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Okładka: Stalowa hala (Niemcy). Stalowe obiekty bu-
dowlane cieszą się dużą popularnością. Projektanci hal 
coraz częściej  tworzą budynki harmonijnie wkomponowa-
ne w otoczenie. 

Fot.:  Tiberius Gracchus – Fotolia
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SPROSTOWANIE

W  nr. 1/2016 ,,IB” w  opisie zdjęcia okładki została podana nieprawidłowa nazwa generalnego wykonawcy wieżowca Nobel Tower 

w Poznaniu. Generalnym wykonawcą tego budynku – nagrodzonego w konkursie firmy Baumit tytułem „Fasada Roku 2014” w kategorii 
budynek niemieszkalny – była firma TECH-BAU ENGINEERING Sp. z o.o. Poznań. 

Wieżowiec (55 m) Nobel Tower w Poznaniu mieści Centrum Zaawansowanych Technologii. Jego elewacja jest  inspirowana układem 
tkanki mięśniowej i ma odzwierciedlać działalność medyczno-technologiczną prowadzoną w budynku. Projektant: Studio ADS Sp. z o.o., 
arch. Piotr Barełkowski, Poznań; generalny wykonawca Tech-Bau Engineering Sp. z o.o. Poznań. 

redakcja
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Andrzej Roch Dobrucki
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Urszula Kieller-Zawisza

17 lutego br. podczas Prezydium KR PIIB omówiono  

m.in. prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku  

przeznaczonego na siedzibę PIIB oraz prace przed XV Krajowym 

Zjazdem Sprawozdawczym PIIB.

Andrzej. R. Dobrucki i Danuta Gawęcka
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Urszula Kieller-Zawisza

krótko
Polacy preferują styl dworkowy

Według danych GUS w ubiegłym roku oddano do użytkowania 

o 3,2% mieszkań więcej w porównaniu z 2014 r. Dobra passa 

w branży budowlanej nadal trwa. Największy udział w ogólnej 

liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy 

indywidualni, co znaczy, że Polacy chętnie decydują się na 

budowę domu. Preferencje estetyczne Polaków można łatwo 

dostrzec. Najczęściej spotkany jest tzw. styl dworkowy, a więc 

prosta bryła z dachem spadzistym, nierzadko z klasycznym 

gankiem z kolumnami. Według raportu „Rynek pokryć dacho-

wych w Polsce 2014 – Prognozy rozwoju na lata 2014–2020” 

przygotowanego przez PMR najczęściej dach spadzisty pokry-

wa dachówka ceramiczna.

Fot. archiwum firmy Monier Braas Sp. z o.o.
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Urszula Kieller-Zawisza
Zdjęcia: „Builder”

Ryszard Trykosko, Tomasz Żuchowski,  
Andrzej R. Dobrucki, Stefan Czarniecki  
i Stanisław Karczmarczyk

Stanisław Karczmarczyk odbiera wyróżnienie 
Osobowość Branży
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wydarzenia

25. Targi Budownictwa i Architek-
-

Uroczystość otwarcia targów
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wydarzenia

Krystyna Wiśniewska
Zdjęcie autorki

Jerzy Stroński, Włodzimierz Draber, Andrzej R. Dobrucki, Tomasz Żuchowski, Jacek Szer, Robert Geryło
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Anna Panek Tomasz Żuchowski Robert Geryło

Urszula Kieller-Zawisza
Mirosław Praszkowski

Zdjęcia: Krystyna Wiśniewska,  
Mirosław Praszkowski





Inwestor:  

Wykonawca:  

Kierownik budowy:
Architektura:  

 

  

Kubatura nowego budynku: 3

Lata realizacji:
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O

Marek Wielgo 
Gazeta Wyborcza
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Swoboda stron w zakresie ustalania długości terminów 

zapłaty w budownictwie podlega ograniczeniom ustawy 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Małgorzata Cyrul-Karpińska 
radca prawny



prawo

21marzec 2016  [137]

  

  

  

-
wowych

G



prawo

22

 
 

 
 



prawo

23marzec 2016  [137]



prawo

24

Tabl. Ι  Sposoby naliczania odsetek w zależności od przyjętego terminu zapłaty na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (gdy dłużnikiem jest podmiot prywatny) – stan na dzień 15 lutego 2016 r.

Tabl. Ι  Sposoby naliczania odsetek w zależności od przyjętego terminu zapłaty na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny z wyjątkiem podmiotu leczniczego) – stan na dzień 15 lutego 2016 r.

Tabl. Ι  Sposoby naliczania odsetek w zależności od przyjętego terminu zapłaty na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym) – stan na dzień 15 lutego 2016 r.

Termin płatności
Odsetki ustawowe 

(obecnie 5%)

Odsetki ustawowe za opóźnienie  
w transakcjach handlowych (9,5%)  

(do 31 grudnia 2015 r. – odsetki podatkowe 8%)
Uwagi

Krótszy niż 31 dni – Od dnia wymagalności do dnia zapłaty
Art. 7 ust. 1 

ustawy

Dłuższy niż 30 dni  
do 60 dnia włącznie 

Od 31 dnia do dnia 
wymagalności

Po upływie terminu wymagalności
Art. 5, art. 7 

ust. 1 ustawy

Dłuższy niż 60 dni (jeżeli jest to uza-
sadnione postanowieniem umownym, 
nie jest ono rażąco nieuczciwe wzglę-

dem wierzyciela)

Od 31 dnia do dnia 
wymagalności

Po upływie terminu wymagalności
Art. 5, art. 7 

ust. 1 ustawy

Dłuższy niż 60 dni (gdy nieuzasad-
nione postanowieniem umownym, 

które jest rażąco nieuczciwe względem 
wierzyciela)

Od 31 do 60 dnia
Od 61 dnia do dnia wymagalności.

A także po upływie terminu wymagalności
Art. 7 ust. 

1 i 3 ustawy

Nieokreślony –
Od 31 dnia po spełnieniu świadczenia 

przez wierzyciela do dnia zapłaty, ale nie dłużej 
niż do dnia wymagalności świadczenia 

Art. 6 ust. 1 
ustawy

Termin płatności
Odsetki ustawowe 

(obecnie 5%)

Odsetki ustawowe za opóźnienie  
w transakcjach handlowych (9,5%)

(do 31 grudnia 2015 r. – odsetki podatkowe 8%)
Uwagi

Krótszy niż 31 dni – Od dnia wymagalności do dnia zapłaty
Art. 8 ust. 1 

ustawy

Dłuższy niż 30 dni, ale najdłużej  
do 60 dni (gdy jest to obiektywnie 

uzasadnione  właściwością lub  
szczególnymi elementami umowy)

Po upływie 30 dni do 
60 dnia

Od 61 dnia do dnia zapłaty
Art. 5 i 8 ust. 3 

ustawy

Dłuższy niż 30 dni (gdy przedłużenie 
terminu ponad 30 dni nie znajduje 

obiektywnego uzasadnienia właści-
wością lub szczególnymi elementami 

umowy)

–
Po upływie 30 dni.

A także po upływie terminu wymagalności
Art. 5 i 8 ust. 3 

i 4 ustawy

Nieokreślony – Po upływie 30 dni do dnia zapłaty 
Art. 6 ust. 1 

ustawy

Termin płatności
Odsetki ustawo-
we (obecnie 5%)

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych (9,5%; do 31 grudnia 2015 r. odsetki 

podatkowe 8%)
Uwagi

60 dni (maksymalnie  
dopuszczalny)

–
Od 60 dnia lub po upływie wcześniejszego dnia wymagalności, 

jeżeli został uzgodniony, do dnia zapłaty 
Art. 5 i 8 ust. 1 

i 2 ustawy
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Tabl. Ι Wysokość odsetek mających zastosowanie w transakcjach handlowych – stan na dzień 15 lutego 2016 r.

Tabl. Ι Wysokość innych odsetek w obrocie nieprofesjonalnym – stan na dzień 15 lutego 2016 r.

Po nowelizacji
(od 1 stycznia 2016 r.)

Przed nowelizacją 
(do 31 grudnia 2015 r.)

Odsetki ustawowe
(na podstawie art. 359 § 2 kodeksu  

cywilnego)

Wysokość równa sumie stopy referencyjnej 
(1,5%) NBP i 3,5 punktów procentowych. 

W sumie 5%
8% w stosunku rocznym1

Odsetki podatkowe
(art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej)

Nie występują w transakcjach handlowych 
po nowelizacji

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 
200% podstawowej stopy oprocentowania 

kredytu lombardowego NBP i 2%, 
z tym że stawka nie może być niższa niż 8%. 

Obecnie jest to 8%2.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych 

(art. 4 pkt 3 ustawy)

Odsetki w wysokości równej sumie stopy re-
ferencyjnej NBP i 8 punktów procentowych. 

W sumie 9,5% 
–

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1858).
2  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej 

stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2014 r. poz. 905).

Po nowelizacji
(od 1 stycznia 2016 r.)

Przed nowelizacją
(do 31 grudnia 2015 r.)

Odsetki za opóźnienie w obrocie nieprofe-

sjonalnym

(art. 481 § 2 kodeksu cywilnego – odsetki 
należne za opóźnienie w spełnieniu  

świadczenia obecnie nie mają zastosowania 
w transakcjach handlowych,  np. w obrocie 

konsumenckim)

Odsetki ustawowe za opóźnienie 
w wysokości równej sumie stopy referencyj-

nej NBP (1,5%) 
i 5,5 punktów procentowych. 

W sumie 7%

Odsetki ustawowe 8%
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do udziału w trzeciej edycji konferencji i targach Projektowanie Przyszłości, 

poświęconych tematyce BIM (Building Information Modeling) w procesie inwestycyjnym 

6–7 kwietnia 2016 r. w Holiday Inn Józefów koło Warszawy

Zapraszamy

Zarejestruj się już dziś!  Na hasło Inżynier Budownictwa do końca marca obowiązuje  

niższa stawka rejestracyjna: 590 zł netto

Wejdź na stronę: www.projektowanieprzyszlosci.pl i wypełnij formularz rejestracyjny lub prześlij zgłosze-
nie na adres: biuro@konfoteka.pl

Swój udział w charakterze prelegentów potwierdzili m.in.:  
Heikki S. Laherma – Sweco Architects Oy, Christoph Eichler Office for Digital Architecture, Dieter Schöler BIM PLAN,  
Mitch Boryslawski USA – View By View, EcoDomus, Jerzy Rusin BIM Point, Frank McLeod – Dyrektor, Szef Technologii Projektowej WSP  
oraz Magdalena Filipiak – Projektant Konstrukcji WSP. 

Tematyka konferencji 2016:  
Poziom adaptacji technologii BIM wśród uczestników procesu inwestycyjnego, Implementacja BIM – konieczność czy szansa? Case Study, 
BIM w systemie ofertowania do sektora publicznego, Open BIM, BIM a ekologia, Facility Management.

Szczegółowy program: www.projektowanieprzyszlosci.pl

Honorowy patronat: Izby Projektowania Budowlanego
Patronat: British Polish Chamber of Commerce, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Partner Generalny: GRAPHISOFT - WSC
Partner: TPI Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny: WSP, Design Express, Construsoft
Główny patronat medialny: BUILDER
Patronat medialny: Inżynier Budownictwa, Rynek Instalacyjny,  
Wiadomości Projektanta Budownictwa

REKLAMA
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– Prawo budowlane

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

– Prawo budowlane

  obiekt budow-
lany
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Wybrane zmiany w roku 2015.
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© ferkelraggae - Fotolia.com
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ekonomika

Całkowity wzrost kosztów materiałów, wyrobów i urządzeń 

użytych przy realizacji obiektów kubaturowych w ciągu 

2015 r. nie przekroczył 1%. 

Renata Niemczyk

Tabl. 1 Ι Wskaźniki zmian wartości materiałów użytych przy realizacji obiektów kubaturowych

Rodzaj obiektu  
i stanu

Wskaźnik zmian [%]  
w okresie 

IV kw. 2013 – IV kw. 2014

Wskaźnik zmian [%]  
w okresie 

IV kw. 2014 – IV kw. 2015

BUDYNKI JEDNORODZINNE

Konstrukcja obiektu –1,72 0,49

Wykończenie –0,19 –0,03

Instalacje 2,68 2,45

Ogółem obiekt –0,19 0,81

BUDYNKI WIELORODZINNE

Konstrukcja obiektu –0,8 0,25

Wykończenie 0,04 –0,48

Instalacje 3,52 3,45

Ogółem obiekt 0,33 0,69
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ekonomika

Tabl. 2 Ι Ceny materiałów w IV kwartale (lata 2010–2015)

Nazwa materiału j.m.
Ceny wybranych materiałów budowlanych w zł/jednostkę

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

Ceowniki stalowe normalne walcowane na gorąco,  
o wysokości 100–300 mm, ze stali St3S

kg 2,89 3,02 3,21 3,07 2,97 2,91

Blachy stalowe ocynkowane, płaskie o grubości 0,5 mm kg 4,46 4,39 4,50 4,22 4,13 4,03

Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 27,69 30,67 30,22 28,71 24,58 22,64

Cegły ceramiczne budowlane o wymiarach  
25 x 12 x 6,5 cm – zwykłe pełne klasy 10

szt. 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,91

Bloki wapienno-piaskowe drążone systemu Silka E 
E8 33,3 x 8 x 19,8 cm kl. 15

szt. 1,83 1,94 2,14 1,93 1,51 1,60

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  
(mieszanki betonowe) klasy B 30 (C25/30)

m3 256,23 251,88 256,45 257,28 252,29 252,15

Rury z polietylenu sieciowanego do wody i c.o.  
o średnicy 25 mm i grubości ścianki 2,3 mm

m 10,82 11,75 11,85 11,76 13,41 14,09

Prostki z żeliwa sferoidalnego, ciśnieniowe kielichowe,  
do połączeń elastycznych typu Tyton, o średnicy 150 mm

m 140,10 142,45 138,77 138,79 151,10 157,32

Przewody z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji 
i powłoce polwinitowej, okrągłe, typu Ydy; 450/750 V,  
o ilości i przekrojach żył 4 x 4,0 mm2

m 10,73 12,63 8,68 6,07 6,97 7,75

© BillionPhotos.com - Fotolia.com
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Rodzaj obiektu Wskaźniki zmian cen [%]

ROK 2010

Budynki jednorodzinne –1,1

Budynki wielorodzinne –1,5

ROK 2011

Budynki jednorodzinne 2,2

Budynki wielorodzinne 2,0

ROK 2012

Budynki jednorodzinne 0,7

Budynki wielorodzinne 0,1

ROK 2013

Budynki jednorodzinne –0,9

Budynki wielorodzinne –1,9

ROK 2014

Budynki jednorodzinne 0,26

Budynki wielorodzinne 0,08

ROK 2015

Budynki jednorodzinne 0,69

Budynki wielorodzinne 0,42

Tabl. 3 Ι  Wskaźniki ruchu cen obiektów kubaturowych w poszczególnych latach w stosunku 
do roku minionego

 

REKLAMA

molewski.eu
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POLSKIE NORMY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA OPUBLIKOWANE W STYCZNIU I LUTYM 2016 R.

Lp. Numer referencyjny normy oraz tytuł 
Numer referencyjny normy za-

stępowanej 
Data publi-

kacji
KT*

1
PN-EN 13084-6:2016-01 wersja angielska  
Kominy wolno stojące – Część 6: Wykładziny stalowe  
– Projektowanie i wykonanie

PN-EN 13084-6:2005 

 wersja angielska 
2016-01-14 128

2

PN-EN ISO 16283-2:2016-02 wersja angielska  
Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budyn-
kach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 
2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

– 2016-02-04 253

3
PN-EN 16622:2016-01 wersja angielska  
Pył krzemionkowo-wapienny do betonu – Definicje, wymaga-
nia i kryteria zgodności

– 2016-01-12 274

4

PN-EN 15719:2016-01 wersja angielska 
Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z odpornych na ude-
rzenie współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS  
– Wymagania i metody badań 

PN-EN 15719:2010

 wersja angielska
2016-01-18 278

5

PN-EN 15975-1+A1:2016-01 wersja angielska 
Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną – Przewodniki 
zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 1: Zarządzanie kry-
zysowe

PN-EN 15975-1:2011 

 wersja angielska
2016-01-29 278

ANKIETA POWSZECHNA 
Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: www.pkn.pl/ankieta-powszechna 
Przedstawiony wykaz projektów PN jest oficjalnym 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 i 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 również na stronie internetowej PKN. W czytelniach PKN (Warszawa, Łódź, Katowice) można też 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 i Konstrukcji Budowlanych

* Numer komitetu technicznego.

+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...
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Aneta Malan-Wijata

krótko
Sytuacja na rynku energetycznym 

Popyt na energię ciągle rośnie. Latem ograniczenie dostaw 

prądu w związku z falą upałów pokazało kilka spraw, na które 

trzeba zwrócić szczególną uwagę. Według danych Schneider 

Electric światowy popyt w latach 2000–2030 zwiększy się 

o 200%! Przy obecnym braku wystarczających mocy do za-

pewnienia dostaw energii w takich szczytowych momentach, 

jak letnie upały, podobne sytuacje mogą się powtarzać. Pod-

czas sierpniowego kryzysu w 2015 r. miało miejsce praktycz-

nie zerowe wytwarzanie energii z farm wiatrowych na Pomo-

rzu, gdyż na północy nie wiał wiatr. Można było się przekonać, 

co się wydarzy, jeśli nie będziemy dywersyfikować źródeł wy-

twarzania i inwestować w efektywność energetyczną.

Źródło: Schneider Electric Polska



Dariusz Marczuk
Dyrektor Generalny
Dorma Polska Sp. z o.o.
Społeczeństwo zmienia się, a  wraz z  nim 

również wymagania dotyczące organiza-

cji przestrzeni. Główną aspiracją Dorma 

jest ciągła analiza potrzeb i  trendów oraz 

tworzenie produktów stanowiących odpo-

wiedź na współczesne zapotrzebowanie. 

Odnalezienie właściwej równowagi po-

między funkcjonalnością a estetyką ma za-

sadnicze znaczenie. Obecność produktów 

Dorma diametralnie zmienia wygląd po-

mieszczenia, gwarantując ponadczasowe, 

doskonałe wzornictwo poparte licznymi 

wyróżnieniami. 

Okucia do szkła mogą podkreślić wysoką 

estetykę wnętrza. Dorma oferuje szeroki 

wachlarz produktów, charakteryzujących się 

wyrafinowanym wzornictwem, niezawod-

nym działaniem i łatwą obsługą. 

Najnowsze są okucia narożne MUNDUS, 

które przyciągają uwagę dzięki eleganckim 

kształtom i starannemu wykonaniu. Ich kra-

wędzie są delikatnie zaokrąglone, a nakład-

ka wykonana ze stali nierdzewnej lub alumi-

nium, a to z kolei sprawia, że przez długi czas 

zachowają swój atrakcyjny wygląd. Stoso-

wać je można nie tylko w nowo powstałych 

budynkach, ale także w  celu modernizacji 

istniejących już konstrukcji, nadając im no-

wego, indywidualnego wyglądu.

Posiadamy całą gamę produktów w  stylo-

wym wzornictwie ,,Contur design”. Samo-

Znaczenie designu w budownictwie 

zamykacze, napędy do drzwi rozwiernych 

i przesuwnych sprawiają, że cały projekt ar-

chitektoniczny będzie utrzymany w jednym, 

spójnym i  eleganckim designie. Wiemy, jak 

ważne jest zwracanie uwagi na takie detale, 

dlatego kształtujemy charakter i  nadajemy 

prestiż budynkom. 

Andrzej Goławski
Prezes Zarządu
Mostostal Warszawa SA

Design może nie kojarzy się bezpośrednio 

z klasycznym budownictwem, ale to pojęcie 

staje się coraz bliższe naszej branży. Otacza-

jące nas budynki i  konstrukcje wpisują się 

w nasz codzienny krajobraz. Dziś nie chodzi 

tylko o to, aby zbudować obiekt spełniający 

wymagania techniczne. Współczesny design 

wymaga też zastosowania czegoś więcej. 

Uwagę zwraca nie tylko wygląd budynków, 

ale też ich funkcjonalność, to jak wtapiają 

się w  lokalną zabudowę i  czy spełniają no-

woczesne standardy zrównoważonego bu-

downictwa. Wykładnię tych cech tworzy się 

już na etapie projektowania. Wrażenie, jakie 

sprawia na nas budowla, osiągamy często 

poprzez wykorzystanie standardowych ma-

teriałów, ale w niekonwencjonalny sposób. 

Jednym z  najlepszych przykładów „stylowe-

go budownictwa”, który znajdziemy w  port-

folio Mostostalu Warszawa, jest Centrum 

Kulturalno-Kongresowe Jordanki w  Toruniu. 

Aby urzeczywistnić ten projekt, musieliśmy 

wyjść poza dotychczasowe ramy i  zastoso-

wać innowacyjne metody. Sala koncertowa 

ma niespotykany wygląd i wystrój. W całości 

praktycznie wykonana jest z konglomeratów 

betonowo-ceglanych i  betonowo-tufowych, 

począwszy od konstrukcji przez elewację, po-

sadzki, ściany czy okładziny ścian i sufitów. Na 

potrzeby tej unikalnej architektury betonu” 

postawiliśmy na placu budowy własny za-

kład produkcji betonu. Przy budowie obiek-

tu została wykorzystana m.in. innowacyjna 

technologia tzw. pikado, dzięki której z cegły 

i  betonu stworzyliśmy wyjątkowe wnętrze. 

Toruńska sala świetnie wpisuje się w zabytko-

wą architekturę miasta, zachowując przy tym 

swój oryginalny charakter. I dzięki temu dziś 

nas zachwyca. Przez takie projekty Mostostal 

Warszawa stara się otwierać drogę budow-

nictwu przyszłości. To oznacza wyznaczanie 

nowych kierunków rozwoju, podejmowanie 

wyzwań stawianych branży przez nowocze-

sny design. Inaczej nie da się tworzyć obiek-

tów jednocześnie niezawodnych, auten-

tycznych, takich, które będą nas fascynować 

przez lata i służyć nam, spełniając jednocze-

śnie swoje podstawowe funkcje.

Piotr Stryjak
Pełnomocnik firmy
Sita Bauelemente GmbH

Design, kojarzony ze  wzornictwem przemy-

słowym, nie jest obcy w budownictwie. Zapo-

minamy często, że rozwój tej branży pomaga 

odejść od klasycznych form i metod, jakie do 

tej pory były znane. Oprócz tradycyjnie wy-

korzystywanych produktów należy zwrócić 

uwagę na wiele alternatywnych i ciekawych 

rozwiązań. Dotyczy to również technologii 

odwadniania dachów, tarasów czy loggii.

Wpusty dachowe lub attykowe mają wpływ 

na wygląd dachu, tarasu czy też elewacji bu-

dynku. Warto poświęcić chwilę i zastanowić 

się nad wyborem, spośród szerokiej gamy 

produktów, elementów spełniających nasze 

wymagania.

W  obszarze odwadniania dachów trend 

wzornictwa widoczny jest dzięki coraz 



częstszemu wykorzystywaniu elementów ze 

stali szlachetnej. Daje to szerokie możliwości 

produkcji wpustów dachowych czy attyko-

wych, idealnie wpasowujących się w odważ-

niejsze kon cepcje.

Sita w  odpowiedzi na wysokie wymagania 

wzornictwa oraz nacisk na wysokiej jakości 

materiały wprowadza szerszą gamę produk-

tów do odwadniania wykonywanych ze stali 

nierdzewnej. 

Opracowana linia produktów Sita Turbo ze 

stali nierdzewnej została doceniona wśród 

architektów. Umożliwiła im zaprojektowanie 

odwodnienia dachu tradycyjnego i zielone-

go, będącego wizytówką domu, tarasu czy 

też elewacji, oraz pozwoliła na tworzenie  

indywidualnych rozwiązań.

 

Marcin Strzelec
Menedżer Grupy Produktowej
Bramy Garażowe,  
Stolarka i Automatyka
Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Architektura, budownictwo i  design to trzy 

przeplatające się dziedziny służące kreowa-

niu pięknej i funkcjonalnej przestrzeni. Każda 

z nich stawia na prostotę, ład i harmonię, któ-

re są wyrazem najwyższej elegancji. Połącze-

nie ich pozwala stworzyć miejsce, które działa 

na ludzi relaksująco, dając poczucie komfortu 

i zaspakajając potrzeby estetyczne.

W  działalności firmy Wiśniowski design to 

słowo klucz. W obecnych czasach obok jako-

ści i  bezpieczeństwa równie istotny stał się 

wygląd produktów, dlatego postawiliśmy na 

wyrafinowaną estetykę, która będzie idealnie 

komponować się z projektem budynku i ota-

czającą go przestrzenią. Stąd pojawienie się 

w  naszej ofercie unikatowej kolekcji Home 

Inclusive – wyróżnionej tytułem Dobry Wzór 

2014. Łączy ona jedną linią stylistyczną bra-

mę, drzwi i ogrodzenie, będące istotnymi ele-

mentami wizualnymi każdego projektu. 

W naszej ofercie znajduje się również szereg 

innych produktów zaprojektowanych z nie-

zwykłą troską o  detale, spełniających wy-

sokie wymagania jakościowe i  estetyczne. 

Wśród nich jest chociażby brama segmen-

towa PRIME, nagrodzona Złotym Medalem 

2016 Międzynarodowych Targów Poznań-

skich za unikatowy design i  zastosowane 

rozwiązania techniczne, a także brama prze-

mysłowa V-King. Oba te produkty znalazły 

się w finale konkursu Dobry Wzór 2015. Tego 

typu wyróżnienia potwierdzają, że design 

w budownictwie jest niezwykle istotny.

Opracowała Dominika Rybitwa

menedżer projektu

Telefon 22 551 56 23  

e-mail: d.rybitwa@inzynierbudownictwa.pl

5201roku

Laureaci tytułu 

Kreator Budownictwa 

Roku 2015
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Budowa mostu na Widawie 
Żelbetowy most stanie w bliskim sąsiedztwie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia i rozbudowywanego węzła drogowego 
Wrocław Północ. Będzie miał trzynaście przęseł i 750 m długo-
ści, a po każdej z jezdni auta poruszać się będą po dwóch pa-
sach. Ponieważ teren jest zalewowy, wykonawca – firma Astaldi, 
postanowił posłużyć się przy budowie metodą nasuwania po-
dłużnego. 

Robot współpracujący FANUC
FANUC wprowadza na rynek mniej-
szy model zielonego robota współ-
pracującego – CR-7iA o udźwigu 
7 kg. Roboty FANUC są wyposażone 
w zaawansowane funkcje bezpie-
czeństwa, tj. „miękka skóra”, funkcje 
typu „Contact Stop” (kiedy robot do-
tknie człowieka, zatrzyma się), „Push 
to Escape” (operator może odsunąć 
robota). Połączenie siły, elastyczno-
ści i bezpieczeństwa zielonych robo-
tów sprawia, że mogą być instalowa-
ne w obszarach produkcji, które do 
tej pory ze względów technicznych 
nie mogły być automatyzowane. 

Galeria Królewska w Sandomierzu 
Obiekt o powierzchni całkowitej 7700 m2 powstaje u zbiegu ulic Armii Kra-
jowej i Słowackiego. Będzie największym w mieście dwukondygnacyjnym 
obiektem handlowo-usługowym z parkingiem na dachu na 155 miejsc. 
Łączna powierzchnia najmu to blisko 6000 m2. Zakończenie budowy w III 
kwartale br. Inwestor: Wodrol Sp. z o.o. Generalny wykonawca: Firma Bu-
dowlana Antczak Marek sp. z o.o. Architektura: MWM Architekci.

Braas Monier inwestuje w Europie 
Po zakupie zakładów produkcyjnych w Portugalii, Hiszpanii 
i innych europejskich krajach Grupa Braas Monier na po-
czątku grudnia ubiegłego roku nabyła fabrykę dachówek 
we włoskim Ceprano. Zakup pozwoli grupie skonsolidować 
tamtejszy rynek dachówek oraz zdobyć szerszy dostęp do 
potencjalnych klientów.
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WIĘCEJ NA   
www.inzynierbudownictwa.pl

Opracowała  
Magdalena Bednarczyk

Komandorska 12  
we Wrocławiu 
Komandorska 12 to projekt biurowca klasy 
A, realizowany zgodnie z wymogami zielo-
nego certyfikatu LEED Gold. Łączna po-
wierzchnia najmu wyniesie ok. 4000 m² na 
sześciu kondygnacjach naziemnych. Bu-
dynek powstanie w pobliżu skrzyżowania 
ulic Piłsudskiego i Powstańców Śląskich. 
Inwestor: PZU Inwestycje. Komercjaliza-
cja: JLL. Planowane oddanie do użytku  
– IV kwartał br.

Mobilna mieszarka  
LevMix 
Mieszarka marki Collomix z oferty 
firmy LŁ jest przeznaczona do przy-
gotowywania mas posadzkarskich 
w miejscu ich aplikacji. Zapewnia 
szybkie i wydajne urabianie mas 
szpachlowych, samopoziomują-
cych, niwelujących, barwionych czy 
płynnego jastrychu. Wyposażona 
w silnik o mocy 1600 W i mieszadło 
o specjalnym kształcie, zapewniają-
ce 410 obrotów pod pełnym obcią-
żeniem. Mieszarkę charakteryzuje 
też 75 kg jednorazowego zasypu.

Powstał PZPFK 
Polski Związek Producentów Farb i Kle-
jów jest organizacją zrzeszającą pro-
ducentów farb, klejów, pian i silikonów, 
a także dostawców surowców w tym ob-
szarze. Związek przyjmuje za cel zmniej-
szanie kosztów prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorców z branży i jej roz-
wój. Obecnie należy do niego ponad 20 
producentów. Reprezentują oni ponad 
80% rynku farb dekoracyjnych i ok. 20% 
rynku klejów i uszczelniaczy. 

Biurowiec obok Warsaw Spire 
Projekt firmy Ghelamco, Wronia 31, realizowany jest na dział-
ce na rogu ulic Łuckiej i Wroniej w obrębie placu Europejskiego 
w Warszawie. Obiekt będzie miał 16 000 m2 powierzchni na 15 
kondygnacjach: 15 150 m2 powierzchni biurowej klasy A i 850 m2  
– handlowo-usługowej. Powstaną też podziemny parking dla 
195 samochodów oraz 54 miejsca dla rowerzystów. Architektu-
ra: M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners. Planowane zakoń-
czenie budowy – II kwartał 2017 r.
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dr inż. Katarzyna Łaskawiec 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Około 43% ścian w Polsce jest wykonywanych z betonu 

komórkowego. 

 

(ABK) w Europie.

-

  

  

  

Ogólna charakterystyka 
autoklawizowanego betonu 
komórkowego
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Proces  
produkcyjny  

Surowce  
455 kg  

 

Ponowne  
użycie  

jako surowca  
10 kg  

Produkt  
500 kg  

Materiał  
wartościowy  

ok. 6%  

Użycie dla innych 
technologii 

środowiskowych  
20 kg  

Sprzedaż  
jako materiał  

budowlany 

Para wodna  
z recyklingu  
obiegowego 

70 kg  Para 
wodna 

100 kg *  

Kondensat  
100 kg  

Woda  
technologiczna  

270 kg  

Świeża woda  
170 kg  

Wytwarzanie  
pary wodnej  

Odpady z  
odsiarczania  

spalin  
ok. 5 kg  

CO 2  
+ 

straty ciepła  

 

Straty pary  
wodnej 
70 kg  

* może być z elektrowni  

Rys. 1 Ι Zużycie energii współczesnych produkcji różnych materiałów ściennych 

Rys. 2 Ι  Uproszczona cyrkulacja surowców i energii przy produkcji ABK o gęstości 500 kg/m3 
[5] i [10]

  

  

Właściwości autoklawizowa-
nego betonu komórkowego
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Rys. 3 Ι  Przykładowy asortyment elementów z ABK 
a) element o gładkich powierzchniach; b) element z wyprofilowanymi powierzchniami 
czołowymi do łączenia na pióro i wpust; c) element z wyprofilowanymi powierzchnia-
mi czołowymi dodatkowo z uchwytem montażowym; d) blok modułowy;  
e) elementy nadproży i wieńców; f ) elementy osłonowe instalacji; g) element ścien-
ny; h) element wieńców z ociepleniem; i) elementy stropowe; j) nadproża

3

  

  

  

  

  

  

-
gii
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Wymagania dla elementów 
murowych z betonu  
komórkowego

-
-
-

  -

  

-
-

-

-



50

-
-

  

  

  

  
  

  

  

  

Podsumowanie

Literatura



51marzec 2016  [137]

-
-

-

-

  

  

  

  

-

-

-



52

From design to maintenance: installations (part III)

An electrical service line connects the 
distribution power line (network) to the 
domestic electrical system with the use 
of open wire conductors or under-
ground cables. It is made as a 400V 
three-phase connection. Its final ele-
ment is the service head, that is, the 
connecting box which houses the main 
fuses and electricity meter to meas-
ure power consumption.

The starting point of the domestic elec-
trical system is an indoor switching sta-
tion, or a switchboard, which is pow-
ered by an internal power supply line. 
Electric circuits feeding all the loads 
are connected to it. In the switching 
station, there are also devices provid-
ing overvoltage and overload pro-
tection, as well as circuit protection 

  PE – a protective earth wire 
(marked in green-yellow),
  PEN – a combined protective earth 
and neutral conductor.

Other cable codes refer to:
  the conductor structure (D – wire,  
L – line, Lg – flexible wire),
  the conductor material (A – alu-
minum, F – mild steel, no code  
– copper). 

When carrying out an electrical system 
inside the building, it is also worth in-
stalling a circuit outside your house to 
feed, for example outdoor lighting, out-
door power sockets for your driveway, 
garden, garden house, terrace, as well 
as various signal systems (intercoms, 
electric door openers, etc.). Alarm and 
monitoring systems are to be installed 
in parallel with the electrical work. They 
usually include cameras, warning de-
vices, encoders, sensors, as well as 
an alarm control panel.

Thanks to well-designed electrical, 
alarm and monitoring systems, made 
at the right time, your home will be safe 
and functional, and you will avoid the 
need for repairs in your already fin-
ished home.  

Magdalena Marcinkowska

 

devices including overcurrent circuit 
breakers. 

Depending on how the cables are rout-
ed, there are three main types of wiring 
systems:

  concealed wiring, in which cables 
are laid in pipes, the so-called cable 
ducts, placed in wall chases that 
are 2.0 – 2.5 cm in depth,
  flush-mounted wiring, in which ca-
bles – usually double insulated mul-
ticore flat ones – are laid directly un-
der the plaster and mounted directly 
to the wall,
  surface-mounted wiring, in which 
cable are laid on the wall surface, for 
example in skirting boards.

Apart from electrical wires and cables, 
the installation consists of electrical 
junction boxes used to connect ca-
bles and mount electrical equipment 
such as sockets, switches, light fit-
tings, bells and others.

The following are common wiring 
codes for alternating current:

  L – a phase line (L1 – phase 1, L2 
– phase 2, L3 – phase 3), marked in 
brown, black or grey,
  N – a neutral line (the so-called 
“zero” one, marked in blue),

Fot. K. Wiśniewska



53marzec 2016  [137]

Od projektu do użytkowania: instalacje (cz. III)

Przyłącze elektryczne łączy linię elektryczną zewnętrzną (sieć) z instalacją elek-
tryczną w budynku za pomocą przewodów napowietrznych lub kabli prowadzo-
nych pod ziemią. Wykonuje się je jako przyłącze trójfazowe o napięciu 400V. Jego 
końcowym elementem jest złącze, czyli skrzynka, w której umieszcza się bezpiecz-
niki główne oraz licznik energii elektrycznej do mierzenia poboru prądu. 

Punktem początkowym domowej instalacji elektrycznej jest wewnętrzna rozdziel-
nia, inaczej tablica rozdzielcza, zasilana wewnętrzną linią zasilającą. Do niej przy-
łączone są obwody zasilające wszystkie odbiorniki prądu. W rozdzielnicy znajdują 
się też urządzenia zapewniające ochronę przeciwprzepięciową i przeciwprzecią-
żeniową, a także zabezpieczenia obwodów elektrycznych, w tym wyłączniki nad-
miarowoprądowe. 

W zależności od sposobu rozprowadzenia przewodów wyróżniamy trzy rodzaje 
instalacji:

  podtynkowe, w których przewody układane są w rurkach instalacyjnych, tzw. 
peszlach, umieszczonych w bruzdach o głębokości 2,0–2,5 cm;
  wtynkowe, w których przewody – najczęściej wielożyłowe płaskie w podwójnej 
izolacji –  umieszczane są bezpośrednio pod tynkiem i mocowane bezpośrednio 
do ściany;
  natynkowe, w których przewody układane są na powierzchni ściany, np. w li-
stwach.

Oprócz przewodów i kabli elektrycznych, instalacja składa się z puszek elektro-
instalacyjnych służących do połączenia przewodów oraz do montażu osprzętu, 
takiego jak gniazdka, włączniki, oprawy oświetleniowe, dzwonki, itp. 

Dla prądu przemiennego stosuje się przewody o następujących oznaczeniach:
  L – przewód fazowy (L1 – faza 1, L2 – faza 2, L3 – faza 3) oznaczany kolorem 
brązowym, czarnym lub szarym; 
  N – przewód neutralny (tzw. zerowy, oznaczany kolorem niebieskim);
  PE – przewód ochronny uziemiony (oznaczany kolorem zielono-żółtym);
  PEN – przewód ochronny uziemiony i neutralny równocześnie.

Inne oznaczenia przewodów dotyczą:
  konstrukcji żyły (D – drut, L – linka, Lg – linka giętka);
  materiału budującego żyłę (A – aluminium, F – stal miękka, brak oznaczenia  
– miedź). 

Wykonując instalację wewnątrz budynku warto wykonać również obwód instalacji 
zewnętrznej zasilającej, np. oświetlenie zewnętrzne, gniazda podjazdu, ogrodu, 
altanki, tarasu, a także różne instalacje sygnałowe (domofony, zamki elektroma-
gnetyczne). Równolegle z instalacją elektryczną powinno wykonywać się instalacje 
alarmowe i monitoring. Często składają się na nie kamery, sygnalizatory alarmowe, 
szyfratory, czujki, a także centrala sterująca pracą systemu alarmowego. 

Dzięki prawidłowo zaprojektowanym instalacjom elektrycznym, alarmowym oraz 
monitoringu, wykonanym w odpowiednim czasie, twój dom będzie bezpieczny 
i funkcjonalny, a ty unikniesz konieczności remontów w wykończonym już domu.

GLOSSARY:

electrical service connection/line  

– przyłącze elektryczne

electrical (installation) equipment  

– osprzęt elektroinstalacyjny

interphone (also entryphone/inter-

com) – domofon

open wire conductor (also overhe-

ad conductor) – przewód napo-

wietrzny

three-phase – trójfazowy

[single-phase – jednofazowy]

service head – złącze instalacji 

elektrycznej

fuse – bezpiecznik

electric meter – licznik energii 

elektrycznej 

switchboard – tablica rozdzielcza

electric circuit – obwód elektryczny

overvoltage/surge protection  

– ochrona przepięciowa

overcurrent circuit breaker – wy-

łącznik nadprądowy

cable duct – peszel (rura na kable)

wall chase – bruzda w ścianie

flush-mounted – wtynkowy

multicore (also multi-conductor) 

cable – kabel wielożyłowy

surface-mounted – natynkowy

skirting board – listwa

electrical junction box (also cable 

box) – puszka elektroinstalacyjna

(power) socket – gniazdko

alternating current (a.c.)  – prąd 

przemienny

neutral line – przewód neutralny

protective earth wire – przewód 

ochronny uziemiony

mild/soft steel – stal miękka

driveway – podjazd

warning device – sygnalizator 

alarmowy

encoder – szyfrator

control panel – centrala sterowania
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-

-

mgr inż. Dorota Przybyła 
wiceprezes SITK

Nastąpiły istotne zmiany w rozporządzeniu w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych  

z drogami. 

kategoria A

kategoria B
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Fot. 1 Ι  Przejazd  kategorii B, zintegrowana nawierzchnia bezpodsypkowa (fot. archiwum TINES)

kategoria D
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Fot. 2 Ι  Przejazd kategorii D, nawierzchnia z małogabarytowych płyt betonowych typu Miro-
sław Ujski z przejściem dla pieszych (fot. autorki)

Fot. 3 Ι  Przejście kategorii E – dojście do 
peronu, nawierzchnia z płyt CBP  
(fot. autorki)
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Fot. 4 Ι  Przejazd kategorii B z półrogatką i sygnalizacją świetlną, w jednym torze nawierzchnia elastome-
rowa, w drugim – nawierzchnia z betonowych płyt wielkogabarytowych typu CBP (fot. autorki)
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W roku 2015 odbyła się XI edycja kampanii Bezpieczny Przejazd. Przez 

pierwsze cztery edycje obejmowała ona tylko miesiące letnie, obecnie to 

kampania całoroczna, której celem jest podniesienie świadomości spo-

łecznej o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostroż-

ności na przejazdach. Od początku prowadzenia kampanii zauważalny 

jest spadek liczby wypadków na przejazdach kolejowych, a podsumowa-

nie kampanii za rok 2014 wykazało 14% mniej wypadków niż w roku 

poprzednim. Niestety nadal się zdarzają wypadki, a niektóre z nich są 

tragiczne w skutkach.
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Fot. 5 Ι  Euroterminal Sławków – terminal usytuowany na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie 
toru (1520 mm) i linii funkcjonujących wg standardów europejskich (1435). (fot. archiwum TINES)
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PORADNIK INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Bogdan Szymański

Wyd. 5, str. 249, oprawa miękka, Wydawnictwo GLOBEnergia, Kraków 2016.

Popularny poradnik opisujący m.in. budowę, zasady działania i wyboru modułów fotowoltaicznych, falowników, op-

tymalizatorów mocy, wybór typu instalacji i optymalizacje instalacji, konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów 

i falowników, koszty instalacji fotowoltaicznej.

Piotr Turkowski, Paweł Sulik

Wyd. 1, str. 150, oprawa miękka, seria „Projektowanie według Eurokodów”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015.

Autorzy przedstawiają problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Charakteryzują termicz-

ne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcję, właściwości stali węglowych i nierdzewnych oraz elementów 

stalowych w warunkach pożarowych. Opisują zasady i metody ustalania odporności ogniowej zabezpieczonych 

i nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1993-1-2. Książka zawiera wiele 

przykładów obliczeniowych.

SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE.  
PRZEWODNIK PO PRAWIE Z KOMENTARZEM

Adam Baryłka, Jerzy Baryłka

Wyd. 2, str. 584, oprawa miękka, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2016.

Autorzy przybliżają podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, opisują zasa-

dy uzyskiwania uprawnień budowlanych i następnie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, odpowiedzialność 

prawną, cechy zawodu zaufania publicznego, obowiązkowe ubezpieczenia. Komentują istotne dla osób z uprawnie-

niami zmiany prawne z 2015 r.

Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski, Agnieszka Golubińska

Wyd. 1, str. 129, oprawa miękka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Książka szczególnie polecana inżynierom projektującym konstrukcje żelbetowe. Zawiera liczne wykresy interakcji 

dotyczące przekrojów kołowych i prostokątnych (w tym ze zbrojeniem umieszczonym w trzech grupach), algorytmy 

– przykłady do obliczania zbrojenia w elementach ściskanych przez naśladowanie toku obliczeń, wyjaśnienia i komen-

tarze dotyczące teorii (wg PN-EN 1992-1-1:2010) oraz arkusze Excel umożliwiające obliczanie słupów żelbetowych 

o różnych przekrojach poprzecznych, ze zbrojeniem umieszczonym w wielu warstwach.

Patronat

M
edialny
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Auf der Baustelle: Malerarbeiten

–  Die Aufgabe für heute ist die Nordfas-
sade zu streichen. Ihr müsst das in 
einer Arbeitsschicht schaffen. Bereitet 
die Farben einer Lieferung vor, nehmt 
die Fassadenfarbe „Sonnenschein” 
mit Filmschutz, hellgrau.

–  Aber Herr Polier, Timo ist krankge-
schrieben, wir schaffen die Arbeit heu-
te nicht!

–  Na gut, ihr bekommt noch zwei Lehr-
linge.

–  Wie muss man den Kalk-Zement-Putz 
vorbereiten?

–  Rührt nun die Farbe gemäß der An-
leitung auf der Verpackung an, aber 
grundiert den Putz zuerst mit Haft- 
emulsion, die Fassade zieht ein.

–  15 Minuten Pause!

–  Herr Polier, die Wand ist grundiert und 
fertig, kann man schon streichen? 

–  Ja, fangt an./Nein, man kann nicht 
streichen, es regnet./Nein, es weht 
stark./Nein, die Temperatur ist unter 

+5 °C./Nein, der Bauleiter hat den Un-
tergrund noch nicht abgenommen.

–  Wie viele Farbschichten auftragen?
–  Eine Schichte.
–  Wie müssen wir die Farbe auftragen? 

Rollen oder spritzen?
–  Diese Farbe ist nur für das Airlessgerät 

geeignet. Vor dem Gebrauch entfernt 
Hautbildungen und rührt gut Farbe an. 
/Diese Farbe ist für Streicherrollen ge-
eignet.

–  Gib mir bitte Schutzhandschuhe und 
eine Schutzbrille!

–  Herr Polier, ich zweifle an der Konsi-
stenz der Farbe, sie ist zu dicht. Kann 
man den Verdünner anwenden?

–  Nein, mit dieser Farbe sind keine Ver-
dünnungsmittel anzuwenden. Rühr die 
Farbe mit einem Rührstab gut an./Das 
ist eine Dispersionsfarbe, gib 5% bis 
max. 10% Wasser zu./Verwende den 
Verdünner gemäß der Gebrauchsan-
leitung des Herstellers.

–  Wie hoch ist der Farbverbrauch?
–  Etwa 300 ml pro Quadratmeter.

–  Wie ist die Trockenzeit?
–  24 Stunden unter normalen Bedingun-

gen.

–  Die Gusseisenelemente an der Fas-
sade muss man mit der Chlor – Kau-
tschukfarbe streichen.

–  Ja, ich weiß und habe die Oberfläche 
schon gereinigt.

–  Die gestrichene Oberfläche hat Flek-
ken und Entfärbungen bekommen.

–  Vielleicht wurde der Untergrund nicht 
gleichmäßig grundiert. 

–  Die Farbe blättert ab.
–  Wahrscheinlich hast du die Farbe zu 

dick aufgetragen oder in der Trocken-
zeit ist die Temperatur bis auf Null Grad 
gesunken.

–  Mark, hilf mir, der Farbbehälter ist total 
schwer!

–  Einen Moment!

–  Schluss für heute! 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska 
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)
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Vokabeln:

ab|blättern – łuszczyć się

ab|nehmen – odbierać (obiekt, 

gotową pracę)

das Airlessgerät-e – sprężarka, 

kompresor, urządzenie natryskowe

die (Gebrauchs)Anleitung-en  

– instrukcja (użytkowania)

an|rühren – wymieszać, rozrobić

auf|tragen – nanosić 

der Behälter – pojemnik

dicht – gęsty

die Entfärbung-en – odbarwienie

die Fassade-n – elewacja

der Filmschutz – powłoka  

ochronna

die Flecke-n – plama

geeignet – przeznaczony,  

przystosowany

grundieren – gruntować

das Gusseisen – żeliwo

die  Haftemulsion-en – emulsja 

przyczepna

die Hautbildung-en – kożuch  

na farbie

der  Lehrling-e – praktykant, uczeń

die Lieferung-en – dostawa 

die  Oberfläche-n – powierzchnia

rollen – nanosić farbę wałkiem 

der  Rührstab – mieszadło

die Schicht-en – 1. warstwa;  

2. zmiana (robocza)

spritzen – pryskać

die Trockenzeit – czas schnięcia

verdünnen – rozcieńczać

Na placu budowy: prace malarskie

–  Zadanie na dzisiaj – pomalować północną elewację budynku. Mu-
sicie to wykonać w ciągu 1 zmiany roboczej. Proszę przygotować 
pojemniki z farbą „Sonnenschein” z powłoką ochronną, pochodzącą 
z jednej dostawy, jasnoszarą.

–  Ale panie majstrze, Timo jest na zwolnieniu, nie damy rady z tą pracą 
dzisiaj.

–  No dobrze, dostaniecie dwóch uczniów.

–  Jak mamy przygotować do malowania tynki cementowo-wapienne?
–  Wymieszajcie farbę zgodnie z rekomendacją producenta na opa-

kowaniu. Musicie najpierw zagruntować powierzchnię tynku emulsją 
przyczepną, elewacja jest chłonna.

–  15 minut przerwy!

–  Panie majstrze, ściana jest zagruntowana i gotowa, czy możemy już 
przystąpić do malowania elewacji?

–  Tak, zaczynajcie./Nie, nie można malować, pada deszcz./Jest bar-
dzo wietrznie./Nie, temperatura powietrza wynosi mniej niż +5°C. 
/Nie zostało odebrane podłoże do malowania przez kierownika bu-
dowy.

–  Ile warstw farby nakładamy?
–  Nałóżcie 1 warstwę farby.
–  Jak nakładamy wałkiem czy mechanicznie?
–  Ta farba jest przeznaczona wyłącznie do mechanicznego stosowa-

nia. Przed użyciem usuńcie kożuch i wymieszajcie farbę./Ta farba 
jest do malowania ręcznego wałkiem.

–  Podaj mi ochronne rękawice i okulary!

–  Panie majstrze, mam wątpliwości odnośnie konsystencji farby, jest 
zbyt gęsta. Do farby można zastosować rozcieńczalnik?

–  Nie, do tych farb nie stosuje się rozcieńczalnika, dokładnie wymie-
szaj mieszadłem./To jest farba wodna, dodaj  5% do 10% wody./Za-
stosuj rozpuszczalnik rekomendowany przez producenta.

–  Jakie jest zużycie farby?
–  Około 300 ml na m2.
–  Ile wynosi czas schnięcia?
–  W normalnych warunkach 24 h.

–  Na części żeliwne na elewacji należy nanieść chlorokauczukową  
farbę.

–  Tak, wiem. Już oczyściłem tę powierzchnię.

–  Na pomalowanej powierzchni pojawiły się plamy i odbarwienia.
–  Prawdopodobnie podłoże nie zostało równomiernie zagruntowane.

–  Farba się łuszczy. 
–  Być może nałożyłeś zbyt grubą warstwę albo w czasie schnięcia tem-

peratura spadła poniżej zera.

–  Marku, pomóż mi, ten pojemnik z farbą jest strasznie ciężki!
–  Za chwilę!

–  Koniec na dziś!
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Potrzeba powierzchniowej 
ochrony betonu

-

Impregnacja hydrofobizująca betonu jest przydatna w ściśle 

określonych przypadkach. Niekiedy nawet prawidłowo  

zastosowana może wywoływać niekorzystne efekty uboczne.

dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska

Centrum Technologiczne Budownictwa przy 
Politechnice Rzeszowskiej 

a

Zasady doboru i stosowania po-
wierzchniowej ochrony betonu

-
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Zasada
Przykłady metod opartych 

na danej zasadzie
Odpowiednia część 
normy PN-EN 1504 

Zasady i metody dotyczące wad betonu

1. Ochrona przed  
wnikaniem

1.1. Impregnacja hydrofobizująca PN-EN 1504-2
1.2. Impregnacja PN-EN 1504-2
1.3. Nakładanie powłok PN-EN 1504-2
1.4. Powierzchniowe zamykanie rys -
1.5. Wypełnianie rys PN-EN 1504-5
1.6. Przenoszenie rys przez złącza -
1.7. Stosowanie zewnętrznych płyt -
1.8. Stosowanie membran -

2. Ograniczenie  
zawilgocenia

2.1. Impregnacja hydrofobizująca PN-EN 1504-2
2.2. Impregnacja PN-EN 1504-2
2.3. Nakładanie powłok PN-EN 1504-2
2.4. Stosowanie zewnętrznych płyt -
2.5. Ochrona elektrochemiczna -

3. Odbudowanie  
elementu betonowego

3.1. Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej PN-EN 1504-3
3.2. Nadłożenie warstwy betonu lub zaprawy PN-EN 1504-3
3.3. Natryskiwanie betonu lub zaprawy PN-EN 1504-3
3.4. Wymiana elementów -

4. Wzmacnianie  
konstrukcji

4.1.  Uzupełnienie lub wymiana wewnętrznych lub zewnętrznych prętów zbroje-
niowych

4.2.  Zakotwienie prętów w przygotowanych wcześniej lub wywierconych otwo-
rach w betonie

PN-EN 1504-6

4.3. Doklejanie płyt wzmacniających PN-EN 1504-4

4.4. Nakładanie zaprawy lub betonu
PN-EN 1504-3 
PN-EN 1504-4

4.5. Iniekcja rys i pustek PN-EN 1504-5
4.6. Wypełnianie rys i pustek PN-EN 1504-5
4.7. Sprężanie (strunobeton lub kablobeton) -

5. Zwiększanie odporności 

na czynniki fizyczne

5.1. Nakładanie powłok PN-EN 1504-2
5.2. Impregnacja PN-EN 1504-2
5.3. Nakładanie zaprawy lub betonu PN-EN 1504-3

6. Odporność na czynniki 
chemiczne 

6.1. Nakładanie powłok PN-EN 1504-2
6.2. Impregnacja PN-EN 1504-2
6.3. Nakładanie zaprawy lub betonu PN-EN 1504-3

Zasady i metody dotyczące korozji zbrojenia

7. Utrzymanie  
lub przywrócenie stanu 
pasywnego stali  
zbrojeniowej

7.1. Zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu PN-EN 1504-3
7.2. Wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu PN-EN 1504-3
7.3. Elektrochemiczna realkalizacja skarbonatyzowanego betonu -
7.4. Realkalizacja skarbonatyzowanego betonu przez dyfuzję -
7.5. Elektrochemiczne usunięcie chlorków -

8. Podwyższenie oporności 
elektrycznej otuliny beto-
nowej

8.1. Impregnacja hydrofobizująca PN-EN 1504-2
8.2. Impregnacja PN-EN 1504-2
8.3. Nakładanie powłok PN-EN 1504-2

9. Kontrola obszarów 
katodowych

9.1. Ograniczenie dostępu tlenu (na katodzie) przez nasycenie lub zastosowanie powłoki -

10. Ochrona katodowa 10.1. Przyłożenie napięcia elektrycznego -

11. Kontrola obszarów 
anodowych

11.1. Nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki PN-EN 1504-7

11.2. Nakładanie na zbrojenie powłoki ochronnej PN-EN 1504-7
11.3. Stosowanie inhibitorów korozji w betonie - 

Tabl. 1 Ι Zasady oraz metody ochrony i naprawy konstrukcji betonowych [6]
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Wymagania dla wyrobów do  
impregnacji hydrofobizującej

-
ny 

-

  
  
  

  
  

  

w
Kostka brukowa zaimpregnowana  środkiem silikonowym Sarsil® bruk  
(fot. archiwum  Zakładów Chemicznych „Silikony Polskie")



67marzec 2016  [137]

technologie

Właściwości 
użytkowe

Metoda badania Wymagania

Ubytek masy po zamrażaniu–rozmrażaniu  
w obecności soli. 

To badanie jest konieczne tylko w przypadku 
konstrukcji, które mogą się stykać z solami 

odmrażającymi

PN-EN 13581 [9]

Ubytek masy powierzchni zaimpregnowanej 
próbki powinien wystąpić nie wcześniej niż 

po liczbie cykli większej o 20 aniżeli  
w przypadku próbki niezaimpregnowanej

Głębokość impregnacji mierzona na próbce 
sześciennej o boku 100 mm wykonanej  

z betonu C(0,70) pielęgnowanej przez 28 dni 
na sucho zgodnie z PN-EN 1766 [10]. 

Środek impregnujący należy stosować  
zgodnie z PN-EN 13579 [11] 

Głębokość impregnacji mierzy się z 
 dokładnością 0,5 mm przez przełamanie 
zaimpregnowanej próbki i rozpylenie na  

powierzchni przełamu wody (stosując  
metodę nanoszenia fenoloftaleiny z wodą  
zamiast fenoloftaleiny) zgodnie z PN-EN  

14630 [12]. Zasięg suchej strefy przyjmuje 
się jako efektywną głębokość impregnacji 

hydrofobizującej

Klasa I:     < 10 mm

Klasa II:    ≥ 10 mm

Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia PN-EN 13580 [13]

Nasiąkliwość < 7,5% w porównaniu z próbką 
niezaimpregnowaną. 

Nasiąkliwość (po zanurzeniu w roztworze 
alkaliów) < 10%

Współczynnik szybkości wysychania PN-EN 13579 [11]
Klasa I: > 30% 
Klasa II: > 10%

Dyfuzja jonów chlorkowych a) Odpowiednio do norm  
i przepisów krajowych

-

a) Jeśli absorbcja kapilarna wody wynosi < 0,01 kg/m2·h0,5, dyfuzja jonów chlorkowych nie wystąpi.

Tabl. 2 Ι Wymagania dla właściwości użytkowych dotyczące impregnacji hydrofobizującej [7]

Zagrożenia lub przeciw- 
wskaza nia dla hydrofobizacji
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Piśmiennictwo

Znak CE

16
Dwie ostanie cyfry roku, w którym oznakowanie CE  

zostało po raz pierwszy umieszczone

Producent ABeCeDe Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

Nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny  
pozwalający określić nazwę i adres

Preparat XYZ do ochrony powierzchniowej betonu poprzez impre-
gnację hydrofobizującą 
Nr DWU 0021-Z-01-16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, 
numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych

Ochrona przed wnikaniem  
– Beton nienarażony na cykliczne zamrażanie–rozmrażanie 

Beton nienarażony na działanie soli odladzających

Zamierzone zastosowanie wyrobu określone  
w zharmonizowanej specyfikacji technicznej

EN 1504-2
Odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej  

specyfikacji technicznej

Jednostka notyfikowana NB 1234 Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

Głębokość impregnacji: klasa II: ≥10 mm

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych

Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia: nasiąkliwość wodą < 7,5% 
w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną 

Nasiąkliwość wodą <10% po przechowywaniu w roztworze alkaliów

Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej:  
klasa II: >10%

Tabl. 3 Ι Przykład znakowania CE i towarzyszącej mu informacji dla preparatów do impregnacji hydrofobizującej [7]
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Podstawy technologii Nereda

Innowacyjna, zrównoważona i efektywna technologia biolo-

gicznego oczyszczania ścieków wykorzystująca granulowany 

osad czynny.

prof. Marek Gromiec
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie

Rys. 1 Ι Schemat granuli osadu czynnego [7]
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Decyzja o zastosowaniu  
technologii Nereda w Rykach 

Finansowanie i realizacja 
oczyszczalni 

Oczyszczalnia ścieków  

Fregata w Rykach

Projekt: DHV Hydroprojekt  

Sp. z o.o.

Wykonawca: Skanska SA

Nadzór inwestycyjny: Ekoinwestycje 

Sp. z o.o.

Rys. 2 Ι  Różnica między klasycznym osadem czynnym (A)  i osadem granulowanym (B)  
(dzięki uprzejmości Uniwersytetu Technologicznego w Delft)

Tabl. Ι  Ogólne porównanie dwóch technologii [7]
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Oczyszczalnia Fregata  
z technologią Nereda 

3

3

3

3

3

Rys. 3 Ι  Fazy w sekwencyjnym reaktorze  
z granulowanym osadem czynnym [7]

Fot. 1 Ι Zbiornik retencyjny z pompownią główną (dzięki uprzejmości mgr. inż. T. Pośpiecha)
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Uzyskane efekty ekologiczne

3

3

3

3

3

o

Podsumowanie i wnioski

Piśmiennictwo

 

Fot. 2 Ι Reaktory Nereda (dzięki uprzejmości mgr. inż. T. Pośpiecha)



74

Technologia Rebar jest wykorzystywana zarówno  

w przypadku budynków nowo wznoszonych, jak i tych  

poddawanych renowacji, przebudowie czy wzmocnieniu.

mgr inż. Wojciech Pękowski

Fot. 1 Ι  Błąd montażowy
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-
nia. 

-

-
ru.

Fot. 2 Ι  Wiercenie otworów metodą HDB

Fot. 3 Ι  Lokalizacja zbrojenia
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Rys. 1 Ι  Łączenia pionowe

Fot. 4 Ι  Uciąglenie konstrukcji żelbetowej

Rys. 2 Ι  Renowacja i naprawy konstrukcji 
żelbetowych
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Fot. 5 Ι  Wklejenie prętów pod ściankę szcze-
linową

Rys. 3 Ι  Połączenia konstrukcyjne

Rys. 4 Ι  Ściany oporowe
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Cement naturalny to zapomniane spoiwo budowlane Europy.

dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła
Vicat

konserwator zabytków Maciej Iwaniec

o

o

o

© kevers - Fotolia.com

Fot. 1 Ι Panteon w Rzymie
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REKLAMA
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REKLAMA

Projekt nr FSS/2013/IIC/W/0015/U/0022 – „Kształcenie na odległość z  zakresu zarządzania w  budownictwie” przewidywał opracowanie innowacyjnych 
kursów prowadzonych przez Internet na platformie MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), z zakresu zarządzania ryzykiem 
i wartością w budownictwie. Celem operacyjnym projektu było zwiększenie kwalifikacji personelu zarządzającego budowlanymi projektami inwestycyjny-
mi finansowanymi ze środków unijnych. Cele szczegółowe: przygotowanie platformy internetowej dla nauczania zarządzania wartością i ryzykiem w bu-
downictwie w  języku polskim i  angielskim łącznie z  bazą materiałów dydaktycznych i  procedurami nauczania. Beneficjenci projektu to: personel firm 
budowlanych i studenci. Podręczniki, na których oparto kursy opracowane zostały w projekcie LdV 2009-1-PL1-LEO05-05016, pt. „Common Learning Out-
come for European Managers in Construction”. Projekt wpływa na rozwój programów studiów z językiem angielskim i polskim jako językiem wykładowym. 
Kursy zostały rozpoznane przez Partnerskie Uniwersytety. Partnerzy w projekcie zapewnili udział przedstawicieli firm budowlanych w celu dostosowania 
zawartości kursów do ich wymagań. Odbiorcami końcowymi projektu są pracownicy małych i średnich (ale także dużych) europejskich firm budowlanych 
uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Inną grupą docelową są także pracownicy urzędów centralnych i samorządo-
wych nadzorujących projektu budowlane. Opracowane kursy blended learning na poziomie europejskim, z wykorzystaniem Internetu, są nowoczesnym 
sposobem nauczania dla menedżerów budownictwa, którzy nie mają odpowiednio dużo czasu na naukę.
Partnerzy: Politechnika Warszawska (PW), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Reykjavik University (RU), Polskie Stowarzyszenie  
Menedżerów Budownictwa (PSMB).

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zaprasza na Konferencję podsumowującą rezultaty projektu, 

która odbędzie się w Warszawie, w dniu 15 marca 2016 roku od godziny 10:00.
Na konferencji zostaną przedstawione opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania wartością 

i zarządzania ryzykiem na platformie MOODLE.
Miejsce konferencji: Wydział Inżynierii Lądowej PW, Warszawa, Al. Armii Ludowej 16, sala 407.

Więcej informacji na stronie internetowej: fss.il.pw.edu.pl
PSMB
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O

Roboty geotechniczne mogą być wykonywane w dobrych 

warunkach. Powoli platforma robocza przestanie być  

ewenementem i stanie się typowym elementem budowy.

mgr inż. Piotr Rychlewski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Wojciech Szwejkowski

Polskie Zrzeszenie Wykonawców  
Fundamentów Specjalnych (PZWFS)
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Fot. 1 Ι  Awarie maszyn podczas prac geotechnicznych spowodowane brakiem odpowiedniej 
platformy roboczej
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-

  
  

Fot. 2 Ι  Awaria podczas prac geotechnicznych
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-

  

  

  
  
  

-

   

  

  

Fot. 3 Ι  Widok ,,eleganckiego” placu budowy, który w czasie wykonywania fundamentów 
podobny był do bagna
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krótko
Akcja „Czadowe Domy”

W odpowiedzi na wysoką liczbę wypadków spowodowanych 

emisją tlenku węgla (czadu), w lutym w ramach europejskiej 

kampanii społecznej „Czadowe Domy” przeprowadzono ak-

cję „Tydzień Czadowych Domów z Honeywell” polegającą na 

bezpłatnym montażu czujników tlenku węgla w kilkudziesięciu 

warszawskich lokalach, w których występuje ryzyko zaczadze-

nia. Przeglądu instalacji dokonali przedstawiciele Państwo-

wej Straży Pożarnej. Mieszkańców uświadomiono o skali za-

grożeń związanych z nadmierną emisją tlenku węgla.

Tlenek węgla, nazywany „cichym zabójcą”, jest bezbarwnym 

i bezwonnym gazem, który nie podrażnia ludzkiego układu 

oddechowego, więc jego wykrycie przez człowieka jest niemal 

niemożliwe. Czad jest emitowany w wyniku nieprawidłowego 

spalania paliw organicznych, takich jak drewno, węgiel lub 

ropa naftowa. Wśród najczęstszych przyczyn zatrucia czadem 

wymienia się nieodpowiednią eksploatację budynków, niepra-

widłową instalację i brak konserwacji urządzeń grzewczych, 

a także brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, w któ-

rym następuje spalanie.

Detektor tlenku węgla to urządzenie, które monitoruje jakość 

powietrza i wysyła sygnał dźwiękowy w momencie, kiedy stę-

żenie czadu w pomieszczeniu osiągnie dość wysoki poziom, ale 

nie zagraża jeszcze ludzkiemu zdrowiu i życiu. Czujnik dobrej 

Dane na podstawie badania opinii publicznej „Honeywell Safety 

Index” zleconego przez Honeywell i przeprowadzonego przez In-

stytut ARC Rynek i Opinia w lipcu 2015 r. na grupie 1000 Pola-

ków w wieku od 18 do 60+.

jakości powinien mieć certyfikat EN50291, który zapewnia 

szybki czas reakcji oraz wysoką skuteczność przez cały okres 

użytkowania. Urządzenie jest proste w montażu.

Więcej o kampanii: www.czadowedomy.pl.

 

-
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Technologia fotobetonu pozwala na urozmaicenie surowej 

powierzchni betonu, wprowadza możliwości prezentacji 

na jego powierzchni motywów, obrazów, napisów  

i znaków informacyjnych.

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Pierwsze realizacje  
z fotobetonu

Fot. 1 Ι  Fotobeton na elewacji biblioteki Wyż-
szej Szkoły Technicznej w Eberswalde 
(fot. autor) 
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Podstawy technologiczne 
fotobetonu

Serilith-
-

lith
-

Fot. 2 Ι  Fragment elewacji biblioteki w powięk-
szeniu (fot. autor)

Fot. 3 Ι  Fragment elewacji biblioteki Uniwersytetu Paula Sabatiera w Tuluzie [3]
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Fotobeton z funkcją przekazu

Rys. Ι  Kształtowanie się światłocienia [3]

Fot. 4 Ι  Panele betonowe wykonane w technologii fotograwerowania Reckli wykorzystane przy 
fasadzie akademików, Monteral, Kanada [3]
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Fot. 5 Ι  Stacja metra z panelami z fotobetonu, Nürnberg, Niemcy [3]

Fot. 6 Ι  Prefabrykowana płyta z fotobetonu na placu Friedricha Eberta, Heidelberg, Niemcy [3]

Fot. 7 Ι  Prefabrykowane, barwione w masie płyty betonowe na murze hodowli kaktusów, Bleiswijk, 
Holandia [3]
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Podsumowanie

Fot. 8 Ι  Betonowa płyta prefabrykowana na bazie matrycy, osiedle Garnizon, Trójmiasto [3]

Fot. 9 Ι  Betonowy element wykonany w technologii fotobetonu z panoramą Warszawy wraz  
z odwzorowanym zdjęciem (fot. autor) 

Literatura
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o

  

Fot. 1 Ι  a) Balkon z obustronnie ocieplaną płytą oraz balustradą pełną również ocieplaną obustronnie. Zakamarki te może wyglądają cieka-
wie, natomiast dla takiego układu są praktycznie nie do uszczelnienia; b) pokazane umiejscowienie prowadnicy rolety i sposób jej 
mocowania może wręcz uniemożliwić poprawną hydroizolację połaci. Dodatkowo widoczne bezmyślne wykonanie przejścia bezba-
rierowego (fot. autor)

  

  

a b

mgr inż. Maciej Rokiel
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa,

Atlas Sp. z o.o.
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Tab. 1a Ι Przykładowy układ warstw (od góry) i ich grubość dla balkonu i tarasu naziemnego z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa okładzina ceramiczna 8–10 mm

2 zaprawa klejąca klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 S2 3–5 mm (przeciętnie od 4 mm)

3
uszczelnienie 
zespolone

elastyczny szlam 2–3 mm

mata kompensująca 6–10 mm

folia uszczelniająca (z zaprawą klejącą) 4–6 mm

4 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Tab. 1b Ι  Przykładowy układ warstw balkonu lub tarasu naziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody – warstwa użytkowa z okładziny 
ceramicznej na macie drenującej

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa okładzina ceramiczna 8–10 mm

2 zaprawa klejąca klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 S2 3–5 mm (przeciętnie od 4 mm)

3 warstwa drenująca mata drenująca 1,5–2 cm

4 hydroizolacja 

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

elastyczny szlam (mikrozaprawa) 2–3 mm

5 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm
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Tab. 1d Ι  Przykładowy układ warstw tarasu (od góry) nad pomieszczeniem ogrzewanym z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa okładzina ceramiczna 8–10 mm

2 zaprawa klejąca klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 S2 3–5 mm (przeciętnie od 4 mm)

3 uszczelnienie zespolone

elastyczny szlam 2–3 mm

mata kompensująca 6–10 mm

folia uszczelniająca (z zaprawą klejącą) 4–6 mm

4 warstwa dociskowa jastrych cementowy 5 cm

5a* warstwa rozdzielająca folia z tworzywa sztucznego 0,5 mm

5b
hydroizolacja międzywarstwowa 
i paroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

6 termoizolacja
polistyren ekstrudowany (XPS),  
polistyren ekspandowany (styropian, EPS) 
wełna mineralna

od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

7a hydroizolacja międzywarstwowa

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

7b paroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

roztwór/emulsja asfaltowa 0,5 mm

8 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Tab. 1c Ι  Przykładowy układ warstw balkonu lub tarasu naziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody – warstwa użytkowa z płyt beto-
nowych (chodnikowych) lub kamiennych na płukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa
płyty betonowe od 4 cm

płyty kamienne od 2 cm

2a warstwa wodoprzepuszczalna płukane kruszywo
zależy od uziarnienia, dla kruszywa 2–8 mm od ok.  
3 cm, dla grubego kruszywa (8–16 mm) od 6 cm 

2b podstawki dystansowe podstawki dystansowe od 2 cm

3
warstwa ochronna/ochronno- 
-filtrująca (opcjonalnie)

geowłóknina 0,5 mm

4 warstwa drenująca mata drenująca 1,5–2 cm

5 hydroizolacja 

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

elastyczny szlam (mikrozaprawa) 2–3 mm

6 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

* Należy wybrać wariant z warstwami 5a i 7a lub 5b i 7b
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Tab. 1e Ι  Przykładowy układ warstw tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie tradycyjnym – warstwa użytko-
wa z okładziny ceramicznej na jastrychu wodoprzepuszczalnym

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa okładzina ceramiczna 8–10 mm

2 zaprawa klejąca klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 S2 3–5 mm (przeciętnie od 4 mm)

3 warstwa wodoprzepuszczalna
zaprawa wodoprzepuszczalna 5,5 cm

beton wodoprzepuszczalny 7 cm

4 warstwa drenująca mata drenująca 1,5–2 cm

5 hydroizolacja 

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

6 termoizolacja
polistyren ekstrudowany (XPS),  
polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
wełna mineralna

od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

7 paroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

8 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Tab. 1f Ι  Przykładowy układ warstw tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie tradycyjnym – warstwa użytkowa 
z okładziny ceramicznej na macie drenującej

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa okładzina ceramiczna 8–10 mm

2 zaprawa klejąca klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 S2 3–5 mm (przeciętnie od 4 mm)

3 warstwa drenująca mata drenująca 1,5–2 cm

4 hydroizolacja 

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

elastyczny szlam (mikrozaprawa) 2–3 mm

5 warstwa dociskowa jastrych cementowy 5 cm

6 termoizolacja
polistyren ekstrudowany (XPS),  
polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
wełna mineralna

od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

7 paroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

8 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm
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Tab. 1g Ι  Przykładowy układ warstw tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie tradycyjnym – warstwa użytko-
wa z płyt betonowych (chodnikowych) lub kamiennych na płukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa
płyty betonowe od 4 cm

płyty kamienne od 2 cm

2a
warstwa 
wodoprzepuszczalna 

płukane kruszywo
zależy od uziarnienia, dla kruszywa 2–8 mm od ok.  
3 cm, dla grubego kruszywa (8–16 mm) od 6 cm 

2b podstawki dystansowe podstawki dystansowe od 2 cm

3
warstwa ochronna/
ochronno-filtrująca 
(opcjonalnie)

geowłóknina 0,5 mm

4 warstwa drenująca mata drenująca 1,5–2 cm

5 hydroizolacja 

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

elastyczny szlam (mikrozaprawa) 2–3 mm

6 termoizolacja
polistyren ekstrudowany (XPS),  
polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
wełna mineralna

od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

7 paroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

8 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Tab. 1h Ι  Przykładowy układ warstw tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie odwróconym – warstwa użytko-
wa z płyt betonowych (chodnikowych) lub kamiennych na płukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa
płyty betonowe od 4 cm

płyty kamienne od 2 cm

2a
warstwa 
wodoprzepuszczalna 

płukane kruszywo
zależy od uziarnienia, dla kruszywa 2–8 mm od ok.  
3 cm, dla grubego kruszywa (8–16 mm) od 6 cm 

2b podstawki dystansowe podstawki dystansowe 1–2 cm

3
warstwa ochronna/
ochronno-filtrująca 

geowłóknina 0,5 mm

4 termoizolacja polistyren ekstrudowany (XPS)
od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

5
warstwa drenująca 
(opcjonalnie)

mata drenująca 1,5–2 cm

6 hydroizolacja

papa polimerowo-bitumiczna 4–8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4–8 mm

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

7 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm



97marzec 2016  [137]

technologie

o

Tab. 1i Ι  Przykładowy układ warstw tarasu nadziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie odwróconym – warstwa użytko-
wa z płukanego kruszywa

Lp. Warstwa Rodzaj materiału Szacunkowa grubość

1 warstwa użytkowa płukane kruszywo od 5 cm

2
warstwa ochronna/
ochronno-filtrująca

geowłóknina 0,5 mm

3 termoizolacja polistyren ekstrudowany (styrodur, XPS) 
od kilkunastu centymetrów (zgodnie z wynikiem 
obliczeń cieplno-wilgotnościowych)

4

warstwa drenująca 
(opcjonalnie)

mata drenująca 1,5–2 cm

hydroizolacja

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

folia z tworzywa sztucznego zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3–4 mm

5 warstwa spadkowa

zaprawa PCC od 1 mm

sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie zależy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Rys. 1 Ι  Umiejscowienie prowadnicy rolety 
i sposób jej mocowania może wręcz 
uniemożliwić poprawną hydroizo-
lację połaci. Dodatkowo widoczne 
bezmyślne wykonanie przejścia 
bezbarierowego (fot. Renoplast)

Fot. 2 Ι  Korozja tradycyjnych obróbek blacharskich
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Rys. 2 Ι  Koncepcja odwodnienia połaci balkonu/tarasu z warstwą użytkową z okładziny 
ceramicznej (rys. Gutjahr): 1 – systemowy profil okapowy, 2 – okapowy profil naroż-
nikowy, 3 – profil mocujący rynnę, 4 – rynna, 5 – łącznik rynny, 6 – narożnik rynny, 
7 – lej spustowy, 8 – zaślepka

Rys. 3 Ι  Koncepcja odwodnienia połaci balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody z ba-
lustradą pełną (zabudowaną) – odwodnienie liniowe połaci, odprowadzenie wody 
przez wpust (rys. Gutjahr): 1 – ściana zewnętrzna budynku, 2 – balustrada pełna,  
3 – kratka 40x40 cm nad (4), 4 – wpust punktowy, 5 – odwodnienie liniowe w obsza-
rze drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym), 
6 – odwodnienie liniowe wzdłuż ściany (1), 7 – przelew awaryjny, Ø ≥ 4 cm
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Rys. 4 Ι  Koncepcja odwodnienia połaci balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody  
z balustradą pełną (zabudowaną) – odwodnienie liniowe połaci, odprowadzenie 
wody przez rzygacz (rys. Gutjahr): 1 – ściana zewnętrzna budynku, 2 – balustrada 
pełna, 3 – rzygacz, 4 – odwodnienie liniowe wzdłuż balustrady (2), 5 – przelew awa-
ryjny, Ø ≥ 4 cm

Rys. 5 Ι  Koncepcja odwodnienia połaci tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody  
z balustradą pełną (zabudowaną) – odwodnienie liniowe połaci, odprowadzenie 
wody przez wpust (rys. Gutjahr): 1 – ściana zewnętrzna budynku, 2 – balustrada 
pełna, 3 – drzwi tarasowe,  4 – wpust punktowy, 5 – odwodnienie liniowe w obszarze 
drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym),  
6 – odwodnienie liniowe połaci, 7 – przelew awaryjny, Ø ≥ 4 cm
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Rys. 7 Ι  Umiejscowienie (poziomy) odwodnienia w stosunku do poziomu progu drzwiowego [6]
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maksymalny poziom  
spiętrzonej wody

poziom okapnika  
progu drzwiowego

Rys. 6 Ι  Koncepcja odwodnienia połaci tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody  
z balustradą pełną (zabudowaną) – odwodnienie liniowe połaci, odprowadzenie 
wody przez wpust (rys. Gutjahr): 1 – ściana zewnętrzna budynku, 2 – balustrada 
pełna, 3 – drzwi tarasowe, 4 – wpust punktowy, 5 – odwodnienie liniowe w obszarze 
drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym),  
6 – kratka 40x40 cm nad (4), 7 – przelew awaryjny, Ø ≥ 4 cm

3
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Przegląd dobrych praktyk w zakresie wycinki i nasadzeń 

zieleni oraz ochrony gatunków ją zasiedlających.

Aleksandra Szurlej-Kielańska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie: decyzja środowi-

skowa) została wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954);  znowelizowana ustawą z dnia 3 października  

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Wycinka drzew i krzewów

Ptaki
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Fot. Ι  Ścięte drzewa ustawione w wigwam
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Nietoperze

Bezkręgowce
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Przenoszenia okazów roślin 
chronionych
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Nasadzenia kompensacyjne
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Pierwszy polski most drogowy  
z kompozytów FRP

Most w Błażowej (woj. podkarpackie) jest jednym z nielicznych 

w Europie i największym na świecie pod względem rozpięto-

ści przęsła innowacyjnym mostem drogowym wybudowanym 

z materiałów kompozytowych. Zadanie zrealizowane zostało 

jako część projektu badawczego Com-bridge. Za jego realizację 

odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostosta-

lu Warszawa SA (kierownik budowy – Grzegorz Krzystański) 

z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki 

Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Budowa prze-

prawy współfinansowana była ze środków programu „Demon-

strator+” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. Do budowy mostu użyto materiałów stosowanych 

powszechnie w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samocho-

dowym i sportowym. Włókna szklane i węglowe umożliwiły 

uzyskanie lekkiej, wytrzymałej oraz odpornej na korozję kon-

strukcji. Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP 

ustanowił światowy rekord rozpiętości przęsła.

Most w liczbach:
Liczba belek: 4

Długość belek: 22,0 m

Masa 1 belki: 4100 kg

Rozpiętość teoretyczna: 21,00 m

Szerokość płyty pomostowej: 10,40 m

Szerokość jezdni: 6,0 m

Liczba jezdni: 1

Liczba pasów ruchu jezdni: 2

Nośność obiektu: „B” wg PN-85/S-10300

Droga: 1411R (powiatowa)

Klasa drogi: L

Obciążenie ruchem: 100 kN/oś

Kategoria ruchu: KR 2

Prędkość projektowa: 30km/h (teren zabudowany)
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Imię:  ......................................................................................................................................................................

Nazwisko:  ..........................................................................................................................................................

Nazwa firmy:  ....................................................................................................................................................

Numer NIP:  .......................................................................................................................................................

Ulica:  .......................................................................................................... nr:  ...................................................

Miejscowość:  ........................................................................................ Kod: ...............................................

Telefon kontaktowy:  ...................................................................................................................................

e-mail:  ..................................................................................................................................................................

Adres do wysyłki egzemplarzy:  ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

   

  
 

  

M I E S I C Z N I K  P O L S K I E J  I Z B Y  I N Y N I E R Ó W  B U D O W N I C T W A

BIM dla budownictwa

9
2015

Obszar oddziaływania obiektu

Instalacje uziemiające

M I E S I C Z N I K  P O L S K I E J  I Z B Y  I N Y N I E R Ó W  B U D O W N I C T W A

Wybór metody 
wyburzania

2
2016

Jak dobrać zaprawę

Podatki przy robotach budowlanych

prezent  
 

   .......................................................................................

   ...........................................................

   ...........................................................................................................................

 

M I E S I C Z N I K  P O L S K I E J  I Z B Y  I N Y N I E R Ó W  B U D O W N I C T W A

Tunele pod obiektami

11
2015

L
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T
O

P
A

D

Szczególne korzystanie 

z wód

Kruszywa

W 
prenumeracie

TANIEJ

Dodatek

klimatyzacja

i wentylacja

specjalny

M I E S I C Z N I K  P O L S K I E J  I Z B Y  I N Y N I E R Ó W  B U D O W N I C T W A

Plan BIOZ

10
2015

P
A
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N
IK

Zmiany w ustawie 

o wyrobach budowlanych 

Papy zgrzewalne
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Kabina dźwigu ma trzy szklane ściany i szklany sufit,  

a w ścianie przedniej – drzwi teleskopowe z trzywarstwo-

wego szkła bezpiecznego.

Rafał Jeżowski

  

  

  

  

Fot. 1 Ι Szyb i wieża zegarowa
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ciekawe realizacje

Parametry dźwigu

Udźwig – 630 kg/8 osób

Prędkość jazdy – 0,52 m/s 

Liczba przystanków – 4

Wysokość podnoszenia – 14,8 m 

Napęd – siłownik teleskopowy, 

3-stopniowy, synchronizowany 

hydraulicznie 

Fot. 2 Ι  Fasada wejściowa Domu pod  
Globusem

Fot. 3 Ι Dolny przystanek
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Fot. 4 Ι Widok szybu z wnętrza kabiny

Projekt dźwigu powstał w firmie 

Cempla i Partnerzy – Konserwacja 

Zabytków z Krakowa przy współ-

pracy Sursum Sp. Z o.o. z War-

szawy. Prace Budowlane wyko-

nała firma Konserwatorska Piotr 

Białko z Krakowa, dźwig – firma 

Sursum, zaś szyb wykonała i  prze-

szkliła firma Glass-Mall z Gorlic.

krótko
Interpretacja prawna GUNB

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została 

zamieszczona interpretacja przepisów Prawa budowlanego 

pt. W sprawie kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń doty-

czących budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

W sytuacji, gdy inwestor dokonał zgłoszenia budowy wolno 

stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

na działce objętej wydaną wcześniej decyzją o pozwoleniu na 

budowę innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba 

zamierzenia budowlane ze sobą kolidują, właściwy organ po-

winien wnieść sprzeciw do zgłoszenia. Należy bowiem zazna-

czyć, że zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 23) organ administracji architektoniczno-budowlanej 

jest związany decyzją o pozwoleniu na budowę od chwili jej 

doręczenia lub ogłoszenia. Tym samym organ nie może przyjąć 

zgłoszenia, które w sposób odmienny przewidywałoby realiza-

cję inwestycji w tym samym miejscu. 

Podobna sytuacja będzie w przypadku złożenia przez inwe-

stora wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego 

na działce objętej wydaną wcześniej decyzją o pozwoleniu na 

budowę innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jeżeli 

inwestycje ze sobą kolidują, organ administracji architekto-

niczno-budowlanej powinien wydać decyzję o odmowie udzie-

lenia pozwolenia na budowę.

Natomiast fakt objęcia zgłoszeniem lub wnioskiem o pozwo-

lenie na budowę (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

działki, dla której wydano wcześniej pozwolenie na budowę, 

ale w taki sposób, że inwestycje nie kolidowałyby ze sobą, nie 

może stanowić podstawy do sprzeciwu lub odmowy wydania 

pozwolenia na budowę.
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mgr inż. Mariusz Pietrzak 
Layher Sp. z o.o.

Laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie  

„Rusztowanie Roku 2015” organizowanym przez Polską 

Izbę Gospodarczą Rusztowań, w kategorii „Technologie  

i Bezpieczeństwo”.

Fot. 1 Ι Kładka Layher systemu Allround zamontowana nad rzeką
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technologie

Rys. 1 Ι  Dźwigar mostowy Layher: 1 – słup 
dźwigara mostowego, 2 – pas dźwi-
gara mostowego, 3 – pręt stężający, 
4 – bolec

Fot. 2  

Pochylnia stanowiąca  
uzupełnienie kładki Layher
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Rys. 2  

Dźwigar mostowy Allround z pomostami 
Event oraz osłonami Protect i lekkim da-
chem kasetowym

Kładka Layher
Kładka na blachownicach stalowych z podestem  

i schodami drewnianymi

Najdłuższy element 3,3 m 15 m – transport ponadgabarytowy

Masa konstrukcji 8,1 T 40 T

Transport 1 TIR 3 TIR-y plus mała ciężarówka z drewnem

Czas pracy dźwigu 1 godzina 10 godzin

Czas montażu 1 dzień 4 dni

Drewno na podesty przy każdym 
przestawieniu kładki

0 m3 12 m3

Tab. Ι Porównanie nakładów na kładkę nad drogą o rozpiętości 12 m ze schodami na wysokość 4 m po obu stronach
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ciekawe realizacje

Decyzja o produkcji elementów betonowych w fabryce   

przyczyniła się do znacznego skrócenia czasu realizacji  

budowy farmy wiatrowej.

Karolina Pająk
Pekabex Bet S.A. 

Zdjęcia i rysunek: archiwum Grupy Pekabex 
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ciekawe realizacje

Projekt 

Technologia

Produkcja
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ciekawe realizacje

Podsumowanie

Rys. Ι  Model wieży wiatrowej, fragment z otworem drzwiowym

Transport
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w biuletynach izbowych...

(…) Treścią art. 61 Prawo budowlane ustalono, że obowią-
zek użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego zgod-
nie z  zasadami określonymi prawem spoczywa na właści-
cielu lub zarządcy obiektu. Za właściciela należy uważać 
osobę prawną lub fizyczną posiadającą tytuł prawny do nie-
ruchomości, jednak definicja ta może powodować pewne 
trudności interpretacyjne, gdyż należy ją stosować mając 
na względzie regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym. Pra-
wo budowlane nie może zastępować ani zmieniać zasadni-
czych regulacji prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym, 
w którym formy i skutki prawne własności są ściśle określo-
ne (własność, współwłasność, trwały zarząd lub samoistne 
posiadanie). (…)
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami Prawa budowlane-
go oraz ustawy o  charakterystyce energetycznej budyn-
ków właściciel lub zarządca powinien obiekty budowlane 
poddawać okresowym kontrolom w terminach i zakresach 
przewidzianych prawem. Kontrole te mogą wykonywać 
tylko osoby, które posiadają do tego stosowne przygoto-
wanie, odpowiednie kwalifikacje udokumentowane od-
powiednimi uprawnieniami, a ponadto osoby z uprawnie-

niami budowlanymi powinny przynależeć do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowie-
dzialności cywilnej.

Więcej w artykule w „Lubelskim In-
żynierze Budownictwa” nr 4/2015.

(…) 322 srebrne monety odkryli 14 listopada 2015 r. arche-
olodzy w  Żabikowie Prywatnym, nieopodal Zambrowa, 
gdzie trwa przebudowa podlaskiego odcinka trasy S8. Ar-
cheolodzy, czyli ja – autor artykułu. (…)

To jedno z najcenniejszych znalezisk ostatnich czasów w na-
szym regionie. Na złożone w piwnicy w niewielkim glinia-
nym garnuszku monety natrafiłem na głębokości ok. 70 cm. 
Były w takim stanie, że gdybym sam nie wyjął ich z ziemi, 
uznałbym je za współczesne falsyfikaty (…).
W  związku z  tym wydarzeniem postanowiłem przybliżyć 
Czytelnikom kwestie udziału konserwatorstwa archeolo-
gicznego w  budowach. Przystępując do budowy mamy 
nadzieję, że wszystkie jej etapy przebiegną bez większych 
komplikacji. Przeświadczenie to może okazać się płonne 
z powodu... archeologa. (…)
Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor zgodnie z za-
sadą zawartą w ustawie: „kto finansuje inwestycję niszczącą 
zabytki archeologiczne, finansuje również ich zabezpiecze-
nie, w tym prace archeologiczne”. W określonych przypad-
kach inwestor może ubiegać się o częściowe dofinansowa-
nie z budżetu skarbu państwa.
Jeżeli inwestor podejmie decyzję o  przeprowadzeniu badań 
wyprzedzających, proces ten można włączyć do harmonogra-
mu czasowego i finansowego inwestycji. Po zakończeniu ba-
dań budowa będzie się odbywać bez archeologa i bez obawy 
o wstrzymanie prac. Mankamentem jest zapewne koszt, który 
waha się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Więcej w artykule archeologa  w „Biulety-
nie Informacyjnym Podlaskiej OIIB i Podlaskiej OIA” nr 1/2016.

Fot. autora
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w biuletynach izbowych...

A.V.: Program budowy dróg krajowych zapowiedziany przez 
poprzedni rząd przewiduje budowę 3,9 tys. km dróg eks-
presowych i autostrad do 2023 r. Co ważne, program ma za-
pewnione finansowanie − 107 mld zł. Czy zapowiadają się 
dobre czasy dla drogownictwa?
P.L.: Patrząc na wielkość finansowania powinniśmy być pełni 
optymizmu, gorzej, gdy spojrzymy na detale. Mając w pa-
mięci poprzednią perspektywę finansową i świadomość, jak 
wyszło na tym polskie drogownictwo, z dużą rezerwą pro-
gnozowałbym dobre czasy. Obym się mylił. (…)
A.V.: Bardzo dużej liczbie inwestycji drogowych towarzyszy-
ła cała fala upadłości firm wykonawczych. Czego powinien 
nauczyć drogowców tamten boom?
P.L.: Trudno mówić o  nauce czy nawet wyciąganiu wnio-
sków, gdy o wszystkim decyduje zamawiający i obowiązu-
jące, nie najlepszej jakości, prawo. Dopuszczanie do wygry-
wania kontraktów przez firmy niemające na terenie naszego 
kraju własnych sił wykonawczych, akceptowanie najniższej 
ceny, często bardzo odbiegającej od tej wynikającej z kosz-
torysu inwestorskiego, czy pozwalanie na korzystanie z cu-
dzych doświadczeń to są sprawy, na które wykonawcy nie 
mają wpływu. (…)

A.V.: Jak wygląda obecnie rynek pracy w  drogownictwie? 
(…) Nasuwa się wniosek, że drogownictwo potrzebuje rąk 
do pracy. Jakich?
P.L.: Chętnych do pracy. Wiem z własnego doświadczenia, jak 
bardzo trudno jest znaleźć osobę po prostu chętną do pracy.

Więcej w rozmowie  w biuletynie Małopol-
skiej OIIB „Budowlani” nr 4/2015.

Mgr inż. Anita Karcz w  2000 r. ukończyła Politechnikę Po-
znańską na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska. Po studiach wróciła do rodzinnego Wolsztyna 
(…). Od 2004 r. posiada uprawnienia budowlane do kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń w  specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej. Jest współwłaścicielką 
„PAKLogistics Anita Karcz, Patrycja Karcz” oraz właścicielką 
„Centrum szkoleniowego CAMP X”. (…) Jest delegatem na 
zjazd okręgowy i członkiem Rady WOIIB. (…)

A.K.: Po skończeniu studiów podjęłam pracę w firmie rodzi-
ców. Mój tata podjął decyzję, że dla dobra swojego rozwoju 
zawodowego muszę przejść wszystkie szczeble kariery na 
budowie. Biegałam więc często od poziomu minus jeden aż 

po dachy wielopiętrowych obiektów. Uważałam, że muszę 
być wszędzie, muszę dopilnować postępów prac. Nikt nie 
mógł mi zarzucić, że jako kobieta korzystam ze szczegól-
nych ulg. Dałam radę!
M.P.: Proszę dokończyć zdanie: Według mnie inżynier bu-
downictwa to...
A.K.: Według mnie inżynier budow-
nictwa powinien być człowiekiem 
z  misją. Powinien czuć każdym 
nerwem swojego ciała istotę pro-
cesu budowlanego i powinno mu 
sprawiać przyjemność przeistacza-
nie papierowych wizji architektów 
i  konstruktorów w  realne obiekty 
budowlane.

Więcej w  rozmowie 
 w  „Biuletynie 

Wielkopolskiej OIIB” nr 4/2015.

Opracowała Krystyna Wiśniewska
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