, jakość powierzchni kon-
strukcji ani na poszczególne warstwy.

Środkiem antyadhezyjnym może być 
prawie każda substancja wywołująca 

efekt likwidacji lub zmniejszenia adhezji, 
byle nie szkodziła betonowi 

lub deskowaniu.
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Z tego wynika, że środkiem antyadhe-
zyjnym może być w zasadzie prawie 
każda substancja wywołująca efekt 
likwidacji lub zmniejszenia adhezji, 
byleby tylko nie szkodziła betonowi 
lub deskowaniu.
Najczęściej stosowane do tej pory pre-
paraty jako antyadhezyjne to substan-
cje oleiste pochodzenia mineralnego 
lub roślinnego, z reguły modyfi kowa-
ne dodatkami poprawiającymi działa-
nie lub poprawiającymi ich aplikację. 
Mogą dodatkowo zawierać rozcień-
czalniki lub występować w postaci 
emulsji wodnych. Coraz częściej sto-
sowane są preparaty w formie past 
wykorzystujących syntetyczne woski, 
parafi ny lub żywice. Istotną właści-
wością oczekiwaną od nowoczesnych 
środków antyadhezyjnych jest ich bio-
degradowalność.

Dobór środków 
antyadhezyjnych
Dobór odpowiedniego środka anty-
adhezyjnego musi być adekwatny do 
oczekiwanego celu, a także odniesio-
ny do konkretnych warunków tech-
nologicznych wbudowywania betonu 
w konstrukcję.
Podstawowe funkcje celu to jakość 
i wygląd powierzchni betonu, które 
powinny być zdefi niowane przez pro-
jektanta konstrukcji. Inne oczekiwania 
będą w przypadku jakiegokolwiek be-
tonu zdefi niowanego jako „architek-
toniczny”, a zupełnie inne w stosunku 
do przeciętnego, zwykłego betonu 
konstrukcyjnego, który z reguły jest 
docelowo zasłonięty materiałami lub 
elementami wykończenia.
Jednym z ważniejszych czynników 
decydujących o wyborze konkret-
nego preparatu jest rodzaj ma-
teriału użytego na deskowanie 
(formę). Przede wszystkim ważny jest 
podział na materiał nasiąkliwy (np. 
tarcica drzewna) lub nienasiąkliwy 
(sklejki wodoodporne, blaty stalowe, 
tworzywa sztuczne itp.) oraz warunki 
dojrzewania betonu – naturalne lub 
możliwość nagrzewania betonu.

W przypadku wysokich temperatur 
towarzyszących betonowaniu moż-
na doprowadzić do niekorzystnego 
przesuszenia zaimpregnowanych po-
wierzchni. Odwrotnie, w niskich tem-
peraturach, np. zimowych, stosowanie 
preparatów w postaci emulsji wodnych 
może doprowadzić do ich przemro-
żenia i złuszczenia z przygotowanych 
powierzchni deskowania. W większości 
przypadków w obniżonych temperatu-
rach znacznie wzrasta lepkość materia-
łów, co prowadzi do trudności w ich 
nanoszeniu i równomiernym rozpro-
wadzaniu.
Stosowane powszechnie środki anty-
adhezyjne, głównie ze względu na 
oczekiwaną od nich biodegradowal-
ność, charakteryzują się dość krótkim 
czasem przydatności do stosowania 
po naniesieniu na formę i wyekspo-
nowaniu jej na czynniki zewnętrzne 
(temperatura, nasłonecznienie, opa-
dy atmosferyczne, wiatr itp.). Czas 
operacji technologicznych związa-
nych z przygotowaniem deskowania 
i zbrojenia bywa często na tyle długi, 
że pierwotnie naniesiona warstwa pre-
paratu może okazać się nieskuteczna. 
Czynnik ten należy uwzględnić przy 
wyborze rodzaju środka lub wymusza-
jąc minimalizację czasu trwania robót 
przygotowawczych.
W przypadku skomplikowanych be-
tonowań często konieczne jest do-
datkowe czyszczenie deskowania 
i zbrojenia tuż przed rozpoczęciem 
betonowania – środek antyadhezyj-
ny powinien wtedy być odporny na 
czynności związane z czyszczeniem 
(np. zlewanie wodą).

Sposób aplikacji środków 
antyadhezyjnych
Czasy stosowania przepracowanych 
olejów jako środków antyadhezyjnych, 
nanoszonych przez przesycone nimi 
szmaty lub miotły, na szczęście minęły, 
a wraz nimi minęła era im więcej, tym 
lepiej. Obecnie stosowane środki 
antyadhezyjne charakteryzują się 
jedną wspólną cechą: im cieńsza 

i bardziej równomierna warstwa 
preparatu, tym lepiej. Eliminuje się 
tym samym możliwość wymieszania 
zbyt dużej ilości naniesionego środka 
z wierzchnią warstwą betonu, a to za-
wsze może być szkodliwe.
Preparaty, w zależności od ich postaci, 
konsystencji i lepkości, nanosi się na 
zawsze dokładnie oczyszczone po po-
przednich betonowaniach powierzch-
nie formy lub deskowania, stosując 
metodę natrysku niskociśnieniowego 
lub smarowania przy użyciu gąbek, 
szmat i szczotek. Nadmiar zawsze 
powinien być usunięty za pomocą 
gumowych szpachli lub przez wytar-
cie suchymi szmatami. Większość 
obecnie stosowanych środków 
antyadhezyjnych wymaga sezo-
nowania od momentu naniesie-
nia preparatu na deskowanie do 
momentu rozpoczęcia betono-
wania. Jest to czas potrzebny np. na 
całkowite odparowanie rozcieńczalni-
ka (w przeciwnym razie może spowo-
dować defekty powierzchni betonu), 
na odparowanie wody z preparatów 
emulsyjnych (w przeciwnym razie nie 
uzyska się efektu antyadhezji) czy też 
na utwardzenie lub polimeryzację 
żywic, by uzyskać właściwość anty-
adhezji. Sposoby nanoszenia prepa-
ratów na powierzchnie deskowań, 
czasy trwania poszczególnych operacji 
technologicznych oraz warunków be-
tonowania podane są z reguły przez 
producentów w kartach technicznych 
wyrobów.
Przy doborze odpowiedniego środka 
antyadhezyjnego oraz ustalaniu spo-
sobu jego aplikacji wskazane jest kie-
rowanie się zasadą wypróbowania 
tego preparatu w konkretnych 
warunkach technologicznych, przy 
ustalonej konstrukcji i materiale form 
(deskowań) oraz przy ustalonym skła-
dzie betonu (cement, domieszki, do-
datki). Na pewno zmniejszy to ryzyko 
braku kompatybilności między składni-
kami procesu i pozwoli uniknąć przy-
krych niespodzianek technologicznych.
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W zależności od funkcji i miejsca 
wbudowania wśród izolacji wodo-
chronnych wyróżnić można: izolacje 
w gruncie (fundamenty, stropy garaży 
podziemnych), izolacje dachów (da-
chy tradycyjne, zielone, odwrócone), 
izolacje basenów,  tarasów/balkonów, 
pomieszczeń mokrych itp.
Przykładowy podział materiałów hy-
droizolacyjnych pokazano w tabeli. 
W przypadku fundamentów rozróż-
nia się:
izolację przeciwwilgociową – hydroizo-
lację wykonywaną w części podziem-
nej budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej, gdy nie 
występuje hydrostatyczne parcie wody 
opadowej na fundamenty/ściany fun-
damentowe oraz w strefi e cokołowej;
izolację przeciwwodną – hydroizola-
cję wykonywaną w części podziem-
nej, gdy budynek jest posadowiony 
powyżej zwierciadła wody grunto-
wej, lecz w gruntach nieprzepusz-
czalnych i występuje hydrostatyczne 

parcie wody opadowej, lub gdy fun-
damenty budynku (lub ich fragmen-
ty) są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej.
Izolacje mogą być wykonywane jako 
tzw. izolacje pierwotne (dla obiek-
tów nowo wznoszonych) oraz wtórne 
(w systemach renowacji).
Hydroizolację zagłębionych w gruncie 
elementów budynków i budowli po-
dzielić można generalnie na izolacje:
■  poziomą (na ławach fundamen-

towych, na ścianach fundamento-
wych),

■  płyty fundamentowej,
■  pionową ścian fundamentowych,
■  strefy cokołowej,
■  poziomą podłóg,
■  stropów obiektów zagłębionych 

w gruncie, np. stropów garaży pod-
ziemnych.

Według normy DIN 18195:2000 Bau-
werksabdichtung rozróżnia się wiele 
przypadków obciążenia wilgocią 
fundamentów.

Hydroizolacje w gruncie – cz. I

mgr inż. Maciej Rokiel

Izolacje wodochronne chronią obiekt lub jego część 
przed szkodliwym wpływem wilgoci/wody oraz znajdują-
cych się w niej agresywnych mediów. 

Materiały podstawowe
bitumiczne mineralne z tworzyw sztucznych

roztwory asfaltowe szlamy (mikrozaprawy) folie uszczelniające (rolowe)
emulsje asfaltowe bentonity dyspersyjne polimerowe masy uszczelniające (folie w płynie)
pasty asfaltowe tynki zaporowe powłoki żywiczne (chemoodporne)
lepiki asfaltowe
masy asfaltowe
masy polimerowo-asfaltowe (KMB)
papy asfaltowe
papy polimeroasfaltowe
membrany samoprzylepne

Materiały uzupełniające
masy zalewowe taśmy i kształtki uszczelniające (dylatacyjne)
kity asfaltowe kity (elastyczne masy) uszczelniające
kity polimerowo-asfaltowe

Tab.  Przykładowy podział materiałów hydroizolacyjnych               

■  Obciążenie wilgocią zawartą w grun-
cie. Warunkiem jego występowania 
jest posadowienie budynku w nie-
spoistym i dobrze przepuszczal-
nym gruncie (możliwość szybkiego 
wsiąkania wody opadowej w grunt 
poniżej poziomu posadowienia bu-
dynku i wykluczenie wystąpienia wy-
sokiego poziomu wód gruntowych) 
– współczynnik wodoprzepuszczal-
ności gruntu (współczynnik fi ltracji) 
k > 10-4 m/s. 

■  Obciążenie niezalegającą wodą opa-
dową. Przypadek taki występuje, gdy 
w poziomie posadowienia i poniżej 
występują grunty spoiste uniemoż-
liwiające szybkie wsiąkanie wody 
opadowej (k ≤ 10-4 m/s), przy czym 
jej nadmiar jest odprowadzany przez 
skutecznie działający drenaż.

■  Obciążenie zalegającą wodą opado-
wą. Warunkiem występowania jest 
posadowienie budynku w gruntach 
o niskiej wodoprzepuszczalności (k ≤ 
10-4 m/s), co skutkuje wywieraniem 
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Rys. 1a Układ hydroizolacji budynku niepodpiw-
niczonego
1 – izolacja strefy cokołowej
2 – izolacja posadzki
3 – płyta posadzki
4 – ściana fundamentowa
5 – izolacja pionowa
6 – izolacja pionowa
7 – izolacja pozioma
8 – ława fundamentowa
9 – ściana parteru

Rys. 1b Układ hydroizolacji budynku 
podpiwniczonego przy obcią-
żeniu wilgocią
1 – izolacja strefy cokołowej
2 – ściana fundamentowa
3 – izolacja pionowa
4 –  izolacja pozioma pod 

ścianą fundamentową
5 – izolacja posadzki
6 – ława fundamentowa
7 – płyta posadzki
8 – ściana parteru

parcia hydrostatycznego na hydro-
izolację przez spiętrzającą się okre-
sowo wodę opadową. Poziom wody 
gruntowej musi znajdować się mak-
symalnie 30 cm poniżej spodu płyty 
(ławy) fundamentowej.

■  Obciążenie wodą pod ciśnieniem. 
Sytuacja ta ma miejsce przy wysokim 
(powyżej poziomu posadowienia) 
poziomie wód gruntowych lub przy 
długotrwałym oddziaływaniu na 
fundamenty wody pod ciśnieniem.

Na wybór rozwiązania technolo-
giczno-materiałowego izolacji fun-
damentów i przyziemia mają wpływ 
przede wszystkim dwa podstawowe 
czynniki:
■  warunki gruntowo-wodne,
■  obecność agresywnych wód grunto-

wych,
■  rozwiązanie konstrukcyjne budynku 

(rodzaj fundamentu, występowanie 
podpiwniczenia, wysokość kondyg-
nacji piwnicznej itp.),

■  obecność dylatacji, przejść rurowych 
itp. trudnych i krytycznych miejsc.

Przy projektowaniu zabezpieczeń 
wodochronnych uwzględnić należy 
ponadto:
■  rodzaj i stan podłoża (równość, 

możliwość powstania rys, wilgot-
ność, wysezonowanie itp.),

■  możliwości aplikacyjne w konkret-
nym obiekcie,

■  kompatybilność materiałów hydro-
izolacyjnych (możliwość wykonania 
szczelnych połączeń),

■  technologię uszczelnienia przejść 
rurowych, dylatacji itp.

Obciążenie wilgocią oraz niezalegają-
cą wodą opadową wymaga zaprojek-
towania izolacji przeciwwilgociowej 
(zwanej także izolacją lekką), obcią-
żenie zalegającą wodą opadową oraz 
wodą pod ciśnieniem wymaga zapro-
jektowania izolacji przeciwwodnej 
(zwanej także izolacją ciężką).

Izolacja powinna być wykonana od 
strony naporu wody/wilgoci (od stro-
ny zewnętrznej budynku/chronionego 
elementu – rys. 1).
Izolacja pozioma zapobiega ka-
pilarnemu podciąganiu wilgoci 
przez mury. Pierwszą izolację po-
ziomą wykonuje się na wierzchu ław 
fundamentowych, drugą natomiast 
pod stropem piwnic. W przypadku 
budynku niepodpiwniczonego może 
zaistnieć sytuacja, że poziom podłogi 
w pokojach jest porównywalny z po-
ziomem otaczającego terenu. Należy 
wtedy dodatkowo wykonać pozio-
mą izolację na wysokości 30–50 cm 
nad poziomem przyległego terenu. 
Izolacja pozioma ław fundamento-
wych musi być szczelnie połączona 
z izolacją pionową ścian fundamen-
towych oraz izolacją podposadzko-
wą w piwnicy.
Izolacja pionowa zabezpiecza zagłę-
bione w gruncie ściany przed napo-
rem wilgoci. Zawsze jest połączona 
z izolacjami poziomymi i musi sięgać 
strefy cokołowej. Musi być chroniona 
przed uszkodzeniem, np. podczas za-
sypywania wykopów.
Izolacja strefy cokołowej zabezpie-
cza budynek przed oddziaływaniem 
wody rozbryzgowej. Powinna sięgać 
50 cm powyżej poziomu betonowej 
opaski, w przypadku opaski żwirowej 
wysokość ta może być zredukowana 
do 30 cm.

Rys. 1c Układ hydroizolacji budynku podpiwniczo-
nego przy obciążeniu wodą
1 – ściana fundamentowa
2 – płyta denna
3 – izolacja pionowa
4 – izolacja płyty dennej
5 – konstrukcyjny beton podkładowy
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Pozioma izolacja podposadzkowa 
piwnic zabezpiecza przedostawa-
niu się wilgoci przez warstwy pod-
łogowe. Musi być wykonana całopo-
wierzchniowo i szczelnie połączona 
z izolacją poziomą na ławach funda-
mentowych. W żadnym wypadku nie 
może zostać uszkodzona podczas dal-
szych robót wykończeniowych.
Izolacja płyty dennej, wykonana na 
konstrukcyjnym betonie podkładowym 
(niedozwolone jest wykonywanie po-
włok wodochronnych na tzw. chudym 
betonie), chroni budynek posadowio-

ny na płycie przed oddziaływaniem 
wilgoci lub naporem wody. Musi być 
odpowiednio chroniona przed uszkodze-
niem podczas wykonywania płyty den-
nej oraz szczelnie połączona z izolacją 
pionową.
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W ostatnich latach rynek budownic-
twa w Polsce dostał szansę, która 
miała być dla polskiej branży budow-
lanej przysłowiową „wodą na młyn” – 
były nią ogromne środki unijne na in-
westycje infrastrukturalne. Szansa nie 
została wykorzystana – nasza branża 
popadła w kryzys. Dlaczego?
Bez wątpienia jednym z kluczowych 
problemów było nieprawidłowe zarzą-
dzanie ryzykiem. Kontekst prawny 
inwestycji budowlanych trudno 
jest zmienić szybko, więc musimy 
dostosować nasze działania do 
aktualnej sytuacji – czyli zarzą-
dzać ryzykiem. Tego zabrakło. Skutek 
– bankructwa fi rm budowlanych i nie-
dokończone ważne inwestycje. 
Próbą odpowiedzi na tak zidentyfi -
kowany problem jest konferencja, 
którą zorganizowaliśmy w listopadzie 
2012 r. Zaprosiliśmy do współpracy 
FIDIC i EFCA – prelegentów zagranicz-
nych, którzy wnieśli świeżość i odnie-

sienie do praktyk innych krajów. Gości-
liśmy też doświadczonych ekspertów 
i praktyków prowadzenia inwestycji 
oraz zarządzania ryzykiem w Polsce. 

Zarządzanie ryzykiem nie może być po-
mijane. Jego brak może skutkować m.in. 
niepowodzeniem projektów, upadło-
ściami fi rm budowlanych, ryzykiem utra-
ty dofi nansowania ze środków unijnych. 
Mało się mówi również o skutkach po-
bocznych, takich jak np. nieuzyskiwanie 
przez społeczeństwo wartości dodanej 
z inwestycji (przyśpieszenie obiegu dóbr, 
pobudzenie konsumpcji uczestników in-
westycji), ponoszony koszt utrzymania 
starej infrastruktury oraz koszt opieki 
zdrowotnej (wypadki drogowe).
Zarządzać ryzykiem trzeba efek-
tywnie, a to wymaga eksperckiej 
wiedzy i efektywnego systemu 
obiegu informacji związanej z ry-
zykami. To kosztuje, ale niewiele 
w stosunku do korzyści, jakie przynosi. 

Trudno jednak wymagać dobrego 
zarządzania ryzykiem, jeśli zarówno 
wykonawstwo robót, jak i projekto-
wanie, nadzór, konsulting są zlecane 
w oparciu o kryterium najniższej ceny. 
A gdzie jakość?
Dlatego, na zakończenie, Ewa Wikto-
rowska (prezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Konsultantów Zamówień 
Publicznych) zaproponowała powoła-
nie zespołu ds. opracowania kryteriów 
pozacenowych wyboru ofert na usługi 
inżynierskie. SIDiR popiera tę inicjatywę 
i weźmie w niej aktywny udział. Przy-
czyni się to do umożliwienia zarządza-
nia ryzykiem, a co za tym idzie – po-
prawy stanu naszego budownictwa, 
infrastruktury i zwiększenia wartości 
dodanej z inwestycji budowlanych.

Zapraszam na stronę www.sidir.pl, 
gdzie znajdują się prezentacje prele-
gentów.

Zarządzanie ryzykiem w procesie 
inwestycyjno-budowlanym 
– międzynarodowa konferencja SIDiR

Jakub Białachowski
wiceprezes SIDiR

Patronat

Medialny
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W Polsce, w dużych aglomeracjach 
miejskich, realizuje się wiele nowych in-
westycji w pobliżu starych budynków. 
Nowe budynki wznoszone są czę-
sto w zabudowie zwartej z budyn-
kami istniejącymi, a ich posadowie-
nie jest przeważnie dużo głębsze 
(ze względu na garaże podziemne) od 
posadowienia budynków istniejących. 
Realizacja nowych obiektów usytu-
owanych w zwartej zabudowie z ist-
niejącymi stwarza duże zagrożenie dla 
bezpieczeństwa konstrukcji budynków 
istniejących. Przy tego typu realizacjach 
występuje duże niebezpieczeń-
stwo naruszenia stabilności posa-
dowienia budynków istniejących. 
W związku z tym przed rozpoczęciem 
projektowania nowej inwestycji należy 
opracować ekspertyzę stanu technicz-
nego budynku istniejącego, a w fazie 
projektowania uwzględnić wszystkie 
zalecenia ekspertyzy dotyczące zabez-
pieczenia konstrukcji obiektu istnieją-
cego. Niestety, bardzo często ze wzglę-
dów pseudooszczędnościowych takie 
działanie inwestorów nie ma miejsca, 
co doprowadza w wielu przypadkach 
do naruszenia konstrukcji budynków 
istniejących, a w skrajnych przypadkach 
do katastrof budowlanych. 

Opis budynku uszkodzonego 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem 
wolno stojącym, trzykondygnacyjnym, 
częściowo podpiwniczonym, z podda-

szem nieużytkowym. Usytuowany zo-
stał frontem do ulicy, w ostrej granicy 
z sąsiednimi działkami (fot. 1). W rzucie 
poziomym ma kształt prostokąta o wy-
miarach 13,74 x 10,06 m. Powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi 256,6 m2, 
kubatura – 780,0 m3. W budynku znaj-
duje się osiem lokali mieszkalnych.
Budynek powstawał w dwóch etapach. 
Pierwszą część wzniesiono w połowie 
lat 20. ubiegłego wieku, w drugiej po-
łowie lat 30. do budynku, od strony 
północnej, dostawiono dobudówkę 
składającą się z prześwitu bramowe-
go i dwóch kondygnacji mieszkalnych 

nad nim. Część dobudowana nie jest 
podpiwniczona. 
Cały budynek został wzniesiony w tech-
nologii tradycyjnej, z cegły ceramicznej 
pełnej i posadowiony na ceglanych 
ławach fundamentowych. Układ kon-
strukcyjny jest mieszany, poprzeczno-
podłużny. Od strony ulicy stropy oparte 
są na ścianach podłużnych (z wyjąt-
kiem części dobudowanej), natomiast 
od strony podwórka i w części dobu-
dowanej stropy oparto na ścianach 
poprzecznych. Płyty stropowe nie 
posiadają wieńców usztywniających 
budynek w płaszczyznach poziomych. 

Fot. 1    Widok budynku od strony ulicy po wykwaterowaniu

Podczas realizacji nowej inwestycji znajdującej się w ostrej gra-
nicy działki z budynkami istniejącymi dla tych ostatnich należy 
bezwarunkowo wykonać ekspertyzę techniczną.

Stan przedawaryjny 
trzykondygnacyjnego budynku o konstrukcji 
tradycyjnej na skutek realizacji nowej inwestycji

doc. dr inż. Jerzy Pieniążek 
Politechnika Warszawska
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Ściany konstrukcyjne części podziemnej 
mają grubości: 27 cm, 41 cm i 55 cm, 
natomiast w części nadziemnej – 27 cm 
i 41 cm. Nadproża nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi są ceglane.
Stropy w budynku są typu Kleina z ce-
glaną płytą półciężką (żeberkową). 
Nad ostatnią kondygnacją wykonano 
stropy drewniane. 
Pierwotnie budynek posiadał balko-
ny z płytami kleinowskimi – od strony 
ulicy na I i II piętrze oraz od strony po-
dwórka także na I i II piętrze, ale tylko 
w części dobudowanej. Ze względów 
bezpieczeństwa płyty ceramiczne zo-
stały usunięte (uległy mocnym uszko-
dzeniom) i pozostały same belki stalo-
we oraz stalowe balustrady. 
Budynek ma jedną klatkę schodową 
z biegami żelbetowymi wspornikowymi 
osadzonymi w ścianie. Płyty spocz nikowe 
są ceramiczne na belkach stalowych (typu 
Kleina). Wejście na klatkę schodową znaj-
duje się od strony podwórka. 
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne są ce-
mentowo-wapienne. Większość okien 
została wymieniona na okna z PCV 
o podwyższonej izolacyjności. Pozo-
stałe okna są stare, drewniane. Stolar-
ka drzwiowa jest drewniana. 
Budynek został przykryty dachem 
o konstrukcji drewnianej płatwiowo-
-krokwiowej i pokryty papą. Woda 
opadowa z dachu odprowadzana jest 
za pomocą rynien i rur spustowych 
wykonanych z blachy stalowej ocynko-
wanej. Dolne odcinki rur spustowych, 
od strony ulicy, są żeliwne. 
Budynek jest wyposażony w instala-
cję elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
i gazową.

Opis budynku realizowanego
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 
czterokondygnacyjny z poddaszem 
użytkowym i jedną kondygnacją pod-
ziemną realizowany był w ostrej gra-
nicy z budynkiem uszkodzonym i bu-
dynkiem znajdującym się z drugiej jego 
strony. W części podziemnej budynku 
znajdują się garaże oraz pomieszcze-
nia techniczne.

Budynek został zaprojektowany 
w konstrukcji żelbetowej, monolitycz-
nej płytowo-słupowej z posadowie-
niem na płycie fundamentowej. Siatka 
słupów jest nieregularna. Płyty stropo-
we w części nadziemnej mają grubość 
18 cm. 
Część podziemna budynku jest za-
mknięta ścianami żelbetowymi o gru-
bości 30 cm, a w części w bezpo-
średnim sąsiedztwie z budynkami 
istniejącymi – ścianami żelbetowy-
mi o grubości 50 cm. Ściany piwnic 
oprócz przenoszenia obciążeń piono-
wych przenoszą również obciążenia 
od parcia gruntu, a wraz z płytą den-
ną i stropem garażu tworzą sztywną, 
podziemną konstrukcję budynku. 
Ściany zewnętrzne nadziemia muro-
wane z pustaków Porotherm o grubo-
ści 25 cm + 10 cm ocieplenia ze styro-
pianu, plus tynk, ściany wewnętrzne 
nadziemia z cegły ceramicznej pełnej 
o grubości 25 cm, a ściany działowe 
z cegły dziurawki 6,5 cm i 12 cm oraz 
z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
cie metalowym. Dach o konstrukcji 
drewnianej płatwiowo-kleszczowej. 

Opis powstałych uszkodzeń
W chwili rozpoczęcia prac budowla-
nych na sąsiedniej działce przeprowa-
dzono (grudzień 2009 r.) wizję lokalną 
w budynku istniejącym. Nie została 
wcześniej wykonana ekspertyza 
techniczna tego obiektu. Przepro-
wadzony przegląd lokali mieszkalnych 
nie wykazał (według sporządzonej 
notatki technicznej) poważniejszych 
uszkodzeń konstrukcji budynku. 

Data monitoringu Godzina
Osiadanie ściany szczytowej [mm]

Od strony ulicy Od strony podwórka
11.03.2010 r. 700 11,0 6,0
11.03.2010 r. 1500 11,0 6,0
12.03.2010 r. 700 11,0 6,0
13.03.2010 r. 900 13,0 8,0
14.03.2010 r. 900 13,0 8,0
15.03.2010 r. 700 13,0 8,0
16.03.2010 r. 1400 15,0 10,0
17.03.2010 r. 900 15,0 10,0

Fot. 2, 3    Pęknięcia na elewacji frontowej

Prace budowlane rozpoczęto od pod-
bijania fundamentu południowej ściany 
szczytowej istniejącego budynku (stycz-
nej z realizowaną inwestycją) z jedno-
czesnym monitoringiem geodezyjnym. 
Podbicie fundamentu wykonywano 
etapami, na głębokość ok. 2,35 m po-
niżej istniejącego posadowienia. Podbi-
janie zakończono na początku marca 
2010 r. Podczas prowadzonych prac 
nie stwierdzono występowania żad-
nych uszkodzeń budynku.
Po wykonaniu wykopu pod realizowany 
budynek na pełną głębokość (11 marca 
2010 r.) pojawiły się rysy i pęknięcia na 
ścianach i stropach budynku istniejące-
go, w okolicy ściany szczytowej z pod-
bijanym fundamentem. 
Prace zostały wstrzymane. Prowa-
dzony monitoring geodezyjny ściany 
szczytowej przedstawiono w tablicy.

Tab.  Zestawienie wyników monitoringu geodezyjnego ściany szczytowej
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Gwałtowne osiadanie ściany 
szczytowej spowodowało wiele 
uszkodzeń w budynku. Lokatorzy, 
ze względu na zagrożenie katastrofą 
budowlaną, zostali w trybie natychmia-
stowym wykwaterowani z obiektu.
Na elewacji frontowej pojawiły się pęk-
nięcia w pobliżu południowej ściany 
szczytowej. Pęknięcia miały przebieg 
ukośny, a ich rozwartość dochodziła 
do 8 mm (fot. 2, 3). Na elewacji od 
strony podwórka, przy południowej 
ścianie szczytowej, pokazały się pęk-
nięcia o nieregularnym przebiegu 
i rozwartości do 10 mm (fot. 4, 5). 
Bardzo duże uszkodzenia powstały 
w lokalach mieszkalnych znajdujących 
się od strony południowej ściany szczy-
towej. Popękały ściany pod otworami 
okiennymi (fot. 6, 7). Pęknięcia prze-
biegały wzdłuż spoin i miały rozwar-
tość dochodzącą do 10 mm.  
Dość znacznym pęknięciom ule-
gły nadproża okienne (fot. 8, 10) 
i drzwiowe (fot. 9). Rozwartość rys jest 
w przedziale od 6 do 12 mm. Uszko-
dzone zostały płyty stropowe. Na stro-
pach Kleina odsłoniły się belki stalowe 
(fot. 8, 9) oraz pojawiły się pęknięcia 
na płycie ceramicznej (fot. 8). W paru 
miejscach płyta częściowo wysunęła 
się z oparcia stopek belek stalowych. 
Uszkodzeniom uległ również strop 

drewniany nad trzecią kondygnacją. 
Powstały duże zarysowania na styku 
stropu z południową ścianą szczyto-
wą. Pojawiły się znaczne ugięcia płyty 
stropowej (fot. 11).
W celu zapobieżenia dalszym uszko-
dzeniom budynku, jakie wystąpiły na 
skutek osiadania ściany szczytowej, 
wykonawca 17 marca 2010 r. założył 
pod stropem piwnic, przy zewnętrz-
nych ścianach podłużnych, dwa ściągi 
z prętów φ 16. 

Analiza powstałych uszkodzeń
Na podstawie przeprowadzonych 
badań geotechnicznych można było 
stwierdzić, że pod istniejącymi fun-
damentami uszkodzonego budynku 
występują średnio zagęszczone piaski 
średnioziarniste i drobnoziarniste, które 
są gruntami nośnymi stanowiącymi od-
powiednie podłoże do bezpośredniego 
posadowienia fundamentów. Również 
po wykonaniu podbicia istniejącego 
fundamentu południowej ściany szczy-
towej spód podbicia będzie pracował 
w warunkach jak powyżej. 
17 marca 2010 r., po wystąpieniu 
uszkodzeń budynku, na wniosek kie-
rownika budowy dokonano kon-
troli podłoża gruntowego w dnie 
wykopu przy ścianie szczytowej 
uszkodzonego budynku. 

Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono: 
■  występowanie w dnie wykopu pia-

sków średnioziarnistych rzecznych;
■  że swobodne zwierciadło wody 

gruntowej stabilizuje się na głębo-
kości 3,46 m nad „0” Wisły, tzn. ok. 
0,5 m poniżej posadowienia wzno-
szonego budynku;

■  że sondowania gruntu wykazały lek-
kie obniżenie stopnia zagęszczenia 
ID piasków do głębokości ok. 0,7
–0,8 m poniżej dna wykopu do war-
tości 0,47–0,52; przyczyną tego były 
odprężenia gruntów w dnie wykopu 
po zdjęciu trzymetrowej warstwy 
naziomu; grunty z istniejącym stop-
niem zagęszczenia (ID = 0,47–0,52) 
należą do gruntów średnio zagęsz-
czonych i zaliczane są do gruntów 
nośnych, nadających się do bezpo-
średniego posadowienia fundamen-
tów budynków mieszkalnych. 

Przed rozpoczęciem realizacji nowej in-
westycji na działce przy uszkodzonym 
budynku wykonano, bez projektu, pod-
bicie fundamentu południowej ściany 
szczytowej przedmiotowego obiektu. 
Nie wykonano podbicia schodkowego 
fundamentów ścian nośnych, prosto-
padłych do podbijanej ściany szczyto-
wej. Brak schodkowego podbicia 

Fot. 6, 7    Pęknięcia ścian podokiennychFot. 4, 5    Pęknięcia widoczne na elewacji od strony 
podwórka

Fot. 8, 9    Pęknięte nadproża. Uszkodzone płyty 
stropowe
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fundamentów ścian prostopadłych 
do ściany szczytowej spowodował 
dodatkowe obciążenie ściany szczy-
towej ścianami do niej prostopadły-
mi. Przy wysokim podbiciu (ok. 2,35 m) 
ściana szczytowa oprócz obciążenia pio-
nowego została dodatkowo obciążona 
parciem gruntu oraz wypadkową obcią-
żenia od ścian prostopadłych do niej. 
Podbicie fundamentu ściany 
szczytowej zostało wykonane bar-
dzo niestarannie (fot. 12). Podbicie 
nie podpierało na całej szerokości ławy 
fundamentowej. Było to widoczne 
w odkrywkach wykonanych od stro-
ny pomieszczeń piwnicznych. Wystę-
powały tam szczeliny pomiędzy ławą 
a podbiciem. W miejscach odkrywek 
widać było korzenie roślin. 
Na wielkość powstałych uszkodzeń 
miał także wpływ brak wieńców 
stropowych usztywniających bu-
dynek w płaszczyznach pozio-
mych. Brak wieńców spowodował 
większą podatność obiektu na zaryso-
wania i pęknięcia ścian. 
Również wiek budynku, szacowany 
na ok. 80 lat, zastosowane materiały 
do jego realizacji oraz brak bieżącej 
konserwacji miały wpływ na większą 
podatność opiniowanego budynku na 
wielkość uszkodzeń spowodowanych 
osiadaniem ściany szczytowej. 
W celu zlikwidowania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa konstrukcji budynku 
zalecono w trybie natychmiasto-
wym założenie ściągów spinają-
cych, wykonanych z prętów stalowych 
φ 16. Ściągi założono przy zewnętrz-
nych ścianach podłużnych oraz przy 
wewnętrznej ścianie nośnej pod stro-

pami piwnicy, parteru oraz I i II pię-
tra. W następnej kolejności zalecono 
wykonanie poszerzenia podbicia 
ławy fundamentowej ściany szczy-
towej, tak aby podparta została cała 
ława. Uzupełnienie podbicia należało 
trwale połączyć z istniejącym (wcześ-
niej wykonanym) podbiciem przez 
wklejenie prętów zbrojeniowych. 
Po wykonaniu powyższych zabezpie-
czeń zalecono reperację pęknięć ścian 
oraz nadproży. Odcinki ceramicznych 
płyt stropów Kleina, które uległy dużym 
pęknięciom lub wysunęły się z oparcia 
stopek belek stalowych, zalecono wy-
mienić na nowe, wykonane z cegły lub 
żelbetu, z zastrzeżeniem, aby ciężar od-
twarzanych kawałków stropu nie prze-
kroczył ciężaru stropu istniejącego. 

Wnioski 
Podczas realizacji nowej inwestycji, 
znajdującej się w ostrej granicy działki 
z budynkami istniejącymi, należy bar-
dzo dokładnie i starannie przygotować 
proces inwestycyjny. Dla budynków ist-
niejących, sąsiadujących z nową inwe-
stycją, należy bezwarunkowo wykonać 
ekspertyzę techniczną, która powin-
na ocenić stan techniczny konstrukcji 
obiektów, określić możliwości wystą-
pienia zagrożeń (dla konstrukcji budyn-
ków) związanych z realizacją nowego 
obiektu. Ekspertyza powinna również 
zawierać wytyczne dotyczące ewen-
tualnych zabezpieczeń konstrukcji bu-
dynków istniejących, tak aby realizacja 
nowej inwestycji przebiegała bez nega-
tywnego wpływu na te budynki.  
W omawianym przypadku eksperty-
za budynku istniejącego nie została 

Fot. 10    Pęknięte nadproże Fot. 11    Uszkodzony strop drewniany Fot. 12    Bardzo niestarannie wykonane podbicie 
ławy fundamentowej 

sporządzona, a wykonawca miał tylko 
wiedzę o stanie obiektu z notatki tech-
nicznej sporządzonej na podstawie 
ogólnych oględzin. 
Karygodnym działaniem wyko-
nawcy była realizacja podbicia fun-
damentu ściany szczytowej budyn-
ku bez obowiązującego projektu 
wykonawczego podbicia. Wykona-
nie to zostało przeprowadzone niesta-
rannie i niekompletnie. Nie wykonano 
schodkowego podbicia fundamentów 
ścian nośnych, prostopadłych do pod-
bijanej ściany szczytowej. 
Reasumując, stwierdza się, iż uszko-
dzenia budynku spowodowane zostały 
robotami prowadzonymi na sąsiedniej 
działce. Wykonany wykop przy ścianie 
szczytowej budynku spowodował zmia-
nę stanu naprężeń podłoża gruntowego 
z powodu jego odciążenia wykopem. 
Złe wykonanie podbicia fundamentów 
budynku i zmiana stanu naprężeń pod-
łoża gruntowego pod fundamentami 
spowodowały osiadanie ściany szczyto-
wej i powstanie uszkodzeń budynku. 

Piśmiennictwo
1.  J. Pieniążek, T. Baczyński, Ekspertyza 

techniczna dotycząca oceny stanu tech-

nicznego budynku mieszkalnego wie-

lorodzinnego w Warszawie na Pradze, 

zgodnie z postanowieniem PINB dla 

m.st. Warszawy, maj 2010.

2.  E. Masłowski, D. Spiżewska, Wzmacnianie 

konstrukcji, Arkady, Warszawa 2000.

Artykuł oparty na referacie przygotowanym 

na XXV Konferencję „Awarie budowlane” 

(Szczecin–Międzyzdroje, maj 2011 r.).
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W październiku 2011 r. została oddana 
do użytku obwodnica Świdnicy. Projekt  
pod nazwą „Budowa drogi powiatowej 
nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą 
krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 
382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” re-
alizowany był w ramach Działania 3.1 
Infrastruktura drogowa w Priorytecie 3 
– Rozwój Infrastruktury transportowej 
na Dolnym Śląsku („Transport”), Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007–2013 od marca 2008 r. do paź-
dziernika 2011 r. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł ok. 110 mln zł, w tym 
88 mln zł przeznaczono na budowę 
samej drogi, przez co inwestycja kla-
syfi kuje się jako jedna z największych 
inwestycji drogowych realizowanych 
ze środków wojewódzkich i najwięk-
sza w historii powiatu w Polsce. Należy 
zwrócić uwagę, iż droga współfi nan-
sowana była przez sześć samorzą-
dów: Powiat Świdnicki – główny in-
westor, Urząd Marszałkowski, Miasto 

Obwodnica Świdnicy, pierwotnie zaprojektowana jako droga 
o nawierzchni wykonanej w technologii bitumicznej, została 
wykonana w technologii betonowej, dotychczas niestosowanej 
przy budowie dróg powiatowych.  

Bartosz Markiewicz 
Zdjęcia Archiwum fi rmy B-Act

Pierwsza taka droga powiatowa w Polsce 

Świdnica, Gmina Świdnica, Żarowa 
i Jaworzyny Śląskiej.
Obwodnica jest wyjątkowa pod 
kilkoma względami. Po pierwsze, 
wychodzi naprzeciw postulowanej 
poprawie infrastruktury drogowej na 
Dolnym Śląsku. Przede wszystkim uła-
twia dostępność komunikacyjną regio-
nu i ośrodków rozwoju gospodarczego 
oraz zapewnia lepszą jakość połączeń 
z drogami krajowymi. W szczególności 
poprzez połączenie z drogą krajową 
nr 5 i drogami wojewódzkimi umoż-
liwia dostęp do podstawowych połą-
czeń komunikacyjnych kraju, w tym 
autostrady A4. Zrealizowana inwe-
stycja znajduje się w obszarze bezpo-
średniego oddziaływania komunika-
cyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, co może przyczynić się 
do zwiększenia inwestycji w strefi e  
i stanowi ważne ogniwo w sieci trans-
portowej tego regionu.
Po drugie, opisywana droga powiato-
wa jest unikalna w swojej technologii 

jak na drogi tej klasy (pierwotnie pro-
jekt zakładał wykonanie nawierzchni 
w technologii bitumicznej) – zastoso-
wano technologię betonową. Tech-
nologie betonowe wykorzystane są 
przy budowie m.in. autostrady A4 
i autostrady A2. Zastosowana tech-
nologia charakteryzuje się dużą noś-
nością i zdolnością przenoszenia ob-
ciążeń, odpornością na odkształca-
nia trwałe, niskim kosztem utrzyma-
nia w trakcie eksploatacji, większym 
bezpieczeństwem oraz korzystnym 

Projektantem drogi był Trans-
projekt Gdański Sp. z o.o. Ro-
boty budowlane realizowało 
wspólnie niemiecko-austriackie 
konsorcjum Heilit Woerner i Stra-
bag. Funkcję inżyniera według 
Warunków Kontraktowych FIDIC 
(tzw. żółty FIDIC) dla zadania 
pełniło polsko-irlandzkie konsor-
cjum B-Act Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bydgoszczy, WYG Inernational 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie oraz WYG Ireland Limited. 
Ponadto członek konsorcjum 
Inżyniera fi rma B-Act Sp. z o.o. 
z Bydgoszczy od marca 2009 r. 
do marca 2010r. sprawowała 
funkcję kierownika projektu. 
Zamawiajacy posiadając Projekt 
budowlany, za namową Kierow-
nika Projektu, zdecydował się 
na realizację inwestycji w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj”, co 
m.in. pozwoliło na zmianę tech-
nologii wykonania nawierzchni 
drogi, czy konstrukcji obiektów.

Fot. 1 Układanie betonu w ciągu głównym drogi przy zastosowaniu układarki
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wpływem na środowisko przez niższy 
poziom hałasu. Nawierzchnia wy-
konana jest z betonu cementowego 
30/37, podbudowa zaś z chudego 
betonu. Zmiana korzystnie wpłynęła 
na obniżenie kosztów utrzymania 
nawierzchni. Trwałość nawierzch-
ni betonowej wynosi średnio 30 
lat. Dla porównania należy wskazać, 
że w przypadku realizacji nawierzch-
ni w technologii bitumicznej w ciągu 
30 lat użytkowania zamawiający mu-
siałby liczyć się z remontem (wymianą) 
średnio co 7 lat przynajmniej warstwy 
ścieralnej, co daje 4-krotną wymianę 
warstwy ścieralnej w ciągu 30 lat. 
Wykonawca przyjął w obliczeniach 
obniżenia kosztu eksploatacji na-
wierzchni 3-krotną wymianę war-
stwy ścieralnej. Koszt jednokrotnego 
remontu nawierzchni bitumicznej 
wynosiłby ok. 45 zł/m2.
Trasa została wykonana w taki sposób, 
że w przyszłości jest możliwość rozbu-
dowania jej do trasy czteropasmowej. 
Godny zauważenia jest fakt, że została 
zaprojektowana w technologii trady-
cyjnej i już w trakcie trwania projektu 
został podpisany aneks do umowy, 
na mocy którego została zastosowa-
na technologia betonowa. Decydenci 
samorządowi, podejmując taką de-
cyzję, zyskali drogę o lepszych właści-
wościach, nie zwiększając przy tym 
kosztów całości inwestycji. Natomiast 
mieszkańcy regionu i wszyscy użyt-
kownicy drogi mogą mieć pewność, że 
droga będzie im służyła przez długie 
lata. Jedno z rond, które powstało 
w trakcie budowy trasy, jest ron-
dem betonowym. Jest pierwszym 
tego typu rondem w Polsce, a za-
razem drugimi takim obiektem 
w Europie. Pierwsze betonowe rondo 
zostało zbudowane w Austrii. Droga 
jest także zgodna z dyrektywami unij-
nymi dotyczącymi maksymalnego ob-
ciążenia osi na jezdnię, której wartość 
została określona na 11,5 kN/oś.
Podczas budowy drogi należało prze-
zwyciężyć różne trudności. Jednym 
z najpoważniejszych problemów, 

z jakimi zetknęli się inwestorzy, były 
uwarunkowania gruntowe. Pier-
wotnie projekt zakładał posadowie-
nie jednego z obiektów mostowych 
bezpośrednio na podłożu. Jednak 
w trakcie realizacji zaszła konieczność 
posadowienia obiektu na palach wier-
conych CSA. 

Parametry drogi wraz 
z obiektami inżynierskimi
1. Droga powiatowa nr 3396D
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h
■  szerokość pasów ruchu – 2 x 3,50 m
■  szerokość dodatkowych pasów ruchu 

– 3,50 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m
■  szerokość pasa dzielącego – 3,0 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

– 2 x 1,25 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

w miejscu ustawienia drogowych ba-
rier ochronnych – 1,25–1,75 m

■  kategoria ruchu – KR4 drogi obsłu-
gujące

■  klasa techniczna – drogi rolnicze 
kat. „B”

■  prędkość projektowa – Vp = 30 km/h
■  szerokość jezdni – 3,50 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

– 2 x 0,50 m
■  kategoria ruchu – KR4

2. Rondo nr 1
■  kilometr drogi powiatowej – 1 + 040  
■  rondo średnie o średnicy zewnętrznej 

– Dz = 60,0 m
■  prędkość projektowa na dojazdach 

do ronda – Vp = 50 km/h
■  szerokość jezdni – 8,50 m (2 x 4,25 m)
■  szerokość pierścienia – 1,00 m
■  szerokość pobocza gruntowego 

– 1,25 m
■  kategoria ruchu – KR4

3. Rondo nr 2
■  rondo średnie o średnicy zewnętrznej 

– Dz = 65,0 m
■  prędkość projektowa na dojazdach 

do ronda – Vp = 50 km/h 

Fot. 2 Układanie betonu

■  szerokość jezdni – 8,50 m (2 x 4,25 m)
■  szerokość pierścienia – 1,00 m
■  szerokość pobocza gruntowego 

– 1,25 m
■  kategoria ruchu – KR4

4. Droga wewnętrzna do Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
■  klasa techniczna – „Z”
■  prędkość projektowa – Vp = 50 km/h
■  szerokość jezdni – 2 x 3,50 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

– 2 x 1,25 m
■  kategoria ruchu – KR4

5. Droga powiatowa nr 2880D
■  klasa techniczna – „Z”
■  prędkość projektowa – Vp = 40 km/h
■  szerokość jezdni – 2 x 3,0 m
■  szerokość dodatkowych pasów ruchu 

– 3,0 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

– 2 x 1,0 m
■  kategoria ruchu w obrębie skrzyżo-

wania – KR4

Fot. 3 Wiadukt WDK-2 (przecięcie z drogą Bożanów-Nowice)
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6. Droga gminna nr 110913D
■  klasa techniczna – „D”
■  prędkość projektowa – Vp = 40 km/h
■  szerokość jezdni – 2 x 3,0 m
■  szerokość poboczy gruntowych 

– 2 x 1,0 m
■  kategoria ruchu – KR2

7. Rondo nr 3
■  rondo średnie o średnicy zewnętrznej 

– Dz = 88,0 m
■  prędkość projektowa na dojazdach 

do ronda – Vp = 50 km/h
■  szerokość jezdni – 11 m (2 x 5,50 m)
■  szerokość pierścienia – 1,00 m
■  szerokość pobocza gruntowego 

– 1,75 m
■  kategoria ruchu – KR4

8. Most M-1
■  typ przeszkody – most nad rzeką Strze-

gomką oraz terenem zalewowym
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 

90 km/h
■  szerokość pasów ruchu – 2 x 3,50 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m

Fot. 4 Montaż deskowania ustroju nośnego

■  szerokość jezdni – 2 x 8,00 m
■  długość przęsła lewego – 72,40 m
■  długość przęsła prawego – 74,59 m
■  szerokość przęseł – 10,40 m

9. Wiadukt WDK-1
■  kilometr drogi powiatowej 

– 4 + 335,82
■  typ przeszkody – wiadukt kolejowy 

nad linią kolejową Jaworzyna Ślą-
ska–Żarów

■  skrajnia – 5,90 m
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 

90 km/h
■  szerokość pasów ruchu 

– 2 x 3,50 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m
■  szerokość jezdni – 2 x 8,00 m
■  długość wiaduktu – 25,00 m
■  szerokość przęseł – 10,50 m

10. Wiadukt WDK-2
■  kilometr drogi powiatowej 

– 6 + 800,00
■  typ przeszkody – wiadukt na przecię-

ciu z drogą Bożanów–Nowice

■  skrajnia – 4,60 m
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h
■  szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m
■  szerokość jezdni – 2 x 8,00 m
■  długość wiaduktu – 25,00 m
■  szerokość przęseł – 10,50 m

11. Wiadukt WDK-3
■  kilometr drogi powiatowej 

– 11 + 360,00
■  typ przeszkody – wiadukt kolejowy 

nad linią kolejową Jaworzyna Ślą-
ska–Świdnica

■  skrajnia – 5,90 m
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h
■  szerokość pasów ruchu – 2 x 3,50 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m
■  szerokość jezdni – 2 x 8,00 m
■  długość wiaduktu – 25,00 m
■  szerokość przęseł – 10,40 m

12. Estakada E-1 (M-2)
■  klasa techniczna – „G”
■  prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
■  prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h
■  szerokość pasów ruchu – 2 x 3,50 m
■  szerokość opasek – 2 x 0,50 m
■  szerokość jezdni – 8,00 m
■  długość estakady – 144,00 m
■  liczba przęseł – 8
■  szerokość przęsła – 10,40 m
■  wysokość ekranów akustycznych 

– 2,00–3,00 m
Wybudowana droga ma długość 
13 076 m.b. i w jej ciągu znajdują się 
trzy ronda (w tym wspomniane jedno 
betonowe), jeden most, trzy wiaduk-
ty oraz jedna estakada. Ponadto in-
westycja wymagała prac branżowych 
w zakresie kabli telekomunikacyjnych, 
linii energetycznych wysokiego (220 
KV), średniego i niskiego napięcia, 
gazociągów wysokiego i średniego 
ciśnienia, sieci wodociągowych, ka-
nalizacji deszczowych oraz kanalizacji 
ściekowych.
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Osuszanie mikrofalowe
Generatory wykorzystywane w techni-
ce mikrofalowej służą do szybkiego 
suszenia wybranych fragmentów 
ścian, stropów lub posadzek. Me-
toda polega na wykorzystaniu zjawiska 
zamiany energii pola elektromagne-
tycznego w obszarze promieniowa-
nia mikrofalowego (od 300 MHz do 
300 GHz) na energię cieplną w środo-
wisku wilgotnym. 
Energia mikrofalowa pojawia się 
w murach obiektu, dlatego że gene-
rator mikrofalowy przystawiony do 
ściany, emitując szybkozmienne pole 
elektromagnetyczne, nie jest obojętny 
dla zawartej w kapilarach ścian wody. 
Szybkozmienne pole o częstotliwo-
ści 2450 MHz powoduje, iż polarne 
cząstki H2O „rotują” w tej przestrzeni 
z podobną częstotliwością, powo-
dując wzajemne tarcia, tym samym 
podniesienie temperatury muru. Na-
stępuje to wprost proporcjonalnie do 
czasu trwania zabiegu. Odpowiednio 
zbudowana antena tubowa, która jest 
bezpośrednim emiterem fal elektro-
magnetycznych, jest tak skonstruowa-
na, że rozkład temperatury wewnątrz 
muru sprzyja przenikaniu wilgoci rów-

mgr inż. Cezariusz Magott
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Izoserwis – Izolacje Budowlane

mgr inż. Maciej Rokiel
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Osuszanie – cz. II

nież w kierunku powierzchni nagrze-
wanej ściany (rys.).
Mając większe powierzchnie wy-
magające osuszenia, stosujemy ze-
stawy generatorów. Odpowiednio 
je przesuwając, uzyskujemy właści-
wy poziom wilgotności nie tylko na 
powierzchni, ale również – a może 
przede wszystkim – w całej objętości 
osuszanej ściany.
Proces suszenia przegród budow-
lanych w pracach renowacyjnych 
(zwłaszcza w obiektach zabytkowych) 
powinien być określony w sporządzo-
nym wcześniej projekcie.
Projekt wykonawczy, oprócz okre-
ślenia dokładnego sposobu takiego 
obniżania poziomu zawilgocenia, 
powinien zawierać określenie nie-
zbędnej przerwy technologicznej 
potrzebnej na wykonanie tej czynno-
ści. Częsty błąd polega na tym, że nie 
zostaje określona intensywność proce-
su osuszania.

W projekcie powinna być zawarta 
uwaga podająca wysokość tempe-
ratury, do której w jednym cyklu 
mogą być podgrzewane przegrody. 
Jest to konieczne, by nie doprowadzić 
do powstania naprężeń termicznych na 
styku zaprawy z cegłą, powodujących 
przekroczenie ich parametrów wytrzy-
małościowych, lub do destrukcji samej 
zaprawy. W przypadku przegród muro-
wanych ogrzewanych do temperatury 
nieprzekraczającej 120ºC rozszerzalność 
matrycy wapiennej lub wapienno-ce-
mentowej jest podobna do rozszerzal-
ności kruszywa zawartego w zaprawie. 
Jednocześnie ich rozszerzalność linio-
wa jest porównywalna z rozszerzalno-
ścią liniową materiałów ceramicznych. 
Podgrzewanie zapraw budowlanych 
powyżej 120º powoduje ich destrukcję 
także na skutek utraty wody związanej 
chemicznie (fot. 1 i 2 ). W warunkach 
budowy temperaturę muru naj-
lepiej jest mierzyć termometrem Rys. Specyfika suszenia metodą mikrofalową

Fot. 1 Osuszacz mikrofalowy
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bezkontaktowym na licu przegro-
dy. Bezpieczna temperatura, do jakiej 
zaleca się podgrzewać osuszaną ścianę, 
nie powinna przekraczać 80ºC.
Oprócz generatorów mikrofalowych 
z antenami tubowymi powstały gene-
ratory z antenami prętowymi, służące 
do osuszania muru w strefi e wykony-
wania przepony poziomej (fot. 3 i 4).
W budynku, w którym istnieją spraw-
ne izolacje przeciwwilgociowe a wy-
stępuje problem zawilgoconych ścian 
na skutek awarii, powodzi, stosowa-
nia mokrych procesów technologicz-
nych itd., zawilgocenie ścian najlepiej 
zmniejszyć poprzez jednoczesne za-
stosowanie generatorów mikrofalo-
wych oraz absorpcyjnych lub kon-
densacyjnych osuszaczy powietrza. 
Wytworzony przez generatory mikro-
falowe gradient ciśnienia powoduje, 
iż woda z kapilar wypierana jest poza 
osuszany pas muru pod ciśnieniem 
wytwarzającej się pary wodnej. Po-
wstała na licu ściany woda odbierana 
jest przez osuszacze absorpcyjne lub 
kondensacyjne.

Fot. 3 Generator mikrofalowy służący do osu-
szania pasa muru w strefie iniekcji

Fot. 4 Antena prętowa generatora

Fot. 2a i b Osuszanie mikrofalowe przegrody
a b

Podkreślić należy, że osuszenie bu-
dynku jest możliwe przy działają-
cych hydroizolacjach, dlatego tak 
istotne jest określenie stanu tech-
nicznego budynku. Równie istotne 
jest przywrócenie takiego ukształtowa-
nia  terenu, który będzie odprowadzał 
wodę opadową od budynku. Koniecz-
na jest również naprawa uszkodzo-
nych rynien i rur spustowych.
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Z punktu widzenia formalnopraw-
nego dość ważne jest jednoznaczne 
zdefi niowanie pojęcia „drzwi”, we-
dług normy [1] drzwiami nazywamy 
element budowlany do zamykania 
otworu w ścianie, który umożliwia do-
stęp lub przejście osób pieszych i który 
w stanie zamkniętym może umożli-
wiać przepuszczanie światła. Norma 
wyróżnia również pojęcia:
■  zestaw drzwiowy – kompletny ze-

staw do zainstalowania składający 
się z ościeżnicy drzwiowej i skrzydła 
drzwiowego lub skrzydeł drzwio-
wych, łącznie z podstawowymi oku-
ciami dostarczonymi z odrębnych 
źródeł; 

■  zespół drzwiowy – kompletna jed-
nostka składająca się z ościeżnicy 
drzwiowej i skrzydła drzwiowego 
lub skrzydeł drzwiowych, dostarcza-
na z wszystkimi podstawowymi czę-
ściami z jednego źródła.

Według również aktualnej normy [2] 
(dotyczy wyłącznie wyrobów drzwio-
wych wykonanych z drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych) przez 
pojęcie drzwi rozumiemy ruchomą 
część ściany izolującej, umożliwiają-
cą komunikację. Drzwi składają się 
z ościeżnicy i z jednego lub więcej 
skrzydeł osadzonych bezpośrednio 
w otworze budowlanym.

Wymagania formalnoprawne 
Do stosowania w budownictwie 
(oprócz wyjątków określonych w usta-
wie o wyrobach budowlanych) mogą 
być dopuszczone drzwi posiadające 
aktualną krajową aprobatę techniczną 
(wraz z deklaracją zgodności) lub de-
klarację zgodności z normą [3].
Aprobatą techniczną powinny być 

objęte:

■  rozwierane drzwi wewnętrzne 
(wejściowe i wewnątrzlokalowe 

Z pewnością ładne, funkcjonalne, trwałe, wytrzymałe, bezpiecz-
ne. A co kryje się z technicznego punktu widzenia pod tymi 
pojęciami i na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę.

dr inż. Ołeksij Kopyłow 
Zakład Konstrukcji i Elementów 
Budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej 

Jakie powinny być drzwi?

z drewna, materiałów drewnopo-
chodnych, tworzyw sztucznych 
i metali) ogólnego stosowania oraz 
o deklarowanej klasie odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności. 
Wymagania do drzwi tego typu, za-
kres niezbędnych badań określa za-
lecenie udzielania aprobat [4];

■  drzwi przesuwne, składane i wa-
hadłowe zewnętrzne, wewnętrzne 
wejściowe oraz wewnątrzlokalo-
we (wykonane z drewna, materia-
łów drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych, kształtowników i blach). 
Wymagania do drzwi tego typu, za-
kres niezbędnych badań określa za-
lecenie udzielania aprobat [5].

Drzwi zewnętrzne (łącznie z bezoścież-
nicowymi drzwiami szklanymi, drzwia-
mi na drogach ewakuacyjnych) objęte 
są normą [3]. Norma nie dotyczy drzwi 
obrotowych oraz o deklarowanych 
właściwościach w zakresie odporności 
ogniowej i dymoszczelności.
Wymagania do drzwi zostały określo-
ne również w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
Niektóre z tych wymagań to:
■  drzwi wejściowe do budynku i ogól-

nodostępnych pomieszczeń użyt-
kowych oraz do mieszkań powinny 
mieć w świetle ościeżnicy co naj-
mniej: szerokość 0,9 m i wysokość 
2 m. W przypadku zastosowania 
drzwi zewnętrznych dwuskrzydło-
wych szerokość skrzydła głównego 
nie może być mniejsza niż 0,9 m, 
wysokość progów takich drzwi po-
winna być nie większa niż 20 mm;Rys. 1 Podstawowe elementy drzwi

nadproże
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stojak ościeżnicy
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■  drzwi do pomieszczenia przeznaczo-
nego na stały pobyt ludzi oraz do 
pomieszczenia kuchennego powinny 
mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wy-
sokość 2 m w świetle ościeżnicy, takie 
drzwi nie powinny mieć progów;

■  w budynku użyteczności publicz-
nej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem 
tych do pomieszczeń technicznych 
i gospodarczych, powinny mieć co 
najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 
2 m w świetle ościeżnicy, takie drzwi 
nie powinny mieć progów;

■  drzwi do łazienki, umywalni i wydzie-
lonego ustępu powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczenia, mieć co 
najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 
2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej 
części – otwory o sumarycznym prze-
kroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla 
dopływu powietrza; w łazienkach 
i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostęp-
nych, dopuszcza się stosowanie drzwi 
przesuwnych lub składanych;

■  w ustępach ogólnodostępnych nale-
ży stosować drzwi wejściowe o sze-
rokości co najmniej 0,9 m, drzwi 
wewnętrzne i drzwi do kabin ustę-
powych o szerokości co najmniej 
0,8 m, otwierane na zewnątrz;

■  szerokość skrzydła drzwi wahadło-
wych, stanowiących wyjście ewaku-
acyjne z pomieszczenia oraz na dro-
dze ewakuacyjnej, powinna wynosić 
co najmniej dla drzwi jednoskrzydło-
wych – 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzy-
dłowych – 0,6 m, przy czym oba 
skrzydła drzwi dwuskrzydłowych 
muszą mieć tę samą szerokość;

■  skrzydła drzwiowe, wykonane 
z przezroczystych tafl i, powinny być 
oznakowane w sposób widoczny 
i wykonane z materiału zapewniają-
cego bezpieczeństwo użytkowników 
w przypadku stłuczenia;

■  wartość współczynnika przenikania 
ciepła (Uk) nie powinna być większa 
niż 2,6 [W/m2∙k].

Jakość wykonania drzwi
Drzwi powinny być wykonane bez 
widocznych usterek, a ich widok 

zewnętrzny powinien być zgodny 
z opisem producenta. Jakość wykona-
nia drzwi można ocenić na podstawie 
oględzin – najprostszej kontroli orga-
noleptycznej. 
Powierzchnie okładzin i profi li konstruk-
cyjnych nie powinny mieć obcych wtrą-
ceń, pęknięć, rys, wgnieceń lub innych 
uszkodzeń mechanicznych. Połączenia 
konstrukcyjne profi li konstrukcyjnych 
ościeżnic i skrzydeł powinny być wyko-
nane bez wzajemnych przesunięć sąsied-
nich elementów. Połączenia zgrzewane 
elementów metalowych nie mogą mieć 
odprysków, pęknięć, przepaleń i miejsc 
niezgrzanych. Połączenia spawane ele-
mentów metalowych powinny być do-
brze wtopione, wolne od żużla i pęche-
rzy i nie powinny wykazywać przegrzania 
i pęknięć w samej spoinie lub strefi e 
przejściowej. Miejsca łączenia kształtow-
ników metalowych powinny być gładkie, 
bez szczelin i uskoków. Płaskość miejsco-
wa w miejscach połączenia kształtow-
ników metalowych ościeżnic i skrzydeł 
musi spełniać następujące wymagania:

■  w przypadku kształtowników alumi-
niowych – dopuszczalna odchyłka 
od płaskości nie powinna przekra-
czać 0,4 mm;

■  w przypadku kształtowników stalo-
wych – dopuszczalna odchyłka od 
płaskości nie powinna przekraczać 
0,6 mm.

Powierzchnie kształtowników powin-
ny mieć jednakową barwę i odcień.
Połączenia rozłączne powinny 
być dopasowane do kształtowni-
ków ościeżnic i skrzydeł i być ła-
twe w montażu i demontażu; ramy 
ościeżnic i skrzydeł – proste, bez 
skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń; stojaki ościeżnic – rów-
noległe do siebie i prostopadłe do 
ościeżnic. Połączenia elementów 
drewnianych powinny być wykony-
wane bez szczelin i uskoków.
Próg konstrukcyjny lub montażowy 
powinien być połączony ze stojaka-
mi ościeżnicy w sposób zapewniają-
cy jej sztywność podczas transportu 
i przechowywania.

Rys. 2 Podstawowe typy drzwi [1]
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Klasa tolerancji 0 1 2 3
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (szerokości, wysokości) skrzydeł

Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji bez wymagań ±2,0 mm ±1,5 mm ±1,0 mm
Dopuszczalne odchyłki grubości skrzydeł

Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji bez wymagań ±1,5 mm ±1,0 mm ±0,5 mm
Dopuszczalne odchyłki prostokątności skrzydeł

Dopuszczalna odchyłka dla klasy tolerancji bez wymagań ±1,5 mm ±1,5 mm ±1,0 mm

Tab. 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych według PN-EN 1529:2001 [6]

Tab. 2 Wartości dopuszczalne odchyłek od płaskości skrzydeł według PN-EN 1530:2001 [7]

Klasa tolerancji
Płaskość ogólna [mm] Płaskość miejscowa 

[mm]zwichrowanie wygięcie wzdłużne wygięcie poprzeczne
1 10 10 10 0,6

2 8 8 4 0,4
3 4 4 2 0,3
4 2 2 1 0,2

Okucia i elementy jezdne drzwi (jeże-
li takie są) muszą być tak osadzone 
i zamocowane, aby zapewniały płyn-
ne zamknięcie i otwarcie drzwi oraz 
swobodny przesuw drzwi (dotyczy 
to drzwi przesuwnych i składanych). 
Oprócz tego osadzenie i mocowanie 
okuć nie powinno powodować do-
datkowych naprężeń. Osie skrzydełek 
zawiasów powinny być współosiowe 
oraz równoległe do płaszczyzny stoja-
ka zawiasowego ościeżnicy lub płasz-
czyzny pionowej ramy skrzydła. 
Uszczelki uszczelniające styki skrzydeł 
z ościeżnicą, uszczelki osadcze szyb 
powinny być osadzone w sposób 
ciągły i bez naprężenia wzdłuż obwo-
du uszczelnianego styku lub obwodu 
szyby. W drzwiach wewnętrznych wej-
ściowych uszczelki wykonane z odcin-
ków w miejscach styków odcinków 
należy połączyć przez klejenie lub 
zgrzewanie. Możliwe jest nadcinanie 
uszczelek w narożach w celu lepszego 
ich ułożenia. W drzwiach wewnątrz-
lokalowych z uszczelkami odcinki 
uszczelek mogą być układane na styk 
bez klejenia bądź zgrzewania.
Powierzchnie pokryte materiałami 
wykończeniowymi, ochronno-deko-
racyjnymi nie mogą zawierać obcych 
wtrąceń, rys, pęcherzy, pofalowań, 
wgnieceń sięgających podłoża, przerw, 
zmian barwy, zabrudzeń.

Wymagania techniczne 
dla drzwi
Dobierając drzwi, należy sprawdzić, czy 
deklarowane przez producenta właści-
wości wyrobu są adekwatne do prze-
widywanych warunków eksploatacji. 
Wiedza o podstawowych właściwo-
ściach technicznych drzwi jest bardzo 
ważna, gdyż w przypadku drzwi ze-
wnętrznych zgodnych z normą wy-
robu [3] spora część właściwości 
technicznych może być pominięta 
(oznaczona jako NPD). 
Na etapie montażu drzwi dość istotną 
cechą określającą jakość wykonania jest 
zgodność rzeczywistych wymiarów wy-
robów z wymiarami deklarowanymi.

Normowe zasady wymiarowania drzwi 
przedstawia rys. 3.
Zestawy drzwiowe powinny mieć wy-
miary zgodne z deklarowanymi. Do-
puszczalne odchyłki wymiarów drzwi 
nie mogą przekraczać wartości prze-
pisanych do poszczególnych klas tole-
rancji (tab. 1).
Z punktu widzenia estetycznego 
dość istotną cechą drzwi jest pła-
skość skrzydła (pofalowanie czoło-
wej powierzchni skrzydła). W celu 
oceny tego parametru sprawdza się 
płaskość ogólną skrzydła oraz pła-
skość miejscową. Płaskość ogólna 
jest określana za pomocą pomia-
rów: zwichrowania (odkształcenie 

Rys. 3 Zasady wymiarowania skrzydeł
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Tab. 3 Dopuszczalne wartości sił operacyjnych oraz momentów obrotowych drzwi zależnie od deklarowanych klas według PN-EN 12217: 2005 [8]

Oceniany parametr
Klasa

0 1 2 3 4
Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła, N

Bez 
wymagań

75 50 25 10

Okucia poruszane dłonią:
– moment maksymalny (Nm)

– siła maksymalna (N)
10

100
5

50
2,5
25

1
10

Okucia poruszane palcami:
– moment maksymalny (Nm)

– siła maksymalna (N)
5

20
2,5
10

1,5
6

1
4

Tab. 4 Klasy i kategorie warunków użytkowania

Klasa Kategoria warunków eksploatacji Objaśnienie

1–2 Warunki lekkie lub średnie Rzadko i ostrożnie używane, np. przez właścicieli domów jednorodzinnych, gdzie 
występuje małe prawdopodobieństwo niewłaściwego użytkowania 

2–3 Warunki średnie do ciężkich Używane średnio często, przede wszystkim ostrożnie, gdzie istnieje możliwość 
przypadkowego lub niewłaściwego użytkowania.

3–4 Warunki ciężkie do bardzo ciężkich Używane często, nieostrożnie. Istnieje duże ryzyko niewłaściwego użytkowania.
4 Warunki bardzo ciężkie Drzwi wykorzystywane są bardzo często, nieostrożnie.

Fot. 1 Wyrwanie zawiasów drzwi wskutek nieod-
powiedniej wytrzymałości na obciążenie 
pionowe

Rys. 4 Zasada przeprowadzenia badania wytrzy-
małości na obciążenie pionowe

skręcające w płaszczyźnie skrzydła 
drzwiowego),  wygięcia wzdłużne-
go (krzywizna w kierunku wysokości 
skrzydła drzwiowego), wygięcia po-
przecznego (krzywizna w kierunku 
szerokości skrzydła drzwiowego).
Dopuszczalne odchyłki płaskości skrzy-
deł drzwi nie powinny przekraczać 
wartości przepisanych do poszczegól-
nych klas tolerancji (tab. 2).
Jednym z istotnych elementów oceny 
funkcjonalności zestawów drzwiowych 
jest ocena sił operacyjnych (pomiar 
minimalnej siły lub momentu obro-
towego wymaganych do zaczepienia 
lub zwolnienia zamków, rozpoczęcia 
otwierania lub zakończenia zamyka-
nia skrzydła drzwiowego z użyciem 
klamki lub klucza). Pod względem sił 
operacyjnych oraz momentów obro-
towych zestawy drzwiowe zależnie od 
deklarowanej klasy powinny spełniać 
wymagania jak w tab. 3.
Klasyfi kację zestawów/zespołów 
drzwiowych w zakresie wytrzymałości 
przedstawia norma PN-EN [9]. Przez 
parametry określające wytrzyma-
łość drzwi rozumiemy: odporność 
zestawów drzwiowych na obcią-
żenie pionowe, skręcanie statycz-
ne, odporność na uderzenie cia-
łem miękkim i ciężkim oraz ciałem 
twardym. Drzwi rozwierane powinny 

mieć sprawdzone wszystkie powyż-
sze parametry, natomiast w drzwiach 
przesuwnych sprawdza się tylko od-
porność na uderzenia [4, 5].
Dla każdej z klas wytrzymałości (prze-
widziano cztery klasy) ustalono po-
ziom wymagań odpowiadający no-
minalnemu użytkowaniu w zależności 
od warunków eksploatacji (tab. 4). Im 
wyższą klasę wytrzymałości posiadają 
drzwi, tym cięższe mogą być warunki 
użytkowania.
Obciążenia i przypadkowe uderzenia 
(pod warunkiem że nie przekraczają 
wartości przepisanych konkretnym kla-
som eksploatacji) przyłożone do drzwi 
nie powinny ich uszkodzić ani obniżyć 
ich właściwości.
Wytrzymałość na obciążenie piono-
we powinna być sprawdzana według 

[10]. Podczas przyłożenia siły jak na 
rys. 4 odkształcenie trwałe nie powin-
no przekroczyć 1 mm. W drzwiach 
niespełniających parametrów odpor-
ności na obciążenie pionowe lub eks-
ploatowanych w warunkach z obcią-
żeniami przekraczającymi obciążenia 
wynikające z dopuszczalnej kategorii 
użytkowania dość często dochodzi do 
uszkodzenia zawiasów (fot. 1).
Statyczne obciążenie skręcające przy-
łożone do otwartego skrzydła drzwio-
wego zamocowanego we własnej 
ościeżnicy (jak na rys. 5) nie powinno 
doprowadzić do powstania odkształ-
cenia trwałego powyżej 2 mm. Zasady 
przeprowadzenia badania zostały opi-
sane w normie PN-EN 948 [11].
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W skrajnych przypadkach, kiedy wy-
trzymałość drzwi na skręcanie statycz-
ne jest niska lub drzwi są eksploato-
wane w warunkach z obciążeniami 
przekraczającymi obciążenia wynika-
jące z dopuszczalnej kategorii użytko-
wania, może dochodzić do uszkodzeń 
zawiasów oraz skrzydeł (fot. 2).
Podczas użytkowania drzwi skrzydła 
mogą być uderzane małymi przedmio-
tami lub częściami większych przed-
miotów (np. narożnikami mebli lub 
obuwiem), co może doprowadzić do 
miejscowych uszkodzeń powierzchni 
drzwi. Odporność drzwi na tego ro-
dzaju uszkodzenia jest oceniana na 
podstawie badań odporności na ude-
rzenie ciałem twardym. Jeżeli energia 
uderzenia nie przekracza energii do-
puszczalnej (określonej dla danej klasy 
drzwi), średnia wartość średnic wgłę-
bień nie powinna przekraczać 20 mm, 
średnia wartość głębokości powstałych 
wgłębień nie powinna przekraczać 
1 mm, wartość maksymalna zaś nie 
powinna przekraczać 1,5 mm.
Istotna z punktu widzenia trwałości 
oraz bezpieczeństwa użytkowania jest 
odporność drzwi na uderzenie ciałem 
ciężkim i miękkim. Niewłaściwy dobór 
drzwi (klasa wytrzymałościowa drzwi 
nie odpowiada kategorii warunków 
użytkowania) może doprowadzić do 
szybkiego ich zniszczenia. Jeżeli ener-
gia uderzenia nie przekracza energii 
przewidzianej dla danej klasy wytrzy-
małościowej drzwi, powstałe trwałe 
odkształcenia płaskości nie powinny 

Fot. 2 Uszkodzenie przeszklenia drzwi; wskutek osiadania narożniki drzwi ocierały o posadzkę, 
co wywoływało powstanie obciążenia skręcającego przekraczającego wartości dopuszczalne

Rys. 5 Zasada przeprowadzenia badania wytrzy-
małości na obciążenie skręcające

przekroczyć 2 mm. Metodę badawczą 
opisuje norma [12]. Schemat badania 
przedstawia rys. 6.
Trwałość mechaniczna drzwi jest okre-
ślana za pomocą badania wielokrotne-
go otwierania–zamykania. Norma [13] 
przywiduje dziewięć klas trwałości 
mechanicznej drzwi (0–8) zależnie od 
przeprowadzonych liczby cykli zamy-
kania–otwierania. Po wykonaniu od-
powiedniej dla danej klasy liczby cykli 
zamykania–otwierania drzwi powinny 
zachować swoją funkcjonalność w od-
niesieniu do sił operacyjnych (siły ope-
racyjne początkowe i końcowe powin-
ny pozostać w granicach swoich klas). 
Drzwi, elementy okuć oraz uszczelki 
po wykonaniu cykli nie powinny ulec 
uszkodzeniom lub odkształceniom.

Związki pomiędzy warunkami użytko-
wania drzwi a klasą trwałości mecha-
nicznej przedstawia tab. 6.
W przypadku doboru drzwi o klasie 
trwałości mechanicznej nieodpowia-
dającej warunkom użytkowania często 
dochodzi do przyspieszonego zużycia 
zawiasów (fot. 3).
W trakcie użytkowania drzwi wsku-
tek działania przeciągów, niedbania 
o mienie etc. dość często dochodzi do 
uderzeń skrzydła drzwiowego o ele-
ment oporowy (np. uderzenie o oścież-
nicę). Zalecenia udzielenia aprobat 
technicznych [4, 5] przewidują obli-
gatoryjne określenie właściwości drzwi 
w zakresie odporności na wstrząsy. 
Drzwi nie powinny wykazywać uszko-
dzeń mechanicznych ani trwałych 

Rys. 6 Zasada przeprowadzenia badania odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

α ≤ 85o

ciało miękkie
(worek 30 kg)

drzwi

ramka badawcza
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Fot. 3 Przykład przyspieszonego zużycia zawia-
sów wskutek zastosowania drzwi 
o klasie trwałości mechanicznej nieodpo-
wiadającej warunkom użytkowania 

Tab. 5 Klasyfikacja i wartości przyłożonych obciążeń/energii według PN-EN 1192: 2001 [9]

Wytrzymałość/odporność na: Klasa 1 Klasa 2 Klasa 2 Klasa 4
Obciążenie pionowe, N 400 600 800 1000
Skręcanie statyczne, N 200 250 300 350

Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, J 30 60 120 180
Uderzenie ciałem twardym, J 1,5 3 5 8

Tab. 6 Warunki użytkowania a klasa drzwi

Klasa Warunki użytkowania Liczba cykli
0 –   –
1 okazjonalne 5 000
2 lekkie 10 000
3 nieczęste 20 000
4 umiarkowane 50 000
5 normalne 100 000
6 częste 200 000
7 ciężkie 500 000
8 bardzo ciężkie 1 000 000

odkształceń, powodujących utratę 
sprawności i funkcjonalności po nastę-
pującej liczbie wstrząsów:
■  50 dla drzwi wewnątrzlokalowych,
■  300 dla drzwi wewnętrznych wej-
ściowych,

■  500 dla drzwi zewnętrznych.
Norma wyrobu [3] nie przewiduje wy-
konania badań w zakresie odporności 
na wstrząsy.
Z punktu widzenia eksploatacyjnego 
istotną cechą drzwi wejściowych we-
wnętrznych oraz wejściowych zewnętrz-
nych jest przepuszczalność powietrza. 
Klasyfi kacja drzwi pod względem prze-
puszczalności powietrza przedstawiona 
jest w normie [14]. Według normy jest 
pięć klas przepuszczalności powietrza 
(0–4). Najwyższej klasie odpowiada 
najniższa przepuszczalność powietrza. 
Niestety norma wyrobu [3] nie podaje 
możliwego zakresu zastosowania drzwi 
zależnie od uzyskanej klasy przepusz-
czalności powietrza. Natomiast [5] prze-
widuje, że drzwi wewnętrzne wejściowe 
powinny mieć co najmniej drugą klasę 
w zakresie przepuszczalności powietrza.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
użytkowania szczególnie ważną cechą 
techniczną jest odporność ogniowa 
drzwi. Odporność ogniową ustala się 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
14600 [15], jest ona przedstawiana za 
pomocą charakterystyk skuteczności 

działania (E – szczelności ogniowej, 
I – izolacyjności ogniowej, W – promie-
niowania). Przeciwpożarowe drzwi po-
winny być sklasyfi kowane według klas 
odporności ogniowej zgodnie z [16]. 
Klasyfi kację drzwi w zakresie odpor-
ności ogniowej przedstawia tab. 7.
Klasy oznaczone symbolem dotyczą 
drzwi przeciwpożarowych spełniają-
cych odpowiednie kryterium: E – tylko 
kryterium szczelności ogniowej; EI1 
– szczelności ogniowej E i izolacyjności 
I1 (temperatura na skrzydłach drzwi 
mierzona jest w odległości 25 mm 
od widocznych krawędzi drzwi); EI2 
– szczelności ogniowej E i izolacyj-
ności I2 (temperatura na skrzydłach 
drzwi mierzona jest w odległości 100 
mm od widocznych krawędzi drzwi); 

EW – szczelności ogniowej E i dopusz-
czalnego natężenia promieniowania W.
Drzwi zewnętrzne powinny spełniać wy-
magania w zakresie wodoszczelności. 
Wymóg dotyczy drzwi nieosłoniętych 
i częściowo osłoniętych (drzwi nie-
osłonięte – wbudowane w ścianę ze-
wnętrzną bez żadnych osłon w postaci 
daszka i ścianek bocznych osłaniających 
drzwi przed działaniem wody opa-
dowej; drzwi częściowo osłonięte 
– mające od zewnątrz osłonę w postaci 
balkonu, daszka ze ściankami bocznymi 
lub cofnięte w kierunku do wnętrza bu-
dynku co najmniej o 1 m). Stosownie do 
[5] drzwi nieosłonięte powinny charak-
teryzować się klasą wodoszczelności co 
najmniej 3A, drzwi częściowo osłonięte 
3B (klasyfi kacja według [17]). Norma 
wyrobu nie ustala minimalnych wartości 
wodoszczelności.
Drzwi zewnętrzne w czasie użytkowania 
są narażone na działanie parcia i ssanie 
wiatru. Według [5] pod wpływem ob-
ciążenia charakterystycznego ciśnieniem 
wiatru (norma [18]) ugięcie czołowe 
najbardziej odkształconego elemen-
tu drzwi nie powinno być większe niż 
1/300 odległości między punktami pod-
parcia tego elementu. Drzwi według [5] 
powinny odpowiadać co najmniej klasie 
C1 [19]. Norma wyrobu podaje te same 
normy badawcze, nie określa natomiast 
wymagań minimalnych dla drzwi w za-
kresie odporności na działanie wiatru.
W przypadku drzwi zewnętrznych oraz 
wewnętrznych (zastosowanie w po-
mieszczeniach, między którymi mogą 
występować znaczące różnice tempera-
tur, wilgotności) należy określić zacho-
wanie się wyrobów pomiędzy różnymi 
klimatami. Norma [20] daje możliwość 
sprawdzenia zachowań drzwi w pięciu 
różnych klimatach. Ocena zachowania 
się drzwi między różnymi klimatami 
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przedstawiana jest za pomocą klas 
(0–3) według [21]. Kryteriami nadawa-
nia klas są odkształcenia drzwi zmie-
rzone po badaniach (zwichrowanie, 
wygięcie, płaskość miejscowa). Przy 
tym drzwi o wyższych klasach charakte-
ryzują się mniejszymi odkształceniami.
Drzwi zewnętrzne powinny mieć okre-
śloną przenikalność cieplną wyrażoną 
w W/(m2∙K). Przenikalność cieplna może 
być obliczona na podstawie [22] lub 
określona badawczo za pomocą [23].
Z punktu widzenia komfortu użytkowa-
nia istotne są właściwości akustyczne 
drzwi. Izolacyjność akustyczna drzwi 
wejściowych zewnętrznych zgodnych 
z normą wyrobu PN-EN 14351-1 po-
winna być sprawdzona według [24]. 
Norma wymaga deklarowania izolacyj-
ności akustycznej Rw(C, Ctr). W przypad-
ku drzwi wewnętrznych objętych nor-
mą [25] izolacyjność akustyczna drzwi 
powinna spełniać wymagania ww. nor-
my (wymóg ZUAT-15/III.15/2005).
W razie zastosowania w drzwiach ma-
teriałów, które mogą ulegać emisji lub 
migracji podczas normalnego użytko-
wania oraz w przypadku kiedy emisja 
lub migracja do otoczenia jest poten-
cjalnie niebezpieczna dla higieny, zdro-
wia lub środowiska, producent wyrobu 
powinien określić ich zawartość i złożyć 
odpowiednią deklarację zgodnie z kra-
jowymi wymaganiami. Przy tym emisja 
formaldehydu z drzwi wewnętrznych 
wykonanych z użyciem materiałów 
drewnopochodnych nie powinna prze-
kraczać 120 μg/m3. Krajowe wymagania 
w zakresie wydzielenia substancji nie-
bezpiecznych obejmują również zakaz 
stosowania kadmu (jako stabilizato-
rów i pigmentów elementów wykona-
nych z PCV, pigmentów w farbach). Cał-
kowita zawartość kadmu w materiałach 
(w przeliczeniu na kadm metaliczny) nie 
może przekraczać 0,01% masy.

Wśród dodatkowych parametrów 
drzwi istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa użytkowania, komfor-
tu można wymienić: wentylację, kulo-
odporność, odporność na włamanie.
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– Trwałość mechaniczna – Wymagania 

i klasyfi kacja.

14.  PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Prze-

puszczalność powietrza – Klasyfi kacja.

15.  PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy 

i otwieralne okna o właściwościach od-

porności ogniowej i/lub dymoszczelno-

ści – Wymagania i klasyfi kacja.

16.  PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfi kacja 

ogniowa wyrobów budowlanych i ele-

mentów budynków – Część 2: Klasy-

fi kacja na podstawie wyników badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem 

instalacji wentylacyjnej.

17.  PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wo-

doszczelność – Klasyfi kacja.

18.  PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Od-

porność na obciążenie wiatrem – Me-

toda badania.

19.  PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi – Od-

porność na obciążenie wiatrem – Kla-

syfi kacja.

20.  PN-EN 1121:2001 Drzwi – Zachowanie 

się pomiędzy dwoma różnymi klimata-

mi – Metoda badania.

21.  PN-EN 12219:2002 Drzwi – Wpływ kli-

matu – Wymagania i klasyfi kacja.

22.  PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wła-

ściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji 

– Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.

23.  PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne 

właściwości użytkowe okien i drzwi 

– Określanie współczynnika przenikania 

ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 

1: Kompletne okna i drzwi. 

24.  PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka 

– Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych 

– Część 3: Pomiar izolacyjności od 

dźwięków uderzeniowych. 

25.  PN-B-02151-3:1999 Akustyka budow-

lana – Ochrona przed hałasem w bu-

dynkach – Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyj-

ność akustyczna elementów budowla-

nych – Wymagania.

Tab. 7 Klasyfikacja drzwi w zakresie odporności ogniowej

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
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Rozwój programu elektrowni  
jądrowych
Pierwsze europejskie elektrownie ją-
drowe zbudowane zostały w latach 
50. przez ówczesne mocarstwa. Po 
okresie tzw. zimnej wojny szybki roz-
wój programów energetyki jądrowej 
następował również w innych kra-
jach europejskich, które dostrzegały 
w technologii jądrowej korzyści przede 
wszystkim ekologiczne i ekonomiczne. 
Przełomem w odbiorze społecznym 
elektrowni jądrowych był rok 1986, 
kiedy to awaria reaktora w Czarno-
bylu spowodowała aż do 2000 r. prak-
tycznie wstrzymanie budowy nowych 
elektrowni. 
Wyjątkiem była brytyjska elektrownia 
Sizewell B, która jako jedna z pierw-
szych w Europie, obok wybudowa-
nych później francuskich elektrowni 
Chooz i Civaux, czerpała rozwiązania 
technologiczne i standardy z amery-
kańskich reaktorów nowszej genera-
cji PWR (Pressurized Water Reactor), 
dostarczanych na licencji Westing-
house Electric Corporation. Fakt ten 
pozwolił brytyjskiemu rządowi na 
rozpoczęcie budowy elektrowni prak-
tycznie tuż po tragedii w Czarnobylu 
przy zachowaniu uznawanych obecnie 
wysokich standardów. 
Do chwili obecnej jeszcze żadna 
europejska elektrownia jądrowa 

Brytyjska elektrownia Sizewell B była pierwszą po awarii w Czar-
nobylu  oddaną do użytku siłownią jądrową w Europie Zachod-
niej, wykonaną w bezpiecznej i udoskonalonej technologii PWR.mgr inż. Krzysztof Tracz*

Budowa elektrowni jądrowych 
w Europie – cz. I

*Autor artykułu uczestniczył w realizacjach projektów elektrowni konwencjonalnych i jądrowych (Dolna Odra, Police, Żarnowiec, El Homs, 
Chartum, Sizewell B)

Fot. 1 Chłodnie kominowe elektrowni jądrowej

budowana według nowszych tech-
nologii III i III+ generacji nie roz-
poczęła produkcji energii. Dopiero 
latach 2005–2010 w krajach UE roz-
poczęto budowę sześciu (a w Rosji 
pięciu) nowych elektrowni jądrowych 
według  dopracowanych po 2000 r. 
europejskich standardów bezpiecz-
nych technologii, dostarczanych 
głównie przez fi rmy francuskie (EDF, 
GDF Suez, Areva). Są to elektrownie 

Flamanville 3 i Penly (Francja), Olkilu-
oto 3 (Finlandia), Cernovoda 3 i 4 (Ru-
munia), Belene (Bułgaria, wstrzymana 
budowa w marcu 2012 r.), Mochow-
ce 3 i 4 (Słowacja – udoskonalany ro-
syjski reaktor WER 440/213). Dotych-
czasowy postęp robót na budowach 
oraz problemy techniczno-fi nansowe 
projektów pozwalają domniemywać, 
że na ostateczne efekty trzeba będzie 
poczekać jeszcze kilka lat.
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22 lipca 2009 r. weszła w życie unijna 
dyrektywa 2009/71/EUROATOM regu-
lująca rozwój i utrzymanie bezpieczeń-
stwa instalacji nuklearnych w krajach 
członkowskich.
W latach 80. i 90. XX w. Polska 
uważana była za eksportera ener-
gii elektrycznej. Nasze zasoby węgla 
kamiennego wydawały się zapew-
niać niezbędne paliwo do produkcji 
energii przez następne pół wieku. Być 
może właśnie to przekonanie, obok 
widma Czarnobyla, doprowadziło do 
całkowitej rezygnacji z rozpoczętej 
w 1983 r. budowy pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej w Żarnowcu. 
Okazało się to decyzją brzemien-
ną w skutki odczuwalne dziś przez 
każdego obywatela. Wprowadzony 
w ostatnich latach przez Komisję Eu-
ropejską system opłat za emisję CO2 
skutkował znaczącymi podwyżkami 
cen energii węglowej. Przewiduje 
się, że dalszy wzrost tych opłat może 
doprowadzić w kolejnych latach do 
podwyżek cen energii nawet o 70%. 
Włochy, które podobnie jak Polska, 
zrezygnowały przed laty z energety-
ki jądrowej, obecnie szacują skutki 

Fot. 2 Elektrownia Olkiluoto 3 w budowie, Finlandia 2011 r. (źródło: www.wikipedia.org)

podobnej decyzji na 20 lat opóźnie-
nia w rozwoju gospodarczym oraz 
miliardy euro strat.
W przeciwieństwie do Polski inne 
kraje europejskie, w tym Czechy, Sło-
wacja, Rumunia i Bułgaria, rozwijały 
swój program energetyki jądrowej. Do 
2010 r. wybudowano w Europie 148 
reaktorów, pokrywających ponad 20% 
zapotrzebowania na energię. 
Ze względu na wymogi związane z za-
pewnieniem wystarczających ilości 
wody chłodzącej ustalenie odpowied-
niej lokalizacji elektrowni jądrowej 
było zawsze kluczowym punktem 
planu inwestycyjnego. Zdecydowana 
większość budowanych obecnie elek-
trowni europejskich zlokalizowana jest 
nad brzegiem morza. Już w 1958 r. 
brytyjski Central Electricity Genera-
tion Board (CEGB) wybrał lokalizację 
pierwszej elektrowni atomowej na 
wschodnim wybrzeżu Anglii, nieda-
leko Ipswich.  W wyniku tych dzia-
łań elektrownie atomowe Sizewell A 
– Magnox, a 25 lat później Sizewell B 
– PWR 1200 MW, zostały wybudowa-
ne na terenie przyległym bezpośrednio 
do Morza Północnego.  

Także nad morzem zlokalizowane są 
obecnie budowane elektrownie Fla-
manville i Olkiluoto, co  potwierdza 
wykorzystanie  morskiej wody chło-
dzącej jako optymalnego rozwiązania 
technologicznego dla reaktorów ge-
neracji III i III+.
Obecne sygnały dotyczące planowanej 
lokalizacji pierwszej polskiej elektrow-
ni jądrowej (Gąski, Choczewo) wyda-
ją się potwierdzać tę tezę. Niepokoje 
społeczne związane z tą lokalizacją są 
naturalną reakcją i dlatego wymagają 
rzetelnej akcji informacyjnej opartej na 
prawdziwych argumentach. 

Wybór  reaktora 
nuklearnego
Technologia PWR, po raz pierwszy 
wprowadzona w USA jako kompak-
towe źródło energii łodzi podwod-
nych, zaczynała być w latach 80. 
dominującym systemem technologii 
jądrowych na świecie. Dzięki temu 
Francja i Wielka Brytania mogły jako 
pierwsze kraje europejskie skorzystać 
z doświadczeń zebranych na budo-
wach i w czasie eksploatacji tej tech-
nologii w USA.
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Obecnie działają już na świecie lub 
są w trakcie realizacji  bardziej za-
awansowane reaktory GE Hitachi na 
wodę wrzącą ABWR (Advanced Bo-
iling Water Reactor) i ESBWR (Eco-
nomic Simplifi ed Boiling Water Re-
actor) oraz reaktory EPR (European 
Pressurized Reactor) francuskiej fi rmy 
Areva. Są to reaktory III lub III+ gene-
racji zapewniające wysokie parametry 
bezpieczeństwa i wyższą sprawność 
energetyczną.

Modularyzacja 
Jedną z głównych cech charakteryzu-
jących projekt elektrowni PWR, EPR 
i ABWR jest możliwość  prefabrykacji 
kompletnych elementów technologii 
w warunkach fabrycznych poza pla-
cem budowy i transportowanie ich 
na miejsce wbudowania w różnych 
obiektach elektrowni. Zgodnie z tym 
założeniem naczynie ciśnieniowe dla 
Sizewell B zostało wykonane w fa-
bryce i przetransportowane drogą 
morską do budynku reaktora. 
Prefabrykacja obejmowała również 
generatory pary i kondensory z oruro-
waniem wraz z pełną dokumentacją 
systemu zapewnienia jakości. Zastoso-
wanie prefabrykacji elementów PWR 
różniło się zdecydowanie od starszych 
technologii wykonania reaktorów ga-
zowych, w których konstrukcja rdzenia 

i cyrkulacji gazu były oparte na ele-
mentach z betonu sprężonego wyko-
nywanego na budowie.

Planowanie  budowy 
elektrowni jądrowej 
Realizacja każdego projektu inwesty-
cyjnego przebiega zawsze w układzie 
cyklicznym, którego poszczególne 
etapy dostosowane są do specyfi ki 
branży.
Większość prowadzonych projektów 
rozpoczynana jest działaniami kon-
cepcyjno-planistycznymi, a  po wy-
konaniu robót budowlano-instalacyj-

Poziom 
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Rys. 2 Cykl życia projektu według CIOB (opracowanie własne)

nych rozpoczyna się faza użytkowania 
obiektu i produkcji wyrobu. 
Działające obecnie elektrownie jądro-
we, w zależności od daty ich budowy, 
produkować będą energię średnio 
35–60 lat, choć trwałość budowli jest 
o wiele dłuższa. Jednak ze względów 
bezpieczeństwa reaktory są wygaszane 
po tym czasie i większość wyposażenia 
wymaga utylizacji. Budowa elektrowni 
jądrowych ze względu na skalę użytych 
materiałów i zasobów, a także szeroki 
zakres robót branżowych i technolo-
gicznych stanowi jeden z najbardziej 
skomplikowanych projektów inwesty-
cyjnych. Proces ten wymaga wypraco-
wania systemu zarządzania spójnego 
dla podstawowych parametrów efek-
tywności działania, z jednoczesnym 
zachowaniem priorytetów systemu za-
pewnienia jakości.
W Polsce nie wypracowano jeszcze nor-
matywnych podstaw do określania stan-
dardowego cyklu życia projektu, lecz 
w Wielkiej Brytanii, gdzie powszechnie 
stosuje się zasady zarządzania projek-
tami, wprowadzono w życie  normę BS 
6079-1:2000 regulującą przebieg całe-
go procesu inwestycyjnego.
Dzieli ona cały cykl na pięć faz: opra-
cowanie koncepcji obiektu, studium 
wykonalności, realizacja, użytkowanie 
i zakończenie projektu. 

Rys. 1 Schemat ideowy reaktora z obiegiem ciśnieniowym wody  chłodzącej (źródło: Nuclear Electric 
– Sizewell B technical outline)

 Poziom 
 zasobów
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Z kolei brytyjski instytut budownictwa 
The Chartered Institute of Building 
(CIOB) dzieli proces budowlany  inwe-
stycji na osiem faz – rys. 2.
Budowa każdej elektrowni jądrowej 
poprzedzona jest wieloma analizami 
składającymi się na studium wykonal-
ności techniczno-fi nansowej. Wiele 
parametrów technologicznych, hy-
drologicznych, geotechnicznych, sejs-
micznych, geopolitycznych i praw-
nych stanowi o optymalnej lokalizacji 
inwestycji, a zbadanie tych parame-
trów i podjęcie stosownych decyzji 
zajmuje z reguły 30% czasu niezbęd-
nego do realizacji projektu. 
Działania inicjacyjne i projektowe przed 
budową elektrowni Sizewell B zajęły 
brytyjskiemu inwestorowi – fi rmie Nuc-
lear Electric – ponad pięć lat, a sam pro-
ces budowy i odbiorów – siedem lat. 
Trwająca obecnie budowa elektrowni 
Olkiluoto w Finlandii rozpoczęła się 
w 2005 r., uruchomienie reaktora pla-
nowane było na rok 2013, a wobec 
kilku poślizgów realnym terminem jest 
rok 2016. Prace nad francuską elek-
trownią Flamanville 3 rozpoczęły się 
w 2006 r., a uruchomienie planowane 
jest ostrożnie na 2016 r.
W projekcie Sizewell B cały jego za-
kres standardowo podzielono na  
siedem podstawowych etapów 
realizacyjnych. Zasadnicze zna-
czenie dla pełnego cyklu budowy 
elektrowni jądrowej mają kluczowe 
efekty uzyskane na koniec każdego 
z tych etapów działań:
Etap 1 –  uzyskanie społecznej akcep-

tacji i optymalizacja wyboru 
lokalizacji elektrowni,

Etap 2 –  analizy możliwości pozyska-
nia licencji i projektowanie 
technologii,

Etap 3 –  zakontraktowanie oraz wy-
konanie dokumentacji bu-
dowlanej i instalacyjnej,

Etap 4 –  przeprowadzenie procedur 
przetargowych na wykona-
nie robót,

Etap 5 – r ealizacja robót budowla-
nych i instalacyjnych,

Tab.  Budżet Sizewell B zatwierdzony przez Nuclear Electric Board (źródło: The Civil Engineering – Feb. 1995)

Lp. Prace lub urządzenie Wartość wg cen 1987
[mln funt]

1. System dostawy pary  reaktora 566

2. Roboty budowlane 406

3. Turbiny i inne urządzenia 254

4. System kontroli i oprzyrządowania 129

5. Urządzenia elektryczne 110

6. Pierwszy załadunek paliwa jądrowego  65

7. Nadzór i odbiory robót  43

8. Oprogramowanie i projektowanie 449

9. Rozruch 8

Razem 2030

Etap 6 –  montaż, testy i rozruch urzą-
dzeń oraz załadowanie pali-
wa nuklearnego,

Etap 7 –  uzyskanie certyfi katu bezpie-
czeństwa i pozwolenia na 
użytkowanie.

Planowanie robót konstrukcyjno--
budowlanych przebiega od wielu lat 
w niezmienionej formie harmonogra-
mów czasowych opierających się na 
sprawdzonych zasadach „od ogółu do 
szczegółu”. Praktyczne zastosowanie 
metod ścieżki krytycznej (Critical Path 
Method) w programach kompute-
rowych, np. MS Project, pozwala od 
ponad 20 lat na sprawne zarządzanie 
czasem i monitoring postępu robót, 
zwłaszcza przy tak skomplikowanym 
procesie wykonawczym, jakim jest 
budowa elektrowni. Uszczegółowie-
nie kluczowych dat wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych ma de-
cydujący wpływ na ostateczny efekt 
rozruchu i rozpoczęcia produkcji 
energii. Dlatego też identyfi kacja tych 
kluczowych działań musi być dostoso-
wana do efektów milowych (milesto-
nes) ustalonych według poniższego 
schematu:  
a)  wydanie  pozwolenia oraz innych 

dokumentów wymaganych pra-
wem, zezwalających na realizację 
inwestycji,

b)  podpisanie głównych kontraktów 
na roboty – pierwszy beton kon-
strukcyjny reaktora, 

c)  przekazanie żelbetowej konstrukcji 

reaktora pod montaż suwnicy (polar 
crane) i strefy Nuclear Island,

d)  test ciśnieniowy po wodą pierwot-
nego obwodu reaktora – zakończe-
nie większości robót budowlanych 
na pozostałych obiektach konwen-
cjonalnych,

e)  wydanie pozytywnego raportu bez-
pieczeństwa, po przejściu wszyst-
kich testów, oraz załadowanie pali-
wa nuklearnego,

f)  wydanie formalnej zgody na użytko-
wanie. 

Planowanie robót budowlanych 
w elektrowni jądrowej, oprócz 
uwzględnienia kluczowych dat 
montażu urządzeń, wymaga rów-
nież założenia dodatkowego czasu 
wynikającego z procedur systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa i zwią-
zanych z nim dodatkowych testów 
jakości przeprowadzanych zwłaszcza 
w strefi e Nuclear Island.
Każdy proces planowania inwestycji 
powinien już na wczesnych etapach 
analiz wypracować wiarygodny pre-
liminarz fi nansowy. Podstawą utrzy-
mania budżetu inwestycji w planowa-
nych kwotach jest przyjęcie stabilnych 
rozwiązań technologii urządzeń oraz 
właściwe zarządzanie kosztami bu-
dowy,  opierające się na optymaliza-
cji projektów wykonawczych. Dzięki 
temu w elektrowni Sizewell B udało 
się zrealizować budżet inwestycji 
z dokładnością do 3%.
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Nowoczesny terminal pasażerski zbudowany jest 
w kształcie skrzydła samolotu, ma 4 główne kondygna-
cje użytkowe: piwnicę, parter, antresolę nad parterem 
z pomieszczeniami socjalnymi, piętro o powierzchni 
ponad 6500 m2 przeznaczone na gastronomię, han-
del, usługi, pomieszczenia biur podróży i linii lotni-
czych oraz administracyjne. 
Podczas projektowania budynku wykorzystano różnicę 
poziomów istniejącego terenu i zaprojektowano kon-
dygnację 5 metrów pod ziemią (piwnica). Ponad da-
chem terminalu usytuowano wieżę dyżurnych portu.

Projekt: mgr inż. arch. Leszek Szostak
Generalny wykonawca: Warbud SA

Więcej w artykule Grzegorza Kwaśniaka w „Kwartal-
niku Łódzkim” IV/2012.
Zob. też http://lod.piib.org.pl/fi les/2012_4_KL36.pdf

Hala przeznaczona jest nie tylko do obsługi imprez 
sportowych, ale także do organizacji targów, pokazów 
oraz koncertów.
Obiekt ma kubaturę 100 000 m2, na parterze znajduje 
się główna arena sportowa o wymiarach 45 x 24 m, 
z boiskiem umożliwiającym rozgrywki  m.in. meczów 
piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki.
Najbardziej spektakularnym elementem konstrukcji jest 
dach o powierzchni 4200 m2. 

Projekt: Archimedia
Generalny wykonawca: Skanska SA

Więcej w artykule Aleksandry Kręgielskiej w „Biuletynie 
informacyjnym Zachodniopomorskiej OIIB” nr 3/2012.
Zob. też http://zoiib.pl/izba/wydawnictwa/biuletyn-in-
formacyjny/212-biuletyn-nr-3-2012

Terminal pasażerski nr 3 w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta

Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie

w biuletynach izbowych...

Nowy terminal lotniska w Łodzi; fot. G. Kwaśniak
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Wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa na terenie kampusu Politechniki Koszalińskiej
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Program modernizacji sieci komunika-
cyjnej w Trójmieście jest kontynuowa-
ny po zakończeniu Euro 2012. Naj-
większe zadanie inżynieryjne to tunel 
drogowy pod Martwą Wisłą. Połączy 
on miasto, a przede wszystkim gdań-

Rozmowa z Krzysztofem Pastuszkiem.
Czytając o projekcie, znalazłem wypowiedź internau-
ty, że wszystkie nowe biblioteki we Wrocławiu będą 
szarymi betonowymi bunkrami z małą ilością prze-
szkleń. Co Pan na to?
– Przeszklenia są bardzo duże, będą wręcz dominu-
jącym elementem konstrukcji. Największa szyba, jaką 
zamawiamy, będzie miała 5,8 m na 2,6 m i będzie 
ważyła 1100 kg. Całe wnętrze głównego budynku 
jest dużą otwartą przestrzenią, strop jest aż 16 m 
nad ziemią. Muszę powiedzieć, że w całej mojej 
32-letniej karierze inżyniera czegoś takiego nie bu-
dowałem i było to dużym wyzwaniem.  

Generalny wykonawca: Wrobis SA
Projekt: Heinle, Wischer und Partner Architekci 
Sp. z o.o.

Więcej w rozmowie prowadzonej przez Mateusza 
Myślickiego w biuletynie „Budownictwo Dolnoślą-
skie” nr 3/2012 na: 
http://www.dos.piib.org.pl/var/userfi les/Biuletyn/BU-
DOWNICTWO%208%20internet_1.pdf

Tunel drogowy pod Martwą Wisłą

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
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w biuletynach izbowych...

ski port z drogami: S7, A1 i obwodni-
cą południową Gdańska. 
Inżynier kontraktu Piotr Czech ze 
spółki GIK wyjaśnia, dlaczego inwe-
stor wybrał technologię drążenia tu-
nelu TBM.

Wykonawca: Obrascon Huarte Lain
Projekt: Biuro Projektów Europrojekt 
Gdańsk
Więcej w artykule Wandy Burakowskiej 
w kwartalniku „Twój Filar” Pomorskiej 
OIIB nr 4/2012.
Zob. też http://www.bud-media.com.
pl/fi lar/najnowszy.htm

Plac budowy; fot. archiwum Heinle, Wischer und Partner Architekci

Wlot do tunelu z Trasy Sucharskiego; wizualizacja: archiwum firmy GIK
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Port LotniczyPort Lotniczy
Lublin w ŚwidnikuLublin w Świdniku

Inwestor: Port Lotniczy Lublin SA
Wykonawcy: Budimex (terminal oraz budynki BTT, 
BTG, LSP), ZBS inż. Jacek Krzysiak (baza paliw); 
roboty ziemne – WAKOZ, a następnie Budimex; 
roboty elektryczne – Elpomiar, Qumak, Mawilux-Zeus; 
roboty drogowe DS, PSZ, DK – konsorcjum Mota Engil; 
drogi patrolowe, techniczne, pożarowe – STRABAG; 
roboty w części landside (sieci, drogi, parkingi) 
– Budimex
Kierownik budowy: mgr inż. Tadeusz Kozyra
Główni projektanci: konsorcjum Sener, ARE, Polconsult
Architekci: Jakub Wacławek, Grzegorz Stiasny (ARE)
Lata realizacji: 2010–2012
Powierzchnia terminalu: 11 000 m²
Kubatura: 85 700 m³

Zdjęcia: Mikołaj Majda/Port Lotniczy Lublin






