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Dokonania i pozycja PIIB 
w budownictwie
IV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa odbywa się 
w drugiej połowie pierwszej kadencji Izby. 
Jest to ostatni Zjazd w tym składzie 
delegatów. W ostatnim kwartale 2005 r. 
powinny się odbyć zebrania w obwodach, 
na których zostaną wybrani delegaci 
na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wy-
borcze. W I kwartale 2006 r. zjazdy okrę-
gowe wybiorą delegatów na V Krajowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.
Zjazdy sprawozdawcze Izb Okręgowych 
odbyły się do końca kwietnia tego roku, 
przy przeciętnej frekwencji 68%, tj. przy 
udziale 1763 delegatów.
W dyskusjach Zjazdów Okręgowych 
wyraźnie zarysował się wątek troski 
delegatów o właściwe spełnienie zadań 
statutowych przez poszczególne organy 
Izb Okręgowych i ich Rady oraz Radę 
Krajową.
W roku sprawozdawczym odeszło z Izby 
10 983 członków, przyjęto 11 195 nowych 
członków. 
Rozszerzony został zakres specjalności 
w nadawanych uprawnieniach budowla-
nych o specjalność kolejową, telekomu-
nikacyjną i wyburzeniową. Administracja 
państwowa przekazała więc dalsze 
kompetencje w tym zakresie naszemu 
samorządowi zawodowemu. 
W roku sprawozdawczym liczba członków 
PIIB, którzy wzięli udział w szkoleniach 
zawodowych, wzrosła do 25 559 uczest-
ników. Statutowy obowiązek podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych jest spełniany

w sposób zróżnicowany. W poszcze-
gólnych Izbach Okręgowych zostało 
przeszkolonych na różnego typu kursach 
i szkoleniach, od 6% do 72% członków 
danej izby. Koszt szkoleń pokrywany jest 
w dużym stopniu przez Izby Okręgowe 
– stanowi to rodzaj zwrotu części składki.
Wydawanie czasopisma „Inżynier Budow-
nictwa” i dostarczenie go do wszystkich 
członków Izby, pozwala na stwierdzenie, 
że staramy się zwiększyć czytelnic-
two prasy technicznej wśród naszych 
członków, jako istotny element podno-
szenia wśród nich wiedzy technicznej. 
W roku sprawozdawczym przyczyniliśmy 
się do znacznego wzrostu nakładów 13 
czasopism branżowych poprzez opłacenie 
prenumeraty i dostarczenie do członków 
Izb Okręgowych.
Zarówno szkolenia, jak i techniczna prasa 
branżowa, potwierdza słuszność naszej 
decyzji o podpisaniu porozumień z 9 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 
oraz skuteczność ich realizacji.
Również pozytywnie należy ocenić współ-
pracę z innymi samorządami zawodowymi, 
szczególnie z Izbą Architektów i Urba-
nistów. Jest tu  jeszcze sporo zagadnień 
spornych, ale coraz lepiej wspólnie 
usuwamy powstające napięcia i uzgad-
niamy nasze działania. Szczególnie ma 
to miejsce przy współdziałaniu w kolejnych 
nowelizacjach poszczególnych ustaw jak: 
Prawo budowlane, zamówienia publiczne, 
zagospodarowanie przestrzenne itp. 
W okresie sprawozdawczym „zaliczyliśmy 
roczny staż” w Unii Europejskiej.
Rok ten pokazał, że na razie nie ma duże-

go napływu cudzoziemców chcących wy-
konywać samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie na terenie naszego kraju. 
Zgłosiło się 24 kandydatów, spośród 
których Rada Krajowa uznała w 2004 r. 
kwalifikacje jednej osoby.
Rok sprawozdawczy wykazał intensywną 
pracę poszczególnych organów Izby Kra-
jowej, o czym są informacje w poszcze-
gólnych sprawozdaniach.
Zdobyte doświadczenia w rozwiązywaniu 
problemów stanowiących domenę dzia-
łania poszczególnych organów, wskazują 
na poprawę naszego działania i umacnia-
nie autorytetu samorządu zawodowego.
Dotychczasowe trzy lata działań rokują 
nadzieję, że ostatni rok I kadencji PIIB 
będzie umożliwiał dalsze skuteczne 
działania na rzecz członków, wzmacniając 
autorytet Rady Krajowej i zwiększając 
oddziaływanie na poprawę statusu 
społecznego naszych członków. 

Liczba członków
Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zarejestrowanych w 17 
Izbach Okręgowych, określona na dzień 
31 grudnia 2004 roku, wynosi:
94 764 osoby.

Wydawnictwo PIIB
„Inżynier Budownictwa”
W dniu 9 stycznia 2004 roku aktem 
notarialnym powołane zostało Wydawnic-
two Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
– spółka z o.o. Przedmiotem jego dzia-
łalności zapisanym w powyższym akcie 
notarialnym są:

VSprawozdanie Krajowej Rady                   
Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa na IV Krajowy Zjazd 
Warszawa, 17-18 czerwca 2005 r.
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• wydawanie czasopism i wydawnictw 
nieperiodycznych
• wydawanie książek                    
• reklama
• kształcenie ustawiczne inżynierów 
budownictwa.
Tym aktem notarialnym powołana została 
3-osobowa Rada Nadzorcza spółki oraz 
jednoosobowy Zarząd. Udziałowcem 
spółki została Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, której własnością jest 58% 
udziałów. Pozostałe udziały objęli:
1) Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa,
2) Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

3) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Tech-
ników  Sanitarnych,
4) Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji,
5) Związek Mostowców RP,
6) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
7) Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Wodnych i Melioracyjnych,
8) Polski Komitet Geotechniki,
9) Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 15 lipca 2004 roku 
powołany został redaktor naczelny pisma, 

natomiast na posiedzeniu Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 22 listopada 2004 
roku powołana została Rada Programowa.
Kształt pisma, jego zawartość mery-
toryczna jest wynikiem ustaleń, jakie 
zapadły między wspólnikami. Nowe pi-
smo ma nie zagrażać pozycji istniejących 
już na rynku pism branżowych, a zatem 
nie publikować artykułów o tematyce 
technicznej. Respektując te ograniczenia 
przyjęto dla pisma formułę, która z jednej 
strony zapewnia informację dotyczącą  
ważnych dla środowiska wydarzeń zwią-
zanych z pracami Rady Krajowej oraz Izb 
Okręgowych, interpretacji prawnych oraz 
orzecznictwa w kwestiach dotyczących 
inżynierów jako członków samorządu 
zawodowego (odpowiedzialność zawodo-
wa, problemy związane z uprawnieniami 
zawodowymi, sprawy egzaminów, sprawy 
członkowstwa w Izbie, ubezpieczeń itp.), 
a z drugiej przybliża problemy intere-
sujące inżyniera jako uczestnika rynku 
(kalendarium prawne, regulacje unĳne,
aktualne ceny materiałów budowlanych, 
interpretacje Ministerstwa Finansów, 
Urzędu Zamówień Publicznych, organów 
skarbowych). 
Od początku powołania spółki Wydaw-
nictwo realizuje postulat popularyzacji 
czasopism wydawanych przez stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne oraz Izbę 
Projektowania Budowlanego. W każdym 
numerze nieodpłatnie udostępniane są łamy 
„Inżyniera Budownictwa” dla 13 pism:
  1) „Inżynieria i Budownictwo”,
  2) „Przegląd Budowlany”,
  3) „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,
  4) „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,    
       Wentylacja”,
  5) „Gospodarka Wodna”,
  6) „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”,
  7) „INPE”,
  8) „Spektrum”,
  9) „Drogownictwo”,
10) „Wiadomości naftowe i gazownicze”,
11) „Materiały Budowlane”,
12) „Inżynieria Morska i Geotechnika”,
13) „Wiadomości projektanta budownictwa”, 
które prezentują swoje winiety, 

Zestawienie liczby członków w okręgach

Lp. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Liczba członków

1 Dolnośląska 8 272

2 Kujawsko-Pomorska 4 895

3 Lubelska 4 925

4 Lubuska – Gorzów Wielkopolski 836

5 Lubuska  – Zielona Góra 1 404

6 Łódzka 5 833

7 Małopolska 8 358

8 Mazowiecka 14 829

9 Opolska 2 229

10 Podkarpacka 4 630

11 Podlaska 2 951

12 Pomorska 5 937

13 Śląska 10 682

14 Świętokrzyska 2 870

15 Warmińsko-Mazurska 3 675

16 Wielkopolska 7 888

17 Zachodniopomorska 4 550

Ogółem 94 764

Zestawienie liczby członków – podział branżowy

Branża Liczba członków udział %

BO 52 554 55,458

IE 14 025 14,800

IS 18 207 19,213

BD 5 986 6,317

BM 777 0,820

WM 2 630 2,775

BT 287 0,303

BK 295 0,311

BW 3 0,003

Ogółem 94 764 100,000
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a obok najciekawsze materiały z bieżą-
cych numerów. 
W okresie od lutego do grudnia 2004 r. 
wydanych zostało 10 numerów pisma. 
Średni nakład wynosił 91 000 egzempla-
rzy miesięcznie. 
W celu uwiarygodnienia reklamodawcom 
tak wysokiego comiesięcznego nakładu, 
od numeru 7 (wrzesień 2004 r.) pismo 
zarejestrowane zostało w Związku Kontro-
li Dystrybucji Prasy. 
Od pierwszego numeru pismo budzi żywy 
oddźwięk wśród czytelników, którzy zgła-
szają swoje uwagi, propozycje tematów, 
nowych działów itp. Wynikiem kontaktów 
z czytelnikami jest dział „angielski”, 
w którym publikowane są w tym języku  
skróty i pojęcia z zakresu budownictwa, 
finansów, zamówień publicznych. Podob-
nie dział Literatura fachowa prezentuje 

ważne, wybrane z rynku książki, które 
pomocne mogą być w pracy inżyniera. 
Znacząco poszerzony został dział Odpo-
wiedzi na pytania czytelników. Różno-
rodne wątpliwości zgłaszane do redakcji, 
a dotyczące np. trybu postępowania 
egzaminacyjnego, praktyk, zakresu 
uprawnień, rzeczoznawstwa budowlane-
go, rozstrzygane są przez prawników.
Czasopismo jest wysyłane do członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
bibliotek, wyższych uczelni oraz do woje-
wodów i starostów.

Sprawozdanie komisji prawno- 
-regulaminowej
W 2004 r. Komisja Prawno-Regulamino-
wa działała na podstawie zapisów dwóch 
uchwał: 
– uchwały nr 25/R/03 Krajowej Rady PIIB 

z dnia 10.09.2003 r. w sprawie prze-
kształcenia Komisji Statutowo-Regulami-
nowej w Komisję Prawno-Regulaminową; 
– uchwały nr 21/R/04 Krajowej Rady PIIB 
z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zmiany 
zasad funkcjonowania Komisji Prawno-
-Regulaminowej.
Odbyły się trzy dwudniowe posiedzenia 
Komisji, w następujących terminach:
– 14-15 maja 2004 r.,
– 2-3 lipca 2004 r.,
– 5-6 listopada 2004 r.
W okresie pomiędzy posiedzeniami 
praca Komisji odbywała się na zasadach 
korespondencyjnej wymiany opinii oraz 
konsultacji telefonicznych.
Obecnie w skład Komisji wchodzą 
przewodniczący okręgowych zespołów 
prawno-regulaminowych, a Komisja 
odbywa stałe posiedzenia w Warszawie, 

Zestawienie uchwał podjętych przez Krajową Radę w roku 2004

Uchwała nr Z dnia Tytuł uchwały

1\R\2004 09.01.04 W sprawie regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa

2\R\2004 22.01.04 W sprawie uchylenia uchwały 19/R/2003 Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze 
w sprawie obniżenia rocznej składki członkowskiej na 2004 r.

3\R\2004 22.01.04 W sprawie wysyłki miesięcznika informacyjnego PIIB

4\R\2004 24.03.04 W sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5\R\2004 24.03.04 W sprawie zatwierdzenia wzoru legitymacji dla członków Krajowej Rady i jej organów

6\R\2004 19.05.04 W sprawie „Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób 
z państw członkowskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej”

7\R\2004 19.05.04 W sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

8\R\2004 19.05.04
W sprawie zatwierdzenia zmian w: Statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Regulaminie Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej, Regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
Regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

9\R\2004 19.05.04 W sprawie Sprawozdania Krajowej Rady na III Krajowy Zjazd

10\R\2004 19.05.04 W sprawie aktualizacji Zasad gospodarki finansowej i budżetu na rok 2004

11\R\2004 19.05.04 W sprawie przyjęcia Zasad gospodarki finansowej i budżetu na rok 2005

12\R\2004 19.05.04 W sprawie przyjęcia sprawozdań Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

13\R\2004 19.05.04 W sprawie wysyłki miesięcznika informacyjnego PIIB

14\R\2004 04.08.04 W sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na III Krajowym Zjeździe PIIB

15\R\2004 04.08.04 W sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady PIIB

16\R\2004 20.10.04 W sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych na III Zjeździe

17\R\2004 20.10.04 W sprawie uchylenia uchwały nr 20/04 Podkarpackiej OIIB w sprawie sposobu i zasad realizacji uchwały nr 3 III Zjazdu PDK 
OIIB z dnia 3 kwietnia 2004 r.

18\R\2004 20.10.04 W sprawie rozwiązania Krajowej Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń PIIB

19\R\2004 20.10.04 W sprawie czasopisma „Inżynier Budownictwa”

20\R\2004 15.12.04 W sprawie korekty budżetu na rok 2004

21\R\2004 15.12.04 W sprawie wystąpień organów Izby do władz administracyjno-rządowych

22\R\2004 15.12.04 W sprawie harmonogramu przygotowań do IV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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w ostatni czwartek każdego miesiąca.
Samorząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa funkcjonuje na podstawie ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów 
oraz statutu i regulaminów Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Podczas III Kra-
jowego Zjazdu PIIB zarówno do statutu, 
jak i regulaminów zostały wprowadzone 
poprawki będące efektem dyskusji środo-
wiskowej na ten temat. 
W ostatnim roku były prowadzone prace 
mające na celu opracowanie nowych lub 
nowelizację już istniejących regulaminów. 
Są to między innymi: 
• Regulamin postępowania w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych  
w budownictwie w Polsce osób z państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
• Regulamin Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w sprawie zasad i trybu 
zawieszania w prawach członka oraz 
skreślania z listy członków.
Prace o tematyce prawno-regulaminowej 
były realizowane w Izbie także pomiędzy 
posiedzeniami Komisji Prawno-Regulami-
nowej. Tryb opiniowania nowelizowanych 
ustaw i rozporządzeń oraz terminarz 
spotkań w podkomisjach i komisjach 
sejmowych sprawiają, że częstokroć Izba 
jest zobowiązana do przedstawienia swo-
jego stanowiska w terminie uniemożliwia-
jącym szeroką dyskusję środowiskową. 
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż 
wnioski dotyczące problemów praw-
no-regulaminowych  stanowiły 85% 
wszystkich wniosków zgłoszonych na III 
Krajowym Zjeździe.
Wobec ogromu zadań legislacyjnych sto-
jących przed Izbą oraz funkcjonującego 
trybu opiniowania nowelizowanych aktów 
prawnych, podjęto próbę zbierania opinii 
i wypracowywania stanowiska w odnie-
sieniu do różnych ustaw przez zespoły 
prawno-regulaminowe w poszczególnych 
okręgach, w terminie wyprzedzającym 
ewentualne procedowanie dokumentów. 
Coraz więcej okręgów określa temat pra-
cy swojego zespołu. Przykładowy podział 

zadań przedstawiono niżej:
• Mazowiecka OIIB pilotuje ustawę 
– Prawo zamówień publicznych,
• Pomorska OIIB pilotuje ustawę – Prawo 
budowlane,
• Wielkopolska OIIB pilotuje ustawę  
o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów,
• Łódzka OIIB pilotuje rozporządzenie  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego,
• Małopolska OIIB – zestawienie przepi-
sów związanych ze sferą budownictwa.

Sprawozdanie Komisji Uchwał III 
Krajowego Zjazdu
III Krajowy Zjazd PIIB w Uchwale nr 32/04 
przyjął do wiadomości wnioski zgłoszone 
w trakcie obrad Zjazdu przez delegatów.
Wnioski przekazano Krajowej Radzie 
do rozpatrzenia. Krajowa Rada podjęła 
realizację zgłoszonych wniosków.  
W  tym celu prezes Izby 20 sierpnia  
2004 r. powołał trzyosobowy zespół spo-
śród członków Krajowej Rady w składzie:
• Stefan Wójcik – przewodniczący zespołu
• Zbysław Kałkowski – członek
• Zbigniew Matuszyk – członek.
Powołany decyzją prezesa zespół prze-
prowadził analizę wniosków i przedstawił 
sposób ich realizacji wraz z projektem 
uchwały nr 16/R/04 Krajowej Rady. Wyżej 
wymienioną uchwałę Krajowa Rada PIIB 
przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 
października 2004 r.
W uchwale określono sposób realizacji 
wniosków przez poszczególne organy Izby. 
Do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej skie-
rowano 11 wniosków, do Komisji Prawno- 
-Regulaminowej 18 wniosków. Pozostałe 
wnioski będą wykorzystywane przez orga-
ny Izby w toku bieżącej działalności.
Szczegółowe rozliczenie sposobu 
realizacji wniosków zjazdowych zawarte 
jest w sprawozdaniach organów Izby. 
O sposobie realizacji wniosków Rada Kra-
jowa poinformowała delegatów – autorów 
wniosku. Zgłoszone przez delegatów 
wnioski  obejmowały zagadnienia:
• nowelizacji prawa,

• nowelizacji Regulaminów Izby,
• prowadzenia przez Izbę bieżącej infor-
macji dotyczącej aktów prawnych,
• poprawę przepływu informacji pomię-
dzy Krajową Radą i Okręgowymi Radami,
• zmian organizacyjnych w strukturze 
PIIB,
• doskonalenia kierunków pracy Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej na etapie:
• przeprowadzania egzaminu na upraw-
nienia budowlane,
• doskonalenia bazy pytań egzaminacyj-
nych,
• podniesienia rangi rzeczoznawcy 
budowlanego i uproszczenia procedury 
uzyskania tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego,
• przywrócenia instytucji rozszerzenia 
uprawnień budowlanych, jaka obowiązy-
wała do 1995 r.,
• wprowadzenia zasady, że członko-
wie Komisji Kwalifikacyjnej nie mogą
uczestniczyć w charakterze wykładowców 
na kursach przygotowujących do tych 
egzaminów.

Współpraca z organami 
administracji państwowej
Współpraca Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z organami administracji 
państwowej dotyczy przede wszystkim 
spraw związanych z legislacją. W kwestii 
brzmienia zapisów w różnych aktach 
prawnych Izba współpracuje: 
• w Sejmie z Komisją Infrastruktury lub 
powołanymi przez nią Podkomisjami,
• w Ministerstwie Infrastruktury z: 
– Departamentem Architektury i Budow-
nictwa,
– Biurem Kadr, 
– Głównym Inspektorem Nadzoru Budow-
lanego.
Oto niektóre kwestie, istotne dla funk-
cjonowania Izby, dyskutowane na forum 
Sejmu lub Ministerstwa Infrastruktury. 
1. W projekcie poselskim ustawy  
o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
– druk nr 2094 – zaproponowano, 
aby inżynierowie ze stopniem doktora 
uzyskiwali „bez egzaminów uprawnienia 
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do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w swojej 
specjalności”. W piśmie z dnia 17 lutego 
2004 r. do posła Zbigniewa Janowskiego, 
przewodniczącego Podkomisji Nadzwy-
czajnej w Komisji Infrastruktury, Izba 
stwierdziła, że nie znajduje podstaw 
do wprowadzenia do ustawy proponowa-
nej propozycji.
Działania Izby okazały się skuteczne. 
Na posiedzeniu Komisji projekt poselski 
został odrzucony. 
2. W piśmie z dnia 16 lutego 2004 r. 
do posła Zbigniewa Janowskiego, Izba 
zaproponowała takie zapisy w ustawie – 
Prawo budowlane, aby osoby posiadające 
dyplom mistrza w zawodzie budowlanym 
podlegały kompetencjom właściwej izby 
rzemieślniczej, a nie Izby Inżynierów. 
W wyniku wprowadzonych zmian 
do ustawy od 1 maja 2004 r. osoby, które 
posiadają wykształcenie zasadnicze  
i dyplom mistrza w odpowiednim zawo-
dzie budowlanym, nie muszą uzyskiwać 
uprawnień budowlanych (uchylono  
w art. 14 ust. 3 pkt 5 ustawy – Prawo 
budowlane). Osoby posiadające, zgodnie 
z przepisami o rzemiośle, dyplom mistrza 
mogą kierować robotami budowlanymi 
w powierzonym zakresie (art. 12 ust. 8) 
bez konieczności posiadania uprawnień 
budowlanych. 
Osoby posiadające dyplom mistrza 
w zawodzie budowlanym, które posiadają 
uprawnienia budowlane nadane przed 
dniem 1 maja 2004 r.: 
– są i, jeśli mają taką wolę, nadal będą 
członkami Izby, 
– jeżeli nie są członkami Izby mogą, jeśli 
wyrażą taką wolę, wstąpić do niej. 
Osoby te nie zostały pozbawione praw 
nabytych, tak więc nowelizacja ustawy 
nie spowodowała utraty praw nabytych 
mistrzów w zawodzie budowlanym. 
Proponowana przez Izbę zmiana  
w ustawie została przyjęta na posiedze-
niu Komisji Infrastruktury. 
3. W piśmie z dnia 24 lutego 2004 r. 
do posła Zbigniewa Janowskiego, Izba 
zaproponowała dodanie w art. 14 ustawy 

– Prawo budowlane trzech specjalności: 
• kolejowej,
• wyburzeniowej,
• telekomunikacyjnej. 
Proponowana przez Izbę zmiana  
w ustawie została przyjęta na posiedze-
niu Komisji Infrastruktury i wprowadzona 
do ustawy – Prawo budowlane. 
4. W załączeniu do pisma z dnia 7 maja 
2004 r. poseł Wiesław Okoński przysłał 
projekt poselski z 12 kwietnia 2004 r. 
ustawy o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. Projekt ten 
zakładał m.in. nieobligatoryjną przynależ-
ność inżynierów do Izby (przynależność 
architektów pozostawałaby obligatoryjna). 
W piśmie z 12 maja 2004 r. Izba zdecy-
dowanie odrzuciła stanowisko reprezen-
towane przez autorów projektu, dyskredy-
tujące zawód inżyniera budownictwa jako 
zawód zaufania publicznego. Prawidłowe 
jest obligatoryjne członkostwo w samo-
rządzie osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
Samorząd powinien sprawować kontrolę 
nad prawidłowym wykonywaniem tych 
funkcji, gdyż czyni to w imieniu władzy 
publicznej i nie może się zgodzić z po-
stulatem, aby część osób wykonywała te 
funkcje i nie podlegała kontroli. 
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
projekt poselski został odrzucony. 
5. W projekcie ustawy o zawodach 
zaufania publicznego w art. 3 ust. 1, 
przygotowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy, zostały wyszczegól-
nione samorządy zaufania publicznego. 
Wśród tych samorządów nie znalazł się 
samorząd inżynierów budownictwa. W pi-
śmie nr S/3680/04 do Krzysztofa Klinke, 
zastępcy dyrektora Departamentu Archi-
tektury i Budownictwa w Ministerstwie 
Infrastruktury, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa zwróciła uwagę na fakt, 
że samorząd inżynierów jest samorządem 
zaufania publicznego i odrzuciła projekt 
ustawy. 
Działania Izby okazały się skuteczne. 
W projekcie ustawy z marca 2005 r. 

samorząd inżynierów jest już jednym 
z samorządów zaufania publicznego. 
6. W załączeniu do pisma z dnia 6 maja 
2004 r. Ministerstwo Infrastruktury 
przysłało projekt rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie upoważnie-
nia organów, jednostek i samorządów 
zawodowych do uznawania kwalifikacji
w zawodach regulowanych. W projekcie 
następujące organy uznają kwalifikacje
inżynierów i techników budownictwa: 
• Główny Inspektor Nadzoru Budowla-
nego – w odniesieniu do budownictwa 
kolejowego, 
• Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad – w odniesieniu do budownic-
twa drogowego, 
• Prezes Urzędu Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty – w odniesieniu do budownic-
twa telekomunikacyjnego. 
W piśmie z dnia 21 maja 2004 r. Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśniła, 
że przedłożony projekt rozporządzenia 
nie jest zgodny z przepisami ustawy 
z dnia 16 kwietnia o zmianie usta-
wy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
Zgodnie z zapisami tych ustaw organem 
upoważnionym do uznawania kwalifikacji
zawodowych w zawodach związanych 
z budownictwem – między innymi w za-
kresie specjalności: konstrukcyjno-bu-
dowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej 
i telekomunikacyjnej – jest Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa. 
Nasze zdanie zostało uwzględnione  
w dokumencie Ministerstwa Infrastruktury 
zatytułowanym „Zawody regulowane w RP 
– Opis Wymagań Kwalifikacyjnych”, gdzie
został podany jeden zawód – inżynier 
budownictwa, o ośmiu specjalnościach 
zgodnych z ustawą – Prawo budowlane.

Współpraca 
ze stowarzyszeniami  
i samorządami zawodowymi
Wzajemne kontakty Rady PIIB z zarząda-
mi stowarzyszeń naukowo-technicznych, 
które uczestnicząc w pracach Komi-
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tetu Organizacyjnego Izby tworzyły ją 
i formowały organizacyjnie – są jednym 
z zasadniczych działań samorządu 
inżynierskiego. Zaznacza się szczególnie 
wyraziście w tej pierwszej kadencji władz 
krajowych i okręgowych.
Pierwsze zjazdy zadbały, by przedstawicie-
le wszystkich związków, których członko-
wie – inżynierowie i technicy działający 
w budownictwie – byli reprezentowani 
w wybieranych władzach i organach. 
Poprzez nich organizacje stowarzyszeń są 
informowane o działaniach, uchwałach, 
wystąpieniach poszczególnych izb, a także 
mogą wpływać na prowadzone prace.
Obszerne informacje o działaniach 
Krajowej Rady przekazywał jej prezes, 
dwukrotnie, na spotkaniach z przewod-
niczącymi stowarzyszeń i związków. 
Dyskusje, toczące się na tych spotkaniach 
służyły ukierunkowaniu poszczególnych 
działań – głównie opiniowania tworzonych 
w resortach aktów prawnych.
Krajowa Rada Izby nawiązała współpracę 
z istniejącymi w kraju samorządami zawo- 
dowymi. Powołanie „naszą” ustawą trzech 
izb samorządowych budownictwa zwięk-
szyło liczbę takich organizacji do 16.
Kontakty okazały się bardzo interesujące 
i dostarczyły materiału do opracowania 
stanowiska naszej Izby. Otóż dotyczy 
to przygotowywanego przez resort 
projektu ustawy o zawodach zaufa-
nia publicznego. Zawarta jest w nim 
dyskryminacja niektórych zawodów przez 
wyłączenie ich z listy zawierającej wykaz 
tych zawodów. Takie wyłączenie ma objąć 
– wg tego projektu – między innymi 
inżynierów budownictwa. Gremium 
prezesów wszystkich 16 izb samorządo-
wych –  jednomyślnie – podjęło uchwałę 
o odrzuceniu tego projektu, ostro prote-
stując przeciw tendencjom administracji 
państwowej różnicowania samorządów.
Podczas kilkakrotnych spotkań preze-
sów i przedstawicieli rad samorządów 
zawodowych dyskutowano jeszcze i inne 
opinie dla władz, a także możliwości 
stałego współdziałania, mimo tak różnej 
specyfiki poszczególnych zawodów.

Kontakty te są kontynuowane.
Osobnego wymienienia wymaga współ-
działanie, któremu nadano już formę 
stałej organizacji współpracy, pomiędzy 
ośmioma organizacjami samorządowy-
mi, działającymi w budownictwie. Są 
to trzy izby samorządowe (architektów, 
inżynierów i urbanistów), trzy stowarzy-
szenia zawodowe (SARP, PZITB, TUP) 
i dwie izby gospodarcze (projektowania 
architektonicznego i budowlanego). 
Zespół ten, choć nie posiada formalnego 
umocowania, pracuje nad formowaniem 
wspólnych opinii o tworzonym prawie dla 
administracji państwowej. Formułuje też 
poglądy środowiska kadry budownictwa 
na zjawiska i wydarzenia w kraju.
Izba nasza bierze czynny udział w tych 
pracach. Uważamy, że taki wspólny 
głos samorządowych reprezentantów 
wielotysięcznych członków izb, może być 
znacznie bardziej skuteczny w dyskusjach 
i opiniowaniu tworzonego prawa niż pre-
zentowany pojedynczo i nie zawsze tak 
samo argumentowany. Wspólne działanie 
z kolegami architektami i urbanistami 
uważamy za cenne i skuteczne.

Współpraca z uczelniami
i instytutami
Współpraca PIIB z uczelniami i instytu-
tami jest prowadzona systematycznie 
w ramach szkoleń oraz codziennych 
kontaktów zawodowych. Korzysta z niej 
także Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
oraz Komisje Kwalifikacyjne działające
w Izbach Okręgowych. 
Nową inicjatywą jest zainteresowanie 
PIIB systemem i programami studiów 
na wydziałach budowlanych. Chodzi 
tu głównie o koherentność kierunków 
kształcenia ze specjalnościami, objętymi 
uprawnieniami budowlanymi. W tym 
zakresie podjęto kontakty z dziekanami 
wydziałów budowlanych. Na spotkaniu 
z dziekanami w czerwcu 2004 roku 
w Krakowie, dłuższe wystąpienia miał 
wiceprezes Rady Krajowej PIIB, dr inż. 
Andrzej Bratkowski. W analogicznym spo-
tkaniu w 2005 roku, także przewidywany 

jest udział reprezentanta Rady Krajowej. 
Ponadto, w najbliższej konferencji na te-
mat: „Kształcenie na kierunku budownic-
two”, organizowanej  przez Politechnikę 
Świętokrzyską (18-21 października 2005 
roku) planowany jest udział przedstawi-
cieli PIIB. 

Współpraca z zagranicznymi 
organizacjami i instytucjami
Współpraca zagraniczna PIIB związana 
była głównie z działaniami podejmowa-
nymi w ramach Europejskiej Rady Izb 
Inżynierskich (ang. European Council of 
Engineers Chambers – ECEC). Przy-
pomnieć warto, że PIIB jest członkiem 
założycielem tej organizacji (odpowiedni 
akt podpisano w Wiedniu, w dniu 26 
września 2003 roku – por. Sprawozdanie 
na III Krajowy Zjazd), do której oprócz 
Polski należą Izby Inżynierskie z Austrii, 
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Niemiec, 
Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.  
Współpraca w ramach ECEC była realizo-
wana w następujących formach:
a) Wiceprezes PIIB, prof. Wojciech 
Radomski, uczestniczył na zaproszenie 
prezydenta ECEC, Rudolfa Kolbego, w ze-
braniu Zarządu tej organizacji w Rzymie. 
Zebranie to odbyło się 2 kwietnia 2004 
roku. Ustalono, że państwa Grupy Wy-
szehradzkiej (V-5) powinny być reprezen-
towane we władzach ECEC na szczeblu 
wiceprezydenta tej organizacji (por. Spra-
wozdanie na III Krajowy Zjazd). Powołano 
na nim grupę roboczą, która zająć się ma 
sprawą formalnego uznawania kwalifika-
cji zawodowych inżynierów na obszarze 
Unii Europejskiej.  W skład tej grupy 
roboczej wszedł przedstawiciel PIIB, prof. 
Wojciech Radomski.
b) Przedstawiciel PIIB uczestniczył 
w zebraniu wymienionej w punkcie a) 
grupy roboczej, w Cavtat w Chorwacji. 
Zebranie to odbyło się 24 kwietnia 
2004 roku. Dokonano na nim przeglądu 
wymagań stawianych w różnych krajach 
członkowskich ECEC przy uznawaniu 
kwalifikacji zawodowych. Polski delegat
miał najszersze rozeznanie tego tematu, 
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ponieważ dysponował danymi uzyskany-
mi z punktów kontaktowych z kilkunastu 
krajów (por. Sprawozdanie na III Krajowy 
Zjazd). Sprawa wzajemnego uznawania 
kwalifikacji zawodowych w krajach Unii
Europejskiej nie jest jeszcze dostatecznie 
ujęta w odpowiednich, szczegółowych 
przepisach. Są tylko ogólne, choć bardzo 
obszerne dyrektywy, dotyczące tej sprawy 
(np. dokument międzyinstytucjonalny 
2002/0061 (COD) z 12 grudnia 2004, 
czyli wydany po zebraniu w Cavtat). 
Dlatego działania organów samorządu 
zawodowego, reprezentowanego przez 
PIIB na arenie międzynarodowej trzeba 
uznać za bardzo potrzebne wobec dążeń 
różnych krajów do ochrony własnych 
rynków pracy. 
c) Prezes i wiceprezes PIIB, prof. 
Zbigniew Grabowski i prof. Wojciech 
Radomski, wzięli udział jako polscy de-
legaci, w I Ogólnym Zgromadzeniu ECEC, 
które odbyło się w Brukseli 24 listopada 
2004 roku. Przedstawili na nim projekt 
umowy ogólnej lub umów bilateralnych 
między krajami członkowskimi, dotyczą-
cych wzajemnego uznawania kwalifikacji
zawodowych inżynierów budownictwa. 
Polski projekt jest obecnie dyskuto-
wany, ale uzyskał wstępną akceptację 
Czech i Niemiec. Dyskutowano też nad 
propozycjami Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ds. Usług na Rynku 
Wewnętrznym COM (2004) 0002 oraz Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej w sprawie uznawania kwali-
fikacji zawodowych COM (2202) 119. Po-
nadto zmieniony został Statut ECEC przez 
wprowadzenie trzeciego wiceprezydenta. 
W wyniku ustaleń państw Grupy Wyszeh-
radzkiej (V-5) – por. Sprawozdanie na III 
Krajowy Zjazd – wybrano na to stanowi-
sko przedstawiciela Republiki Czeskiej, 
Jiři Plička. Bardziej szczegółowe informa-
cje na temat zebrania w Brukseli i udziału 
w nim przedstawicieli PIIB zostały opubli-
kowane na łamach miesięcznika „Inżynier 
Budownictwa” (nr 10 z 2004 r.). 
Miarą aktywności delegacji PIIB 
w Brukseli może być to, że Polska została 

poproszona o zorganizowanie II Ogólnego 
Zgromadzenia ECEC (por. pkt e) tego 
Sprawozdania). Ponadto przedstawiciel 
PIIB, prof. Wojciech Radomski, został 
wybrany na jednego z dwóch audytorów 
– drugim został przedstawiciel Czarno-
góry.   
d) Zgodnie z zapowiedzią (por. Sprawoz-
danie na III Krajowy Zjazd) poczyniono 
wszystkie przygotowania merytoryczne 
i organizacyjne do wizyty prezydenta 
ECEC, Rudolfa Kolbego. Wizyta ta, mająca 
się odbyć w dniach 4 i 5 czerwca 2004 
roku, w ostatniej chwili została przez 
niego odwołana z przyczyn losowych.
e) Na wniosek prezydenta ECEC, Rudolfa 
Kolbego, Polsce powierzono organizację  
II Walnego Zgromadzenia ECEC. Odbędzie 
się ono w Warszawie 23 listopada 2005 
roku. Przygotowania organizacyjne są 
bardzo zaawansowane, dzięki bardzo do-
brej pracy i licznym kontaktom krajowym 
i zagranicznym Prezydium i Biura PIIB.     
f) PIIB pozostaje w stałym kontakcie 
z władzami ECEC, które na bieżąco 
przekazują wszelkie akty europejskie, 
mające lub mogące dotyczyć działalności 
inżynierów. Poza dyrektywami Unii Euro-
pejskiej, do aktów takich należą ustalenia 
Europejskiej Rady Wolnych Zawodów 
(ang. The European Council of the Liberal 
Profesions – CEPLIS). Umożliwia to szyb-
ką orientację w kierunkach zachodzących 
zmian i zajmowanie własnego stanowiska 
w sprawach ważnych dla środowiska 
polskich inżynierów budownictwa.    
Oprócz bezpośredniej współpracy w ra-
mach ECEC – PIIB rozwĳa także kontakty
międzynarodowe w ramach działalności 
stowarzyszeń głównie PZITB, członka ist-
niejącej od 1985 roku Europejskiej Rady 
Inżynierów Budownictwa (ang. European 
Council of Civil Engineers – ECCE). 
Podsumowując tę część Sprawozdania, 
stwierdzić trzeba, że udział PIIB w dzia-
łalności ECEC jest na arenie międzyna-
rodowej doceniany. Zadanie PIIB polega 
przede wszystkim na tym, aby polscy 
inżynierowie budownictwa mieli te same 
prawa, co inżynierowie innych państw 

europejskich. Ustalanie odpowiednich 
unormowań prawnych nie jest łatwe 
i oprócz zawiłości formalnych napoty-
ka na pewne przeszkody, wynikające 
z dążenia do ochrony własnego rynku 
pracy przez niektóre państwa. Przygoto-
wania do II Zgromadzenia Ogólnego ECEC 
w Warszawie przebiegają z myślą, aby 
sfinalizować podpisanie odpowiednich
umów bilateralnych w sprawie wzajem-
nego uznawania kwalifikacji zawodowych
inżynierów.       

Współpraca z okręgami
Wielkość  i miejsce w kraju różnicuje 
znacząco okręgi, w których działa Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa. I choć 16 
przewodniczących rad okręgowych jest 
członkami Krajowej Rady – uznano za ce-
lowe stałe kontaktowanie się przedstawi-
ciela Prezydium Rady z okręgowymi radami 
i jego uczestniczenie w ich plenarnych 
posiedzeniach. Pozwoliło to w  większym 
zakresie – bo w bezpośrednich wypowie-
dziach i dyskusjach – poszerzyć członkom 
Rad informacje o pracach Prezydium i jego 
funkcyjnych członkach. Także przeka-
zywanie w środowisku Krajowej Rady 
i biura Izby opinii, tonu wypowiedzi, skarg 
i krytyki z zebrań okręgowych rad spełniało 
pożyteczną rolę w ich działalności i pracy. 
Taki stały kontakt starał się utrzymać jeden 
z wiceprzewodniczących Rady, uczestni-
cząc w roku sprawozdawczym w zebra-
niach i imprezach większości okręgowych 
rad Izby.
Przewodniczący Krajowej Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu
Dyscyplinarnego oraz Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej biorą udział 
w posiedzeniach zarówno Prezydium Kra-
jowej Rady, jak i w posiedzeniach Krajowej 
Rady. Mogą więc wpływać na ustalenia 
podejmowane na tych posiedzeniach. 
Roboczy charakter mają także cykliczne 
spotkania przewodniczących okręgowych 
rad z członkami Prezydium Krajowej Rady.
Nie miejsce w tym sprawozdaniu opisywać 
sprawy, które w poszczególnych okrę-
gowych radach uzyskiwały szczególne 
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zainteresowanie czy oburzenie. Ani też 
informacji, które przekazywane były, w po-
trzebnym rozwinięciu, z działań Prezydium 
Krajowej Rady, prezesa i sekretarza, które 
– choć przyjmowane z zainteresowaniem 
– były tematem polemik i dyskusji. Ich wy-
stępowanie uzasadniało dotąd potrzebę 
takich  kontaktów.
Warto jednak wymienić – wyłączając 
z ogólnej relacji – różnice poglądów 
powodujące burzliwe wystąpienia 
w dwóch radach okręgowych, działających 
w województwie lubuskim: w Gorzowie 
oraz w Zielonej Górze. Gorący nastrój wielu 
wystąpień, w tym przewodniczących tych 
rad, wywołuje uchwała Krajowej Rady 
o powołaniu na V Krajowym Zjeździe jednej 
Okręgowej Rady w tym województwie.  
W  roku sprawozdawczym nie udało się 
w tym środowisku uzyskać consensusu.

Sprawozdanie finansowe 
i realizacja budżetu
Informacje ogólne
1. Sprawozdanie wraz z załączonym 
bilansem, rachunkiem zysków i strat 
i informacją dodatkową obejmuje okres 
od 1.01.2004 do 31.12.2004. 
2. Sprawozdanie zostało sporządzone 
przez księgowość PIIB. 
3. Podobnie, jak w roku ubiegłym,  

przeprowadzono badanie sprawozda-
nia finansowego PIIB za 2004 r. przez
niezależnego biegłego rewidenta. Badanie 
zostało przeprowadzone w marcu 2005 r. 
przez firmę audytorską „Mark-Audit”  
sp. z o.o. z Warszawy, ul. Zakopiańska 1.
Wynikiem badania jest pozytywna opinia 
o sprawozdaniu finansowym PIIB za  
2004 r. Opinię uzupełnia 22 stronico-
wy raport, analizujący prawidłowość 
prowadzenia ksiąg, działania kontroli 
wewnętrznej, informację o rezultatach 
badania poszczególnych pozycji bilansu 
i rachunku zysków i strat, ocenę sytuacji 
ekonomicznej Izby oraz podsumowanie.

Informacje o bilansie i rachunku 
zysków i strat
Bilans po stronie  aktywów i pasywów 
zamyka się kwotą  12.617.296,08 zł.
4. Aktywa obejmują:
– aktywa trwałe – 378.043,88 zł
w tym:
programy komputerowe – 44.672,75 zł
środki trwałe – 222.071,12 zł
zaliczki na środki trwałe – 25.300,01 zł
– aktywa obrotowe – 12.239.252,20 zł
w tym: 
należności krótkoterm. – 240.147,26 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach               
– 11.496.972,94 zł

krótkotermin. pożyczki – 500.000,00 zł
 rozlicz.międzyokres. – 2.132,00 zł
5. Pasywa obejmują:
– fundusz statutowy – 3.503.306,64 zł
– wynik finansowy 2004 r. (zysk) – 
787.279,25 zł
– zobowiązania – 8.326.710,19 zł
w tym: 
zobowiązania krótkoterm. – 94.397,91 zł
środki z tytułu OC do przekazania ubez-
pieczycielowi –  5.694.259,55 zł
składki członków dotyczące 2005 r. 
– 2.368.800,00 zł
mylne wpłaty –  69.252,73 zł
6. Rachunek zysków i strat:
– przychody wyniosły – 7.553.201,25 zł
w tym: 
składki członkowskie – 5.562.805,92 zł
zwroty kosztów wysyłki „IB” i zwroty 
kosztów szkoleń –  973.537,19 zł
inne przychody statutowe – 46.739,76 zł
przychody z działalności gospodarczej  
– 539.106,51 zł
odsetki z lokat bankowych – 430.849,26 zł
pozostałe przychody – 162,61 zł
– koszty wyniosły – 6.765.922,00 zł
w tym: 
działalności statutowej – 6.678.238,74 zł
działalności usługowej – 83.397,75 zł
pozostałe koszty –  2.331,05 zł
koszty finansowe –  1.954,46 zł.

Lp. Wpływy Plan Wykonanie Różnica

1 składki członkowskie 4 800 000,00 5 562 805,92 762 805,92

2 odsetki z lokat bankowych 380 000,00     430 849,26 50 849,26

Razem 5 180 000,00 5 993 655,18 813 655,18

Lp. Wydatki – koszty Plan Wykonanie Różnica

1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 380 000,00 370 024,65 9 975,35

2 Wyposażenie biura,  utrzymanie 180 000,00 179 703,25 296,75

3 Usługi pocztowe, telefon, internet 300 000,00 298 494,97 1 505,03

4 Materiały biurowe, prasa, książki 180 000,00 179 768,00 232,00

5 Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1 340 000,00 1 330 586,08 9 413,92

6 Delegacje i koszty transportu 300 000,00 299 296,26 703,74

7 Biuletyn Informacyjny, ogłoszenia 1 900 000,00 1 878 682,08 21 317,92

8 Koszty zjazdu sprawozdawczego 180 000,00 179 750,11 249,89

9 Koszty szkoleń i konferencji 120 000,00 112 057,93 7 942,07

10 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 300 000,00 296 270,90 3 729,10

Razem 5 180 000,00 5 124 634,23 55 365,77
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W roku 2004 znacząco wzrosły  koszty 
usług obcych. W 2003 r. wynosiły one 
1.276.234,66 zł, natomiast w 2004 r. 
– 3.354.117,34 zł. Istotny wpływ 
na ten wzrost miały koszty wydania 
i wysyłki „Inżyniera Budownictwa” 
–  1.707.370,87 zł.
Jednocześnie uzyskano przychody z ty-
tułu zwrotu kosztów wysyłki „Inżyniera 
Budownictwa”, obciążając odpowiednio 
Okręgowe Izby, w wysokości 
889.232,79 zł. 
Pomimo dużych kosztów, osiągnięto wynik 
finansowy dodatni w kwocie 787.279,25 zł, 
który proponuje się przeznaczyć 
na zwiększenie funduszu statutowego 
PIIB.

Informacje o realizacji budżetu 
za 2004 r.
Krajowa Rada PIIB w dniu 15.12.2004 r. 
na podstawie uchwały 20/R/04, dokonała 

korekty budżetu na rok 2004: 
– zwiększono przychody z tytułu odsetek 
od lokat o kwotę 180.000,00 do kwoty 
380.000,00 zł
– rozwiązano rezerwę w wysokości 
220.000,00 zł
– zwiększono pozycję 2.7 budżetu Koszty 
Biuletynu Informacyjnego o 400.000,00 zł 
do kwoty 1.900.000,00 zł.

Wpływy i wydatki przedstawiono w tabeli 
powyżej.
Wpływy z tytułu składek członkowskich 
były wyższe dzięki większej liczbie człon-
ków niż szacowano w budżecie uchwalo-
nym na III Zjeździe PIIB o 762.805,92 zł 
i wyniosły 5.562.805,92 zł, przy planowa-
nych 4.800.000,00 zł.
Odsetki z lokat bankowych wyniosły 
430.849,26 zł i były wyższe od zaplano-
wanych o 50.849,26 zł.

Budżet zrealizowano od strony wydatków 
w 98,9%.
Wydatki były ogółem nieco niższe niż 
planowano i wyniosły 5.124.634,23 zł, 
przy planowanych 5.180.000,00 zł, tj. 
o 55.365,77 zł mniej. W żadnej pozycji 
nie nastąpiło przekroczenie budżetu.

Wnioski
1. Bilans i rachunek wyników za 2004 r. 
zgodnie z opinią biegłego rewidenta 
sporządzone są prawidłowo i wraz 
ze sprawozdaniem finansowym mogą być
przyjęte przez IV Zjazd PIIB.
2. Nadwyżkę stanowiącą dodatni wynik 
za 2004 r. proponuje się przeznaczyć 
na zwiększenie funduszu statutowego, 
co umocni podstawy finansowe działania
PIIB. 

1. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie z działalności Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa jest kierowane 
do IV Krajowego Zjazdu PIIB, który odbę-
dzie się w dniach 17-18 czerwca 2005 r. 
Opracowanie obejmuje rok kalendarzowy 
2004 z nawiązaniem do zdarzeń z I kwar-
tału 2005 r. Podstawą prawną sprawoz-
dania jest § 4 ust. 1 pkt 6 Regulaminu 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

2. Skład osobowy KKK
W trakcie III Krajowego Zjazdu PIIB złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji przewod-
niczącego KKK kol. Zbigniew Kledyński, 
sekretarz KKK kol. Henryk Zobel oraz 

członek KKK kol. Jan Filipkowski. Powyższe 
rezygnacje zostały przez Zjazd przyjęte. 
W wyniku wyborów uzupełniających,  
w skład Komisji wybrano: jako przewod-
niczącego kol. Kazimierza Szulborskiego, 
a jako członka Komisji kol. Jana Lemań-
skiego. W dalszym ciągu w składzie Ko-
misji zabrakło przedstawicieli z okręgów: 
lubuskiego (Zielona Góra), opolskiego, 
podkarpackiego i zachodniopomorskiego. 

3. Zespoły merytoryczne 
powoływane w KKK
Zgodnie z zakresem działania Komisji, 
określonym odpowiednimi regulaminami  
1 lipca 2004 r. powołano Zespoły Specjali-
styczne w następujących składach:

1. Zespół ds. weryfikacji pytań egza-
minacyjnych:
Janusz Cieśliński (BD); Piotr Koczwara 
(BO, w tym KPA); Mieczysław Król (BO); 
Jan Lemański (IS); Tadeusz Malinowski 
(IE); Daniel Pawlicki (BO) oraz Wojciech 
Wolski (WM). Przewodniczący Kazimierz 
Szulborski i sekretarz Janusz Krasnowski 
koordynują prace Zespołu.
2. Zespoły Orzekające i Kwalifikacyjne  
ds. rozpatrywania odwołań oraz  rozpa-
trywania wniosków i nadawania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego:
– w zakresie budownictwa ogólnego 
i architektonicznego: 
Janusz Krasnowski, Mieczysław Król, 
Grażyna Staroń oraz Kazimierz Szulborski;

Sprawozdanie Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa
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– w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych: 
Tadeusz Malinowski, Daniel Pawlicki oraz 
Bronisław Wosiek;
– w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych gazowych:
Piotr Koczwara, Jan Lemański oraz  
Czesław Miedziałowski;
– w zakresie budownictwa drogowego 
i mostowego: 
Janusz Cieśliński, Andrzej Głęboki oraz 
Wojciech Płaza;
– w zakresie specjalizacji wodnej 
i melioracyjnej, geotechniki i budow-
nictwa podziemnego oraz pozostałych 
specjalizacji: 
Piotr Koczwara, Jarosław Kroplewski oraz 
Wojciech Wolski.
3. Zespół ds. uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców: 
Piotr Koczwara, Daniel Pawlicki, Grażyna 
Staroń oraz Wojciech Wolski. 
Niezależnie od powyższych składów, 
w przypadku konieczności rozwiązania 
trudnego problemu, wynikającego z pracy 
Komisji, przewodniczący KKK powoływał 
na bieżąco zespoły specjalistyczne, ade-
kwatnie do  danej indywidualnej sprawy. 
Zespoły Specjalistyczne były powoływane 
z uwzględnieniem kompetencji mery-
torycznych, zasady bezstronności oraz 
możliwości organizacyjnych w ramach 
wyznaczonych przez Kpa. Z uwagi 
na mnogość problemów, Zespoły praco-
wały również w dodatkowych terminach, 
innych  niż posiedzenia Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.

4. Skład Prezydium, uchwały 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Na posiedzeniu 1 lipca 2004 r. zostało 
wybrane prezydium w następującym 
składzie:
Kazimierz Szulborski – przewodniczący
Janusz Cieśliński – wiceprzewodniczący
Bronisław Wosiek – wiceprzewodniczący
Janusz Krasnowski – sekretarz
Piotr Koczwara – członek
Daniel Pawlicki – członek
Grażyna Staroń – członek.

Zgodnie z Regulaminem pracy KKK, 
uzupełnionym na poprzednim Krajowym 
Zjeździe PIIB, posiedzenia prezydium 
odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem 
okresu wakacyjnego). 

W 2004 r. posiedzenia prezydium odbyły 
się osiem razy. 

W okresie sprawozdawczym Krajowa 
Komisja Kwalifikacyjna podjęła 6 uchwał
w sprawach innych niż indywidualne:

• Nr 1 z dnia 2 marca 2004 roku w spra-
wie regulaminu postępowania weryfika-
cyjnego w sprawie nadawania uprawnień 
budowlanych obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej.
• Nr 2 z dnia 2 marca 2004 roku zmienia-
jąca uchwałę w sprawie szczegółowego 
programu egzaminów na uprawnienia 
budowlane.
• Nr 3 z dnia 11 maja 2004 roku 
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.
• Nr 4  z dnia 7 września 2004 roku zmie-
niająca uchwałę w sprawie szczegółowego 
programu egzaminów na uprawnienia 
budowlane.
• Nr 5 z dnia 7 września 2004 roku 
w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego.
• Nr 6 z dnia 26 października 2004 roku 
w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego.

5. Działania Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej
Realizując swoje obowiązki, Krajowa 
Komisja Kwalifikacyjna m.in. opracowała
ostateczną wersję regulaminu postępowa-
nia weryfikacyjnego w sprawie nadawania
uprawnień budowlanych obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, 
który następnie został przyjęty uchwałą 
Krajowej Rady PIIB.
Z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy 
prawa, jak również normy, KKK dwukrotnie 
weryfikowała i aktualizowała wykaz prze-
pisów oraz obowiązujący zakres ich znajo-

mości, stanowiący II część „Szczegółowe-
go programu egzaminów na uprawnienia 
budowlane – Wykaz przepisów i obowią-
zujący zakres ich znajomości”. 
W celu zapewnienia w trakcie egzaminów 
na uprawnienia budowlane elementów 
związanych bezpośrednio z praktyką 
zawodową, zgodnie ze „Szczegółowym 
programem egzaminów na uprawnienia 
budowlane” zatwierdzonym przez Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(pismem DPR/jsl/l/594/03 z 2.04.2003 r.), 
wprowadzono obowiązek znajomości pol- 
skich norm objętych wykazem stanowią-
cym załącznik do rozporządzenia ministra 
infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75, poz. 690). Wdrożenie tego 
obowiązku spotkało się z problemem 
wysokich kosztów zakupu kompletu 
ww. norm, wynoszącym około 4.500 zł. 
Jest to znaczny wydatek dla osoby 
przystępującej do egzaminu. Próby 
przewodniczącego PIIB prof. Zbigniewa 
Grabowskiego uzyskania w Polskim Ko-
mitecie Normalizacyjnym zgody na zakup 
kompletu norm, celem udostępnienia 
ich osobom zainteresowanym, dotych-
czas nie zostały sfinalizowane. Problem
ten występował również we wnioskach 
poprzedniego Zjazdu PIIB oraz Zjazdów 
Okręgowych. Zdaniem KKK PIIB powinno 
się w dalszym ciągu dążyć do uzyskania 
zgody PKN na ulgową dystrybucję polskich 
norm osobom przystępującym do egzami-
nu względnie zgody na ich opublikowanie 
na stronie internetowej PIIB w formie 
plików niemożliwych do skopiowania.
 
6.  Sesje egzaminacyjne na 
uprawnienia budowlane
 
6.1 Przygotowanie pytań 
egzaminacyjnych
W 2003 roku przeprowadzono po raz 
pierwszy od czasu nałożenia tego obo-
wiązku na samorząd zawodowy dwie sesje 
egzaminacyjne. Było to pierwsze doświad-
czenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
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Spotkało się ono z pewnymi uwagami, 
a nawet krytyką, co do jakości zbioru 
przepisów będących podstawą do opra-
cowania zestawu pytań testowych oraz 
ustnych, jak również co do jakości części 
pytań. Na posiedzeniu KKK 1 lipca 2004 r. 
przewodniczący Rady prof. Zbigniew Gra-
bowski przedstawił Komisji raport zespołu 
ekspertów przy PIIB z przeprowadzonej 
analizy jakości pytań testowych. Raport 
ten dotyczył zestawu pytań opublikowa-
nych drukiem przez Mazowiecką OIIB 
wg stanu prawnego obowiązującego 
do drugiej sesji egzaminacyjnej w 2003 
roku. KKK po zapoznaniu się z raportem 
udzieliła stosownej odpowiedzi Krajowej 
Radzie. Część uwag w raporcie była 
zbieżna z wynikami analizy dokonanej 
przez KKK po tej sesji. W trakcie przy-
gotowań do trzeciej oraz czwartej sesji 
egzaminacyjnej, uznane za słuszne uwagi 
zostały wdrożone. W wyniku szczegółowej 
analizy, przygotowując kolejną trzecią se-
sję (jeszcze przed III Krajowym Zjazdem) 
wprowadzono wiele zmian organizacyjnych 
mających na celu usprawnienie przepro-
wadzenia egzaminów, tj:
•przyjęto zasadę przeprowadzania egza-
minów testowych we wszystkich Okręgach 
w jednym dniu,
•w celu zapewnienia jednakowego pozio-
mu pytań opracowano zestawy testowe 
pytań jednakowe dla całego kraju,
•zestawy testowe pytań zostały zweryfi-
kowane przez zespół specjalistów złożony 
z członków KKK, którzy imiennie odpowia-
dali za ich jakość,
•po weryfikacji zestawy zostały w zalako-
wanych kopertach przekazane przewodni-
czącym OKK na kilka dni przed terminem 
egzaminu,
•przekazano przewodniczącym OKK 
w formie elektronicznej wraz z progra-
mem generującym zestaw pytań ustnych, 
których wybór pozostawiono OKK.
Po długiej dyskusji, mając na celu uła-
twienie w przyswojeniu obowiązującego 
zbioru przepisów, Komisja podjęła decyzję 
o opublikowaniu w internecie zbioru 
obwiązujących w danej sesji przepisów 

oraz przykładowych zestawów pytań 
testowych wraz z trzema odpowiedziami, 
bez wskazania prawidłowej. Inicjatywa 
ta spotkała się z dużym zainteresowa-
niem zdających. Po zebraniu opinii z OKK 
o efektach powyżej przyjętej formy przygo-
towania egzaminów, wdrożono ją w trakcie 
przygotowań do czwartej sesji jesiennej, tj. 
23.11.2004 r. 
Mając na celu możliwość sprawdzenia 
znajomości problematyki związanej 
bezpośrednio z praktyką zawodową osób 
przystępujących do egzaminu, przygoto-
wując zestawy pytań ustnych do IV sesji 
wprowadzono 386 pytań ze znajomości 
Polskich Norm. Problem dostępności 
do norm został opisany w poprzednim 
rozdziale. 
Podstawowym problemem wpływającym 
na konieczność stałych zmian w zbiorze 
obowiązujących w danej sesji przepi-
sów oraz w zestawach pytań testowych 
i ustnych jest ciągła nowelizacja prze-
pisów w budownictwie. Z tego tytułu 
w 2004 roku zachodziła konieczność 
przyjęcia przepisów wg stanu prawnego 
na dzień 31.01.2004 r. (dla sesji III) oraz 
23.08.2004 r. (dla sesji IV). Za każdym 
razem należało poddać weryfikacji zbiór
obejmujący około 130 przepisów. W celu 
wyeliminowania nieaktualnych pytań 
w zestawach (co mogło być uzasadnio-
ną podstawą do odwołań w przypadku 
niepowodzenia na egzaminie) zachodzi 
konieczność ciągłego monitoringu CZPE, 
co powoduje znaczne koszty. Konsekwen-
cją powyższych zmian w zbiorze przepisów 
była konieczność:
•przeanalizowania w CZPE: 1598 pytań 
testowych oraz 2025 pytań ustnych, 
•usunięcia ze CZPE 74 pytań nieaktual-
nych,
•aktualizacji 297 pytań,
•zmiany „metryczki” pytania w przepi-
sach w 809 przypadkach. 

6.2. Sprawozdanie z wiosennej  
i jesiennej sesji egzaminacyjnej 
Przygotowania do przeprowadzenia 
pierwszej w roku 2004 sesji egzaminów 

na uprawnienia budowlane Krajowa 
Komisja Kwalifikacyjna (KKK) Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła 
już na jesieni 2003 r. Po przeprowadzeniu 
konsultacji z przewodniczącymi Okrę-
gowych Komisji Kwalifikacyjnych (OKK)
uchwałą KKK z 18.09.2003 r. ustalono, 
że w roku 2004 zostaną przeprowadzone 
dwie sesje egzaminów na uprawnienia 
budowlane we wspólnych, jednakowych 
dla całej Polski terminach:
1) sesja wiosenna 25.05.2004 r. (wtorek)
2) sesja jesienna 23.11.2004 r. (wtorek). 
Motywem tej decyzji była chęć zastosowa-
nia identycznych wymagań we wszystkich 
okręgach. Dzięki temu w całej Polsce, 
dla tej samej specjalności i tego samego 
rodzaju uprawnień obowiązywał ten 
sam zestaw pytań. Do aktualizacji pytań 
do egzaminu testowego i ustnego KKK 
przystąpiła z końcem stycznia 2004 r., 
zmniejszając do 126 pozycji wykaz aktów 
prawnych, które obowiązywały w dniu 
31.01.2004 r. Ustalono również zmniej-
szone zestawy aktualnych polskich norm 
dla poszczególnych specjalności (8 -19) 
i po 2-6 norm dla specjalizacji. W wykazie 
norm wyodrębniono mniejszą ich liczbę 
(2-12) dla majstrów. W oparciu o po-
wyższe ustalenia przeprowadzono przez 
ich autorów akcję aktualizacji oraz wery-
fikacji pytań testowych i ustnych. Łącznie
(bez uwzględniania trzech ostatnich 
pozycji rodzaju uprawnień) przygotowano 
39 zestawów zawierających 30-90 pytań, 
które były losowo wygenerowane z bazy 
za pomocą programu komputerowego. 
Uwzględniając specjalizacje, uprawnienia 
bez ograniczeń w jednej specjalności 
i ograniczonych w innej oraz rozszerzenie 
posiadanych uprawnień, zestawów było 
ponad 60. Zestawy pytań ustnych były 
przygotowywane przez przewodniczących 
OKK drogą wyboru zestawu 4-10 pytań 
ze zbioru opracowanego i dostarczonego 
przez KKK. Pomocny był tu prosty program 
komputerowy, określający liczbę pytań 
ustnych dla każdej specjalności i każdego 
rodzaju uprawnień. Dobór pytań z aktów 
prawnych i norm dokonywany był wg uzna-
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nia komisji egzaminacyjnej każdej OKK. 
25.05.2004 r. o godz. 1000 równocześnie 
w 17 okręgach odbyły się egzaminy 
testowe. Egzaminy ustne odbywały się 
w kolejnych kilku dniach, w terminach 
ustalanych indywidualnie przez OKK dla 
poszczególnych specjalności. 
Dla zobrazowania wyników  egzaminów 
przeprowadzonych przez PIIB poniżej w ta-
beli przedstawiono zestawienia porów-
nawcze wyników obu sesji w 2004 roku.
Jak wynika z tab. „sprawność” (niektórzy 

używają słowa „zdawalność”) egzaminów 
systematycznie rośnie, osiągając już 
prawie 90%. Dobre wyniki ostatniej sesji 
można skomentować następująco: 
1. Zestawy pytań testowych i ustnych są 
systematycznie na każdą sesję aktualizo-
wane a także poprawiane, stając się coraz 
bardziej czytelnymi i jednoznacznymi. 
2. Stopniowe ograniczanie liczby aktów 
prawnych i wykazu norm zmniejsza nakład 
pracy potrzebny do dobrego przygotowania 
się do egzaminu. 
3. Opublikowanie zestawu przykładowych 
pytań testowych w internecie na stronie 
www.piib.org.pl jest dużym ułatwieniem 
dla przygotowujących się do egzaminu. 
Dzięki temu zdający wiedzą, czego ocze-
kują komisje egzaminacyjne. 
4. I wreszcie mamy coraz lepszą 
młodzież, która wchodzi w samodzielne 
życie zawodowe inżyniera budownictwa. 
Egzamin na uprawnienia budowlane w se-
sji jesiennej 2004 r., który odbył się 23 
listopada 2004 r., przeprowadzony został 
jednocześnie w siedzibach 17 Okręgowych 
Izb Inżynierów Budownictwa. Do egzami-
nu pisemnego, który stanowił pierwszą 
część egzaminu pozytywnie zweryfikowa-
nych zostało 1496 osób na 1527, które 

złożyły wnioski. Zatem 31 osób nie zostało 
dopuszczonych do egzaminu z uwagi 
na niespełnienie niezbędnych warunków, 
do których należy zaliczyć:
1) braki we wniosku, które nie zostały 
uzupełnione w terminie wyznaczonym 
przez komisję kwalifikacyjną,
2) nieodpowiednie przygotowanie zawo-
dowe osób ubiegających się o uprawnienia 
budowlane w zakresie wykształcenia 
i praktyki zawodowej. 
Największa liczba kandydatów na upraw-

nienia budowlane zgłosiła się, podobnie 
jak w latach ubiegłych, w Śląskiej, Wielko-
polskiej oraz Mazowieckiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa. Na ogólną liczbę 
1496 osób dopuszczonych do egzaminu 
pisemnego, zdawało 1407 osób, czyli 89 
osób z różnych powodów nie przystąpiło 
do egzaminu. Z ogólnej liczby osób zda-
jących egzamin pisemny, z wynikiem pozy-
tywnym zdało 1320 osób, co stanowi 93% 
zdających. Jest to wielkość średnia w skali 
kraju. W poszczególnych izbach pozytywne 
wyniki egzaminu testowego wahają się 
od 85% w Okręgu Podlaskim do 99% 
w Okręgu Mazowieckim. Natomiast drugą 
część egzaminu (część ustną) zdało 
1268, czyli 96% zdających. Na podstawie 
powyższego należy podkreślić, że liczba  
osób przystępujących do egzaminu w li-
stopadzie 2004 r. jest mniejsza niż w sesji 
wiosennej, tj. 25 maja 2004 r., gdzie do 
egzaminu przystąpiło łącznie 2037 (po- 
dobna tendencja widoczna była w 2003 r.). 
Na uwagę zasługuje fakt, że kandydaci są 
ogólnie dobrze przygotowani do egza-
minu, co potwierdzają wyniki egzaminu. 
Niewątpliwie na sukces ten złożyło się 
m.in. dobre przygotowanie teoretyczne, 
które młodzież zdobywa na uczelniach 

i w szkołach oraz opublikowanie na stronie 
internetowej PIIB przykładowych pytań 
obowiązujących na egzaminie. Omawiana 
baza pytań wskazuje zakres materiału 
wymaganego na egzaminie oraz pozwala 
na uporządkowanie zdobytej wiedzy.

7. Nadawanie tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego 
W dniach 21-23 kwietnia ub. r. w Cedzynie 
k. Kielc odbyła się VIII Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Problemy rzeczo-
znawstwa budowlanego” zorganizowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej, Polską 
Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Zarząd 
Główny Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa. Udział 
w Konferencji ze strony PIIB wzięli: prof. 
Zbigniew Grabowski oraz członkowie KKK: 
prof. prof. Zbigniew Kledyński, Mieczysław 
Król, Kazimierz Szulborski, którzy wygłosili 
zamówione przez organizatorów wykłady. 
Ponadto w ramach dyskusji nad tezami 
Konferencji poza wyżej wymienionymi 
udział wzięli: Janusz Krasnowski oraz Piotr 
Koczwara. Zostały opracowane wnioski 
zmierzające do uporządkowania prawnego 
statusu rzeczoznawcy budowlanego, eks-
perta oraz biegłego sądowego. Ustalono, 
że w ramach kolejnej nowelizacji Prawa 
budowlanego musi być wprowadzona 
delegacja zmierzająca do opracowania 
rozporządzenia normującego sprawy tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego, tj. między 
innymi: rozdziału, kto może być autorem 
ekspertyz, a kto opinii technicznych. 
Muszą być ustalone – poza ustawową 10-
-letnią praktyką zawodową po uzyskaniu 
pełnych (tj. bez ograniczeń oraz do pro-
jektowania i wykonawstwa) uprawnień 
budowlanych – pozostałe jasne kryteria, 
których spełnienie warunkuje nadanie 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 
Zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
konieczne jest, aby kandydat na rzeczo-
znawcę, np. po 5 latach praktyki zawodo-
wej od uzyskania uprawnień budowlanych 
w ramach posiadanej specjalności uzyskał 
specjalizację wymienioną w Rozpo-
rządzeniu o samodzielnych funkcjach 

Rok Sesja

Liczba osób, które: „sprawność” 
egzaminu  

(%)złożyły 
wnioski

przystąpiły 
do testu zdały egzamin

testowy ustny 6/4

1 2 3 4 5 6 7

2004 wiosenna 2080 1833 1666 1638 89

2004 jesienna 1527 1407 1320 1268 90
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technicznych, która będzie w przyszłości 
jego specjalizacją jako rzeczoznawcy 
budowlanego. Wskazane powinno być 
aktywne samoszkolenie zawodowe, udział 
w studiach podyplomowych oraz praktyka 
pod okiem doświadczonych opiniujących 
kolegów rzeczoznawców (stosowana 
obecnie praktyka opiniowania przez dwóch 
rzeczoznawców jest obarczona znaczną 
przypadkowością).  
W oparciu o powyższe wnioski KKK przygo-
towuje inicjatywę legislacyjną w tej sprawie. 
W okresie sprawozdawczym do Krajowej 
Komisji wpłynęły 133 wnioski o nada-
nie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 
Wszystkie wnioski były wstępnie rozpatrzone 
przez Zespoły Kwalifikacyjne w Okręgowych
Komisjach. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
w 2004 r. wydała 96 decyzji o nadaniu 
tytułu rzeczoznawcy, w tym:
• w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej – 72 
• w innych specjalnościach – 24: 
a) architektonicznej – 1,
b) sanitarnej – 4,
c) elektrycznej – 13,
d) mostowej – 1,
e) melioracyjnej – 4,
f) gospodarki wodnej – 1.
Do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców 
Budowlanych wpisanych zostało 78 decy-
zji (na dzień 31 grudnia 2004 r.). Zdaniem 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przy
nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
w specjalnościach: drogowej i mostowej 
brakuje osób posiadających tytuł w tej 
specjalności, które mogą pełnić funkcję 
opiniujących praktykę wnioskodawców.

8. Uznawanie kwalifikacji 
zawodowych cudzoziemców
Do 31 grudnia 2004 r. wnioski o uznanie 
kwalifikacji zawodowych na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej złożyło piętnaście 
osób z obszaru Unii Europejskiej oraz 
dwie osoby spoza Unii Europejskiej. 
Do końca roku 2004 Polska Izba In-
żynierów Budownictwa wydała dwie 
decyzje dotyczące uznawania kwalifikacji
cudzoziemców na terenie Rzeczypospo-

litej Polskiej. Obywatel Królestwa Danii 
otrzymał decyzję pozytywną, natomiast 
obywatel Republiki Federalnej Niemiec 
otrzymał decyzję negatywną. Pełne 
zestawienie złożonych wniosków zawiera 
poniższa tabela.
Inżynierowie z Republiki Federalnej 
Niemiec, którzy złożyli dokumenty 
w Polskiej Izbie Inżynierów Budow-
nictwa, są w większości pochodzenia 
polskiego i wyrażają chęć powrotu 
do Polski, by wykonywać samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
Większość wniosków zostało złożonych 
nieprawidłowo i wymagają uzupełnienia. 
Nieprawidłowości te polegają na źle 
udokumentowanej praktyce zawodowej 
oraz braku dokumentu potwierdzającego 
posiadanie prawa do wykonywania zawo-
du. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
otrzymała od dwóch osób dokumenty 
z wpisem Berlińskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, gdzie jest zamieszczony 
zakres czynności, jakie ta osoba może 
wykonywać. Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa otrzymała także dokumenty 
od osób spoza Unii Europejskiej (Chor-
wacja i Rumunia), a także liczne telefony 
ze strony obywateli Ukrainy i Białorusi. 
Osoby te powinny bezpośrednio zgłosić 
się do właściwej dla nich miejscowo 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
gdzie będą mogli ubiegać się o upraw-
nienia budowlane w trybie podstawowym 
na zasadach określonych w art. 12 Prawa 
budowlanego. W przypadku braku stałego 
miejsca pobytu do rozpatrywania tego 
typu spraw właściwa jest Mazowiecka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
Z sondy przeprowadzonej w Okręgowych 
Izbach Inżynierów Budownictwa uzyskano 

informacje, że do tej pory zgłosił się tylko 
jeden cudzoziemiec z prośbą o wszczęcie 
postępowania w trybie podstawowym.

9. Odwołania

9.1 Odwołania rozpatrywane 
przez KKK
Do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
wpływają odwołania od decyzji podejmo-
wanych przez Okręgowe Komisje Kwalifi-
kacyjne w zakresie nadawania uprawnień 
budowlanych. Łącznie w 2004 roku wpły-
nęło 61 odwołań. Krajowa Komisja Kwa-
lifikacyjna rozważała również zasadność
wszczynania postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji wyda-
wanych przez okręgowe komisje kwalifika-
cyjne o nadaniu uprawnień budowlanych. 
Z takim wnioskiem występuje przeważnie 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
który weryfikuje decyzje wydawane przez
organy samorządu zawodowego, w czasie 
prowadzonego postępowania rejestrowego 
ww. decyzji do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane.
 
9.2 Odwołania rozpatrywane 
przez sądy
W 2004 r. na decyzje Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej wniesiono 8 skarg do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Cztery sprawy już zostały rozpatrzone, 
za każdym razem Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny podzielił pogląd KKK i skargi 
odrzucił.

10. Współpraca KKK z OKK
Przyjęto zasadę, że przynajmniej jeden raz 
przed każdą sesją egzaminacyjną (około 
3 tygodnie przed terminem egzaminu) 

Kraj Liczba Rozpatrzenie

Niemcy 13 12 w trakcie rozpatrywania
1 decyzja negatywna

Dania 1 decyzja pozytywna

Austria 1 w trakcie rozpatrywania

Rumunia/Chorwacja 2 nie podlegają uznawaniu kwalifikacji
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Lp. Treść wniosku Sposób wykonania

1

Zmienić tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia 
budowlane, tak aby wiadomości z zakresu prawa 
budowlanego i związanych z nimi aktów prawnych oraz 
postępowania administracyjnego sprawdzać jednakowym 
testem dla wszystkich specjalności, traktując to jako pierwszy 
etap egzaminu, którego zaliczenie upoważnia do następnego 
etapu, jakim jest zróżnicowany co do zakresu i tematyki 
egzamin ustny (głównie z zastosowania wiedzy technicznej, tj. 
polskich norm i przepisów BHP)

Dotychczasowy tryb przeprowadzenia egzaminów oparty jest na wymogach stawianych 
przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, stosowanych od 1995 r. Obecnie zmiana 
zasad egzaminów spowoduje konieczność opracowania ponad 3000 pytań ustnych oraz 
opracowania nowego programu generowania zestawów pytań.
Wdrożenie wniosku jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii GUNB.
Około 70% pytań testowych jest praktycznie taka sama dla wszystkich specjalności

2
Wnoszę o dalsze doskonalenie bazy pytań, mimo starań KKK 
wiele pytań wymaga zmiany bądź ich wycofania, a także 
wprowadzenia nowych pytań

W ramach przygotowań do III oraz IV sesji egzaminacyjnej w 2004 roku KKK dokonała 
analizy dotychczasowego Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych. Usunięto pytania 
niejasno sformułowane oraz dwuznaczne. Wyniki powyższych sesji potwierdziły dobrą jakość 
CZPE. Przyjęto zasadę, w ramach nowelizacji przepisów, dalszego doskonalenia CZPE

3 Podniesienie rangi rzeczoznawcy budowlanego

Podstawą uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest ustawa – Prawo budowlane 
art. 15 ust. 1 pkt, gdzie stawiany jest wymóg posiadania 10-letniej praktyki po uzyskaniu 
uprawnień. Rangę tego tytułu można podnieść poprzez pogłębioną praktykę w węższym 
zakresie, dostosowaną do specjalizacji w ramach danej specjalności.
Czynione są starania o wprowadzenie jednoznacznych zasad uzyskiwania tytułu (patentu) 
rzeczoznawcy budowlanego, poprzedzone obowiązkiem uzyskania specjalizacji po 
5-letnim okresie od uzyskania uprawnień budowlanych i kolejnym 5-letnim okresie pracy 
w ramach specjalizacji. Powyższe powinno mieć odbicie w rozporządzeniu w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4
Wprowadzić zmiany w regulaminach egzaminowania na 
uprawnienia budowlane, uwzględniając uwagi Okręgowych 
Komisji Kwalifikacyjnych

Patrz poz. 1

5

Zmienić punkt 4.9 i 5.2 Szczegółowego programu – tryb 
przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, 
rozszerzając egzamin ustny o ocenę umiejętności 
praktycznego (skreślono słowo „wyjaśniania”) zastosowania 
wiedzy technicznej w praktyce – doprowadzając do zgodności 
z art. 12. ust. 3 Prawa budowlanego oraz § 10 ust. 1. rozp. 
MGPiB z 30.12.1994 r. z późn. zmianami

Patrz poz. 1. Wniosek niezgodny jest z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

6 Wykreślić pkt 4.10.2 Szczegółowego programu – tryb 
przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane Wniosek niezrozumiały. Brak takiego punktu w obowiązującym „Szczegółowym programie …” 

7

Wprowadzić zapis, że członkowie (zastąpiono słowo: 
„komisji”) zespołów egzaminacyjnych powinni posiadać 
uprawnienia budowlane w danej branży bez ograniczeń, 
z preferencją uprawnień rzeczoznawcy budowlanego

Uwzględniając słuszność wniosku, KKK w nowelizacji Regulaminu wprowadziła stosowną 
zmianę. Wystosowano odpowiednie pismo w tej sprawie do Okręgowych Komisji 
Kwalifikacyjnych informujące o wprowadzonych zmianach.
Jednocześnie KKK ma świadomość, że wdrożenie tego wniosku w niektórych 
specjalnościach oraz OKK może napotykać na problem spełnienia wymogu uprawnień 
rzeczoznawcy budowlanego

8 Wprowadzić zmianę punktacji egzaminu ustnego Autor wycofał wniosek po dyskusji na posiedzeniu KKK w dniu 11.01.2005 r.

9 Zmniejszenie o 50% opłaty na uprawnienia budowlane  
w przypadku ich rozszerzenia

Przy „rozszerzeniu” uprawnień budowlanych postępowanie kwalifikacyjno-egzaminacyjne
jest praktycznie takie samo, jak przy ubieganiu się o uprawnienia po raz pierwszy. 
Egzamin uwzględnia natomiast mniejszą liczbę pytań, opłaty za ww. procedury zgodnie 
z rozp. MGPiB (MI) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są 
niedopuszczalne.  Realizacja wniosku jest uzależniona od treści rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nowa 
treść rozporządzenia jest w przygotowaniu

10
Uzupełnić Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Członkowie Komisji Egzaminacyjnych nie mogą prowadzić 
kursów przygotowujących do tych egzaminów

Uwzględniając słuszność wniosku, KKK w nowelizacji Regulaminu wprowadziła stosowną 
zmianę. Wystosowano odpowiednie pismo w tej sprawie do Okręgowych Komisji 
Kwalifikacyjnych informujące o wprowadzonych zmianach

11 Wykreślenie z załącznika nr 1 do rozporządzenia MGPiB 
z 30.12.1994 r. wykształcenia „technik energetyk”

W zał. nr 1 do rozp. ministra infrastruktury z 19.09.2003 r. należało by dopisać do 
kierunku studiów, zawodów technicznych, przy zawodzie technik energetyk – technik 
energetyk o specjaln. elektroenergetyka, jest bowiem jeszcze tytuł technik energetyk  
o specjal. energetyka cieplna. Zmiany powinny być uwzględnione przy kolejnej nowelizacji 
ww. rozporządzenia. Realizacja wniosku jest uzależniona od treści rozporządzenia 
ministra infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Nowa treść rozporządzenia jest w przygotowaniu
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organizowane jest dwudniowe spotkanie 
przewodniczących OKK połączone z posie-
dzeniem plenarnym KKK. W trakcie tych 
spotkań prowadzone są szkolenia w formie 
warsztatowej, w trakcie których wymieniane 
są doświadczenia uzyskane w terenie, jak 
również uwagi zmierzające do uspraw-
nienia procesu nadawania uprawnień 
budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego. Zdaniem KKK w Okręgowych 
Komisjach Kwalifikacyjnych pracuje kadra
specjalistów merytorycznie dobrze przygo-
towana do przeprowadzania (wg procedury) 
egzaminów oraz  nadawania uprawnień 
budowlanych, co bezpośrednio przejawia się 
w stale malejącej liczbie odwołań do KKK 
od decyzji tam podejmowanych, jak również 
wzrastającą liczbą podtrzymania przez KKK 
decyzji podjętych przez OKK. 

11. Sprawozdanie z realizacji 
wniosków przyjętych przez III 
Krajowy Zjazd PIIB
Wśród 33 wniosków przyjętych 19 czerwca 
2004 roku przez III Krajowy Zjazd PIIB, 

jest 11 dotyczących problematyki Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej.

12. Podsumowanie i wniosek 
końcowy
Na podstawie powyżej przedstawionego 
szczegółowego sprawozdania przyjęto 
następujące podsumowanie:
•brak stabilności w polskim prawo-
dawstwie powoduje konieczność dwa 
razy w roku nowelizacji zbioru przepisów 
stanowiących podstawę do opracowania 
pytań do egzaminów na uprawnienia 
budowlane oraz każdorazowo pełnego 
monitoringu Centralnego Zestawu Pytań 
Egzaminacyjnych, powodując w ten 
sposób znaczne koszty finansowe,
•podjęta przez Krajową Komisję Kwali-
fikacyjną jesienią 2003 roku inicjatywa
zmiany sposobu przygotowania do sesji 
egzaminacyjnej wiosną oraz jesienią  
2004 r. spotkała się z pozytywnym przy-
jęciem i będzie kontynuowana w dalszych 
latach,  
•zmiany w składzie Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej po III Krajowym Zjeź-
dzie spowodowały zmniejszenie składu 
o jednego członka, ponadto tylko dwóch 
członków Komisji, w tym przewodniczący, 
mieszka w Warszawie, reszta (w tym 
sekretarz) działa w terenie, w znacznych 
odległościach. Stan taki powoduje okre-
ślone problemy organizacyjne Komisji oraz 
wzrost kosztów,
•w okresie sprawozdawczym, tj. w 2004 
roku, następowało stałe zwiększanie się 
zakresu działania Komisji, co z kolei skut-
kowało powiększeniem stanu osobowego,
•w pracach KKK w drugiej połowie 2004 r. 
wystąpiło silne spiętrzenie prac nad wpro-
wadzeniem egzaminu w trzech nowych 
specjalnościach, tj. kolejowej, telekomuni-
kacyjnej i wyburzeniowej.

Wniosek końcowy 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, przed-
kładając IV Krajowemu Zjazdowi Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa sprawoz-
danie ze swojej działalności w 2004 roku, 
wnioskuje o jego przyjęcie.

1. Sprawy organizacyjne 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB działał w 2004 roku, 
w następującym składzie:
– Jan Biliszczuk – Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej
– Jerzy Stroński – I Zastępca Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
– Agnieszka Jońca – II Zastępca 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej

– Stefan Guziński – Zastępca Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
– Janusz Harasymczuk – Zastępca 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej
– Waldemar Szleper – Zastępca  
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.
W dniu 19 listopada 2004 r. prof. Jan 
Biliszczuk zawiesił pełnienie funkcji 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, przekazując obowiązki KROZ  
I Zastępcy Jerzemu Strońskiemu.
W tym dniu, z uwagi na ograniczenie licz-
by członków zespołu Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, dokonano 
nowego przydziału poszczególnych okrę-
gów dla pełnienia nadzoru nad Okręgo-
wymi Rzecznikami Odpowiedzialności 
Zawodowej, wg następującego schematu 
obowiązującego do IV Zjazdu PIIB:
– Jerzy Stroński – Kujawsko-Pomorska 

Sprawozdanie Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa za 2004 rok
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OIIB, Łódzka OIIB, Lubuska (ZG) OIIB, 
Śląska OIIB
– Agnieszka Jońca – Lubelska OIIB, 
Świętokrzyska OIIB, Wielkopolska OIIB, 
– Stefan Guziński – Lubuska (GW) 
OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB, Zachod-
niopomorska OIIB,
– Janusz Harasymczuk – Mazowiecka 
OIIB, Podlaska OIIB, Pomorska OIIB,
– Waldemar Szleper – Dolnośląska 
OIIB, Małopolska OIIB, Opolska OIIB, 
Podkarpacka OIIB.
W 2004 r. odbyły się 4 spotkania organu 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w następujących terminach:
8.04.2004 r. w Warszawie
29.05.2004 r. w Jadwisinie
20.11.2004 r. w Otwocku
7.12.2004 r. w Warszawie.
Na spotkaniach omawiano problemy 
związane z organizacją Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
jak i sprawy wpływające do Rzecznika. 
Dokonywano również przydziału spraw 
w ramach Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej dla poszczególnych 
zastępców. Krajowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej uczestniczył 
w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB 
oraz posiedzeniach Prezydium Krajowej 
Rady PIIB informując o problemach oraz 
liczbie spraw wpływających do organu. 
Od listopada 2004 r. Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej prowadził 
co 2 tygodnie konsultacje z Kancelarią 
Prawną Jolanty Szewczyk, dotyczące 
prowadzonych spraw. 

2. Szkolenia 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej wspólnie z Krajowym Sądem 
Dyscyplinarnym zorganizowali dwukrotnie 
w 2004 r. dwudniowe szkolenia dla człon-
ków tych dwóch organów krajowych, jak 
i dla okręgowych rzeczników i przewodni-
czących okręgowych sądów.
Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 
28 i 29 maja 2004 r. w Jadwisinie  
k. Warszawy, a drugie w dniach 19 i 20 
listopada 2004 r. w Otwocku.

Szkolenia prowadził mecenas Krzysztof 
Zając w formie wykładów oraz warszta-
tów, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na błędy popełniane przy postępowaniach 
przez członków organów jak i technikę 
przeprowadzania postępowania dowodo-
wego. 
Podobne szkolenia dla okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i ich zastępców oraz członków okręgo-
wych sądów dyscyplinarnych odbyły się 
w niektórych izbach okręgowych.

3. Działalność okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej
Do okręgowych rzeczników odpowiedzial-
ności zawodowej wpłynęło w 2004 r. 318 
spraw, w tym:
–  232 dotyczyły odpowiedzialności 
zawodowej
– 80 dotyczących odpowiedzialności 
dyscyplinarnej
– 6 będących poza kompetencjami Izby
– w 265 przypadkach wszczęto postę-
powania
– w 50 przypadkach odmówiono wsz-
częcia postępowania
– 57 umorzono
– 67 było w toku na dzień 31.12.2004 r.
– 64 skierowano do okręgowych sądów 
dyscyplinarnych.
Skargi napływające do OROZ dotyczyły 
przede wszystkim:
a) w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej:
– braku przestrzegania przepisów Prawa 
budowlanego i BHP,
– przekraczania zakresu posiadanych 
uprawnień budowlanych,
– nierzetelnego wykonywania obowiąz-
ków przez projektantów, kierowników 
budów, inspektorów nadzoru;
b) w sprawach odpowiedzialności 
dyscyplinarnej:
– nieetycznego postępowania projektan-
tów i rzeczoznawców,
– tendencyjności przy opracowywaniu 
ekspertyz i opinii,
– opieszałości i nierzetelności w dzia-

łaniu organów Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

4. Działalność Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej wpłynęło w 2004 r. 59 
spraw, w tym:
– 37 dotyczących odpowiedzialności 
zawodowej
– 22 dotyczących odpowiedzialności 
dyscyplinarnej.
W ramach wymienionych spraw wpłynęły:
– 24 odwołania od decyzji OROZ
– 15 zażaleń na postanowienia OROZ
– 6 skarg na działalność organów Izby
– 3 sprawy, które KROZ rozpatrywał 
w I instancji, ponieważ dotyczyły człon-
ków organów okręgowych izb.
W wyniku przeprowadzonych postępo-
wań:
– 4 sprawy umorzono
– 17 spraw uchylono i przekazano 
do ponownego rozpatrzenia przez OROZ
– w 12 sprawach podtrzymano w mocy 
wydaną decyzję, względnie postanowienie
– 4 sprawy przekazano do KSD
– 3 sprawy przekazano do GINB-u
– 7 spraw przekazano wg właściwości 
do OROZ
– w 1 sprawie odrzucono zażalenie
– w 1 sprawie wydano pouczenie dla 
OROZ
– 1 sprawa dotyczyła członkowstwa 
w Izbie
– 19 spraw było w toku na dzień 
31.12.2004 r.
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Krajowy Sąd Dyscyplinarny przez cały 
rok 2004 funkcjonował w niezmienionym 
składzie wybranym przez I Krajowy Zjazd 
PIIB. KSD zbierał się 3 razy na posiedzenia  
w dniach 19.05.2004 r., 22.09.2004 r. 
oraz 20.11.2004 r., prezydium KSD  
zebrało się 2 razy w dniach 23.06.2004 r. 
i 20.11.2004 r. W roku 2004 KSD nie 
uchwalił żadnej uchwały ani też nie 
wpłynęła żadna uchwała z OSD. Obsługę 
kancelaryjną, zgodnie ze statutem PIIB, 
zapewniało biuro PIIB, które obsługuje dla 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego  
p. Agnieszka Rafińska.
Członkowie Prezydium KSD w roku 2004 
zajmowali się następującymi problemami:
• przygotowaniem procedur organizacyjnych 
sądów dyscyplinarnych,
• przygotowaniem projektu budżetu na rok 
2004 oraz sprawozdana za rok 2003, 
• organizacją szkoleń, przy współpracy 
z KROZ, dla przewodniczących sądów 
okręgowych i członków Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego oraz rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej,
• ustaleniem jednolitego sposobu orzecznic-
twa sądów okręgowych oraz Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego,
• opracowaniem projektów zmian do statutu 
PIIB oraz regulaminów sądów okręgowych 
i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przed 
Zjazdem Krajowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa,
• analizą prowadzonych spraw i działania 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
• opracowaniem zmian i uzupełnień 
do „Trybu postępowania rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i sądów 
dyscyplinarnych w postępowaniu w spra-
wach dyscyplinarnych i odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie” oraz wzorów 
formularzy przyjętych i zatwierdzonych przez 

Radę PIIB w dniu 19.11.2003 r.  
W okresie sprawozdawczym odbyły się na-
stępujące szkolenia połączone z warsztatami 
dla członków KSD i KROZ oraz przewodni-
czących okręgowych sądów dyscyplinarnych 
i okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej:
• 28-29 maja 2004 r. – „Warsztaty na bazie 
dotychczasowych spraw wpływających 
do sądów dyscyplinarnych i rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej”.
• 19-20 listopada 2004 r. – „Warsztaty 
na bazie dotychczasowych spraw wpływają-
cych do sądów dyscyplinarnych i rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej”.
Szkolenia te połączono z zebraniami okręgo-
wych i krajowych organów sądu i rzecznika. 
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego 
2003 r. weszła do rozpatrzenia w 2004 r. 
jedna sprawa, z zakresu odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej, którą KSD rozpatrzył 
7.01.2004 r. Nie została ona do końca 
2004 r. zakończona, z uwagi na odwołanie 
obwinionego do Sądu Apelacyjnego.
W okresie sprawozdawczym do KSD, 
jako Sądu I instancji, wpłynęły 2 sprawy 
z odpowiedzialności zawodowej, do których 
powołano 2 zespoły orzekające. (Sąd w tej 
instancji rozpatruje sprawy dyscyplinarne 
dotyczące członków władz okręgowych 
i krajowych PIIB). 
Do KSD, jako do Sądu II instancji – w 2004 r. 
wpłynęło łącznie 27 spraw, z czego:
• 21 dotyczyło odpowiedzialności zawo-
dowej,
• 6 dotyczyło odpowiedzialności dyscypli-
narnej,
dla których powołano 11 zespołów orzeka-
jących.
 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrzył  spra-
wy w następujący sposób:

• 20 zakończono, 
• 4 przeszły na rok 2005,
• 1 zawieszono,
• 1 przekazano do uzupełnienia KROZ,
• 1  jest w Sądzie Apelacyjnym,
• 2 przesłane do WSA.

Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzial-
ności zawodowej to niedbałe wykonywanie 
obowiązków z tytułu pełnienia samodziel-
nej funkcji technicznej w budownictwie, 
wykonywanie zakresu robót budowlanych  
niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwo-
lenia na budowę oraz prowadzenie prac 
w zakresie wykraczającym poza posiadane 
uprawnienia budowlane.
Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki 
zawodowej.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny, jako organ 
nadzoru nad okręgowymi sądami dyscypli-
narnymi otrzymał od nich  sprawozdania 
z działalności za rok 2004.
Sprawozdania dotyczyły między innymi 
spraw z działalności organizacyjnej oraz 
regulaminowej  okręgowych sądów dyscypli-
narnych.
Liczba spraw załatwianych przez Okręgo-
we Sądy Dyscyplinarne w całym okresie 
sprawozdawczym za rok 2004 wyniosła 94, 
z czego: 
• w trybie odpowiedzialności zawodowej 
– 76,
• w trybie odpowiedzialności  dyscyplinar-
nej – 18,
w tym liczba spraw rozpoczętych  
w 2003 r. wynosi 18.
Szczegółowy ich zakres został opisany 
w sprawozdaniach OSD. 
Liczba spraw, które wpłynęły w roku 2004 
do  okręgowych  sądów dyscyplinarnych 

VSprawozdanie z działalności
 Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
 PIIB za rok 2004
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i nie zostały zakończone, wynosi 27. Będą  
one rozpatrywane w roku 2005.
Najczęstsze wykroczenia w obu trybach 
to wykroczenia dotyczące naruszenia zasad 
etyki w postępowaniu dyscyplinarnym  oraz   
podobnie jak w sprawach rozpatrywanych 
przez KSD niedbałe wykonywanie obowiąz-
ków z tytułu sprawowania  samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, reali-
zacji robót niezgodnie z wydanymi decyzjami 
administracyjnymi i przekroczenia zakresu 
posiadanych uprawnień w trybie odpowie-
dzialności zawodowej.

Okręgowe Sądy Dyscyplinarne, po udziale 
swoich przewodniczących w szkoleniach 
zorganizowanych przez KSD, położyły nacisk 
na zwiększony zakres  szkolenia swoich 
sędziów. Odbyły się one prawie we wszyst-
kich okręgach. Ich głównym tematem było 
wprowadzenie procedur w obydwu trybach 
wg uchwały nr 28 z 19.11.2003 r. 
W okresie minionego roku przewodniczący 
KSD lub jego zastępca regularnie uczestni-
czyli w zebraniach Krajowej Rady PIIB oraz 

zebraniach Prezydium Rady PIIB.
Od 19.11.2003 r. zorganizowano w po-
mieszczeniach biura PIIB dyżury członków 
KSD. Po upływie 6 miesięcy zawieszono 
pełnienie dyżurów ze względu na całkowity 
brak interesantów. Prezydium KSD ustaliło, 
że w przypadku pojawienia się członków 
samorządu zawodowego, którzy będą chcieli 
skontaktować się z członkami KSD w celach 
informacyjnych, przewodniczący KSD wy-
znaczy osobę do kontaktu w danej sprawie, 
a termin spotkania zostanie uzgodniony 
telefonicznie przez sekretariat.
Podsumowując działalność wszystkich 
członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 
należy pochwalić zaangażowanie i chęć 
dogłębnego poznania zagadnień procedu-
ralnych wynikających z ustawy o samorzą-
dach zawodowych  oraz innych przepisów 
stosowanych przy rozstrzygnięciach spraw 
sądowych z odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny w dalszym ciągu 
dąży do podniesienia kwalifikacji swoich

sędziów w organach krajowym i okręgowych 
w zakresie orzecznictwa na podstawie 
wszystkich obowiązujących aktów prawnych, 
ujednolicenia orzecznictwa we wszystkich 
okręgach oraz niedopuszczania do preceden-
sów prawnych z nim związanych. Prowadzo-
na jest akcja informacyjna na temat pracy 
zespołów orzekających. Jednym z elementów 
wymiany informacji na ww. temat był artykuł  
dotyczący warsztatów szkoleniowych autor-
stwa sekretarza KSD, opublikowany 
w „Inżynierze Budownictwa”. Działaniem 
ciągłym KSD jest organizacja ściślejszej  
współpracy pracowników biur okręgowych 
obsługujących sądy z  radcami prawnymi 
PIIB, jak również poprzez bezpośrednie 
kontakty z członkami Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego. 

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa przy ul. Świętokrzyskiej 14A 
w Warszawie, 28 kwietnia br., odbyło się VIII 
Spotkanie Porozumienia urbanistów, archi-
tektów i inżynierów budownictwa, w którym 
udział wzięli przedstawiciele: PIIB, Izby 
Urbanistów, Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa, Stowarzy-
szenia Architektów Polskich, Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, Izby Gospodarczej 
Projektowania Architektonicznego oraz  
Izby Projektowania Budowlanego. 
Dyskutowano na temat pogłębienia współ-
pracy i korzyści z solidarnych działań. Do-
robek dwóch lat działań Porozumienia, tzw. 
B-8 oceniono pozytywnie, ponieważ pomimo 
bardzo niekorzystnych warunków, dzięki 
solidarnej postawie jego członków, udało 
się obronić interesy urbanistów, architektów 
i inżynierów budownictwa, wielokrotnie  

przeciwstawiając się różnym niekorzystnym 
propozycjom legislacyjnym. 
Podjęto zobowiązanie, aby w przypadkach, 
w których członkowie Porozumienia uzgodni-
li  wspólne stanowisko, wszyscy uczestnicy 
Porozumienia w swoich indywidualnych 
działaniach stanowisko to respektowali. 
W przypadku konfliktu interesów między
uczestnikami Porozumienia, przed jego 
ujawnieniem na zewnątrz, celowe jest 
podejmowanie działań dla uzgodnienia sta-
nowisk. Jeśli okaże się to niemożliwe, każda 
organizacja będzie zajmować własne stano-
wisko. W pracach nad ustaleniem wspól-
nego stanowiska szczególną uwagę należy 
skoncentrować na legislacyjnych projektach, 
zwłaszcza dotyczących: ustawy – Prawo 
budowlane, ustaw o planowaniu przestrzen-
nym, ustaw dotyczących funkcjonowania sa-
morządów zawodowych oraz rozporządzeń 

wykonawczych dotyczących pełnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie. Uznano 
za konieczne lepsze informowanie członków 
izb i stowarzyszeń o pracach Porozumienia 
B-8 oraz o postanowieniach podejmowa-
nych na kolejnych spotkaniach. Materiały 
informujące o pracach Porozumienia będą 
publikowane na stronach internetowych 
i w wydawnictwach wydawanych przez 
uczestników Porozumienia, w tym w Inży-
nierze Budownictwa.
Przedstawiciele reprezentowanych 
organizacji jednomyślnie zadecydowali 
o konieczności cyklicznych spotkań. Będą 
się one odbywać średnio co dwa miesiące 
w siedzibie PIIB, której powierzono funkcję 
Koordynatora Porozumienia B-8 do maja 
2006 roku. Kolejne spotkanie zaplanowano 
na 1 lipca br.

(K.N.)

VPorozumienie B-8 
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IV Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odbył się we Wrocławiu, 15 kwietnia 
2005 r., w sali konferencyjnej hotelu 
Wrocław.
W Zjeździe wzięło  udział 90 delegatów 
DOIIB (63% uprawnionych) oraz zapro-
szeni goście, w tym: przedstawiciele Dol-
nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzę-
du Miejskiego Wrocławia, przewodniczący 
Rady Okręgowej Izby Urbanistów, prezes 
Federacji NOT we Wrocławiu, przewodni-
czący stowarzyszeń technicznych Dolnego 
Śląska oraz prezes i wiceprezes Zarządu 
Hanza Brokers. Z ramienia Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Zjeździe 
uczestniczyli: 
Urszula Kallik – sekretarz Krajowej 
Komisji Rewizyjnej i Andrzej Jaworski 
– skarbnik PIIB. Otwarcia Zjazdu dokonał 
przewodniczący Rady Izby dr hab. inż.  
Jerzy Jasieńko, który witając zapro-
szonych gości i delegatów nawiązał 
do śmierci Papieża Polaka, która wpro-
wadziła nas wszystkich w stan ciszy. Ten 
Człowiek zmienił czas, w którym wszyscy 
żyliśmy, pozwolił nam żyć lepiej. 
Przewodniczący życzył wszystkim, 
by ta cisza kreatywna, wprowadzona 
charyzmą Papieża, Jego życzliwością 
i tolerancją pozwalającą żyć obok siebie 
ludziom o innych przekonaniach, pozosta-
ła w nas na długo.
Na przewodniczącego Zjazdu została wy-
brana mgr inż. Barbara Pawnuk, która 
poprowadziła obrady zgodnie z przyję-
tym regulaminem i porządkiem obrad. 
Po przemówieniach zaproszonych gości 
przystąpiono do składania sprawozdań 
poszczególnych organów wchodzących 
w skład DOIIB.
Jako pierwszy zabrał głos przewodniczą-
cy Rady DOIIB. W swoim wystąpieniu 

przedstawił działalność Rady w okresie 
sprawozdawczym, zwracając uwagę 
na następujące zagadnienia:
1. Poprawa organizacji pracy biura DOIIB, 
uzupełnienie sprzętu biurowego, zmiana 
oprogramowania;  
2. Modyfikacja bazy danych zgodnie
z wymogami  nowego oprogramowa-
nia, jednolitego we wszystkich izbach 
okręgowych; 
3. Dystrybucja informacji i prasy facho-
wej;
4. Współpraca z terenowymi władzami 
samorządowymi, stowarzyszeniami 
technicznymi oraz uczelniami wyższymi 
kształcącymi inżynierów związanych 
z budownictwem;
5. Współpraca z niemieckimi samorząda-
mi zawodowymi budownictwa;
6. Organizacja szkoleń oraz pomoc 
organizacyjna i finansowa w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych członków izby;
7. Informacja o działaniach organów izby;
8. Wspieranie uczestników postępowań 
o zamówienia publiczne w procedurach 
odwoławczych;
9. Przyznawanie zapomóg losowych 
członkom DOIIB;
10. Zakup nieruchomości i planowana 
jej adaptacja  na siedzibę izby.

Sprawozdanie z realizacji budżetu 
za rok 2004 r. oraz prowizorium budże-
towe na rok 2005 przedstawił skarbnik 
DOIIB – dr inż. Andrzej Pawłowski. 
Z przebiegu dyskusji wynikało, że delegaci 
akceptują dotychczas podejmowane 
działania organów izby, o czym świadczył 
fakt  przyjęcia zdecydowaną większością 
głosów wszystkich sprawozdań oraz 
projektu budżetu.  Wniosek Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie absolutorium Radzie 
DOIIB został przyjęty przy jednym głosie 

wstrzymującym, bez głosów sprzeciwu.
Przewodniczący Rady DOIIB podziękował 
delegatom za przyjęcie sprawozdań 
i oświadczył, że Rada DOIIB ma jeszcze 
w tej kadencji wiele do zrobienia. Wiąże 
się to między innymi z organizacją zjazdu 
sprawozdawczo-wyborczego, remon-
tem nowo zakupionej siedziby, tak aby 
jej  funkcjonowanie było możliwe już 
na przełomie roku 2005/2006, organiza-
cją szkoleń i bieżących działań izby.
Zjazd wykazał, że główną troską samo-
rządu zawodowego są sprawy związane 
z zapewnieniem pracownikom budow-
nictwa odpowiednich warunków pracy 
nie tylko w kraju, ale również w rozsze-
rzonej Unii Europejskiej.
W trakcie dyskusji zostały zgłoszone 
wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków, 
z których jeden był adresowany do PIIB, 
pozostałe do realizacji przez Radę Izby 
Okręgowej. Do istotnych wniosków, 
dotyczących kierunków działalności 
DOIIB, należy zaliczyć rozważenie możli-

VIV Zjazd Sprawozdawczy 
 Dolnośląskiej OIIB we Wrocławiu

 Jerzy Jasieńko – przewodniczący DOIIB
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wości utworzenia biur terenowych DOIIB 
w byłych miastach wojewódzkich (Jelenia 

Góra, Legnica, Wałbrzych) oraz kontynu-
owanie forum dyskusyjnego nt. jednolitej 

interpretacji obowiązujących przepisów 
prawa budowlanego z udziałem członków  
izby, przedstawicieli starostw,  powiatów, 
Wojewódzkich i Powiatowych Inspek-
toratów  Nadzoru Budowlanego oraz 
Wydziałów Budownictwa i Architektury.
Na zakończenie obrad przewodnicząca 
Zjazdu podziękowała wszystkim za owoc-
ną dyskusję, zaangażowanie i sprawny 
przebieg IV Sprawozdawczego Zjazdu 
DOIIB.

VKAZIMIERZ HAZNAR
Wiceprzewodniczący DOIIB

 Widok sali obrad

IV Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa odbył 
się 19 marca 2005 r. w Bydgoszczy. 
W Zjeździe uczestniczyło prawie 70% 
uprawnionych delegatów. Zjazd odbywał 
się pod hasłem „Solidarni w Unii”. 
Roli inżyniera po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej oraz zadań wynikających 
z tego faktu dla izb inżynierów, poświę-

cone było wystąpienie przewodniczącego 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – mgr. inż. 
Andrzeja Myśliwca. Na Zjazd przybyli 
posłowie, przedstawiciele organów rządo-
wych i samorządowych. Gościem Zjazdu 
był również sekretarz Rady Krajowej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
dr inż. Janusz Rymsza, który pogra-

tulował członkom KUP OIIB pierwszego 
miejsca w kraju pod względem szkoleń. 
Uczestnicy Zjazdu udzielili absolutorium 
Radzie Okręgowej oraz przyjęli kierunki 
działania Rady i preliminarz budżetu 
KUP OIIB na 2005 r. Ponadto wypraco-
wano i przyjęto 6 wniosków kierowanych 
do Rady Okręgowej Izby oraz 8 wniosków 
kierowanych na IV Zjazd Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
Zjazd przebiegał w przyjaznej atmosferze.

VMGR INŻ. RENATA STASZAK
Dyrektor Biura

V Komunikat o IV Zjeździe 
Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Wystąpienie Andrzeja Myśliwca, 
przewodniczącego KUP OIIB

Sala obrad – głosowanie
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9 kwietnia br. tradycyjnie już w dużej sali 
obrad Urzędu Miasta Łodzi obradował IV 
Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zwołany przez Radę jako 
zwyczajny zjazd sprawozdawczy. 
Spośród 159 uprawnionych obecnych 
było 101 delegatów. Przybyli również 
goście honorowi: prof. Zbigniew 
Grabowski – prezes Krajowej Rady PIIB, 
przedstawiciele wojewody łódzkiego, pre-
zydenta  Łodzi, Okręgowej Izby Lekarskiej, 
a także Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. W swoich wystąpieniach 
goście zwracali uwagę na dobrą współ-
pracę z ŁOIIB oraz na wysoki stopień 
zorganizowania i sprawności izby.
Zjazd przyjął następujące uchwały: 

VSprawozdanie z IV Zjazdu Łódzkiej OIIB
• nr 1 w sprawie odwołania członków 
organów ŁOIIB; 
• nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania z działalności Rady w 2004 r. oraz 
sprawozdania finansowego za 2004 r.;
• nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium 
Radzie ŁOIIB za 2004 r.; 
• nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB;
• nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB; 
• nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
ŁOIIB; 
• nr 7 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej ŁOIIB; 
• nr 8 w sprawie zatwierdzenia projektu 

budżetu ŁOIIB na rok 2005; 
• nr 9 w sprawie przyjęcia programu 
działania ŁOIIB na 2005 rok.
Dyskusja zaowocowała przyjęciem 
wniosku zobowiązującego Radę ŁOIIB 
do wystąpienia do KIIB o zapewnienie 
poprawy jakości i stabilności ustawy 
– Prawo budowlane oraz przepisów 
wykonawczych, w celu ochrony interesów 
członków PIIB oraz inwestorów. Prze-
prowadzono także wybory uzupełniające 
do Rady, Komisji Kwalifikacyjnej oraz
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB.

VDR INŻ. ANDRZEJ B. NOWAKOWSKI
Przewodniczący Rady OIIB

13 kwietnia 2005 r. odbył się IV Zjazd 
Sprawozdawczy MOIIB. Wzięło w nim 
udział 121 delegatów na ogólną liczbę 182, 
co stanowiło 66,5%. Od początku kadencji, 
tj. od czerwca 2002 r., liczba delegatów 
MOIIB zmniejszyła się o 23 osoby. Powo-
dem jest skreślenie z listy członków lub 
zawieszenie w prawach członka. 
W IV Zjeździe MOIIB m.in. uczestniczyli: 
Stefan Wójcik – wiceprezes PIIB, Elżbieta 
Gabryś – z-ca dyrektora Wydziału Roz-
woju Regionalnego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Janusz Żbik – Małopolski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, Ryszard Iwaniec – nadinspektor 
w Małopolskim Okręgowym Inspektora-
cie Pracy, Tomasz Stupnowicz i Anna 
Studzińska – prezes i wiceprezes firmy
Hanza Brokers, Borysław Czarakcziew 
– przewodniczący Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów oraz przewodniczący 
sześciu stowarzyszeń z branży budowlanej 
z regionu krakowskiego.
Sprawozdanie z działalności za rok 
2004 przedstawił przewodniczący MOIIB 
Zygmunt Rawicki, podkreślając, że czas 

ten był poświęcony przede wszystkim 
kontynuowaniu i rozwĳaniu działalności,
do której zgodnie z ustawą o samorzą-
dach zawodowych została powołana Izba 
Inżynierów Budownictwa. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 oraz
projekt budżetu na rok 2005 przedstawiła 
skarbnik MOIIB Irena Bobulska-Pacek.
Następnie sprawozdania z działalności 
poszczególnych organów MOIIB przed-
stawili ich przewodniczący: Stanisław 
Karczmarczyk – Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna, Stanisław Abrahamowicz 

VIV Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB

Wystąpienie prof. Zbigniewa Grabowskiego Głosowanie jawne
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– Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej, Zbigniew Domosławski 
– Okręgowy Sąd Dyscyplinarny i Henryk 
Trębacz – Okręgowa Komisja Rewizyjna. 
Wszystkie przedstawione na Zjeździe 
sprawozdania zostały przez delegatów 
przyjęte uchwałami Zjazdu. Ponadto, 
na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

Zjazd udzielił jednomyślnie Radzie MOIIB 
absolutorium za rok 2004. 
W imieniu Rady MOIIB sekretarz Grażyna 
Skoplak, przedstawiła delegatom do roz-
patrzenia i akceptacji 4 wnioski, natomiast 
delegaci zgłosili na piśmie 19 wniosków.
Ogółem delegaci przyjęli:
– 5 wniosków do rozpatrzenia przez Radę 

MOIIB oraz
– 11 wniosków do przedstawienia na IV 
Zjeździe Krajowym PIIB.
W głosowaniu 7 wniosków nie zostało 
przyjętych.

VZYGMUNT RAWICKI
Przewodniczący Rady MOIIB

21 kwietnia 2005 r. odbył się IV Zjazd 
Sprawozdawczy W-MOIIB. Wzięło w nim 
udział 136 delegatów na ogólną liczbę 182, 
co stanowiło 74,0%. 
W IV Zjeździe W-MOIIB uczestniczyli m.in.: 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 
– prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownic-

twa, Andrzej Bober – dyrektor Departa-
mentu Infrastruktury i Geodezji, Janusz 
Nowakowski – prezydent Ełku, Piotr Grzy-
mowicz – wiceprezydent Olsztyna, Wie-
sław Matys – Okręgowy Inspektor Pracy 
w Olsztynie, Marian Staszewski – dyrektor 
Wydziału Rozwoju Regionalnego Warmiń-

sko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie, Grażyna Stabelska-Kopczyń-
ska – dyrektor Wydziału Architektury i Bu-
downictwa Urzędu Miasta w Olsztynie, prof. 
dr hab. inż. Ryszard Michalski – dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

VIV Zjazd Sprawozdawczy 
Warmińsko-Mazurskiej OIIB 

Delegaci i goście Zjazdu Prezydium Zjazdu

Od lewej: Piotr Grzymowicz – wiceprez. Olsztyna, prof.  Zbigniew Grabow-
ski – prezes PIIB, Wiesław Matys – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

Delegaci na IV Zjazd
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Piotr Rożen – przewodniczący Warmińsko-
-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów, 
Henryk Gajdamowicz – dyrektor Zespołu 
Szkół Budowlanych w Olsztynie, Grażyna 
Hołowieńko – dyrektor Zespołu Szkół 
Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie, 
Anna Studzińska – wiceprezes Zarządu 
Hanza Brokers, Jan Chojecki – prezes War-
mińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się również przedsta-
wiciele lokalnego radia i telewizji oraz prasy, 
a także uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych 
z samorządem. Od zaproszonych gości, 
którzy nie mogli osobiście zaszczycić swoją 
obecnością Zjazdu, izba otrzymała listy 

z życzeniami owocnych obrad, które zostały 
opublikowane na stronie internetowej izby: 
www.wam.piib.org.pl
Sprawozdanie z działalności za okres od 23 
kwietnia 2004 r. do 21 kwietnia 2005 r. 
wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok
2004 oraz budżetem na rok 2005 przed-
stawił przewodniczący W-MOIIB mgr inż. 
Zdzisław Binerowski.
Następnie sprawozdania z działalności po-
szczególnych organów W-MOIIB przedstawili 
ich przewodniczący: Janusz Palmowski 
– Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
Wiesław Łepecki – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, Anna 
Sośnierz-Ogrodzińska – Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny i Andrzej Zamojski (w za-
stępstwie Grażyny Boguckiej) – Okręgowa 
Komisja Rewizyjna. 
Wszystkie przedstawione na Zjeździe spra-
wozdania zostały przez delegatów przyjęte 
uchwałami. Ponadto, na wniosek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił Radzie 
W-MOIIB absolutorium za rok 2004. 
Delegaci zgłosili na piśmie 7 wniosków 
z których:
– 5 zostało odrzuconych,
– 2 zostały przyjęte.

VMGR INŻ. ZDZISŁAW BINEROWSKI 
Przewodniczący Rady W-MOIIB 

VIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB 
2 kwietnia 2005 roku w Domu Technika 
w Gdańsku obradował, z udziałem 96 
delegatów III Zjazd Sprawozdawczy POIIB, 
któremu przewodniczył Piotr Korczak. 
Komentarz do przedstawionych wcześniej 
delegatom materiałów sprawozdaw-
czych poszczególnych ciał statutowych  
wygłosili przewodniczący Rady i przewod-
niczący komisji. 
Ryszard Trykosko, przewodniczący 
POIIB, podziękował za rok wspólnej 
pracy na rzecz środowiska inżynierów 
budownictwa, zatrzymał się na realizacji 
wniosków i uchwał z poprzedniego zjazdu.  
Wyjaśnił, że uchwała o obniżeniu składki 

członkowskiej  nie została zrealizowana, 
ponieważ większość delegatów krajowego 
zjazdu, jak wynikało z głosowania, była 
temu przeciwna. Głos zabrali również go-
ście Zjazdu. Prof. Zbigniew Grabowski, 
przewodniczący PIIB, poinformował o kie-
runkach pracy Krajowej Izby. Podkreślił 
potrzebę dalszego doskonalenia prawa  
dotyczącego budownictwa i podnosze-
nia poziomu wiedzy inżynierów. Wyraził 
podziękowanie za zaangażowanie POIIB 
w prace legislacyjne. 
Zjazd przyjął materiały sprawozdaw-
cze, zatwierdził budżet i udzielił absolu-
torium Radzie. Podczas obrad podjęto de-

batę nad pozyskaniem lokalu na potrzeby 
izby. Przyjęto uchwałę, by zebrać oferty 
i przeprowadzić analizę  poszczególnych 
propozycji pod kątem ekonomicznym 
i atrakcyjności architektonicznej. 
Delegaci szerzej zatrzymali się na spra-
wie działań na rzecz poprawy frekwencji 
na bezpłatnych szkoleniach.
Obrady Zjazdu przebiegały bardzo spraw-
nie. Towarzyszyła im powaga i zatroska-
nie cierpieniem, jakie przeżywał Papież 
Jan Paweł II, co znalazło oficjalny wyraz
w zapisie protokołu Zjazdu.

VWANDA BURAKOWSKA

Prezydium  Zjazdu – od lewej: Wiktor Łącki, Piotr Korczak, przewodni-
czący obrad, Wiesław Kowieski i Władysław Kubiak

W przerwie obrad uwagami dzielą się prof. Zbigniew Grabowski, 
przewodniczący PIIB i Ryszard Trykosko, przewodniczący POIIB



5/2005 C  Inżynier budownictwa 

25

S
P

O
T

K
A

N
I

E
 

Z
 

.
.

.

Objął Pan stanowisko szefa GUNB 
w momencie, gdy w Sejmie pojawił się 
projekt jego likwidacji. Bardzo szczególna 
sytuacja.
Nie jest mi znany taki projekt.   Natomiast 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o administracji 
rządowej w województwie, który przygo-
towała Komisja Infrastruktury Sejmu RP, 
przewiduje się powołanie organu doradczego 
ministra właściwego do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
– Państwowej Rady Budownictwa. Pro-
jekt  ten w żadnym stopniu nie zmienia 
ani nie umniejsza roli i zadań Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Planuje się 
w nim również  wzmocnienie  służb nadzoru 
budowlanego szczebla podstawowego,  czyli 
zorganizowanie  okręgowych inspektoratów 
nadzoru budowlanego  zamiast powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego. 
Jakie działania w urzędzie traktuje Pan 
jako najpilniejsze?
Do najistotniejszych należy zaliczyć nadzór 
nad przestrzeganiem przepisów ustawy 
o wyrobach budowlanych w zakresie  
ich wprowadzania do obrotu i stosowania. 
Nadal będziemy zwracać uwagę na po-
prawę bezpieczeństwa w budownictwie, 
w tym na przestrzeganie przepisów prawa 
budowlanego podczas budowy i użytkowa-
nia obiektów. Szczególną uwagę skierujemy 
na obserwację wdrażania do praktyki 
ostatnich zmian w Prawie budowlanym, 
dotyczących: przeprowadzania kontroli 
końcowych przed wydaniem pozwolenia 
na użytkowanie obiektów, nakładanie kar 
za stwierdzone podczas kontroli istotne 
odstępstwa od projektu budowlanego 
oraz za nielegalne użytkowanie obiektów 
budowlanych.
Ważnym zadaniem będzie także kontrola 
wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

Jak ocenia Pan współpracę na linii GUNB 
– samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa?
Współpracę tę oceniam pozytywnie. Od chwili 
powstania Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa GUNB konsultuje z Izbą projekty 
zmian w Prawie budowlanym i  niektórych 
rozporządzeń, korzystając z cennych uwag.  
Przedstawiciel GUNB uczestniczy w posiedze-
niach Prezydium Krajowej Rady PIIB. Warto 
wspomnieć również o indywidualnych kon-
sultacjach i rozmowach z prof. Zbigniewem 
Grabowskim – prezesem Krajowej Rady PIIB.
Mam nadzieję, że dalsza współpraca GUNB 
z PIIB przebiegać będzie na zasadach part-
nerskich, korzystnie dla obu stron. 
W świetle zamierzeń przekazania dotych-
czasowej kompetencji GUNB – określania 
zakresu uprawnień budowlanych – sa-
morządowi zawodowemu, jak praktycznie 
wyobraża Pan sobie realizację takiego 
zadania?
Z dniem wejścia w życie ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów, izby przejęły 
od wojewodów kompetencje w zakresie wyda-
wania decyzji o nadaniu uprawnień budowla-
nych, a także interpretacji stanów faktycznych 
związanych z tymi decyzjami.  Potwierdza 
to rozstrzygnięcie ministra infrastruktury 
ze stycznia br., w którym wyjaśnia się, 
że Główny Inspektor dotychczas zajmował się  
interpretacją decyzji o nadaniu uprawnień, 
kierując się troską o organizacyjne przygoto-
wanie się izb do wykonywania nowych zadań. 
W praktyce więc, jeśli do GUNB wpłynie wnio-
sek od osoby zainteresowanej interpretacją 
zakresu uprawnień budowlanych, skierujemy 
go do samorządu zawodowego.
Jak w Pana opinii faktycznie wygląda 
współpraca wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego z okręgowymi 
izbami inżynierów budownictwa?  
Na to pytanie trudno mi udzielić  odpowiedzi. 

Nie miałem dotychczas możliwości rozma-
wiać na ten temat bezpośrednio z wojewódz-
kimi inspektorami nadzoru budowlanego. 
W czerwcu planujemy spotkanie z przedsta-
wicielami administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego z wszystkich 
województw i wówczas będę posiadał 
informację na ten temat. Na to spotkanie 
pozwoliłem sobie zaprosić prof. Zbigniewa 
Grabowskiego – prezesa Krajowej Rady PIIB.  
Bardzo ważne dla rzeszy inżynierów 
w Polsce jest rozporządzenie w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie – kiedy zostanie ogłoszone?
Rozporządzenie w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie obecnie  
znajduje się na końcowym etapie ustaleń 
w Rządowym Centrum Legislacji i można 
założyć, że niebawem  podpisze je minister 
infrastruktury.
Czy przewiduje Pan określenie w prawie 
budowlanym nowych specjalności dla 
inżynierów np. w zakresie wodno-melio-
racyjnym?
W najbliższym czasie nie zachodzi potrzeba 
wyodrębniania w ramach uprawnień budow-
lanych specjalności wodnej i melioracyjnej. 
W obowiązującym stanie prawnym specjalno-
ści te wchodzą w zakres już istniejących. Do-
cierają do mnie uwagi, że częste dokonywanie 
zmian w obowiązującym prawie budowlanym 
nie jest korzystne zarówno dla inwestorów jak 
i wykonawców. Dlatego uważam, że konieczne 
jest monitorowanie przez dłuższy okres, jak są 
wdrażane do praktyki przepisy obowiązujące 
w budownictwie. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Barbara Mikulicz-Traczyk

VDobra współpraca z samorządem  
 rozmowa z ministrem Markiem Naglewskim, 
 Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
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Powyższa umowa jest kontynuacją działań 
mających na celu zapewnienie inżynierom 
budownictwa dodatkowych preferencji 
i korzyści z tytułu członkostwa w Izbie. 
Umożliwia ona skorzystanie ze specjalnej 
oferty ubezpieczeniowej, konkurencyj-
nej w stosunku do standardowych ofert 
rynkowych. Ubezpieczenia budowlano-
-montażowe stanowią powszechną formę 
ochrony inwestycji w toku jej realizacji. 
Więcej miejsca tego typu ubezpieczeniom 
poświęciliśmy w publikacji zamieszczonej 
w październikowym numerze „Inżyniera” 
z 2004 roku. Indywidualne poszukiwanie 
przez ubezpieczonych ofert na rynku 
ubezpieczeniowym jest utrudnione, między 
innymi z uwagi na dużą liczbę zakładów 
ubezpieczeń, zróżnicowanie warunków 
ubezpieczenia pod względem zakresu oraz 
ceny, mnogość oferowanych przez ubezpie-
czycieli wariantów ubezpieczenia i klauzul 
dodatkowych, sformalizowaną procedurę 
zawarcia umowy ubezpieczenia. Opraco-
wany program ubezpieczeniowy stanowi 
gotową propozycję zawarcia ubezpieczenia 
budowy/montażu w dwóch proponowanych 
zakresach (podstawowym i rozszerzonym). 
Zarazem możliwe są modyfikacje warunków
umowy w miarę potrzeb ubezpieczonego. 
Elastyczność oferty sprawia, że jest ona 

dobrą propozycją dla podmiotów niemają-
cych żadnego doświadczenia w zawieraniu 
tego typu ubezpieczeń, a jednocześnie może 
z powodzeniem sprostać oczekiwaniom 
dużych firm budowlanych. Przewidziany tryb
zawarcia ubezpieczenia jest uproszczony, 
umożliwiający sprawne uzyskanie oferty, 
zawarcie umowy i otrzymanie polisy. Stawki 
i warunki ubezpieczenia są preferencyjne, 
uwzględniające kompleksową obsługę ubez-
pieczenia obowiązkowego przez brokera 
i zakład ubezpieczeń.

Adresaci oferty
Umowa została skonstruowana w taki 
sposób, aby zapewnić możliwie najszerszy 
dostęp zainteresowanych. Zapisy umowy 
przewidują, że oferta ta kierowana jest 
do podmiotów związanych z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa w Warszawie. 
Tak więc krąg potencjalnych ubezpie-
czonych jest nieograniczony: mogą być 
to zarówno osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej (np. spółki cywilne) oraz podmioty 
posiadające osobowość prawną (np. spółki 
prawa handlowego). W grę wchodzą zatem 
wszelkie podmioty, w których inżynierowie 
– członkowie Izby są właścicielami, współ-

właścicielami, osobami zarządzającymi, 
wspólnikami lub zatrudnionymi pracownika-
mi lub współpracownikami. 

Roboty budowlano-montażowe 
podlegające ubezpieczeniu  
w ramach programu
Umowa określa ramowy zakres prac 
budowlanych podlegających ubezpieczeniu. 
Oferta obejmuje kontrakty realizowane 
na terenie RP o wartości nieprzekraczającej 
30.000.000 PLN. 
Oferta obejmuje następujące prace: 
Vbudownictwo mieszkaniowe oraz biu-
rowe i handlowe w zakresie maksymalnie 
do 1 kondygnacji w dół oraz maksymalnie 
do 8 kondygnacji w górę (ponad poziom 
gruntu);
Vbudowa i remonty dróg;
Vbudowa i montaż hal przemysłowych.
W każdej z wymienionych kategorii istnieją 
pewne przewidziane umową wyłączenia 
szczególne. Przykładowo z oferty wyłączone 
są: prace remontowe i wszelkie moderni-
zacje/adaptacje budynków, budowy typu 
„plomba”, budowy, gdzie w wykopach 
zachodzi konieczność obniżania poziomu 
wody gruntowej, roboty torowe (tramwajo-
we, kolejowe itp.), montaż hal przekracza-
jących wysokość 15 metrów i/lub rozpiętość 
dźwigarów 25 m, roboty rozpoczęte przed 
złożeniem wniosku o ubezpieczenie, 
budowy domków z drewna i materiałów 
drewnopodobnych, roboty o charakterze 
hydrotechnicznym itp. To, że dany kontrakt 
nie mieści się w granicach określonych 
ofertą, nie oznacza braku możliwości jego 

VSpecjalny program ubezpieczeń 
budowlano-montażowych dla podmiotów 
związanych z Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa
W dniu 29 kwietnia 2005 roku Hanza Brokers – broker i doradca ubezpieczeniowy PIIB – zawarł 
z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. umowę o współpracy w sprawie oferowania 
ubezpieczeń budowlano-montażowych zainteresowanym podmiotom związanym z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa w Warszawie. 

Zalety programu ubezpieczeniowego:
Vszeroki zakres ubezpieczenia
Vdwa „pakietowe” warianty ubezpieczenia do wyboru
Vmożliwość  indywidualnych modyfikacji warunków
Vpreferencyjne stawki 
Vsprawne procedury zawarcia ubezpieczenia
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ubezpieczenia. W takich sytuacjach należy 
jednak uzgodnić odrębne warunki ubezpie-
czenia. Intencją takiej konstrukcji oferty było 
to, by obejmowała ona w swoim stan-
dardowym zakresie większość typowych 
budów i montaży, umożliwiając ich sprawne 
ubezpieczenie po korzystnej cenie, przy 
jednoczesnym pozostawieniu do indywidu-
alnych uzgodnień prac wymagających i tak 
– z uwagi na swoją specyfikę – określenia
szczególnych warunków ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są roboty 
budowlano-montażowe realizowane 
na podstawie kontraktu. Może ono obej-
mować również sprzęt i maszyny budow-
lane, a także odpowiedzialność cywilną 
z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych 
powstałych w związku z wykonywaniem 
prac, wyrządzonych na placu budowy lub 
w jego sąsiedztwie. Umowa przewiduje dwa 
zakresy proponowanego ubezpieczenia, 
różniące się między sobą zestawem klauzul 
dodatkowych włączonych do ubezpiecze-
nia – zgodnie z poniższą tabelą. W obu 
zakresach do ubezpieczenia bez dodatkowej 
składki włączone jest wyposażenie budow-
lane do wartości 20.000 PLN. Za opłatą 
dodatkowej składki do zakresu ubezpie-
czenia włączyć można odpowiedzialność 
cywilną (proponowane sumy: 500.000 PLN, 
1.000.000 PLN. 2.000.000 PLN), szkody 
w mieniu istniejącym albo należącym 
do ubezpieczającego albo będącego pod 
jego opieką lub nadzorem (proponowa-
ne sumy: 250.000 PLN, 500.000 PLN, 
1.000.000 PLN) oraz maszyny budowlane. 
Jak wspomniano wyżej, powyższe zakresy 

można modyfikować w indywidualnych
przypadkach. 

Tryb zawarcia umowy 
ubezpieczenia
Przewidziany umową tryb zawarcia umowy 
ubezpieczenia jest maksymalnie uproszczo-
ny w stosunku do zwykle stosowanych przez 
zakłady ubezpieczeń procedur. Przykłado-
wo umowa nie przewiduje każdorazowej 
konieczności przedkładania treści kontraktu 
do ubezpieczenia. W umowie uzgodniono 
też poziom stawek ubezpieczeniowych, 
co znacznie przyspiesza proces oceny i ak-
ceptacji ryzyka przez zakład ubezpieczeń. 
Zawarcie umowy następuje w 4 etapach. 
Etap 1 – Wniosek o ubezpieczenie
Ubezpieczający wypełnia – przy pomocy 
brokera – wniosek o ubezpieczenie. Zawiera 
on  podstawowe informacje o robotach 
do ubezpieczenia (dane inwestora, wyko-
nawcy, tytuł i przedmiot kontraktu, miejsce 
budowy, opis prac, okres realizacji) oraz 
zakresie wnioskowanego ubezpieczenia 
(wariant, sumy ubezpieczenia itp.).
Etap 2 – Oferta 
Na podstawie otrzymanego wniosku broker 
i zakład ubezpieczeń stwierdzają, czy dany 
zakres robót budowlano-montażowych 
mieści się w ramach umowy. Jeżeli tak, 
sporządzana jest oferta ubezpieczenia. 
Etap 3 – Akceptacja oferty
Ubezpieczony otrzymuje od brokera ofertę 
(sporządzoną dla wybranego zakresu ubez-
pieczenia) z kalkulacją składki ubezpiecze-
niowej do akceptacji. Oczywiście istnieje 
możliwość indywidualnego ukształtowania 
zakresu ubezpieczenia w porozumieniu 
z zakładem ubezpieczeń. 

Etap 4 – Polisa
W przypadku przyjęcia oferty wystawiana 
jest polisa ubezpieczenia, doręczana na-
stępnie ubezpieczającemu wraz z ogólnymi 
i szczególnymi warunkami ubezpieczenia.

Stawki ubezpieczeniowe i składka
Kalkulacja składki za ubezpieczenie prze-
prowadzana jest w oparciu o szczegółowe 
dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 
oraz jego zakresu. Zależy ona przede 
wszystkim od wartości kontraktu oraz 
wybranych opcji dodatkowych. Stawki 
ubezpieczeniowe przewidziane w programie 
są bardzo preferencyjne i zaczynają się 
od poziomu 0,95‰ wartości kontraktu. 

Kontakt z brokerem
W przypadku zainteresowania programem 
prosimy o kontakt bezpośrednio z Hanza 
Brokers. Broker udzieli Państwu wszelkich 
informacji dotyczących zasad funkcjono-
wania programu oraz warunków ubezpie-
czenia.

VOPRACOWANIE: 
MARCIN MROZIŃSKI
Hanza Brokers 

Sp. z o. o. 

Hanza Brokers Sp. z o. o. 
tel. (0-58) 345-53-14, infolinia 0-801-384-666 
faks (0-58) 341-89-47 
hanza@hanzabrokers.com.pl

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

ubezpieczenie w okresie gwarancji ubezpieczenie w okresie gwarancji (rozszerzone ubezpieczenie)

ubezpieczenie podziemnych kabli, rur i innych urządzeń ubezpieczenie podziemnych kabli, rur i innych urządzeń

usunięcie rumowiska usunięcie rumowiska

klauzula przedłużenia okresu prac budowlano-montażowych klauzula przedłużenia okresu prac budowlano-montażowych

klauzula automatycznego wzrostu / spadku wartości kontraktu klauzula automatycznego wzrostu / spadku wartości kontraktu

- ubezpieczenie dodatkowych kosztów godzin nadliczbowych

- ubezpieczenie prób maszyn i instalacji

- ubezpieczenie ryzyka projektanta

- ubezpieczenie robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji
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Harmonogram Robót i Płatności
Wykonawca zobowiązany jest Subklau-
zulą 8.3 FIDIC-2000 do przedłożenia 
Inżynierowi w ciągu 28 dni od wyznaczo-
nej Daty Rozpoczęcia Robót, harmono-
gramu robót planowanych na Kontrak-
cie, w rozbiciu na okresy realizacji tych 
robót.
W praktyce przyjęły się harmonogramy 
sporządzane w tzw. systemie słupko-
wym, gdzie każdy słupek  odniesiony 
jest do asortymentu robót, z tym 
że nie zalecam tak szczegółowego 
rozbicia asortymentów robót, jak jest 
to podane w kosztorysie ofertowym, 
albowiem taki harmonogram staje się 
zupełnie nieczytelny, co można stwier-
dzić na podstawie harmonogramów 
sporządzonych techniką komputerową 
według specjalnego oprogramowania.
Zalecam  odniesienie robót do techno-
logii wykonania, specyfikacji użytego
sprzętu oraz brygad roboczych, co naj-
lepiej kojarzyć z działami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych, które są tak-
że uwzględnione w kosztorysie oferto-
wym. Asortymenty robót małych i mniej 
znaczących należy łączyć w grupy, pod 
jedną nazwą, np. „Nasypy”, w której 
uwzględnione będą takie roboty, jak: 
• ułożenie geotekstylnej warstwy sepa-
racyjno-filtrującej,
• ułożenie i zagęszczenie warstwy 
odsączającej,
• wzmocnienie podbudowy geosiatką 
o sztywnych węzłach,
• ułożenie i zagęszczenie podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego. 
Tak przygotowane grupy asortymen-
tów robót należy odpowiednio nanieść 
na grafik Harmonogramu Robót,
uwzględniając datę rozpoczęcia robót, 
czas kontynuacji i datę zakończenia 
robót, z dokładnością do kolejnego 
tygodnia miesiąca kalendarzowego.

W planowaniu czasu danego asorty-
mentu robót należy uwzględnić przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych 
bądź atmosferycznych, jak zima w robo-
tach drogowych.
Harmonogram robót można połączyć 
z harmonogramem płatności.
Harmonogram płatności jest wynikiem 
harmonogramu robót i powstaje przez 
zsumowanie kosztów wszystkich asor-
tymentów robót realizowanych w danym 
miesiącu, co ma istotne znaczenie dla 
Zamawiającego przy planowaniu transzy 
płatności miesięcznych.
Harmonogram robót i płatności podle-
ga sprawdzeniu przez Inżyniera, który 
w ciągu 21 dni od otrzymania harmono-
gramu może zgłosić zastrzeżenia i uwa-
gi, celem poprawienia przez Wykonawcę.
Harmonogram robót odzwierciedla pro-
fesjonalizm Wykonawcy i jego przygoto-
wanie do realizacji Kontraktu oraz przy-
jętych technologii wykonawstwa, jednak 
w rzeczywistości bardzo często wiedza 
teoretyczna mĳa się z praktyką i spoty-
kałem się już z takimi opracowaniami, 
które przeczyły zdrowemu rozsądkowi, 
nie mówiąc o wiedzy inżynierskiej.
Harmonogram robót i płatności może 
być w każdym momencie zweryfikowany
przez Inżyniera, o ile uzna on, że har-
monogram nie jest spójny z faktycznym 
postępem pracy, wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia uaktu-
alnionego harmonogramu.

Protokół Konieczności 
i Negocjacji
Są to dokumenty, które nie są ustalone 
klauzulami FIDIC-2000, lecz praktyczne 
przy wystąpieniu robót dodatkowych 
na Kontrakcie.
O robotach dodatkowych stanowi 
Subklauzula 13.1 (e)  określająca prawo 
Inżyniera do wprowadzania zmian.

Kontrakty realizowane w ramach 
funduszy pomocowych PHARE CBC 
z góry zakładały możliwość wystąpienia 
robót dodatkowych w wysokości 10%  
wartości wycenionego Przedmiaru Robót 
i założona – jak wyżej – wartość tych 
robót wliczana była do Ceny Oferty.
Powyższe uregulowania nie upoważniają 
Inżyniera do dowolności interpretowania 
robót dodatkowych i dlatego należy kie-
rować się definicją, że są to roboty, któ-
rych nie dało się przewidzieć na etapie 
sporządzania dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej, a ich wykonanie jest 
konieczne  dla dalszej realizacji robót 
bądź wynikają one z błędów Przedmiaru 
Robót.
Takimi typowymi robotami dodatkowymi 
są: 
• kolizje z mediami w gruncie jak: 
energia elektryczna, woda, gaz, teleko-
munikacja, odkryte dopiero w trakcie 
realizacji Robót,
• rzeczywisty zakres Robót w danym 
asortymencie przekraczający 25% za-
kresu oszacowanego Przedmiarem Robót 
(ponad 125% przedmiaru),
• inne roboty, które zostały pominięte 
w dokumentacji technicznej, a których 
wykonanie w sposób wymierny poprawi 
cele Kontraktu i jego walory użytkowe,
• roboty wynikające ze zmian w prawo-
dawstwie w czasie realizacji Kontraktu.

Dla umotywowania ww. zestawienia 
robót dodatkowych podam kilka przykła-
dów z realizowanych Kontraktów:
• przy budowie obwodnicy jednego 
z miast natrafiono na podziemny kabel
zasilania energetycznego ogródków 
działkowych, który nie był zinwentary-
zowany na podkładach geodezyjnych 
dostarczonych projektantowi,
• w wersji polskiej „Ślepego kosztorysu” 
podano wartość przedmiaru 1055 mb, 
obrzeży betonowych, a  w wersji an-
gielskiej 105 mb, co było oczywistym 
błędem wobec wykonywania chodnika 
dla pieszych na długości 1055 mb,
• zjazd obywatela niemieckiego do rowu 

VInżynier Kontraktu (10)
Dokumentacja na Kontrakcie
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odwadniającego przy rondzie stał się 
powodem wykonania barier energo-
chłonnych po obwodzie zewnętrznym 
całego ronda, czego nie przewidywała 
dokumentacja projektowa,
• zaszła konieczność zmiany oznakowa-
nia dojazdów do ronda oraz zastosowa-
nia folii odblaskowej wyższej generacji 
na niektórych znakach drogowych, 
w związku z wejściem w życie w 2004 r. 
nowej „Instrukcji o znakach i sygnałach 
drogowych” z 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. 
nr 220, poz. 2181).

Potrzeba wykonania robót dodatkowych 
musi być odpowiednio udokumento-
wana, czemu najlepiej służą notatki 
służbowe spisywane na Placu Budowy 
przez służby Inżyniera i Wykonawcy.
Notatki te powinny wyjaśniać powód 
konieczności wykonania robót do-
datkowych i zawierać  załączniki, jak 
np. zdjęcia fotograficzne, aneksy do pro-
jektu, rysunki itp. Notatki służbowe, jak 
i inne dokumenty, stanowią załączniki 
do Protokołu Konieczności na wykony-
wanie robót dodatkowych.

Protokół Konieczności powinien 
zawierać następujące elementy:
• Miejsce i datę wydania.
• Numer Protokołu Konieczności z ozna-
czeniem Kontraktu.
• Datę zgłoszenia robót dodatkowych, 
tożsamą z datą notatki służbowej spi-
sanej w tej sprawie, lub datą zgłoszenia 
przez Wykonawcę lub służby Inżyniera 
w przypadku braku notatki.
• Wnioskodawcę zgłoszenia robót.
• Wykonawcę (Kierownik Budowy).
• Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
• Opis wniosku (czego dotyczy).
• Jednostki techniczne obmiaru i prze-
widywaną liczbę robót dodatkowych.
• Ceny jednostkowe kosztorysowe lub 
uzgodnione na etapie negocjacji.
• Wycenę wartości robót dodatkowych 
w oparciu o ceny jednostkowe kosztory-
sowe lub wynegocjowane.
• Uzasadnienie dla przyjęcia wniosku 

wystawione przez Kierownika Budowy.
• Opinię nadzoru inwestorskiego podpi-
saną przez inspektora.
• Deklarację sprawdzenia wniosku pod 
względem merytorycznym i rachunko-
wym przez Przedstawiciela Inżyniera 
(Inżyniera Rezydenta) oraz Przedstawi-
ciela Wykonawcy.
• Zatwierdzenie wniosku przez Inżyniera.
• Wykaz załączników.

W pozycji Protokołu Konieczności „ceny 
jednostkowe kosztorysowe lub uzgod-
nione” wpisuje się ceny wynegocjowane 
w Protokole z Negocjacji, kierując się 
zasadą, iż wszystkie elementy robót do-
datkowych możliwe do wyceny w oparciu 
o ceny jednostkowe zawarte w Kosz-
torysie Ofertowym, przepisywane są 
z tego kosztorysu z podaniem ich pozycji 
w kosztorysie, natomiast nowe elemen-
ty robót dodatkowych, które nie mają 
odniesienia do Kosztorysu Ofertowego, 
są wyceniane i ustalane w Protokole 
z Negocjacji, który jest integralną czę-
ścią Protokołu Konieczności.

Może się zdarzyć, że dla robót dodat-
kowych ustalane będą dwa rodzaje cen 
jednostkowych:
• możliwe do zastosowania z Kosztorysu 
Ofertowego w EUR,
• skalkulowane i wynegocjowane 
w PLN.

W tym przypadku należy w pozycję Pro-
tokołu Konieczności „Wycena wartości 
robót dodatkowych” wstawić:
• wycenę części robót w EUR,
• wycenę części robót w PLN 
i w momencie przygotowania (złożenia) 
Przejściowego Świadectwa Płatności, 
dokonać przeliczenia wyceny części 
robót w PLN na EUR według przelicznika 
kursowego przyjętego dla Przejścio-
wego Świadectwa Płatności, po czym 
zsumowana wartość obu części robót 
w EUR da wartość robót dodatkowych 
zaliczonych do tego świadectwa.
W przypadku dużego zakresu robót 

dodatkowych wygodniej jest sporządzić 
kosztorys na te roboty, który stanowić 
będzie załącznik do Protokołu z Nego-
cjacji, i zostanie przywołany w pozycji 
„Wycena wartości robót dodatkowych” 
Protokołu Konieczności.

Protokół z Negocjacji powinien za-
wierać następujące elementy:
• Miejsce i datę wydania.
• Przywołanie numeru Protokołu Ko-
nieczności, którego dotyczy.
• Ustalenia czy roboty dodatkowe mogą 
być wycenione według cen jednostko-
wych kosztorysowych, czy według cen 
jednostkowych kalkulowanych w PLN, 
czy też według obu wycen.
• Wypis cen jednostkowych kosztoryso-
wych w EUR do wyceny prac dodatko-
wych (o ile mają zastosowanie).
• Wycenę (kalkulację) cen jednostko-
wych kalkulowanych przez Wykonawcę 
w PLN (o ile mają zastosowanie).
• Korektę cen jednostkowych jak wyżej 
dokonaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Inżyniera Rezydenta).
• Przyjęcie cen jednostkowych wyne-
gocjowanych z deklaracją ich wpisu 
do Protokołu Konieczności, podpisane 
przez Przedstawiciela Wykonawcy 
i Przedstawiciela Inżyniera.
• Wykaz załączników do Protokołu z Ne-
gocjacji, o ile zakres robót dodatkowych 
wymaga opracowania kosztorysu na te 
roboty z przedmiarem robót i wyceną 
cen jednostkowych.

VMGR INŻ.  
MAREK BRZEZIŃSKI
Dyrektor Biura 
Inżyniera Kontraktu
Dolnośląski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
we Wrocławiu
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VP O J Ę C I A  –  B U D O W N I C T W O / A R C H I T E K T U R A
q rigidity of structure, structure rigidity, sztywność konstrukcji
   structure stiffness
q rock-pressure ciśnienie górotworu
q rood arch łuk tęczowy
q room temperature temperatura pokojowa
q roundabout, traffic circle rondo
q running professional activity on its own prowadzenie działalności  
   account zawodowej na własny
  rachunek   
q sash door drzwi oszklone w górnej  
 części
q saw-tooth roof dach pilasty, dach szedowy
q sea hydro-technical object morski obiekt   
 hydrotechniczny
q seismic construction konstrukcja odporna na  
 trzęsienie ziemi
q septic tank dół gnilny, szambo
q settlement of foundation,  osiadanie fundamentu
   foundation settlement 
q sewage treatment, waste treatment oczyszczanie ścieków
q sewage treatment plant, oczyszczalnia ścieków 
   waste treatment plant     
q shearing force siła ścinająca
q shearing strength wytrzymałość na ścinanie,  
 odporność na ścinanie
q shed roof, pent roof, lean-to roof dach jednospadowy, dach  
 pulpitowy
q shopping area, commercial zone strefa handlowa
q site plan, location plan plan sytuacyjny
q site planning economy gospodarka przestrzenna
q siting axis, layout axis oś wytyczająca
q skeleton construction,  konstrukcja szkieletowa
   frame construction 
q skin hardening, surface hardening utwardzanie powierzchniowe
q skirting, skirting board, mop board, cokół przypodłogowy, cokół  
   washboard przyścienny
q skylight roof dach ze świetlikiem, dach  
 świetlikowy
q sliding door drzwi przesuwane
q sliding window okno przesuwane
q smoke flue kanał dymowy
q soil cohesion spoistość gruntu
q soil compacting zagęszczanie gruntu
q soil science, pedology gruntoznawstwo
q solid-web arch łuk pełnościenny
q stability analysis obliczenia statyczne
q stability of structure,  stateczność budowli,
   structure stability stabilność konstrukcji

q stair rise wysokość biegu schodów
q stair tread stopnica
q staircase, stairway klatka schodowa
q staircase landing spocznik
q staircase railing, hand-rail balustrada schodowa,  
 poręcz schodów
q steel construction, steelwork konstrukcja stalowa
q stellar vault, lierne vault sklepienie gwiaździste
q stilted arch łuk podwyższony
q stonework konstrukcja kamienna
q storm overflow przelew burzowy
q storm-water drain, storm sewer kanał burzowy
q straining arch, flying buttress łuk przyporowy
q strength analysis obliczenia wytrzymałościowe
q structural analysis analiza strukturalna,  
 obliczenia statyczne
q structure fire resistance ognioodporność konstrukcji
q stucco decorator, plasterer sztukator
q supporting structure, konstrukcja nośna
   load-bearing structure    
q suspended beam belka podwieszona
q suspended ceiling sufit podwieszony
q suspension bridge most wiszący
q suspension roof dach podwieszany
q swing door drzwi wahadłowe
q technical documentation dokumentacja techniczna
q technical drawing rysunek techniczny
q technical requirements wymagania techniczne
q tenancy, lease dzierżawa
q tensile strain siła rozciągająca
q tensile strength wytrzymałość na rozciąganie
q thermal conduction, heat conduction przewodzenie ciepła
q thermal conductivity, heat conductivity przewodność cieplna
q thermal expansion rozszerzalność cieplna
q thermal inertia bezwładność cieplna
q thermal waters wody termalne
q thermoinsulated floor strop ocieplony
q thermoinsulated wall ściana ocieplana
q tidal power station elektrownia pływowa
q title of the building expert tytuł rzeczoznawcy   
 budowlanego
q top view, plan widok z góry
q torque moment, torsion moment moment skręcający
q torsional force siła skręcająca
q torsional strain odkształcenie przy skręcaniu
q torsional strength wytrzymałość na skręcanie
q torsional stress naprężenie skręcające
q town centre, city, downtown śródmieście
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VS K R Ó T Y
q p&i (US) principal and interest kapitał i odsetki – termin  
  bankowy informujący – 
  w przypadku pożyczki  
  – ile wyniesie pełna  
  spłata kredytu wraz  
  z odsetkami
q P&L (US) profit and loss zysk i strata – kategoria  
  finansowa występująca  
  w sprawozdawczości  
  i bilansach przedsiębiorstw
q p. (US) pint pinta – jednostka   
  objętości = ½ kwarty =
  = 0,568 l
q p. (US) past przeszłość, przeszły, były,  
  miniony
q p.a. per annum (z łac.) rocznie, za rok  
  (np. odsetki od kredytu,  
  wkładu w skali roku)
q p.c. per cent procent
q p.c.v. percentage value wartość procentowa
q p.d. per day dziennie, za dzień
  (w informacji bankowej
  określenie wysokości  
  odsetek)
q p.d. potential difference różnica potencjałów
q p.h. per hour na godzinę 
  (np. kilometrów na  
  godzinę)
q p.m. post meridiem (z łac.) po południu  
  – informacja towarzysząca  
  podawanej godzinie
q p.n. promissory note skrypt dłużny – termin  
  prawniczy i bankowy  
  – zobowiązanie  do  
  zapłacenia określonej  
  osobie określonej kwoty  
  w określonym terminie
q P.O. postal order przekaz pocztowy
q P.O.B post office box skrytka pocztowa
q p.o.d. pay on delivery płatność przy dostawie
q P.O.E. (US) port of entry port wejścia (w handlu  
  zagranicznym określenie  
  miejsca, w którym towar
  przekracza granicę  
  państwa)
q P.P.S. (US) post postscript (z łac.) drugi dopisek 
  (w liście)
q P.S. post scriptum (z łac.) dopisek 

q P.S. petrol station stacja benzynowa
q P.S. ... passed school ... absolwent wymienionej po  
  tym skrócie szkoły lub  
  uczelni
q p.s. per second na sekundę
q P.T.O. please turn over proszę odwróć (stronę),  
  verte
q P/E ratio (US) price earning ratio współczynnik ceny/zarobki  
  (stosunek bieżącej ceny  
  rynkowej kapitału firmy do 
  zysku przypadającego na  
  jedną akcję) 
q p/n promissory note skrypt dłużny
q PA (US) power of attorney upoważnienie (jednej  
  osoby do działania
  w imieniu innej)
q PA power amplifier wzmacniacz mocy
q Pa Pascal jednostka ciśnienia 
  (1Pa = 1 N/m2)
q pap. paper papier (także w znacze-  
  niu: dokument)
q par. paragraph paragraf
q par. parallel równoległy
q par. parenthesis nawias
q paren. (US) parenthesis nawias
q pass. passenger pasażer
q pat. patent patent
q pat. patented opatentowany
q pat.  (US) patent pending (wynalazek) zgłoszony do  
     opatentowania
q patd. (US) patented opatentowany
q patt. pattern wzór
q PAX private automatic exchange prywatna automatyczna  
  centralka telefoniczna
q PBX private branch exchange prywatna centralka  
  telefoniczna
  podłączona do sieci  
  ogólnodostępnej 
q payt. payment płatność, zapłata
q pc (US) percent procent
q pc (US) point punkt, kropka, ostrze
q PC personal computer komputer osobisty
q PC (US) petty cash drobne (w znaczeniu  
  drobnych pieniędzy 
  w postaci monet)
q PC (US) politically correct politycznie poprawny
q PC Portland cement cement portlandzki
Wyboru pojęć i skrótów dokonał Andrzej Kazimierz Magnuszewski
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W dniach 17-20 maja odbyła się 
w Międzyzdrojach kolejna już konferencja 
naukowo-techniczna poświęcona awariom 
budowlanym. Zorganizował ją Wydział 
Budownictwa i Architektury Politechniki 
Szczecińskiej pod patronatem naukowym 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
oraz Komitetu Nauki PZITB. 
Awarie i katastrofy budowlane wciąż stano-
wią poważny problem naukowo-techniczny, 
gospodarczy i społeczny. Celem konferencji 
było stworzenie forum do prezentacji 
opracowań naukowych i technicznych, 
dotyczących oceny przyczyn i sposobów 
zapobiegania awariom i katastrofom bu-
dowlanym oraz metod naprawy, wzmocnie-
nia i rekonstrukcji obiektów budowlanych. 
Badania i diagnostyka konstrukcji, nowo-
czesne sposoby naprawy i rekonstrukcji, 
oraz aspekty prawne dotyczące nadzoru 
procesu budowlanego i przepisów z zakresu 
eksploatacji i kontroli technicznej wykona-
nia obiektów – oto najważniejsze tematy 
konferencji.
W 100 referatach opracowanych przez 
wybitnych specjalistów, ekspertów i profe-
sorów z kraju i zza granicy, omówiono różne 

aspekty zagrożeń awaryjnych obiektów 
budowlanych. 

Informacje o konferencji zamieszczone  są 
na stronie www.awarie.ps.pl   (red.)

VAWARIE BUDOWLANE 2005
 XXII Konferencja Naukowo-Techniczna
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Specyfikacja techniczna – część ogólna
powinna składać się z 10 następujących 
punktów:

Pkt 1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez 
zamawiającego
Nazwa i adres inwestycji, nazwa i adres 
zamawiającego, numery telefonów.       
1.2. Przedmiot i zakres robót
a) zestawienie obiektów (wraz z podsta-
wowymi wielkościami) charakteryzują-
cych  inwestycję,
b) zakres i rodzaj robót budowlanych,
c) zakres i rodzaj robót specjalistycz-
nych, jakie przewiduje dokumentacja 
projektowa.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące i roboty tymczaso-
we poprzedzające roboty podstawowe, 
np. roboty rozbiórkowe, niwelacyjne, 
wymianę gruntu, obniżanie poziomu wód 
gruntowych i inne.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy, o urzą-
dzeniach i sieciach znajdujących się 
na terenie placu budowy, o występujących 
utrudnieniach, o dostępie do sieci wodnej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zasady 

i termin przekazania placu budowy. 
1.5. Organizacja robót, przekazanie 
placu budowy
Ogólne wymagania zamawiającego doty-
czące organizacji robót budowlanych oraz 
przekazania terenu budowy, wskazania 
oznaczonych na planie instalacji i urzą-
dzeń podziemnych i in.
1.6. Zabezpieczenie interesów osób 
trzecich
Ogólne warunki, których Wykonawca 
powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawcę należy zobowiązać do szcze-
gółowego oznaczenia instalacji i urzą-
dzeń oraz do zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem.
1.7. Ochrona środowiska
Należy przedstawić szczegółowo wymaga-
nia dotyczące ochrony środowiska, które 
powinny być przestrzegane przez Wyko-
nawcę, a wynikające z rodzaju i lokalizacji 
inwestycji, rodzajów robót szczególnie 
szkodliwych dla środowiska, itp.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 
i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Warunki, których Wykonawca będzie 
przestrzegał przy realizacji robót w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W odniesieniu do robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie dla bezpie-
czeństwa i  zdrowia należy, zgodnie 
z przepisami ustawy – Prawo budowlane, 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (zwany „planem bioz”).
Należy również sprecyzować ogólne 
warunki, których powinien przestrzegać 
Wykonawca w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
1.9. Ogrodzenie placu budowy
Należy podać, że Wykonawca bę-
dzie zobowiązany do: przedstawienia 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu projektu zagospodaro-
wania placu budowy lub szkiców planów 
organizacji i ochrony placu budowy, oraz 
uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia 
i utrzymania porządku na placu budowy, 
utrzymywania w czystości dróg publicz-
nych i ulic przy placu budowy.
1.10. Zabezpieczenie chodników 
i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspek-
torem nadzoru projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy usytuowa-
nej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyska odpowied-
nie uzgodnienia.
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas 
robót i kategorii robót 
W zależności od zakresu robót objętych 
przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 
grup robót, klas robót, kategorii robót. 
1.12. Określenia podstawowe
Należy podać i opisać podstawowe okre-
ślenia stosowane w specyfikacji, jeżeli
nie są zawarte w Ogólnych Warunkach 
Umowy.

Pkt 2. Wymagania dotyczące 
właściwości wyrobów 
budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące 
właściwości materiałów i wyrobów

VSpecyfikacje techniczne wykonania 
 i odbioru robót budowlanych (2)

Fot.: archiwum
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Przy wykonywaniu robót budowlanych 
należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożli-
wiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
– Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie, 
a także z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych.
2.2. Wymagania ogólne dotyczące 
przechowywania, transportu, warun-
ków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowa-
nie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby 
wszystkie materiały, elementy budowlane 
i  urządzenia wbudowane, montowane 
lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy – Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specy-
fikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych 
lub certyfikatów zgodności.
2.4. Materiały  nieodpowiadające 
wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostar-
czone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfi-
kacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i auto-
ra projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu 
z autorem projektu oraz Zamawiającym, 
podejmuje odpowiednią decyzję. Wy-
brany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał, element budowlany 
lub urządzenie nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 

Pkt 3. Wymagania 
dotyczące sprzętu i maszyn 
do wykonywania robót 
budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używa-
nia takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wyko-
nywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaga-
niami określonymi w szczegółowych spe-
cyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajów robót.

Pkt 4. Wymagania dotyczące 
środków transportowych
Wykonawca jest zobowiązany do stoso-
wania tylko takich środków transportu, 
jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan 
i jakość transportowanych materiałów.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich 
środków transportu poziomego, jakie 
nie spowodują uszkodzeń przewożonych 
materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

Pkt 5. Wymagania dotyczące 
właściwości wykonania robót 
budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie robót zgodnie z umową lub kon-
traktem, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz Programem Zapew-
nienia Jakości, projektem organizacji 
robót i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki 
wykonywane metodą wybuchową
Wykonawca jest zobowiązany do prowa-
dzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
decyzji wydanej przez właściwy organ. 
Roboty rozbiórkowe większych lub 
skomplikowanych obiektów budowlanych 
prowadzi się na podstawie dokumentacji 
projektowej i projektu organizacji robót, 
którego zakres należy uzgodnić z inspek-
torem nadzoru inwestorskiego. 
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybu-
chową Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić na podstawie dokumentacji 
strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub 
zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie 
z rozporządzeniem ministra infrastruktury 
z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1135).
5.3. Projekt zagospodarowania placu 
budowy
Dla większych budów lub przy trudnych 
warunkach dla realizacji robót  Wykonaw-
ca opracuje lub zapewni opracowanie 

Fot.: archiwum
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projektu organizacji placu budowy.
5.4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla większych budów, opra-
cuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacji budowy. 
5.5. Projekt technologii i organizacji 
montażu
Montaż obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być pro-
wadzony na podstawie projektu technolo-
gii i organizacji montażu. Wykonawca jest 
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu 
metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu.
5.6. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnio-
nego geodetę, który przeniesie wysokości 
z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową.
5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji 
placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg określony przepi-
sami administracyjnymi o porządku.

Pkt 6. Kontrola, badania i odbiór 
wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót, jakości wyrobów budow-
lanych, zapewni odpowiedni system 

kontroli oraz możliwość pobierania próbek 
i badania materiałów i robót. Wykonaw-
ca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca 
się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produ- 
kcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. Inspek-
tor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych, można stosować wytyczne kra-
jowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6.4. Badania prowadzone przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna być 
zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo 
budowlane. 
Należy podać, że Wykonawca jest zobo-
wiązany do prowadzenia dokumentacji 
budowy, przechowywania jej i udostęp-
niania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów.

Pkt 7. Wymagania dotyczące 
przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
i prowadzenia książki obmiarów
Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres robót wykonywanych zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w ustalonych jednostkach. 
Książka obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych 
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót 
i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami będą obmierzane poziomo, 
wzdłuż linii osiowej, i podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje tech-
niczne nie wymagają dla określonych 
robót inaczej, objętości będą wyliczone 
w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt 
i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają 
być obmierzane wagowo, będą określane 
w kilogramach lub tonach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wyko-
nawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robo-
tach.
Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywa-Fot.: archiwum



5/2005 C  Inżynier budownictwa 

37

T
E

M
A

T
 

M
I

E
S

I
Ñ

C
A

nia. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzch-
ni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi 
do książki obmiarów, względnie umiesz-
czonymi na karcie obmiarowej.

Pkt 8. Odbiór  robót 
budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
odbiór częściowy, odbiór etapowy,
odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po 
okresie rękojmi, odbiór ostateczny (po-
gwarancyjny).
Ponadto występują odbiory przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń tech-
nicznych oraz rozruch technologiczny.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wyko-
nawcy należy zgłaszanie inwestorowi 
do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających.
8.3. Odbiory przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokony-
wania prób, badań i odbioru przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń tech-
nicznych przed dokonaniem końcowego 
odbioru obiektu budowlanego.
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory 
częściowe i etapowe. 
8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu techno-
logicznego decyduje Zamawiający, po-
dając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu
z Zamawiającym, należy określić ogólne 
zasady przeprowadzania rozruchu tech-
nologicznego, podając wymagania, które 
powinien spełnić Wykonawca.
8.6. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie 
i zgodnie z warunkami określonymi w umo-
wie o wykonanie robót budowlanych. 
W specyfikacji technicznej należy podać

główne czynności, które ma wykonać 
Wykonawca.
8.7. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rę-
kojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.
8.8. Odbiór ostateczny – pogwaran-
cyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym lub/oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.
8.9. Dokumentacja powykonawcza, 
instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń
Należy podać, że Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie ewi-
dencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu 
budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wy-
konawca jest obowiązany przygotować 
odpowiednie dokumenty. 

Pkt 9. Rozliczenie robót
Rozliczenia obejmą następujące roboty:
Vroboty tymczasowe i towarzyszące,
Vroboty budowlane i instalacyjne,
objęte zawartą umową o wykonanie 
danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

 Pkt 10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa
Należy szczegółowo podać:
V jednostkę autorską (lub jednostki) do-
kumentacji projektowej wraz z adresem, 
numerami telefonów, faksu, e-mailem,
V zestawienie dokumentacji projektowej 
wraz z autorami poszczególnych branż,
Vliczbę egzemplarzy dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznych, które 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty i ustale-
nia techniczne
Należy podać:
Vpodstawowe akty prawne, które wy-
korzystano przy opracowaniu specyfikacji
technicznych,
Vprzepisy i normy dotyczące ustalenia 
ogólnych wymagań odnośnie do wykony-
wania robót,
Vszczegółowe przepisy, Polskie Normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 
10. każdej szczegółowej specyfikacji
technicznej.

O zakresie  szczegółowych specyfika-
cji technicznych (SST) w następnym 
numerze IB.

VDR INŻ. KAZIMIERZ STAŚKIEWICZ         
Izba Projektowania Budowlanego

Fot.: archiwum
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Z zainteresowaniem przeczytałem  
artykuł  pt. „Niespójne przepisy prawa 
budowlanego ograniczają skuteczność 
i obniżają powagę zawodu architekta 
i inżyniera budownictwa”.
Autor artykułu, poza innymi problema-
mi, wykazuje niespójność przepisów 
art. 36a i 59a ustawy – Prawo budow-
lane, polegającą na tym, że wg art. 
36a ust. 2 (powinno być ust. 5) zmiana 
elewacji budynku stanowi istotne 
odstępstwo od projektu, a nie stanowi 
istotnego odstępstwa zmiana konstruk-
cji obiektu budowlanego. 
Natomiast wg art. 59a dot. obowiązko-
wej kontroli, zmiana elewacji nie jest 
zaliczana do jakichkolwiek odstępstw 
(nieprawidłowości) i inwestor z tego 
tytułu nie ponosi jakichkolwiek konse-
kwencji.
Natomiast zmiany „widocznych 
elementów nośnych układu kon-
strukcyjnego” stwierdzone w trakcie 
obowiązkowej kontroli gotowego obiektu 
będą uznane za odstąpienie istotne, 
podlegające karze.
Byłbym w pełni usatysfakcjonowany, 
gdyby to były tylko te rozbieżności po-
między tymi artykułami wykazane przez 
autora artykułu.
W tabelarycznym zestawieniu porów-
nawczym przepisów Prawa budowlane-
go dot. zmian dokonanych w trakcie bu-
dowy obiektu budowlanego w stosunku 
do projektu budowlanego i warunków 
pozwolenia na budowę autor artykułu 
zmienił niestety brzmienie art. 36a  
ust. 5 pkt 7.
Treść pkt 7 brzmi „ustaleń niniejszego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu”.

Natomiast zapis o treści: „oraz 
nie wymaga opinii, uzgodnień i innych 
dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi” nie jest przyporząd-
kowany temu punktowi, a odnosi się 
do wszystkich wymienionych odstępstw 
wyszczególnionych w pkt 1-7 art. 36a 
ust. 5.
Inaczej mówiąc, zmiana elewacji wg 
art. 36a ust. 5 nie jest odstąpieniem 
istotnym, o ile ta zmiana nie wymaga 
uzyskania opinii, uzgodnień i innych 
dokumentów wymaganych przepisami. 
W taki sposób są stosowane (inter-
pretowane) przepisy art. 36a ust. 5 
na terenie województwa opolskiego. 
Po wielu przemyśleniach uważam, 
że tego artykułu nie można inaczej 
interpretować. Przy takiej interpretacji 
niemalże w każdym przypadku przepisy 
art. 36a ust. 5 nie są spójne z art. 59a. 
Co to oznacza? Oznacza to, że w trakcie 
normalnej kontroli lub oględzin budowy 
przez organ nadzoru budowlanego 
uznaje się wprowadzone zmiany za nie-
istotne, po czym podczas obowiązkowej 
kontroli zmiany te (z wyjątkiem zmian 
elewacji) uznaje się  jako nieprawidło-
wości (istotne zmiany), wymierzając 

inwestorowi karę za każdą nieprawidło-
wość, odmawia się udzielenia pozwo-
lenia na użytkowanie oraz wszczyna 
się procedurę z art. 51 ustawy – Prawo 
budowlane.
Zgadzam się ze stwierdzeniem autora, 
że ogranicza to powagę zawodu archi-
tekta i inżyniera budownictwa, a także 
właściwych organów, szczególnie 
organów nadzoru budowlanego.

 (S. B. z Namysłowa)
 
X
Nie ukrywam satysfakcji z powodu 
potwierdzenia przez Pana moich uwag 
o niespójności przepisów art. 36a 
i 59a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, ponieważ utwierdza mnie 
to w przekonaniu, że zostanie to również 
zauważone i wyeliminowane w trakcie 
kolejnej, czternastej zmiany tej ustawy. 
 Podzielam Pana zdanie, że mimo 
wadliwej redakcji art. 36a ust. 7, należy 
go rozumieć jako określenie dwóch róż-
nych warunków powodujących zaliczenie 
zmian do istotnych, czyli:
a) naruszenia warunków wynikających 
z planu miejscowego lub decyzji o wa-
runkach zabudowy, albo (a nie „oraz”, 

VNiespójne przepisy prawa 
budowlanego
uwagi Czytelników do artykułu opublikowanego w „IB” nr 3/2005

Fot.: archiwum
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jak błędnie napisano w ustawie):
b) spowodowania konieczności uzyska-
nia opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 
dokumentów.
Nie mogę rozwĳać tutaj poważnego te-
matu opiniowania i uzgadniania projektu 
budowlanego, np. przez wyspecjalizo-
wanych rzeczoznawców ds. bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, sanitarno-higie-
nicznych lub zabezpieczeń pożarowych. 
Nadmienię tylko, że w żadnym razie 
nie stawiałbym niżej od ich cennego 
udziału w weryfikacji projektu, potrzeb-
nej do jego opracowania wiedzy tech-
nicznej i odpowiedzialności autorskiej 
projektantów architektury i konstrukcji 
obiektów budowlanych, których dzieła 
zostały niewłaściwie potraktowane 
w art. 36a i 59a Prawa budowlanego. 

Zgadzam się z tym, że art. 36a i 59a 
ustawy – Prawo budowlane nie są 
spójne.
Nie zgadzam się natomiast z poglądem, 
że uznanie odstępstw dotyczących 
elementów konstrukcyjnych za nieistot-
ne stanowi jakiś problem i prowadzi 
do deprecjacji zawodu inżyniera 
budownictwa.
Jeżeli odstępstwo jest nieistotne 
w rozumieniu ustawy, to  zmiany muszą 
być zaakceptowane przez projektan-
ta. Zasadnicza różnica w stosunku 
do odstępstw istotnych polega na tym, 
że nie ma decyzji o zmianie pozwole-
nia na budowę, czyli projekt nie jest 
sprawdzany przez urzędnika, który 

przeważnie na konstrukcji się nie zna 
i sprawdza projekt pod względem 
formalnym. Reasumując, gdyby uznać 
takie zmiany za istotne, wydłużyłoby 
to tylko czas budowy.  

(A. S.) 
 
X
Niezależnie od określenia warunków le-
galizacji zmian, wprowadzanych w trak-
cie budowy w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu budowlanego, uznanie 
w Prawie budowlanym, że w zakresie 
rozwiązań architektonicznych istotne są 
tylko zmiany gabarytu i elewacji obiektu 
budowlanego, a w zakresie rozwią-
zań konstrukcyjnych wszelkie zmiany 
są nieistotne, jest uwłaczające dla 
projektantów tych dwóch podstawowych 
specjalności w zakresie projektowania 
budynków i kubaturowych budowli 
inżynierskich.
 Trudno zrozumieć na czym oparte jest 
stwierdzenie Czytelnika, że „Jeżeli 
odstępstwo jest nieistotne, w rozumie-
niu ustawy, zmiany muszą być zaak-
ceptowane przez projektanta”, skoro 
Prawo budowlane (art. 36a) uznaje 
je za nieistotne, a projektanci, którzy 
nie sprawują na danej budowie nadzoru 
autorskiego, nic nie wiedzą o stanie re-
alizacji projektu budowlanego. Jedynym 
ograniczeniem zmian może być zagro-
żenie obowiązkową kontrolą gotowego 
obiektu budowlanego zgodnie z art. 59a, 
który jest jednak także nieadekwatny.
Do przedstawionych wątpliwości 

co do wartości sprawdzenia projektu 
zmian konstrukcji obiektu budowlanego 
przez urzędnika organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej nadmieniam, 
że ustawą z 27 marca 2003 r. o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane został skre-
ślony ust. 2 w art. 35, który dawał tym 
organom podstawę do nieobligatoryjnego 
badania projektu architektoniczno-
-budowlanego pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-bu-
dowlanymi i obowiązującymi Polskimi 
Normami w zakresie określonym  
w art. 5. 
Niezależnie od oceny skutków tej zmiany 
Prawa budowlanego, trzeba jednak przy-
pomnieć, że zgodnie z art. 20 ust. 2 
projekt architektoniczno-budowlany 
wymaga (z wyjątkami określonymi  
w ust. 3) sprawdzenia przez rzeczo-
znawcę budowlanego lub inną osobę 
mającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w danej specjalności 
bez ograniczeń, co obowiązuje także 
w odniesieniu do projektu zamiennego.

Komentarz: 
VMGR INŻ ARCH. 
WŁADYSŁAW KORZENIEWSKI

Fot.: archiwum

Fot.: archiwum
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NOWE PRZEPISY: 

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o zmia-
nie ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków oraz niektórych 
innych ustaw  
(Dz. U. nr 85, poz. 729).

Wprowadzono wiele zmian m.in. doprecy-
zowano definicję przyłącza kanalizacyjnego
– jest to odcinek przewodu łączącego 
wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią ka-
nalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc 
od strony budynku, a w przypadku jej braku 
do granicy nieruchomości gruntowej.
Ustawa wejdzie w życie 17 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie ministra spra-
wiedliwości z 13 kwietnia 2005 r. 
w sprawie utworzenia Sądu Okrę-
gowego w Przemyślu oraz zmiany 
rozporządzenia w sprawie sądów 
apelacyjnych, sądów okręgowych 
i sądów rejonowych oraz ustalenia 
ich siedzib i obszarów właściwości 
(Dz. U. nr 63, poz. 557).

Na obszarze Sądu Apelacyjnego 
w Rzeszowie utworzono Sąd Okręgowy 
w Przemyślu, którego obszar właściwości 
obejmuje sądy rejonowe w Jarosławiu, 
Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku.
Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 
2005 r.
 

Rozporządzenie ministra sprawie-
dliwości z 13 kwietnia 2005 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
określenia sądów rejonowych 
prowadzących księgi wieczyste  
(Dz. U. nr 63, poz. 558).

Ustalono, że na obszarze właściwości 
nowo utworzonego Sądu Okręgowego 
w Przemyślu znajdują się sądy rejonowe 
prowadzące księgi wieczyste w Jaro-
sławiu, w Lubaczowie, w Przemyślu 

i w Przeworsku. Ustalono także, że na ob-
szarze właściwości nowo utworzonego 
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie znajdują się sądy rejonowe 
prowadzące księgi wieczyste w Legio-
nowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 
w Otwocku i w Wołominie.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mo-
kotowa będą prowadzone księgi wie-
czyste dla gminy Łomianki (dotychczas 
znajdowały się one w Sądzie Rejonowym 
w Nowym Dworze Mazowieckim).
Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 
2005 r.
 

Rozporządzenie ministra sprawiedli-
wości z 13 kwietnia 2005 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
utworzenia sądów gospodarczych 
(Dz. U. nr 63, poz. 562).

Zmieniono i ustalono właściwość wy-
działów sądów gospodarczych w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie 
Rejonowym dla miasta stołecznego War-
szawy i Sądzie Rejonowym dla Warszawy-
-Pragi.
Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 
2005 r.
 

Rozporządzenie ministra infrastruk-
tury z 22 kwietnia 2005 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. nr 75, poz. 664).

Postanowiono, że w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dotyczą-
ce obiektów liniowych finansowanych
z Funduszu Spójności, dla których wnioski 
o dofinansowanie zostały przekazane do Ko-
misji Europejskiej przed dniem 30 września 
2004 r., część informacyjna programu 
funkcjonalno-użytkowego nie obejmuje:

Vdokumentów potwierdzających 
zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów;
Voświadczenia zamawiającego stwier-
dzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
Rozporządzenie weszło w życie 29 kwietnia 
2005 r.
  

Obwieszczenie Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego z 12 
kwietnia 2005 r. w sprawie wykazów 
norm zharmonizowanych  
(M. P. nr 26, poz. 369).

Załącznik nr 3 zawiera wykaz nowo opu-
blikowanych Polskich Norm (PN) wprowa-
dzających europejskie normy zharmo-
nizowane z Dyrektywą 89/106/EWG. 
Wykaz ten obejmuje normy opublikowane 
w okresie od 1.01.2005 r. do 31.03.2005 r.
 

Obwieszczenie ministra finansów
z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 
stawki odsetek za zwłokę od zale-
głości podatkowych  
(M. P. nr 27, poz. 385).

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości po-
datkowych od 28 kwietnia br. wynosi 14% 
kwoty zaległości w stosunku rocznym.
 
TRWAJĄ PRACE NAD: 

Projektem ustawy (przygotowanym przez 
Komisję Infrastruktury Sejmu RP) o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o administracji rządowej w wojewódz-
twie. Projekt przewiduje wyodrębnienie 
nadzoru budowlanego z administracji 
zespolonej i przekształcenie go w admini-
strację specjalną, niezależną od wojewody 
i od starosty. Zgodnie z projektem zostaną 
zlikwidowane obecnie istniejące powia-
towe inspektoraty nadzoru budowlanego, 
a ich kompetencje przejmą okręgowe in-
spektoraty nadzoru budowlanego (w liczbie 
ok. 100 – okręg ma obejmować kilka powia-
tów). Przewiduje się zastąpienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, reprezentującego 
interesy inwestora, instytucją niezależnego 
inspektora nadzoru technicznego. Proponuje 

VKalendarium



5/2005 C  Inżynier budownictwa 

41

P
R

A
W

O

się utworzenie Państwowej Rady Budow-
nictwa jako organu doradczego ministra 
właściwego do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej.
 
ORZECZNICTWO: 

Art. 50 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane stanowi, że postano-
wienie o wstrzymaniu robót traci ważność 
po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, 
jeżeli w tym terminie nie zostanie wydana 
decyzja, o której mowa w art. 51 ust. 1. 
Termin ten powinien być liczony od dnia 
doręczenia postanowienia organowi I in-
stancji, a nie postanowienia ostatecznego. 

Racjonalny bowiem ustawodawca tam, 
gdzie określone skutki wiąże z ostatecznym 
orzeczeniem, wyraża to wprost (wyrok NSA 
 – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu  
z 1 października 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 
2639/2000).

 qqq
Wydatki poniesione na budowę hipermar-
ketów i inne z tą inwestycją związane, 
nie mogą być uznane za koszty związane 
z prowadzoną przez spółkę działalnością, 
gdy przedmiotem działalności gospodar-
czej spółki była działalność handlowa, 
a nie budowlana. Wydatki wynikające 
z obowiązku spełnienia wymogów for-

malnoprawnych nałożonych na inwestora 
przepisami prawa, ponoszone w trakcie 
ww. inwestycji, są niezbędne do budowy 
we własnym zakresie środków trwałych, 
stanowią więc koszt ich wytworzenia 
i jednocześnie wartość początkową wytwo-
rzonego środka trwałego zgodnie z art. 16g 
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (wyrok WSA w Warsza-
wie z 30 grudnia 2004 r. sygn. akt III SA/Wa 
1750/2004).

VKONRAD ŁACIŃSKI
Specjalista w zakresie prawa budowlanego

Firma Pana X sprzedała okna, drzwi 
i pokrycia dachowe opodatkowane 
22% stawką podatku VAT. Były one 
dostarczone do odbiorcy (zlecenio-
dawcy) w ramach zamówionej usługi 
remontowo-budowlanej polegającej na: 
1) wymianie i wstawieniu okien i drzwi 
w budynku mieszkalnym, 2) wstawieniu 
okien i drzwi w budynku mieszkalnym 
nowym (stanie surowym), 3) wymianie 
pokrycia dachowego na nowe w budynku 
mieszkalnym, 4) zamontowaniu pokrycia 
dachowego w budynku nowym. Na kal-
kulację takiej usługi składa się zarówno 
robocizna, transport, jak i zużyte ma-
teriały (okna, drzwi, pokrycia dachowe 
i inne materiały).

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. 
a ustawy z  11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 
535 ze zm.) w okresie od dnia przy-
stąpienia Rzeczypospolitej Polskiej 
do Unii Europejskiej do 31 grudnia 
2007 r. stosuje się stawkę podatku 
VAT w wysokości 7% w odniesieniu 
do robót budowlano-montażowych 
oraz remontów i robót konserwacyjnych 
związanych z budownictwem mieszka-
niowym i infrastrukturą towarzyszącą 
temu budownictwu. Z kolei zgodnie 

Interpretacje podatkowe Urzędu Skarbowego
z ust. 2 przez roboty związane z budow-
nictwem mieszkaniowym i infrastrukturą 
towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budow-
lane dotyczące inwestycji w zakresie 
obiektów budownictwa mieszkanio-
wego i infrastruktury towarzyszącej 
oraz remontów obiektów budownictwa 
mieszkaniowego. Natomiast zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ww. ustawy przez obiekty 
budownictwa mieszkaniowego rozumie 
się budynki mieszkalne rodzinne stałego 
zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:  
111 – budynki mieszkalne jednorodzin-
ne, 112 – budynki o dwóch miesz-
kaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 
– budynki zbiorowego zamieszkania. 
W przedstawionym stanie faktycznym 
przedmiotem umowy są usługi remon-
towo-budowlane dotyczące obiektów 
budownictwa mieszkaniowego, wy-
konane na podstawie zamówionej 
usługi, w skład której wchodzi zarówno 
sprzedaż towarów, robocizna jak i trans-
port. Zatem jeśli przedmiotem umowy 
cywilnoprawnej jest usługa remonto-
wo-budowlana, to brak jest podstaw 
do wyłączenia z niej poszczególnych 
elementów jej ceny do odrębnej sprze-
daży. Do opodatkowania takiej usługi za-

stosowanie ma jednolita stawka podatku 
VAT w wysokości 7% na podstawie cyt. 
przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2. 
Stosownie do treści § 12 ust. 7 
rozporządzenia ministra finansów z 27
kwietnia 2004 r. w sprawie m.in. zasad 
wystawiania faktur (Dz. U. nr 97, poz. 
971), w przypadku dostawy towarów 
lub świadczenia usług objętych stawką 
podatku niższą niż 22% oraz dostawy 
towarów i usług zwolnionych od podat-
ku, faktura powinna zawierać nazwę to-
waru lub usługi (określenie wykonanych 
robót budowlanych) oraz symbol towaru 
lub usługi, określony w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów 
o statystyce publicznej, chyba że ustawa 
lub przepisy wykonawcze do ustawy 
nie powołują tego symbolu. W takim 
przypadku należy podać przepis, 
na podstawie którego podatnik stosuje 
zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Należy zatem zastosować 7% stawki 
podatku VAT do całości świadczo-
nej usługi remontowo-budowlanej 
w obiektach budownictwa mieszka-
niowego.
(Urząd Skarbowy w Płocku, sygn. akt 
1419/UPO-443-21/05/EN)



BUDYNKI BIUROWE
Budynek biurowo-usługowy „Quatro Forum” Wrocław
Inwestor: Spółka ACP Wrocław
Główni wykonawcy: BUDOPOL-WROCŁAW SA Wrocław,
ARCHICOM RI Sp. z o.o. Wrocław
Powierzchnia działki wynosi 7001 m2, powierzchnia 
zabudowy 3122 m2, powierzchnia użytkowa budynku 
17 491 m2, a kubatura 71 740 m3.
Konstrukcja budynku jest żelbetowa szkieletowo-
-słupowa, o siedmiu kondygnacjach nadziemnych. 
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

VBudowa Roku 2004
W rozstrzygniętej 30 maja 15. edycji konkursu „Budowa Roku” przyznano 9 nagród I stopnia w poszczególnych kategoriach. Rekordzistą 
okazała się Skanska – oprócz trzech  statuetek „Budowy Roku 2004”  otrzymała także specjalną nagrodę jubileuszową.

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE
Nowa Warzelnia w Browary WARKA w Warce
Inwestor: Grupa Żywiec SA Browar w Warce
Generalny wykonawca: Skanska SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach
Budynek w rzucie ma kształt litery L. Jego długość 
wynosi 53,0 m, szerokość 44,0 m, a wysokość 24,2 
m. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 3326 m2, 
powierzchnia użytkowa 2530 m2, a kubatura  26 718 
m3  (kubatura wieży 3653 m3 i warzelni  
23 065 m3). Całość prac wykonano w ciągu 9 
miesięcy.

BUDYNKI KULTURY, NAUKI, OŚWIATY, SPORTU I REKREACJI
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
Inwestor: Politechnika Poznańska - Poznań
Generalny wykonawca: Skanska SA Oddział Budow-
nictwa Ogólnego w Poznaniu
Powierzchnia działki  2,36 ha, powierzchnia zabudo-
wy 5262 m2, powierzchnia użytkowa budynku 11 200 
m2, kubatura 73 200 m3. 
Obiekt ma konstrukcję żelbetową monolityczną, 
z płytami stropowymi prefabrykowanymi. Jest 
posadowiony na wzmocnionym podłożu nasypowym. 
Fundamenty, ściany fundamentowe, oporowe, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrz-
ne oraz słupy są żelbetowe. Stropy zastosowano żelbetowe monolityczne oraz typu 
„Filigran”. Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.

Zespół Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie
Inwestor bezpośredni: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego Kraków
Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 
„Probadex” - Kraków
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. Oddział Kpis-Cracovia Kraków
Powierzchnia działki budowlanej 16 700 m2, powierzchnia zabudowy 3779 m2, 
powierzchnia użytkowa budynku 10 785 m2, kubatura 57 135 m3. Cały obiekt jest 
podzielony na oddylatowane od siebie segmenty o 
konstrukcji żelbetowowo-monolitycznej lu stalowej. 
We fragmentach budynku zastosowano konstrukcję 
płytowo-ścianową, płytowo-ryglową bądź płytowo-
-słupową. Budynek jest posadowiony bezpośrednio 
na żelbetowej płycie fundamentowej grubości 50 cm, 
tworzącej wraz z zewnętrznymi ścianami grubości 
30 cm szczelną wannę. Do wykonania konstrukcji 
użyto betonu klasy C25/30 i stal gatunku RB500W. Całość prac wykonano w ciągu 16,5 
miesiąca.

OBIEKTY INŻYNIERII
Most Milenĳny we Wrocławiu
Inwestor: Gmina Wrocław
Inwestor zastępczy: Zarząd Dróg i Komunikacji we 
Wrocławiu
Generalny wykonawca: Skanska SA Oddział 
Budownictwa Mostowego w Skoczowie
Całkowita długość mostu wynosi 973 m. Wysokość 
konstrukcyjna pomostu estakady wynosi 2,5 m, mo-
stu podwieszonego 2,7 m, a trzeciej części mostu od 
2,95 do 6,5 m. Pomost ma 15 przęseł i jest oparty na 
16 podporach: przyczółkach, podporach tarczowych ścianowych, pylonach i podporach 
słupowych. Najdłuższe przęsło nad nurtem rzeki Odry ma rozpiętość 153 m. Pylony w 
kształcie litery H mają wysokość 33 m od poziomu płyty.
Na wykonanie mostu zużyto 40 000 m3 betonu i 6000 t stali.
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Budowa autostrady A2: odcinek Nowy Tomyśl (km 107 + 900) -
- Września (km 209 + 100) woj. wielkopolskie
Inwestor: AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA Poznań
Główny realizator inwestycji: A2 Bau Development Poznań
Główni wykonawcy: Strabag Polska Sp. z o.o. Warszawa/NCC Polska Sp. z o.o. Poznań
Odcinek autostrady Nowy Tomyśl - Września  stanowi 
część autostrady A2. Dwupasmowa autostrada 
z nawierzchnią bitumiczną (dopuszczalny nacisk 
115 kN na oś pojazdu) o długości 87,9 km i łącznej 
powierzchni 2 540 000 m2 (wbudowano 1 055 000 t 
masy bitumicznej). Całość prac wykonano w ciągu 30 
miesięcy.

BUDYNKI MIESZKALNE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budynek wielorodzinny w Gdyni przy ul. Wawrzyniaka 4
Inwestor i główny realizator inwestycji: TBS CZYNSZÓWKA Sp. z  o.o. Gdynia
Główny wykonawca: Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” SA Starogard Gdański
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 5114 m2, powierzchnia zabudowy 905 m2, powierzchnia całkowita budynku 7066 m2, 
powierzchnia użytko wa 5869 m2, w tym mieszkalna 3391 m2, lokali usługowo-handlowych 540 m2, miejsc postojowych samochodów 958 m2. 
Kubatura budynku wynosi 19 987 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

Spółdzielcze i deweloperskie
Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych „Zielony Nugat I” i „Zielony Nugat II” w Warszawie
Inwestor: Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX DROMEX SA Oddział Centralny Warszawa
„Zielony Nugat I” powierzchnia działki budowlanej 9097 m2, powierzchnia zabudowy 4472 m2, powierzchnia użytkowa budynków 
12 232 m2, a kubatura 57 361 m3. „Zielony Nugat II” - powierzchnia działki budowlanej 10 560 m2, powierzchnia zabudowy 4735 m2, 
powierzchnia użytkowa budynków 15 215 m2, a kubatura 78 006 m3. Całość prac wykonano ciągu 36 miesięcy.

OBIEKTY REWALORYZOWANE
Przebudowa zachodniej części płyty Rynku Głównego w Krakowie
Inwestor: Urząd Miasta Krakowa
Generalny wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana INTER-BUD
inż. Stanisław Łukasik Kraków
Nawierzchnia placu o powierzchni 9100 m2 jest złożona z około 222 000 strzegomskich granitowych kostek brukowych, 
włoskiego różowo-czerwonego granitu, grafitowo-czarnego sjenitu oraz kremowego granitu - stanowiącego jeden
z nowych elementów wzoru Rynku Głównego w Krakowie. Całość prac wykonano w ciągu 3 miesięcy.
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W maju odbyło się w Warszawie seminarium 
zorganizowane z okazji jubileuszu Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
W ramach sympozjum pt. „Instytuty Ba-
dawcze Budownictwa w Unii Europejskiej”, 
na którym wygłoszono referaty m.in. na 
następujące tematy: 
• „Rozwój nauki w obszarze inżynierii lądo-
wej a rola Instytutu Techniki Budowlanej”, 
• „ENBRI – Fundamenty współpracy euro-
pejskiej w badaniach naukowych z zakresu 
budownictwa”,  
• „Instytut Techniki Budowlanej jako partner 
wykonawców budowlanych w świadczonych 
przez nich usługach”,   
• „O potrzebie ekonomicznej roli ITB”,  
• „Instytuty badawcze budownictwa w Unii 
Europejskiej na przykładzie CSTB”, 
• „Zadania instytutów badawczych bu-
downictwa na przykładzie Instytutu Techniki 
Budowlanej”. 
Historię działalności ITB przedstawił jego 
dyrektor prof. Stanisław M. Wierzbicki.  

Postanowieniem Prezydenta RP, za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju 
budownictwa oraz osiągnięcia w pracy 
zawodowej odznaczeni zostali:
• Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski – Stanisław M. Wierzbicki
• Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski – Lesław Brunarski
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski – Mirosław Kosiorek, Lech Wysokiński
• Złotym Krzyżem Zasługi – Andrzej Chole-
wicki, Krzysztof Mateja, Michał Wojtowicz, 
Andrzej Zarębski, Jerzy Żurański

V60 lat ITB

VLiczę na pragmatyzm inżynierów 
– mówi redaktor naczelna inżyniera budownictwa

Szanowni Państwo,
15 sekund ma mówca – tyle czasu jest słuchany z uwagą.  Jeśli nie zainteresuje słuchaczy, przestają słuchać. Ile ma redaktor, 
nie wiem, ale myślę, że jeszcze mniej.  Niemniej spróbuję i poproszę o zadanie sobie pytania:

DLACZEGO PISMO, KTÓRE DOSTAJĘ CO MIESIĄC, 
NIE MA BYĆ JESZCZE LEPSZE, BARDZIEJ UŻYTECZNE, CIEKAWSZE?

Geneza tego pytania w punktach:
V„Inżynier Budownictwa” jest stworzony dla Was i Wam ma się podobać.
V Dając znać redakcji o swoich oczekiwaniach, uzyskujecie Państwo jeszcze lepsze pismo.
V Słownik angielskich pojęć, dyskusja o rzeczoznawcach budowlanych, FIDIC, motoryzacja – te działy powstały z inspiracji Czytelników.
V Jestem pewna, że jest więcej tematów, które Państwa interesują: 

O CZYM CHCECIE CZYTAĆ?
Telefon, e-mail, poczta, faks, osobista rozmowa – dla tej sprawy udostępniam wszystkie środki komunikacji. 

Minęło już 15 sekund i tylko pragmatyzm Inżynierów pozwala mi wierzyć, że uzyskam odpowiedź – 
            Barbara Mikulicz-Traczyk      

• Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Andrzej Borowy, Alina Grzegorczuk,
Krzysztof Kasperkiewicz, 
Barbara Kołodziejczyk, Jacek Popczyk
• Brązowym Krzyżem Zasługi 
– Zbigniew Deptuła,  Maria Mikińska, Anna 
Panek, Anna Wolińska-Fick.

14 pracownikom Instytutu zostały przyznane 
przez ministra infrastruktury odznaki honoro-
we „Zasłużony dla budownictwa”.

 (red.)
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Od 1997 roku Hilti aktywnie wspiera proces projek-
towania zakotwień. Najpierw stworzyliśmy programy 
HIDU 2.6, później HAP 3.3. Obecnie wprowadzamy na 
rynek nasz najnowszy program PROFIS. 
PROFIS (z ang. PROFessional Information System) to 
najbardziej zaawansowane narzędzie do projektowania 
zakotwień na polskim rynku. W oparciu o nasze do-
świadczenie, bazując na metodzie ETAG stworzyliśmy 
program wyznaczający nowy standard w projektowaniu 
zakotwień, który zawiera niezbędne aplikacje i stwarza 
nieograniczone możliwości projektowania różnego 
rodzaju konstrukcji.

Innowacyjność 
Program ten oferuje tak oczekiwane do tej pory możli-
wości jak:
Vwiarygodność otrzymywanych wyników
Vswobodny dobór liczby kotew
Vswobodne kształtowanie płyty podstawy
Vrysunki CAD
Vaprobaty techniczne (zamieszczone w programie
 w trybie do edycji i wydruku).
Wysoki poziom wizualizacji 3D ułatwia korzystanie z programu oraz 
daje dużą swobodę podczas projektowania. W prosty i łatwy sposób 
otrzymujemy projekty pewnych i bezpiecznych zamocowań, zgodne
z europejskimi wytycznymi.

Bezpieczeństwo 
Wiedza buduje poczucie bezpieczeństwa 
i zaufanie
PROFIS zawiera w swojej bazie wszystkie niezbędne 
dokumenty do projektowania zamocowań przy użyciu 
techniki kotwienia. W celu weryfikacji zastosowanego 
zamocowania, w programie zamieściliśmy dokumenty 
do wydruku w formacie „PDF”, takie jak:
Vaprobaty techniczne dopuszczające produkt do 
sprzedaży w Polsce
V„Podręcznik techniki mocowań”
Vraporty z badań ogniowych z Brunszwiku lub 
Warrington
Vteorię ETAG Aneks C 
Vteorię SOFA (SOlution for FAstenings) – metoda Hilti 
oparta na ETAG Aneks C.

Elastyczność i efektywność 
PROFIS czyni pracę bardziej efektywną i wydajną
Innowacyjne rozwiązania, które umieszczono w programie PROFIS, 
znakomicie ułatwiają i skracają proces wymiarowania zamocowań 
kotwowych m.in. przez:
Vswobodne kształtowanie płyty podstawy
Vswobodny dobór liczby kotew
Vrysunki CAD,
sprawiają, że zaprojektowane zamocowania są pewne i bezpieczne 
oraz zgodne ze standardami projektowania zakotwień, a czas wyko-
nania projektu znacznie krótszy.

VPROFIS 
Rewolucja w wymiarowaniu zamocowań
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Rewolucja w wymiarowaniu zamocowań 
Swobodne kształtowanie płyty podstawy
Od dziś nie istnieją ograniczenia w projektowaniu płyty podstawy. 
PROFIS to jedyny program na rynku, który oferuje tak szerokie 
możliwości dowolnego tworzenia kształtu mocowanego elementu. 
Elastyczność tego parametru pozwala na szybkie i pewne projekto-
wanie zamocowań w najbardziej nietypowych warunkach.

Swobodny dobór liczby kotew
Program PROFIS eliminuje czasochłonny dobór układu kotew i do-
pasowywanie najbardziej zbliżonego standardowego modelu ETAG. 
Moduł obliczeniowy, umożliwiający projektowanie niestandardowych 
geometrii zamocowania, oparty jest na opracowanej przez Hilti me-
todzie SOFA. Metoda ta bazuje w znacznym stopniu na wytycznych 
ETAG. Wieloletnie doświadczenie i badania Hilti w zakresie techniki 

kotwienia potwierdziły, że metoda SOFA może być wykorzystywana 
w wymiarowaniu zakotwień.

Materiały techniczne, katalogi
Oferujemy Państwu niezwykle prosty sposób zamawiania katalogów, 
broszur, nowości i programów. Wystarczy zadzwonić pod numer naszego
Centrum Obsługi Klienta  tel: 0-801 888 801*, (22) 320 56 00, 
fax: (22) 320 56 01 lub wysłać e-mail: klient@hilti.pl, aby złożyć 
zamówienie na dowolne materiały z oferty Hilti, a my wyślemy je pod 
wskazany przez Państwa adres na terenie całego kraju. Na Państwa 
życzenie prezentację programu PROFIS przeprowadzą w ustalonym 
terminie nasi Inżynierowie-Konsultanci.

HILTI (Poland) Sp. z o.o.,
ul. Puławska 395, 02-801 Warszawa, www.hilti.pl

Łączenie betonu z różnymi elementami konstrukcji budowlanych 
zawsze było punktem krytycznym w projektowaniu zamocowań 
i przysparzało wielu pytań i wątpliwości dotyczących takiego 
połączenia. Aby uniknąć wielu niejasności, PKN wydał normę 
PN-B-03215:1998 „Konstrukcje stalowe. Połączenie z funda-
mentami. Projektowanie i wykonywanie”. W normie tej określono 
zasady projektowania i wykonywania połączeń konstrukcji 
z fundamentami betonowymi, podano w niej rodzaje zakotwień 
oraz wskazano model obliczania połączenia w uproszczonej 
postaci. Analizując zapisy ww. normy, możemy znaleźć w niej 
zalecenia dla projektowania zamocowań jak również wskazówki 
wykonawcze. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej norma 
była podstawowym dokumentem regulującym projektowanie 
i wykonywanie zamocowań w betonie. Z dniem wejścia do Unii 
Europejskiej pojawiły się nowe dokumenty regulujące i opisują-
ce projektowanie zamocowań w betonie za pomocą łączników 
metalowych. EOTA – European Organization for Technical 
Approval wydała dokument ETAG nr 1 Aneks „C”, który w sposób 
precyzyjny definiuje wymiarowanie łączników metalowych.
Metody projektowania podane w ETAG-u nr 1 Aneks „C” oparte są 
na założeniu, że wykonano wymagane testy dla wyznaczenia opty-
malnych warunków zamocowania. Tak więc Aneks „C” jest warun-
kiem wstępnym przy oszacowaniu i ocenie zakotwień. Na potrzeby 
metody ETAG opracowano metodologie badań łączników metalowych 
mocowanych w podłożu betonowym. Dane z europejskich aprobat 
technicznych ETA gwarantują, iż stosując metodę ETAG 
w projektowaniu zakotwień wykorzystujemy wiedzę i doświad-
czenie z wielu krajów w projektowaniu zamocowań w betonie.

Metody projekto-
wania wskazane 
w ETAG Aneks „C” 
znajdują zastoso-
wanie do pojedyn-
czych łączników, 
jak również dla 
grup łączników. 
W przypadku grup 
kotew obciążenia 
przyjmowane są 
dla pojedynczych 
kotew wchodzących w skład grupy, przyjmując sztywny model 
mocowania (ETAG 001 Aneks „C”). Rysunek poniżej.

Wielu producentów i dostawców łączników oferuje darmowe 
oprogramowanie, które bazuje na metodzie wymiarowania 
ETAG 001 Aneks „C” do projektowania zamocowań zgodnie 
z ww. wytycznymi. Programy te są doskonałym wsparciem dla 
konstruktora, który w swej codziennej pracy spotyka się 
z projektowaniem zamocowań.

VMGR INŻ. PAWEŁ WIERZBICKI 
Kierownik linii produktów – Technika Kotwienia

VWytyczne wymiarowania
 łączników w betonie
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Od kilku ostatnich lat obserwujemy w Polsce rosnące zain-
teresowanie wykorzystaniem prefabrykowanych elementów 
żelbetowych i sprężonych jako głównej konstrukcji budynków, 
w tym również obiektów halowych. Wzrost popularności tego 
typu konstrukcji wynika z jednej strony z rachunku ekono-
micznego inwestycji, jak również innych zalet, które posiadają 
„prefabrykaty”.
Wielu wykonawców przypomniało sobie o konstrukcjach 
prefabrykowanych na początku 2004 roku, kiedy to drastyczna 
podwyżka cen stali spowodowała konieczność poszukiwania 
innych rozwiązań. Sytuacja ta pomogła przełamać pewien 
ugruntowany przez lata sposób myślenia, że „stal jest tańszym 
rozwiązaniem”, gdyż tak naprawdę istotnej różnicy nie było 
nawet przed rokiem 2004.
Przy porównywalnych cenach głównej konstrukcji nośnej (cena 
nawet od 125 PLN/m2) konstrukcje prefabrykowane posiadają 
zalety, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na dodat-
kowe oszczędności przy realizacji i eksploatacji budynków 
halowych.
Niewątpliwie najbardziej interesującą korzyścią wynikającą 

z zastosowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych jest 
ich odporność ogniowa. Przewaga prefabrykatów widoczna jest 
szczególnie w porównaniu z konstrukcjami stalowymi. Prak-
tycznie każdy z elementów żelbetowych i sprężonych posiada 
odporność ogniową R60, uzyskanie parametrów R120 lub na-
wet R240 (4 godziny) jest możliwe bez istotnego zwiększenia 
ich ceny. Dla porównania uzyskanie odporności półgodzinnej, 
czyli R30 dla elementów stalowych podraża ich koszt o ok. 
20%. Dzięki zastosowaniu prefabrykatów odpornych na ogień 
można zrezygnować z instalowania stosunkowo drogich syste-
mów tryskaczowych lub oddymiających.
Kolejną zaletą prefabrykatów jest ich trwałość. Elementy 
po zmontowaniu nie wymagają żadnych dodatkowych powłok 
malarskich w czasie całego okresu eksploatacji. Ponad-
to cechuje je duża odporność na większość agresywnych 
substancji chemicznych i biologicznych. Doskonale nadają się 
do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności powietrza 
ze zmiennymi temperaturami. Słupy o pełnych przekrojach 
kwadratowych lub prostokątnych pozbawione wewnętrznych 
kieszeni umożliwiają łatwe utrzymanie czystości, co ma 

Fot. 1 Hala w Stalowej Woli

Fot. 2 Hala w Przeźmierowie k. Poznania

ERGON POLAND Sp. z o.o., Badowo Mściska 12, 96-320 Mszczonów
tel. 0 46/ 857 28 90, 92, 93, 94; fax 0 46/857 28 91, ergon@ergon.pl, www.ergon.pl

PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE
 Z BETONU SPRĘŻONEGO
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ogromne znaczenie dla obiektów przeznaczonych dla przemy-
słu spożywczego.
Istotnym czynnikiem przy realizacji obiektów jest czas. Kon-
strukcje prefabrykowane montowane są w czasie nie dłuż-
szym niż podobnych wymiarów hale stalowe. Dla przykładu 
obiekt o powierzchni 4200 m2 został zmontowany w ciągu 2,5 
tygodnia i to na dodatek w okresie zimowym, gdy tempera-
tura przez kilka dni spadła poniżej -10 stopni. Zapewnienie 
szybkości montażu jest możliwe dzięki odpowiedniemu zapro-
jektowaniu prostych technologicznie połączeń między ele-
mentami, jak również dostarczeniu dobrej jakości elementów 
prefabrykowanych. Wysoka jakość prefabrykatów uzyskiwana 
jest dzięki temu, że elementy te wykonywane są w zakładzie 
produkcyjnym, w którym o wiele łatwiej utrzymać odpowiedni 

reżim technologiczny, a także dokładność wykonania. Zakład 
prefabrykacyjny uniezależnia produkcję elementów od warun-
ków klimatycznych, co ma znaczenie szczególnie w okresie 
zimowym, gdy niska temperatura istotnie ogranicza możliwości 
prowadzenia prac betonowych.
Interesujące cechy elementów prefabrykowanych wynikają 
z ich właściwości konstrukcyjnych. Konstrukcje żelbetowe 
i sprężone charakteryzują się dużą sztywnością. Ma to zasad-
nicze znaczenie dla hal, w których przewidziano transport we-
wnętrzny za pośrednictwem suwnic, dla których norma narzu-
ca ograniczenia w przemieszczeniach poziomych konstrukcji. 
Zastosowanie dźwigarów sprężonych wpływa na ograniczenie 
wysokości konstrukcyjnej obiektu, np. dla pokonania rozpięto-
ści 30 m możemy zastosować element o wysokości w środku 
1,3 m (dla 40 m tylko 1,5 m!). Niska wysokość konstrukcyjna 
zmniejsza ilość m2 obudowy hali, a także wielkość kubatury 
koniecznej do ogrzania.
Przedstawione niżej cztery zrealizowane w Polsce obiekty 
halowe pokazują możliwości swobodnego kształtowania siatki 
konstrukcyjnej oraz wykorzystania przestrzeni użytkowej bu-

dynku. Fotografia 1 przedstawia najprostszy układ – halę jed-
nonawową. Rozpiętości dźwigarów wynoszą tu od 15 do 40 m 
(techniczne możliwości nawet 50 m), rozstaw ram od najbar-
dziej powszechnego 6 m do 9 m w zależności od typu pokrycia 
dachu, które mocowane jest bezpośrednio do dźwigarów. 
Na fot. 2 pokazano halę dwunawową ze słupami wyposażo-
nymi we wsporniki pod belki podsuwnicowe. Rozpiętości naw 
i rozstawy ram podobne jak w przykładzie pierwszym. Kolejny 
przykład konstrukcji pokazany na fot. 3 to obiekt, w którym 
konstrukcję dachu rozwiązano przy wykorzystaniu płatwi. Takie 
rozwiązanie pozwala na zwiększenie rozstawu ram do 20 m. 
Jednakże wraz ze wzrostem rozpiętości płatwi należy się liczyć 
z ograniczeniem długości dźwigarów głównych. Płatwie nad 
podporą mogą zostać podcięte, dzięki czemu istnieje możliwość 
ograniczenia wysokości obiektu. Ostatni model konstrukcji 
przedstawiony na fot. 4, to hala, w której konstrukcji wykorzy-
stano belki wymienne. Główne dźwigary dachowe opierają się 
na słupach lub na podciągach wewnątrz hali oraz na słupach 
zewnętrznych. Rozpiętości belek wymiennych wynoszą od 9 m 
do 24 m, a dźwigarów do 33 m. Wymienione zalety hal prefabry-
kowanych jak ognioodporność, trwałość, szybkość realizacji oraz 
jakość, z pewnością nie wyczerpują wszystkich korzyści pły-
nących z ich stosowania. Niewątpliwym argumentem potwier-
dzającym słuszność wyboru konstrukcji żelbetowej i sprężonej 
jako szkieletu hal będzie wybór inwestorów, takich jak japońska 
Toyota lub francuski Michelin, dla których obiekty realizowaliśmy 
lub realizujemy na terenie Polski.
Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane 
z konstrukcjami prefabrykowanymi, prosimy nie zwlekać. 
Dział wsparcia technicznego firmy Ergon Poland Sp z o.o. 
jest do Państwa dyspozycji w celu znalezienia prawidłowego 
rozwiązania konstrukcji lub wyjaśnienia wszelkich zagadnień 
dotyczących prefabrykatów.

VMGR INŻ PRZEMYSŁAW BOREK, ERGON POLAND SP. Z O.O.

Fot. 4 Hala w Stalowej Woli

Fot. 3 Hala w Łodzi
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Powołane do życia w 1949 r. w krótkim czasie stały się matecznikiem powojennego edytor-
stwa naukowo-technicznego w Polsce, a po kilkunastu latach jednym z czołowych wydawców 
książek specjalistycznych w Europie. WNT publikują podręczniki akademickie, poradniki,  
informatory, przewodniki, leksykony i książki popularnonaukowe z zakresu: matematyki, 
fizyki, chemii, biologii, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, mechaniki, zarzą-
dzania, organizacji i innych dziedzin. Są wydawcą cenionych drukowanych słowników nauko-
wo-technicznych dwu- i wielojęzycznych oraz słowników multimedialnych, zwłaszcza serii 
„Leksykonia – komputerowe słowniki, leksykony i encyklopedie WNT i LexLand”.

VWydawnictwa Naukowo-Techniczne

Z serii „Wspomaganie komputerowe CAD/CAM” wybraliśmy książkę „Mechanika budowli – 
metoda przemieszczeń, metoda Crossa, metoda elementów skończonych”. Wyd. 2 zmien., 
s. 212, rys. 139, tabl. 34, przykł. obl. 22, format 19,4 x 24,5, opr. kartonowa, dyskietka 
z „Programem DSM” autorstwa C. J. Branickiego.
Autorzy: prof. dr hab. inż. T. Chmielewski – kierownik Katedry Mechaniki Budowli Politechniki 
Opolskiej i dr inż. H. Nowak – adiunkt w tejże katedrze, bardzo przystępnie omówili podstawy 
teoretyczne każdej metody oraz za pomocą starannie dobranych przykładów liczbowych przedsta-
wili sposoby ich aplikacji. Chronologia wykładu – od metod klasycznych (metoda przemieszczeń 
i Crossa) do metody elementów skończonych odpowiedniej do obliczeń komputerowych – znacznie 
ułatwia opanowanie MES do analizy statycznej zarówno układów płaskich, jak i przestrzennych. 
Zilustrowano to liczbowymi przykładami obliczeń belek, ram płaskich i przestrzennych, rusztów 
oraz kratownic płaskich i przestrzennych. W załącznikach podano: opis i obsługę programu DSM 
oraz „Instrukcję posługiwania się programem CAL-86” autorstwa prof. E. L. Wilsona z Uniwersyte-
tu Kalifornĳskiego w Berkeley.
Podręcznik o dużych walorach dydaktycznych dla studentów politechnik (wydziałów budowla-
nych i mechanicznych) oraz dla inżynierów pragnących opanować komputerowe metody obliczeń 
statycznych.

W serii „Tworzywa sztuczne” naszą uwagę zwróciła książka: „Polimery konstrukcyjne”. 
Wyd. 2 rozsz., s. 299, rys. 88, tabl. 36, format B5, opr. kartonowa.
Jej autorka, prof. dr inż. Danuta Żuchowska – dyrektor Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw 
Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, znana specjalistka w dziedzinie modyfikacji polimerów
wprowadza czytelnika w – na ogół dość obcy inżynierom budowlanym – świat tworzyw sztucz-
nych. Zwięźle opisuje m.in. ich cechy, klasyfikację, strukturę chemiczną i fizyczną, właściwości,
metody przetwórstwa (mieszanie, formowanie, łączenie), metody badania właściwości (m.in. 
mechanicznych, cieplnych, elektrycznych oraz palności) i sposoby identyfikacji. Najobszerniejszy
rozdział pt.: „Przegląd polimerów konstrukcyjnych” jest cennym źródłem informacji o wszelkiego 
rodzaju polimerach: wysokoudarowych, chemo- i termoutwardzalnych, inżynieryjnych, specjal-
nych, ciekłokrystalicznych, elastomerach oraz ważniejszych mieszaninach i stopach polimero-
wych. Autorka zamieszcza w nim m.in. ważne dla użytkowników informacje o właściwościach oraz 
zakresie zastosowań kilkudziesięciu rodzajów polimerów. Książkę wieńczą użyteczne zestawienia 
nazw handlowych i producentów wybranych polimerów i tworzyw sztucznych oraz ważniejszych 
mieszanin i stopów polimerowych. 
Tę książkę można polecić inżynierom wszystkich specjalności, którzy pragną w odpowiedzialny 
sposób stosować wyroby i elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych.
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Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc: „Konstrukcje spawane. Połączenia”. Wyd. 2 zmien., s. 460, 
rys. 246, tabl. 67, przykł. obl. 9, format B5, opr. kartonowa.
Obaj autorzy są doktorami nauk technicznych (specjalność spawalnictwo) i mają bogate doświadczenie 
zawodowe zdobyte m.in. podczas realizacji poważnych inwestycji za granicą (rurociągi, energetyka). 
Oto przegląd treści; charakterystyka konstrukcji spawanych, dobór stali, naprężenia i odkształcenia spa-
walnicze, pękanie złączy i konstrukcji, zmęczenie konstrukcji, projektowanie i obliczanie wytrzymałościowe 
połączeń, elementy spawane w budownictwie stalowym, połączenia spawane w: zbiornikach, naczyniach 
ciśnieniowych, rurociągach, konstrukcjach maszyn i urządzeń. Omawiane przykłady rozwiązań połą-
czeń uwzględniają wymagania Norm Europejskich, są unaocznione licznymi rysunkami i ilustrowanymi 
zestawieniami tabelarycznymi. To nowe wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone dwoma 
nowymi rozdziałami: o metodach spawania i materiałach dodatkowych do spawania stali konstrukcyj-
nych oraz o nieniszczących badaniach stalowych złączy spawanych. Dzięki temu podręcznik akademicki 
o projektowaniu złączy przeobraził się w kompendium wiedzy o połączeniach w konstrukcjach spawanych, 
przydatne również dla inżynierów projektantów i wykonawców.

Brunon Lejdy: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Wyd. 2, s. 406, rys. 254, 
tabl. 65, format B5, opr. twarda.
Profesor Politechniki Białostockiej, autor wielu publikacji zamieścił w tej książce wszystko to, co jest 
najważniejsze dla inżynierów i techników elektryków zajmujących się projektowaniem, wykonywa-
niem i eksploatacją instalacji elektrycznych. Komentuje podstawową normę PN-IEC-60364 i jej an-
gielski odpowiednik, omawia wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym niskiego napięcia, 
obszernie przedstawia problematykę ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu 1kV, 
ochrony urządzeń przed skutkami zakłóceń w instalacjach, problem doboru i montażu aparatury 
i układów uziemiających i ochrony przeciwporażeniowej oraz opisuje sprawdzenia odbiorcze i eks-
ploatacyjne. Bardzo cenne są zamieszczone na końcu książki dodatkowe informacje, a zwłaszcza 
słowniki przedmiotowej terminologii; angielsko-polski i polsko-angielski.

Konrad Bąkowski: „Sieci i instalacje gazowe”,  s. 664, rys. 399, tabl. 102, format B5, opr. twarda.
Autor ma bogate doświadczenie inżynierskie i pedagogiczne oraz poważny dorobek piśmienniczy 
i publicystyczny z zakresu gazownictwa. Prezentowana książka jest najobszerniejszym kompleksowym 
dziełem z tego zakresu, uwzględnia nowe technologie oraz nowe uwarunkowania formalnoprawne 
(m.in. przepisy i normy krajowe, normy europejskie). Autor omawia kolejno: układy zasilania gazem 
ziemnym, gazociągi, gazomierze i stacje pomiarowe, reduktory ciśnienia, stacje gazowe, obliczanie 
sieci gazowych, sporządzanie dokumentacji projektowej, przyłącza do budynków, wentylację pomiesz-
czeń i odprowadzanie spalin, wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych, kotły gazowe, zbiorniki 
i instalacje gazu płynnego, przemysłowe instalacje gazowe. Wszystkie tematy są przedstawione 
w stopniu szczegółowości odpowiadającym potrzebom inżynierów projektantów, wykonawców i dozoru 
technicznego sieci i instalacji gazowych.

Howard Rheingold: „Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania 
możliwości umysłu”. Tłum. z ang. Jacek Szporko, s. 420, il. 24, format B5, opr. kartonowa. 
Seria „Ludzie-Komputery-Informacja”.
Znany autor wielu książek na temat możliwości ludzkiego umysłu prowadzi nas przez fascynujące 
dzieje sukcesów i klęsk ekscentrycznych geniuszy, wizjonerów i indywidualistów, których pomysły 
i działania miały decydujący wpływ na rozwój techniki komputerowej. Trudno oderwać się od tego 
tekstu, co jest również zasługą tłumacza. Książka dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak osią-
gnięto to, że „…każda nowoczesna zabawka dziecięca i każde urządzenie gospodarstwa domowego 
zawiera obecnie więcej mocy obliczeniowej niż cały Departament Obrony USA w 1955 r.”.

Opracował: 
VMGR INŻ. EUGENIUSZ PILISZEK  
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Osoba kupująca samochód, niezależnie od tego czy używany, 
czy nowy, rozważa różne kryteria wyboru auta. W realiach 
naszego kraju czynnikiem decydującym o ostatecznej decyzji 
wciąż pozostaje cena oraz koszty związane z eksploatacją 
pojazdu.

Kupujący staje często przed wyborem – czy bardziej opłaca się 
nabyć samochód z silnikiem diesla, którego cena zakupu jest 
wyższa, czy też zdecydować się na tańszą wersję benzynową, 
z którą związane są wyższe koszty eksploatacyjne.

Oba rozwiązania mają swoich zwolenników, często zażarcie 
przekonywujących do swoich racji. Oczywiście cena i później-
sze koszty utrzymania samochodu, związane z ceną benzyny 
i ropy, stanowią główną kartę przetargową – jednak nie jedyną. 
Pod uwagę brane są także inne parametry, jak choćby uzyski-
wane osiągi obu typów silników. 
Diesle, które pod tym względem zawsze były  słabsze od „ben-
zynowców”, zostały w ostatnich latach znacznie unowocze-
śnione, tak iż niejednokrotnie są  jeśli nie lepsze, to przynaj-
mniej porównywalne do swoich benzynowych odpowiedników. 
Pod uwagę brany jest również komfort jazdy danym typem 
samochodu, związany z kulturą pracy silnika, a także jego 
oddziaływanie na środowisko. Ten ostatni czynnik w Polsce 
zaczyna powoli odgrywać coraz większą rolę. 

Obecnie zaobserwować można w całej Europie, w tym również 
i w Polsce, systematyczny  wzrost udziału samochodów 
osobowych napędzanych silnikiem wysokoprężnym. Średnia 
unĳna przekroczyła już 40% ogólnej liczby sprzedaży aut no-
wych. W Polsce udział ten w pierwszych miesiącach tego roku 

kształtuje się na poziomie 26% – na przełomie 10 ostatnich 
lat wzrósł z niecałych dwóch (!) procent. Na polskim rynku 
znaczny spadek sprzedaży aut nowych dotyczy obu typów na-
pędu. Jednak w przypadku modeli z silnikami wysokoprężnymi 
mamy do czynienia z regresją na mniejszą skalę.

Wszyscy liczący się producenci mają już w swojej ofercie 
tego typu silniki. Jeśli nie posiadają własnych konstrukcji, 
to stosują wykupione licencje innych producentów. Aby utrzymać 
pożądany poziom sprzedaży, koncerny oferują silniki diesla już 
w najmniejszych samochodach, jak np. w 1,3-litrowym Multĳet
w Pandzie, gdzie dotąd dominowały silniki benzynowe. 

Boom na diesle jest widoczny głównie na rynkach europej-
skich. W Stanach Zjednoczonych wciąż modne są silniki 
benzynowe o dużej mocy i pojemności. Choć nie da się ukryć, 
iż udział „ropniaków” również tam znacznie się zwiększył.

Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, należałoby spojrzeć od-
rębnie na specyfikę polskiego rynku motoryzacyjnego oraz bardziej
globalnie – europejskim. 
Diesle w Polsce utożsamiane były z samochodami zachodnich 
marek. Na naszych drogach jeździły głównie auta rodzimej produk-
cji (Fiat 125p i 126p, Polonez), a także wytwarzane przez bratnie 
kraje z obozu socjalistycznego (Wartburg, Trabant, Skoda czy Woł-
ga). A te napędzane były silnikami benzynowymi przede wszystkim 
dlatego, że były łatwiejsze pod względem konstrukcyjnym. 

W szerszym ujęciu, europejskim czy nawet światowym, silniki 
wysokoprężne zawdzięczają swój rozkwit kilku czynnikom. 

Volkswagen – silnik FSI

Fiat Panda

VTrudny wybór
Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy lepszy jest diesel, czy silnik napędzany benzyną. 
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Przede wszystkim dorównują benzynowcom pod względem 
trwałości oraz niezawodności. Niewiele tracą jeśli chodzi 
o moc, dynamikę i elastyczność, przy porównywalnych po-
jemnościach jednostek napędowych, dzięki czemu uzyskiwa-
nymi osiągami – przyspieszenie oraz maksymalne prędkości 
– niejednokrotnie przewyższają benzynowe odpowiedniki. 
To zasługa użytych najnowocześniejszych technologii, takich 
jak system common- rail czy pompowtryskiwacze. Jednak 
nowoczesna technologia łączy się z koniecznością specjali-
stycznej obsługi w warsztatach samochodowych, z użyciem 
najnowocześniejszego wyposażenia. 

Domeną wersji benzynowych pozostają wciąż silniki o małych 
i największych pojemnościach skokowych. Te najmniejsze, 
do pojemności 1,1-1,2 litra, i tak osiągają już bardzo niski 
poziom zużycia paliwa, tak więc konkurowanie z nimi przez 
jednostki wysokoprężne mĳa się z celem. Natomiast ogrom-
ne silniki o pojemnościach przekraczających nawet 5 000 
cm3, znane przede wszystkim z amerykańskich krążowników 
szos, jak np. wprowadzony po latach ponownie do sprzedaży 
legendarny już silnik Hemi (5,7 l, 340 KM) w modelu Chrysler 
300C, mają swoich zwolenników również na Starym Konty-
nencie. Ale dla nich liczy się wyłącznie moc. Podobnie jest 
w przypadku sportowych modeli, gdzie na pierwszym miejscu 
liczą się osiągi.

I w końcu kwestia cen obu rodzajów paliw oraz samych samo-
chodów. Niewątpliwie na popularność diesli miała i ma wpływ 
wciąż wysoka cena benzyny. I choć cena zakupu porówny-
walnego samochodu z jednostką wysokoprężną jest o kilka, kil-
kanaście procent wyższa, to późniejsze jego użytkowanie jest 
znacznie tańsze. Z jednej strony tankuje się mniej, a z drugiej 
olej napędowy jest w sprzedaży sporo tańszy.

Generalnie, bo w Polsce ta relacja nie jest tak oczywista. 
Obecnie w naszym kraju cena litra oleju napędowego jest 
o 0,30-0,40 zł niższa od litra benzyny. A jeszcze 2-3 lata 
temu różnica ta przekraczała 60 gr. Przed kilkoma miesiącami 
doszło do sytuacji, iż ceny te prawie się wyrównały. Wynikało 

to chyba bardziej z polityki cenowej koncernów paliwowych, niż 
z rzeczywistej tendencji na rynkach światowych.

Przy obecnym poziomie cen samochodów nowych oraz paliw 
wynika, iż nabywcy zacznie opłacać się zakup droższego 
diesla po przejechaniu ok. 70 tysięcy kilometrów. Im auto 
jest z niższej półki cenowej, tym prędzej ten „zysk” zostanie 
osiągnięty. Np. dla samochodów z przedziału cenowego od 40 
do 50 tys. zł – już nawet po około 50 tys. km, zaś dla modeli 
powyżej 80 tys. zł – dopiero po ok. 90 tys. km. Warto zauwa-
żyć, że za naszą zachodnią granicą dysproporcje w cenach obu 
rodzajów paliw są większe i szybciej zwraca się zakup diesla. 
Jeśli w podobnym kierunku podążą ceny paliw na naszym 
rynku, można spodziewać się dalszego wzrostu popularności 
aut z silnikami wysokoprężnymi.

Niemożliwe jest proste porównanie silników benzynowych 
z dieslami i wskazanie zdecydowanego zwycięzcy. Ostateczny 
werdykt zależy bowiem od zbyt wielu aspektów, często o dość 
subiektywnym charakterze. Również chcąc dokonać porów-
nania wyłącznie od strony ekonomicznej, niemożliwe jest 
jednoznaczne rozstrzygnięcie, gdyż zbyt wiele zależy od cen 
paliw w przyszłości oraz od indywidualnych preferencji kierow-
ców. Tak więc ciężko wyrokować, czy udział w sprzedaży diesli 
będzie wciąż rósł. Tym bardziej że coraz bliżej do szerszego 
wejścia na rynek modeli z alternatywnymi źródłami napędu, 
takimi jak hybrydy, czy też modele napędzane paliwem wodo-
rowym lub ogniwami paliwowymi.

VOpracowanie: 
Redakcja mojeauto.pl 

Fot. archiwum: Fiat, Daimler-Chrysler, Volkswagen

Volkswagen – silnik TDI

Mercedes z silnikiem FSI 
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Taras jest w polskich warunkach elementem konstrukcji budynku 
zawierającym najwięcej chyba paradoksów. Zwłaszcza taras 
nad ogrzewanym pomieszczeniem użytkowym. Projektowanie 
tarasu powinno się zaczynać od zaplanowania rozłożenia płytek 
ceramicznych (jeżeli taka nawierzchnia jest przewidywana), 
a wykonywać począwszy od płyty konstrukcyjnej. Najchętniej 
stosowana jest na tarasach nawierzchnia najmniej korzystna  
z punktu widzenia technologicznego. Bardzo często w projektach 
szczegółowe rozwiązanie materiałowe tego jednego z najtrud-
niejszych elementów jest traktowane enigmatycznym zapisem 
„rozwiązanie systemowe”.

Wykonywanie poszczególnych warstw tarasu zaczyna się od 
poziomu płyty konstrukcyjnej. Na oczyszczonej i odpylonej 
nawierzchni płyty betonowej, po jej zwilżeniu i doprowadzeniu do 
stanu matowo wilgotnego, należy wykonać warstwę spadkową. 
Do jej wykonania rekomenduje się, w zależności od wymaganej 
grubości, zastosowanie zaprawy szybko twardniejącej 
Ceresit CN 83 lub szybko twardniejącej masy posadzkowej 
Ceresit CN 87. Warstwę spadkową należy ułożyć na żelbetowej 
płycie konstrukcyjnej tarasu wykonując w tym celu warstwę 
kontaktową przygotowaną z zastosowaniem emulsji kontaktowej 
Ceresit CC 81. Wykonanie warstwy spadkowej na tym poziomie 
powoduje, że pozostałe warstwy tarasu będą posiadały jednako-
wą grubość na całej jego powierzchni.

Po wykonaniu warstwy spadkowej, wzdłuż   krawędzi tarasu 
mocuje się na niej pierwszą warstwę obróbki blacharskiej za 
pomocą śrub na dyblach plastikowych osadzanych w podłożu na 
silikonie. Aby zapobiec sprężynowaniu blachy między punktami 
mocowania można ją dodatkowo przykleić klejem montażowym 
Ceresit CB 400.

W dalszej kolejności, na warstwie spadkowej należy wykonać 
pierwszą warstwę hydroizolacji, która równocześnie będzie sta-
nowiła paroizolację zabezpieczającą następne warstwy tarasu 
przed wnikaniem pary wodnej z ogrzewanego pomieszczenia  
pod tarasem. Para wodna, docierając do wyżej położonych  
i chłodniejszych, w okresie zimowym, warstw tarasu, mogłaby 
ulec skropleniu i „wrócić” do pomieszczenia w postaci zawilgo-
ceń na suficie w pomieszczeniu pod tarasem i stać się znakomi-
tym podłożem dla rozwoju grzyba pleśniowego. Hydroizolację tę 
należy wyprowadzić na ściany okalające taras (ściany budynku, 
barierka murowana) najwyżej jak to będzie technicznie możliwe. 
Do wykonania rekomenduje się membranę izolacyjną 
Ceresit BT 12 lub Ceresit BT 21, układaną na podłożu zagrun-
towanym preparatem bitumicznym Ceresit BT 26. Izolację tę 

należy też wyprowa-
dzić na zamontowaną 
obróbkę blacharską. 
Przed ułożeniem 
izolacji, w styku warstwy 
spadkowej ze ścianami, 
należy wykonać fasety 
(wyoblenia) o promieniu około 4 cm, np. z zaprawy cementowej 
1:3 z emulsją Ceresit CC 81, na warstwie kontaktowej z tą 
samą emulsją.

Z poziomu wykonanej izolacji musi być możliwość wyprowadze-
nie wody i wilgoci. Można to zrealizować za pomocą specjalnej 
maty drenażowej albo geowłókniny o gramaturze co najmniej 
300 g/m2, albo też przez zastosowanie płyt ze styropianu 
ekskrudowanego o specjalnie profilowanych rowkach umożli-
wiających spływ wody zgodnie ze spadkiem na zewnątrz, poza 
obrys warstw tarasu. Płyty ze styropianu ekskrudowanego są 
w tym przypadku równocześnie izolacją termiczną tarasu. W 
przypadku zastosowania maty drenażowej lub geowłókniny, na 
tych materiałach układa się izolację termiczną z twardych płyt 
styropianowych.

Od góry izolację termiczną należy zabezpieczyć warstwą geow-
łókniny o gramaturze około 150 g/m2. Nie zaleca się stosowania 
w tym miejscu warstwy folii budowlanej. Geowłóknina jest 
równie dobrą warstwą poślizgową, ale równocześnie nie stanowi 
przegrody dla migracji pary wodnej i wilgoci. 

Na zabezpieczonej powierzchni należy wykonać warstwę 
jastrychu cementowego o grubości co najmniej 45 mm. Do tego 
celu rekomenduje się szybko twardniejącą masę posadzkową 
Ceresit CN 87. Można ją zastąpić warstwą z betonu klasy C 
20/25 lub wyższej. Wytrzymałość na ściskanie materiału na 
bazie cementu w tej warstwie ma znaczenie nie tylko ze względu 
na przeniesienie obciążeń  mechanicznych z nawierzchni tarasu, 
ale również na wielkość odkształceń termicznych tego elementu. 
W zależności od składu betonu, współczynnik rozszerzalności li-
niowej betonu może się różnić nawet dwukrotnie. Wprowadzenie 
zbrojenia wpływa na zmniejszenie wartości tego współczynnika i 
uniezależnienie jego wielkości od składu betonu.

Taras, w naszym klimacie, pracuje w bardzo trudnych warun-
kach. W skrajnym przypadku różnica temperatur na powierzchni 
tarasu, przy ekspozycji południowej, w ciągu roku może przekro-
czyć nawet wartość 100˚C. Zimą temperatura rzędu -30˚C nie 
jest w naszym kraju czymś niespotykanym, natomiast nagrzanie 

VParadoks na tarasie
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się ciemnej okładziny ceramicznej, przy południowej ekspozycji, 
latem do temperatury rzędu 70˚C jest również osiągalne. Zmia-
na długości płyty betonowej o boku 6 m spowodowana różnicą 
100˚C może wynieść od 6 do 12 mm. Dla skompensowania tych 
odkształceń niezbędne jest wykonanie szczelin dylatacyjnych.
Jeżeli jastrych cementowy jest wykonany z masy Ceresit CN 87 
lub warstwę dociskową stanowi płyta żelbetowa o wytrzymałości 
betonu zbliżonej do parametrów CN 87, to pola dylatacyjne tej 
warstwy jastrychu mogą być rzędu 20 – 25 m2, jeśli spełnione 
zostaną poniższe warunki:
• pole dylatacyjne jest figurą wypukłą, najlepiej prostokątem;
• stosunek boków pola dylatacyjnego zawiera się w przedziale 
od 1:1 do 1:2;
• w przypadku zmiany kształtu tarasu, uskoku, na przedłużeniu 
linii ścian wykonane są dodatkowe szczeliny dylatacyjne;
• na powierzchni jastrychu jest wykonana mineralna izolacja 
przeciwwodna z elastycznej powłoki uszczelniającej 
Ceresit CR 166;
• płytki ceramiczne stanowiące nawierzchnię tarasu są klejone 
do warstwy hydroizolacji za pomocą kleju elastycznego 
Ceresit CM 17 lub Ceresit CM 18;
• pola dylatacyjne płyty ceramicznej (okładziny z płytek) 
wynoszą 5-6 m2.   
W innym przypadku pola dylatacyjne jastrychu nie powinny 
przekraczać 10m2.

W przypadku jastrychu, należy oczywiście wykonać dylatację od-
dzielającą posadzkę od ściany za pomocą odpowiednich przekła-
dek, a pozostałe szczeliny wykonać techniką nacinania. Szerokość 
nacinanych szczelin powinna wynosić  co najmniej 
6 mm, a głębokość nacięcia dochodzić do grubości jastrychu.  
Po wykonaniu nacięcia i oczyszczeniu szczeliny z pyłu, należy  
w niej osadzić polipropylenowy sznur dylatacyjny o średnicy 
większej od szerokości nacięcia o przynajmniej 20%. Sznur ten tak 
powinien być ustawiony w szczelinie, aby lekko wystawał ponad 
poziom jastrychu. Żeby pod naciskiem nie zapadał się  
 w głąb szczeliny, należy przygotować mu podbudowę,  
np. z montażowej piany poliuretanowej .
W jastrychu muszą też być wykonane szczeliny dylatacyjne w 
miejscach, gdzie jest dylatowana cała konstrukcja budynku.  
Na powierzchni jastrychu, na obwodzie tarasu, należy ułożyć 
drugą warstwę obróbki blacharskiej. Powierzchnie blach, w pasie 
zakładanego styku z izolacją podpłytkową, należy dwukrotnie prze-
malować farbą epoksydową Ceresit CD 31 lub gruntem epoksydo-
wym Ceresit CF 41. Po wykonaniu drugiej warstwy malowania, na 
świeżo farbę przesypać wysuszonym ogniowo piaskiem kwarco-
wym. Po związaniu farby nadmiar piasku trzeba usunąć.

Po wykonaniu szczelin dylatacyjnych, na powierzchni jastrychu 
należy ułożyć drugą warstwę hydroizolacji, tym razem  

z mineralnej, elastycznej powłoki uszczelniającej Ceresit CR 
166. Powłokę tę nanosi się na podłoże przynajmniej w dwu 
warstwach. Na świeżo, w pierwszej warstwie izolacji wszystkie 
szczeliny dylatacyjne, nacinane i obwodowe oraz styk z obróbką bla-
charską, należy uszczelnić przez wklejenie taśmy Ceresit CL 152. 
Ważne jest zaznaczenie osi przebiegu szczelin dylatacyjnych w 
jastrychu na stałych elementach konstrukcji budynku, by potem 
można było je odwzorować w płycie ceramicznej.
Powłokę hydroizolacyjną należy wyprowadzić na obróbkę bla-
charską. W celu uzsykania dobrego połączenia materiałów w tym 
miejscu, przed nałożeniem izolacji na tak przygotowane podłoże 
można nanieść izolację z CR 166. 

Po wykonaniu mineralnej hydroizolacji, należy do niej przykleić 
płytki ceramiczne przy użyciu elastycznych klejów mineralnych 
Ceresit CM 17 lub Ceresit CM 18. Na powierzchni tarasu płytki 
koniecznie trzeba kleić metodą kombinowaną, aby nie powstały 
pustki pod płytkami. Płytki na powierzchni tarasu należy tak 
rozłożyć, aby linie spoin między płytkami pokrywały się z osiami 
szczelin dylatacyjnych w jastrychu. Płytki z nawierzchni cera-
micznej nie mogą przekrywać szczelin dylatacyjnych wykona-
nych w jastrychu.
W miejscu występowania szczelin dylatacyjnych rekomendowa-
ną spoinę mineralną Ceresit CE 43 należy zastąpić wypełnie-
niem z silikonu Ceresit CS 25. Dla zapewnienia dobrej przyczep-
ności do podłoża, przed ułożeniem silikonu, krawędzie płytek  
w szczelinie należy zagruntować preparatem Ceresit CS 34.
Oprócz „przeniesienia” szczelin dylatacyjnych z jastrychu na 
poziom okładziny ceramicznej, należy wykładzinę tę podzielić na 
pola dylatacyjne o powierzchni 5-6 m2, również przez zastąpie-
nie spoiny mineralnej wypełnieniem silikonowym.

Aby uniknąć zbyt dużej liczby docinanych płytek, przy odwzoro-
wywaniu przebiegu dylatacji w jastrychu, zaleca się rozpoczy-
nanie projektowania tarasu od zaplanowania rozłożenia płytek. 
Przy układaniu ważne jest, aby płytki tarasu „wchodziły” pod co-
kolik wykonywany na ścianie. W głębi tego styku umieszcza się 
sznur dylatacyjny i opiera na nim wypełnienie silikonowe. Sznur 
polipropylenowy nie wykazuje adhezji do silikonu i w ten sposób 
materiał wypełniający ma zapewniony płaski stan naprężenia. 
Trzeba jeszcze tylko zapewnić, aby głębokość wypełnienia nie 
przekraczała 2/3 jego szerokości. Wówczas uzyskuje się szczel-
ne, elastyczne połączenie między okładziną a cokolikiem.

Henkel Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta: 
tel.: 041 371 01 00 fax: 041 374 22 22
www.ceresit.pl, infolinia: 0 800 120 241 



PROPONUJEMY NAJWYŻSZEJ KLASY SPRZĘT:
wielofunkcyjne palownice i wiertnice 

 (wraz z osprzętem: głowice obrotowe, oscylatory)
młoty hydrauliczne
wibratory (wibromłoty)
recykler asfaltowy
mobilne wytwórnie mieszanek 

 mineralno-bitumicznych
platformy samo-podnoszące

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG:
pogrążanie pali prefabrykowanych o dowolnym przekroju
pogrążanie i wyciąganie stalowych ścianek szczelnych
pogrążanie elementów stalowych o profilach otwartych 
i zamkniętych
wykonywanie pali wierconych, pali typu CFA i FRANKI
wykonywanie przesłon bentonitowych /WIPS + DSM/
wykonywanie pali „in-situ” 
stabilizacja gruntu (VIBREX, DSM, kolumny kamienne, 
żwirowe, piaskowe oraz cementowo-wapienne)

KDM Dariusz Mazur
Siedziba: 27-353 Rzeczniów 24
Biuro: 04-048 Warszawa, ul. Kompasowa 1/47A
tel/fax: +48 22 8700982, tel: +48 603300610
www.kdm.future-net.pl, e-mail: darek.kdm@future-net.pl

WYKONAWSTWO – SPRZEDAŻ – WYNAJEM – SERWIS
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Wiodącym artykułem miesięcznika 
„DROGOWNICTWO” nr 4, opracowanym 

przez Macieja Radzikowskiego, jest: System oceny stanu nawierzchni (SOSN) – po 
15 latach.  Pierwsze wytyczne oceny stanu nawierzchni wdrożono przed 15 laty. 
System po kilku modyfikacjach jest nadal stosowany. Modyfikacje polegały głównie 
na zmechanizowaniu badań i zautomatyzowaniu obliczeń. Administracja drogowa 
corocznie zbiera dane o spękaniach, równości, koleinach, cechach powierzchnio-
wych i śliskości nawierzchni. Te cechy kwalifikowane są do czterech klas stanu 
nawierzchni: dobry, zadowalający, niezadowalający i zły. Funkcjonowanie systemu 
podsumowano na spotkaniu jubileuszowym, w grudniu 2004 r.

W majowym numerze czasopisma 
„Gaz,Woda i Technika Sanitarna” 
zamieszczone zostały dwa artykuły zwią-

zane z szeroko pojętą dziedziną gazownictwa. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na artykuł poświęcony wkładom kominkowym i kominkom na paliwo stałe  
w świetle normy PN-EN 13229: 2002.
W części dotyczącej dziedziny wodociągów i kanalizacji można znaleźć 6 artyku-
łów o bardzo zróżnicowanej treści. Artykuł A. Kisiela dotyczy tematyki związanej 
ze zbiornikami retencyjnymi, które były już przedmiotem wcześniejszych publi-
kacji. Unikatowy charakter ma artykuł poświęcony badaniom przepustowości 
zaworu opróżniającego firmy Roediger stosowanego w kanalizacji podciśnie-
niowej. Można przypuszczać, że pojawią się kolejne artykuły poświęcone temu 
bardzo istotnemu zagadnieniu.
Uzdatnianiu wody poświęcony jest  artykuł dotyczący ponadnormatywnej zawar-
tości azotanów w wodach wgłębnych. Autorki przedstawiły technologię uzdat-
niania tych wód przy uwzględnieniu innych zanieczyszczeń oprócz azotanów. 
Przeanalizowały też zdolności jonowymienne zastosowanych anionitów.
Kolejny artykuł poświęcony jest zagadnieniu zastosowania polimerowych 
membran ultra- i mikrofiltracyjnych w biologicznym oczyszczaniu ścieków. 
Jest to zagadnienie niezwykle aktualne w kontekście modernizacji i rozbudowy 
wielu oczyszczalni ścieków w Polsce. Z oczyszczaniem ścieków, a zasadniczo 
z oczyszczaniem wód osadowych, związany jest kolejny artykuł, gdzie Autorzy 
omawiają zastosowanie reaktora Sharon do oczyszczania tych wód. Jest to też 
bardzo aktualny artykuł w swojej treści, gdyż w wielu oczyszczalniach ścieków  
w Polsce problem oczyszczania wód osadowych nie został rozwiązany, a wyma-
ga rozwiązania ze względu na to, że wody te zawierają bardzo duże ilości związ-
ków azotu, które negatywnie wpływają na proces oczyszczania ścieków.

Miesięcznik „Materiały Budowlane“ – technolo-
gie – rynek – wykonawstwo to źródło fachowej 
wiedzy o nowoczesnych wyrobach i technolo-

giach budowlanych, ciekawych realizacjach, aktualnych przepisach prawnych  
i ekonomicznych z dziedziny budownictwa, rynku budowlanym.
W nr 4/2005 ukazały się dwa tematy wydania: „Ściany i elewacje” oraz „Drogi, 
mosty”, w których w sposób kompleksowy zaprezentowano aktualną wiedzę  
z tych dziedzin. Szczególnie polecamy artykuły: „Polski rynek wyrobów do wzno-
szenia ścian”, „Odporność ogniowa ścian”, „Strategia rozwoju sieci dróg kra-
jowych w latach 2005-2013”, „Perspektywy rozwoju nawierzchni betonowych  
w Polsce”, „Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a trwałość obiektów 
mostowych”.
Zachęcamy również do lektury stałych działów:
V„Podręcznik Fizyki Budowli”- część XI , poświęcona jest przenoszeniu ciepła 
przez przegrody;
V„Konferencje”, w którym omówiono tegoroczne forum „Termomodernizacja 
2005” oraz Ogólnopolską Konferencję „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” 
(WPPK); 
V„Rynek budowlany”, zawierający artykuły dotyczące produkcji wyrobów 
budowlanych w lutym 2005 r.,sprzedaży produkcji budowlano-montażowej 
i produkcji sprzedanej budownictwa w okresie styczeń-luty 2005 r.;
V„ Vademecum Unijne”, poświęcone zasadom oceny zgodności wyrobów 
budowlanych zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWC oraz systemowi normalizacji 
funkcjonującemu  w Unii  Europejskiej.

W numerze 5 (172) 05 ukazał się wywiad  
z podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury dr. inż. A. Bratkowskim 

przeprowadzony przez redaktora W. W. Golińskiego. Minister potwierdził, że  
w roku 2004 nastąpiła nowelizacja prawa zamówień publicznych oraz trudności 
legislacyjne, na jakie napotyka zmiana ustawy o Zagospodarowaniu przestrzen-
nym kraju. Określił cele, jakie wynikają dla resortu budownictwa w NPR 2007 
– 2013, szczególnie w działaniach na rzecz budownictwa mieszkaniowego.
Elektryczność na budowie – wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy.  
Autor na tle obowiązujących przepisów podaje zakres działań projektanta,  
wykonawcy w bezpiecznym zagospodarowaniu placu budowy, uwzględniając 
między innymi warunki wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury 
(Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 § 14.1).  

W numerze majowym naszego czasopisma znaj-
duje się m.in. ciekawy artykuł pt. Zwiększenie 
efektywności energetycznej i ekonomicznej sko-

jarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika 
ciepła, w którym przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem zasob-
ników ciepła w układach z gazowymi modułami kogeneracyjnymi. Przedstawiono 
bilans energii oraz uwarunkowania energetyczne pracy układu z zasobnikiem 
ciepła. Zaproponowano metodykę oceny efektywności energetycznej systemu. 
Przedstawiono zasady optymalizacji termodynamicznej i ekonomicznej doboru 
zasobnika. Przeprowadzono przykładową analizę doboru zasobnika w ramach 
projektu demonstracyjnego małej elektrociepłowni z silnikiem gazowym.
W numerze tym można również przeczytać artykuł: O uszkodzeniu kotłów grze-
wczych i jego przyczynach. Opisano w nim uszkodzenia wodnych kotłów, które 
pojawiły się po krótkim czasie eksploatacji. Stwierdzono, że przyczyną było 
niewłaściwe ich podłączenie i zasilanie źle uzdatnioną wodą. Zwrócono uwagę 
na pojęcie wody zasilającej, które w odniesieniu do kotła i instalacji grzewczej 
może powodować pomyłki. 
Czytelnikom zainteresowanych budownictwem jednorodzinnym polecamy Opis 
systemu grzewczo-wentylacyjnego z podłogowym rozprowadzeniem powietrza 
w budownictwie jednorodzinnym. Głównym elementem systemu jest wymiennik 
ciepła, umieszczony w podłodze pomieszczenia, przez który przepływa gorące 
powietrze. Nawiew znajduje się przy ścianie zewnętrznej pod oknem. Wywiew 
umiejscowiony jest również na poziomie podłogi, lecz po przeciwnej stronie 
pomieszczenia.  Przedstawiono przykład rozprowadzenia instalacji grzewczo-
-wentylacyjnej oraz omówiono jej wady i zalety.

Wśród tematów poruszonych w majowym 
wydaniu „Przeglądu Budowlanego” wiele miej-

sca poświęcamy problemowi braku uregulowań prawnych, które pozwoliłyby na 
weryfikację projektów wykonawczych. Brak obowiązku weryfikacji projektu przed 
przekazaniem go na budowę utrudnia określenie odpowiedzialności projektan-
tów, a także samego kierownika budowy, który realizuje roboty budowlane na 
podstawie nieskoordynowanych i niezweryfikowanych opracowań projektowych. 
Jakie uregulowania prawne obowiązywały dawniej, a jakie obowiązują dziś, 
piszemy w dziale Rynek budowlany. 
O wytrzymałości elementów kruchych dwuosiowo ściskanych – a z takimi mamy 
często do czynienia w konstrukcjach żelbetowych – piszemy w dziale Artykuły 
problemowe. Tamże polecamy artykuł o projektowaniu robót budowlanych 
 w obiektach zabytkowych i procedurach prawnych, które obowiązują projek-
tantów, inwestorów i wykonawców takich robót. W dziale Forum publikujemy 
informacje o hipotece przymusowej, która mogłaby być zabezpieczeniem dla 
podwykonawców.




