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Szanowni 
Czytelnicy

W tym roku mija 80 lat od 
powołania do życia dekretem 
Prezydenta rP z 1928 r. pojęcia 
uprawnienia budowlane jako 
podstawy do wykonywania w 
budownictwie zawodu zaufa-
nia publicznego.

 jednym z istotniejszych za-
dań, ujętych w ustawie o sa-

morządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów, jest opiniowanie przygotowanych przez rząd lub 
sejm projektów aktów prawnych.

 W drugiej połowie lipca we wszystkich województwach odbyły 
się spotkania środowiskowe z udziałem podsekretarza  stanu w Mini-
sterstwie infrastruktury Pana olgierda Dziekońskiego, podczas któ-
rych zgłaszano uwagi dotyczące projektu nowelizowanych ustaw: 
Prawo budowlane, Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym.

 Przedstawiciele 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa 
uczestniczyli w tych spotkaniach i mieli możliwość zgłaszania swo-
ich uwag.

 uwagi do projektów zbiorczo opracowała krajowa komisja 
Prawno-regulaminowa, a krajowa rada zgłosiła je do Ministerstwa  
infrastruktury. treści tych uwag zamieszczone są na naszych stro-
nach internetowych, a szerzej o tych sprawach piszemy wewnątrz 
bieżącego numeru. 
 zwracam się do Was, szanowni czytelnicy, o poparcie naszych 
starań i przedstawienie ich posłom z Waszych okręgów.

 Proponowane zmiany w ustawie – Prawo budowlane znacznie 
zwiększają zakres naszych obowiązków, ale tym samym również 
odpowiedzialności zawodowej. Dlatego przy tej okazji uczulam 
naszych członków na konieczność podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych i obowiązek przestrzegania zapisów kodeksu zasad etyki 
zawodowej. 

prof. zbigniew Grabowski 
Prezes krajowej rady  PiiB

P rzez wiele tygodni toczyły 
się regionalne spotkania 
konsultacyjne Olgierda 
Dziekońskiego, podsekre-

tarza stanu w Ministerstwie Infra-
struktury, dotyczące projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne, ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz niektó-
rych innych ustaw. Brali w nich udział 
przedstawiciele samorządu terytorial-
nego, administracji architektoniczno-
-budowlanej, nadzoru budowlanego, 
środowisk związanych z procesem 
inwestycyjnym, przedstawiciele sa-
morządów zawodowych inżynierów 
budownictwa, architektów, urbani-
stów oraz izb gospodarczych inwe-
storów. Resort budownictwa wykonał  
ogromną pracę. Do dyskusji zostało 
zaproszone szerokie spektrum ludzi, 
dla których te przepisy są codziennym 
narzędziem pracy. Abstrahując w tej 
chwili od jakości samego projektu (ta 
ustawa miałaby zmienić 37 innych 
ustaw) – prawdopodobnie przejdzie 
on jeszcze znaczącą modyfikację – 
ważne jest, że pojawiła się szansa, aby 

Porządko wanie prawa
stanowisko PIIB w kluczowych dla samorządu zawodowego regulacjach

Konsultacje społeczne 
w procesie legislacji to 
pojęcie, które nie kojarzy się 
dobrze. Przede wszystkim 
dlatego, że zaproszeni 
„konsultanci”  
– przedstawiciele różnych 
grup społecznych czy 
zawodowych – po wyrażeniu 
opinii w danej sprawie 
z reguły natrafiali na 
zrozumienie, a następnie na 
brak jakichkolwiek działań 
we wskazanych przez nich 
kierunkach. W tej chwili ta 
zła konotacja ma szansę 
się zmienić. Przynajmniej 
w obszarze regulacji 
okołobudowlanych.

SamorZąD ZaWoDoWy
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tzw. władza w roboczej dyskusji po-
znała stanowisko różnych grup zawo-
dowych w kwestiach funkcjonowania 
projektowanych zapisów. 
 Niezależnie od takich spotkań Mi-
nisterstwo Infrastruktury przyjęło 
wiele uwag i stanowisk pisemnych w 
sprawie przedmiotowego projektu.
 
Co proponuje PIIB

 W przypadku Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa opinie i sta-
nowiska odnośnie do nowych przepi-
sów opracowuje Komisja Prawno-Re-
gulaminowa, w której skład wchodzą 
stali przedstawiciele wszystkich izb 
okręgowych. Przewodniczącym ko-
misji jest Andrzej Dobrucki − wice-
prezes PIIB. W ostatnich miesiącach 
główny nacisk w swoich pracach ko-
misja położyła na omówienie i wypra-
cowanie stanowiska wobec ustawy – 
Prawo budowlane, a zmiany w innych 
ustawach rozpatrywała w kontekście 
nowelizacji tej najważniejszej dla bu-
dowlanych regulacji. Niezależnie od 
tego przedstawiła stanowisko nasze-
go samorządu wobec ww. projektu 
konsultowanego szeroko przez mini-
stra Dziekońskiego. Bardzo pomocne 
w tych pracach były wnioski składane 
przez członków PIIB na okręgowych 
zjazdach, a następnie Krajowym Zjeź-
dzie w czerwcu br.
 Do resortu budownictwa skiero-
wane zostało najpierw (lipiec 2008 r.) 
Wstępne stanowisko PIIB w odniesie-
niu do przedłożonego projektu zmian 
w ustawie – Prawo budowlane (pełny 
tekst: www.piib.org.pl zakładka: Ak-
tualności). Określono w tym stano-
wisku ogólnie kierunki, w których 
zmierzać powinny regulacje poszcze-
gólnych „tematów” w ustawie. W na-
stępnym miesiącu do ministra Olgier-
da Dziekońskiego skierowano Propo-
zycje PIIB odnośnie KONIECZNYCH 
zmian w ustawie Prawo budowlane 
(pełny tekst: www.piib.org.pl zakład-
ka: Aktualności). Szczególnie mocno 
podkreślono trzy kwestie: 

■ umocowania w ustawie rzeczo-
znawców budowlanych jako osób 
wykonujących samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, 

■ umożliwienia inżynierom budow-
nictwa nieposiadającym tytułu 
magistra uzyskiwania uprawnień 
budowlanych bez ograniczeń w za-
kresie wykonawstwa oraz 

■ uporządkowania niedobrego, obec-
nie obowiązującego, zapisu o oso-
bach uprawnionych do wykonywa-
nia świadectw energetycznych. 

 Kilkanaście dni później do Depar-
tamentu Nieruchomości i Planowa-
nia Przestrzennego przesłane zostały 
– wraz z listem przewodnim podpi-
sanym przez Andrzeja Dobruckiego 
– dwa obszerne zbiorcze dokumenty: 
Tabela z uwagami do projektu (z dnia 
17.06.08) ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane, ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz niektórych innych ustaw 
oraz Tabela z uwagami aktualnej 
ustawy Pb, odnośnie zapisów, do któ-
rych nie ma propozycji zmian, a które 
zdaniem członków Izby powinny być 
wprowadzone (pełny tekst: www.piib.
org.pl zakładka: Aktualności).
 Przedstawione w obu dokumen-
tach stanowisko PIIB jest wynikiem 
szerokiej konsultacji w środowisku za-
wodowym inżynierów budownictwa. 
Była ona przeprowadzona w dwóch 
etapach: na szczeblu okręgowych izb 
poprzez działające przy nich zespoły 
prawno-regulaminowe i zakończona 
została wypracowaniem stanowiska 
co do poszczególnych zapisów oraz 
w drugim etapie, gdy to stanowisko 
przedłożone zostało Komisji Praw-
no-Regulaminowej przez przedsta-
wicieli okręgowych izb, którzy są jej 
członkami. Na szczeblu krajowym 
odbyła się merytoryczna często burz-
liwa dyskusja, i tu też podejmowano 
decyzje, która ze zgłoszonych propo-
zycji znajdzie się w ostatecznym do-
kumencie. Należy zaznaczyć, że nie 
wszystkie propozycje były przyjmo-
wane jednogłośnie. Przy braku zgody 

decydowało głosowanie. W ramach 
konsultacji przedstawiciele PIIB spo-
tykali się z przedstawicielami Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, tam wypracowane 
zostało wspólne stanowisko, którego 
wyrazem jest przedłożony ministrowi 
zapis o konieczności uregulowania 
w procesie budowlanym roli techni-
ków budowlanych. Technicy budow-
lani (z maturą) powinni mieć prawo 
do kierowania robotami budowlany-
mi w powierzonym zakresie.

Projekt, który nie nadaje się 
do dalszych prac

 Obok prac związanych z noweli-
zacją Prawa budowlanego od kilku 
miesięcy trwa merytorycznie nie-
czytelna dyskusja o samorządach 
zawodowych. Skupia się ona wokół 
sejmowej Komisji „Przyjazne pań-
stwo”, która przedstawiła nawet 
projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz ustawy 
o samorządach zawodowych archi-
tektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów. Trudno go oceniać 

Porządko wanie prawa
stanowisko PIIB w kluczowych dla samorządu zawodowego regulacjach

Komisja Prawno- 
-Regulaminowa PIIB
Przewodniczący 
Andrzej roch Dobrucki 
Członkowie
Piotr  Filipowicz  
jerzy kotowski 
sławomir lewandowski
Mikołaj Malesza 
krzysztof  ojrzyński 
Andrzej ostrowski
Halina Pasich 
Andrzej Pawelec 
Adam skardowski 
jacek skarżewski
stefan słoniecki 
zbigniew szcześniak 
Henryk Wawrzyniak
Bronisław Wosiek 
stefan Wójcik 
Marek żółtowski

SamorZąD ZaWoDoWy
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Na czele delegacji stał 
Anatolii Grygor − 
pierwszy zastępca pre-
zesa Państwowej In-

spekcji Architektoniczno-Budowla-
nej Ukrainy, w jej składzie znaleźli 
się także wojewódzcy inspektorzy 
nadzoru budowlanego obwodów 
winnitskiego, kijowskiego, czerni-
witskiego oraz naczelnik Wydziału 
Prawodawstwa Państwowej Inspek-
cji Architektoniczno-Budowlanej 
Ukrainy. 
 W spotkaniu w siedzibie Izby ze 
strony polskiej udział wzięli przed-
stawiciele GUNB: Piotr Ziemski 
− zastępca Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, i Elżbieta  
Janiszewska-Kuropatwa – dyrek-
tor departamentu, oraz członkowie 
władz PIIB: prof. Zbigniew Grabow-
ski − prezes Krajowej Rady PIIIB, wi-
ceprezes Andrzej Dobrucki i prof. Ka-
zimierz Szulborski − przewodniczący 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. 
 Prof. Zbigniew Grabowski 
przedstawił ukraińskim gościom 
organizację samorządu zawodowe-
go budownictwa w Polsce, opowie-
dział o PIIB (zarysowując w wielkim 
skrócie pracę jej poszczególnych 
organów, rolę zjazdów, wspomina-
jąc o naszym miesięczniku) i o jej 
współpracy z naszym rządem i Sej-
mem w zakresie 
prac nad ważnymi 
dla środowiska ak-
tami prawnymi.
 Strona ukraińska 
oczekuje od polskiej 
pomocy w przygo-
towaniach do po-
wołania na Ukrainie 
organizacji podob-
nej do PIIB. Goście 
pytali m.in. o kwa-
lifikacje członków 
samorządu zawo-

dowego oraz o źródła finansowania 
działalności Izby. Obie strony pragną 
zacieśniać współpracę z korzyścią dla 
budownictwa w Polsce i na Ukrainie.
 Przedstawiciele ukraińskich władz 
budowlanych przebywając w naszym 
kraju spotkali się z kierownictwem 
Głównego Urzędu Nadzoru Budow-
lanego, a także  z Olgierdem Dzie-
końskim − podsekretarzem stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury, oraz 
z posłem Zbigniewem Rynasiewi-
czem − przewodniczącym sejmowej 
Komisji Infrastruktury. Spotkania  
zainicjowały współpracę, szczególnie 
istotną w kontekście przyszłych dzia-
łań dotyczących nadzoru nad budow-
nictwem związanym z Euro 2012.
 Warto dodać, że wiosną br. mini-
ster Olgierd Dziekoński rozmawiał 
w Kijowie z przedstawicielami rządu 
Ukrainy o współpracy bilateralnej 
w branży budowlanej, w tym o uzna-
waniu naszego systemu certyfikacji 
wyrobów budowlanych na rynku 
ukraińskim, przekazywaniu polskich 
doświadczeń z przygotowania do 
wdrożenia świadectw charaktery-
styki energetycznej i o podwykonaw-
stwie kontraktów. Zdaniem ministra 
„polskie firmy mogą robić dobre inte-
resy na Ukrainie”.

KRYSTYNA WIŚNIEWSKA

przede wszystkim dlatego, że – jak 
czytamy we wstępie do stanowiska 
Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa, – ogłoszonego w tej sprawie: 
Projekt jest wewnętrznie sprzeczny 
w zakresie zgodności z Konstytucją 
RP, nie zapewnia ani osiągnięcia celu, 
ani skutków opisanych w uzasadnie-
niu. Takie zdecydowanie negatyw-
ne stanowisko wobec działań w tej 
sprawie tzw. komisji Palikota wraz 
z egzemplifikacją zarzutów oraz ich 
uzasadnieniem skierowane zostało 
do Sejmu w czerwcu br. Pełny tekst 
tego dokumentu znajduje się na stro-
nie: www.piib.org.pl zakładka: Ak-
tualności. Prezes Andrzej Dobrucki 
zaproszony został na posiedzenie 
komisji sejmowej i tam przedstawił 
opinię Izby, rekomendując wycofanie 
z dalszych prac legislacyjnych tego 
projektu. 

Równorzędne traktowanie

 Kolejny równie zdecydowany 
sprzeciw Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa wyraziła wobec rzą-
dowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownic-
twa oraz urbanistów oraz ustawy – 
Prawo budowlane. Pismo w tej spra-
wie skierowane zostało do Sejmu RP, 
a zawarte w nim uwagi sprecyzowane 
zostały pod kątem dyrektyw unijnych 
z 2005 r. i 2006 r. oraz konkretnych 
szczegółowych zapisów proponowa-
nych przez rząd. Zasadnicze zarzuty, 
powodujące tak radykalne stanowisko, 
wynikają z nierównorzędnego trak-
towania wszystkich zawodów oraz 
nadmiernej szczegółowości regulacji 
na poziomie podstawowym. Projekt 
nowych przepisów stawia inżynierów 
budownictwa w pozycji podrzędnej, 
nieporównywalnie mniej korzystnej 
w stosunku do architektów. Jest rze-
czą oczywistą, że nie istnieje żadne 
uzasadnienie do traktowania przez 
ustawodawcę wybranej grupy zawo-
dowej jako uprzywilejowanej.
 Pismo w tej sprawie do Komisji 
Infrastruktury skierował Andrzej 
Dobrucki 22 lipca br. 
 (Szerzej temat dyskusji w komisji 
sejmowej na temat tego projektu na 
str. 22–24).

BARBARA MIKULICZ-TRACZYK

Goście z Ukrainy
W sierpniu odwiedziła Polskę na zaproszenie Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego delegacja nadzoru 
budowlanego Ukrainy. 21 sierpnia delegacja gościła 
w siedzibie PIIB w Warszawie. 
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Prof. zbigniew Grabowski z delegatami

SamorZąD ZaWoDoWy
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Na pytanie dotyczące uprawnień budowlanych odpowiada dr Joanna Smarż, pracownik 
Krajowego Biura PIIB.

czytelnik posiada uprawnienia budowlane uzyska-
ne na podstawie przepisów rozporządzenia MGtioŚ 
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.u. nr 8, 
poz. 46 z poźn. zm.). z opisu przedmiotowych upraw-
nień wynika, że upoważniają one do sporządzania 
w budownictwie osób fizycznych projektów w zakre-

sie rozwiązań konstrukcyjno--budowlanych wszel-
kich budynków i budowli.
czytelnik zwraca się z pytaniem, czy z posiadanych 
przez niego uprawnień wynikają bezpośrednio 
uprawnienia do sporządzania świadectwa energe-
tycznego lokalu mieszkalnego, będącego  własno-
ścią osoby fizycznej?

Z godnie z art. 5 ust. 8 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.) świadectwo 
charakterystyki energetycznej budyn-
ku może sporządzać osoba, która: 
1)  posiada pełną zdolność do czyn-

ności prawnych; 
2)  ukończyła co najmniej studia ma-

gisterskie, w rozumieniu przepi-
sów o szkolnictwie wyższym; 

3)  nie była karana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, wiarygodności 
dokumentów, obrotowi gospo-
darczemu, obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi lub za 
przestępstwo skarbowe; 

4)  posiada uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności 
architektonicznej, konstrukcyjno-
-budowlanej lub instalacyjnej albo 
odbyła szkolenie i złożyła z wyni-
kiem pozytywnym egzamin przed 
ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej. 

 Powyższe warunki muszą być 
spełnione łącznie.
 Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 11 
ww. ustawy za równorzędne z od-
byciem szkolenia oraz złożeniem 
z wynikiem pozytywnym egzaminu, 
o którym mowa powyżej, uznaje się 
ukończenie, nie mniej niż rocznych, 
studiów podyplomowych na kierun-
kach: architektura, budownictwo, 
inżynieria środowiska, energetyka lub 
pokrewne w zakresie audytu energe-

tycznego na potrzeby termomoderni-
zacji oraz oceny energetycznej budyn-
ków.
 W świetle powyższego, aby posia-
dać upoważnienie do sporządzania 
świadectw charakterystyki energe-
tycznej budynku, należy posiadać co 
najmniej wykształcenie wyższe ma-
gisterskie oraz spełnić jeden z poda-
nych warunków, a mianowicie:
a) posiadać uprawnienia budowlane 

do projektowania (bez ograniczeń 
lub w ograniczonym zakresie) 
w specjalności architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej lub in-
stalacyjnej lub 

b) odbyć szkolenie i złożyć z wyni-
kiem pozytywnym egzamin przed 
ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, lub

c) ukończyć, co najmniej roczne, studia 
podyplomowe na kierunkach: archi-
tektura, budownictwo, inżynieria 
środowiska, energetyka lub pokrew-
ne w zakresie audytu energetycznego 
na potrzeby termomodernizacji oraz 
oceny energetycznej budynków.

 Z powyższego wynika, że posia-
danie wykształcenia wyższego magi-
sterskiego jest nieodzownym warun-
kiem posiadania upoważnienia do 
sporządzania świadectw charaktery-
styki energetycznej budynku. Nato-
miast poza odpowiednim wykształ-
ceniem należy spełnić jeszcze jeden 
z wymienionych powyżej warunków 
wyliczonych w pkt. a)–c).

 Z listu Czytelnika nie wynika, ja-
kie posiada on wykształcenie, dlatego 
udzielenie wiążącej odpowiedzi na 
postawione pytanie jest niemożliwe. 
 Obowiązek sporządzania świa-
dectw energetycznych budynków zo-
stał wprowadzony przez ustawę z dnia 
19 września 2007 r. o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2007 r. Nr 
191, poz. 1373). W związku z powyż-
szym upoważnienie do sporządzania 
świadectw charakterystyki energe-
tycznej budynku nie wynika i nie może 
wynikać wprost z uprawnień budowla-
nych. Jednak, jeżeli Czytelnik spełnia 
wskazane przez ustawę warunki, to 
znaczy legitymuje się wykształceniem 
wyższym magisterskim oraz posiada 
uprawnienia do projektowania w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
to jest on upoważniony z mocy ustawy 
do sporządzania świadectw energe-
tycznych budynku (bez konieczności 
zdawania jakiegokolwiek egzaminu). 
 Wskazać jednocześnie należy, że 
PIIB, działając w interesie i na rzecz 
swoich członków, wystąpiła do  
Olgierda Dziekońskiego – podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Infra-
struktury z inicjatywą zmiany ww. 
przepisów, tak aby uprawnienia do 
sporządzania świadectw charaktery-
styki energetycznej budynku uzyska-
ła szersza rzesza inżynierów. Mamy 
nadzieję, że powyższa inicjatywa 
spotka się z uznaniem ministerstwa 
i zostanie uwzględniona w noweliza-
cji ustawy – Prawo budowlane.

OD REDAKCJI 
21 stycznia 2008 r. ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz eg-
zaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. Nr 17, poz. 104). 
Egzaminy, o których mowa w rozporządzeniu, nie mogą być jeszcze przeprowadzane ze względu na oczekiwanie na 
drugie z rozporządzeń zapowiedzianych w ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane z 19 września 2007 r., a 
mianowicie rozporządzenie określające metodologię obliczania charakterystyki energetycznej.

liSTy Do reDakcji

Kto może sporządzać świadectwa energetyczne
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Umowy o wykonanie prac pro-
jektowych są zawierane na 
podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego (k.c.), zgodnie z którym do 
stosunków cywilnoprawnych wpro-
wadzona jest zasada swobody umów.
 Zasada swobody umów sformu-
łowana ewidentnie w art. 353¹ k.c. 
wiąże się z czterema zasadniczymi 
cechami, a mianowicie:

daje możliwość zawarcia lub nie- ‒
zawarcia umowy,
daje możliwość swobodnego wy- ‒
boru kontrahenta,
przesądza, że treść umowy może  ‒
być przez strony kształtowana,
przesądza, że forma umowy może  ‒
być też w zasadzie kształtowana 
swobodnie.

 Celowe jest jeszcze wskazanie 
tez wynikających z ustaleń Sądu 
Najwyższego zawartych w treści 
uchwały składu siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 
1991 r. (III CZP 15/91, OSNCP 
1992 z. 1, poz. 1) o następującej 
treści: Natura umowy gospodarczej 
i generowanego przez nią stosunku 
sprowadza się generalnie do tego, że 
wyraża ona i pozwala realizować 
interes każdej ze stron, ponieważ 
zaś interesy te bywają przeciwstaw-
ne, istotę umowy stanowi uzgod-
nienie woli stron wyrażającej ich 
interesy. Zgoda obydwu stron jest 
oczywistym wymogiem tak przy za-
warciu umowy, jak i przy jej zmia-
nach, stąd też nawet przy najdalej 
idących ułatwieniach w zawarciu 
umowy oraz w realizacji jej zmian 
(art. 353¹ k.c.) pozostawiana jest 
drugiej stronie możliwość odmowy 
zawarcia umowy lub jej zmiany.

 Z powyższego wynika, że treść 
umowy m.in. o prace projektowe po-
winna być w zasadzie kształtowana 
swobodnie przez strony, także co do 
zakresu tych prac, pod warunkiem 
że jest zgodna z innymi obowiązują-
cymi przepisami.

W przypadku wykonania odkry-A. 
wek fundamentów ani przepisy 
ustawy – Prawo budowlane, ani 
przepisy rozporządzenia mini-
stra infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), 
a także przepisy rozporządzenia 
ministra infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użyt-
kowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664) nie wskazują, 
która ze stron powinna te od-
krywki wykonać. Oznacza to, że 
strony powinny tę kwestię uzgod-
nić przed zawarciem umowy. 
Należy oczywiście zaznaczyć, że: 
– w przypadku wykonania od-
krywek i ewentualnie badań geo-

Na pytanie dotyczące dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów  
inwestorskich odpowiada ekspert w zakresie kosztorysowania robót inżynieryjnych  
− inż. Franciszek Żebrowski.

 Firma zamierza zlecić wykonanie komplekso-
wych prac projektowych z zakresu budownictwa 
przemysłowego. Prace niezbędne do wykonania 
obejmują wg pytającego: „opracowanie koncep-
cji wstępnej, wykonanie wszelkich czynności dla 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie 
decyzji o wpływie inwestycji na środowisko, opra-
cowanie projektów wykonawczych oraz sprawo-
wanie nadzorów autorskich”. Pytający informuje 
także, że wg zapytania ofertowego w jego gestii 
jest wyłącznie zabezpieczenie wypisów, wyrysów 
i map.
 W liście czytelnik stawia następujące pytania:

kto powinien wykonać niezbędne odkrywki istnie-A. 
jących stóp fundamentowych, konieczne do spo-
rządzenia właściwej dokumentacji projektowej?

czy przedmiary robót są częścią składową doku-B. 
mentacji projektowej?
czy w skład opracowania projektowego wchodzą C. 
kosztorysy inwestorskie?

 na zakończenie stwierdza, iż dotychczas, gdy zle-
cał wszelkie prace projektowe, to zawsze wyżej wy-
mienione elementy były wykonane w ramach ceny 
za sporządzenie dokumentacji projektowej. stąd 
jego wątpliwość, czy mimo iż z ustawy – Prawo bu-
dowlane bezpośrednio nie wynika, co jest częściami 
składowymi projektu wykonawczego, to czy zwycza-
jowo kosztorysy inwestorskie nie powinny być wyko-
nane w ramach ceny za sporządzenie dokumentacji.
 czytelnik reprezentuje firmę, która jest spółką ak-
cyjną i nie podlega przepisom ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych.

liSTy Do reDakcji
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technicznych gruntu przez biuro 
projektowe koszty wykonania 
powinny być ujęte w uzgodnio-
nym wynagrodzeniu za sporzą-
dzenie dokumentacji projektowej, 
– miejsce wykonania odkrywek 
powinien wskazać projektant.
Przedmiary robót są częścią skła-B. 
dową dokumentacji projektowej, 
ale tylko w przypadku zamówień 
publicznych, co wynika z prze-
pisów § 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia ministra 
infrastruktury z dnia 2 września 
2004  r., o którym mowa w pkt. A.

 Rozporządzenie to ukazało się na 
podstawie delegacji zawartej w art. 
31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 
z późn. zm.). W wyjątkowej sytuacji, 
jeżeli zamówienie na roboty budowla-
ne jest udzielane w trybie zamówienia 
publicznego z wolnej ręki lub w istot-
nych postanowieniach umowy przy-

jęto zasadę wynagrodzenia ryczałto-
wego, dokumentacja projektowa nie 
może obejmować przedmiaru robót 
(patrz § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia). 
UWAGA. W przypadku prac projekto-
wych poza zamówieniami publicznymi 
problem, kto i za jakie wynagrodzenie 
sporządzi przedmiary robót, powinien 
zostać rozstrzygnięty przez strony 
w umowie (patrz pkt A dotyczący wy-
konania odkrywek fundamentów).

Kosztorys inwestorski na etapie C. 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej albo planowane koszty 
robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użyt-
kowym, jeżeli przedmiotem za-
mówienia publicznego jest wyko-
nanie robót budowlanych, są pod-
stawą ustalenia wartości zamó-
wienia (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych). 
Z kolei art. 32 ww. ustawy stano-
wi, iż podstawą ustalenia wartości 
zamówienia jest całkowite szacun-

kowe wynagrodzenie wykonawcy, 
bez podatku od towarów i usług, 
ustalone przez zamawiającego 
z należytą starannością.

 Z powyższego wynika, że wartość 
zamówienia w kosztorysie inwestor-
skim jest ustalana przez zamawiają-
cego, sporządzenie tego kosztorysu 
inwestorskiego może być zlecone 
m.in. do biura projektów łącznie 
z opracowaniem dokumentacji, ale 
powinno to być przedmiotem odpo-
wiednich uzgodnień stron i umowy. 
Powyższa zasada dotyczy oczywiście 
także kosztorysów inwestorskich 
poza zamówieniami publicznymi.
 Na zakończenie należy dodać, że 
zakresy wszelkich prac projektowych 
czy też robót budowlanych muszą być 
szczegółowo opisane i jednoznacznie 
określone w umowie o ich wykona-
nie i nie mogą wynikać „ze zwycza-
jów” czy np. „praktyki codziennej”.
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P o kierowniku budowy nie
sposób pominąć drugie-
go bieguna nonsensów
Prawa budowlanego, ja-

kim jest według mnie pozycja rze-
czoznawcy budowlanego. Nie chodzi
o doświadczonego  fachowca, mistrza
w zawodzie, dźwigającego świadomie
brzemię odpowiedzialności za każde
słowo wypowiedziane czy napisane
jako słowo rzeczoznawcy budowla-
nego w danej specjalności. Takich
rzeczoznawców jest z pewnością  
zdecydowana większość.
 Jednak człowiek jest ułomny i ulega
pokusie łatwiej, jeśli nie jest chwycony
w prawne ramy odpowiedzialności.
Pół biedy, gdy zdanie rzeczoznawcy
budowlanego dotyczy sprawdzenia
rozwiązania technicznego, oceny zja-
wisk fizycznych, analizy techniczno-
ekonomicznej czy temu podobnych,
gdzie jego zdanie jest wielce pomocne
w podejmowaniu mniej lub bardziej
ważnych decyzji. Gorzej, gdy zdanie  
rzeczoznawcy budowlanego wprost
decyduje o losach przedsiębiorstwa
czy konkretnego człowieka. Mam
tu na myśli rzeczoznawcę budowla-
nego w roli biegłego sądowego.Zna-
jomy adwokat uświadomił mnie, że
sąd,  niezależnie od własnej oceny,
jest zobligowany zdaniem biegłego
sądowego, choćby biegły opowiadał
ewidentne bzdury. W sprawach do-
tyczących budownictwa prawnicy są
mało zorientowani i siłą rzeczy mu-

szą wspomagać się wiedzą inżynie-
rów − rzeczoznawców. Ci z kolei mają
nikłe, a częściej  błędne rozumienie
prawa. Pomimo subiektywnie wręcz
przeciwnej samooceny interpretu-
ją prawo „po inżyniersku”, czyli na  
„zdrowy rozum”, podczas gdy praw-
nicy,  ze swoją specyficzną logiką
prawniczą.  Zapewniam, że pomimo
wewnętrznej spójności i logicznej
poprawności obydwu podejść, efekty
mogą być diametralnie różne. Praw-
nicy i inżynierowie mówią i myślą
innymi językami. Proces sądowy
przeprowadzają jednak prawnicy.
Dla nich rzeczoznawca jest ważnym,
ale tylko elementem procesu, którym
się po prostu posługują. Już na eta-
pie postępowania przygotowawcze-
go prokuratura zleca rzeczoznaw-
cy opinię, ekspertyzę czy wprost
wymaga odpowiedzi na konkretne
pytania, często wykraczające poza
ściśle techniczne aspekty, w których
rzeczoznawca jest  kompetentny, ale
wchodzące w zakres oceny postaw,
odpowiedzialności czy wręcz winy.
Skoro taka ekspertyza ma być do-
wodem oskarżenia, zleceniobiorca
otrzymuje do opracowania odpo-
wiednie materiały. Rzeczoznawca
nie ma uprawnień śledczych, więc
musi się  opierać wyłącznie na nich.
Jak wielką odpowiedzialność bierze
na siebie?! I co, jak okaże się dyspo-
zycyjny?  Jaką  ponosi odpowiedzial-
ność zawodową?

 W sprawach mniejszej wagi, na
przykład szkód górniczych, oceny
jakości robót, odszkodowań itp. dys-
pozycyjna postawa rzeczoznawcy ma
wartość przeliczalną w bardzo kon-
kretnych pieniądzach.
 Jaką  wtedy odpowiedzialność za-
wodową ponosi rzeczoznawca?
 Art. 97. 1. Postępowanie w sprawie
odpowiedzialności zawodowej w bu-
downictwie wszczyna się na wniosek
organu nadzoru budowlanego (…) −
ale do kompetencji organu  nie na-
leży kontrolowanie dzieł autorskich,
rzeczoznawców budowlanych.

 Skoro rzeczoznawca budowlany jest
najwyższym autorytetem, to kto ma
prawo skutecznie go skontrolować?
Wydawałoby się, że jedynie inny rze-
czoznawca. Ale po przeanalizowaniu
art. 15 Prawa budowlanego (stanowią-
cego, jakie warunki należy spełnić, aby
móc być rzeczoznawcą) oraz jego hi-
storii,  budzi to wątpliwości. (…)
 Przy braku sprecyzowania przez
Prawo budowlane  podstawowych
obowiązków i odpowiedzialności  rze-
czoznawcy budowlanego i przy  jed-
noczesnym nadmiernym obciążeniu   
obowiązkami oraz niesłusznymi odpo-
wiedzialnościami  kierownika budowy  

WACŁAW KOŁODZIEJCZYK



Status rzeczoznawcy 
budowlanego

(...) Nie możemy zapominać o odpowiedzialności, która ciąży na rzeczoznawcach budowlanych (…) dużo mówi się 
bowiem o nierzetelności i stronniczości opracowań, co podważa autorytet tej ważnej grupy zawodowej.

Z referatu prof. Kazimierza Szulborskiego i dr Joanny Smarż na X konferencji 
Problemy rzeczoznawstwa budowlanego, kwiecień 2008 r.

(...) PIIB wystąpiła z inicjatywą przedstawienia i opiniowania kandydatur na stanowiska biegłych sądowych z zakresu 
budownictwa (…) Inicjatywa PIIB spotkała się z zainteresowaniem niektórych prezesów sądów, którzy występują do 
Izby z prośbą o wskazanie specjalistów z poszczególnych branż. Nie jest to jednak powszechna praktyka.

W latach 2003–2007 Krajowa Komisja Kwali�kacyjna PIIB z 409 wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego odrzuciła ponad 20%.

pytanie o status rzeczoznawcy budow-
lanego wciąż pozostaje otwarte. 

14 inżYnier BuDoWnictWA Wrzesień 2008
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Jestem mgr. inż. budownic-
twa z uprawnieniami wyko-
nawczymi bez ograniczeń do 
wykonywania samodzielnych 

funkcji kierownika budowy i ro-
bót w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej z 30-letnim stażem pra-
cy na budowach i prowadzeniu inwe-
stycji. Z przerażeniem patrzę na to, co 
ostatnio dzieje się w budownictwie.
 Zauważam wzrastający brak od-
powiedzialności projektantów oraz 
niedokładność opracowań projekto-
wych. Projektanci starej daty odcho-
dzą, w ich miejsce wchodzą młodzi, 
którym często brak doświadczenia. 
 Architekci pomijają projekty kon-
strukcyjne, nie stosują prawidłowych 
rozwiązań, w tym m.in. w zakresie 
wentylacji pomieszczeń,  prawidło-
wych zabezpieczeń ppoż. i wydziela-
nia stref ogniowych, a konstruktorzy 
ślepo wierzą w obliczenia kompute-
ra i nie czują realiów budowy, a do 
tego są obrażeni, kiedy zwraca się im 
uwagę, prosząc o poprawę. Ostatnio 
otrzymałam trzy duże projekty dla 
realizacji inwestycji. W  jednym z nich 
stwierdziłam brak obliczeń konstruk-
cyjnych. Architekt w remontowanym 
obiekcie bez zastanowienia wyburza 
ściany nośne, nie sprawdza wytrzy-
małości stropów lokując na starych 
stropach nowe ścianki w miejscach 
mu wygodnych, nie projektuje kana-
łów wentylacyjnych w sanitariatach 
ani w kotłowni. Ścianę oporową fosy 
projektuje jako mur grubości 12 cm 
i rozpiętości 4 m między słupami. 
W innym projektuje się dobudowę 
budynku na gruntach nasypowych. 
 Konstruktorzy z kolei projektując 
na komputerze nie zadają sobie tru-

du, by sprawdzić, czy zaprojektowane 
zbrojenie zmieści się w przestrzeni 
belki, i często zdarza się, że projek-
towane jest tak gęsto, że nie ma moż-
liwości prawidłowo otulić zbrojenia 
betonem czy w ogóle wykonać ele-
mentu poprawnie na budowie (a wy-
starczyłoby tylko zmienić grubość 
pręta, czego komputer nie podpowie). 
Pozostawienie takiego stanu, jaki wy-
tworzył się w budownictwie obecnie, 
tj. powstanie małych biur projektów, 
a najczęściej pracowni projektowych 
stworzonych przez architektów, któ-
rzy z oszczędności i chęci dużego 
zarobku własnego szukają tanich 
projektantów branżowych i kon-
struktorów lub całkowicie rezygnują 
z części opracowań stwierdzając, że 
kierownik na budowie sobie poradzi 
(powtarzające się stwierdzenia, kiedy 
żądam prawidłowego rozwiązania).  
Oczywiście, że poradzi, ale zgodnie 
z Prawem budowlanym kierownik 
ma wykonywać roboty zgodnie 
z projektem. Inwestor ma natomiast 
ogromne problemy. To zespół opra-
cowujący projekt odpowiada za jego 
wartość i pisze oświadczenia o po-
prawności. Co z tego, kiedy są błędy, 
które „wychodzą” po weryfikacji pro-
jektu na budowie, a tempo realizacji 
wymusza rozwiązania zastępcze lub 
ratownicze. Najgorszą rzeczą jest fakt, 
że takie projekty otrzymują pozwole-
nie na budowę. Dwa razy zdarzyło mi 
się, że z winy niepoprawnie zaprojek-
towanego obiektu, który w elementach 
niekonstrukcyjnych, jak dostępność 
osoby niepełnosprawnej na poziom 
parteru czy brak wydzielonych pra-
widłowo stref ogniowych (mimo za-
twierdzenia projektu przez specjalistę 

od ppoż.), nie uzyskałby pozwolenia 
na użytkowanie − szukanie rozwią-
zań zastępczych spowodowało wiele 
niepotrzebnych emocji i kosztów. To 
były proste sprawy, a co z elementami 
konstrukcyjnymi, których w chwili 
odbioru nie widać? 
 Podsumowując uważam, że nale-
ży zmienić istniejące obecnie zasady 
otrzymywania pozwolenia na budo-
wę. Przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę projekt powinien być w tych 
podstawowych elementach spraw-
dzany i akceptowany przez nadzór 
budowlany, wtedy uniknęłoby się 
wielu błędów. Kosztowna realiza-
cja opierająca się na złym projekcie, 
a potem niedopuszczenie go do użyt-
kowania przez nadzór budowlany to 
absurd. Trzeba reagować na wstępie 
procesu budowlanego, a nie na jego 
końcu, i pamiętać, że nie wszyscy 
inwestorzy posiadają odpowiednią 
wiedzę techniczną i nie można ich 
narażać na straty. Przeciętny inwe-
stor nie zna (bo nie musi) zasad wy-
dawania pozwoleń na budowę i my-
śli, że jeżeli projekt posiada decyzję 
o pozwoleniu na budowę, to jest po-
prawnie wykonany i nadaje się do re-
alizacji. Jeśli sytuacja ta nie ulegnie 
zmianie, to można się spodziewać 
nawet wielu katastrof budowlanych 
w przyszłości. Weryfikować projek-
ty powinny jednostki niezwiązane 
z pracowniami projektowymi, bo 
obecny sposób weryfikacji jest po 
prostu fikcją. 

P.K.



Brak odpowiedzialności,  
brak etyki
Mimo że samorządy zawodowe mają swoje kodeksy etyczne, mają rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne, to obecnie w budownictwie 
dzieje się źle. Zauważam często całkowity brak kompetencji i odpowiedzialności wśród 
młodych projektantów.

liSTy Do reDakcji
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Profile MSH, walcowane na goràco 
o przekroju okràg∏ym, kwadratowym 
i prostokàtnym znalaz∏y szerokie zastoso-
wanie w budowie konstrukcji stalowych.
Wykorzystywane sà przy wznoszeniu
zak∏adów przemys∏owych, hal sportowych,
lotnisk, stadionów, budowie mostów,
okr´tów, maszyn rolniczych i dêwigów.
Szeroki wachlarz wymiarów - od 40x40
mm do 400x400 mm profili kwadratowych 
i od 50x30 mm do 500x300 mm profili
prostokàtnych inspirujà do coraz to nowych
wyzwaƒ. Dodatkowo od 21,3 do 711 mm 
w przypadku profili okràg∏ych wykorzy-
stywanych w projektach strukturalnych.
Wszystkie profile wyst´pujà w maksy-
malnej d∏ugoÊci 16 m i produkowane 
sà zgodnie z normà EN 10 210.

Âwiatowy lider 
VALLOUREC & MANNESMANN
TUBES, producent profili MSH oferuje
rozwiàzania dla ka˝dego typu konstrukcji
stalowych, s∏u˝àc klientom tak˝e 
swojà wiedzà i doÊwiadczeniem.

Profile MSH - dla doskona∏ych konstrukcji
Dowiedz si´ wi´cej na www.vmtubes.com
lub skontaktuj si´ z naszym dystrybutorem 
w Polsce:

www.voestalpine.com
mkocierz@voest-stahlhandel.com.pl 
tel.: +48 32 775 35 10 

www.salzgitterstahlhandel.pl 
karolczak@salzgitterstahlhandel.pl
tel.: +48 63 274 38 14

PLEON Inzynier Budownictwa  8/20/08  11:11  Page 1
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R ealizacja umów na roboty 
budowlane wiąże się wielo-
ma trudnościami i pokony-
waniem ryzyka praktycznie 

na każdym etapie ich wykonywania. 
Jedną z nich był problem dokonywania 
płatności za wykonane roboty w relacji 
wykonawca – podwykonawca.
 Wprowadzenie art. 6471 do kodeksu 
cywilnego miało zlikwidować zatory 
płatnicze w umowach budowlanych, 
które powinno ograniczyć problemy 
utraty płynności finansowej, a często 
nawet upadłości małych firm pełnią-
cych funkcje podwykonawców w pro-
cesie realizacji robót budowlanych. 
W okresie kiedy na rynku inwestycyj-
nym występował duży potencjał wyko-
nawczy, a brakowało – ze względu na 
trudności z uruchomieniem środków 
unijnych – projektów gotowych do uru-
chomienia, większość przetargów roz-
strzygana była po znacznie zaniżonych 
cenach. W pierwszej kolejności skutki 
takiej praktyki wykonawców ponosili 
podwykonawcy. Dlatego, przeciwdzia-

łając negatywnym praktykom, ustawo-
dawca wprowadził nowe regulacje: 
Art. 6471 § 2. Do zawarcia przez wy-
konawcę umowy o roboty budowla-
ne z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, 
w terminie 14 dni od przedstawie-
nia mu przez wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, 
wraz z częścią dokumentacji doty-
czącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na za-
warcie umowy, oraz 

Art. 6471 § 3. Do zawarcia przez pod-
wykonawcę umowy z dalszym pod-
wykonawcą jest wymagana zgoda 
inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 
zdanie drugie stosuje się odpowied-
nio,
które ograniczyły swobodę w za-
trudnianiu podwykonawców przez 
wykonawcę poprzez wymagalną zgo-
dę inwestora łącznie z dodatkowymi 
zobowiązaniami finansowymi tegoż 
inwestora wynikającymi z: 
Art. 4671 § 5. Zawierający umowę 
z podwykonawcą oraz inwestor 
i wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wyna-
grodzenia za roboty budowlane wy-
konane przez podwykonawcę.
 Zastosowanie tych przepisów 
w praktyce miało bardzo różne formy 
zapisów. Wpisywane były do umów 
pełne wieloetapowe procedury zwią-
zane z zatwierdzeniem umów z pod-
wykonawcami, ale równocześnie 
inwestor gwarantował sobie prawo 
ingerowania w wybór podwykonaw-
cy dokonywany przez wykonawcę bez 
żadnych ograniczeń kontraktowych. 
Inwestor mógł więc subiektywnie 
stawiać dodatkowe wymagania, czę-

Solidarna zapłata podwykonawcy 
w umowach budowlanych

Problem dokonywania 
płatności za wykonane 
roboty w relacji wykonawca 
– podwykonawca często 
bywał źródłem kłopotów, 
szczególnie małych firm. 

Fot. k. Wiśniewska

praWo
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sto trudne do zaakceptowania przez 
inwestora, chociażby ze względów fi-
nansowych. Wiązało się to z udziele-
niem zgody na wprowadzenie na teren 
budowy podwykonawcy z wymogiem 
„zdeponowania” umowy wykonawca 
– podwykonawca u inwestora.
 Problem zatrudniania podwyko-
nawców oraz dalszych podwykonaw-
ców już po zmianach w prawie cywil-
nym powodował i powoduje liczne 
konflikty między stronami kontrak-
tu. Rozstrzygane były one przez sądy 
różnych instancji do Sądu Najwyż-
szego włącznie. W latach 2006–2007 
Sąd Najwyższy wydał cztery wyroki 
w sprawie zatrudniania podwyko-
nawców, które były niejednoznaczne 
– rozbieżne. Dlatego prezes SN zgło-
sił pytanie prawne związane z wąt-
pliwościami w dwóch sprawach:
■ Czy warunkiem solidarnej od-

powiedzialności stron umowy 
za płatność podwykonawcy jest 
przedstawienie inwestorowi pro-
jektu umowy lub umowy z pod-
wykonawcą i odpowiedniej doku-
mentacji?

■ Czy zgoda inwestora na zatrud-
nienie podwykonawcy musi mieć 
formę pisemną, czy też zgoda ta 
może mieć jakąkolwiek inną for-
mę. 

 29 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyż-
szy w uchwale III CZP 6/08 podjętej 
w składzie siedmiu sędziów uznał:
Do zgody wymaganej przez art. 
6471 § 2 i 3 k.c. nie stosuje się art. 63 
§ 2 k.c. Zgoda ta może być wyrażo-
na przez każde zachowanie, które 
ujawnia ją w sposób dostateczny 
(art. 60 k.c.); niezależnie od tego 
zgodę uważa się za wyrażoną w razie 
ziszczenia się przesłanek określonych 
w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c.
 Dla pełnego zrozumienia decyzji 
Sądu Najwyższego przytoczę treść 
przywołanych artykułów:
Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych, wola 
osoby dokonującej czynności praw-
nej może być wyrażona przez każ-
de zachowanie się tej osoby, które 
ujawnia jej wolę w sposób dosta-
teczny, w tym również przez ujaw-
nienie tej woli w postaci elektro-
nicznej (oświadczenie woli).
Art. 63 § 2. Jeżeli do ważności czyn-
ności prawnej wymagana jest forma 
szczególna, oświadczenie obejmu-

jące zgodę osoby trzeciej powinno 
być złożone w tej samej formie. 
 Stanowisko SN wyjaśnia intencje 
zapisane w art. 6471 k.c. i praktycznie 
określa, że każda forma powiadomie-
nia inwestora jest skuteczna, łącznie 
z powzięciem informacji, że podwy-
konawca jest zatrudniony, przebywa 
na terenie budowy i wykonuje roboty 
kontraktowe. 
 W takiej sytuacji, jeśli inwestor 
ma zastrzeżenia do podwykonawcy, 
który już pracuje na terenie budowy, 
to może w czasie 14 dni, od momen-
tu kiedy dowiedział się o jego zatrud-
nieniu, zażądać usunięcia go z terenu 
budowy.
 Z powyższych rozważań wynika, 
że forma umowy pomiędzy zama-
wiającym/inwestorem a wykonaw-
cą jest bardzo istotna. Powinna ona 
uwzględniać zarówno wymagania 
polskiego prawa, jak i realną sytuację 
na terenie budowy, tak aby ograni-
czyć do minimum spory wynikające 
z nieścisłości tej umowy.
 Pragnę zwrócić uwagę, że po-
wszechnie stosowana w kontraktach 
unijnych umowa opracowana na pod-
stawie wzoru Warunków Kontrakto-
wych FIDIC 1999 zawiera wszystkie 
sposoby działania, które wymagane 
są dzisiaj przez polskie prawo. 
 Kontrakt FIDIC wprowadza in-
stytucję inżyniera, który zatrudnio-
ny powinien być przez zamawiają-
cego i zarządzać kontraktem w jego 
imieniu na podstawie udzielonych 
mu pełnomocnictw;
Klauzula 3.1. Obowiązki i uprawnie-
nia Inżyniera
Gdziekolwiek Inżynier pełni obo-
wiązki lub korzysta z uprawnień 
wymienionych lub wynikających 
z Kontraktu, tam uważa się, że dzia-
ła w imieniu Zamawiającego. 
 Inżynier działając i podejmując 
wszystkie decyzje kontraktowe czyni 
to w imieniu zamawiającego. Mając 
doskonałą wiedzę, dotyczącą wszyst-
kich spraw kontraktowych, zarządza 
całym personelem zatrudnionym przez 
wykonawcę łącznie z jego najważniej-
szym przedstawicielem zgodnie z 
Klauzulami 4.3. Przedstawiciel Wy-
konawcy i  6.9. Personel Wykonawcy.
 Inżynier, zgodnie z tymi klauzula-
mi, zatwierdza najważniejszy perso-
nel wykonawcy oraz może odwołać 
z udziału w realizacji robót każdą 

osobę z personelu wykonawcy. Nato-
miast zgodnie z 
Klauzulą 4.4 Podwykonawcy – Wy-
konawca nie podzleci całości Robót 
(…) O ile w Warunkach Kontrakto-
wych nie ustalono inaczej, to:
a) Nie będzie się wymagało od Wy-

konawcy uprzedniej zgody na do-
stawy Materiałów ani na podzle-
cenie, dla którego Podwykonawca 
jest wymieniony w Kontrakcie;

b) Dla innych proponowanych Pod-
wykonawców (niezatwierdzonych 
przez Kontrakt) będzie wymagana 
uprzednia zgoda Inżyniera;

c) Wykonawca powinien powiado-
mić Inżyniera z wyprzedzeniem 
nie mniejszym niż 28 dni o za-
mierzonej dacie rozpoczęcia pra-
cy przez każdego Podwykonaw-
cę i o rozpoczęciu takiej pracy na 
Terenie Budowy

problem zatrudnienia podwykonaw-
cy w kontraktach FIDIC od dawna 
wymagał zgody inżyniera udzielonej 
na określony w dokumentacji zakres 
robót, odpowiednie przedstawie-
nie proponowanego podwykonawcy 
co do jego zdolności do wykonania 
powierzonych zadań oraz zawarcia 
odpowiedniej umowy w stosunku do 
realizowanego kontraktu.
 Dlatego dobrym uzupełnieniem 
do kontraktu, a w polskich warun-
kach załącznikiem do SIWZ, jest 
opracowany i wydany przez Sto-
warzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców „Wzór podzlecenia 
dla robót, dostaw i usług”, wydanie 
SIDiR – ISBN 83-924635-0-1.
 Wzór ten zapewnia pełną koordy-
nację pomiędzy kontraktem „głów-
nym” a kontraktami podpisywanymi 
z podwykonawcami.
 Udzielenie inżynierowi przez stro-
ny kontraktu dodatkowych uprawnień 
pozwoli nadzorować mu przepływy 
finansowe od wykonawcy do jego pod-
wykonawców i podpodwykonawców. 
Taka forma kontraktu spełnia wymogi 
polskiego prawa i dopiero ona faktycz-
nie zabezpiecza interes zamawiającego 
od solidarnej odpowiedzialności za 
płatności należne podwykonawcom za 
wykonane roboty.

MIECZYSŁAW GRABIEC
członek zwyczajny  

Stowarzyszenia Inżynierów,  
Doradców i Rzeczoznawców

praWo



dobrze i bezpośrednio 
„ogołocony” grunt przed 
niszczeniem, a w miarę 
rozrostu systemu korze-
niowego geomata wiąże 
się z podłożem, zmienia-
jąc warstwę wegetacyjną 
w opancerzony obszar 
trawiasty. 

Na terenie dawnego im-
perium Karola Scheib-
lera przy ul. Fabrycz-
nej na Księżym Młynie 
w Łodzi powstaje biu-
rowiec klasy A. Znaj-

dzie się on w centrum 
miasta, ale z dala od 
zgiełku, za to w otocze-
niu zieleni oraz z atrak-
cyjnym widokiem na 
park Źródliska. 
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więcej na www.inzynierbudownictwa.plna czasie

  Wiązarka kp-400…

…to narzędzie do wiąza-
nia prętów zbrojeniowych 
zasilane baterią. Produkt 
firmy RELPAL sprawdza 
się w pracach wykonywa-
nych w zakładach przemy-
słowych, na halach, przy 
konstrukcjach drogowych 
czy mostach.

  erozja pod kontrolą
KMat – trójwymiarowa 
geomata antyerozyjna  firmy Tegola – zabezpiecza 

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie 
Real Estate Opportunity Index 2008 nt. rozwoju glo-
balnego rynku nieruchomości.

  Gdzie warto inwestować?

Jedenaście firm i konsorcjów zakwalifikowano do 
drugiego etapu przetargu na budowę mostu na Wiśle 
w Sandomierzu. 

Źródło: GDDKiA

  ii etap przetargu na most w Sandomierzu

  Sądeckie drogi

Zmiana systemu finanso-
wania dróg samorządo-
wych była jednym z głów-
nych tematów konferencji 
„Sądeckie drogi wczoraj, 
dziś i jutro”, w której wziął 
udział podsekretarz stanu 
Zbigniew Rapciak. 

Źródło: Ministerstwo 
Infrastruktury

  Textorial park

  co2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla polski… 
…to tytuł debaty, w której punktem wyjścia do dyskusji była polityka prowadzona 
przez Unię Europejską, zmierzająca do osiągnięcia pozycji światowego lidera 
w ograniczaniu emisji CO2. 
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  Zielona Łódź… 
…to program poświęco-
ny promocji alternatyw-
nego dla głównego nur-
tu rewitalizacji fabryk 
podejścia do potencjału 
i zasobów miasta. 

  Warszawa droższa od 
Dubaju

11 tys. zł kosztuje 1 m2 
w luksusowym apartamen-
cie w Dubaju. To mniej niż 
1 m2 w apartamencie na 
obrzeżach Warszawy.

Źródło: Echo Miasta

  Nowa hala i linia 
produkcyjna

Fabryka Okien DAKO 
oddała do użytku nową 
halę produkcyjną oraz 
uruchomiła linię do pro-
dukcji drewnianej sto-
larki otworowej.

  otwarcie drogi 
ekspresowej S7…

…na odcinku Białobrzegi–Jedlińsk 
odbyło się 16 lipca br. Koszt inwe-
stycji to ok. 456,7 mln zł. 

Źródło: GDDKiA

fot. Wikipedia

  Dobra passa 
w budownictwie 

W bieżącym roku 
wszystkie rodzaje firm 
budowlanych znacząco 
poprawiały swoje wy-
niki.

Źródło: Rzeczpospolita

  Dom do góry nogami… 
…to atrakcja Szym-
barku na Kaszu-
bach. Już krótki 
pobyt w domu po-
woduje zaburzenie 
zmysłu równowagi.

Źródło:  
portal internetowy

  czarne statystyki
57 wypadków śmiertelnych to bilans 
na budowach do końca czerwca br. 

Źródło: Rzeczpospolita
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na czasie

  mnich-mniszka czy Holenderka?
Firma Wienerberger wzbogaciła asorty-
ment pokryć dachowych o nową marką 
dachówek Jungmeier, wśród któ-
rych jest dachówka tradycyj-
na Mnich-Mniszka, a wybór 
Koramic uzupełniony zo-
stał o dodatkowe modele 
– trzy typy Holenderek o 
różnych rozmiarach i da-
chówkę płaską Actuę.

  precyzja  
z szybkością

Dalmierz laserowy Stanley 

Na budowanym odcinku 
autostrady A1 o długości 
15,4 km z Gliwic-Sośnicy 

do Bełku znajdą się łącz-
nie 32 wiadukty i mosty. 
Z licznymi wyzwaniami 
inżynieryjnymi na jego 

trasie radzą sobie gre-
ckie przedsiębiorstwo  
budowlane J&P/Avax 

i firma Hunnebeck Pol-
ska, której systemy desko-
wań umożliwiają sprawną 
realizację inwestycji.

  Budowa a1

  Fabryka 
w Stanowicach

PM Group Polska za-
projektuje i będzie 
zarządzał pracami 
przy realizacji nowej 
fabryki American  
Axle & Manufactu-
ring (AAM) w Stano-
wicach k. Oławy.

Pomysł adaptacji zielono-
górskiej Tkalni 14 na aparta-
menty pojawił się dopiero na 
początku 2006 r. – Urzekł 
nas także niezwykły kli-

mat budynku, piękno 
jego architektury i orygi-
nalność detali – wspo-
mina Paweł Kochański, 
architekt i właściciel zie-

lonogórskiej pracowni ar-
chitektonicznej PAF, dla 
której modernizacja tkal-
ni była niepowtarzalnym 
wyzwaniem.

  luksusowe apartamenty w dawnej tkalni

  Fotowoltaika  
w budownictwie 

Dzięki poszukiwaniu 
materiałów budowla-
nych oszczędzających 
energię w sposób ciągły, 
rynek BIPV jest sekto-
rem rosnącym.

Źródło: 
portal internetowy 

TLM 130i służy do szyb-
kiego i dokładnego pomia-
ru odległości. Urządzenie 
łączy w sobie duży zasięg 
pomiaru (ok. 30 m) z wyso-

kim poziomem dokładno-
ści wskazania (+/- 2 mm). 
Przeciętny czas oczekiwa-
nia na odczyt wynosi od 
0,5 do 4 sekund. 

  Nowy  
podsekretarz w mś

4 sierpnia br. Bernard 
Błaszczyk powołany został 
na stanowisko podsekre-
tarza stanu w Minister-
stwie Środowiska. Nowy 
wiceminister będzie od-
powiedzialny za sprawy 
związane ze zmianami klimatu i emisją 
CO2 oraz gospodarkę odpadami.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

  Dk 4 machowa–Łańcut
Podpisano umowy na przebudowę 
wszystkich odcinków drogi krajowej 
nr 4 Machowa–Łańcut.

Źródło: GDDKiA

  mir klimata
Dospel był jedynym 
polskim uczestnikiem 
moskiewskiej wystawy 
Mir Klimata.

  lądowanie w kielcach
Miasto Kielce ogłosiło 
konkurs na opracowanie 
koncepcji architektonicz-
no-budowlanej i funk-
cjonalno-przestrzennej 
Regionalnego Portu Lot-
niczego Kielce. 

Źródło: Wydział Projektów  
Strukturalnych i Strategii Miasta Kielce

  Tytan sponsorem  
aZS częstochowa

Roczna umowa sponsoringowa 
będzie obowiązywała od sezonu 
2008/2009.

  powody do zadowolenia
W II kwartale br. Budi-
mex  SA osiągnął 30,36 
mln zł skonsolidowanego 
zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej.

Giełdowa residential
Firma Eiffage Budownictwo Mitex pod-
pisała kontrakt na wykonanie II etapu 
inwestycji Giełdowa Residential.
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Drugim punktem poddanym 
pod obrady Komisji było przepro-
wadzenie pierwszego czytania rzą-
dowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownic-
twa oraz urbanistów oraz ustawy 
– Prawo budowlane. Projekt ma na 
celu wdrożenie Dyrektywy 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
oraz Dyrektywy Rady 2006/100 
z dnia 20 listopada 2006 r. dostoso-
wującej niektóre Dyrektywy w dzie-
dzinie swobodnego przepływu osób 
w związku z przystąpieniem Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej. Jak 
powiedział minister Piotr Styczeń – 
nadawanie uprawnień budowlanych 
w Polsce należy do samorządów za-
wodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów, utwo-
rzonych na podstawie ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa oraz urbani-
stów. Zgodnie z ww. ustawą, do zadań 

samorządów należy m.in. nadawanie 
i pozbawianie uprawnień zawodowych 
oraz uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych cudzoziemców. Wejście Polski 
do Unii Europejskiej spowodowało, 
że jako członek Wspólnoty Europej-
skiej Rzeczpospolita Polska powinna 
umożliwiać prowadzenie działalności 
zawodowej obywatelom państw człon-
kowskich na takich samych zasadach, 
jak swoim obywatelom. Następstwem 
tego jest również obowiązek stosowa-
nia przepisów wyda-
wanych przez upraw-
nione do tego organy 
Unii Europejskiej. Jak 
dodał Piotr Styczeń – 
zaistniała konieczność 
podjęcia stosownych 
działań zmierzają-
cych do wprowadzenia 
odpowiednich zmian 
w krajowym ustawo-
dawstwie regulującym 
problematykę naby-
wania kwalifikacji za-
wodowych do wykony-
wania zawodu  archi-
tekta. Zaproponowane 
zmiany ustawowe przewidują m.in. 
określenie dokumentów potwierdza-
jących posiadanie kwalifikacji do wy-
konywania zawodu architekta w pań-
stwie rodzimym, które uprawniają 
do wykonywania zawodu architekta 
w Polsce, oraz doprecyzowują prze-
pis pozwalający na wykonywanie sa-
modzielnych funkcji technicznych na 
terenie Polski obywatelom RP, którzy 
kwalifikacje zdobyli w państwach UE 
lub EFTA, czy też przyznanie Okrę-
gowej Radzie Architektów upraw-
nień do wydawania członkom Izby 
dokumentów m.in. potwierdzających 
posiadane przez nich kwalifikacje, 
a wymaganych przy ubieganiu się 
o uznawanie kwalifikacji w innych 
niż  Polska państwie członkowskim, 

a także określenie procedury zwią-
zanej z rozpatrywaniem wniosków 
o uznanie kwalifikacji zawodowych. 
Sporo kontrowersji wzbudziła w pro-
ponowanych zmianach uprzywilejo-
wana pozycja samorządu architek-
tów. Dlaczego nadajemy nowe upraw-
nienia tylko architektom? Z czego to 
wynika? Czy rzeczywiście tak jest, że 
w 27 krajach unijnych obowiązuje jed-
nolite prawo, że ta grupa zawodowa 
jest wyróżniona w szczególny sposób? 

– z tymi pytaniami zwrócił się do 
ministra poseł Stanisław Żmijan. Tę 
samą kwestię podniósł Janusz Rym-
sza, sekretarz PIIB, który poinfor-
mował, iż oficjalne stanowisko PIIB 
przekazane zostało Komisji w formie 
pisemnej (stanowisko PIIB odnośnie 
propozycji tych zmian przedstawiamy 
w dziale Wydarzyło się w Izbie, na str. 
8–10) i jak nadmienił sekretarz PIIB – 
projekt ustawy dotyczy znanej ustawy 
o samorządach zawodowych i doty-
czy trzech samorządów. Powołał się  
również na zapis w dyrektywie, któ-
ra jest implementowana „działalność 
w dziedzinie architektury może być 
także wykonywana przez przedstawi-
cieli innych zawodów w szczególno-
ści  przez inżynierów, którzy uzyskali 

Z prac komiSji SejmoWej

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych to jeden z punktów posiedzenia Komisji Infrastruktury, które odbyło się 22 lipca br. 
Wspomniany projekt dotyczy uproszczenia oraz przyśpieszenia prac związanych z przygotowa-
niem inwestycji drogowych. W nowych przepisach przyjmuje się połączenie dwóch dotychcza-
sowych decyzji w jedną – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz reguluje się sytu-
ację, gdy inwestycja obejmuje kilka województw. Proponowana zmiana zakłada, mówiąc w dużym 
uproszeniu, iż decyzje wydaje wojewoda tego województwa, na terenie którego przebiega najdłuższy 
odcinek budowanej drogi – powiedział Zbigniew Rapciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie  In-
frastruktury uzasadniając proponowaną zmianę. Ustawa podpisana została przez Prezydenta RP. zbigniew rapciak

stanisław żmijan

Piotr styczeń



 

Wrzesień 2008 inżYnier BuDoWnictWA

specjalistyczne wykształcenie w dzie-
dzinie budownictwa”. Ponadto dyrek-
tywa dotyczy uznawania kwalifikacji 
osób zajmującym się planowaniem 
przestrzennym, czyli urbanistami, 
wobec czego powyższe zmiany powin-
ny dotyczyć w równym stopniu archi-
tektów, jak i inżynierów, jak i urbani-
stów. Drugą kwestią poruszoną przez 
Janusza Rymszę była uwaga co do 
informacji, które powinien zawierać 
wniosek składany przez osobę, która 
chce wykonywać zawód architekta 
na terenie RP. Jak powiedział sekre-
tarz PIIB – dane takie jak imię, na-
zwisko, data i miejsce urodzenia to są 
rzeczy, które z pewnością nie powinny 
się znajdować w ustawie. Informacje 
tego typu znajdują się w wewnętrz-
nych dokumentach izbowych. Piotr 
Styczeń w ogólny sposób odpowie-
dział na kwestie dotyczące wyodręb-
nienia zawodu architekta zaznaczając, 
iż szczegółowo ta kwestia wyjaśniona 
zostanie na posiedzeniu podkomisji. 
Po zakończeniu pierwszego czytania 
Komisja skierowała projekt do pod-
komisji nadzwyczajnej.

 Natomiast zmiany ustawowe 
wprowadzone w Prawie budowlanym 
są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze 
są one konsekwencją ww. propozycji 
zmian w ustawie o samorządach, a  po 
drugie są one związane z przygoto-
waniem przez Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego projektu e-Nadzór 
realizowanym z udziałem środków 
unijnych. Jak powiedział minister – 
projekt e-Nadzór w pierwszym etapie 
zapewni bezpośredni przekaz danych 
on-line między organami szczebla 
wojewódzkiego (wojewodami, wo-
jewódzkimi inspektorami  nadzoru 
budowlanego) a organem centralnym 
(Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego). Przewiduje się w nie-
odległej perspektywie włączenie do 
projektu organów szczebla podstawo-
wego. Z uwagi na to zaproponowane 
zmiany przepisów umożliwią stoso-
wanie elektronicznej formy przesyłu 
danych, bez rezygnacji z formy trady-
cyjnej. Pełne zrealizowanie projektu 
e-Nadzór pozwoli w przyszłości na 
komunikację wyłącznie elektronicz-
ną. 
 W ramach ww. projektu przewi-
duje się również znacznie szersze niż 
do tej pory udostępnienie informacji 
zawartych w prowadzonych przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego rejestrach: osób posiada-
jących uprawnienia budowlane, rze-
czoznawców budowlanych, ukara-
nych z tytułu odpo wiedzialności za-
wodowej. Udostępnienie to wymaga 
jednak stosownych zmian przepisów 
dotyczących danych osobowych. 
 Poseł Andrzej Adamczyk złożył 
wniosek, aby Ministerstwo Infra-
struktury przygotowało informację 
dotyczącą możliwości wykonywania 
zawodu architekta, inżyniera bu-

downictwa oraz urbanisty w każ-
dym z krajów Unii Europejskiej, 
z podziałem na poszczególne kraje 
i podaniem informacji o możliwości 
funkcjonowania na danych rynkach 
budowlanych oraz warunkach, ja-
kie każda z tych osób musi spełniać 
w tych krajach, a więc – jakie warun-
ki musi spełniać zarówno architekt, 
jak i inżynier  uprawniony do wy-
konywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Za-
pytał wprost: jakie są przeciwwska-
zania, żebyśmy dzisiaj mogli posze-
rzyć zakres proponowanej zmiany 
ustawowej o pozostałe Izby?
 Do tak postawionego problemu 
odniósł się na posiedzeniu podko-
misji nadzwyczajnej, które odbyło 
się 23 lipca br., Olgierd Dziekoński, 
który stwierdził, że jeżeli omawiana 
ustawa miałaby uwzględniać rów-
nież dwie pozostałe Izby, należałoby 
zmienić istniejącą ustawę o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
z dnia 18 marca 2008 r.  

Z prac komiSji SejmoWej

23 lipca br. odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, na którym doko-
nana została ocena nadzoru nad rynkiem 
wyrobów budowlanych, realizowanego 
przez organy państwowego nadzoru bu-
dowlanego w latach 2006–2007. 
 Jak powiedział Robert Dziwiński,  
Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego: system nadzoru rynku mate-
riałów budowlanych został w Polsce 
utworzony w 2004 r., kiedy to 1 maja 
2004 r. weszła ustawa o wyrobach 

budowlanych implementując Dy-
rektywę 89/106/EW. Jej celem było 
stworzenie jednolitej i kompleksowej 
regulacji spraw wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych oraz 
nadzoru nad rynkiem wyrobów. 
 Podczas ponad czterech lat funk-
cjonowania ustawy do końca ubie-
głego roku nadzór budowlany skon-
trolował przeszło 17 tys. wyrobów, 
z których aż 38% nie spełniało wy-
magań określonych w ustawie. 
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janusz rymsza

Andrzej Adamczyk

robert Dziwiński
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 Od II połowy 2007 r. w sposób 
zasadniczy zmieniono podejście do 
kontroli. – Zdecydowanie stawiamy 
na kontrole u sprzedawców, dopiero 
w wyniku stwierdzonych nieprawi-
dłowości, następuje kontrola u produ-
centa lub przedstawiciela producenta 
– poinformował szef GUNB, dodając:  
kontrolujemy wyrób, a nie podmiot, 
dlatego kontrole powinny odbywać się 
w hurtowniach, u sprzedawców i na 
placach przyfabrycznych.
 Listy podejrzanych wyrobów, 
sporządzane na podstawie sondaży 
przeprowadzanych od początku br. 
na wszystkich targach budowlanych, 
oraz ograniczenie liczby kontroli pla-
nowych na rzecz kontroli doraźnych  

to kolejne działania nadzoru. Robert 
Dziwiński powiedział – stwierdzili-
śmy, że najlepszym barometrem na to, 
które wyroby nie spełniają wymagań, 
jest sam rynek, dlatego jeśli z rynku 
otrzymujemy sygnał, że jakiś wyrób 
nie spełnia wymagań, to wtedy nastę-
puje kontrola doraźna. 
 Analizując wyniki kontroli, trzeba 
odnieść je do sytuacji na rynku – zwró-
cił uwagę Ryszard Kowalski, przewod-
niczący Rady Wyrobów Budowlanych 
przy GINB. – Konieczne jest zrealizo-
wanie szeregu zmian ustawowych, jak 
kontrola wyrobu, a nie producenta, 
kontrola nie tylko w handlu, ale na 
budowie, a podstawowym działaniem 
kontrolnym powinno być badanie tech-
niczne próbek – podkreślił. 
 Resort budownictwa ma świado-
mość sytuacji – poinformował Olgierd 
Dziekoński – dlatego rozpoczęły się już 
prace nad zmianą ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz działania związane 
ze wzmocnieniem kadrowym, a tym 
samym finansowym w tym obszarze. 
 Ocena funkcjonowania organów nad-
zoru nad rynkiem wyrobów budowlanych 
wyrażona przez przedstawiciela NIK 
oraz posłów podczas dyskusji była nega-
tywna. Omawiając przedstawione przez 
GUNB wyniki, posłowie zwracali uwagę 
m.in. na konieczność wprowadzenia ob-
ligatoryjnego systemu informatycznego, 
który znacząco wzmocni system kontroli. 
W dwóch kwestiach wszyscy uczestni-
czący w obradach Komisji byli zgodni – 
konieczny jest wzrost środków na nadzór 
oraz niezbędna jest kontrola wyrobów na 
budowach, gdzie bardzo często materiały 
dostarczane są bezpośrednio od produ-
centa lub importera.

MAŁGORZATA SKURA
więcej na: 

Z prac komiSji SejmoWej

Od sierpnia 2007 r. do stycznia br., 10 wojewódzkich inspektorów nadzo-
ru budowlanego przeprowadziło u producentów i sprzedawców ogółem 
4288 kontroli wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych. Skon-
trolowano 10 500 wyrobów budowlanych, a nieprawidłowości w prowa-
dzeniu do obrotu stwierdzono w 3617 przypadkach.

ryszard kowalski

INŻYNIERIA  
WIATROWA. 
PODSTAWY  
I ZASTOSOWANIA
Andrzej Flaga

 Wyd. 1, str. 720, 
rys. 400, tabl. 60, format B5, oprawa 
twarda laminowana. Wydawnictwo 
„Arkady”, Warszawa 2008. 

 Pierwszą polską książką poświę-
coną problematyce wpływu wiatru 
na obiekty budowlane był tom „Bi-
blioteki Inżynierii Budownictwa”, pt. 
„Obciążenia wiatrem budowli i kon-
strukcji” J.A.Żurańskiego („Arka-
dy” 1969), który w 1972 r. w postaci 
rozszerzonej ukazał się w RFN, a na-
stępnie w Polsce w 1978 r.
 Ta unikatowa monografia otwiera 
nowy rozdział w polskim piśmiennic-
twie dotyczącym współczesnej inży-
nierii wiatrowej. Zdaniem autora tego 
dzieła, zajmuje się ona ogółem zagad-
nień związanych z wpływami wiatru 
na budowle i konstrukcje inżynierskie, 
ludzi i środowisko ich otaczające, bez-

pieczeństwo i niezawodność budowli 
i konstrukcji pod działaniem wiatru, 
problemami klęsk żywiołowych spo-
wodowanych wiatrami ekstremalny-
mi oraz zagadnieniami wykorzysta-
nia wiatru jako źródła energii, a także 
przedmiotową normalizacją. 
 Rozpoczynając od krytycznego 
(w kontekście przydatności w inży-
nierii wiatrowej) omówienia komplet-
nego układu równań aerodynamiki 
oraz szczególnych przypadków ruchu 
i cyrkulacji powietrza w atmosferze 
ziemskiej, autor przedstawił przegląd 
i analizę wyników badań w skali na-
turalnej silnego wiatru w najniższej 
warstwie atmosfery Ziemi oraz meto-
dy symulacji numerycznej pola pręd-
kości wiatru, i oryginalny program 
komputerowym WIND.
 Uwzględniając możliwości wyko-
rzystania analizy wymiarowej i teorii 
podobieństwa zjawisk, m.in. do mo-
delowych badań budowli w tunelach 
aerodynamicznych opisał zjawisko 
wpływu wiatru na budowle i ludzi, 
przedstawił praktyczne wnioski z ba-
dań eksperymentalnych wpływu wia-

tru na różne obiekty budowlane i ich 
elementy oraz najważniejsze znane 
modele oddziaływania wiatru na bu-
dowle inżynierskie, a także zaprezen-
tował modele własne dla smukłych 
obiektów. Opisał też wpływ wiatru 
na człowieka i zagadnienia komfortu 
i dyskomfortu wietrznego oraz wybra-
ne zagadnienia energetyki wiatrowej. 
Krótko mówiąc monografia obejmuje 
kompleksowo problematykę współ-
czesnej inżynierii wiatrowej.
 Za szczególnie cenne uważam to, 
że autor monografii zaprezentował 
syntezę światowego i krajowego do-
robku minionego 40--lecia (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ostatniego 
10-lecia) nie w formie „relata refe-
ro”, lecz poddał je krytycznej ocenie 
i „przesiał” przez gęste sito wielolet-
nich własnych dokonań naukowo-
badawczych.
 Oryginalne i cenne dla praktyków 
jest ukoronowanie monografii alfabe-
tycznym skorowidzem 43 zagadnień.

recenzję opracował
mgr inż. EUGENIUSZ PILISZEK
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arTykUŁ SpoNSoroWaNy

Do tradycyjnych nawierzchni 
na bazie asfaltów w ciągach 
jezdnych obiektów mosto-
wych jesteśmy przyzwycza-

jeni od lat. Nie jest to jednak jedyne 
rozwiązanie, które można spotkać na 
tych konstrukcjach. Występują także 
nawierzchnie bitumiczno-żywiczne, 
trudne do odróżnienia okiem prze-
chodnia lub kierowcy ze względu na 
bardzo podobny wygląd, ale różniące 
się składem i grubością. Tworzą je kom-
pozycje bitumu połączonego z epok-
sydem i modyfikowane poliuretanem. 
Wykonuje się z nich cienkie warstwy 
nawierzchniowe jezdne (z reguły 10–15 
mm grubości) na płytach betonowych 
i stalowych pomostów. Stosowane są 
głównie tam, gdzie nie można obcią-
żać konstrukcji (duży ciężar asfaltobe-
tonu redukujemy kilkukrotnie) lub nie 
pozwala na to skrajnia (zejście z kilku-
centymetrowej nawierzchni do niewiele 
grubszej niż 1 cm). Dzięki składnikom 
bitumicznym wykazują się bardzo dużą 
elastycznością, szczególnie w niskich 
temperaturach. W związku z tym peł-
nią także funkcję doskonałej izolacji 
eliminując papy termozgrzewalne jako 
zbędne w układzie warstw. Nadają się 
na wszelkiego rodzaju kładki stalowe 
tolerując ich rozszerzalność termiczną. 
Epoksyd z kolei podwyższa odporność 
chemiczną i twardość. W połączeniu 
z bardzo odpornymi mechanicznie wy-
pełniaczami sprawia, iż cały system do-
puszczony jest pod bardzo ciężki ruch 
samochodowy.
 Ostatnią tego typu realizacją w syste-
mie StoCretec (dział naprawy i ochrony 
betonu w ramach firmy Sto-ispo), reali-

zowaną przez firmę INTOP Warszawa, 
jest wiadukt na warszawskim Ursynowie 
w ciągu ulicy Surowieckiego. Betonowa 
płyta jezdna pomostu została zabezpie-
czona w czerwcu bieżącego roku syste-
mem nawierzchniowo-izolacyjnym Sto-
Pox TEP o grubości 10 mm. Ze względu 
na konieczność wymiany belek skrajnych 
na obiekcie projektowana była konstrukcja 
przęseł w nowym schemacie statycznym. 
Na miejsce rozebranych dodano nowe 
belki skrajne (po 2 z każdej strony). Nowe 
belki w kształcie litery „T” z półką pozio-
mą mają grubość 12 cm. Są to belki żelbe-
towe, gdzie częścią zbrojenia dolnego jest 
ceownik stalowy, tworzący stopę belki. Po-
łączenie ceownika z betonem zapewnione 
jest przez pionowe pręty sprężające. Z pół-
ki poziomej wypuszczone jest zbrojenie 
do połączenia z płytą, finalnie stanowiącą 
pomost. Do pozostawionych belek stru-
nobetonowych, w wywiercone uprzed-
nio otwory, wklejone są łączniki z prętów 
zbrojeniowych. Na tak utworzoną niecią-
głą płytę grubości 12 cm (żaden ze starych 
i nowych prefabrykatów nie jest połączony 
z sąsiednim) ułożone jest zbrojenie płyty 
grubości 14–20 cm uciąglające wszystkie 
elementy nośne przęseł. Dodatkowo pły-
ta górna jest monolityczne połączona z  
4 poprzecznicami – dwoma przyczółko-
wymi i dwoma nad podporami pośredni-
mi. Nowe elementy żelbetowe wykonane 
są z betonu B-60. Płyta ma wykształcone 
spadki poprzeczne i podłużne.
 Rezygnacja z nawierzchni asfaltobe-
tonowej na rzecz żywicznej przyniosła 
konkretne korzyści: 
■ Można było wykonać uciąglającą 

płytę żelbetową, zachowując niwele-
tę pokrywającą się z niweletą jezdni 

wiaduktu, przed remontem i unik-
nąć przebudowy dojazdów.

■ Zachowane belki strunobetonowe 
nie zostały przeciążone.

■ Płytę betonową jezdni zagruntowa-
no materiałem StoPox BV 88. Grun-
towanie poprzedzono dokładnym 
śrutowaniem w celu oczyszczenia 
betonu z zabrudzeń i mleczka cemen-
towego. Po utwardzeniu się pierwszej 
warstwy wykonano powłokę zasad-
niczą, rozlewając i odpowietrzając 
mieszankę składającą się z materiału 
StoPox TEP z wypełniaczami w po-
staci piasku kwarcowego i łamanego 
kruszywa o bardzo dużej odporności 
na ścieranie o nazwie StoDUROP. Na 
koniec świeżo rozprowadzoną masę 
zasypano wspomnianym wyżej ła-
manym kruszywem grubszej frakcji 
(3–4 mm) dla zapewnienia odpo-
wiedniej szorstkości nawierzchni.

 Zalety tego typu układu konstruk-
cyjnego nawierzchni:
■ brak koleinowania dzięki wytrzy-

małej płycie z cienką izolacją,
■ dłuższa żywotność nawierzchni ży-

wicznej niż asfaltobetonowej,
■ nieskomplikowany, krótkotrwa-

ły remont (2–3 dni), polegający 
na prześrutowaniu powierzchni 
i wykonaniu regenerującej warstwy 
StoPox TEP. W przypadku asfal-
tobetonu jest to remont trwający 
2–3 tygodnie, obejmujący wymianę 
nawierzchni izolacji z papy termo-
zgrzewalnej i frezowanie betonu.

 Innym obiektem w Warszawie z na-
wierzchnią StoPox TEP pod ruch cięż-
ki, pilotażowym, wykonanym w 2005 r. 
był wiadukt w ciągu ulicy Żelaznej nad 
PKP przy dojeździe do Al. Jerozolim-
skich. Nawierzchnię żywiczną grubości 
12 mm zastosowano wówczas z powodu 
braku możliwości rozłożenia tradycyj-
nych, grubszych warstw. Od dołu trakcja 
kolejowa, a od góry niweleta sąsiednich 
Al. Jerozolimskich zawęziły w projekcie 
obiektu możliwość manewru grubością 
przekroju poprzecznego.
 Intensywnie eksploatowana od 
trzech lat nawierzchnia ma się dobrze. 
Swój udział ma w tym także bardzo do-
bre wykonawstwo – dołożono wszel-
kich starań, by wyeliminować ewen- 
tualne błędy na tym etapie realizacji.
 Wiadukt na Ursynowie i wiadukt 
w ciągu ul. Żelaznej potwierdzają, że 
płyta betonowa jezdna z lekką izolacją 
żywiczną jest receptą na wiele trud-
nych problemów projektowych.

mgr inż. PAWEŁ DANIELEWICZ  
Sto-ispo Sp. z o.o.

mgr inż. ANDRZEJ GIERGOWICZ  
 Instytut Badawczy Dróg i Mostów

pod ciężki ruch samochodowy na obiektach 
mostowych

Lekkie nawierzchnie 
żywiczne
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U stawa Prawo zamó-
wień publicznych (dalej 
Pzp) została uchwalona 
w dniu 29 stycznia 2004 

r., a weszła w życie w dniu 2 marca 2004 
r., z wyjątkiem kilkunastu przepisów, 
które weszły w życie z dniem 1 maja 
2004 r. Prawo zamówień publicznych 
wraz z późniejszymi zmianami okre-
śla zasady i tryb udzielania zamówień 
publicznych, środki ochrony praw-
nej, kontrolę udzielania zamówień 
publicznych oraz organy właściwe 
w sprawach uregulowanych w usta-
wie (art. 1 Pzp). W postępowaniu 
o zamówienie publiczne, obok usta-
wy regulującej zamówienia publiczne 
oraz wydanych do niej aktów wyko-
nawczych, a także ustawy o finansach 
publicznych, szczególne znaczenie 
mają przepisy kodeksu cywilnego 
(dalej „k.c.”) oraz Kodeksu postępo-
wania cywilnego (dalej „k.p.c.”). Usta-
wa Prawo zamówień publicznych 
jest unormowaniem szczególnym 
w stosunku do kodeksu cywilnego. 
W postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego pierwszeństwo 
przysługuje przepisom ustawy Pra-
wo zamówień publicznych. Kodeks 
cywilny reguluje natomiast wszelkie 
kwestie nieuregulowane w ustawie 
Prawo zamówień publicznych, a na-
leżące do materii prawa cywilnego. 
Do czynności podejmowanych przez 
zamawiającego i wykonawców w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia, 
oraz umów w sprawach zamówień 
publicznych, stosuje się przepisy usta-
wy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej (art. 14 i 
139 ust. 1 Pzp).

Zamawiający i wykonawca

 Zamawiający to osoba fizyczna 
bądź prawna albo jednostka nie po-

siadająca osobowości prawnej, obo-
wiązana stosować ustawę Pzp przy 
udzielaniu zamówienia publicznego, 
czyli organizująca proces udzielenia 
zamówienia w oparciu o szczególne 
obowiązki prawne wynikające z tej 
ustawy. Za przygotowanie i przepro-
wadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia odpowiada kierownik 
zamawiającego, a także inne osoby 
w zakresie, w jakim powierzono im 
czynności w postępowaniu i przygo-
towaniu postępowania (art. 18 ust. 
1 i 2 Pzp). Ustawa Prawo zamówień 
publicznych wymaga, by czynności 
związane z przygotowaniem oraz 
przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonywa-
ły osoby zapewniające bezstronność 
i obiektywizm (art. 7 ust. 2 Pzp). Za-
mawiający, który udziela zamówienia 
lub dokonuje zmian w zawartej umo-
wie z naruszeniem przepisów ustawy 
podlega karze pieniężnej (art. 200 
Pzp) i odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych. 
 Przez wykonawcę rozumie się 
osobę fizyczną lub prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posia-
dającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego i złożyła ofertę lub za-
warła umowę w sprawie zamówie-
nia publicznego (art. 2 pkt 11 Pzp). 
Zamówienia udziela się wyłącznie 
wykonawcy, wybranemu zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamó-
wień publicznych (art. 7 ust. 3 Pzp). 
 W umowie wykonawca zobowią-
zuje się do wykonania określone-
go przedmiotu umowy, tożsamego 
z przedmiotem zamówienia, w ter-
minie i na warunkach jego realizacji 
określonymi w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia (da-
lej siwz). Zakres tego zamówienia 
zostaje określony w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót 
lub programie funkcjonalno-użyt-
kowym, stanowiących integralną 
część umowy. Sposób i termin wy-
konania przedmiotu umowy określa 
umowa. Oznacza to, że na podsta-
wie tak zawartej umowy wykonawca 
będzie zobowiązany wykonać tylko 
zdefiniowane w umowie zamówie-
nie, a zamawiający nie będzie mógł 
wymagać, aby wykonawca świadczył 
roboty lub czynności wykraczają-
ce poza zakres wynikający z oferty 
wykonawcy. Zobowiązanie wykona-
nia robót zgodnie z dokumentacją 
projektową nie zwalnia wykonawcy 
m.in. od obowiązku „sprawdzania” 
tej dokumentacji w trakcie trwania 
umowy pod kątem zgodności z za-
sadami wiedzy technicznej i obowią-
zującymi przepisami i zgłaszania za-
mawiającemu wykrytych w niej wad 
i uchybień skutkujących możliwością 
niedochowania warunków wykona-
nia umowy lub naruszeniem przepi-
sów prawa. Umowa określa granice 
zobowiązań wykonawcy w zakresie 
wykonywania poleceń zamawiające-
go wyłącznie do tych, które są zgod-
ne z przepisami prawa i postanowie-
niami umowy. Wykonawca zobo-
wiązany jest wykonać przewidziany 
w umowie przedmiot zamówienia 
zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
i zasadami wiedzy technicznej. Jeże-
li dostarczona przez zamawiającego 
dokumentacja, teren budowy, ma-
szyny lub urządzenia nie nadają się 
do prawidłowego wykonania robót 
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, 
które mogą przeszkodzić prawidło-
wemu wykonaniu robót, wykonawca 
powinien niezwłocznie zawiadomić 
o tym inwestora, zgodnie z art. 651 
kodeksu cywilnego. Jeżeli dostar-
czona dokumentacja projektowa 

Zamówienia publiczne
Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności
Problemy ze stosowaniem przepisów nasilają się wraz ze wzrostem inwestycji 
realizowanych za pieniądze publiczne oraz wymogów związanych z zastosowaniem 
warunków Kontraktowych FIDIC. Rozpoczynamy zatem kilkuodcinkowy cykl na temat 
regulacji prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

praWo
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uniemożliwia prawidłowe wykona-
nie robót, to zamawiający powinien 
dochodzić odpowiedzialności od 
jednostki projektowej na zasadach 
ogólnych, na podstawie art. 471 k.c. 
Przenoszenie przez zamawiającego 
odpowiedzialności na wykonawcę 
robót za błędy w dokumentacji pro-
jektowej, nie będzie prawnie sku-
teczne. W tym miejscu należy zwró-
cić również uwagę, że zgodnie z art. 
647 k.c., wykonawca zobowiązuje się 
do oddania przewidzianego w umo-
wie obiektu, wykonanego zgodnie 
z projektem. W zamówieniach pu-
blicznych dotyczy to również wyko-
nania zgodnie z programem funk-
cjonalno-użytkowym, stanowiącym 
opis przedmiotu zamówienia. Prze-
pis zakłada, że obowiązek dostarcze-
nia projektu obciąża zamawiającego. 
Tak więc zmiany w projekcie skut-
kują koniecznością zmiany umowy. 
Gdyby wykonywany obiekt uległ 
zniszczeniu lub uszkodzeniu wsku-
tek wadliwości dostarczonych przez 
zamawiającego materiałów, maszyn 
lub urządzeń lub wskutek wykonania 
robót według wskazówek zamawiają-
cego, wykonawca może żądać umó-
wionego wynagrodzenia lub jego 
odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 
zamawiającego o niebezpieczeństwie 
zniszczenia lub uszkodzenia obiektu 
albo jeżeli pomimo zachowania nale-
żytej staranności nie mógł on stwier-
dzić wadliwości dostarczonych przez 
zamawiającego materiałów, maszyn 
lub urządzeń (art. 655 k.c.).

Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych

 Kierownik zamawiającego oraz 
pracownicy i osoby gospodarujące 
środkami publicznymi lub wykonu-
jący czynności przewidziane w prze-
pisach o zamówieniach publicznych 
podlegają, niezależnie od odpowie-
dzialności określonej innymi prze-
pisami prawa, przepisom ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (dalej ustawy 
odpfp). Naruszeniem dyscypliny fi-
nansów publicznych jest m.in. prze-
kroczenie zakresu uprawnienia i wy-
korzystania środków publicznych 
niezgodnie z obowiązującymi proce-

durami i przepisami prawa (art. 11 
ust. 1 ustawy odpfp). Naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych 
jest zmiana umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicz-
nych (art. 17 ust. 6 ustawy odpfp). 
Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest również zaniecha-
nie działania, do którego osoby były 
zobowiązane (art. 23 ww. ustawy 
odpfp). Odpowiedzialność jest po-
noszona zarówno za umyślne, jak 
i nieumyślne naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (art. 22 ustawy 
odpfp). Nie dochodzi się odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych w przypadku 
działania lub zaniechania podjętego 
wyłącznie w celu ograniczenia skut-
ków zdarzenia losowego. Zdarze-
niem losowym jest zdarzenie wy-
wołane przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć 
z pewnością, szczególnie zagraża-
jące bezpośrednio życiu lub zdro-
wiu ludzi lub grożące powstaniem 
szkody niewspółmiernie większej 
niż spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem naruszającym dyscy-
plinę środków publicznych (art. 27 
ustawy odpfp). Osoba, która naru-
szyła dyscyplinę finansów publicz-
nych wskutek wykonania polecenia 
przełożonego albo kierownika jed-
nostki, albo dysponenta środków 
publicznych, organu nadzorującego 
lub organu założycielskiego, nie po-
nosi odpowiedzialności, jeżeli przed 
wykonaniem polecenia zgłosiła pi-
semnie zastrzeżenie i pomimo tego 
zastrzeżenia, otrzymała pisemne 
potwierdzenie wykonania polecenia  
albo polecenie nie zostało odwoła-
ne czy zmienione. W tym przypad-
ku odpowiedzialność ponosi osoba, 
która podpisała się pod pisemnym 
poleceniem wykonania polecenia, 
a przy braku takiego dokumentu 
osoba, która wydała polecenie (art. 29 
ustawy odpfp). Ukaranie osoby odpo-
wiedzialnej za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych nie ogranicza 
możliwości dochodzenia odszkodo-
wania za poniesioną szkodę.

Warunki kontraktowe FIDIC

 Warunki kontraktowe zostały 
przygotowane przez Międzynaro-
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dową Federację Inżynierów Kon-
sultantów (FIDIC), do której należy 
polskie Stowarzyszenie Inżynie-
rów Doradców i Rzeczoznawców  
(SIDiR). W zamówieniach publicz-
nych warunki kontraktowe FIDIC 
część ogólna, wykorzystywane są 
jako standardowe procedury (wa-
runki umowne) realizacji projektów 
publicznych i współfinansowanych 
z funduszy europejskich. Warunki 
kontraktowe, część ogólna i część 
szczególna, stanowią istotną część 
kontraktu, a wcześniej dokumentów 
przetargowych zwanych w zamó-
wieniach publicznych specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, 
pozwalających na ocenę prawi-
dłowości zarządzania inwestycją 
i wykorzystania środków. Zasadą 
naczelną sformułowań zawartych 
w warunkach kontraktowych FIDIC 
jest przestrzeganie następującej za-
sady: zamawiający oczekuje od wy-
konawcy „porządnie” wykonanego 
przedsięwzięcia w założonym czasie 
i koszcie, a wykonawca oczekuje od-
powiednich warunków wykonania 
pracy, uczciwego i zrównoważone-
go zastosowania kontraktu i szyb-
kiej zapłaty wynagrodzenia, które 
ma prawo otrzymać.
 Warunki kontraktowe to wynik 
wieloletnich doświadczeń najlep-
szych fachowców FIDIC i dlatego 
uznawane są za powszechne przy 
zawieraniu kontraktów międzyna-
rodowych. Warunki te razem sta-
nowią zbiór praw oraz obowiązków 
stron i wprowadzone zostały rów-
nież do stosowania w kontraktach 
finansowanych lub współfinanso-
wanych przez Bank Światowy oraz 
inne agendy ONZ. Ułatwiają poro-
zumienie pomiędzy fachowcami za-
angażowanymi w proces inwestycji, 
bez względu na miejsce jej realizacji. 
Powstały w ten sposób jednolite pro-
cedury realizacji inwestycji na całym 
świecie, stanowiące ułatwienie dla 
zaangażowanego w realizację inwe-
stycji personelu. Istotą jest utrzy-
manie rozsądnej równowagi między 
wymaganiami i interesami zaintere-
sowanych stron oraz sprawiedliwy 
podział ryzyka, zagrożeń i odpowie-
dzialności. Warunki kontraktowe FI-
DIC pozostają w zgodności z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, Pra-
wem budowlanym, Kodeksem cywil-

nym, oraz Kodeksem postępowania 
cywilnego. Wybiórcze stosowanie 
zapisów warunków kontraktowych 
FIDIC, a w szczególności powodujące 
ograniczenie praw wykonawcy przez 
tendencyjne zapisy w części szcze-
gólnej, w konsekwencji prowadzi do 
wzrostu kosztów realizacji inwestycji 
w wyniku oceny podwyższonego ry-
zyka przez wykonawcę. 
 W celu zapobieżenia sporom in-
terpretacyjnym w warunkach kon-
traktowych oraz umowie ustala się,  
jak będą interpretowane poszcze-
gólne części kontraktu w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
nimi. Im niżej zostaje ustawiony 
w hierarchii ważności dokument, 
tym mniejsza będzie jego meryto-
ryczna wartość w trakcie ewentual-
nego sporu. W przypadku sporu, jak 
dalece dany dokument jest wiążący 
dla stron, przesądza jego hierarchia 
ważności. Natomiast w przypadku 
sporu, czy wskazany zakres robót ob-
jęty jest przedmiotem umowy, prze-
sądza pierwszeństwo specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru 
robót nad dokumentacją projektową 
i wycenionym przedmiarem robót. 
Przykładowo, jeżeli sporny zakres 
robót będzie określony w specyfika-
cjach technicznych wykonania i od-
bioru robót oraz/lub na rysunkach 
w projekcie budowlanym czy wyko-
nawczym, a nie będzie ujęty jako od-
rębna pozycja w przedmiarze robót, 
wykonawca będzie zobowiązany wy-
konać zakres robót ujęty w specyfi-
kacjach technicznych lub projektach 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Jednocześnie w sprawach nieure-
gulowanych umową będą miały za-
stosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności 
Prawa zamówień publicznych i Pra-
wa Budowlanego, oraz odpowiednie 
przepisy k.c. i k.p.c.
 Warunki Kontraktowe dla Budowy 
(dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych 
Projektowanych przez Zamawiającego) 
tzw. Czerwona Książka, są zalecane 
do ogólnego zastosowania dla takich 
robót. Warunki te wykorzystywane 
są wtedy, gdy zamawiający przygotuje 
dokumentację projektową, specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru 
robót, oraz ogłosi przetarg na wybór 
wykonawcy robót. Jeżeli zamawiający 
przygotuje tylko program funkcjonal-

no-użytkowy przedsięwzięcia (wyma-
gania zamawiającego), to stosuje tzw. 
Żółtą Książkę i najczęściej ryczałtową 
formę rozliczenia robót. Wówczas obo-
wiązkiem wykonawcy jest zaprojekto-
wanie (wykonanie dokumentacji pro-
jektowej), a następnie realizacja robót 
budowlanych, w zgodności z zapisami 
programu funkcjonalno-użytkowego 
(tylko tyle i nic więcej). Jednocześnie 
wykonawcy należy pozostawić wybór 
rozwiązań projektowych, które muszą 
zapewnić wymagania zamawiającego 
sformułowane w programie funkcjo-
nalno-użytkowym.
 W następnych latach należy spo-
dziewać się częściej stosowania 
„Czerwonej Książki” jako korzyst-
niejszej dla zapewnienia wymagań 
i zabezpieczenia strony finansowej 
zamawiającego. Dla tego typu kon-
traktów stosowany jest najczęściej 
system obmiarowy robót, co pozwala 
zamawiającemu płacić tylko za robo-
ty faktycznie wykonane. Wprawdzie 
ryzyko nieścisłości przygotowanej 
specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia (w tym dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót i przed-
miaru robót) jest po stronie zama-
wiającego, ale łatwiej jest później 
kontrolować realizację robót według 
znanych i kompletnych warunków 
realizacji (projekt budowlany, pro-
jekt wykonawczy, specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót, 
przedmiar robót). Zamawiający po-
winien doprecyzować swoje wyma-
gania na etapie projektowania oraz 
przygotowania zamówienia i może 
poprawić w trakcie projektowa-
nia nawet błędne założenia, jakie 
przekazał do biura projektowego. 
Zamawiający na etapie projektowa-
nia, w miarę postępu prac projek-
towych, ma łatwość kontrolowania 
zamierzonych celów i parametrów 
projektowania. Może bez większych 
przeszkód dokonać stosownych po-
prawek w wymaganiach postawio-
nych projektantom, bez narażania 
się na dotkliwe skutki finansowe, co 
ma miejsce, gdy projektowanie leży 
po stronie wykonawcy robót. Trzeba 
tylko pamiętać, że przedmiar robót 
ma dotyczyć tylko robót podstawo-
wych, przekazywanych zamawia-
jącemu, a nie robót tymczasowych, 
które są potrzebne do wykonania 
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robót podstawowych. „Czerwona 
książka” nie wyklucza również sto-
sowania ryczałtowego systemu rozli-
czenia z wykonawcą lub mieszanego 
systemu, na który składa się część ro-
bót rozliczanych obmiarowo, a część 
ryczałtowo. Ten mieszany system 
rozliczenia robót, w moim przeko-
naniu, najlepiej zabezpiecza intere-
sy zamawiającego. Ryczałtowe po-
zycje rozliczeniowe powinny mieć 
miejsce dla robót, które trudno jest 
pomierzyć np. prace refulacyjne, 
pogłębiarskie, ziemne, a system ob-
miarowy np. dla palowania, ścianek 
szczelnych, torowisk. 
 „Żółta książka”, o której najczę-
ściej w Polsce mówi się „zaprojektuj 
i buduj”, przenosi element ryzyka 
na wykonawcę, ale pod warunkiem, 
że program funkcjonalno-użytko-
wy zostanie przygotowany zgodnie 
z wymaganiami określonymi w roz-
dziale 2 rozporządzenia ministra in-
frastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowe-
go. Zakres, jaki powinien obejmo-
wać program funkcjonalno-użyt-
kowy, nie pozostawia wątpliwości, 
że zamawiający jest zobowiązany 
na etapie przetargu znać dokład-
nie swoje wymagania, a więc z góry 
musi wiedzieć, czego chce. Wyko-
nawca będzie zobowiązany do wyko-
nania w ramach kwoty ryczałtowej, 
tylko takiego zakresu, jaki sprecyzo-
wał zamawiający w programie funk-
cjonalno-użytkowym. Trzeba zwró-
cić uwagę, że program ten musi za-
wierać warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania, i odbioru robót budowla-
nych, których zakres precyzuje roz-
porządzenie ministra infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. Przygoto-
wanie specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót w zakresie 
wymaganym dla programu funkcjo-
nalno-użytkowego wymaga znajo-
mości praktycznie wszystkich da-
nych, które znajdują się w projekcie 
budowlanym, chociaż część rysunko-
wa może być ograniczona i w dowol-
nej skali. Jedno jest pewne, taki pro-
gram funkcjonalno-użytkowy musi 

przygotować biuro projektowe spe-
cjalizujące się w robotach będących 
przedmiotem zamówienia. Z moich 
doświadczeń wynika, że w Polsce nie 
przywiązuje się wagi do poprawnego 
opracowania programu funkcjonal-
no-użytkowego, co jest powodem, 
że kontrakt nigdy nie kończy się na 
wynagrodzeniu ryczałtowym i pod-
lega ciągłym modyfikacjom i uzu-
pełnieniom. Dopiero na etapie wy-
konawstwa zamawiający w miarę 
postępu robót doprecyzowuje swoje 
wymagania. Jest to wynik nieprze-
strzegania na etapie przygotowania 
przetargu obowiązków ciążących 
na zamawiającym, sprecyzowanych 
w ustawie Pzp. Wszelkie istotne pra-
wa i obowiązku stron umowy o za-
mówienie publiczne muszą być de-
finitywnie sprecyzowane. Nie mogą 
być oznaczone jedynie w sposób 
ogólny, z zamiarem późniejszego ich 
dodatkowego dookreślenia w trakcie 
realizacji umowy o wykonanie zamó-
wienia. Rozporządzenie ministra in-
frastruktury z dnia 2 września 2004 
r. zostało wydane na podstawie art. 
31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych, a więc nieprzestrzeganie ure-
gulowań zawartych w tym rozporzą-
dzeniu skutkuje naruszeniem usta-
wy Prawo zamówień publicznych 
i odpowiedzialnością za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 
(ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.). 
Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest m.in. przekroczenie 
zakresu uprawnienia i wykorzysta-
nia środków publicznych niezgod-
nie z obowiązującymi procedurami 
i przepisami prawa. Naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych jest 
zmiana umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego z naruszeniem prze-
pisów o zamówieniach publicznych. 
Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest również zaniecha-
nie działania, do którego osoby były 
zobowiązane. Odpowiedzialność jest 
ponoszona zarówno za umyślne, jak 
i nieumyślne naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

ZBIGNIEW J. BOCZEK
dyrektor Europejskiego Instytutu 

Ekonomiki Rynków 
wykładowca i rozjemca SIDiR  

(FIDIC)
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P rojektant, który podejmuje 
się realizowania twórcze-
go projektu na podstawie 
określonej umowy, liczyć 

się musi z ponoszeniem określonej 
odpowiedzialności w razie jej niena-
leżytego wykonania. Ustawa o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych 
przewiduje dwa tytuły takiej kontrak-
towej odpowiedzialności: 1) opóźnie-
nie w realizacji projektu (por. art. 54 
powyższej ustawy) oraz 2) obciążenie 
go wadami (por. art. 55 ustawy). 

Jakie są skutki nieterminowego 
dostarczenia projektu?

 W umowie o dzieło, na podsta-
wie której realizowany jest twórczy 
projekt, określany jest termin jego 
dostarczenia zamawiającemu (ukoń-
czenia dzieła), co związane jest m.in. 
z terminarzem procesu inwestycyj-
nego. W takiej sytuacji projektant 
zobowiązany jest do dostarczenia za-
mawiającemu projektu w umownym 
terminie, jeżeli zaś wyjątkowo nie 
został on w umowie określony – nie-
zwłocznie po ukończeniu utworu (art. 
54 ust. 1 wymienionej ustawy).
 Jeżeli zobowiązanie to nie zostanie 
przez projektanta spełnione, musi on 
brać pod uwagę dwa możliwe modele 
zachowań zamawiającego: 1) opty-
mistyczny i 2) pesymistyczny. 
 W pierwszym przypadku zamawia-
jący nie musi korzystać z przysługujące-
go mu ustawowo uprawnienia do dys-
cyplinowania projektanta, poprzestając 
na nieformalnym monitowaniu go o ry-
chłe zakończenie prac nad danym dzie-
łem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 
aby zamawiający natychmiast po upły-
wie terminu na dostarczenie projektu 
wyznaczył projektantowi odpowiedni 
dodatkowy termin z zagrożeniem od-
stąpienia od umowy (por. art. 54 ust. 2 
powyższej ustawy). 

 Odstąpienie od umowy przepro-
wadzane jest w formie skierowania 
do projektanta przez zamawiającego 
stosownego oświadczenia w tym za-
kresie, z którego powinna jasno wy-
nikać wola rozwiązania umowy. 
 Nie można przy tym zapominać, 
że ustawa o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych stanowi regulację 
szczególną w stosunku do przepisów 
kodeksu cywilnego, w tym regulują-
cych umowę o dzieło.
 I tak np. zgodnie z art. 635 k.c., 
jeżeli przyjmujący zamówienie (pro-
jektant) opóźnia się z rozpoczęciem 
lub wykończeniem dzieła tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdo-
łał je ukończyć w czasie umówionym, 
zamawiający może bez wyznaczania 
terminu dodatkowego od umowy od-
stąpić jeszcze przed upływem termi-
nu do wykonania dzieła.

Jak przedstawia się 
odpowiedzialność za wady 
projektu?

 Bardziej skomplikowanie przedsta-
wia się odpowiedzialność kontraktowa 
projektanta z tytułu wad realizowane-
go przez niego na podstawie umowy 
o prace projektowe dzieła. Dzieli się 
ona zasadniczo na dwa rodzaje: 1) od-
powiedzialność z tytułu usterek pro-
jektu oraz 2) odpowiedzialność z tytu-
łu wad prawnych projektu.

Z czym łączy się 
odpowiedzialność za usterki 
projektu?

 Odpowiedzialność z tytułu usterek 
twórczego projektu (art. 55 ust. 1 po-
wyższej ustawy) stanowi odpowied-
nik odpowiedzialności z tytułu wad 
fizycznych dzieł o materialnym cha-
rakterze. Ustawodawca posłużył się 
w tym przypadku niezbyt fortunnym 

określeniem „usterki”, które wbrew 
jego słownikowemu znaczeniu nie po-
winno być utożsamiane z drobnymi, 
mało istotnymi brakami projektu. 
 Skorzystanie z kodeksowej termi-
nologii i użycie terminu „wady fizycz-
ne” byłoby tutaj jednak o tyle mylące, 
że ułomność dotyczy projektu jako 
dobra niematerialnego, wobec czego 
wskazanie na wady fizyczne mogłoby 
sugerować, że przedmiotem oceny 
przyjmującego zamówienie ma być 
egzemplarz dzieła, a nie ono samo.
 Ujawnienie przez zamawiającego 
usterek (wad fizycznych) projektu 
uprawnia go w pierwszej kolejności 
do wyznaczenia projektantowi odpo-
wiedniego terminu do ich usunięcia, 
a jeśli termin ten upłynie bezsku-
tecznie (projektant usterek nie usu-
nie) – do odstąpienia od umowy lub 
zażądania odpowiedniego obniżenia 
umownego wynagrodzenia.
 Projektant wyposażony został 
w zabezpieczenia, które mają chro-
nić go przed nieuzasadnioną prze-
wagą zamawiającego. 
 Otóż po pierwsze, roszczenia po-
wyższe nie mogą być zgłaszane, jeśli 
usterki są wynikiem okoliczności, za 
które projektant nie ponosi odpowie-
dzialności (np. wprowadzenie go w błąd 
przez pracownika zamawiającego). 
 Po drugie, aby reklamacja uste-
rek nie następowała zbyt pochopnie, 
wprowadzony został gwarancyjny 
zapis ustawowy, zgodnie z którym 
nawet w razie wypowiedzenia umo-
wy projektant zachowuje prawo do 
otrzymanej wcześniej części wy-
nagrodzenia, nie wyższej niż 25% 
wynagrodzenia umownego (art. 55 
ust. 1 zdanie 2 powyższej ustawy 
oraz uwagi w Rozdziale IV).
 Wreszcie po trzecie, roszczenia 
zamawiającego, przysługujące mu 
w związku z usterkami projektu, wyga-
sają z chwilą przyjęcia utworu (art. 55 

Odpowiedzialność projektanta  
za nienależyte wykonanie umowy 
Skutki nieterminowego dostarczenia projektu, odpowiedzialność za wady i naruszenie 
praw autorskich osoby trzeciej. 
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ust. 3 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych). Jeśli zamawiający 
zachowuje przy tym bierną postawę, 
nie wypowiadając się w ogóle na temat 
poprawności projektu, np. nie suge-
rując dokonania w nim określonych 
zmian, przyjmuje się, że projekt zosta-
je przyjęty bez zastrzeżeń po upływie 
sześciu miesięcy od dostarczenia go 
przez projektanta zamawiającemu (art. 
55 ust. 4 ww. ustawy).

Jak odpowiada się za wady 
prawne projektu?

 Inaczej przedstawia się kwestia 
odpowiedzialności kontraktowej pro-
jektanta z tytułu wad prawnych za-
mówionego projektu. Ustawodawca 
wypowiada się w tym zakresie bardzo 
lakonicznie, postanawiając jedynie, że 
w przypadku wad prawnych projektu 
zamawiający może od umowy odstą-
pić i żądać naprawienia poniesionej 
szkody (art. 55 ust. 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych).
 Projekt będzie obciążony wadą 
prawną wówczas, gdy okaże się, że 
jest on obciążony prawami osób 
trzecich, np. innych projektantów. 
Zamawiając projekt zamawiający za-
kłada bowiem, że projektant przed-
łoży mu nowy, zrealizowany przez 
siebie samodzielnie projekt. Tym-
czasem niesolidny projektant może 
przedstawić jako swój projekt kogoś 
innego, już istniejący w momencie 
podpisywania umowy o dzieło, do 
którego majątkowe prawa autorskie 
przysługują innemu podmiotowi.
 Zastosowanie projektu wymaga 
dokonania odpowiedniej dyspozycji 
w zakresie praw autorskich – jeżeli 
nie przeniesienia na zamawiającego 
praw majątkowych na określonych 
polach eksploatacji, to przynajmniej 
udzielenia stosownej licencji, np. na 
zastosowanie projektu do konkretnej 
budowy (por. uwagi w Rozdziale II 
i IV). Jeśli przyjmujący zamówienie 
projektant nie jest autorem dostar-
czonego zamawiającemu projektu, 
nie posiada również majątkowych 
praw autorskich do niego, co warun-
kuje ich zbywanie oraz udostępnianie 
projektu na zasadach licencyjnych.
 Taki niesolidny projektant, oferu-
jący zamawiającemu cudzą własność 
intelektualną, może narazić go na 
zgłaszanie roszczeń cywilnoprawnych 
przez podmiot z tytułu autorskich 

praw do danego projektu uprawnio-
ny. Zamawiający może więc ponieść 
w związku z zaspokajaniem tego ro-
dzaju roszczeń określoną szkodę, 
o której naprawienie może, na pod-
stawie art. 55 ust. 2 ustawy o prawie 
autorskim, zwrócić się do swojego nie-
solidnego kontrahenta (projektanta).
 Ze względu na zasygnalizowaną 
wyżej symboliczną jedynie regulację 
odpowiedzialności za wady prawne 
twórczych projektów w ustawie o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, 
regulacja ta powinna być odpowiednio 
uzupełniana postanowieniami ko-
deksowymi, poświęconymi umowom 
o dzieło w ogólności. Na uwagę zasłu-
guje zwłaszcza art. 576 k.c., dotyczący 
wygasania uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady prawne (przepis powyższy, 
mimo że dotyczy bezpośrednio umów 
sprzedaży, znajduje do umów o dzieło 
odpowiednie zastosowanie na podsta-
wie odesłania z art. 638 k.c.).
 Przepisy kodeksowe, dotyczące kon-
traktowej odpowiedzialności (art. 471 
i nast. k.c.), odnoszone przez ustawo-
dawcę do umów w ogólności (umiesz-
czone one zostały w części ogólnej 
Księgi III kodeksu cywilnego, poświę-
conej zobowiązaniom), także powinny 
być w kontekście kontraktowej odpo-
wiedzialności projektanta brane pod 
uwagę, np. co do modyfikowanego 
umownie zakresu jego cywilnoprawnej 
odpowiedzialności (art. 473 k.c.).

RAFAŁ GOLAT 
radca prawny
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Ceny robót mostowych

W warunkach gospo-
darki rynkowej do-
kumenty przetargo-
we oraz dokumenty 

umowne budowy, modernizacji i re-
montu poszczególnych obiektów mo-
stowych, szczególnie w części ekono-
micznej dotyczącej wyceny inwestor-
skiej i ofertowej, powinny uwzględ-
niać aktualny poziom cen rynkowych, 
który zależny jest szczególnie od 
lokalizacji obiektu oraz parametrów 
jakościowych określonych w Specy-
fikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót oraz innych uwarun-
kowań organizacyjno-technicznych.
 Należy zaznaczyć, że koszty oma-
wianych robót w ostatnich 2 latach 
charakteryzowały się dość znacznymi 
wahaniami w zależności od koniunk-
tury i znacznego wzrostu cen w budow-
nictwie inżynieryjnym, co w pewnym 
stopniu wynika z braku potencjału wy-
konawczego na rynku budowlanym.

 Analiza tych wzrostów zarówno 
poszczególnych składników kalkula-
cyjnych wyceny robót, jak i elemen-
tów rozliczeniowych oraz obiektów 
daje możliwości określenia ewentu-
alnych warunków waloryzacji wyna-
grodzeń za wykonanie dla obiektów 
realizowanych w dłuższym czasie 
(ponad rok). W gospodarce rynkowej 
właściwie określone wskaźniki wa-
loryzacyjne mają istotny wpływ na 

tabela 1. stawki robocizny kosztorysowej netto

Lp. Region
Stawka średnia  

netto w zł/roboczogodz.
Wskaźniki  

wzrostu w % do
III kw. 2008 IV kw. 2007 IV kw. 2006

1 2 3 4 5

1. kujawsko-pomorski 11,80 17,5 51,9

2. lubuski 13,50 15,0 59,6

3. mazowiecki 13,50 19,3 53,4

4. podkarpacki 12,50 31,6 66,0

5. wielkopolski 12,94 4,5 47,9

6. Warszawa 18,17 18,5 76,4
Źródło: wydawnictwo sekocenBuD pt. „informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz 
o cenach pracy sprzętu budowlanego – irs".

tabela 2. ceny wybranych materiałów i dynamika ich zmian

Lp. Nazwa materiału Jm.
Cena średnia  
w zł   w III kw. 

2008

Wskaźniki zmian cen    
w % do

IV kw. 2007 IV kw. 2006

1 2 3 4 5 6

1. kształtowniki walcowane – grodzice st3s – G 62 kg 3,42 6,9 20,4

2. Walcówka i pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu – Φ 32 mm kg 2,91 11,1 22,8

3. Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0–12,0 mm,  walcowane na gorąco kg 3,71 12,1 27,1

4. Grodzice stalowe gięte na zimno, typu – stos (Gz–4) kg 3,72 4,8 15,5

5. Bariery i poręcze drogowe stalowe – ocynkowane z łącznikami i śrubami t 6 861,90 7,3 20,9

6. Domieszki uszczelniające do betonu – „Hydrozol s” kg 2,37 4,9 9,2

7. Środki powierzchniowe do pielęgnacji betonu  
– „Hydrostop–Mieszanka mostowa” kg 6,79 11,5 17,3

8. kruszywa mineralne łamane – grysy do nawierzchni  
drogowych – grys 8–16 mm t 95,64 0,1 14,1

9. Piasek uszlachetniony m³ 49,49 7,2 28,6

10. żwiry do betonów zwykłych, wielofrakcyjne – uziarnienie 2–16 mm m³ 126,02 5,1 42,4

11. krawężniki granitowe mostowe o wymiarach 20/18 cm m 118,25 4,7 30,2

12. cement portlandzki ceM i/r lub n – ceM i 42,5 – workowany t 531,27 3,7 37,0

13. Papy asfaltowe termozgrzewalne modyfikowane  
plastomerami (APP) – mostowa m² 32,25 2,6 14,5

14. Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  
(mieszanki betonowe) – B-40 (c35/45) m³ 379,21 5,7 15,4

15. zaprawy cementowe modyfikowane polimerami – drobnoziarnista zaprawa do 
wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych kg 3,78 4,7 16,3

16. Powłoki do zabezpieczenia antykorozyjnego  
zbrojenia – cementowo-polimerowa kg 9,48 0,3 6,4

17. tkaniny syntetyczne – geotkanina o gramaturze ponad 200 do 250 g/m² m² 4,31 1,2 7,7

Źródło: wydawnictwo sekocenBuD pt. „informacje o cenach materiałów budowlanych – iMB".

zabezpieczenie interesów wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjne-
go, a przede wszystkim zamawiają-
cego i wykonawcy robót.
 Brak takich zabezpieczeń, szcze-
gólnie w zakresie waloryzacji cen, dla 
wykonawcy może być dość dotkliwy 
i mieć istotny wpływ na jego dalszą 
działalność gospodarczą. Dlatego 
postanowienia dotyczące waloryza-
cji cen powinny mieć odpowiednie 

ekoNomika W BUDoWNicTWie
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tabela 4. ceny jednostkowe elementów rozliczeniowych mostowych i dynamika ich zmian

Lp. Nazwa elementu rozliczeniowego Jm.
Cena średnia     

w zł/jedn.
Wskaźniki wzrostu    

w % do
III kw. 2008 III kw. 2007 III kw. 2006

1 2 3 4 5 6

1.
Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne głębokości do 3,0 m 

wykonywane na lądzie w gruntach o normalnej wilgotności, bez umocnień 
ścian, grunt pozostawiony na odkładzie 

m³ 40,35 26,4 69,4

2.

Wykopy fundamentowe wąskoprzestrzenne i jamiste głębokości do 3,0 m 
o ścianach pionowych wykonywane na lądzie w gruntach o normalnej 

wilgotności, z pełnym umocnieniem ścian, grunt pozostawiony na odkładzie 
(grunt kat. i–iV).  st M 11.01.01 

m³ 90,86 27,6 65,9

3.
zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości 
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt  

kat. iii. st M 11.01.04
m³ 50,47 10,1 62,4

4. Ławy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu (klasa 
betonu B 30). st M 13.01.01 m³ 555,21 8,4 30,1

5. stopy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu 
systemowym stal-Form (klasa betonu B 30). st M 13.01.01 m³ 746,41 10,9 33,1

6. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych o ciężarze 600 kg/m z terenu lub 
rusztowań na głębokość wbicia 6 m, grunt kat. iii.  st M 11.04.01 m2 782,88 10,8 23,9

7. Wbijanie pali żelbetowych o przekroju 35x35 cm z terenu lub rusztowań na 
głębokość wbicia do 8 m. Grunt kat. i–ii. st M 11.02.01 szt. 3 288,33 3,7 19,6

8.
Wykonanie pali dużych średnic pionowych w gruncie kat. i–ii 

z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie,  
średnica pala 800 mm. st M 11.03.01

m 1 423,93 8,0 24,2

9.
Wykonanie pali pionowych dużych średnic w gruncie kat. iii 

z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala  
1000 mm. st M 11.03.01 

m 1 806,82 7,9 24,1

10. Podpory masywne wysokości ponad 4 m z betonu klasy powyżej B-30. st M 
13.01.04 m³ 791,36 8,9 30,7

11. Podpory słupowe wysokości do 4 m z betonu klasy powyżej B-30.  
st M 13.01.03 m³ 1 139,50 10,8 33,0

12. Przygotowanie i montaż zbrojenia w elementach podpór.   
st M 12.01.02 t 4 780,73 13,6 38,6

13. Montaż łożysk elastomerowych przesuwnych niekotwionych, obciążenie 
6000 kn. st M 17.01.04 szt. 3 668,42 2,3 17,6

14.
Wykonanie ustroju nośnego płytowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, 

estakady) z betonu mostowego klasy B-40, grubość płyty nośnej poniżej 60 cm. 
Wysokość rusztowań stojakowych 10,0 m, deskowanie systemowe. st M 13.01.05 

m³ 1 036,36 7,1 29,6

tabela 3. Wybrane ceny pracy sprzętu dla robót mostowych i dynamika ich zmian

Lp. Nazwa sprzętu Jedn.    
charakter.

Cena 
średnia    

w zł    
za m–g

Wskaźniki zmian cen    
w % do

III kw. 2008 IV kw. 2007 IV kw. 2006
1 2 3 4 5 6
1. Młot wyburzeniowy na koparce (1) 1,00 m³ 112,10 7,4 25,2
2. kafar spalinowy wolnospadowy (3) 2,1–3,0 t 81,11 0,6 21,5
3. kafar do pali formowanych  Franki – kroczący (2) ø 400/9 m 149,14 3,5 9,7
4. Palownica do pali dużych średnic (2) Φ 800-1200/25 m 436,22 1,5 7,8
5. żuraw samochodowy (1) 5–6 t 73,85 0,0 7,8
6. żuraw samojezdny kołowy (1) 40 t 168,84 5,9 18,1
7. żuraw samojezdny gąsienicowy (2) 36 t 134,28 5,1 16,3
8. zestaw niskopodwoziowy (1) pow. 16–30 t 132,36 4,2 25,1
9. Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (2) do 12 m 80,85 2,8 14,1

10. samochodowa mieszarka transportowa do betonu (1) 6000 dm³ 137,30 2,6 8,1

11. Pompa do betonu z rurociągiem o długości do 20 m  
na samochodzie (1) 60 m³/h 171,63 2,7 22,2

12. sprężarka powietrza przewoźna spalinowa (1) 10 m³/min. 74,18 0,9 17,0
13. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h 17,42 4,1 12,2

14. rusztowania stojakowe przestrzenne mostowe  
– metalowe o wysokości do 14 m (wg rzutu poziomego) 200 m² 34,67 1,2 15,5

15. Wiertnice diamentowe w elementach żelbetowych (bez kosztu 
wierteł) ø do 30 mm 26,94 5,4 28,8

16. zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 55,0 kVA 35,09 1,8 17,8
Źródło: wydawnictwo sekocenBuD pt. „informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego – irs".
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 Na podstawie informacji zbiera-
nych w systemie Sekocenbud w ko-
lejnych tabelach zestawiono wybrane 
ceny i dynamikę ich zmian w ostat-
nich dwóch latach.

inż. FRANCISZEK ŻEBROWSKI 

zapisy w umowach na wykonanie ro-
bót mostowych.
 W artykule omówiono wybra-
ne ceny czynników produkcji, robót 
i obiektów mostowych, a mianowi-
cie: regionalne stawki robocizny, 
ceny materiałów i ceny pracy sprzętu 
do budowy mostów; ceny jednostko-
we elementów rozliczeniowych; ceny 
wybranych obiektów budownictwa 
mostowego.
 Znajomość kształtowania się tych 
cen lub źródeł ich pozyskania jest 
niezbędna do ustalenia m.in.:
■ budżetu inwestycji (wartości kosz-

torysowej inwestycji – WKI),
■ oszacowania wartości zamówie-

nia jako planowanej wartości ro-

Patronem cyklu „Ceny  
w budownictwie”  jest OWEOB 

Promocja
www.sekocenbud.pl

tabela 5. ceny wybranych obiektów mostowych i dynamika ich zmian

Lp. Nazwa obiektu Jm.
Cena jedn.    
 w zł/jedn.

Cena całk.    
 w zł/jedn. Wskaźniki wzrostu   w % do

III kw. 2008 III kw. 2008 III kw. 2007 III kw. 2006
1 2 3 4 5 6 7

1. Wiadukt drogowy żelbetowy jednojezdniowy
m 55 870,10

4 151 148,45 9,3 34,2
m² jezdni 6 572,43

2. Wiadukt drogowy żelbetowy  
płytowy (usytuowany w skosie)

m 43 196,59
3 447 087,97 8,3 28,1

m² jezdni 6 170,94

3. Most drogowy z prefabrykowanych  
belek strunobetonowych jednojezdniowy

m 58 764,57
1 281 067,52 7,5 26,8

m² jezdni 7 345,57

4. Przepust drogowy jednootworowy z rur żelbetowych 
o średnicy 100 cm m 2 187,80 32 816,97 12,6 39,5

5. Przepust drogowy jednootworowy z rur stalowych 
typu Hel-cor o średnicy 100 cm m 1 475,60 26 560,76 13,1 32,8

6. Ściana oporowa żelbetowa
m 7 303,85

414 858,93 13,0 47,1
m³ 1 572,63

Źródło: wydawnictwo sekocenBuD pt. „Biuletyn cen obiektów budowlanych Bco cz. 2 – „obiekty inżynieryjne”.

15.

Wykonanie ustroju nośnego belkowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, 
estakady) z betonu mostowego klasy B-40, grubość płyty średnio 57 cm. 

Wysokość rusztowań stojakowych 10,0 m, deskowanie systemowe.  
st M 13.01.05 

m³ 1 144,32 7,5 30,1

16. Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie  dwukrotne 
powierzchni betonowych pionowych. st M  20.01.08 m² 59,64 7,9 25,2

17.

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych  masami 
termoplastycznymi – nawierzchnia z żywic  epoksydowych na górnych 

powierzchniach chodników,  grubość warstwy 4 mm.  
st M 20.01.08

m² 207,29 0,9 20,1

18.
izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

wykonywane na zimno. Powłoki pionowe z roztworu asfaltowego. st M 
15.01.02 

m² 19,74 19,1 37,6

19. izolacje typu „Grace” i inne membranowe samoprzylepne. izolacje poziome 
powierzchni betonowych. st M 15.02.03 m² 66,57 2,4 9,0

20. Montaż barier sprężystych jednostronnych (wg knr 2-33 0702-0500).  
st M 19.01.02 t 9 047,90 11,4 47,4

21. Montaż poręczy mostowych stalowych (wg knr 2-33 0702-0200).  
st M 19.01.04 t 9 614,97 1,5 34,3

22. Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x25 cm na zaprawie 
niskokurczliwej. st M 19.01.01 m 211,60 9,8 36,1

23. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych.  Warstwa wiążąca 
o grubości po zagęszczeniu  5,5 cm z  asfaltu twardolanego. st D 05.03.12 m² 147,11 2,8 14,6

24. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych. Warstwa ścieralna 
o grubości po zagęszczeniu 4 cm. st M 15.03.02 m² 29,85 7,7 20,1

Źródło: wydawnictwo sekocenBuD pt. „Biuletyn cen robót drogowych i mostowych – BcD".

bót budowlanych i prac projekto-
wych – WRB + WPP lub warto-
ści w kosztorysie inwestorskim 
– WK,

■ ceny ofertowej za zlecony do wy-
konania zakres robót,

■ zapisów umownych przy negocjo-
waniu wartości umownej pomię-
dzy zamawiającym a wykonawcą 
robót.

 Informacje o cenach czynników 
produkcji (R, M, S) są wykorzysty-
wane w kalkulacjach szczegółowych, 
których podstawą są normy nakładów 
rzeczowych w stosowanych dotych-
czas katalogach (KNR-y, KNNR-y) lub 
normy zakładowe opracowane przez 
wykonawców robót.
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Ognisko zapalne 
– niejednoznaczne klasyfikacje. 
Aż do początku lat 90 w polskim budownictwie do-

minowały materiały niepalne. W związku z tym zagrożenie 

pożarowe wynikające z zastosowania palnych materiałów 

budowlanych praktycznie nie istniało. Konsekwencją tego 

jest brak obecnie odpowiednich wymagań w przepisach 

ochrony przeciwpożarowej budynków oraz niska świado-

mość ryzyka wśród inwestorów i użytkowników. Dodatko-

wo, rośnie zastosowanie tworzyw sztucznych, a te nawet 

jeśli zawierają dodatki zmniejszające palność, są palne. 

Materiały palne o znacznej grubości mogą przyczyniać się 

do szybszego rozprzestrzeniania się ognia. 

Izolacja, która chroni. 
Izolacje, aby spełniały swoją funkcję, muszą szczelnie 

pokrywać dostatecznie grubą warstwą całe powierzchnie 

ścian, dachów czy instalacji. W celu zmniejszenia ryzyka 

rozprzestrzeniania ognia podczas pożaru warto stosować 

niepalne izolacje. Skalna wełna mineralna ROCKWOOL 

to materiał niepalny, a dodatkowo ogniochronny. Jest 

jednym z nielicznych materiałów izolacyjnych odpornych 

na działanie ognia i temperatury pożarowej, przekracza-

jącej nawet 1000°C. Wełna ROCKWOOL stanowi zaporę 

przeciwogniową, która utrudnia rozwój pożaru, jak również 

rozprzestrzenianie się ognia na inne pomieszczenia. Ko-

nieczne jest wprowadzenie jasnych przepisów i oznaczeń, 

dzięki którym inwestor bez trudu będzie w stanie określić, 

czy dany materiał izolacyjny spełnia wymagania bezpie-

czeństwa przeciwpożarowego.

ROCKWOOL 
– najlepsze wyniki na dachach. 
Poddaliśmy próbie ogniowej dach płaski z częścią 

nośną z blachy trapezowej, izolacją ze skalnej wełny 

mineralnej ROCKWOOL. Na podstawie wyników testów 

przeprowadzonych w Laboratorium Badań Ogniowych 

Instytutu Techniki Budowlanej, przebadane rozwiązania 

dzięki zastosowaniu niepalnej izolacji ROCKWOOL uzyskały 

parametry podane w tabeli (bez konieczności wykonywania 

dodatkowych izolacji ścian attyk od strony wewnętrznej, 

czy też specjalnych obróbek blacharskich). Wiadomo, że 

dodatkowe zabezpieczenia generują dodatkowe koszty 

wykonania dachu. Nowa klasyfikacja potwierdza, że 

stosowane rozwiązania na bazie skalnej wełny mineralnej 

ROCKWOOL, spełniają nawet najbardziej rygorystyczne 

wymagania ogniowe dla dachów płaskich, a jego wykonanie 

jest proste i nie generuje dodatkowych kosztów. 

W tabeli podano klasy odporności ogniowej war-

stwowego przekrycia z zastosowaniem skalnej wełny 

mineralnej ROCKWOOL składającego się z następujących 

elementów:

•  hydroizolacja – folia dachowa PVC, TPO, FPO, EPDM 

lub papa asfaltowa w układzie jedno lub dwuwarstwo-

wym, blacha stalowa;

•  termoizolacja – płyty ze skalnej wełny mineralnej 

MONROCK MAX, DACHROCK MAX gęstości min. 

120 kg/m3 oraz grubości i liczbie warstw (jak podano 

w tabeli);

•  paroizolacja – folia PE lub papa asfaltowa;

•  stalowa blacha trapezowa.

Obciążenie podwieszone mocuje się za pomocą 

wieszaków z prętów gwintowanych o średnicy min. 8 mm 

do uchwytów przykręcanych do blachy trapezowej. Mak-

symalne obciążenie jednego wieszaka wynosi 0,40kN. 

Maksymalna wartość obciążenia podwieszonego wynosi 

0,50kN/m2. 

ROCKWOOL 
– pewność i bezpieczeństwo. 
Skalna wełna mineralna ROCKWOOL to jeden 

z najbezpieczniejszych na świecie materiałów izolacyjnych 

przeznaczonych do ocieplania budynków. Nie tylko uzyskuje 

najlepszą klasę reakcji na ogień – Euroklasę A1, czyli jest 

niepalna, ale co więcej ma właściwości ogniochronne, 

czyli dobrze znosi i wytrzymuje temperaturę pożaru. 

Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej ROCKWOOL 

w konstrukcjach dachów minimalizuje niebezpieczeństwo 

powstania pożaru. W razie jego zaistnienia daje znacznie 

więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, chroni 

przebywających w budynku ludzi i zmniejsza poniesione 

straty materialne. Przebadane rozwiązania dachów 

płaskich potwierdziły jakość rozwiązań ze skalną wełną 

ROCKWOOL, dzięki którym architekci i wykonawcy nie mu-

szą się zastanawiać nad doborem izolacji. Warto postawić na 

sprawdzone rozwiązania producenta z kilkudziesięcioletnim 

doświadczeniem.

Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14 
66-131 Cigacice

Doradztwo Techniczne
www.rockwool.pl

doradcy@rockwool.pl
tel. 0801 66 00 36, 0601 66 00 33

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BADANEGO WARSTWOWEGO PRZEKRYCIA DACHOWEGO

Poziom wykorzystania 
obciążenia blachy trapezowej

80% 63%

Grubość warstwy izolacji płyt ze skalnej 
wełny mineralnej w układzie jednowar-
stwowym

 80 mm 80 mm

Grubość warstwy izolacji płyt ze skalnej 
wełny mineralnej w układzie dwuwar-
stwowym

40mm + 40mm 50mm + 50mm

Klasa odporności ogniowej REI 15 REI 30 REI 45

Źródło: Instytut Techniki Budowlanej – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych NP-630.1/A/2007/MŁ

Nowa klasyfikacja ogniowa izolacji dachów płaskich

ROCKWOOL – WIĘCEJ NIŻ NIEPALNOŚĆ

arTykUŁ SpoNSoroWaNy



inżYnier BuDoWnictWA Wrzesień 2008

Rozpatrzmy dwa problemy:

 Jak utrzymać równą, poziomą płasz-
czyznę boiska zlokalizowanego na 
podmokłym gruncie o słabej nośności?
 Na dużej powierzchni zlokalizowanej 
na słabym gruncie może dochodzić do 
nierównomiernego osiadania płyty bo-
iska. Może to być spowodowane zarówno 
zmianami wilgotności gruntu w różnych 
porach roku, jak i nierównomiernymi 
obciążeniami płyty w trakcie użytkowa-
nia. Jeżeli z obszaru występowania słabo- 
nośnego gruntu usuniemy część słabego 
i ciężkiego gruntu, a w to miejsce ułoży-
my keramzyt w postaci dużego „matera-
ca” owiniętego geowłókniną, to różnica 
ciężarów usuniętego oraz ułożonego 
materiału pozwoli na powierzchniowe 
odciążenie gruntu i zredukuje osiada-
nie. Przykładowo, jeżeli usuniemy 1 m3 
gruntu nienośnego o ciężarze 1200 kg/m3 
i w to miejsce ułożymy 1 m3 keramzytu 
maxit frakcji 10–20 mm, którego ciężar 

(w stanie suchym ok. 300 kg/m3) w stanie 
maksymalnego zawilgocenia nie prze-
kracza 500 kg/m3, to uzyskamy zmniej-
szenie obciążenia gruntem o co najmniej 
700 kg/m3. Oznacza to, że jeśli wymienimy 
grunt do głębokości 1 m, to każdy 1 m2 pod-
łoża zostanie odciążony o 700 kg, co pozwoli 
na dociążenie powierzchni warstwami pod-
budowy i nawierzchni boiska bądź bieżni. 
 Rozwiązanie tego typu zastosowa-
no m.in. na części boiska w Szczecinku 
(fot. 1). Trudny geotechnicznie fragment 
boiska położony jest w bezpośrednim są-
siedztwie jeziora, którego poziom swego 
czasu nieco się obniżył, odsłaniając spo-
rą powierzchnię suchego, ale nienośnego 
gruntu. W tym przypadku wystarczyło 
wprowadzenie wypełnienia z keramzy-
tu w geowłókninie o średniej grubości 
40 cm. Podobne rozwiązanie zastosowa-
no pod bieżnią stadionu przy szkole w Mi-
lejczycach w woj. podlaskim (fot. 2).

 Co zrobić, gdy pod płytą boiska 
bądź kortu występują spoiste grunty 
utrzymujące wodę na powierzchni? 
Czasami mogą to być jednocześnie 
grunty wysadzinowe. 
 W tym wypadku również można 
zastosować keramzyt maxit frakcji 
10–20 mm. Jeżeli pod płytą boiska 
ułoży się drenaż obsypany keramzy-
tem lub całą płytę boiska wykona się 
na warstwie keramzytu, to zapew-
niamy pełne odwodnienie, nawet 

bezpośrednio po obfi-
tych opadach. Warstwa 
keramzytu wilgotnego 
pod płytą boiska sta-
nowi jednocześnie izo-
lację termiczną o λ ok. 
0,16 W/mK, co w istotny 
sposób ogranicza prze-
mar-zanie gruntu pod 
płytą. Tego typu roz-
wiązanie zastosowano 
m.in. na jednym z kor-
tów w Lublinie (fot. 3).

Podsumowanie 

 Keramzyt maxit to materiał, na którym 
można konstruować płyty boisk, kortów, 
bieżni itp. Spełnia on funkcję nośnego, od-
ciążającego podłoża, szczególnie rekomen-
dowanego w przypadku słabych gruntów, 
nasypów niekontrolowanych, wysypisk 
itp. Czasami może stanowić alternatywne 
rozwiązanie w miejscach, gdzie wymaga-
ne są inne sposoby wzmocnienia podłoża 
poprzez palowanie bądź wymianę gruntu. 
Stanowi zarazem warstwę nośną oraz dre-
nażową, która dodatkowo izoluje termicz-
nie podłoże, ograniczając przemarzanie.

ANDRZEJ DOBROWOLSKI 
kierownik produktu w firmie maxit

infolinia 0-8011 MAXIT (0-8011 62948)
www.maxit.pl, maxit@maxit.pl 

Boiska na keramzycie

arTykUŁ SpoNSoroWaNy

Fot. 1

Fot. 3

Fot. 3a

Fot. 2a

Co zrobić, aby odciągnąć dzieci oraz młodzież od gier kompute-
rowych, by przygotować kadry na kolejne sportowe olimpiady 
i mistrzostwa? Odpowiedź wydaje się prosta – zainteresować 
sportem. Jednak warunkiem uprawiania sportu jest obecność 
łatwo dostępnej hali, basenu, bieżni lub boiska. Ostatnie decyzje 
rządu odnośnie szerokiego programu budowy boisk dla mło-
dzieży stawiają przed projektantami i wykonawcami nowe, pilne 
zadania. Obecnie boiska muszą sprostać coraz wyższym wyma-
ganiom, natomiast przewidziane lokalizacje i związane z nimi 
szczególne warunki geotechniczne nie zawsze są sprzyjające. 
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Lipiec

8 lipca 2008 r. 
rada Ministrów 
przyjęła

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Projekt określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na 
roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. 
W projekcie przewidziano stworzenie nowych możliwości 
wykonywania zadań publicznych przez zaangażowanie środ-
ków prywatnych i wykorzystanie potencjału prywatnych 
podmiotów. 
zgodnie z projektem za realizację zadań publicznych odpowie-
dzialne będą w dalszym ciągu podmioty publiczne. koncesja 
będzie jedynie nową metodą wykonywania tych zadań, a ry-
zyko ekonomiczne powodzenia przedsięwzięcia w znacznym 
stopniu zostanie przeniesione na podmiot prywatny. koncesje 
będą miały zastosowanie w przypadkach, w których odbiorcą 
świadczenia będą osoby trzecie, czyli faktyczni użytkownicy 
koncesji. Gminy będą mogły zlecić np. wybudowanie drogi 
wybranej firmie, która przez 30 lat po jej oddaniu do użytku 
będzie pobierać od gminy opłatę. Po spłacie ostatniej raty dro-
ga stanie się własnością samorządu. umowa koncesji ma więc 
charakter odpłatny. koncesjonariusz zobowiązuje się do wy-
konania zamówienia (przedmiotu koncesji) za odpowiednim 
wynagrodzeniem. W przypadku koncesji na roboty budowla-
ne może to być np. wyłączne prawo do korzystania z obiektu 
budowlanego. od zamówienia publicznego koncesję odróżnia 
jedynie sposób wykonania i charakter wynagrodzenia wyko-
nawcy. Płatność może być przekazywana przez użytkowników 
przedmiotu koncesji lub dokonywana przez koncesjonodawcę, 
przy czym w tym ostatnim przypadku płatność nie może pro-
wadzić do odzyskania całości nakładów poniesionych przez 
osobę udzielającą koncesji. umowa koncesji powinna mieć for-
mę pisemną. W przypadku robót budowlanych termin umowy 
nie może przekraczać 30 lat, a w przypadku usług – 15 lat.  
zgodnie z projektem umowa koncesyjna nie prowadzi do zmia-
ny stosunków własnościowych, ponieważ podmiot prywatny 
i publiczny nie będą mogły utworzyć odrębnego podmiotu 
prawa. strony nie mogą też dokonywać przywłaszczenia skład-
ników majątkowych w jakiejkolwiek formie prawnej. Podmiot 
prywatny będzie mógł udostępnić na czas koncesji niektóre 
składniki majątku, np. grunt konieczny do robót budowlanych. 
Projekt ustawy zobowiązuje koncesjonodawcę do umiesz-
czenia ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane w Dzien-
niku urzędowym unii europejskiej, w swojej siedzibie 
(w miejscu powszechnie dostępnym) oraz na stronie inter-
netowej, jeśli taką posiada. W przypadku koncesji na usługi 
ogłoszenie będzie zamieszczane w Biuletynie zamówień 
Publicznych.

We wrześniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu usta-
wy w sejmie.

13 lipca 2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść gra-
nicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe prze-
mieszczanie odpadów (Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 800)

rozporządzenie określa wykaz przejść granicznych, którymi 
realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 lipca 2008 r.

Kalendarium
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Sierpień

1 sierpnia 
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. z 2008 r. Nr 127, poz. 818)

Wykaz przedsięwzięć euro 2012 został rozszerzony o inwestycje zweryfikowane m.in. przez jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz spółki celowe. chodzi o inwestycje dotyczące infrastruktury powiązanej

15 lipca 2008 r.
rada Ministrów 
przyjęła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Proponowane w projekcie ustawy zmiany dotyczą podporządkowania rozwoju gospodarcze-
go na obszarach natura 2000 do wymogów zrównoważonego rozwoju. Przewidziane ogranicze-
nia użytkowania terenów przeznaczonych pod zabudowę z przypisaną jej infrastrukturą tech-
niczną, komunikacyjną, turystyczną i edukacyjną mają korzystnie wpływać na rozwój regionalny.  
W myśl nowych przepisów jedynym organem uprawnionym do uznania jakiegoś obszaru za rezerwat przy-
rody będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska. z nim powinny być uzgadniane wszystkie opracowa-
nia planistyczne związane z tworzeniem, likwidacją lub zmianą granic rezerwatów. Projekt ustawy zakłada, 
że plany ochrony ustanowione dla parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów wchodzących 
w granice obszaru natura 2000  będą mogły zastąpić plan ochrony tego terenu. konieczne jest jednak, by 
plany te uwzględniały wszystkie wymagania dotyczące terenów natura 2000. W procesie tworzenia pla-
nów przewidziano udział społeczności lokalnych. 
zgodnie z projektem z dyrektorem parku narodowego będą ustalane plany zakładania lasów w otulinie 
parków narodowych. Plany i opracowania planistyczne dotyczące obszarów natura 2000, rezerwatów przy-
rody, zakładania lasów w otulinie tych rezerwatów będą musiały uzyskać zgodę regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. 

22 lipca 2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których 
przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz.U. z 2008 r. Nr 119, poz. 769)

rozporządzenie określa rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium rzeczypospolitej Polskiej w celu 
unieszkodliwiania w procesach unieszkodliwiania, określonych jako D1 do D15 w załączniku iiA do dyrekty-
wy 2006/12/We2), jest zabroniony.

rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

25 lipca 2008 r.
sejm uchwalił

Ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

nowelizacja zakłada uproszczenie procedur oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwesty-
cji drogowych. W ustawie określono zasady postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. 
Dwie odrębne decyzje (o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę), dotychczas wydawane 
inwestorom przed rozpoczęciem przedsięwzięcia drogowego, zastąpi jedna, skonsolidowana decyzja ze-
zwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie tej decyzji, analogicznie jak w przepisach do-
tychczasowych, będzie składał właściwy zarządca drogi odpowiednio do wojewody – w odniesieniu do dróg 
krajowych i wojewódzkich, albo starosty – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Decyzja będzie 
wydawana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przed złożeniem wniosku zarządca drogi będzie 
zobowiązany do uzyskania opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy opinia taka nie zostanie wydana w termi-
nie 14 dni od dnia zwrócenia się o jej wyrażenie – wniosek może być złożony właściwemu organowi. 
nowym rozwiązaniem jest jednoznaczne uregulowanie kwestii właściwości organu do wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego na obszarze 
dwóch lub więcej województw decyzję będzie podejmował ten wojewoda, na którego obszarze właściwo-
ści znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na inwestycję. 
Przepisy ustawy przewidują również, że z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową 
stanie się ostateczna, wygasną ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości bądź istniejące 
w związku z użytkowaniem wieczystym. 
W ustawie uregulowano ponadto sprawy związane z zajęciem na czas realizacji inwestycji drogowej terenu 
wód płynących lub linii kolejowych. W myśl nowych przepisów właściwy zarządca drogi będzie uprawnio-
ny do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji inwestycji. Będzie wówczas pokrywał koszty 
i straty związane z zajęciem tego terenu. W przypadku linii kolejowych będą to w szczególności koszty 
opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego, koszty komunikacji zastępczej 
czy koszty opracowania nowego rozkładu jazdy pociągów. 

senat przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent podpisał ustawę 19 sierpnia 2008 r. Wejdzie w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia.

praWo
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1 sierpnia 
2008 r.
weszło w życie

ze stadionami oraz ułatwienia komunikacyjne związane z organizacją euro 2012. nowy wykaz dotyczy 
wszystkich miast biorących udział w imprezie, a także dwóch miast alternatywnych – chorzowa i krakowa.

rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 sierpnia 
2008 r.
weszła w życie

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 116, poz. 731)

(omówiona w kalendarium w „iB” nr 7-8 2008)

8 sierpnia 
2008 r.
ogłoszono

Ustawę z dnia 26 czerwca 2008 r.  o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 914)

nowelizacja wydłuża ważność pozwolenia na budowę z dwóch do trzech lat. zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 37 ust. 1 decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed 
upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas 
dłuższy niż 3 lata. 
W myśl nowych przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia 
w życie nowelizacji stosuje się przepisy tej ustawy.

ustawa weszła  w życie 23 sierpnia 2008 r.

(omówiona w kalendarium w „iB” nr 7-8 2008)

14 sierpnia 
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do 
spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 137, poz. 859)

rozporządzenie znosi Pełnomocnika rządu do spraw rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego.

16 sierpnia 
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 881)

W myśl nowych przepisów wnioski o udzielenie dotacji celowej, przez ministra właściwego do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków składa się w następujących terminach:
–  do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona – na dofinansowanie prac przeprowadzonych 

w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
–  do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację prac oraz do dnia 31 marca roku, w którym dotacja 

ma być udzielona – na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone.
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Dozór techniczny 

 Dozorowi technicznemu podlega-
ją urządzenia w toku ich projektowa-
nia, wytwarzania, naprawy i moder-
nizacji oraz eksploatacji. Zajmiemy 
się ostatnią z tych faz. 
 Na budowach wśród urządzeń pod-
legających dozorowi technicznemu 
(wg rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2002 r. – Dz.U. Nr 120, 
poz. 1021 z późn. zm.) spotykamy:
■ żurawie (wieżowe, samojezdne, 

przenośne),
■ dźwigi budowlane (towarowo- 

-osobowe, towarowe),
■ podesty ruchome (masztowe, za-

ładowcze),
■ wózki jezdniowe (ze zmiennym 

wysięgiem, podnośnikowe).
 Wszystkie urządzenia podlegają-
ce pod dozór wymagają zgłoszenia 
do UDT w celu wykonania czynności 
poprzedzających wydanie pierwszej 
decyzji zezwalającej na eksploata-
cję. Po zakończeniu tych czynności 
jest wydawana decyzja zezwalająca 
na eksploatację, ważna w większości 
przypadków rok. Urządzenie zosta-
je zarejestrowane i otrzymuje swój 
numer ewidencyjny, który zaleca się 
nanieść w widocznym miejscu.
 Przed upływem ważności decyzji 
urządzenie należy zgłosić do badania 
w celu wydania kolejnej decyzji ze-
zwalającej na eksploatację. Podobnie 
należy postąpić w przypadku zmia-
ny miejsca eksploatowania: żurawia 
wieżowego, dźwigu budowlanego 
i podestu ruchomego masztowego – 
decyzja jest tu ważna dla konkretne-
go miejsca zainstalowania i w więk-

Zagrożenia przy eksploatacji 
urządzeń poddozorowych 
(urządzeń transportu bliskiego)
Podczas eksploatacji na 
budowach żurawi i dźwigów 
każdego  roku zdarzają się 
śmiertelne wypadki.

szości przypadków dla określonej 
wersji montażowej.
 Urządzenia poddozorowe są reje-
strowane w tzw. dozorze pełnym (żu-
rawie wieżowe i samojezdne, dźwigi 
budowlane towarowo-osobowe, wóz-
ki jezdniowe) lub dozorze ograni-
czonym (pozostałe z ww. urządzeń). 
Urządzenia w dozorze pełnym prze-
chodzą badania okresowe, doraźne-
eksploatacyjne (po zgłoszeniu) i do-
raźne-kontrolne; te w dozorze ogra-
niczonym – doraźne-eksploatacyjne 
i doraźne-kontrolne.

Legalność urządzeń  
na budowach 

 Na budowie powinna znajdować 
się kopia decyzji zezwalającej na eks-
ploatację oraz kopia protokołu, na 
podstawie którego można zidentyfi-
kować urządzenie. 
 Dotyczy to żurawi wieżowych, 
dźwigów budowlanych i podestów 
ruchomych masztowych, czyli tych 
urządzeń, które są zamontowane na 
stałe. Pozostałe maszyny powinny 

„wozić” ww. dokumenty ze sobą. Waż-
ność decyzji powinna być każdorazo-
wo sprawdzana przez kierownictwo 
budowy. Ponadto na żurawiach sa-
mojezdnych i przenośnych, podestach 
ruchomych załadowczych i wózkach 
powinny być nalepione sześciokąt-
ne zielone nalepki UDT, informujące 
o terminie następnego badania.

Zgodnie z ustawą o dozorze 
tech-nicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 
1321) i aktami wykonawczymi do 
tej ustawy UDT realizuje swoje 
powołanie sprawując dozór nad 
urządzeniami technicznymi, któ-
re mogą stwarzać zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
mie-nia lub środowiska. W struk-
turze UDT działa 29 oddzia-łów 
terenowych (www.udt.gov.pl).
Zapleczem badawczo-eksperty-
zowym dozoru technicznego jest 
Centralne Laboratorium Dozo-
ru technicznego.W ramach UDT 
działa jednostka certyfikująca 
systemy zarządza-nia, wyroby i 
osoby UDT-CERt.

BeZpiecZeńSTWo pracy
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  Z doświadczenia UDT wynika, że 
na budowach pracuje wiele dźwi-
gów budowlanych towarowych, 
najczęściej typu WBT, oraz wózków 
widłowych ze zmiennym wysięgiem, 
które albo nie są w ogóle zarejestro-
wane, albo nie mają ważnej decyzji 
zezwalającej na eksploatację.

Uprawniona obsługa 

 Urządzenia poddozorowe mogą 
być obsługiwane wyłącznie przez 
osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Jest to opisane w ww. 
ustawie o dozorze technicznym 
w art. 22 pkt 3 i w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 
2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849 z późn. 
zm.). W przypadku uprawnień wy-
danych przez UDT kierownictwo 
budowy powinno zwrócić uwagę na 
treść posiadanych przez operatora 
uprawnień, tzn. czego dokładnie one 
dotyczą, jakich rodzajów urządzeń 
i czy nie ma w nich wyłączeń (np. 
uprawnienie dotyczy obsługi żurawi 
typ: LIEBHERR, a na budowie pracu-
je inny żuraw; lub typ: żurawie szy-
nowe, a na budowie pracuje żuraw 
wieżowy stacjonarny). 
 Operatorzy żurawi mogą legitymo-
wać się również uprawnieniami wyda-
nymi przez ministerstwo właściwe dla 
budownictwa. Operatorzy wózków 
widłowych mogą mieć uprawnienia 
wydane przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
lub upoważnienie zakładowe, zezwa-
lające na pracę wózkiem na terenie 
konkretnej budowy.
 Kierownictwo budowy jest zobo-
wiązane do sprawdzania posiadania 
ww. dokumentów przez osoby pra-
cujące na budowie, gdyż legalność 
pracy to nie tylko angaż.

Ograniczenia pracy żurawi 
wieżowych 

 Niezwykle ważną sprawą jest wła-
ściwe zrozumienie pojęcia „udźwig 
żurawia”. Udźwig to maksymalny 
ciężar, jaki można podnieść danym 
urządzeniem. I właśnie w żurawiach 
wieżowych słowo maksymalny ma 
kluczowe znaczenie. 
 Jak wiadomo, żuraw wieżowy 
składa się m.in. z wysięgnika, zakoń-
czonego hakiem lub po którym po-

rusza się wózek z hakiem. Odległość 
od osi żurawia do pionowego rzutu 
haka nazywana jest wysięgiem żu-
rawia. Udźwig żurawia jest zależny 
od wysięgu. Od wieży żurawia przez 
kilkanaście metrów (tabela udźwigu 
konkretnego żurawia) udźwig jest 
największy i równy temu, który jest 
podany jako udźwig żurawia. Od 
tego momentu udźwig gwałtownie 
spada, osiągając na końcu wysięgnika 
(przy maksymalnym wysięgu) nawet 
tylko kilkaset kilogramów (zwycza-
jowo udźwig podaje się w jednost-
kach masy, a więc w kilogramach lub 
tonach pisanych małą literą).
 Należy dokładnie zapoznać się 
z tabelą udźwigu żurawia przed 
sprowadzeniem go na plac budowy. 
Pamiętajmy, że pojemnik z betonem, 
bardzo często wykorzystywany na 
budowie, waży ok. 2,5 tony i trzeba 
go podnosić również tam, gdzie wy-
sięg żurawia jest maksymalny, gdzieś 
na odległym końcu wznoszonego 
budynku. Nieuwzględnienie powyż-
szych uwag prowadzi do przestęp-
czych prób blokowania ogranicz-
nika udźwigu żurawia i kończy się 
zazwyczaj śmiercią operatora lub po-
łamaniem (przewróceniem) żurawia, 
o czym dalej.
 Na budowie zdarza się również 
konieczność podnoszenia żurawiem 
pojemnika na beton z podestem dla 
operatora lub konieczność podno-
szenia kosza z ludźmi. Są to czynno-
ści zabronione dla (operatora) żura-
wia (wieżowego lub samojezdnego). 
 Terenowy oddział dozoru tech-
nicznego może jednak wyrazić zgodę 
na podnoszenie ludzi w ww. pojem-
niku lub koszu. Reguluje to § 17 i 18 
rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 
193, poz. 1890). 
 UDT wyrazi zgodę po otrzymaniu 
od właściciela żurawia lub kierownic-
twa budowy pisemnego wniosku, za-
wierającego dokumentację pojemnika 
lub kosza oraz instrukcję obsługi, do 
której dołączono szkic sytuacyjny, wy-
jaśnienie o konieczności podnoszenia 
ludzi, tabelę udźwigu dla konkretnej 
wersji żurawia, zastosowane technicz-
ne i organizacyjne środki zabezpiecza-
jące oraz niezbędne obliczenia, opisa-
ne w Warunkach technicznych dozoru 
technicznego DT-DE-WO-E pkt. 4.9. 

Poznaj nowoczesne rozwiązania 
pomiarowe dla budownictwa

Zarejestruj się, aby otrzymać 
bezpłatne materiały szkoleniowe: 
www.tpi.com.pl/rejestracja

TPI Sp. z o.o. 
ul. Bartycka 22 · 00-716 Warszawa
tel. (0 22) 632 91 40 · faks (0 22) 862 43 09
tpi@topcon.com.pl · www. topcon.com.pl

●  Prace ziemne

●  Prace drogowe

●  Prace ogólnobudowlane

●  Prace liniowe i kanalizacyjne
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Posiadanie na budowie sprawozdania 
z uzgodnienia wraz z ostemplowany-
mi załącznikami daje możliwość pod-
noszenia ludzi danym żurawiem, na 
danej budowie i w danym pojemniku 
lub koszu.
 Następne zagrożenie to praca 
w warunkach kolizyjnych: z innymi 
żurawiami, z dźwigami budowla-
nymi i/lub podestami ruchomymi 
masztowymi (a szczególnie ich masz-
tami), z otoczeniem, z elementami 
znajdującymi się na budowie czy ze 
wznoszonym budynkiem. Inspektor 
dozoru technicznego musi otrzymać 
instrukcję kolizyjnej pracy na budo-
wie, którą jest zobowiązany zaakcep-
tować w czasie badania i dołączyć do 
akt, jeden ostemplowany egzemplarz 
pozostawiając na budowie. Akcepta-
cja jest możliwa oczywiście pod wa-
runkiem, że instrukcja jest napisana 
prawidłowo (zawiera szkic sytuacyj-
ny, opis zastosowanych rozwiązań 
zabezpieczających, ewentualnie ta-
belę udźwigu, jest podpisana przez 
kierownika budowy i wszystkie wy-
mienione w niej osoby). Ewentualne 
kotwienie wysięgnika żurawia po-
przez hak do podłoża (np. w przy-
padku kolizji żurawia z innym żu-
rawiem lub z budynkiem) może być 
wykonane wyłącznie w sposób okre-
ślony przez wytwórcę żurawia.
 Ostatnim opisanym tu zagroże-
niem jest praca przy linii wysokiego 
napięcia. Należy zapoznać się z ta-
belami określającymi minimalne 
odległości od linii w zależności od 

napięcia, uwzględniając zdrowy roz-
sądek i pamiętając, że są to tylko teo-
retycznie przedstawione liczby, które 
nie do końca uwzględniają warunki 
atmosferyczne i inne czynniki.

Zagrożenia przy eksploatacji 
dźwigów, podestów 
ruchomych i wózków 
jezdniowych 

 Dźwigi budowlane i podesty ru-
chome masztowe (podobnie jak żu-
rawie wieżowe) powinny być zmon-
towane przez firmę lub (w wyjąt-
kowych przypadkach) przez osobę 
posiadającą odpowiednią wiedzę 
i umiejętności. Byłoby dobrze, gdy-
by firma miała uprawnienia wydane 
przez UDT, np. do modernizacji lub 
napraw. Natomiast osoba musi mieć 
indywidualne zaświadczenie kwalifi-
kacyjne UDT, uprawniające do kon-
serwacji danego urządzenia. Speł-
nienie powyższych wymagań będzie 
podstawą do możliwości przeprowa-
dzenia przez UDT badania i wydania 
decyzji.
 Inaczej niż w przypadku żurawi 
wieżowych obsługę dźwigów i pode-
stów wykonuje zazwyczaj więcej niż 
jedna osoba. Urządzenia te są dość 
łatwo dostępne – na ogół kabina 
czy podest znajdują się na poziomie 
roboczym, gdzie dostęp do nich nie 
jest niczym ograniczony. Niezwykle 
ważne jest, aby praca była tak zor-
ganizowana, żeby dźwigi i podesty 
mogły być obsługiwane wyłącznie 

przez osoby z właściwymi upraw-
nieniami UDT. Można to zrealizować 
poprzez odpowiedni system nakazo-
wo-kontrolny lub np. poprzez stoso-
wanie przez operatorów kluczyków 
uruchamiających stacyjkę, które po 
zakończeniu wykonywanej pracy są 
deponowane w kierownictwie budo-
wy lub pozostają przy operatorach. 
Można również uprawnionych i wy-
znaczonych operatorów oznaczyć 
odmiennym kolorem kamizelki lub 
kombinezonu.
 Dźwigów, podestów i wózków 
nie wolno przeciążać. Dźwig budow-
lany towarowo-osobowy ma w do-
kumentacji i musi mieć na tabliczce 
w kabinie zapisany dopuszczalny 
udźwig wyrażony w osobach lub ki-
logramach. Dźwig budowlany towa-
rowy, poza dokumentacją, musi mieć 
koło miejsca swojego ustawienia wy-
wieszoną instrukcję obsługi, która 
określa jego udźwig w kilogramach. 
Podest ruchomy masztowy, podob-
nie jak w przypadku dźwigu towaro-
wo-osobowego, ma w dokumentacji 
i na podeście (platformie) podany do-
puszczalny udźwig wyrażony w oso-
bach i kilogramach (zwraca się tu 
uwagę na spójnik „i”). Wózki widło-
we mają w kabinie tabelę udźwigu, 
uzależniającą udźwig od wysokości 
podnoszenia i od wysięgu, a niektóre 
modele mają również ograniczniki.
 Nie jest możliwa sytuacja, gdy 
maszt dźwigu lub podestu wystaje 
powyżej najwyższej wznoszonej kon-
dygnacji i stwarza kolizję z poziomo 
obracającym się wysięgnikiem żura-
wia wieżowego.
 Kierujący wózkiem widłowym 
stwarza na budowie takie samo zagro-
żenie, jak każdy inny kierowca pojazdu. 
Czasem nawet większe, ze względu na 
poruszanie się po terenie z nadmierną 
prędkością i dodatkowo z ładunkiem 
umieszczonym na widłach, często wie-
le metrów nad ziemią. 

Awarie i wypadki na 
budowach 
 
 Poniższy opis awarii i wypadków 
na polskich budowach dotyczy ostat-
nich 8 lat.
 Przy eksploatacji dźwigów w ww. 
okresie zdarzało się średnio jedno 
zdarzenie rocznie. Zginęło 5 osób, 
kilka odniosło obrażenia. Wypadki 

BeZpiecZeńSTWo pracy
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śmiertelne były spowodowane przez: 
■ niewłaściwy montaż, 
■ nieprawidłowy rozładunek, 
■ jazdę niesprawnym urządzeniem,
■ uszkodzenie się elementów dźwi-

gu (dwukrotnie). 
 Obrażenia ciała odnieśli pracow-
nicy wskutek: 
■ pracy niesprawnym sprzętem, 
■ niewłaściwego sposobu załadunku,
■ nieprawidłowego demontażu.
 Przy eksploatacji żurawi – na budo-
wach – miało miejsce kilkanaście nie-
szczęśliwych wypadków rocznie. W ich 
wyniku ginęło w ciągu roku od 2 do 8 
ludzi, obrażenia odnosiło od 6 do 14 
pracowników bądź osób postronnych. 
Przyczynami zdarzeń były w 75% wady 
eksploatacyjne; pozostałe 25% to głów-
nie wady materiałowe i związane z ko-
rozją lub zużyciem. Najwięcej wypad-
ków śmiertelnych spowodowanych 
było przeciążeniem żurawia przy za-
blokowaniu ogranicznika obciążenia. 
Pozostałe przyczyny to: 
■ przygniecenie pracownika przez 

ładunek, 
■ nieprawidłowy demontaż budowli, 
■ niewłaściwa praca hakowego,
■ spadnięcie ładunku, 
■ nieprawidłowe zamocowanie ła-

dunku, 
■ nieumiejętny montaż żurawia, 
■ zastosowanie złego zawiesia, 
■ nieprawidłowy sposób schodzenia 

i wchodzenia na żuraw,
■ wady materiałowe. 
 Obrażenia odniesione zostały przy: 
■ nieprawidłowym montażu i de-

montażu żurawia, 
■ przeciążeniu żurawia, 
■ pracy przy silnym wietrze, 
■ nieostrożnej pracy operatora, 
■ wyrywaniu ładunków, 
■ upadku śruby z żurawia,
■ zerwaniu zawiesia, 
■ dwa razy przyczyną były wady 

materiałowe.
 Przy eksploatacji na budowach 
podestów ruchomych i wózków jez-
dniowych nie odnotowano w oma-
wianym okresie żadnych wypadków 
bądź awarii.

Postępowanie z urządzeniami 
kilkudziesięcioletnimi 
 
 Nie ma tu na razie określonego 
przez UDT jasno sprecyzowanego 
sposobu postępowania. Jest norma 
europejska, która mówi, że każde 
urządzenie (nie tylko poddozorowe) 
musi być poddane po 20 latach eks-
ploatacji kapitalnemu remontowi. 
Ale, jak wiadomo, w Polsce nie ma 
obowiązku stosowania norm, chyba 
że nakaże ich stosowanie akt prawny.
 Postępowanie ze starymi urzą-
dzeniami jest regulowane indywidu-
alnie w oddziałach UDT. Zasadniczo 
żurawi wieżowych ponad 20-letnich 
nie należy sprowadzać do Polski.
 Natomiast postępowanie z istnie-
jącymi już na rynku żurawiami wie-
żowymi, wyprodukowanymi w fabry-
ce ZREMB-FAMABUD w Szczeci-
nie, których wiek przekroczył 20 lat, 
określa pismo producenta TK/181/90 

Certyfikaty Energetyczne
kursy dla osób wykonujacych:

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Audyt Energetyczny

Zajecia w:
Gdansk         0-58 34 60 311
Bydgoszcz     0-52 561 00 81
Warszawa     0-22 825 75 78

Poznan           0-61 852 76 15
Katowice       0-32 720 28 42
Kraków         0-12 378 97 12 

Lublin            0-81 46 36 113
Wroc aw        0-71 733 65 36
Szczecin         0-91 881 24 25

Zapraszamy równiez na:
 Kursy kosztorysowania
 Studia podyplomowe oraz praktyki: 
 obrót nieruchomosciami, wycena nieruchomosci, zarzadzanie nieruchomosciami

Zapraszamy na www.top.com.pl

Towarzystwo 
O wiatowe 
Profil

.

z 3 kwietnia1990 r. W wyniku zawar-
tych w nim sugestii na takich żura-
wiach musi być wykonana eksperty-
za ich stanu technicznego, wykonana 
przez upoważnioną przez producen-
ta firmę. Po otrzymaniu ekspertyzy 
inspektor UDT określa, pod jakimi 
warunkami jest możliwa dalsza eks-
ploatacja żurawia. 
 UDT opracuje w niedalekiej przy-
szłości procedurę określającą jedno-
lite postępowanie z urządzeniami 
pracującymi ponad 20 lat.

Sankcje 

 Artykuł 63 ustawy o dozorze tech-
nicznym stanowi, że kto dopuszcza do 
eksploatacji urządzenie techniczne: 
1) bez otrzymania decyzji organu 
właściwej jednostki dozoru technicz-
nego o dopuszczeniu urządzenia do 
eksploatacji (...),
2) wbrew decyzji organu właści-
wej jednostki dozoru technicznego 
o wstrzymaniu eksploatacji (...)
podlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolności.

mgr inż.  
WOJCIECH TOMASZ ŚLUSARSKI 

główny specjalista UDT

Autor jest inspektorem UDT oddział 
w Warszawie z ponad 24-letnim sta-
żem pracy w różnych jednostkach 
UDT.
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NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE: POLSKIE NORMY I ZMIANA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA (W OKRESIE: 
1 LIPCA DO 19 SIERPNIA 2008 R.)

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

1

Pn-en 1993-1-3:2008
eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – część 
1–3: reguły ogólne – reguły uzupełniające dla konstrukcji 
z kształtowników i blach profilowanych na zimno

Pn-en 1993-1-3:2006 (oryg.) 2008-08-01 128

2
Pn-en 1993-1-5:2008
eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – część 1–5: 
Blachownice

Pn-en 1993-1-5:2006 (oryg.) 2008-07-17 128

3
Pn-en 1993-3-2:2008
eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – część 3–2: Wieże, 
maszty i kominy – kominy

Pn-en 1993-3-2:2006 (oryg.) 2008-07-03 128

4 Pn-en 13964:2005/A1:2008**)
sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

Pn-en 13964:2005/A1:2007 
(oryg.) 2008-08-12 169

5

Pn-en 12697-6:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 6: oznaczanie gęstości 
objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

Pn-en 12697-6:2008 (oryg.) 2008-07-25 212

6
Pn-en 12697-22:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 22: koleinowanie

Pn-en 12697-22:2008 (oryg.) 2008-07-22 212

7
Pn-en 12697-24:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 
-asfaltowych na gorąco – część 24: odporność na zmęczenie

Pn-en 12697-24:2008 (oryg.) 2008-07-25 212

8

Pn-en 12697-30:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 30: Przygotowanie próbek 
zagęszczonych przez ubijanie 

Pn-en 12697-30:2008 (oryg.) 2008-07-28 212

9

Pn-en 12697-32:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 32: laboratoryjne 
zagęszczanie wibracyjne

Pn-en 12697-32:2008 (oryg.) 2008-07-25 212

10

Pn-en 12697-33:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 33: Przygotowanie próbek 
zagęszczanych urządzeniem wałującym

Pn-en 12697-33:2008 (oryg.) 2008-08-04 212

11
Pn-en 12697-34:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 34: Badanie Marshalla

Pn-en 12697-34:2008 (oryg.) 2008-07-21 212

12
Pn-en 12697-35:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 35: Mieszanie laboratoryjne

Pn-en 12697-35:2008 (oryg.) 2008-07-22 212

13
Pn-en 13108-1:2008**)
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – część 1: Beton 
asfaltowy

Pn-en 13108-1:2006 (oryg.) 2008-08-19 212

14
Pn-en 13108-2:2008**)
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – część 2: Beton 
asfaltowy do bardzo cienkich warstw

Pn-en 13108-2:2006 (oryg.) 2008-08-19 212

15
Pn-en 13108-20:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – część 20: Badanie 
typu

Pn-en 13108-20:2006 (oryg.) 2008-08-19 212

16
Pn-en 14383-1:2008
zapobieganie przestępczości – Planowanie przestrzenne 
i projektowanie budowlane – część 1: terminologia

Pn-en 14383-1:2006 (oryg.) 2008-08-01 232

17
Pn-en 13791:2008
ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

Pn-en 13791:2007 (oryg.) 2008-08-12 274

*) numer komitetu technicznego.
**)  norma zharmonizowana z Dyrektywą 89/106/eWG Wyroby budowlane (ogłoszona w Dzienniku urzędowym unii europejskiej – oj 2007/c 290/12 

z 4 grudnia 2007 r.).
A –  zmiana europejska do normy. Wynika z pomyłek merytorycznych popełnionych w trakcie wprowadzania normy europejskiej, zauważonych po 

jej opublikowaniu. jest wprowadzana jako  identyczna do zbioru Polskich norm lub włączana do treści normy podczas jej tłumaczenia na język 
polski.

NormaliZacja i Normy
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NormaliZacja i Normy

NORMY EUROPEJSKIE I POPRAWKA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA UZNANE (W JęZYKU ORYGINAŁU) 
ZA POLSKIE NORM (W OKRESIE: 1 LIPCA DO 19 SIERPNIA 2008 R.)

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

1
Pn-en 14342:2008 
Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności 
i oznakowanie (oryg.)

Pn-en 14342:2006
Pn-en 14342:2006/Ac:2007 2008-08-06 100

2
Pn-en 1670:2007/Ac:2008 
okucia budowlane – odporność na korozję – Wymagania 
i metody badań (oryg.)

– 2008-07-07 169

3

Pn-en 12697-12:2008
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – część 12: określanie 
wrażliwości próbek asfaltowych na wodę (oryg.)

Pn-en 12697-12:2004 2008-07-11 212

4
Pn-en iso 3382-2:2008
Akustyka – Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń – 
część 2: czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach (oryg.)

Pn-en iso 3382:2001**) 2008-07-11 253

*) numer komitetu technicznego.
**) norma ważna do 31 grudnia 2008 r.
Ac –  poprawka europejska do normy (wynika z pomyłek niemerytorycznych popełnionych w trakcie wprowadzania normy europejskiej, zauważonych po jej 

opublikowaniu). jest wprowadzana jako  identyczna do zbioru Polskich norm lub włączana do treści normy podczas jej tłumaczenia na język polski.

Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: www.pkn.pl/index.php?pid=b8f80c2e987. Przedstawiony wykaz projektów 
Pn jest oficjalnym ogłoszeniem ich ankiety powszechnej.
uwagi do prPn-pren należy zgłaszać na specjalnych formularzach, których szablony, instrukcje ich wypełniania są dostępne na 
stronie internetowej Pkn, w czytelniach Wydziału informacji normalizacyjnej i szkoleń (Win) oraz czytelniach Punktów informacji 
normalizacyjnej (Pin). Adresy ich są dostępne na stronie internetowej Polskiego komitetu normalizacyjnego www.pkn.pl.
ewentualne uwagi prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zespołu Budownictwa: 
zbdsekr@pkn.pl.
Ankieta obejmuje projekty Polskich norm – tłumaczonych na język polski (wcześniej uznane za Polskie normy w oryginalnej wersji języ-
kowej) (prPn-en), oraz projekty norm europejskich, które są traktowane jako projekty przyszłych Polskich norm (pren = prPn-pren). 

Lp. Numer i tytuł (po polsku i angielsku) projektu 
Polskiej Normy, zmiany, poprawki Opis zawartości projektu normy

Termin 
zgłaszania 

uwag
KT*

1

prPn-pren 622-4
Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne – część 4 
Wymagania dla płyt porowatych
Fibreboards – specifications – Part 4: requirements 
for softboards

określono wymagania dla płyt pilśniowych 
porowatych zdefiniowanych w en 316 2008-10-15 100

2

prPn-pren 622-5
Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne – część 5: 
Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF)
Fibreboards – specifications – Part 5: requirements 
for dry process boards (MDF)

określono właściwości płyt pilśniowych 
formowanych na sucho zgodnie z en 316 2008-10-15 100

3

prPn-pren 12871
Płyty drewnopochodne – Wymagania dla płyt 
przenoszących obciążenia, stosowanych na podłogi, 
ściany i dachy
Wood-based panels – Performance specifications 
and requirements for load bearing boards for use in 
floors, walls and roofs

określono wymagania dla płyt drewnopochodnych 
przenoszących obciążenia, zamontowanych na 
konstrukcyjnych belkach jako poszycie podłóg, 
ścian szkieletowych i dachów oraz podano 
procedurę określania podatności na odkształcenie 
poprzez badanie typu: przebicie pod obciążeniem 
skupionym, uderzenie ciałem miękkim

2008-10-15 100

ANKIETA POWSZECHNA



49Wrzesień 2008 inżYnier BuDoWnictWA

NormaliZacja i Normy

4

prPn-en 13658-1
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – 
Definicje, wymagania i metody badań – część 1: 
tynki wewnętrzne
Metal lath and beads – Definitions, requirements 
and test methods – Part 1: internal plastering

Wyszczególniono wymagania i metody badań 
metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do 
tynkowania wewnątrz. normą objęte są: listwy 
metalowe do wzmacniania konstrukcji ścian, ścianek 
działowych i kolumn oraz konstrukcji poziomych 
wspierających wyłożenia sufitów i belek oraz 
obrzeża metalowe przeznaczone do ochrony naroży 
i wykończeń wewnętrznych. elementy te zapewniają 
jednocześnie ochronę przeciwpożarową

2008-10-15 194

5

prPn-en 13658-2
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – 
Definicje, wymagania i metody badań – część 2: 
tynki zewnętrzne
Metal lath and beads – Definitions, requirements 
and test methods – Part 2: external rendering

Wyszczególniono wymagania i metody badań 
metalowych listew i obrzeży przeznaczonych 
do tynkowania zewnętrznego. normą objęte są 
listwy metalowe do wzmacniania konstrukcji lub 
trwałego podłoża pod warstwę tynku oraz obrzeża 
zapewniające wykończenie zewnętrznych kątów. 
elementy te zapewniają jednocześnie ochronę 
przeciwpożarową

2008-10-15 194

6

prPn-en 1997-2
eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – część 2: 
rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
eurocode 7 – Geotechnical design – Part 2: Ground 
investigation and testing

en 1997-2 jest przewidziana do stosowania wraz en 
1997-1.  zawiera zasady uzupełniające en 1997-1, 
dotyczące: planowania i dokumentowania badań 
podłoża, wymaganej liczby stosowanych typowych 
badań laboratoryjnych i polowych, interpretacji i 
oceny wyników badań, wyprowadzania wartości 
parametrów geotechnicznych. Dodatkowo 
podano przykłady zastosowania wyników badań 
polowych do projektowania

2008-10-15 254

* numer komitetu technicznego.

JANUSZ OPIŁKA 
dyrektor Zespołu Budownictwa 
Polski Komitet Normalizacyjny
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Wieża radiostacji o wyso-
kości 111 m niezmiennie 
wygrywa we wszelkich 

rankingach na najpiękniej szą gliwic-
ką modelkę. 73-letnią Wielką Damę 
widać z wielu kilome trów, pozuje dla 
gazet i telewizji, a każdy gliwiczanin 
stara się mieć w swoim komputerze 
fotografię właśnie z nią! Nocą ilumi-
nowana ośmioma dwukilowatowymi 
reflekto rami wieża za chwyca wszyst-
kich. Tu zajmiemy się konstrukcyjny-
mi podstawami jej piękna. Spójrzmy 
na zdjęcie z jesieni roku 1935 (fot. 1). 
 Właśnie za chwilę – po niespeł-
na 5 mie siącach od wbicia pierwszej 
łopaty w zie mię – na szczycie wieży 
pojawi się wiecha. Dziś nikt mi w te 
5 miesięcy nie wierzy. Ale mamy 
świadków. Budowie to warzy szyli 
dzienni karze, któ rzy sys tematycznie 
odnoto wywali każ dy postęp. Zaczę-
ło się 20 ma ja 1935 r., gdy po wyko-
na niu pierwszych metrów wy ko pu 
pod fundamenty – poja wiła się woda 
gruntowa. Ale już 9 października ga-
zety donosiły o zakończeniu robót.
 Niesamowitym zbiegiem okolicz-
ności następnego dnia, 10 październi-
ka 1935 r., trąba po wietrzna powaliła 
nową, gigantyczną, 160-metrową ante-
nową wieżę drewnianą w Langen bergu. 

Czy miało to jakiekolwiek znaczenie 
dla gliwickiej ra diostacji? Tego jeszcze 
nie wiemy, bo koincydencja tych dwóch 
faktów jest zupełnie świeżym odkry-
ciem. Natomiast już na zdjęciu z lata 
1936 r. widzimy wieżę w znacz nie bo-
gatszej szacie, widać nowy układ belek 
(widać też na 80. me trze podest, doda-
ny w latach 60.). Pisząc „nowy” mam na 
myśli rok 1936. Wybudowanej z drew-
na modrzewiowego wieży przybyło 
od tego czasu 77 współczes nych an-
ten tele komunikacyjnych (z belkami 
wsporczymi), a stara, wisząca w środ-
ku, pionowa antena średniofalowa 
zamie niła się w najwyższy w oko licy 
pioruno chron.
 Do niedawna radiostacja gliwicka 
miała znaczenie wyłącznie historycz-
ne jako miejsce słynnej prowokacji 
z 31 sierpnia 1939 r. Aspekty radio-
techniczne i konstruk cyjne zaczyna-
my badać i poznawać dopiero w ostat-
nich latach. Zwłaszcza od 2005 r., 
kiedy gliwicki samorząd, odkupiwszy 
całą radiostację od TP SA, otworzył 
tu zalążek przy szłego Muzeum Hi-
storii Radia i Sztuki Mediów.
 O samej przebudowie nic jeszcze 
nie wiemy. Widzimy tylko skutki: na 
trzech dolnych piętrach, czyli do poło-
wy wysokości wieży, poja wiły się rygle, 

które lepiej widać na fot. 2, zrobionej 
spod samej wie ży. Oryginalna kon-
strukcja zacho wała się w górnej partii. 
 U samej góry widzimy maszt pio-
runochronu i cztery sze ścio metrowe 
belki z odciągami, pod którymi kie-
dyś wisiało tzw. sztuczne przedłu-
żenie, dodające antenie ok. 20 me-
trów, co było ważne ze względów 
radiotechnicznych (antena półfalo-
wa, opty malna). Widać też w środku 
dwie drabiny.
 Przekrój poziomy jest w każdym 
punkcie kwadratem, natomiast ob-
wiednią przekroju pionowego jest 
parabola o równaniu x = 0,0007192z2 

– 0,1585z + 10, przy czym z – to wy-
sokość w metrach, a x – odległość 
krzywej w prawo od środka prze kroju 
pionowego, prowadzonego równole-
gle do odpowiednich krawędzi prze-
kroju poziomego. Na razie wszystko 
to wygląda ładnie i zrozumiale. Ma-
tematyków, inży nierów mechaników 
i statyków pytam jednak zawsze, 
gdzie jest ekstremum tej funkcji. I tu 
najpierw lekka konsternacja, a po 
chwili olśnienie. Tak! Właśnie tam!
 Równanie jest oczywiście pewnym 
przybliżeniem, na podstawie 200- 
-punkto wych pomiarów, wykonanych 
przez firmę Precyzja z Katowic. Roz-
staw nóg tylko w przybliżeniu wynosi 
20 m. W istocie każda noga stoi tro-
chę inaczej wzglę dem teoretycznego 
środka. Przyjąłem 10 do równania, 

Piękno drewnianej 
konstrukcji

Fot. 1

Fot. 2

trójnóg

DaWNo, DaWNo TemU
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żeby na 110 m zbliżyć się do długości 
boku najwyższego podestu –  2,53 m. 
Na tym pode ście stoi jeszcze półtora-
metrowy dębowy stół (fot.3), stano-
wiący podstawę porcela no wego izola-
tora, z którego na dół spływa antena.
 Paraboliczny kształt skłania obser-
watorów do trak to wania naszej wieży 
jako drewnianej kopii wieży Eiffla. Ale 
to wolno powiedzieć poetom (Adam 
Zagajew ski). Inżynierowie wiedzą, 
że takie są wymagania statyki. Do-
kładniejsze infor macje podają auto-
rzy ekspertyz z Po litechniki Śląskiej  
– dr inż. Andrzej Malczyk i dr inż. 
Marek Właszczuk: słupy mają prze-
krój czterogałęziowy, złożony z prętów 
200x200 mm o rozstawie 100 mm. Na 
wysokości 25,9 m przekrój słupa na-
dal jest cztero gałęziowy, lecz wymiary 
poprzeczne gałęzi są mniej sze i wyno-
szą 190x190 mm. Dalej jest podobnie. 
Wszystkie belki mają przekrój kwadra-
towy. Od 34,2 m bok kwadratu wynosi 
180 mm; od 42,9 m – 160; od 52 m – 
150; od 69,7 – 140. Wyżej już są słupy 
jednogałęziowe. Od 79,1 m – 250 mm; 
od 86,3 – 200; od 96 – 160 i od 104 m – 
przekrój słupa to 120x120 mm.
 Na fot 1.  wskazałem niewielki 
trójnóg. W rze czywistości  była to 12-
metrowa konstrukcja drewniana, na 
której szczycie kręcił się wielki „kogut” 
z czerwonym kloszem. Na samej wieży 
nie można bowiem było umieszczać 
oświe tle nia przeszkodowego ani żad-
nych innych urządzeń i przewo dów ze 
względu na indukcyjne oddziaływanie 
anteny głównej. Z tych samych powo-

dów na wieży nie mogło być ani gra ma 
materiału ferromagnetycznego, stąd 
też wszystkie elementy łączeniowe 
(śruby, kołki, podkładki) wy konane są 
z mosiądzu. Do 1963 r. pilotów ostrze-
gały dwie latarnie „morskie” na trój-
nogach oddalonych o 60 m od wieży. 
Obecnie czerwone latarnie stacjonar-
ne (fot. 4) widzimy na wysokości ok. 
40, 80 i 111 m.
 Na koniec dwa słowa o histo-
rii. 31 sierpnia 1939 r. o godz. 20 
do budyn ku niemieckiej radiostacji 
średniofalo wej w Gliwicach wdarło 
się siedmiu esesma nów, udających 
polskich powstańców (w ubraniach 
cywilnych). Ich celem było zawia-
domienie przez radio Anglii i Francji, 
że Polska rozpo częła wojnę z Niem-
cami, co z kolei zwalniało te państwa 
z obowiązku udzielenia Polsce zbroj-
nej pomocy. Opis oraz interpretacja 
tego incydentu stanowią treść książki 
pt. „Provocado. Gliwice 31.08.1939”, 
która powstaje na kładem muzeum 
w Gliwicach (więcej informa cji www.
radiostacjagliwicka.republika.pl).
 Do końca wojny Gleiwitzer Sen-
der, bo tak nazywała się nasza radio-
stacja, służył cywilnej propagandzie 
nazistowskiej. 24 stycznia 1945 r. 
miasto zajęła Armia Czerwona. Póź-
niej napływają inżynierowie z Pol-
skiego Ra dia Lwów, którzy w maju 
przejmują obiekty od sowietów, na-
prawiają zniszczenia i jesienią uru-
chamiają nadawanie pro gramu Radia 
Katowice. Ponownie, jak za czasów 
niemiec kich, radiostacja przy ul. 
Tarnogórskiej pracuje wyłącznie jako 
na dajnik. Programy powstają w Kato-
wicach (wcześniej w starej radiostacji 
w Gli wicach). Od 1951 r. zaczyna się 
służba w systemie zagłuszania Wol-
nej Europy i kilkunastu innych za-
chodnich rozgłośni. Jesienią 1956 r. 
wszystkie polskie za głuszarki milk-
ną. Szlachetną służbę obrony ustro-
ju socja listycznego przed imperia-
listyczną agresją w eterze przejmują 
nadajniki ra dzieckie.
 A nasza radiostacja – przekształco-
na w manufakturę – zajmuje się pro-
dukcją an tyimportową, czyli… pirac-
twem technologicznym. Polska kupuje 
jeden nadajnik amerykański lub czeski, 
a tu powstają wierne klony o całkiem 
niezłej jakości. W ten sposób nowe 
nadajniki otrzymują Łódź, Wrocław, 
Gdańsk, Lublin itd. Stara apa ratura, 

wyeks ploatowana do szczętu, pomaga 
testować nowe nadajniki średniofalo-
we. Liczne przyrządy pomiarowe nie 
uległy zużyciu, były wpięte we właści-
we obwo dy, więc znalazły nowe zasto-
sowanie. Dzięki temu wiele urządzeń 
za chowało się do naszych czasów. 
 W ostatnich dekadach XX w. Te-
lekomunikacja Polska miała tam 
swój za kład badawczo-rozwojowy, 
a w roku 2002 gliwicki samorząd 
zakupił 3-hekta rową posesję i od 
2005 r. działa tu oddział muzeum 
w Gliwicach, gdzie za praszamy co-
dziennie (godz. 9–15) po uzgodnie-
niu terminu (tel. 693-131-292). 

ANDRZEJ JARCZEWSKI
zdjęcia 2, 3 i 4 autora

Fot. 3

Fot. 4

DaWNo, DaWNo TemU



52 inżYnier BuDoWnictWA Wrzesień 2008

K ażdy obiekt budowlany 
powinien być zapro-
jektowany i wykonany 
zgodnie z odpowiednimi 

przepisami techniczno-budowlany-
mi i powiązanymi z tymi przepisa-
mi normami. Należą do nich także 
normy oddziaływań klimatycznych. 
Powszechnie przyjęto, że wartości 
charakterystyczne tych oddziały-
wań, podane w normach, powinny 
mieć okres powrotu 50 lat. Oznacza 
to, że powinny to być wartości, któ-
re bywają przewyższane średnio raz 
na 50 lat. Takie wartości wyznacza 
się opracowując, za pomocą metod 
statystyki matematycznej i rachun-
ku prawdopodobieństwa, wyniki 
pomiarów wykonywanych przez 
stacje meteorologiczne. Jednak nie 
wszystkie zdarzenia dają się opisać 
za pomocą dotychczas stosowanych 
metod. Należą do nich zdarzenia 
rzadkie, lecz o charakterze katastro-
falnym, takie jak huragany lub trąby 
powietrzne. W Europie rośnie czę-
stość występowania huraganów i trąb 
powietrznych.  Zmusza to do zajęcia 
się zagadnieniem wpływu tych zwięk-
szonych oddziaływań na konstrukcje.
 W artykule przedstawiono zagad-
nienia, związane z oddziaływaniem 
huraganowych wiatrów na budow-

le, z którymi może mieć do czynie-
nia inżynier budownictwa w swojej 
praktyce zawodowej.

Rodzaje wiatrów 
katastrofalnych w Polsce

 Istnieje kilka rodzajów wiatrów, 
które przynoszą zagrożenia dla kon-

strukcji. Można je nazwać wiatrami 
huraganowymi albo katastrofalnymi. 
W Polsce można wyróżnić ich cztery 
główne rodzaje [7]:

Wiatry sztormowe, wywoływane 1. 
rozległymi i głębokimi układami 
niżowymi w umiarkowanych sze-
rokościach geograficznych, od około 
40o do około 60o. Układy te mogą 

Uszkodzenia budynków 
wywołane huraganowym wiatrem

W połowie sierpnia trąby 
powietrzne uszkodziły 
w Polsce blisko 800 
budynków, wiele z nich 
nie nadaje się do remontu. 
Szkody można zmniejszyć 
w przyszłości odpowiednio 
projektując i wykonując, 
a także naprawiając 
i wzmacniając budynki.

Cz. I – Rodzaje i skale wiatrów huraganowych

radomsko i Gorzkowice po huraganie (sierpień 2008 r.). 
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się rozciągać na odległości 1000 km 
i większe. W takim układzie niżo-
wym silny wiatr o prawie niezmien-
nym kierunku, chociaż o różnej 
intensywności, może trwać kilka 
dni. Do tego rodzaju wiatru odnosi 
się przede wszystkim stacjonarny 
przepływ turbulentny w warstwie 
przyziemnej. W naszym kraju jest 
to najczęstszy rodzaj silnego wiatru, 
zwłaszcza na wybrzeżu. Najsilniej-
sze wiatry tego rodzaju występują 
w okresie od jesieni do wiosny.
Wiatry burzowe, towarzyszące 2. 
gwałtownym burzom w czasie przej-
ścia frontu chłodnego. Obejmują 
one zwykle dość ograniczony obszar 
i trwają kilka do kilkunastu minut. 
Charakteryzują się niestacjonarnym 
przebiegiem prędkości, gwałtowny-
mi porywami przy stosunkowo ni-
skiej prędkości średniej.
Wiatry fenowe w górach, u nas 3. 
zwane wiatrem halnym, powsta-
ją w wyniku wpływu łańcucha 
górskiego na przepływ powietrza 
w głębokim układzie niżowym. 
Wiatr halny rozwija się na za-
wietrznych skłonach gór, jest silnie 
porywisty, powietrze jest suche 
i ciepłe. W Polsce jest to wiatr po-
łudniowy w Karpatach, a zwłasz-
cza w Tatrach.
Tornada, lokalne trąby powietrz-4. 
ne, występujące najczęściej na 
rozległych, płaskich obszarach 
o klimacie kontynentalnym. U nas 
zdarzają się lokalnie, o stosunko-
wo ograniczonym zasięgu, lecz 

o znacznej gwałtowności. Ostat-
nią, o stosunkowo szerokim zasię-
gu, była trąba powietrzna w okoli-
cy Częstochowy [2]. 

 Każdy z tych rodzajów wiatru 
może mieć charakter katastrofalny, 
może powodować katastrofalne skut-
ki. Zależy to od jego intensywności. 
 Niektóre z wymienionych rodza-
jów wiatru mają swoje „rozwinięcia”, 
pewne zróżnicowanie pod względem 
ich genezy i odrębne nazwy. Pewne 
określenia dotyczą jednak wszyst-
kich rodzajów silnego wiatru.
■ Huragan jest to wiatr o prędkości 

powyżej 32 m/s (115 km/h), 12o 

w skali Beauforta.
■ Orkan – gwałtowny, silny wicher, 

zwykle połączony z burzą, hura-
gan, nawałnica.

■ Sztorm – wiatr na morzu o sile 10o 
w skali Beauforta; na lądzie nazy-
wana wichurą; w literaturze anglo-
języcznej mianem sztormu określa 
się także silny wiatr na lądzie.

■ Szkwał – nagły, krótkotrwały (np. 
kilkuminutowy) wzrost prędkości 
wiatru (niekiedy powyżej 20–30 
m/s), często połączony ze zmianą 
jego kierunku; zjawisku może to-
warzyszyć silny opad i burza. Naj-
częściej powstaje przed frontem 
chłodnym; jego zwiastunem jest 
chmura cumulonimbus, ciemna, 
silnie postrzępiona od dołu.

■ Tornado – silna trąba powietrzna 
występująca w Ameryce Północ-
nej, o średnicy do kilkuset me-
trów, powodująca nieraz katastro-

falne skutki.
■ Trąba po-
wietrzna (w Sta-
nach Zjednoczo-
nych nazywana 
tornadem od hisz-
pańskiego słowa 
tornada oznacza-
jącego burzę lub 
łacińskiego tor-
nare – obracać) 
jest wiatrem wi-
rowym wokół osi 
pionowej, o ogra-
niczonej średnicy 
(kilkadziesiąt me-
trów), w postaci 
wirującego słupa 
(tuba) zwisającego 
z rozbudowanej 
chmury cumulo-

nimbus do powierzchni Ziemi; 
prędkość wiatru wewnątrz trąby 
może przekraczać 100 m/s.

■ Uskok wiatru – nagłe i gwałtow-
ne osiadanie powietrza w dolnej 
części troposfery, towarzyszące 
aktywnym frontom chłodnym lub 
niskotroposferycznym prądom 
strumieniowym; najczęściej wy-
stępuje w pobliżu chmur burzo-
wych z rozwiniętym kołnierzem 
burzowym, gdy może wytworzyć 
się silny strumień opadającego 
powietrza o prędkościach 75–135 
km/h (21–38 m/s). Na różnych 
wysokościach występują różne 
kierunki i prędkości wiatru.

 Można przyjąć, że nazwy huragan 
i orkan odnoszą się zwykle do wszyst-
kich rodzajów wiatru o dużej prędko-
ści. Sztorm to stosunkowo długotrwały 
wiatr „synoptyczny”, natomiast szkwał 
i uskok wiatru to wiatry w sytuacjach 
burzowych. Trąby powietrzne także 
powstają w takich sytuacjach.

Skale klasyfikacyjne

 Od dawna próbowano sklasyfiko-
wać oddziaływanie wiatru, najpierw, 
co jest oczywiste, na morzu. W 1805 r. 
admirał Francis Beaufort podał skalę, 
odnoszącą się do prędkości wiatru na 
morzu, którą także dostosowano do 
potrzeb oceny prędkości wiatru na lą-
dzie. W zależności od sposobu dosto-
sowania (np. zaokrąglanie wartości 
granicznych, prędkości lub ciśnienia) 
skale lądowe często różnią się nieco 
między sobą zakresem prędkości lub 
opisem oddziaływania wiatru. Jedną 
z różnic jest przyjęcie wartości progo-
wej huraganu, 29 m/s albo 32 m/s.
 W latach 70. ubiegłego wieku 
opracowano dwie skale intensywno-
ści tornad: Fujity – Pearsona w USA 
i TORRO w Wielkiej Brytanii.
 Na świecie szeroko stosowana jest 
skala Fujity, jednak wiele europejskich 
służb meteorologicznych stosuje ska-
lę TORRO (od nazwy TORnado and 
Storm Research Organisation) z tego 
względu, że została oparta zarówno 
na pomiarach, jak i badaniach nauko-
wych, w tym analizie wytrzymałościo-
wej zniszczonych obiektów, i dotyczy 
również warunków klimatycznych 
charakterystycznych dla Europy [2].
 Oprócz skal klasyfikujących torna-
da stosowane są skale dotyczące hura-
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rys. 1. zależność współczynnika strat od prędkości wiatru 
w odniesieniu do budynków występujących w europie Środkowej
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ganów, rozumianych jako cyklony tro-
pikalne. Najbardziej znaną z nich jest 
skala Saffira-Simpsona. Została ona 
opracowana w  1971 r.  przez inżyniera 
Herberta Saffira i meteorologa Boba 
Simpsona. Zasadniczo w skali tej wy-
różnia się pięć kategorii, uszeregowa-
nych wg rosnącej intensywności. Na 
przykład, kategorii 1 odpowiada wiatr 
o prędkości 33–42 m/s, a kategorii 5 – 
wiatr o prędkości ≥ 70 m/s. Pojawiają 
się jednak opinie sugerujące wprowa-
dzenie kategorii 6, której proponuje się 
przypisać huragany z wiatrem o pręd-
kości większej niż 78–80 m/s. Skala ta 
w warunkach naszego kraju jest jednak 
mało przydatna w praktyce.
 Niestety, klasyfikacja oparta na 
sile wiatru jest tylko teoretyczna, po-
nieważ nikomu dotąd nie udało sie 
zmierzyć siły wiatru podczas trwa-
nia tornado. Z tego względu tornada 
są oceniane po szkodach przez nie 
spowodowanych. Prowadzi to do 
tego, że doświadczeni meteorolodzy 
na podstawie zniszczeń przypisują 
temu samemu zjawisku różne klasy F 
według skali Fujity. 
 Przeniesienie skali Fujity do Eu-
ropy jest kolejnym problemem, po-
nieważ europejskie budownictwo 
oraz wielkość domów przenośnych 
różni się znacznie od rozwiązań 
powszechnie stosowanych w Ame-
ryce. W obliczu tych regionalnych 
różnic w technikach budowlanych, 
przy dodatkowym uwzględnieniu 
zniszczeń roślinności, opracowana 
została przez TorDACH, organi-
zację badającą tornada w krajach 
niemieckiego obszaru językowego, 
skala oparta na skali TORRO dwu-
krotnie bardziej dokładnej niż ska-
la Fujity.

 W skali TorDACH stosuje się od-
niesienie szkód w nieruchomościach 
do tzw. współczynnika strat (szkód). 
Współczynnik ten bywa stosowany 
przez firmy ubezpieczeniowe i przed-
stawia procentowy stosunek wartości 
uszkodzenia nieruchomości do war-
tości odtworzeniowej [3]. Zależność 
współczynnika strat od prędkości wia-
tru, w odniesieniu do budynków lekkich 
i masywnych występujących w Europie 
Środkowej, pokazano na rys. 1.
 Istotne znaczenie ma porównanie 
wartości charakterystycznych pręd-
kości wiatru podanych w normach 
z cytowanymi skalami.
 W dotychczasowej normie pol-
skiej [5] wartość charakterystycz-
na prędkości wiatru, średnia 10- 
-minutowa, na wysokości 10 m w te-
renie otwartym w strefie 1, wynosi  
Vm = 20 m/s. Wartość chwilową można 
obliczyć przyjmując, jak dla elementów 
małych, współczynnik działania pory-
wów wiatru β = 2,2. Stąd współczyn-
nik porywistości G = √β = 1,483, zatem 
wartość chwilowa prędkości wiatru 
Vp = 29,7 m/s. Jeżeli przyjąć, że współ-
czynnik częściowy γf = 1,3 dotyczy tylko 
ciśnienia prędkości, to przez jego pier-
wiastek kwadratowy można pomnożyć 
wartość charakterystyczną prędkości 
wiatru, zatem Vp = 29,7·√1,3 = 33,9 m/s. 
 W normie europejskiej [6] współ-
czynnik porywistości można obli-
czyć jako pierwiastek kwadratowy ze 
współczynnika ekspozycji przedsta-
wionego wzorem

 (1)

gdzie: Iv(z) – intensywność turbulen-
cji wyrażona wzorem

(2)

gdzie: z0 – wysokość chropowatości.
 Dla terenu otwartego, kategorii 
II według normy europejskiej [6],  
z0 = 0,05 m. Stąd na wysokości z = 
10 m jest Iv(10) = 0,189 oraz cr(10) = 1,0 
zatem ce(10) = 2,323 i współczynnik 
porywistości G(10) = √2,323 = 1,524. 
Warto zauważyć, że z bezpośrednie-
go obliczenia współczynnika pory-
wistości, bez pominięcia wyrażenia 
w drugiej potędze w zapisie warto-
ści szczytowej ciśnienia prędkości, 
współczynnik porywistości wynosi 

(3)

 Dla tych samych warunków tere-
nowych na wysokości 10 m jest G(10) 
= 1,662. Różnica wynikająca z pomi-
nięcia członu (3,5·Iv(10))2 = 0,438 wy-
nosi 1,662/1,524 = 1,09, tj. 9,1%.
 Przyjmując według załącznika 
krajowego [6] w strefie 1 wartość 
Vm(10) = 22 m/s i G(10) = 1,524, 
otrzymuje się Vp = 33,5 m/s. Za-
kładając, jak poprzednio, że współ-
czynnik częściowy odnosi się w ca-
łości do ciśnienia prędkości wiatru, 
otrzymuje się wartość obliczeniową 
(szczytową) prędkości wiatru Vp(10) 
= 33,5 · √1,5 = 41,0 m/s. Odpowiada 
to ciśnieniu prędkości qp(10) = 1,05 
kN/m2. Prędkość chwilowa 41 m/s 
(148 km/h) występuje w Polsce bar-
dzo rzadko. 
 Przykładowe wartości prędkości sil-
nego wiatru w Polsce, porównywalne 
z danymi normowymi, podano dalej. 

Częstość występowania 
i prędkości wiatrów 
katastrofalnych w Polsce

 Wiatry sztormowe i halne wystę-
pują w porze chłodnej. Ze względu na 
rozległość układów barycznych trwają 
one od kilku do kilkudziesięciu godzin 
oraz występują na znacznych obsza-
rach. Z tego powodu prędkości takich 
wiatrów są mierzone i rejestrowane 
przez sieć stacji meteorologicznych, 
które wykonują pomiary według jed-
nolitej metodyki Instytutu Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej [7].
 Prędkości wiatrów w sytuacjach 
burzowych są natomiast mierzone 

rys. 2. Maksymalne roczne prędkości wiatru w porywach na stacji meteorologicznej 
Warszawa okęcie na siatce probabilistycznej rozkładu Gumbela [8]
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rzadko, zdarza się to tylko wówczas, 
gdy burza przechodzi nad stacją 
meteorologiczną. W związku z tym 
najczęściej można tylko oszacować 
częstość występowania gwałtow-
nych burz, którym towarzyszą duże 
prędkości wiatru. Jednym z rzad-
kich przypadków, gdy były możliwe 
pomiary, była burza w Warszawie 
w czerwcu 1979 r., w czasie której na 
stacji meteorologicznej Warszawa 
Okęcie zmierzono prędkość wiatru 
w porywie 40 m/s. 
 Na rys. 2, na siatce probabili-
stycznej rozkładu prawdopodo-
bieństwa wartości ekstremalnych 
Gumbela [7], przedstawiono war-
tości maksymalne roczne prędko-
ści wiatru w porywach, wybrane ze 
wszystkich kierunków wiatru, zmie-
rzone przez stację meteorologicz-
ną Warszawa Okęcie w terminach 
obserwacji (odczyty co godzinę), 
w latach 1964–2003. Prostą regre-
sji, o poszukiwanych parametrach 
rozkładu Gumbela, wyznaczono 
metodą najmniejszych kwadratów 
z pominięciem największej wartości 
zmierzonej, Vp = 40 m/s, ponieważ 
pochodzi z innej populacji niż pozo-
stałe wartości. Jest to, wspomniana 
wyżej, prędkość wiatru zmierzona 
w sytuacji burzowej. Nie odbiega 
ona jednak znacznie od wartości 
pozostałych. 
 Prędkość ta wystąpiła z kierunku 
południowo-zachodniego (sektor 8 
wg [7]). Przedstawiona na wykresie 
wartości maksymalnych rocznych 
z tego sektora odbiega znacznie od 

pozostałych.
 Z rys. 2 można odczytać prędkości 
o różnych okresach powrotu. Śred-
nio raz na 5 lat bywa przekraczana 
prędkość 30 m/s, co 10 lat prędkość 
32 m/s, co 20 lat 35 m/s, a co 50 lat 
38 m/s. Jest to jednak prognoza war-
tości z pomiarów terminowych, tzn. 
wykonywanych co godzinę. Między 
terminami mogą wystąpić i wystę-
pują prędkości nieco wyższe, w przy-
padku wiatrów sztormowych jednak 
poniżej 40 m/s. 
 W celach analitycznych maksy-
malne wartości prędkości wiatru 
w porywach, z pomiarów termi-
nowych i między terminami, z lat 
1961–1995 [4] porównano z warto-
ściami normowymi, charakterystycz-
nymi i obliczeniowymi, wyznaczony-
mi w sposób przedstawiony powyżej; 
w górach z uwzględnieniem zmian 
gęstości powietrza wg [6]. Przyjęto, 
jak wyżej, że częściowy współczyn-
nik bezpieczeństwa odnosi się do ci-
śnienia prędkości wiatru. 
 Z tego porównania wynika [8], że 
maksymalne prędkości wiatru, zano-
towane w ciągu 35 lat, są tego samego 
rzędu co wartości obliczeniowe według 
dotychczasowej normy [5], a mniejsze 
od wartości obliczeniowych według 
załącznika krajowego [6]. 
 Analizując dane pomiarowe po-
dane w [8], warto zauważyć, że naj-
większe wartości prędkości chwilo-
wej wiatru, zmierzone na obszarze 
nizinnym strefy 1 w Polsce, w grani-
cach 36–39 m/s, dobrze zgadzają się 
z wartościami prognozowanymi na 

stacji meteorolo-
gicznej Warszawa 
Okęcie (rys. 2). 
Prędkość chwi-
lowa o okresie 
powrotu 35 lat, 
jak wynotowane 
z [4], zawiera się 
w zakresie 36–37 
m/s. 
 Wiatry sztor-
mowe, występują-
ce w od jesieni do 
wiosny, niekiedy 
bardzo silne, po-
wodujące znaczne 
straty w Europie 
Zachodniej, jak 
huragan Kyril 
w styczniu 2006 

r. i huragan Emma w lutym 2008 r., 
w Polsce charakteryzują się mniej-
szymi prędkościami i nie powodują 
znacznych strat. Najczęściej są to 
zerwane fragmenty poszycia dacho-
wego lub zewnętrznej izolacji ścian 
(styropianowej). Szkody katastro-
falne są wynikiem przejścia trąby 
powietrznej lub szkwału. Zjawiska 
te występują często razem, w pew-
nych miejscach mają postać szkwału, 
a w innych małego tornada.
 Ponieważ nie zdarza się, aby trą-
ba powietrzna przeszła nad stacją 
meteorologiczną, nie są rejestrowa-
ne prędkości wiatru, które wówczas 
występują. Są one jedynie szacowa-
ne. Szacuje się, że prędkość w wirze 
powietrza zawiera się w granicach 
50–100 m/s. Są to prędkości wiatru 
znacznie większe od podawanych 
w jakiejkolwiek normie, co powo-
duje katastrofalne skutki. W przeci-
wieństwie do wiatrów sztormowych, 
wiejących często przez kilkanaście 
godzin, szkwał lub trąba powietrz-
na trwa najwyżej kilku minut. Prze-
mieszcza się ona z prędkością 30–40 
km/h, a więc ok. 10 m/s.
 Na podstawie dokumentacji 
prasowej stwierdzono, że w latach 
1979–1988 były w Polsce 42 przy-
padki wystąpienia trąby powietrznej, 
a więc średnio 4 rocznie [4]. W po-
szczególnych latach ich liczba wahała 
się od 1 do 7. 

rys. 3. trąby powietrzne w Polsce w latach 1979–1988 [4]
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15 sierpnia br. w związku z silny-
mi opadami deszczu i trąbą po-
wietrzną odnotowano m.in. w:
■ Balcarzowicach (opolskie): 

zniszczonych ok. 30 domów,  
z tego ok. 80% całkowicie, 

■ Bogusławiu (Śląskie): uszko-
dzonych ok. 140 dachów na 
budynkach mieszkalnych  
i 50 na budynkach gospodar-
czych,

■ Radomsku (Łódzkie): uszko-
dzonych ok. 91 budynków  
w tym 40 dachów (zniszczo-
ne ogrodzenia, uszkodzenia 
elewacji, powybijane okna, 
powyrywane pustaki i cegły,

■ Chrzanowicach (Łódzkie): 
zerwanych 22 dachów 
budynków.

Źródło: MsW
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 Miejsca wystąpienia trąb powietrz-
nych w latach 1979–1988 pokazano 
na rys. 3 [4]. Jak widać, występowały 
one na południe od linii łamanej bie-
gnącej od Szczecina przez Bydgoszcz 
i Olsztyn do Białegostoku. 
 Wyrządzone szkody były znaczne, 
aczkolwiek najczęściej lokalne. Szer-
szy zasięg miał huraganowy wiatr 
o charakterze szkwału 4 lipca 2002 
r. nad Puszczą Piską, który zniszczył 
44 ha lasu. 
 Znaczne spustoszenia poczyni-
ła trąba powietrzna, która przeszła 
w okolicy Częstochowy 20 lipca 2007 
r. Na terenie dwóch gmin, Kłomni-
ce i Rędziny, zostało uszkodzonych 
lub całkowicie zniszczonych 111 
budynków mieszkalnych i 151 bu-
dynków gospodarczych [2]. Do tego 
dochodzą straty na terenie gmin 
sąsiednich. Jeszcze większa liczba 
budynków ucierpiała z powodu gra-
dobicia, które wówczas także wystą-
piło: uszkodzeniu uległo 894 budyn-
ków mieszkalnych i 1361 budynków 
gospodarczych [2]. Dane te, zebrane 
przez Powiatowy Inspektorat Nad-

zoru Budowlanego w Częstochowie, 
będą przedmiotem analiz wraz ze 
zdjęciami lotniczymi. 

MARIUSZ GACZEK 
 Politechnika Poznańska, Poznań

JERZY ANTONI ŻURAŃSKI 
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W iększość producen-
tów kotłów i grzej-
ników dąży do obni-
żania parametrów 

wody grzewczej. Jednak te tendencje 
są uzasadniane dosyć mgliście, naj-
częściej poprzez wykazanie poprawy 
w aspekcie higienicznym. Czasami 
coś pojawi się na temat sprawności. 
 Argumentacja ta dotyczy głównie 
kwestii zapiekania kurzu (cząstki or-
ganiczne) oraz powstawania prądów 
konwekcyjnych przy stosunkowo 
wysokich temperaturach wytworzo-
nych na powierzchni grzejników, po-
wodujących podrywanie i krążenie 
kurzu.
  Brak jest w literaturze i opracowa-
niach firm producentów szczegóło-
wych analiz zachowania elementów 
instalacji, takich jak grzejniki i ruro-
ciągi, w kwestiach korzyści wynikają-
cych z obniżenia temperatury wody 
zasilającej, a zatem i odpowiednio 
temperatury wody powrotnej. Ściślej 
różnicy między średnią temperaturą 
grzejnika a temperaturą otoczenia.
 Podawane są co prawda wymaga-
ne stosowną normą charakterystyki 
grzejników w postaci zależności pew-
nej stałej grzejnika i wymienionej już 
różnicy temperatur podniesionej do 
pewnego wykładnika potęgowego 
zależnego od konstrukcji grzejnika 
(PN-EN-442). Jednak to zbyt mało. 
 W prasie fachowej zaś można 
spotkać krytykę producentów grzej-
ników oferujących grzejniki płytowe 
o przepływie szeregowym, realizują-
cym pewną szczególną formę „czę-
ściowego” obniżenia temperatury 
wody w grzejniku, a więc wymie-
nionej różnicy temperatury. A ści-
ślej obniżenia temperatury wody 
w jednej z płyt, tej wewnętrznej (od 
strony ściany). Krytyka posunięta 

jest często aż do ostrzegania pro-
jektantów „przed uwierzeniem w te 
rewelacje”, a dotyczy kwestii poda-
wania przez producentów zwięk-
szonej wydajności tych grzejników. 
Nasuwa się myśl o kryptoreklamie. 
Jaka jest prawda?
 Spróbujmy za pomocą znanego 
i elementarnego aparatu matema-
tycznego ocenić, czy „rewelacje” po-
dawane przez producentów grzejni-
ków o korzyściach powstających przy 
przepływie szeregowym są prawdzi-
we czy też powinny być odrzucone 
jako nieodpowiadające prawdzie. 
Gdzieś, co prawda, zarówno w rekla-
mach, jak i w artykułach oceniają-
cych rozwiązanie „uciekł” lub też jest 
marginalizowany fakt, że w wyniku 
zmiany przepływu przez płyty grzej-
nika z równoległego na szeregowy 
nie zmieniła się wydajność grzejni-
ka. Wspomniane „zyski” polegają na 
zmniejszeniu strat przez promienio-
wanie do ściany, na której wisi grzej-
nik. A więc dla użytkownika odpo-
wiadałoby to grzejnikowi o większej 
wydajności.
 Nie jest to oczywiście faktycznym 
wzrostem wydajności grzejnika, ale 
w wyniku zmniejszenia strat przez 
promieniowanie płyty wewnętrznej 
do pomieszczenia przekazywane jest 
więcej ciepła. Niewątpliwie, mówiąc 
o zwiększonej wydajności, producen-
ci używają chwytu marketingowego, 
co dla szarego zjadacza odpowiada 
prawdzie, natomiast może razić pu-
rystów z branży ogrzewniczej.

Analiza – grzejniki

 Spróbujmy dokonać analizy od-
dawania ciepła przez grzejnik.
 Do wyliczeń wymiany ciepła wy-
mienników (a takim jest grzejnik) 

używana jest średnia logarytmiczna 
różnica temperatur.

 Grzejnik, jak to już zaznaczono, 
jest formą wymiennika ciepła, bowiem 
czynnik grzewczy znajduje się we-
wnątrz korpusu grzejnika, natomiast 
czynnikiem ogrzewanym jest powie-
trze. Jeśli we właściwych wymienni-
kach przeponowych wymiana ciepła 
następuje w zależności od rozwiązania:
■ współprądowo,
■ przeciwprądowo,
■ krzyżowo,
to w przypadku grzejnika wymiana 
ciepła jest formą mieszaną, obejmującą 
w praktyce wszystkie rodzaje wyżej wy-
mienionej wymiany ciepła, a nadto wy-
promieniowanie ciepła do otoczenia. 
 Teoretyczne ustalenie sumarycz-
nej wydajności, ujmującej zarówno 
wymianę przez konwekcję, jak i pro-
mieniowanie, w praktyce nie jest 
możliwe, podstawą zaś są badania. 
W wyniku tych badań zostaje okre-
ślona charakterystyka cieplna danego 
typu grzejnika [PN-EN 442-1], [PN-
EN 442-2], [PN-EN 442-3], [Burk85], 
[Niko83], [Kraf80], [Miel85], [Bach81], 
[Duem63], [Ditb91].
 Równanie charakterystyki grzej-
nika przedstawia się następująco  
[PN-EN 442-2]:

Φ = Kw ∙ ∆Tn (2)

gdzie: n − wykładnik charaktery-
styczny dla danej konstrukcji; Kw − 
stała grzejnika wyznaczona dla da-
nego typu.
 Do celów tego artykułu i posta-
wionego problemu ograniczymy 

Grzejniki  
– jaka jest prawda
Czy „rewelacje” podawane przez producentów grzejników o korzyściach powstających 
przy szeregowym przepływie czynnika grzewczego są prawdziwe.
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się do określenia wymiany ciepła 
przez promieniowanie pomiędzy 
powierzchnią grzejnika a wewnętrz-
ną powierzchnią ściany. Ta bowiem 
część ciepła jest bezpowrotnie stra-
cona. Do wyliczenia tych strat za-
stosowane zostaną ogólnie znane 
zależności właściwe dla wymiany 
ciepła przez promieniowanie dla 
ograniczonych powierzchni równo-
ległych [Mich53], [Sala82], [Gluc81], 
[Gogł70]:

gdzie:
q12 − strumień ciepła wymieniany 
pomiędzy płaszczyzną 1 i 2 [W/m2]
T1 − temperatura płaszczyzny pierw-
szej (1) [K]
T2 − temperatura płaszczyzny dru-
giej (2) [K]
C0 − stała promieniowania C0 = 5,76 
[W/m2 ∙ K]    [Gogł70]
εi − współczynnik (emisyjności) da-
nego materiału ( i = 1, 2)

Wypadkowy współczynnik (emisyjność 
zastępcza) przedstawia zależność (5).

Teza

 Obniżając parametry wody grzew-
czej w grzejniku instalacji centralnego 
ogrzewania możemy uzyskać znaczące 
oszczędności ciepła w wyniku zmniej-
szenia strat ciepła przez promienio-
wanie. Ograniczenie strat możemy 
uzyskać także na rurociągach rozpro-
wadzających czynnik grzewczy w in-
stalacji − nie zaizolowanych w ogóle 
lub zaizolowanych niezbyt dokładnie 
(ograniczenie strat ciepła poprzez kon-
wekcję i promieniowanie) − oraz na 
grzejnikach. W przypadku grzejników 
chodzi oczywiście o ciepło stracone 
na zewnątrz, a nie przekazane do po-
mieszczenia. W tych rozważaniach 
ograniczono się więc do kwestii strat 
ciepła poprzez promieniowanie płasz-
czyzny grzejnika do płaszczyzny we-
wnętrznej ściany zewnętrznej. 

Założenia

Analizowane procesy wymiany 1. 
ciepła są procesami ustalonymi.
Przedmiotem rozważań są stan-2. 
dardowe grzejniki płytowe ze 
względu na standardowe wymia-
ry geometryczne płyt (wielkość 
płyt). W tych grzejnikach moż-
na zmieniając kierunek przepły-
wu niewielkim kosztem przejść 
z przepływu równoległego na 
szeregowy.
Obniżenie parametrów wody grzej-3. 
nej zasilającej instalacje grzewcze 
dotyczy systemów z kotłami grzew-
czymi standardowymi gazowymi 
lub olejowymi (olej lekki). Tempe-
ratura wody powrotnej obniżona 
jest tu do wielkości granicznych 
dla kotłów standardowych, a jest 
to temperatura tmin ≅ 40 [°C]. Wy-
nika ona z właściwości materiałów 
używanych do budowy kotłów sto-
jących (żeliwo, stal St37 ...), a ściślej 
z powstania możliwości uszkodzeń 
w wyniku naprężeń termicznych, 
a także powstawania ognisk koro-
zyjnych w dolnej części spalino-
wo-wodnej (punkt rosy siarkowy). 
Powyższy warunek temperaturo-
wy jest istotnym zastrzeżeniem 
w gwarancji producentów kotłów 
standardowych (z wyjątkiem roz-
wiązań specjalnych w tych kotłach). 
Nic nie stoi oczywiście na prze-
szkodzie, aby poczynić inne zało-
żenia i dokonać analizy dla zmie-
nionych parametrów dotyczących 
innych kotłów lub grzejników zasi-
lanych za pośrednictwem węzłów 
z m.s.c.
Wybór obiektów badań odbędzie 4. 
się z zastosowaniem metod staty-
styki w celu uzyskania próby re-
prezentatywnej.
Wyliczenia zostaną wykonane dla 5. 
grzejników płytowych zamonto-
wanych w otoczeniu o temperatu-
rze tw = 20 [°C].
Wyliczenie strat ciepła dla celów 6. 
opracowania zostanie ograniczo-
ne do promieniowania płaszczy-
zny płyty skrajnej grzejników.
Do analizy wybrano grzejniki pły-7. 
towe firmy KERMI (Niemcy) typu 
FKV, FKO w wielkościach handlo-
wych (najprawdopodobniej jedne-
go z producentów kwestionowa-
nych grzejników).

Metodyka obliczeń

 Zbiór danych do analizy stanowią 
losowo wybrane projekty instala-
cji centralnego ogrzewania spośród 
projektów wykonanych w pracowni 
autora w okresie kilku lat (13 obiek-
tów wylosowanych ze zbioru 52 
opracowań własnych autora).
 Do wyliczeń niezbędnych do analizy 
wykorzystano oprogramowanie produ-
centów, które oparte jest na badaniach 
laboratoryjnych zgodnych z unormo-
waniami europejskimi [Kerm07]. Do 
wyliczeń temperatury powierzchni we-
wnętrznej ściany zewnętrznej użyty zo-
stał program komputerowy napisany na 
Politechnice Warszawskiej – Wymiana 
ciepła [Doma96]. 
 Niezależnie od tego dla weryfika-
cji wyników uzyskanych z obliczeń 
komputerowych w zakresie wymia-
ny ciepła losowo kilka wykonano 
również ręcznie. Natomiast wyniki 
doboru producentów porównano 
z ręcznymi wyliczeniami opartymi 
na charakterystyce typu (2).
 Przyjęte parametry wody to 
zbiór: 60/40/20, 65/45/20, 70/50/20, 
75/55/20, 80/60/20, 85/65/20, 
90/70/20, 95/75/20 [°C].
 Odpowiada to kolejno średnim 
temperaturom czynnika tśr wg zależ-
ności (2): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 
[°C], [K].
 Obliczenia wydajności grzejników Qgrz 
[W] wykonano z dokładnością ± 1 [W].
 Pozostałe wyliczenia wykonano 
z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, zaokrąglając w górę powy-
żej 0,5 i w dół poniżej tej wielkości.
 Ze względu na wykonywanie ob-
liczeń dla wielkości handlowych 
grzejników nie było możliwe do-
kładne zachowanie warunku Qgrz = 
const. W tych przypadkach dobiera-
no najbliższą z możliwych wielkości 
grzejnika. Wartości tych wydajności 
każdorazowo wykazano w tabelach.

Wyliczenia strat ciepła 
grzejników przez 
promieniowanie do 
wewnętrznej powierzchni 
ściany zewnętrznej

Obliczenie średniej temperatury 
ściany zewnętrznej
 Jak już podano, wyliczenia wy-
konano przez analizę opracowań 

 lnt

I

II

III

t
t

tt





ln
 

 = Kw * Tn  

 



























4
2

4
1

012 100100
** TTCq 

 



























4
2

4
1

12 100100
* TTCq n

 

111
1

21

12








 lnt

I

II

III

t
t

tt





ln
 

 = Kw * Tn  

 



























4
2

4
1

012 100100
** TTCq 

 



























4
2

4
1

12 100100
* TTCq n

 

111
1

21

12








(3)

(4)

(5)

TecHNoloGie



60 inżYnier BuDoWnictWA Wrzesień 2008

projektowych 13 budynków wylo-
sowanych ze zbioru 52-elemento-
wego.

Wyliczenie średniej temperatury 
wewnętrznej powierzchni ściany 
zewnętrznej
 Jako pierwszy krok wyliczono śred-
nią temperaturę wewnętrznej strony 
ściany zewnętrznej. Wykorzystano do 
tego celu oprogramowanie [Doma96]. 
Założono typową, 3-warstwową bu-
dowę ściany. Grubości poszczegól-
nych warstw dobrano metodą itera-
cyjną tak, aby uzyskać współczynnik 
przenikania U = 0,5 [W/m2 ∙ K] prze-
widziany przez normy.
 Obliczenia wykonano dla zakresu 
temperatury zewnętrznej –20 [°C] 
≤tz ≤ 15 [°C].
 Temperaturę wyliczono jako 
średnią arytmetyczną, nie zaś śred-
nią ważoną, a więc nie wdając się 
w rozważania częstości jej występo-
wania, gdyż autorowi chodzi głów-
nie o oszacowanie wielkości, nie 
o dokładne wyliczenie strat w trak-
cie sezonu.

Grzejniki – 
wyliczenie 
strumienia ciepła

 Następnym krokiem 
jest wyliczenie strumie-
nia strat ciepła przez pro-
mieniowanie dla ogra-
niczonej płaszczyzny 
grzejnika i płaszczyzny 
ściany, przy założeniu ich 
równoległości. Oblicze-
nia wykonano przy wy-
korzystaniu zależności (3, 
4, 5) [Mich53], [Ditb91], 
[Gogł70] i ujęto w tab. 2.
 Przyjęto następujące 
założenia szczegółowe 
do obliczeń:

Płaszczyzna grzej-1. 
nika płytowego − gład-
ka lakierowana ε1 = 0,85 
[Sala82], [Gogł70].

Płaszczyzna ściany 2. 
− tynk gładki ε2 = 0,92.

Płaszczyzna ekra-3. 
nu (opcjonalne dodatko-
we rozważania) – blacha 
aluminiowa gładka pole-
rowana ε3 = 0,04.

C4. 0 – stała promie-
niowania 5,75 [W/m2∙K] 

[Mich53], [Ditb91], [Gogł70].
Zastępczy współczynnik emisji wy-5. 
liczony wg zależności (5) ε12 = 0,79.
Temperatura płaszczyzny ściany ze-6. 
wnętrznej tśćw = 18,88 [°C] wg tab. 1.
Temperatura grzejnika (średnia) 7. 
zgodnie z założonymi parametrami: 
60/40/20, 65/45/20, 70/50/20, 
75/55/20, 80/60/20, 85/65/20, 
90/70/20, 95/75/20 [°C].

 Odpowiada to kolejno średnim tempe-
raturom czynnika tśr wg zależności (2):

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 [°C]; 
dodatkowo wykonano obliczenia 
dla średnich temperatur: 30, 35, 
40 [°C]. 

Grzejniki − obliczenie 
statystyczne występowania 
grzejników o określonych 
wydajnościach

 W tym celu dokonano zliczenia 
grzejników w instalacjach w budyn-
kach (A1÷A13) z opracowań projek-
towych dzieląc je na poszczególne 
wielkości (wydajności). Przyjęto ty-
powy szereg mocy grzejników N od 

200 do 3300 [W] ze skokiem co 100 
[W]. Zarówno dolna, jak i górna war-
tość tego szeregu wynika z wydajno-
ści grzejników występujących w ana-
lizowanych obiektach.
 Analizowane grzejniki są grzejni-
kami płytowymi różnych typów, lecz 
w tym wyliczeniu istotna była jedynie 
ich moc i częstość ich występowania. 
 Jak wynika z obliczeń statystycz-
nych, najczęściej występował grzej-
nik o mocy N = 600 [W]. Taki też 
przyjęto do dalszej analizy.

Grzejniki – wyliczenie udziału 
strat ciepła grzejnika przez 
promieniowanie w stosunku 
do jego wydajności (typ 22 
KERMI)

 Obliczenia poniższe wykonano 
w celu zorientowania się, jaki udział 
mają straty poprzez promieniowa-
nie tylnej płaszczyzny grzejnika do 
całkowitej wydajności grzejnika. 
Założeniem jest przyjęcie jako re-
prezentatywnej mocy grzejnika wy-
liczonej w poprzednim kroku, czyli  
N = 600 [W] (patrz rys. 1).
 Niestety, nie udało się utrzymać 
wielkości mocy grzejnika i w krań-
cowym przypadku, tj. parametrów 
95/75/20 [°C], odchylenie wynosi aż 
72 [W]. Nie wpływa to zasadniczo 
na wnioski (przypadek należy odrzu-
cić ze względu na duże odchylenie) 
brzmiące: przeciętny udział strat cie-
pła przez promieniowanie poprzez 
tylną płaszczyznę grzejnika dla wa-
riantu stałej mocy i różnych tempe-
ratur średnich grzejnika wynosi i = 
9,48 [%]. Należy stwierdzić również, 
iż odchylenia dla poszczególnych 
średnich temperatur grzejnika są 
wielkości υ = 0,25 [%], z wyjątkiem 
parametrów 95/75/20 [°C], lecz kwe-
stie tych parametrów już omówiono.
 Wobec powyższych wniosków po-
jawiły się dodatkowe pytania:

Jak będzie kształtować się udział  ■
strat, gdy założymy stałą po-
wierzchnię grzejnika Fp= const.
(Fp– wielkość powierzchni wymia-
ny ciepła przez promieniowanie 
pomiędzy grzejnikiem a ścianą)?
Jak będzie kształtować się udział  ■
strat, gdy zamiast grzejnika typu 
22 (dwupłytowy) zastosujemy typ 
33 (trzypłytowy)?

 W przypadku pierwszym przyjęto 
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 tz  [C ] tś ć z [C ] tś ćw  [C ] tw  [C ]

1 2 3

-2 0 -1 9 ,0 1 1 8 ,0 1 2 0

-1 5 -1 4 ,1 3 1 8 ,2 6 2 0

-1 0 -9 ,2 5 1 8 ,5 1 2 0

-5 -4 ,3 8 1 8 ,7 5 2 0

0 0 ,5 1 9 ,0 0 2 0

5 5 ,3 7 1 9 ,2 5 2 0

1 0 1 0 ,2 5 1 9 ,5 0 2 0

1 5 1 5 ,1 2 1 9 ,7 5 2 0

Ś re d n ia -1 ,9 4 1 8 ,8 8 2 0
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Tabela 1. Wyliczenie redniej temperatury powierzchni wewn trznej ciany zewn trznej 
 

 
 t1 [C] t2 [C]  1 2  n T1[K] T2[K] q [W/m2]

1 2 3 4 5 6 7 8
30 18,88 0,92 0,85 0,79 303,15 292,03 53,46

35 18,88 0,92 0,85 0,79 308,15 292,03 79,50

40 18,88 0,92 0,85 0,79 313,15 292,03 106,84

45 18,88 0,92 0,85 0,79 318,15 292,03 135,51

50 18,88 0,92 0,85 0,79 323,15 292,03 165,58

55 18,88 0,92 0,85 0,79 328,15 292,03 197,07

60 18,88 0,92 0,85 0,79 333,15 292,03 230,03

65 18,88 0,92 0,85 0,79 338,15 292,03 264,51

70 18,88 0,92 0,85 0,79 343,15 292,03 300,56

75 18,88 0,92 0,85 0,79 348,15 292,03 338,21

80 18,88 0,92 0,85 0,79 353,15 292,03 377,53

85 18,88 0,92 0,85 0,79 358,15 292,03 418,55

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Tabela 2. Wyliczenie strumienia ciep a przez promieniowanie pomi dzy ciank  grzejnika a p aszczyzn  
                             wewn trzn  ciany zewn trznej q [W/m2] 
 

 
 Średnia temperatura grzejnika [C]

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Strumień q[W/m2]

53,46 79,50 106,84 135,51 165,58 197,07 230,03 264,51 300,56 338,21 377,53 418,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
0,16 8,55 12,72 17,09 21,68 26,49 31,53 36,80 42,32 48,09 54,11 60,39 66,97

0,2 10,69 15,90 21,37 27,10 33,12 39,41 46,01 52,90 60,11 67,64 75,48 83,71
0,22 11,76 17,49 23,50 29,81 36,43 43,36 50,61 58,19 66,12 74,41 83,03 92,08
0,24 12,83 19,08 25,64 32,52 39,74 47,30 55,21 63,48 72,13 81,17 90,58 100,45
0,26 13,90 20,67 27,78 35,23 43,05 51,24 59,81 68,77 78,15 87,93 98,13 108,82
0,28 14,97 22,26 29,92 37,94 46,36 55,18 64,41 74,06 84,16 94,70 105,67 117,19

0,3 16,04 23,85 32,05 40,65 49,67 59,12 69,01 79,35 90,17 101,46 113,22 125,57
0,32 17,11 25,44 34,19 43,36 52,99 63,06 73,61 84,64 96,18 108,23 120,77 133,94
0,34 18,18 27,03 36,33 46,07 56,30 67,00 78,21 89,93 102,19 114,99 128,32 142,31
0,36 19,25 28,62 38,46 48,78 59,61 70,95 82,81 95,22 108,20 121,76 135,87 150,68
0,38 20,31 30,21 40,60 51,49 62,92 74,89 87,41 100,51 114,21 128,52 143,42 159,05

0,4 21,38 31,80 42,74 54,20 66,23 78,83 92,01 105,80 120,22 135,28 150,96 167,42
0,42 22,45 33,39 44,87 56,91 69,54 82,77 96,61 111,09 126,24 142,05 158,51 175,79
0,44 23,52 34,98 47,01 59,62 72,86 86,71 101,21 116,38 132,25 148,81 166,06 184,16
0,46 24,59 36,57 49,15 62,33 76,17 90,65 105,81 121,67 138,26 155,58 173,61 192,53
0,48 25,66 38,16 51,28 65,04 79,48 94,59 110,41 126,96 144,27 162,34 181,16 200,90

0,5 26,73 39,75 53,42 67,76 82,79 98,54 115,02 132,26 150,28 169,11 188,71 209,28
0,52 27,80 41,34 55,56 70,47 86,10 102,48 119,62 137,55 156,29 175,87 196,25 217,65
0,54 28,87 42,93 57,69 73,18 89,41 106,42 124,22 142,84 162,30 182,63 203,80 226,02
0,56 29,94 44,52 59,83 75,89 92,72 110,36 128,82 148,13 168,31 189,40 211,35 234,39
0,58 31,01 46,11 61,97 78,60 96,04 114,30 133,42 153,42 174,32 196,16 218,90 242,76

0,6 32,08 47,70 64,10 81,31 99,35 118,24 138,02 158,71 180,34 202,93 226,45 251,13

Fp[m2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.Wyliczenie strat ciep a Q [W] dla ró nych wielko ci powierzchni ciany grzejnika (wielko ci handlowe) 
                     typ 22 prod. KERMI (Niemcy) w zale no ci od redniej temperatury czynnika ( cianki) 
 

tabela 1. Wyliczenie średniej temperatury powierzchni 
wewnętrznej ściany zewnętrznej
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 tz  [C ] tś ć z [C ] tś ćw  [C ] tw  [C ]

1 2 3

-2 0 -1 9 ,0 1 1 8 ,0 1 2 0

-1 5 -1 4 ,1 3 1 8 ,2 6 2 0

-1 0 -9 ,2 5 1 8 ,5 1 2 0

-5 -4 ,3 8 1 8 ,7 5 2 0

0 0 ,5 1 9 ,0 0 2 0

5 5 ,3 7 1 9 ,2 5 2 0

1 0 1 0 ,2 5 1 9 ,5 0 2 0

1 5 1 5 ,1 2 1 9 ,7 5 2 0

Ś re d n ia -1 ,9 4 1 8 ,8 8 2 0
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Tabela 1. Wyliczenie redniej temperatury powierzchni wewn trznej ciany zewn trznej 
 

 
 t1 [C] t2 [C]  1 2  n T1[K] T2[K] q [W/m2]

1 2 3 4 5 6 7 8
30 18,88 0,92 0,85 0,79 303,15 292,03 53,46

35 18,88 0,92 0,85 0,79 308,15 292,03 79,50

40 18,88 0,92 0,85 0,79 313,15 292,03 106,84

45 18,88 0,92 0,85 0,79 318,15 292,03 135,51

50 18,88 0,92 0,85 0,79 323,15 292,03 165,58

55 18,88 0,92 0,85 0,79 328,15 292,03 197,07

60 18,88 0,92 0,85 0,79 333,15 292,03 230,03

65 18,88 0,92 0,85 0,79 338,15 292,03 264,51

70 18,88 0,92 0,85 0,79 343,15 292,03 300,56

75 18,88 0,92 0,85 0,79 348,15 292,03 338,21

80 18,88 0,92 0,85 0,79 353,15 292,03 377,53

85 18,88 0,92 0,85 0,79 358,15 292,03 418,55

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Tabela 2. Wyliczenie strumienia ciep a przez promieniowanie pomi dzy ciank  grzejnika a p aszczyzn  
                             wewn trzn  ciany zewn trznej q [W/m2] 
 

 
 Średnia temperatura grzejnika [C]

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Strumień q[W/m2]

53,46 79,50 106,84 135,51 165,58 197,07 230,03 264,51 300,56 338,21 377,53 418,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
0,16 8,55 12,72 17,09 21,68 26,49 31,53 36,80 42,32 48,09 54,11 60,39 66,97

0,2 10,69 15,90 21,37 27,10 33,12 39,41 46,01 52,90 60,11 67,64 75,48 83,71
0,22 11,76 17,49 23,50 29,81 36,43 43,36 50,61 58,19 66,12 74,41 83,03 92,08
0,24 12,83 19,08 25,64 32,52 39,74 47,30 55,21 63,48 72,13 81,17 90,58 100,45
0,26 13,90 20,67 27,78 35,23 43,05 51,24 59,81 68,77 78,15 87,93 98,13 108,82
0,28 14,97 22,26 29,92 37,94 46,36 55,18 64,41 74,06 84,16 94,70 105,67 117,19

0,3 16,04 23,85 32,05 40,65 49,67 59,12 69,01 79,35 90,17 101,46 113,22 125,57
0,32 17,11 25,44 34,19 43,36 52,99 63,06 73,61 84,64 96,18 108,23 120,77 133,94
0,34 18,18 27,03 36,33 46,07 56,30 67,00 78,21 89,93 102,19 114,99 128,32 142,31
0,36 19,25 28,62 38,46 48,78 59,61 70,95 82,81 95,22 108,20 121,76 135,87 150,68
0,38 20,31 30,21 40,60 51,49 62,92 74,89 87,41 100,51 114,21 128,52 143,42 159,05

0,4 21,38 31,80 42,74 54,20 66,23 78,83 92,01 105,80 120,22 135,28 150,96 167,42
0,42 22,45 33,39 44,87 56,91 69,54 82,77 96,61 111,09 126,24 142,05 158,51 175,79
0,44 23,52 34,98 47,01 59,62 72,86 86,71 101,21 116,38 132,25 148,81 166,06 184,16
0,46 24,59 36,57 49,15 62,33 76,17 90,65 105,81 121,67 138,26 155,58 173,61 192,53
0,48 25,66 38,16 51,28 65,04 79,48 94,59 110,41 126,96 144,27 162,34 181,16 200,90

0,5 26,73 39,75 53,42 67,76 82,79 98,54 115,02 132,26 150,28 169,11 188,71 209,28
0,52 27,80 41,34 55,56 70,47 86,10 102,48 119,62 137,55 156,29 175,87 196,25 217,65
0,54 28,87 42,93 57,69 73,18 89,41 106,42 124,22 142,84 162,30 182,63 203,80 226,02
0,56 29,94 44,52 59,83 75,89 92,72 110,36 128,82 148,13 168,31 189,40 211,35 234,39
0,58 31,01 46,11 61,97 78,60 96,04 114,30 133,42 153,42 174,32 196,16 218,90 242,76

0,6 32,08 47,70 64,10 81,31 99,35 118,24 138,02 158,71 180,34 202,93 226,45 251,13

Fp[m2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.Wyliczenie strat ciep a Q [W] dla ró nych wielko ci powierzchni ciany grzejnika (wielko ci handlowe) 
                     typ 22 prod. KERMI (Niemcy) w zale no ci od redniej temperatury czynnika ( cianki) 
 

tabela 2. Wyliczenie strumienia ciepła przez 
promieniowanie pomiędzy ścianką grzejnika 
a płaszczyzną wewnętrzną ściany zewnętrznej q [W/m2]
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do analizy powierzchnię dla reprezen-
tatywnego grzejnika, tj. Fp = 0,4 [m2].
 Natomiast w przypadku drugim 
założono stałą moc N = 600 ± 30 [W].
Wyniki ujęto w tabelach − odpo-
wiednio tab. 5 i 6.
 Jak widać z wartości i [%], przy sta-
łej powierzchni wymiany ciepła po-
między grzejnikiem a ścianą wraz ze 
wzrostem średniej temperatury grzej-
nika maleje udział strat ciepła poprzez 
promieniowanie do całkowitej wydaj-
ności grzejnika niezależnie od wzrostu 
ich wielkości bezwzględnych.
 Z wyliczeń widać, że w przypad-
ku zastosowania grzejnika trzypły-
towego strata ciepła poprzez pro-
mieniowanie pomiędzy płaszczyzną 
grzejnika a płaszczyzną ściany, przy 
identycznej mocy grzejnika N = 600 
[W], maleje w znacznym procencie 
osiągając poziom średnio i = 66 [%].
 Zaznaczone miejsca w tabeli 
z tekstem „brak” wynikają z braku 
mniejszych niż 0,12 powierzchni 
płyty grzejnika.

Podsumowanie

1.  Obniżając parametry wody powo-
dujemy zmniejszenie bezwzględ-
nych strat grzejników poprzez 
promieniowanie do ściany ze-
wnętrznej. A więc jeśli płyta tylna 
grzejnika będzie miała obniżoną 
temperaturę, to nastąpi zmniej-
szenie strat tej płyty poprzez 
promieniowanie do powierzchni 
wewnętrznej ściany zewnętrznej. 
Oczywiście w przypadku grzej-
nika standardowego niewątpliwie 
też zmniejszy się jego wydajność, 
ale nie tak, jakby to wynikało 
z przyjęcia tylko obniżonych pa-
rametrów wody, gdyż pewien zysk 
stanowić będą tutaj zmniejszone 
straty przez promieniowanie do 
ściany zewnętrznej.

2.  Przeciętny udział strat ciepła przez 
promieniowanie płyty tylnej kształ-
tuje się na poziomie i ≅ 10 [%]. Wobec 
tego bardzo istotne jest ogranicze-
nie tych strat dostępnymi środkami 
technicznymi, podanymi niżej:

2a.  Sposób przez obniżenie tempera-
tury średniej całego grzejnika wią-
że się niestety ze spadkiem jego 
wydajności. Zrekompensowanie 
tego pociąga za sobą zwiększenie 
powierzchni grzewczej grzejnika 

(koszty) – jest to więc sposób nie 
do końca akceptowalny.

2b.  Obniżenie temperatury pły-
ty grzejnika od strony ściany 
w wyniku przepływu wody przez 
grzejnik dwuciągowo –  woda 
o wyższej temperaturze płynie 
poprzez płytę od strony pomiesz-
czenia i dalej czynnik już nieco 
schłodzony płynie poprzez płytę 
tylną, a więc najbliższą ściany, do 
instalacji. 

 W ten sposób zmaleje strata ciepła 
grzejnika przez promieniowanie do 
ściany wskutek obniżenia tempera-
tury wody w płycie skrajnej (tylniej). 
Jednocześnie niewątpliwie wzrasta 

temperatura średnia płyty od strony 
pomieszczenia, co daje wzrost wy-
dajności tej płyty przez konwekcję, 
a także przez promieniowanie.
2c.  Zastosowanie ekranów pomiędzy 

grzejnikiem a ścianą. 
 Ekran, jak wynika z analiz autora 
wykonanych w innej pracy, zmniejsza 
stratę ciepła co najmniej o połowę. I od-
powiednio do liczby ekranów o (n+1) 
razy. Przez odpowiedni dobór współ-
czynnika emisji ekranu można wyka-
zać, iż stratę poprzez promieniowanie 
grzejnika do ściany można zmniejszyć 
wielokrotnie. Niemniej ekran powi-
nien dzielić przestrzeń za grzejnikiem 
a nie być naklejony na ścianie. Ponadto 
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 tz  [C ] tś ć z [C ] tś ćw  [C ] tw  [C ]

1 2 3

-2 0 -1 9 ,0 1 1 8 ,0 1 2 0

-1 5 -1 4 ,1 3 1 8 ,2 6 2 0

-1 0 -9 ,2 5 1 8 ,5 1 2 0

-5 -4 ,3 8 1 8 ,7 5 2 0

0 0 ,5 1 9 ,0 0 2 0

5 5 ,3 7 1 9 ,2 5 2 0

1 0 1 0 ,2 5 1 9 ,5 0 2 0

1 5 1 5 ,1 2 1 9 ,7 5 2 0

Ś re d n ia -1 ,9 4 1 8 ,8 8 2 0
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Tabela 1. Wyliczenie redniej temperatury powierzchni wewn trznej ciany zewn trznej 
 

 
 t1 [C] t2 [C]  1 2  n T1[K] T2[K] q [W/m2]

1 2 3 4 5 6 7 8
30 18,88 0,92 0,85 0,79 303,15 292,03 53,46

35 18,88 0,92 0,85 0,79 308,15 292,03 79,50

40 18,88 0,92 0,85 0,79 313,15 292,03 106,84

45 18,88 0,92 0,85 0,79 318,15 292,03 135,51

50 18,88 0,92 0,85 0,79 323,15 292,03 165,58

55 18,88 0,92 0,85 0,79 328,15 292,03 197,07

60 18,88 0,92 0,85 0,79 333,15 292,03 230,03

65 18,88 0,92 0,85 0,79 338,15 292,03 264,51

70 18,88 0,92 0,85 0,79 343,15 292,03 300,56

75 18,88 0,92 0,85 0,79 348,15 292,03 338,21

80 18,88 0,92 0,85 0,79 353,15 292,03 377,53

85 18,88 0,92 0,85 0,79 358,15 292,03 418,55

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Tabela 2. Wyliczenie strumienia ciep a przez promieniowanie pomi dzy ciank  grzejnika a p aszczyzn  
                             wewn trzn  ciany zewn trznej q [W/m2] 
 

 
 Średnia temperatura grzejnika [C]

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Strumień q[W/m2]

53,46 79,50 106,84 135,51 165,58 197,07 230,03 264,51 300,56 338,21 377,53 418,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
0,16 8,55 12,72 17,09 21,68 26,49 31,53 36,80 42,32 48,09 54,11 60,39 66,97

0,2 10,69 15,90 21,37 27,10 33,12 39,41 46,01 52,90 60,11 67,64 75,48 83,71
0,22 11,76 17,49 23,50 29,81 36,43 43,36 50,61 58,19 66,12 74,41 83,03 92,08
0,24 12,83 19,08 25,64 32,52 39,74 47,30 55,21 63,48 72,13 81,17 90,58 100,45
0,26 13,90 20,67 27,78 35,23 43,05 51,24 59,81 68,77 78,15 87,93 98,13 108,82
0,28 14,97 22,26 29,92 37,94 46,36 55,18 64,41 74,06 84,16 94,70 105,67 117,19

0,3 16,04 23,85 32,05 40,65 49,67 59,12 69,01 79,35 90,17 101,46 113,22 125,57
0,32 17,11 25,44 34,19 43,36 52,99 63,06 73,61 84,64 96,18 108,23 120,77 133,94
0,34 18,18 27,03 36,33 46,07 56,30 67,00 78,21 89,93 102,19 114,99 128,32 142,31
0,36 19,25 28,62 38,46 48,78 59,61 70,95 82,81 95,22 108,20 121,76 135,87 150,68
0,38 20,31 30,21 40,60 51,49 62,92 74,89 87,41 100,51 114,21 128,52 143,42 159,05

0,4 21,38 31,80 42,74 54,20 66,23 78,83 92,01 105,80 120,22 135,28 150,96 167,42
0,42 22,45 33,39 44,87 56,91 69,54 82,77 96,61 111,09 126,24 142,05 158,51 175,79
0,44 23,52 34,98 47,01 59,62 72,86 86,71 101,21 116,38 132,25 148,81 166,06 184,16
0,46 24,59 36,57 49,15 62,33 76,17 90,65 105,81 121,67 138,26 155,58 173,61 192,53
0,48 25,66 38,16 51,28 65,04 79,48 94,59 110,41 126,96 144,27 162,34 181,16 200,90

0,5 26,73 39,75 53,42 67,76 82,79 98,54 115,02 132,26 150,28 169,11 188,71 209,28
0,52 27,80 41,34 55,56 70,47 86,10 102,48 119,62 137,55 156,29 175,87 196,25 217,65
0,54 28,87 42,93 57,69 73,18 89,41 106,42 124,22 142,84 162,30 182,63 203,80 226,02
0,56 29,94 44,52 59,83 75,89 92,72 110,36 128,82 148,13 168,31 189,40 211,35 234,39
0,58 31,01 46,11 61,97 78,60 96,04 114,30 133,42 153,42 174,32 196,16 218,90 242,76

0,6 32,08 47,70 64,10 81,31 99,35 118,24 138,02 158,71 180,34 202,93 226,45 251,13

Fp[m2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.Wyliczenie strat ciep a Q [W] dla ró nych wielko ci powierzchni ciany grzejnika (wielko ci handlowe) 
                     typ 22 prod. KERMI (Niemcy) w zale no ci od redniej temperatury czynnika ( cianki) 
 

tabela 3. Wyliczenie strat ciepła Q [W] przez promieniowanie dla różnych wielkości 
powierzchni ściany grzejnika (wielkości handlowe) typ 22 prod. kerMi (niemcy) 
w zależności od średniej temperatury czynnika (ścianki)

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 200 1 1 4 1 7
2 300 1 1 1 1 2 1 1 8
3 400 3 1 2 1 1 1 5 9 23
4 500 3 3 1 3 2 2 1 42 1 12 70
5 600 1 1 2 1 292 297
6 700 5 1 2 3 1 1 30 1 195 239
7 800 3 1 8 1 6 1 1 10 3 123 157
8 900 1 1 14 2 2 3 5 1 1 2 2 60 94
9 1000 5 5 2 1 3 2 4 3 10 2 60 97
10 1100 1 1 1 2 3 4 3 2 1 54 72
11 1200 3 1 5 1 2 2 3 4 2 2 6 22 53
12 1300 1 1 2 3 1 1 3 2 5 24 33 76
13 1400 2 2 1 2 2 1 7 2 24 43
14 1500 1 2 4 1 1 2 7 2 3 10 22 55
15 1600 3 1 2 4 10 19 39
16 1700 1 3 1 5 4 8 1 16 39
17 1800 1 1 1 4 6 2 5 16 36
18 1900 2 1 7 2 15 27
19 2000 2 1 2 6 1 10 22
20 2100 5 1 1 2 9
21 2200 1 1 6 1 2 5 16
22 2300 1 1 2 4
23 2400 1 3 4
24 2500 4 1 2 1 2 3 13
25 2600 2 2
26 2700 9 1 10
27 2800 2 1 1 6 10
28 2900 5 5
29 3000 0
30 3100 2 2
31 3200 3 3
32 3300 2 2

A7 A8A1 A2 A3 A4 A13
Il.grzejn.w danej 

grupie mocy 
[szt.]

Moc 
grzejn.N 

[W]
LP A9 A10 A11 A12A5 A6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela do usuni cia  ! .Wyliczenie przeci tnych ilo ci grzejników w wylosowanych obiektach n [szt]. U SUNI TA !!! 
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Rys. 1. Wykres przeci tnych ilo ci grzejników o okre lonej mocy w losowo wybranych obiektach 
                               (13 elem. ze zbioru 52) 
 
 
 
 

rys. 1. Wykres przeciętnej liczby grzejników o określonej mocy w losowo wybranych 
obiektach 
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powinien posiadać stosunkowo niski 
współczynnik emisji − np. ε = 0,04 (np. 
dla polerowanego aluminium), co po-
zwala pięciokrotnie zmniejszyć stratę 
przy jednym ekranie.

Konkluzja

 Podanie przez wybranego do 
analizy producenta (materiały han-

dlowe) wielkości 11% odpowiada 
prawdzie, gdyż analiza dokonana 
dla płyty tylnej wykazuje przecięt-
ne zmniejszenie strat w stosunku do 
wydajności grzejnika o ok. 10%. Jeśli 
więc uwzględnimy wzrost wydajno-
ści płyty przedniej, który na pewno 
będzie większy niż 2%, to wirtualny 
„wzrost wydajności” przekroczy te 
„nieprawdziwe 11%”.
 Mogę więc oświadczyć, że jako 
projektant uwierzę jednak w to, co 
podają producenci w swoich mate-
riałach reklamowo-technicznych, 
a więc w te 11%.
 Oczywiście chwyty i zabiegi 
marketingowe to jedno, a wyłowie-
nie technicznego sensu to drugie, 
ale od czego mamy wiedzę. Nie-
wątpliwie wykazanie jednolitego 
(czerwonego) koloru, jak to zrobiła 
pewna firma w swoich materiałach 
reklamowych, gdzie zamieszczono 
zdjęcie termowizyjne m.in. płyty 
przedniej grzejnika wykazującego 
wysoką i jednakową temperaturę 
w całej płycie, jest wyłącznie chwy-
tem marketingowym. I raczej o ta-
kie chwyty użyte przez producen-
tów w materiałach handlowych nie 
warto kruszyć kopii, jeśli idea roz-
wiązania jest dobra. Warto jednak 
zauważyć, że przy odpowiedniej 
kalibracji aparatu termowizyjne-
go powyższy efekt można uzyskać 
w bardzo prosty sposób, ustalając 
odpowiednie zakresy widma.
 Obszar zagadnień związanych 
z wydajnością grzejnika jest znacz-
nie szerszy i bardziej skompliko-
wany to rozumowanie jest jedynie 
pewnym uproszczeniem. Wchodzą 
tu w grę kwestie regulacji wydajno-
ści grzejnika, wpływu pojemności 
grzejnika, jak też np. kwestie współ-
pracy grzejnika z kotłem w aspekcie 
regulacji pracy kotła przez sterow-
nik. Ale to przekracza założony za-
kres artykułu.
 Zainteresowanych tematyką war-
to odesłać do podręczników, np.  
M. Nantka, „Ogrzewnictwo” t. I i II, 
Gliwice 2006. Natomiast specjali-
stów w tej dziedzinie warto zachęcić 
do dzielenia się wynikami swoich ba-
dań i analiz z pozostałą bracią inży-
nierską na łamach prasy fachowej.

mgr inż. JAN BYLICKI
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Rys. 2. USUNIETY ..Wykres przeci tnych ilo ci grzejników o okre lonej mocy w losowo wybranych obiektach 
identyczny  
            z wykresem na rys. 1, z naniesion  krzyw  Gaussa w celu ustalenia typu rozk adu 
 
 
 
 Parametry [C] tg r [C] Fp[m2] Qgrz [W] Qgp[W] i [%]

1 2 3 4 5 6
60/40/20 50 0,4 599 66,23 9,68
65/45/20 55 0,32 592 63,06 9,80
70/50/20 60 0,28 620 64,41 9,35
75/55/20 65 0,2 604 52,90 9,60
80/60/20 70 0,16 596 48,09 9,73
85/65/20 75 0,16 611 54,11 9,49
90/70/20 80 0,16 605 108,49 9,59
95/75/20 85 0,16 672 66,97 8,63

rednia 67,5 0,23 612 65,53 9,48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Udzia  strat ciep a przez promieniowanie skrajnej p yty do ca kowitej mocy (wydajno ci) grzejnika 
typ 22 przy za o eniu Qgrz= const. dla handlowych wielko ci grzejnika (i = Qgp/Qgrz – udzia  promieniowania 
w ca kowitej wydajno ci grzejnika) 

 
 
 

Parametry [C] tg r [C] Qgp[W] Qgrz [W] i [%]
1 2 3 4 5

60/40/20 50 66,23 599 11,06
65/45/20 55 78,83 740 10,65
70/50/20 60 92,01 886 10,39
75/55/20 65 105,80 1036 10,21
80/60/20 70 120,28 1191 10,10
85/65/20 75 135,28 1350 10,02
90/70/20 80 150,96 1513 9,98
95/75/20 85 167,42 1680 9,97

rednia 67,5 102,20 1000 10,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5. Udzia  i [%] strat ciep a przez promieniowanie Qgp [W] do warto ci mocy grzejnika (wydajno ci) Qgrz [W]  
                 przy za o eniu sta ej powierzchni p aszczyzny wymiany za  zmiennej temperaturze redniej grzejnika 

tabela 6. udział i [%] strat ciepła przez 
promieniowanie Qgp [W] do wartości 
mocy grzejnika (wydajności) Qgrz [W] 
dla grzejnika dwupłytowego typ 22 
i trzypłytowego typ 33. założono dla 
obu identyczną wydajność n = 600 [W] 
i porównano powierzchnie wymiany

tabela 4. udział strat ciepła przez 
promieniowanie skrajnej płyty do 
całkowitej mocy (wydajności) grzejnika 
typ 22 przy założeniu Qgrz= const. 
dla handlowych wielkości grzejnika 
(i = Qgp/Qgrz – udział promieniowania 
w całkowitej wydajności grzejnika)

tabela 5. udział i [%] strat ciepła przez 
promieniowanie Qgp [W] do wartości 
mocy grzejnika (wydajności) Qgrz [W] 
przy założeniu stałej powierzchni 
płaszczyzny wymiany zaś zmiennej 
temperaturze średniej grzejnika
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Tabela 5. Udzia  i [%] strat ciep a przez promieniowanie Qgp [W] do warto ci mocy grzejnika (wydajno ci) Qgrz [W]  
                 przy za o eniu sta ej powierzchni p aszczyzny wymiany za  zmiennej temperaturze redniej grzejnika 

 
 
 Parametry [C] tg r [C] Fp(22)[m2] Fp(33)[m2] i [%]

1 2 3 4 5

60/40/20 50 0,40 0,28 70,00
65/45/20 55 0,32 0,21 65,63
70/50/20 60 0,30 0,2 66,67
75/55/20 65 0,24 0,15 62,50
80/60/20 70 0,20 0,12 60,00
85/65/20 75 0,16 0,12 75,00
90/70/20 80 brak brak
95/75/20 85 brak brak

rednia 67,5 0,27 0,18 66,63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Udzia  i [%] strat ciep a przez promieniowanie Qgp [W] do warto ci mocy grzejnika (wydajno ci) Qgrz [W] 

dla grzejnika dwup ytowego typ 22 i trzyp ytowego typ 33. Za o ono dla obu identyczn  wydajno  N = 600 
[W] i porównano powierzchnie wymiany. 
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INSTALACJE SANITARNE.  
PORADNIK DLA PROJEKTAN-
TÓW I INSTALATORÓW
Alfons Gassner

Tłum. z niem. Bronisław Bartkiewicz. 
Wyd. 1, str. 642, ilustr. barwnych 
ponad 1500 (w tym rysunki, tabli-
ce, wykresy i nomogramy), format 
190x260 mm, oprawa twarda lami-
nowana. Wydawnictwa Naukowo- 
-Techniczne, Warszawa 2008.

 Jest to drugi z kolei przekład książki 
znanego niemieckiego wydawcy Verlag 

Handwerk und Technik (Wydawnic-
two Rzemiosło i Technika). Pierwszy, 
pt. „Systemy centralnego ogrzewania 
i wentylacji”, omówiliśmy w IB 9/2007. 
 Polska edycja jest tłumaczeniem 
siódmego znowelizowanego wydania 
oryginału, z czego wynika, że książka 
przeznaczona przede wszystkim dla 
uczniów szkół zawodowych, cieszy się 
na rynku niemieckim powodzeniem. 
Nie dziwi to, gdyż jest ona zarówno 
pod względem treści, jaki i formy edy-
torskiej nowoczesnym podręcznikiem 
nie tylko dla zdobywających zawód, ale 
również dla aktywnych wykwalifiko-
wanych instalatorów pragnących być 
„na bieżąco w kursie nowoczesności”.
 Autor w bardzo przystępny spo-
sób omówił w pierwszych rozdzia-
łach m.in.: znaczenie i użytkowanie 
wody, obieg wody i wilgotności po-
wietrza, właściwości wody, mate-
riały i ich korozję w instalacjach sa-
nitarnych oraz podstawowe pojęcia 
z fizyki niezbędne dla instalatorów. 
W kolejnych omówił przewody w in-
stalacjach wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i gazowych. Następnie opisał 
i w wizualnej wielobarwnej postaci 
zaprezentował kolejno: zaopatrzenie 

w wodę do picia, armaturę, odpro-
wadzanie ścieków, instalacje kanali-
zacyjne w budynkach oraz odprowa-
dzanie wody z dachów. 
 Znaczną część swojej książki (ok. 
50% objętości) autor poświęcił pro-
blematyce energii, jej formom i nośni-
kom, instalacjom gazowym (palnikom, 
urządzeniom i spalinom gazowym), 
urządzeniom do podgrzewania wody, 
urządzeniom sanitarnym oraz zagad-
nieniom sterowania i regulacji urzą-
dzeń i aparatury. W tekście można też 
znaleźć wiele praktycznych przykła-
dów obliczeniowych Swoistą nowo-
ścią dla polskiego czytelnika będzie 
rozdział opisujący prawidłowe podej-
ście instalatorów do klienta i jego wy-
magań, a nawet zachowanie się insta-
latora w domu klienta oraz wszystkie 
kwestie dotyczące konserwacji wyko-
nanych instalacji. 
 Dołączona do książki płyta kom-
paktowa zawiera prezentację różnych 
urządzeń – niestety – z opisem tylko 
w języku niemieckim.

recenzję opracował
mgr inż. EUGENIUSZ PILISZEK

Tadeusz Jan Zając urodził się 
w 1948 r. Jest absolwentem Wy-
działu Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Branża 
budowlana nowemu szefowi PIP jest 
szczególnie bliska, gdyż wiele lat był 
z nią związany: w latach 1966–84 
pracował w budownictwie na róż-
nych stanowiskach − od zbrojarza 
do kierownika budowy. 
 Od 1984 r. do 2004 r. pracował 
w Państwowej Inspekcji Pracy, w tym 

w latach 1999–2002 sprawował funk-
cję głównego inspektora pracy. W lu-
tym 2004 r. objął stanowisko dyrek-
tora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie.
 Tadeusz Zając zapowiedział, że 
wzorem swojej poprzedniczki stawia 

na profilaktykę. Zamierza walczyć 
z szarą strefą zatrudnienia oraz z ro-
snącą liczbą wypadków przy pracy 
w budownictwie, która może się na-
silić w związku z intensyfikacją prac 
budowlanych przed Euro 2012.
 (red)

PIP ma 
nowego szefa
21 sierpnia 2008 r. marszałek 
sejmu powołał na stanowisko 
głównego inspektora pracy 
Tadeusza Jana Zająca.

nowy szef PiP i dotychczasowy gówny inspektor − pani Bożena Borys-szopa.
Fot. Archiwum PiP
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P odłoga to bardzo ważny ele-
ment tworzący klimat domu. 
Drewno znane jest człowie-
kowi od zawsze jako dosko-

nały materiał wykończeniowy, dający 
poczucie ciepła i komfortu. Jego roli 
nie jest w stanie umniejszyć postęp 
technologiczny, różne propozycje no-
woczesnego kamiennego wykończenia 
podłogi. Drewniane posadzki są piękne, 
trwałe i zdrowe. Bez względu na zmie-
niające się trendy wnętrzarskie moda 
na drewno nie przemija. Jego popu-
larność sukcesywnie wzrasta, a klienci 
mogą korzystać z coraz to bogatszych 
ofert mając do wyboru drewno krajo-
we, a także szeroką gamę drewna egzo-
tycznego. Najnowsze trendy aranżacji 
wnętrz proponują drewniane podłogi 
niezależnie od rodzaju pomieszczenia.
 Problem pojawia się, kiedy chcemy 
zastosować elektryczne ogrzewanie 
podłogowe pod wykładziną drewnia-
ną. Powszechnie uważa się, że nie jest 
to najlepsze połączenie. Wśród instala-
torów ogrzewania podłogowego panuje 
opinia, że w przypadku podłogi drew-
nianej lepiej nie ryzykować i nie stoso-
wać w takim przypadku elektrycznego 
ogrzewania podłogowego.
 Zdarzają się przypadki niewłaściwe-
go montażu i w konsekwencji problemy 
z drewnianym pokryciem podłogi. Zwy-
kle te problemy są wynikiem niewiedzy 
i zaniedbań w trakcie przygotowania 
podłoża, niewłaściwego doboru mate-
riałów lub po prostu niewłaściwą eks-
ploatacją podłogi przez użytkownika. 
Ze względu na charakter ogrzewania 
podłogowego, wyższe temperatury dzia-
łające na drewno i w ich wyniku niska 
wilgotność powietrza panująca tuż nad 
powierzchnią podłogi bardzo szybko 
odsłaniają błędy w wykonaniu i niewła-
ściwym doborze materiałów.
 Dlatego zastosowanie elektrycznego 
ogrzewania podłogowego pod podłogą 
drewnianą wymaga wiedzy, doświad-
czenia i ścisłego przestrzegania reżimu 
technologicznego przy wykonaniu ta-
kiego montażu.

Elektryczny system grzewczy

 Firma DEVI w celu sprawdzenia za-
chowania się naturalnego drewna na 
elektrycznym ogrzewaniu podłogowym 
przeprowadziła testy wspólnie z pro-
ducentem podłóg drewnianych (deska 
barlinecka) firmą BARLINEK SA. Testy 
przeprowadzono w zakładzie produk-
cyjnym w Barlinku w okresie zimowo-
-wiosennym (6 miesięcy). 
 Zadaniem ogrzewania podłogowego 
było wytworzenie ekstremalnie zmien-
nych temperaturowo i wilgotnościowo 
warunków pracy podłogi drewnianej.

Dane testowanego systemu grzewczego
 Pokryciem testowanych podłóg były 
panele drewniane (wielowarstwowa de-
ska barlinecka trzylamelowa) o grubo-
ści 15 mm, łączone ze sobą za pomocą 
złącza barclick i ułożone na podkładzie 
z tektury falistej, o grubości około 2 
mm, na wylewce betonowej z elektrycz-
nym ogrzewaniem podłogowym DEVI.
 Podłogi pokryte zostały panelami 
z różnych gatunków, testowane były 
następujące gatunki drewna (również 
egzotyczne): dąb, dąb czerwony, buk, 
klon, badi, bubinga, dousie, iroko, pa-
douk, budenye, jatobe.
 Zadana wartość temperatury po-
wietrza: 27 oC – bez ograniczenia tem-

peratury podłogi (45 oC). Temperatura 
powietrza była okresowo zwiększana 
do 28 oC (okresy 7-dniowe), jak również 
ogrzewanie było czasowo wyłączane 
(okresy 14-dniowe) i następnie załącza-
ne ponownie.
 Pomiary temperatury podłogi wy-
konywane były za pomocą rejestratora 
w odstępach 1-godzinnych i zapisywane 
w pamięci. Czujniki temperatury umiesz-
czono w następujących punktach: przy 
powierzchni kabla grzejnego, w warstwie 
wylewki betonowej, na powierzchni wy-
lewki (pod pokryciem drewnianym) oraz 
na powierzchni podłogi.
 Dokonywano również pomiarów 
wilgotności drewna tworzącego po-
krycie podłogi oraz zmian wymiarów 
paneli, wynikających z rozszerzalno-
ści objętościowej drewna, w wyniku 
przebywania w zmiennych warunkach 
temperatury i wilgotności otoczenia. 
Wilgotność drewna utrzymywała się na 
poziomie około 8%.
 Systemy ogrzewania podłogowe-
go sterowane były za pomocą dwóch 
termostatów devireg 550 pracujących 
w sieci z devicom PC PRO – sterowanie 
programem komputerowym. Termosta-
ty pracowały z pomiarem temperatury 
otaczającego powietrza i podłogi. Obec-
nie do sterowania ogrzewaniem podło-
gowym pod pokryciem z drewna firma 

Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Podłogi z pokryciem drewnianym
Brak jest przeciwwskazań do stosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego nie tylko 
pod posadzką kamienną, ale również pod pokryciem z drewna. Jedynym warunkiem jest 
przestrzeganie ściśle określonych zasad wykonania montażu. Wyniki przeprowadzonych testów 
pozwalają stwierdzić, że drewniane pokrycie podłogi doskonale sprawdza się na elektrycznym 
ogrzewaniu podłogowym. 
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DEVI proponuje nowoczesny, bezprze-
wodowy system sterowania Devilink.

Zalecenia dotyczące elektrycznego 
systemu grzewczego

Zalecana wartość mocy jednostko-1. 
wej: 100–120 W/m2.
Testy wykazały, że możliwa jest tak-
że praca systemu z mocą 120–150 W/
m2 bez wpływu na pokrycie podłogi. 
Jednakże moce jednostkowe powyżej 
100 W/m2 można stosować w przy-
padku betonowych konstrukcji pod-
łóg o grubości wylewki (z systemem 
grzewczym) minimum 3 cm.
W podłogach o konstrukcji z cienką 
wylewką betonową (poniżej 3 cm), na 
konstrukcji drewnianej lub drewno-
podobnej (płyta paździerzowa, wió-
rowa, sklejka itp) maksymalna moc 
jednostkowa nie może przekraczać 
wartości 100 W/m2.
W podłogach typu deski na legarach 
maksymalna moc jednostkowa nie 
może przekraczać wartości 80 W/m2 
i zastosowany musi być kabel grzejny 
o mocy liniowej 10 W/m.
Maksymalna temperatura na po-2. 
wierzchni podłogi nie może prze-
kraczać 27 oC. W celu spełnienia 
tego warunku bezwzględnie stoso-
wać należy termostaty z pomiarem 
lub ogranicznikiem temperatury 
podłogi.
Czas pracy systemu zależny jest od 3. 
sposobu jego wykorzystania:
■ wyłączny system ogrzewania 

(przy właściwie dobranej mocy 
i standardowych stratach ciepła) 
około 6–8 godzin,

■ podgrzewanie podłogi zależne 
od użytkownika (dowolne okre-
sy czasu działania i wyłączenia 
ogrzewania).

Przygotowanie podłoża

 Podłoga z elektrycznym ogrzewaniem 
powinna być odpowiednio przygotowana 
przed ułożeniem pokrycia z drewna. Po-
została po procesie wylania i stabilizacji 
wylewki betonowej wilgotność resztkowa 
w wyniku załączenia ogrzewania prze-

mieszcza się, pod wpływem rosnącego 
ciśnienia, w kierunku powierzchni wy-
lewki. Może to spowodować uszkodzenie 
ułożonej na niej wykładziny drewnianej. 
Wymagana wartość wilgotności reszt-
kowej w przygotowanym do układania 
drewna podkładzie betonowym powinna 
wynosić maks. 1,8% CM. 
 Przygotowanie to polega na usunię-
ciu wilgoci z wykonanej ogrzewanej 
podłogi przez wygrzewanie jej przez 21 
dni. Stosowana jest także praktyka do-
datkowego wygrzewania podłoża przez 
okres 7 dni, po uprzednim jego ochło-
dzeniu. Przyczyną jest dokładniejsze 
pozbycie się wilgoci z podłoża – część 
wilgoci w pierwotnym okresie wygrze-
wania przemieszczana jest przez ciśnie-
nie, powstałe w wyniku ogrzewania, 
w dolne partie podłoża.
 Przygotowana do układania wykła-
dziny drewnianej podłoga betonowa 
powinna odpowiadać następującym 
warunkom:
■ okres wygrzewania podłogi – 21 dni, 

przed ułożeniem drewnianego po-
krycia (protokół wygrzewania wy-
lewki można pobrać na stronie www.
barlinek.com.pl),

■ pokrycie powinno zostać ułożone 
bezpośrednio po zakończeniu okre-
su wygrzewania podłogi,

■ wilgotność dopuszczalna wylewki 
betonowej powinna być mniejsza niż 
1,5–1,8% CM.

Podsumowanie

 Oczywiście należy sobie zdawać 
sprawę, z pewnych ograniczeń w za-
stosowaniach wykładzin drewnianych 
w połączeniu z systemami ogrzewania 
podłogowego, co związane jest z cecha-
mi drewna jako materiału o podwyż-
szonej oporności cieplnej. Izolacyjność 
termiczna drewna jest przyczyną trud-
niejszego przepływu ciepła od elementu 
grzewczego do powierzchni podłogi. Za-
stosowanie materiału o wartości opor-
ności cieplnej równej 0,1 m2K/W w efek-
cie powoduje stratę ciepła, która odpo-
wiada wartości około 4 oC, zatem o taką 
wartość musi zostać podwyższona 

temperatura pod podłogą w celu osią-
gnięcia określonej temperatury na jej 
powierzchni. Mając na uwadze skutecz-
ność systemu grzewczego oraz oszczęd-
ności energii należy przyjąć do stosowa-
nia wykładziny drewniane o oporności 
cieplnej do 0,125 m2K/W. W rezultacie 
należy przyjąć, że do zastosowań na sys-
temach grzewczych podłogowych stosu-
jemy wykładziny drewniane o grubości 
maksymalnej do 16 mm. 
 Wiarygodną informację o przydat-
ności paneli drewnianych, wykładziny 
drewnianej do zastosowania na ogrze-
waniu podłogowym powinien podać 
producent i zwykle tego typu informa-
cja znajduje się na opakowaniu. 
 Temat ogrzewania podłogowego 
pod pokryciem drewnianym jest znacz-
nie szerszy, chociażby ze względu na 
bardzo szeroką gamę podłóg drewnia-
nych w różnym stopniu przydatnych do 
takiego zastosowania.
 Z punktu widzenia instalatora elek-
trycznego systemu grzewczego moż-
liwe jest wykonanie ogrzewania pod 
wykładziną drewnianą spełniając po-
wyższe warunki odnośnie do instala-
cji systemu grzewczego. Wygrzewanie 
wylewki z systemem grzewczym powi-
nien zapewnić inwestor we współpracy 
z parkieciarzem – jest to warunek pra-
widłowej pracy drewnianego pokrycia 
podłogi. Istotne jest uświadomienie 
inwestora w zakresie zmian zachodzą-
cych w drewnie pod wpływem zmien-
nych warunków wilgotności i tempera-
tury. Ta świadomość pomoże we wspól-
nym z instalatorem zadecydowaniu, 
czy w konkretnych warunkach można 
zastosować ogrzewanie podłogowe.

rys. 2. Przekrój typowej podłogi z elektryczną matą grzejną devimat

rys. 1. Przekrój typowej podłogi z elektrycznym kablem grzejnym deviflex
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Badania doświadczalne, uka-
zując rzeczywisty charakter 
pracy elementu budynku albo 
całych budynków, pozwalają 
konstruktorom na projekto-
wanie nie tylko bezpieczne, ale 
wykorzystujące jak najwięcej 
z rzeczywistej nośności i sztyw-
ności projektowanego budynku 
drewnianego.

Szkieletowe budownictwo 
drewniane jest jednym 
z najbardziej rozwijających 
się sektorów rynku budow-

lanego na świecie. W USA w 2000 r. 
wartość nakładów poniesionych na 
rozwój szkieletowego budownic-
twa drewnianego przekroczyła 200 
mld dolarów, co przekładało się na 
1–2 mln wznoszonych rocznie bu-
dynków. Także w Kanadzie, Japonii, 
Skandynawii czy też Niemczech tego 
rodzaju budynki cieszą się uznaniem 
odbiorców. W Polsce popularność 
budynków szkieletowych drew-
nianych jest znacznie mniejsza niż 
w wymienionych państwach, jednak 
z roku na rok liczba budynków wzno-
szonych w tej technologii  wzrasta.
 Budynki wznoszone w technolo-
giach uprzemysłowionych charakte-
ryzują się dużą typizacją elementów, 
co pozwala na szybkie i łatwe ich 
konstruowanie. Wzniesienie budyn-
ku szkieletowego drewnianego jest 
możliwe w czasie kilkunastu dni.
 W zależności od rodzaju elementu 
konstrukcyjnego pracują one w od-
mienny sposób. Ściany pracują jako 
elementy tarczowe poddane działa-
niu obciążeń w płaszczyźnie ściany. 
Element obciążany jest na kierunku 
pionowym ciężarem własnym kon-
strukcji oraz obciążeniami z położo-
nych wyżej kondygnacji. Na kierun-
ku poziomym obciążenie wiatrem 

lub parasejsmiczne jest symulowane 
poprzez siłę zaczepioną w górnym 
narożu ściany.
 Stropy pracują w dwóch stanach 
obciążeń. Stan tarczowy spowodo-
wany jest działaniem obciążeń po-
ziomych, analogicznych do obciążeń 
działających na ściany, natomiast stan 
płytowy spowodowany jest działa-
niem obciążenia pionowego, prosto-
padłego do powierzchni elementu.
 Każdy element konstrukcji szkiele-
towych budynków drewnianych skła-
da się z trzech podstawowych czę-
ści: szkieletu drewnianego, poszycia 
(płyta OSB, płyta wiórowa, sklejka) 
oraz łączników (gwoździe, zszywki, 
wkręty). Zarówno szkielet, jak i po-
szycie pracują w zakresie liniowym, 
nieliniowość materiałowa jako zniko-
ma jest pomijalna. Inaczej jest jednak 
z łącznikami. Mimo wysokiej sztyw-
ności, ze względu na niewielkie pole 
przekroju, odznaczają się dość wyraź-
ną nieliniowością pracy. To powoduje, 
że ściana lub strop jako całość pracuje 

w zakresie nieliniowym. Decydująca 
dla sposobu zachowania się elementu 
staje się zatem charakterystyka pracy 
połączenia poszycie–szkielet drew-
niany. Im bardziej łączniki są podat-
ne, tym bardziej nieliniowy charakter 
pracy ściany lub stropu, a co za tym 
idzie większa ich odkształcalność.
 Już dawno zaobserwowano, że naj-
większe naprężenia w ścianach drew-
nianych pojawiają się w narożach 
konstrukcji, tam też dochodziło do 
ich zniszczenia. W celu ograniczenia 
naprężeń w narożach wprowadzano 
narożne usztywnienia, a także po-
przeczne deskowania, które przenosiły 
siły poprzeczne na szkielet i zapobie-
gały zniszczeniu konstrukcji. Dopiero 
pod koniec lat 40. XX w. zastosowano 
poszycie panelowe, podobne do dziś 
używanego. Od połowy XX w. prze-
prowadzane były badania nad elemen-
tami budynków szkieletowych i całymi 
budynkami, ale ze względu na wysoki 
koszt ich zakres był ograniczony. 

Rozwój drewnianego 
budownictwa szkieletowego
 Wpływ badań doświadczalnych

element ścienny z otworem na stanowisku badawczym
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Badania doświadczalne ścian

 Konstrukcja ściany w technologii 
szkieletu drewnianego musi speł-
niać dwa podstawowe warunki. Musi 
mieć odpowiednią nośność, aby móc 
przenieść maksymalne obciążenie, 
oraz być na tyle sztywna, aby po-
wstające pod wpływem obciążenia 
poziomego odkształcenia ściany nie 
przekraczały wielkości dopuszczal-
nych ze względu na bezpieczeństwo 
oraz ogólny kształt architektoniczny 
budynku.
 Nośność i sztywność zależą od 
kilku podstawowych wielkości: wła-
ściwości materiałowych elementów 
konstrukcyjnych ściany, rodzaju 
oraz rozstawu łączników, odległości 
między słupkami, a także wymiarów 
zewnętrznych elementu ewentualnie 
występowania otworów.
 Wpływ sposobu kształtowania 
ściany poprzez odpowiedni dobór 
elementów składowych na nośność 
i sztywność konstrukcji był przed-
miotem wielu badań doświadczal-
nych przeprowadzanych na całym 
świecie. Umożliwiły one bezpiecz-
niejsze projektowanie i użytkowanie 
konstrukcji wykonanych w technolo-
gii szkieletu drewnianego.
 Grubość poszycia, która zapew-
nia pomijanie wpływu wyboczenia, 
określona została na co najmniej 9,5 
mm [3]. Wewnętrzne poszycie z płyt 
gipsowych, które zazwyczaj pomija-
ne jest w analizach obliczeniowych 
ściany, w znaczący sposób wpływa 
na nośność, a przede wszystkim na 
sztywność elementu [6]. Dodatkowo 
w celu zwiększenia sztywności i noś- 
ności ściany na działanie obciążeń 
poziomych można wypełnić złącza 
na styku płyt gipsowych, przez co 
ściana zaczyna zachowywać się ni-
czym ściana pełna bez dylatacji [11]. 
Innym sposobem zwiększenia noś-
ności ścian jest poziome przybicie 
płyt gipsowych, co może zwiększyć 
sztywność w stosunku do ściany 
o pionowej orientacji płyt poszycia.
 Prace badawcze wykazały, że naj-
większy wpływ na pracę elementów 
ściennych ma sposób połączenia po-
szycia i szkieletu. Najlepsze połącze-
nie uzyskuje się przy połączeniu płyt 
ze szkieletem drewnianym za pomo-
cą prawidłowo wbitych gwoździ [12]. 
Większa sztywność połączenia może 

być uzyskana poprzez zastosowanie 
połączeń klejonych [2]. Takie połą-
czenia charakteryzują się znacznie 
większą sztywnością niż połączenia 
typu kołkowego (gwoździe, zszywki, 
kołki), a cała ściana mniej się upla-
stycznia w zakresie obciążeń zbli-
żonych do obciążeń niszczących. 
Przy zastosowaniu klejów łączniki 
spełniają tylko funkcje pomocnicze, 
zapewniając połączenia szkielet–po-
szycie do czasu uzyskania wystar-
czającej nośności przez połączenie 
klejone.
 Oprócz połączeń wewnątrz ele-
mentu duże znaczenie ma także 
sposób połączenia elementów ze 
sobą, przede wszystkim połączenia 
ścian ze stropami. Dobre zakotwie-
nie w stropie znacznie ogranicza 
podatność połączenia ściany ze stro-
pem, powodując, że jest ono bardziej 
sztywne, przez co konstrukcja całego 
budynku jest mniej podatna na dzia-
łanie obciążeń poziomych. 
 Zapewnienie dobrego połączenia 
powoduje, że nośność ściany na dzia-
łanie obciążeń poziomych (na jednost-
kę długości) jest niezależna od liczby 
pasm poszycia. W przypadku bardziej 
podatnego połączenia nośność (na 
jednostkę długości) zmienia się wraz 
z liczbą pasm poszycia w ścianie. 
W przypadku ściany dwupasmowej 
jej nośność (na jednostkę długości) 
jest mniejsza o 1/3 w stosunku do noś- 
ności ściany trójpasmowej [7].

 Ściany o jednym paśmie poszycia 
(szerokości 1,2 m) charakteryzują się 
znacznie mniejszą nośnością na jed-
nostkę długości w stosunku do ścian 
szerszych o kilku pasmach poszycia. 
W przypadku ścian dobrze zespolo-
nych ze stropem niższej kondygnacji 
nośność (na jednostkę długości) jest 
mniejsza o 12% w stosunku do ściany 
dwupasmowej, zaś w przypadku po-
łączenia bardziej podatnego nośność 
ta spada nawet o 50%, co powoduje, 
że takie elementy nie osiągają zado-
walającej nośności na obciążenia po-
ziome [3, 7, 10].
 Większość opracowań dotyczą-
cych ścian w szkieletowym budow-
nictwie drewnianym pomija wpływ 
otworów na nośność i sztywność 
elementu, a jest on znaczący. Naj-
częściej przyjmuje się do analiz, 
że część ściany z otworem nie jest 
uwzględniana w analizach wytrzy-
małościowych, co pozwala na dość 
szybkie określenie przybliżonej noś- 
ności ściany. Założenie takie po-
woduje, że otrzymuje się zaniżoną 
sztywność ściany, która w rzeczy-
wistości jest większa ze względu na 
udział sekcji z otworem w przeno-
szeniu obciążeń.
 Pomimo osłabienia przekroju ele-
mentu poprzez wprowadzenie otwo-
ru w poszyciu pojawiają się dodatko-
we elementy wzmacniające, takie jak 
nadproża, belki podokienne czy też 
podwójne lub potrójne słupki na kra-

element stropowy na stanowisku badawczym (badany w orientacji pionowej)
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wędziach perforacji. Takie lokalne 
wzmocnienia wpływają na ogólną 
sztywność i nośność elementu i bio-
rą udział w redystrybucji obciążeń na 
poszczególne sekcje ściany [1, 8].
 Wpływ takich lokalnych wzmoc-
nień w postaci dodatkowych słupków 
może powodować zwiększenie noś- 
ności na obciążenia pionowe [1], zaś 
sztywność i nośność na obciążenia po-
ziome nie zmniejsza się proporcjonal-
nie (jako stosunek szerokości otworu 
do szerokości całego elementu) [8].
 Przyjmuje się, że współczynnik 
wpływu otworu na nośność ściany 
pod działaniem obciążenia pozio-
mego jest funkcją współczynnika 
powierzchni otworu [8], czyli zależy 
od wymiarów otworu i wymiarów 
zewnętrznych elementu ściennego. 
Wykorzystanie do analiz współczyn-
nika otworu daje jednak zaniżone 
wartości nośności ściany, w rzeczy-
wistości nośność może być większa 
o kilkadziesiąt procent [4].

Badania doświadczalne 
elementów stropowych

 Stropy są elementami przenoszą-
cymi obciążenia użytkowe na ściany. 
Kierunek działającego obciążenia po-
woduje, że pracują one jako elementy 
płytowe. Jednak nie tylko obciążenie 
użytkowe i ciężar własny oddziały-
wają na elementy, duże znaczenie ma 
też obciążenie w płaszczyźnie stropu, 
spowodowane działaniem wiatru lub 
oddziaływaniami parasejsmicznymi.
 W przypadku obciążeń działają-
cych w płaszczyźnie elementu rozpa-
trujemy stropy ze względu na sposób 
oparcia, jako element tarczowy albo 
częściej jako belkę krępą o znacznej 
wysokości w stosunku do rozpięto-
ści. Taki element charakteryzuje się 
bardzo dużą sztywnością.
 Duża sztywność elementu powo-
duje, że często pomijana jest anali-
za wytrzymałościowa ze względu na 
działające obciążenie w płaszczyźnie. 
Amerykańskie standardy projektowa-
nia [13] opierają się na stabelaryzowa-
nych danych, co przyśpiesza projekto-
wanie, jednocześnie jednak ogranicza 
się do szeregu typowych konstrukcji. 
W przypadku gdy konieczne staje się 
opracowanie projektowe konstrukcji 
o nietypowych wymiarach, kształcie 
czy z otworami, stabelaryzowane dane 

nie pozwalają na oszacowanie warto-
ści obliczeniowych. Konieczna staje się 
interpolacja lub też całościowa analiza 
statyczna proponowanej konstrukcji. 
Dodatkowym minusem powyższego 
opracowania jest pominięcie wpły-
wu otworów na sztywność i nośność 
elementu stropowego. Pomijany jest 
wpływ rozmieszczenia i wielkości otwo-
rów, a analiza opiera się na założeniu, że 
wszystkie elementy wymiaruje się, jak-
by były elementami bez perforacji.
 Wieloletnie i szerokie badania do-
świadczalne elementów stropowych 
w USA umożliwiły opracowanie  
wzorów pozwalających na oszacowa-
nie wielkości naprężeń i odkształceń 
w płytach stropowych, jednak bez 
uwzględniania wpływu otworów [9].
 Japończycy przeprowadzili wiele 
badań, w których obserwowano pracę 
stropów z otworami. Pozwoliły one 
na zaobserwowanie wpływu wielko-
ści otworów oraz ich rozmieszczenia 
na rozkład sił wewnętrznych w ota-
czających otwór ryglach, a co za tym 
idzie na wielkości sił w poszyciu [5].
 Przeprowadzone eksperymenty 
wykazały, że rzeczywiste przemiesz-
czenia stropów były mniejsze o kilka-
naście procent w stosunku do prze-
mieszczeń obliczanych na podstawie 
założeń zawartych w normach.

Podsumowanie

 Dobry budynek powinien być 
wznoszony w sposób ekologiczny, ale 
także powinien charakteryzować się 
jak najniższym kosztem wybudowa-
nia. Wyniki badań doświadczalnych 
mają duży wpływ na bezpieczne i eko-
nomiczne projektowanie konstrukcji.

dr MICHAŁ BASZEŃ
Politechnika Białostocka
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Określenie deformacji budowli 
z wykorzystaniem teodolitu typu Non - prism total stations
Sposób łącznego wyznaczenia deformacji budowli 
we wszystkich trzech kierunkach, przy wykorzystaniu 
teodolitu z dalmierzem elektronicznym, niewymagającym  
(dla krótszych odległości) ustawienia lustra na punkcie 
badanym.

Proponowany sposób 
wyznaczenia deformacji

 W sieci wyznaczenia deformacji 
musimy założyć dwa rodzaje punk-
tów. Pierwszy to punkty odniesie-
nia rozmieszczone poza zasięgiem 
przewidywanych deformacji oraz 
drugi rodzaj to punkty kontrolo-
wane rozmieszczone na badanym 
obiekcie. Punkty odniesienia roz-
mieszczamy w taki sposób, aby 
była z nich widoczność do możli-
wie największej liczby pozostałych 

punktów. Wyznaczając punkty 
kontrolowane mamy na uwadze, 
aby określone ich przemieszczenia 
pozwalały na określenie deformacji 
badanego obiektu.
 Punkty odniesienia w terenie 
zabudowanym zaznaczamy za po-
mocą trzpieni stalowych wbitych 
w skraj chodnika lub jezdni, na te-
renach niezabudowanych stosuje-
my słupy betonowe z głowicą. Do 
oznaczenia punktów kontrolowa-
nych najlepiej wykorzystać specjal-
ne fabryczne znaczki przyklejane 
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do wyznaczonych miejsc badanego 
obiektu.
 Z punktów odniesienia tak zapro-
jektowanej sieci wykonujemy propo-
nowanym teodolitem pomiary od-
ległości, kierunku i kąta pionowego 
do możliwie największej liczby pozo-
stałych punktów. Pomiary te powta-
rzamy w pewnych odstępach czasu, 
zależnie od zaobserwowanych defor-
macji (a nawet pęknięć), zazwyczaj 
co miesiąc lub kwartał. Porównanie 
zaobserwowanych  wielkości  tych 
samych elementów pozwala na:

1) ustalenie, których punktów odnie-
sienia stałość w badanym odstępie 
czasu potwierdzają wykonane po-
miary, 

2) wyznaczenie przemieszczeń punk-
tów kontrolowanych opierając się 
na punktach odniesienia spełniają-
cych warunki stałości.

Przykład liczbowy

 Zagadnienie zilustrujemy na przy-
kładzie sieci Antonin, przedstawio-
nej na rysunku 1. Sieć ta zawiera 6 
punktów odniesienia zaznaczonych 
trójkątami, usytuowanych poza za-
sięgiem przewidywanych deformacji, 
oraz również 6 punktów kontrolowa-
nych na badanym obiekcie zaznaczo-
nych kółkami.
 Część budowli zawierająca punkty 
kontrolowane 31 i 36 powstała kilka-
dziesiąt lat temu. Kilka lat temu do-

tabela. nazwa obiektu – Antonin. Błąd średni pojedynczej obserwacji w układzie 
zrównoważonym m0 =  0,312. Przemieszczenia w okresie  02.12.2006–19.06.2007. 
Współczynnik kryterium stałości  1,4

Numer 
punktu

Przemieszczenia Błąd średni Błąd maksymalny

DX DY DZ MX MY MZ MX MY MZ

17 -1,1 -0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 3,1 1,9 1,3 c

26 1,1 -0,6 0,1 0,6 0,7 0,6 2,3 2,7 2,2 c

492 3,4 -2 0,8 2,3 1,4 0,8 8,4 5,1 3,1

151 -1,5 1,1 0,2 1,3 08 0,4 4,7 2,8 1,7

5 -0,2 1,8 -1,1 0,8 1,0 0,5 3,1 3,7 1,8 c

1 0,2 -0,8 0,7 1,1 0,7 0,4 4,0 2,5 1,7 c

31 0,2 -0,7 0,2 1,9 5,6 0,7 7,0 20,8 2,8

32 -49,8 -0,8 -5,2 1,1 1,5 0,9 4,1 5,4 3,4

33 -49,8 -0,4 -4,6 1,0 1,3 0,9 3,9 4,7 3,3

34 -49,7 1,1 -0,7 0,9 1,3 0,9 3,3 4,8 3,4

35 -49,5 2,8 -0,8 0,9 1,5 1,0 3,4 5,5 3,5

36 0,3 1,4 0,0 1,6 5,7 0,8 6,1 21,1 2,9

budowano do niej segment, zawiera-
jący szyb dźwigowy i klatkę schodo-
wą, na którym zaznaczyliśmy punkty 
kontrolowane 32–35.
 Dwa lata temu zauważono pęk-
nięcia na styku starszej i nowszej 
części budynku. Specjaliści z dzie-
dziny budownictwa ocenili, że aby 
podjąć właściwą decyzję odnośnie 
do postępowania w zaistniałej sy-
tuacji, niezbędne jest określenie 
nie tylko wielkości powstałej de-
formacji, ale jej dynamiki w czasie 
(zwiększania się lub zatrzymania 
na określonej wielkości). Określe-
nie tego z wymaganą dokładno-
ścią wymagało podjęcia opisanych 
czynności.
 W tym celu  założono wspomnia-
ną już sieć Antonin (rys.).
 Z punktów odniesienia 1, 17, 26, 
492, 151 i 5 wykonano wspomnia-
nym  teodolitem pomiary odległości, 
kierunku oraz kąta pionowego do 
wszystkich widocznych z nich punk-
tów sieci.
 Dla uzyskania interesujących nas 
wielkości przestrzennych przemiesz-
czeń opracowano system kompute-
rowy PRZE. Opracowując system 
komputerowy, istotne jest określenie 
dwóch zbiorów – zbioru na wejściu 
i zbioru na wyjściu.
 W naszym przypadku zbiorem na 
wejściu będą wyniki serii pomiarów 
wykonanych na początku oraz koń-
cu interesującego nas okresu. Wy-
maganą postać zbioru na wejściu 

uzyskamy spełniając polecenia wy-
dawane (w języku polskim lub nie-
mieckim) przez program edytorski 
PRZEI, wchodzący w skład systemu 
PRZE. Jeżeli tak zestawiony zbiór 
wyników pomiaru poddamy opra-
cowaniu programem PRZEJ, rów-
nież wchodzącym w skład systemu 
komputerowego PRZE, otrzymamy 
zbiór na wyjściu przedstawiony w 
tabeli, stanowiący wykaz interesu-
jących nas przemieszczeń łącznie z 
oceną ich dokładności. Z tabeli wy-
nika, że:

1) spośród występujących w tej sieci 
6 punktów odniesienia stałość tyl-
ko 4 punktów (C) w interesującym 
nas okresie potwierdziły wykona-
ne pomiary, pozostałe dwa punkty  
492 i 151 wykazują przemieszcze-
nia nieznacznie przekraczające 
błędy średnie ich wyznaczenia,

2) punkty kontrolowane 31 i 36 na 
starszej części budowli wykazują 
niezmienność – przemieszczenia 
poniżej błędu średniego ich wy-
znaczenia,

3) nowsza część budowli reprezen-
towana przez punkty 32–35 wy-
kazuje zdecydowane odsuwanie 
rzędu 50 mm się od starszej,

4) zachodnia strona nowszej części 
budowli z punktami 32 i 33 oprócz 
przesunięć wykazuje osiadanie 
rzędu 5 mm, wschodnia ściana  
takich ruchów nie wykazuje.

 Przedstawione wnioski powinny 
stanowić cenną wskazówkę dla in-
żynierów budownictwa odnośnie do 
dalszego postępowania.
 Proponowanym systemem PRZE 
możemy śledzić skuteczność podję-
tych przez nas środków zaradczych 
– czy zaobserwowane deformacje 
zanikają czy występują w dalszym 
ciągu. 

dr inż. STANISŁAW LISIEWICZ 
GEOSTAL, Poznań
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R ozwój technologii klejenia 
drewna spowodował możli-
wość wykonywania elementów 
z drewna o znacznych przekro-

jach i długościach. Konstrukcje tego typu 
najczęściej spotkać można na obiektach 
sportowych, gdzie konieczne jest prze-
krycie znacznych rozpiętości bez zasto-
sowania podpór pośrednich. 
 Dalszy rozwój technologii klejenia 
oraz rozwój kompozytów włóknistych 
spowodował możliwość bardziej efek-
tywnego wykorzystywania drewna. Wy-
korzystanie kompozytów włóknistych, 
takich jak: włókna węglowe lub aramido-
we (Kevlar) do wzmacniana konstrukcji 
drewnianych już na etapie produkcji, 
skutecznie ogranicza zużycie drewna, 
ponieważ belki te mają znacznie większą 
nośność i dzięki temu możliwa jest re-
dukcja przekroju poprzecznego. 
 Badania przeprowadzone przez Poli-
technikę Śląską w Gliwicach w 2006 r. na 
belkach przygotowanych w warunkach 
przemysłowych przez firmę Buchacher 
Holzleimbau GmbH z Austrii potwier-
dziły, że wzmacnianie elementów zgi-
nanych taśmami szklano-aramidowymi 
(GARP) wpływa korzystnie na nośność 
i sztywność belek zginanych, z tym że 
wzrost sztywności jest niewielki, nato-
miast wzrost nośności jest istotny. 
 Badaniu poddano trzy typy belek 
(GL28h) o przekroju 140x320 mm i dł. 
6200 mm: nie wzmocnione, wzmocnione 
wewnątrz i wzmocnione na zewnątrz.

 W badaniach stwierdzono średni 
wzrost nośności belek wzmocnionych 
wewnętrznie o 54%, natomiast belek 
wzmocnionych zewnętrznie o 68% w 
stosunku do średniej wytrzymałości be-
lek niewzmocnionych.
 Porównując minimalne siły niszczące w 
poszczególnych seriach stwierdzono wzrost 
nośności odpowiednio o 74% i 94%. 
 Zastosowane wzmocnienia taśmami 
wpłynęło nieznacznie na sztywność be-
lek (ugięcie zmalało o ok. 15%).
 Bardzo istotnym zagadnieniem z 
uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji 
jest to, iż zastosowanie wzmocnienia ta-
śmami wpływa istotnie na zmianę posta-
ci zniszczenia belek. Belki wzmocnione 
taśmami „sygnalizują” początek procesu 
zniszczenia poprzez uplastycznienie się 
strefy ściskanej. Podczas badań zjawisko 
to było widoczne w strefie włókien ści-
skanych na wysokości ok. 40 do 80 mm, 
następnie dochodziło do odspojenia ta-
śmy od drewna i zniszczenie belki.
 W Europie firma Buchacher Holzleim-
bau GmbH zrealizowała ok. 20 obiektów, 
w tym trzy w Polsce, w których zostały 
użyte konstrukcje z drewna klejonego 
wzmocnione włóknami aramidowymi.
 Przy pierwszej realizacji tego typu kon-
strukcji w Polsce uzyskano pozytywną 
opinię ITB oraz dodatkowo pozytywną 
opinię z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 Konstrukcje tego typu są stosowane 
z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych 
od ok. 15 lat i stopniowo od paru lat opie-

rając się na spraw-
dzonej technologii 
wkraczają na rynek 
europejski.
 Wz m a c n i a n i e 
włóknami ma wie-
le zalet, z których 
najważniejsze to 
możliwość redukcji 
przekrojów elemen-
tów oraz zmniejsze-
nie zużycia drewna 
nawet do 40%, a to 
oznacza oczywiście 
niższy koszt inwe-
stycji. 

 Podsumowując, można przypusz-
czać, iż technologia wzmacniania drew-
na klejonego włóknami aramidowymi 
lub węglowymi będzie stosowana w Pol-
sce coraz częściej i zyska szeroką rzeszę 
zwolenników, tak jak i same konstrukcje 
z drewna klejonego, które z roku na rok 
są coraz częściej stosowane jako alterna-
tywa dla stali i żelbetu.
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Konstrukcje z drewna klejonego 
wzmacniane włóknami
Dążenie do jak najbardziej efektywnego wykorzystania materiału jest 
zjawiskiem dosyć powszechnym. Zagadnienie to nie ominęło również 
konstrukcji stosowanych od wieków, a wykonywanych z naturalnego 
materiału, jakim jest drewno, którego wadą są ograniczenia co do 
maksymalnych wymiarów przekroju elementów oraz możliwości 
wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach. 
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Podsekretarz stanu Ol-
gierd Dziekoński uczest-
niczył w regionalnych spo-
tkaniach konsultacyjnych 

projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo budowla-
ne, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz niektórych 
innych ustaw. 
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użytku został oddany 
luksusowy hotel The Be-
ijing 7-star Morgan Plaza. 
W apartamentach wyko-
rzystane zostały produk-
ty Danfoss  z serii X-tra 
Collection™.
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Firma Classen-Pol wprowa-
dziła nowe rozwiązanie mon-
tażu ramek przyszybowych w 
skrzydle drzwiowym. Ramka 
montowana jest za pomocą 
specjalnego opatentowanego 
połączenia, bez użycia sztyf-
tów czy gwoździ.

  ramka na click

  koniunktura w gospodarce polskiej…
…w III kwartale 2008 r. na podstawie badań IRG SGH 
to zagadnienie poruszane na konferencji, która odby-
ła się 6 sierpnia br. w Warszawie.

Wskaźnik koniunktury dla budownictwa

-50,0
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0,0
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50,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend średnia

  Szkło i kamień
Firma AKME rozpoczę-
ła realizację inwestycji 
we Wrocławiu. Budynek 
będzie połączeniem biu-
rowca z częścią mieszkal-
ną. Jego elewacja wyko-
nana zostanie w 80 proc. 
z samoczyszczącego szkła 
refleksyjnego, a pozostała 
część z kamienia.

 Hotel na igrzyska

  racjonalizacja procesu inwestycyjnego – konsultacje społeczne

  ognioodporna 
piana rei 180

Torggler Pol-
ska wprowa-
dził na rynek 
pianę pisto-
letową Sitol 
Schiumapur 
A nt icend io 
REI 180 do 
m o n t a ż u 
i uszczelnia-
nia połączeń 
przeciw po-
ż a r o w y c h , 
w tym kon-
s t r u k c y j -
nych.

  pompy ciepła...
...oraz systemy ogrze-
wania elektrycznego 
DEVI będą produkowa-
ne w nowym zakładzie, 
który powstanie w Gro-
dzisku Mazowieckim.

  polskie obwodnice 
Podpisano umowy na 
budowę obwodnic: kę-
dzierzyńskiej i słupskiej. 
Ogłoszono przetarg na 
budowę S-7 na odcin-
ku Olsztynek–Nidzica 

wraz z budową obwodnicy Olsztynka.
Źródło: GDDKiA

  otwarcie 
pierwszego 
w polsce…

…krytego toru kolar-
skiego BGŻ ARENA  
w Pruszkowie odby-
ło się 3 września br. 
Obiekt został zreali-
zowany w systemie 
generalnego wyko-
nawstwa przez Mo-
stostal Puławy SA.

  Tunel czy most?
Rozpatrywana jest bu-
dowa połączenia drogo-
wego wysp Uznam i Wo-
lin, biegnącego zarówno 
tunelem, jak i mostem.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

  Z żeglarskim 
pozdrowieniem

Na początku paździer-
nika br. w Sztynorcie od-
będzie się druga jesienna 
edycja Mistrzostw Pol-
ski Firm Budowlanych 
i Deweloperskich Con-
structionOnSail.

  „paszport energetyczny: 
jak i dlaczego?”
Pod takim hasłem ruszył 
nowy etap kampanii nt. 
certyfikacji energetycz-
nej budynków, zorga-
nizowanej przez firmę 
SWISSPOR Polska. 



Do montażu syntetycznych 
wykładzin gumowych na 
bieżniach lekkoatletycznych 
w dziewięciu obiektach olim-
pijskich w Pekinie zastoso-
wano – stworzone na użytek 
obiektów sportowych – spe-
cjalistyczne kleje poliureta-
nowe Mapei.

…zrealizują inwestorzy na terenie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Źródło: PAP

W sierpniu br. w sześciu 
polskich miastach odbyły 
się konsultacje społeczne 
dla Prognozy Oddzia-

ływania na Środowisko 
dla Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 
2008–2012.

opracowała Małgorzata skura

audio wideotekst foto
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CZARNA MAMBA SBS 
MAX PYE PV200 S40 
oraz płyty styropiano-
we HYDRO EPS 035 
FUNDAMENT DACH 
to produkty oferowane 
przez Swisspor, które 
wchodzą w skład syste-

mu uła-
twiające-
go pionowe 
i poziome 
izolowa-
nie fun-
damen-
tów. 

  izolacja fundamentów

  Sposób na rdzę

Emalię antykorozyjną DE-
KORAL można stosować 
do malowania przedmio-
tów stalowych i żeliwnych 
oraz elementów konstruk-
cji stalowych, bez koniecz-
ności wcześniejszego sto-
sowania farb gruntujących 
i podkładowych.

  adgar plaza... 

...to kompleks biurowy 
powstający na war-
szawskim Mokotowie, 
który będzie się skła-
dał z dwóch dziesię-
ciokondygnacyjnych 
obiektów A i B. 

  olimpijskie kleje

  Drogi w zgodzie z naturą?

  projekty za ponad 650 mln zł… 

  Zakład w Niepołomicach…
…wybuduje firma Bazaltem – produ-
cent kostki brukowej.

  polskie autostrady
Ruszyły negocjacje umo-
wy na budowę odcinka A2 
Stryków–Konotopa. Podpi- 
sano umowy na projekty 
i dokumentację autostrady 
A4 na odcinku Rzeszów– 
–Jarosław oraz na budowę 
odcinka A1 Bełk–Świerklany. 
GDDKiA wyraziła zgodę na 
rozstrzygnięcie przetargu na 
budowę Autostradowej Ob-
wodnicy Wrocławia A8. Od-
było się spotkanie kierownic-
twa GDDKiA z przedstawi-
cielami spółki Autostrada Wielkopolska 
SA w sprawie wybudowania II odcinka 
autostrady A2 Nowy Tomyśl–Świecko. 
Rozpoczęto budowę drugiego etapu od-
cinka A1 z Nowych Marz do Torunia.

Źródło: GDDKiA

  Hala sportowa dla uczelni
Echo Investment zbuduje halę spor-
tową dla Politechniki Świętokrzy-
skiej w Kielcach.

  „archFilmFest” 2008 
Festiwal filmów o architekturze w je-
siennej odsłonie 
ruszy 7 paździer-
nika br.

  Żniwa trąb i wichur
Nadzór budowlany zro-
bił przegląd blisko 800 
budynków uszkodzonych 
lub zniszczonych przez 
trąby powietrzne i burze, 
które przeszły nad Polską 
w sierpniu br.

  Stop awariom prądu?
RWE STOEN rozpoczął 
przygotowania do inwestycji, 
która zapobiegnie w przy-
szłości tzw. blackoutom. Za 
sumę 1,5 mld euro zostanie 
wybudowany największy 
w Polsce blok na węgiel ka-
mienny o mocy 800 MW.

Źródło: portal internetowy
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K ominy czynne wymagają 
okresowych przeglądów 
stanu technicznego. Na-
tomiast kominy nieużyt-

kowane bardzo często są wykorzysty-
wane do instalacji na nich anten tele-
fonii komórkowej i w związku z tym 
również wymagają oceny stanu tech-
nicznego, co jest związane z określe-
niem ich stanów granicznych. Przy 
tej analizie nie zawsze można się 
opierać na aktualnych normach, gdyż 
w okresie budowy kominów w ów-
czesnych normach stosowano inne 
założenia oraz współczynniki bezpie-
czeństwa [1, 2, 3]. Warto nadmienić, 
że na stan techniczny kominów ma 
wpływ zwiększające się w ostatnim 
okresie obciążenie wiatrem [4] oraz 
degradacja murów w wyniku zmiany 
rodzaju paliwa czy zwiększenia agre-
sywności środowiska. Najczęściej 
występującymi objawami uszkodzeń 
kominów murowanych są ich nad-
mierne wychylenia z pionu, zaryso-
wania i spękania pionowe z uwagi na 
odkształcenia termiczne czy degra-
dacja cegły i spoin wskutek oddzia-
ływania agresywnego środowiska. 
Miarodajność oceny rzeczywistego 
stanu technicznego kominów mu-
rowanych w dużym stopniu zależy 
również od doświadczenia i intuicji 
rzeczoznawców. W artykule proble-
my te przedstawiono na przykładzie 
wybranych kominów murowanych 
znajdujących się w różnych warun-
kach użytkowania.

Komin w zakładach  
nawozów sztucznych

 Komin wentylacyjny [5] odprowa-
dzający gazy mokre z produkcji gra-
nulowanego fosforanu zawierającego 
związki fluoru o średnim stężeniu 
od 0,44–0,65 mg/m3, chlorowodór 

w ilości od 0,40–3,27 mg/m3 oraz 
pył nawozów w ilości 3,5–12,7 mg/
m3 o zawartości wilgoci 0,012–0,033 
mg/m3, w której występuje kwas 
fosforowy. Wcześniej odprowadza-
ne były pary zawierające fluor oraz 
kondensat kwasu fluorokrzemowego 
w ilości około 2%. Wiek komina wy-
nosi około 80 lat, a jego eksploatacja 
przebiegała również w agresywnym 
środowisku atmosferycznym zakładu.
 Powyższe gazy odprowadzane są 
przewodem stalowym do trzonu ko-
mina murowanego, którego wlot znaj-
duje się na wysokości 12,0 m ponad 
poziomem terenu. Przewód odpro-
wadzający gazy techniczne podparty 
jest stalową estakadą. Trzon komina 
o wysokości 68,9 m, wykonany z cegły 
kominówki, opiera się na murowanym 
ośmiobocznym cokole o wysokości 
9,0 m. Ponad cokołem wcześniej zo-
stało wykonane wzmocnienie trzo-
nu ceglanego za pomocą żelbetowej 
koszulki grubości 15 cm do poziomu 
+15,34 m. Średnica zewnętrzna trzo-
nu murowanego ponad żelbetowym 
wzmocnieniem wynosi 4,88 m, a przy 
wylocie 2,52 m. Grubość muru trzonu 
komina przy wylocie wynosi 25 cm, 
a u podstawy 72 cm.

 Powyżej żelbetowego wzmocnienia 
na trzonie murowanym zamontowane 
są stalowe obręcze wykonane z 3 od-
cinków płaskownika 8×70 mm, połą-
czone zamkami śrubowymi (2 śruby 
M20). W trzonie murowanym komina 
osadzone są stalowe szczeble włazowe 
(20 mm) ze stalowymi ochronnymi 
pałąkami (16 mm) w odstępach co 
2 obręcze. Wzdłuż szczebli włazowych 
zamontowana jest linka odgromienia 
oraz przewód elektryczny zasilający 
światła ostrzegawcze zainstalowane 
przy wierzchołku komina. Fragmenty 
komina przedstawiono na rys. 1a.
 Murowany trzon komina na ze-
wnętrznej powierzchni posiadał licz-
ne uszkodzenia w postaci:

pionowych nieregularnych pęk- ‒
nięć, przez które przedostają się 
na zewnątrz gazy technologiczne 
(rys. 1b),
złuszczenia miejscowe cegieł  ‒
i silną degradację zaprawy w spo-
inach (co określono za pomocą za-
ostrzonego pręta stalowego, który 
bez oporów można było ręcznie 
zagłębić na około 10–15 cm),
braku niektórych stalowych obrę- ‒
czy wzmacniających z powodu ich 
skorodowania. 

Niektóre problemy diagnostyki 
kominów murowanych
W Polsce jest dużo kominów murowanych czynnych, jak też wyłączonych z użytkowania. 
Wiele z nich wybudowano w okresie międzywojennym i czas eksploatacji niektórych  
z nich wynosi 80–100 lat.

rys. 1. Fragment trzonu komina (a) z jego zarysowaniami (b) i korozją muru i obręczy (c)
a) b) c)

TecHNoloGie
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 Wykonane pomiary geodezyjne 
pionowości osi komina z dwóch sta-
nowisk pomiarowych wykazały, że 
komin u wylotu wychylony jest w kie-
runku północno-wschodnim z pionu 
o 539 mm i przekracza dopuszczal-
ne ugięcie sprężyste wierzchołka 
komina wynoszące 138 mm wg [1]. 
Wychylenie wierzchołka komina ma 
tendencję do dalszego zwiększania, 
co wynika z poprzednio przeprowa-
dzonych pomiarów geodezyjnych.
 Przeprowadzona analiza statycz-
no-wytrzymałościowa trzonu muro-
wanego komina zgodnie z normą [1] 
wykazała przekroczenie stanu gra-
nicznego użytkowalności w dolnej 
części trzonu o 54% (przy założeniu 
minimalnej marki zaprawy 0,8 MPa). 
Brano również pod uwagę, że wytrzy-
małość zaprawy w spoinach muru ko-
mina będzie się zmniejszała z uwagi 
na postępującą jej destrukcję spowo-
dowaną penetracją gazów, zwłasz-
cza w okresie zimowym. Ponadto 
uwzględniono narastający proces 
degradacji cegły z uwagi na jej koro-
zję chemiczną (rys. 1c). W niektórych 
warstwach cegła została zniszczona 
na głębokość około 2–5 cm.
 Z uwagi na wiek komina oraz 
wymienione postępujące w czasie 
uszkodzenia jego dalsza eksploatacja 
bez kosztownych kapitalnych napraw 
byłaby ryzykowna. Warto nadmienić, 
że w najbliższych latach planowana 
jest zmiana technologii produkcji 
nawozów fosforowych i komin ma 
być wyłączony z użytkowania i roze-
brany. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa oraz krótkiego okresu dal-
szej eksploatacji zdecydowano się na 
skrócenie komina o 22 m wg obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych [5]. 

Komin zakładów 
gazowniczych

 Komin murowany, wybudowany 
w 1926 r., był czynny do 1990 r. i służył 
do odprowadzania gazów spalinowych 
z kotłów węglowych, a przez pewien 
czas z kotłów gazowych [6]. W ostat-
nim okresie komin nie był eksploa- 
towany z uwagi na zastosowanie do 
ogrzewania gazu ziemnego. Wysokość 
komina 37,8 m. Cokół komina o ze-
wnętrznym przekroju kwadratowym 
4,18×4,18 m i wysokości 6,2 m ma 
przekrój wewnętrzny kołowy. Trzon 

komina okrągły o średnicy dolnej 3,20 
m i u wylotu 2,60 m, wykonany z ce-
gły kominówki. Grubość ściany trzonu 
dołem 0,72 m, a u wylotu 0,12 m. Co-
kół wykonany z cegły zwykłej o grubo-
ści ściany (pomierzonej na podstawie 
przewiertów), która wynosiła w środku 
szerokości ściany 0,77 m. Spaliny z ko-
tłów odprowadzane do komina czopu-
chem murowanym podziemnym.
 Dalsza eksploatacja komina przez 
zakład gazowniczy nie była przewi-
dywana, natomiast komin miał być 
wykorzystany do zainstalowania 
na nim anten telefonii komórkowej. 
W związku z tym zaszła konieczność 
oceny jego stanu technicznego.
 Podczas wizji lokalnej i badań 
stwierdzono, że cegła i zaprawa 
w spoinach muru trzonu znajduje się 
w stosunkowo dobrym stanie. Trzon 
komina posiadał nieliczne pionowe 
zarysowania, które nie stanowiły za-
grożenia dla jego bezpieczeństwa. 
Natomiast nietypowe było uszkodze-
nie muru cokołu komina o przekroju 
kwadratowym. Każda ze ścian cokołu 
była zarysowana w postaci powta-
rzających się tzw. krzyży Andrzeja 
(rys. 2). Istotne było to, że te uszko-
dzenia występowały na zewnętrznej 
powierzchni muru cokołu. Natomiast 
przy badaniu za pomocą kamery wi-
deo stwierdzono na wewnętrznej po-
wierzchni muru cokołu zarysowania 
niepokrywające się z zarysowaniami 

zewnętrznymi. Warto nadmienić, 
że w obszarze zarysowań wiele spo-
in poziomych było zdegradowanych 
na głębokość nawet do około 30 cm. 
Poza tym zaobserwowano przesunię-
cie poziome na zewnątrz partii muru 
na jednej ze ścian cokołu na około 
2,5 cm (rys. 3). Powyższy charakter 
uszkodzeń budził wątpliwości, co do 
możliwości dalszej eksploatacji komi-
na, biorąc pod uwagę sąsiedztwo ulicy 
z ruchem tramwajowym oraz pobli-
skich torów kolejowych.
 Przy ocenie stanu technicznego 
komina najistotniejsze było roze-
znanie przyczyn tych nietypowych 
uszkodzeń muru cokołu. Charakter 
zewnętrznych zarysowań sugerował 
o istnieniu sił poziomych, działają-
cych prostopadle do ścian cokołu 
i wywołujących „kopertowy” układ 
zarysowań. Dowodem tej hipotezy, 
poza zarysowaniami, było wybrzu-
szenie niektórych ścian na zewnątrz, 
dochodzące do około 10–20 mm 
i wypchnięcie partii muru cokołu na 
zewnątrz. Siły te mogły powstać jako 
wysadzinowe, spowodowane zgroma-
dzonym na całej wysokości cokołu 
nieusuniętym popiołem, który był cy-
klicznie zawilgacany opadami atmos-
ferycznymi, a w okresie zimowym 
ulegał zamarzaniu. Według drugiej 
hipotezy niszczenie mogło być zwią-
zane z powstaniem sił poziomych 
natury wysadzinowej, wskutek prze-

rys. 2. zarysowania ścian cokołu komina

rys. 3. Przesunięcie poziome ściany cokołu
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dostawania się opadów przez zaryso-
wania zewnętrzne muru cokołu. Za-
rysowania te mogły również powstać 
podczas wstrząsu komina w czasie 
bombardowania zakładu w okresie 
działań wojennych. Kolejną hipotezą 
powstania zarysowań był ewentualny 
wybuch gazów spalinowych w strefie 
cokołu z uwagi na nieoczyszczanie go 
z gromadzonej się w nim sadzy. 
 Na podstawie analizy dokumenta-
cji archiwalnej oraz danych uzyska-
nych od długoletnich pracowników 
zakładu nie można było jednoznacz-
nie określić przyczyn zarysowań 
muru cokołu komina, co wpływało-
by na wybór sposobu jego naprawy. 
Rozważano m.in. iniekcję zarysowań, 
zastosowanie obejm stalowych lub 
koszulki żelbetowej. Ostatnie dwa 
sposoby naprawy były kosztowne 
i znacznie przewyższały dla właścicie-
la komina zyski z opłat od operatora 
sieci komórkowej. Natomiast iniekcja 
zarysowań nie gwarantowała scalenia 
zarysowanego muru z punktu widze-
nia odtworzenia jego pierwotnego 
stanu technicznego. Poza tym iniek-
cja ciśnieniowa mogła przyczynić się 
do zwiększenia uszkodzeń cokołu. 
Z uwagi na powyższe zdecydowano 
się na rozbiórkę komina. W czasie 
rozbiórki stwierdzono, na ile groźne 
dla stanu technicznego były uszko-
dzenia cokołu komina. Ustalono, że 
wiele zarysowań przechodziło pra-
wie przez całą grubość ścian cokołu 
i tworzyło odrębne bryły, które łatwo 
było usunąć podczas rozbiórki cokołu 
(rys. 4). Potwierdziło to słuszność de-
cyzji o rozbiórce komina zarówno ze 
względu na bezpieczeństwo dalszej 
eksploatacji, jak i opłacalność napraw.

Komin w zakładzie przemysłu 
ziemniaczanego

 Komin odprowadzający gazy spali-
nowe czopuchem podziemnym z ko-
tłowni służącej do wytwarzania pary 
technologicznej oraz ogrzewania zakła-
du [7]. Kotłownia ma dwa kotły parowe 
opalane miałem węglowym o zużyciu 
około 18 ton w ciągu doby. Trzon komi-
na o wysokości 59,3 m posiada dołem 
średnicę 3,96 m, a u wylotu 2 m, został 
wybudowany w 1939 r. z cegły komi-
nówki z wymurówką z cegły szamoto-
wej w odstępie 13 cm od muru trzonu. 
Na trzonie zamontowane są obręcze 

stalowe z płaskownika 10×100 mm 
o rozstawie co 1,95 m oraz szczeble wła-
zowe z prętów 20 mm. Podczas badań 
części wylotowej komina stwierdzono 
na jego wewnętrznej powierzchni osa-
dy sadzy, dochodzące do grubości około 
10 cm. Przegląd stanu cegieł i zaprawy 
na całej wysokości trzonu wykazał, że 
są one w dobrym stanie.
 Przeprowadzone badania geode-
zyjne wykazały wychylenie z pionu 
trzonu komina, wynoszące 30 mm, 
co jest znacznie mniejsze od wyma-
gań normowych.
 Analiza stateczności komina wyka-
zała, że zarówno w połowie wysokości, 
jak i u podstawy trzonu stateczność 
jest zapewniona. Współczynnik sta-
teczności w połowie wysokości wyno-
sił 1,14, a u podstawy 1,16. Natomiast 
w dolnej części muru trzonu komina 
stwierdzono zarysowania pionowe 
o rozwartości 0,2–0,4 mm. Miały one 
charakter powierzchniowy i powstały 
wskutek różnicy temperatur na ze-
wnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
muru ścianki trzonu. Zarysowania te 
prawdopodobnie powstały na skutek 
zużycia i wad wymurówki oraz braku 
izolacji termicznej pomiędzy wymu-
rówką a murem trzonu. Stwierdzono 
to na podstawie odwiertów wykona-
nych w murze trzonu komina. Z uwa-
gi na powyższe zalecono zastosowa-
nie dodatkowych stalowych obręczy 
wzmacniających mur trzonu komina 
w strefie powstałych zarysowań.

Uwagi końcowe

 Przytoczone przykłady uszkodzeń 
kominów murowanych świadczą o róż-
norodności przyczyn ich powstania, 
co wiąże się z koniecznością dogłębnej 
analizy obejmującej różne aspekty, któ-
re trudno ująć w jednolite reguły. Jest 
to pewnym wyzwaniem dla rzeczo-
znawców, ponieważ w porównaniu do 
innych obiektów murowanych brakuje 
dostatecznych informacji o przyczy-
nach nietypowych uszkodzeń kominów 
murowanych. W związku z tym ocenę 
ich stanu technicznego powinny prze-
prowadzać osoby mające odpowiednie 
doświadczenie w tym zakresie.

mgr inż. ALEKSANDER ADAMCZYK
dr inż. ANDRZEJ RZESZOTARSKI

prof. dr hab. inż ROMUALD ORŁOWICZ
Politechnika Szczecińska

Piśmiennictwo

1. PN-88/B-03004. Kominy murowa-
ne i żelbetowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie

2. P. Noakowski, Zabytkowe kominy fa-
bryczne. Konstrukcja, osłabienia, od-
nowa, VI Konferencja „REW-INŻ.” 
2004, Kraków, tom 1.

3. E. Krynicki, Budownictwo przemysło-
we, PWN, Warszawa 1965. 

4. A. Żurański, W.E. Maciążek, Oddzia-
ływanie wiatru na konstrukcje w cza-
sie obiektów budowlanych, IX Kon-
ferencja „Problemy rzeczoznawstwa 
budowlanego”, Kielce 2006.

5. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, Eks-
pertyza stanu technicznego komina 
murowanego położonego na terenie 
firmy „Fosfan” w Szczecinie, ul. Nad 
Odrą 44/65, 2006.

6. R. Orłowicz, A. Adamczyk, Eksper-
tyza stanu technicznego komina 
zlokalizowanego na terenie Zakładu 
Gazowniczego w Szczecinie, ul. Tama 
Pomorzańska 26, 2005.

7. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, Eksper-
tyza stanu technicznego komina mu-
rowanego kotłowni zakładowej PPZ 
„Nowamyl” SA w Łobzie, ul. Szosa 
Świdwińska 1, 2004.

Artykuł oparty na referacie prezentowa-
nym na konferencji „Problemy rzeczo-
znawstwa budowlanego” – Warszawa, 
Miedzeszyn 2008 r. 

rys. 4. Widok cokołu komina podczas 
rozbiórki
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WACETOB Sp.z o.o.  
POLSKI ZWI ZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA 

POLSKIE STOWARZYSZENIE MENED ERÓW BUDOWNICTWA 
ZARZ D G ÓWY POLSKIEGO ZWI ZKU IN YNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY DO UDZIA U W XIII KONFERENCJI CZ STOCHOWSKIEJ 

ZARZ DZANIE KOSZTAMI PRZEDSI WZI CIA 
BUDOWLANEGO 

CZ STOCHOWA  – 2-3 PA DZIERNIKA 2008 r. 
 

Konferencja jest kontynuacją tradycyjnych konferencji częstochowskich, poświęconych problematyce kosztorysowania oraz cen robót budowlanych. 
Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego, inwestorów, deweloperów, pracowników administracji państwowej, samorządowej i sektora 
usług publicznych, którzy zainteresowani są poznawaniem coraz lepszych metod zarządzania kosztami w poszczególnych fazach przedsięwzięcia 
budowlanego, a tym samym lepszym wykorzystaniem środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej. 
 

TEMATYKA KONFERENCJI: 
 Zasady i warunki finansowania inwestycji budowlanych 

ze rodków publicznych - dr in . Janusz Kulejewski                 
 Szacowanie nak adów inwestycyjnych w fazie przygotowania 

przedsi wzi cia budowlanego - dr in . Janusz Traczyk 
 Szacowanie i kontrola kosztów robót budowlanych na etapie 

dokumentacji projektowej - dr in . Aleksander Krupa 
 Kontrola kosztów na etapie budowy - mgr in . Balbina Kacprzyk 
 Analiza ryzyk na poszczególnych etapach procesu w zakresie 

kosztowym - dr in . Dariusz Walasek 
 Kontrola kosztów i rozliczenie przedsi wzi cia inwestycyjnego    

- mgr in . Ryszard api ski 
 Kontrola kosztów budowy z punktu widzenia wykonawcy              

- dr Roman Kotapski 
 

PATRONAT HONOROWY – MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONFERENCJI: 
Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 października 2008 r. w Częstochowie 
w hotelu „Mercure” (dawniej „Patria”) ul. Ks.Jerzego Popiełuszki 2.  
Otwarcie nastąpi 2 października 2008 r. ok. godz. 1300 – zakończenie Konferencji 
3 października 2008 r. ok. godz. 1400. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Do udziału w Konferencji zakwalifikowane zostaną osoby, które prześlą na adres 
organizatorów zgłoszenie oraz wpłacą 880 z  z tytułu uczestnictwa w Konferencji. 
W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają komplet materiałów konferen-
cyjnych, wyżywienie, udział w kolacji koleżeńskiej oraz napoje w trakcie obrad. 
Stali Uczestnicy Konferencji (uczestnictwo w dwóch ostatnich Konferencjach: 
Cz stochowa 2006 + Cz stochowa 2007) otrzymają 10% rabatu (opłata za udział 
w wysokości 792 zł). 
Koszt dojazdu i noclegów pokrywają uczestnicy w ramach delegacji.  
Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy 
program Konferencji. 
 

Zg oszenia prosimy kierowa  na adres: 
WACETOB Sp.z o.o. Komitet Organizacyjny Konferencji CZ STOCHOWA 2008, 02-548 Warszawa, ul. Olesi ska 21  

Informacje i druk zg oszenia na stronie www.wacetob.com.pl, e-mail: wacetob@wacetob.com.pl, tel./fax (22) 625-78-07 

Fot.: demontaż mostu kolejowego na kanale żerańskim  w Warszawie, maj 2008 r. Herkules, największy żuraw w Polsce (udźwig 
500 t), podniósł 150-tonową całą metalową konstrukcję na poliestrowych linach, a następnie ustawił most na betonowych 
blokach. W sierpniu rozpoczął się montaż wyremontowanego przęsła, przy użyciu tego samego dźwigu. Wykonawcą robót jest 
konsorcjum złożone z  PkP energetyka sp. z o.o., i Przedsiębiorstwa napraw infrastruktury sp. z o.o.
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P odstawowym urządze-
niem formującym prefa-
brykaty jest Extruder EL 
900 E firmy Elematic Oy 

Ab z wymiennymi podwoziami do 
produkcji stropów o wysokości 200, 
265 i 320 mm. W III kwartale bieżą-
cego roku podjęta zostanie produkcja 
płyty o wysokości 400 mm. Formo-
wanie odbywa się na typowych torach 
o szerokości 1200 mm (nominalna 
szerokość płyt). Cięcie pasma płyty 
odbywa się za pomocą piły EL 1100, 
która umożliwia cięcie płyt pod ką-
tem od 0 do 180 stopni. Dla typowych 
prefabrykatów wykorzystywany jest 
beton w klasie C50/60 oraz sploty 
siedmiodrutowe Y1860S7 – fi 12,5 
i 9,3 napinane wstępnie do 1100 MPa.
 Obecnie Spółka prowadzi pra-
ce studialne i budowlane przygo-

towujące produkcję 
kolejnych elementów 
z betonu sprężonego. 
Planuje się, że w 2009 
roku spółka uzupełni 
swoją ofertę o dźwi-
gary i belki sprężone 
różnego przezna-
czenia o długości do 
30,0 m. W kolejnych 
latach długość torów 
zostanie zwiększona 
do 125,0 m. Zakłada 
się, że dzięki nowym 
inwestycjom produk-

cja globalna zakładu osiągnie już 
w 2009 roku poziom 50 000,00 m3 
prefabrykatów rocznie z tego ok.  
15 000,00 m3 w prefabrykatach z be-
tonu sprężonego. 
 Spółka oferuje także projektowa-
nie prefabrykowanych konstrukcji 
żelbetowych w budownictwie kuba-
turowym oraz usługi montażowe. 

Konstrukcje betonowe

Najnowocześniejsza linia do produkcji sprężonych 
kanałowych płyt stropowych w Polsce
„FABUD” WKB S.A., jeden z największych producentów prefabrykatów z betonu zbrojonego 
w Polsce, rozszerza swoją ofertę o elementy prefabrykowane z betonu sprężonego. W wyniku 
realizacji umowy, zawartej z firmą ELEMATIC OY AB Finlandia, w maju 2008 roku oddano do użytku 
linię do produkcji prefabrykowanych stropów sprężonych 
kanałowych o rocznej zdolności ponad 100 000 m2. Równolegle, 
w wyniku audytu przeprowadzonego przez Bureau Veritas 
Certification S.A. z siedzibą w Madrycie, spółka uzyskała 
konieczny Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla 
systemu atestacji zgodności 2+ zgodnie z normą PN-EN 
1168, upoważniający spółkę do oznaczania tych produktów 
znakiem CE. 

Dalsze informacje

ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie, 

Polska
Tel. +48 32 220 13 31 

Fax: +48 32 765 22 66
info@fabudwkb.com.pl
www.fabudwkb.com.pl  

arTykUŁ SpoNSoroWaNy
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W indy są znane od po-
nad 100 lat, ale ma-
sowe zastosowanie 
znalazły, gdy pojawiło 

się budownictwo wysokie realizowane 
metodami przemysłowymi. W Polsce 
do lat 90. w budynkach mieszkalnych 
stosowano tylko windy produkcji krajo-
wej i aż do końca lat 60. produkowano 
windy opierając się na rozwiązaniach 
przedwojennych, nazywanych w bran-
ży tradycyjnymi. Po zakupieniu licen-
cji od szwedzkiej firmy Asea-Graham 
rozpoczęto produkcję wind znacznie 
nowocześniejszych, zwanych licencyj-
nymi. Obecnie w Polsce eksploatowa-
nych jest około 75 tysięcy wind, z tego 
największą grupę (ponad 60%) stano-
wią windy wyprodukowane w latach 
70. i 80. przez ówczesnego monopolistę 
krajowego, tj. Kombinat Dźwigów Oso-
bowych w Warszawie.
 Po otwarciu rynku pojawiła się 
konkurencja krajowa, a przede wszyst-
kim rozpoczęły działalność cztery po-
wszechnie znane koncerny dźwigowe, 
które stopniowo opanowują branżę 
dźwigową w Polsce. Od 1993 r. wszyst-
kie windy montowane w budynkach 
nowych spełniały wymagania, jakie 
obowiązują w krajach UE. 
 Oddzielnym problemem są mo-
dernizacje dźwigów wyprodukowa-
nych przed rokiem 1993, które należy 
przystosować do aktualnie obowiązu-

jących w UE wymagań, aby zapewnić 
jednakowy poziom bezpieczeństwa 
w każdym kraju. W tym celu Komitet 
UE wydał normę EN-81-70 pod nazwą 
SNEL (Safety Norm for Existing Lifts). 
Od grudnia 2005 r. norma ta jest do-
stępna w sprzedaży w Polsce jako Pol-
ska Norma PN-EN 81-80:2005 Prze-
pisy bezpieczeństwa dotyczące budo-
wy i instalowania dźwigów − Dźwigi 
użytkowane − Część 80: Zasady po-
prawy bezpieczeństwa użytkowanych 
dźwigów osobowych i towarowych. 
Norma zawiera wytyczne dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa korzystają-
cych z dźwigów oraz określa granicz-
ne terminy wykonania modernizacji 
dźwigów przez poszczególne kraje 
członkowskie UE. 
 Polska jest jednym z ostatnich kra-
jów, w którym nie wprowadzono nor-
my SNEL w życie, jest tylko opracowa-
ny społeczny projekt rozporządzenia 
dla ministra gospodarki. Na podstawie 
normy europejskiej SNEL powstał pro-
jekt rozporządzenia sprawie warun-
ków technicznych dozoru techniczne-
go w zakresie modernizacji eksploato-
wanych dźwigów do transportu osób 
lub osób i ładunków. Niemniej jednak 
Urząd Dozoru Technicznego obecnie 
bierze pod uwagę normę SNEL i „wy-
musza” na użytkownikach stosowanie 
się do niej, za co niewątpliwie należy 
się pochwała. 
 Od 2004 r. wszystkie windy insta-
lowane na polskim rynku muszą być 
w pełni zgodne z Dyrektywą Dźwi-
gową 95/16/WE, taką zgodność po-
twierdza instalujący w jednostce no-
tyfikowanej i dokonuje oznakowania 
urządzeń symbolem CE.
 W ostatnich kilku latach dominują 
tzw. windy bez maszynowni, ponieważ 
biura projektowe otrzymują od dostaw-
ców wind wytyczne projektowe, w któ-
rych nie przewiduje się pomieszczeń na 
maszynownie. W rzeczywistości win-
dy bez maszynowni są tylko sprytnym 
zabiegiem marketingowym mającym 
na celu (pod pretekstem wyelimino-

wania pomieszczeń na maszynownie) 
instalowanie urządzeń charakteryzu-
jących się skomplikowaną konstrukcją 
oraz wysokimi kosztami eksploatacji. 
Ponadto windy takie stwarzają realne 
zagrożenia w przypadkach uwięzienia 
pasażerów w szybie między przystan-
kami, ponieważ brak bezpośredniego 
dostępu do zespołu napędowego unie-
możliwia szybką ewakuację. Na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń 
eksploatacyjnych wind bez maszy-
nowni ujawnione zostały jeszcze inne 
ich wady, np.:
■ emitowanie hałasów od urządzeń 

zamontowanych w szybie obok 
pomieszczeń mieszkalnych,

■ mało skuteczna i kosztowna kon-
serwacja ze względu na utrudnio-
ny dostęp do urządzeń, co 

■ komplikuje prawidłowe diagnozo-
wanie stopnia zużycia lub uszko-
dzenia,

■ niska odporność na wandalizm 
z powodu łatwego dostępu do 
urządzeń sterowych zainstalowa-
nych na klatce schodowej,

■ zbyt szybkie zużycie eksploatacyj-
ne ze względu na skomplikowany 
sposób olinowania bądź stosowa-
nie lin specjalnej konstrukcji, tzw. 
pasowych,

■ stosowanie urządzeń nietypo-
wych, do których brak jest za-
mienników.

 W związku z tym należy wnikli-
wie rozważyć celowość stosowania 
takich dźwigów i ograniczyć ich in-
stalowanie do wyjątkowych przypad-
ków (np. w obiektach zabytkowych, 
przy braku szybu w budynku).
 Dużo lepszym rozwiązaniem są 
windy z maszynowniami bocznymi 
zajmującymi około 2 m2 powierzch-
ni, które usytuowane mogą być na 
poziomie garaży lub dowolnej kon-
dygnacji budynku.
 Rozwiązanie takie zostało zasto-
sowane np. w budynku GUS w War-
szawie, gdzie dotychczasową maszy-
nownię wykorzystano na dodatkowy 

Bezpieczne windy
Urząd Dozoru Technicznego wymaga stosowania się 
podczas modernizacji wind do zaleceń zawartych 
w normie europejskiej.

Fot. Winda − Warszawa sp. z o.o. 
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przystanek, a nową maszynownię 
boczną umieszczono w garażu.  
 Kolejny problem to dewastacja 
już zmodernizowanych dźwigów. 
Najlepszym sposobem na zapobie-
ganie jej jest monitoring obiektu 
oraz kabin dźwigowych. Sama na-
klejka informująca o prowadzonym 
monitoringu czy choćby sama ko-
pułka kamery lub atrapa wewnątrz 
kabiny już zapobiegają aktom 
wandalizmu. Oczywiście wpływ 
na prawidłową eksploatację wind 
ma również ochroniarz lub portier 
znajdujący się przy drzwiach wej-
ściowych do budynku. 

TADEUSZ TRUDNOWSKI
prezes Stowarzyszenia  

Pracodawców Branży Dźwigowej

ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ  
95/216/EC Z DNIA 8 CZERWCA 1995 R.

zainstalować drzwi w kabinach i piętrowskazywacz 1. 
(wymienić kabiny na metalowe i zamontować drzwi automatyczne oraz piętrowskazywacz).
kontrolować i wymieniać liny nośne 2. 
(konserwator powinien dokonywać oceny zużycia lin co najmniej raz w miesiącu wg kryteriów: 
pękniętych drutów, odkształcenia i starcia powierzchniowego). 
zmodyfikować zatrzymywanie się kabiny 3. 
(zastosować płynną regulację obrotów silnika napędowego za pomocą przemienników czę-
stotliwości-falowników w celu uzyskania zatrzymania z dokładnością co najmniej +/- 5 mm 
niezależnie od wielkości obciążenia kabiny). 
Dostosować elementy sterowania dla niepełnosprawnych 4. 
(usytuować elementy sterowe w kabinie na odpowiedniej wysokości min. 900 mm i maks. 
1200 mm, a piętrowskazywacz maks. 1600 mm od podłogi oraz oznakować przyciski w taki 
sposób, aby umożliwić rozróżnianie przez dotyk).
Wyposażyć automatyczne drzwi w czujniki wykrywające obecność ludzi  5. 
(wyposażyć drzwi kabinowe w mechanizm rewersyjny kontrolujący siłę ściskania i powodu-
jący otwieranie drzwi po napotkaniu przeszkody lub zainstalować kurtynę świetlną z dużą 
ilością wiązek sygnałowych).
Wyposażyć dźwigi o prędkości powyżej 0,6 m/s w chwytacze z opóźnieniem  6. 
(zainstalować chwytacze zapewniające łagodne hamowanie).
zmodyfikować system alarmowy w celu zapewnienia łączności z ekipami  7. 
(wyposażyć kabinę w urządzenia programowane realizujące automatyczne połączenia głoso-
we oraz sprawdzające w systemie przewodowym lub bezprzewodowym, w przypadku cało-
dobowej ochrony fizycznej w budynku wystarczy zapewnić połączenie z ochroną, np. przez 
intercom).
Wyeliminować azbest z układów hamulcowych 8. 
(występuje na dźwigach sporadycznie i należy wymienić na nowe bez azbestu).
zainstalować urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę  9. 
(zainstalować chwytacze dwukierunkowego działania).
Wyposażyć kabiny w awaryjne oświetlenie  10. 
(zainstalować np. moduł diodowy zasilany z akumulatora automatycznie doładowywanego 
w celu zapewnienia działania oświetlenia co najmniej przez 2 godz. po zaniku napięcia).

TecHNoloGie

www.kataloginzyniera.pl

„KATALOG INŻYNIERA budownictwo ogólne”, 
wraz z najnowszymi aktualizacjami, dostępny  
jest również w formie elektronicznej na naszej stronie:
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P rzed rokiem zanotowa-
liśmy na Górnym Śląsku 
duży wydatek energe-
tyczny górotworu osza-

cowany na poziomie 3,7 w skali Rich-
tera. Zadrżała pod stopami ziemia 
w obszarze górniczym kopalni Bo-
brek Centrum w Bytomiu, ale efek-
ty tego wstrząsu górniczego odczuli 
mieszkańcy sąsiednich miast. 
 W 2006 r. miałem okazję uczest-
niczyć w pracach zespołu architekto-
niczno-konstrukcyjnego penetrują-
cego obiekty mieszkalne kilku miast 
górniczych Śląska, na których tere-
nie nie fedruje już żadna kopalnia, 
a pomimo tego budynki „płyną” po 
pochyłym terenie (np. ul. Katowicka 
róg Gałeczki w Chorzowie), pogłę-
biają się leje pogórnicze (tamże oraz 
przy ul. Reymonta), pękają mury at-
tyk i odpadnięciem grożą wszelkiego 
rodzaju zdobienia secesyjnej dawnej 
zabudowy. Bardzo źle przedstawia 
się sytuacja w Rydułtowach k. Ryb-
nika, gdzie samorząd stanął przed 
dylematem: zamknąć kopalnię Ry-
dułtowy-Anna i wziąć pod swoje 
opiekuńcze skrzydła 3400 górników 
z ich rodzinami czy też wyrazić zgo-
dę na eksploatację filara ochronnego 
pod miastem. 
 Według mnie należy w Rydułto-
wach dokonać rzeczowej prognozy 
parametru przyspieszenia gruntu 
w obszarach, które poddane zosta-
ną natychmiastowej eksploatacji. 
Pozwoli to oszacować prawdopo-
dobną wielkość wstrząsu i poziomą 
siłę parasejsmiczną, jaka dodatkowo 
obciąży konstrukcję na powierzch-
ni. Znając tę dynamiczną siłę mo-
żemy po dokonaniu wcześniejszych 
przeglądów technicznych budynków 
oszacować możliwość dewastacji ele-
mentów nośnych, a tworząc mapę 
tych uszkodzeń w danym obszarze 

powierzchniowym, zaproponować 
wzmocnienie konstrukcji.
 Dawniej stosowaliśmy wzmocnie-
nia (lub raczej zabezpieczenia przed 
zawaleniem się obiektu) stalowe. 
Obiekt w narożach krępowano pio-
nowymi kątownikami, które wraz 
z poziomo biegnącymi w bruzdach 
murów zewnętrznych i wewnętrz-
nych prętami stanowiły gorset,  
quasi-kratownicę przestrzenną. 
 To zabezpieczenie było w miarę 
skuteczne przy pojawiającej się niecce 
osiadania jednostronnej. Gdy jednak 
zeszliśmy z eksploatacją do niżej zale-
gających pokładów i podjęliśmy front 
eksploatacyjny w kierunku przeciw-
nym, to teraz to, co na powierzchni 
poddawane było wcześniej zginaniu, 
poczęło się ściskać i vice versa. Mi-
sterna tkanka stalowa pozostawała 
już tylko śladem zabezpieczenia i do-
wodem braku wyobraźni tych, dla 
których tylko masa wydobytego su-
rowca była istotą, nic poza tym. 
 Gdy w miarę postępu technicz-
nego zeszliśmy do jeszcze niższych 
pokładów i poczęliśmy wybierać 
pokłady jeszcze szybciej niż dotych-
czas, spełniliśmy warunek sine qua 
non pojawienia się wstrząsów i dziś 
już żadne skotwienia nie rokują 
nadziei. Przykładem jest KWK Ha-
lemba w Rudzie Śląskiej, tamtejsze 
wstrząsy, wybrzuszenia jezdni itp. 
 Rydułtowianom proponuję sto-
sowanie innych rozwiązań znanych 
w świecie sejsmicznym: aktywna 
izolacja za pomocą urządzeń anty-
wstrząsowych montowanych w po-
ziomie posadowienia budowli oraz 
opasywanie budowli włóknami ara-
midowymi. To trzecia generacja włó-
kien, po włóknach szklanych i poli-
węglowych. Taki „bandaż” opasujący 
obiekt potrafią już w Polsce wykonać 
firmy, które w dostatecznym stopniu 
opanowały technologie amerykań-
skie i japońskie stosowane w obsza-
rach trzęsień ziemi. I takie rozwiąza-
nie jest do przyjęcia w Rydułtowach. 
Aktywna izolacja antywstrząsowa 
zaś to izolator stalowo-elastome-
rowy, który moglibyśmy stosować 
np. przy budowie największej w Eu-
ropie elektrowni na węgiel brunatny 
w Bełchatowie.
 W regionalnej prasie śląskiej dla 
zobrazowania zagadnienia pisaliś-
my: to przekładaniec – płyta stalo-

Parasejsmika 
– stary problem nowy temat
Kopalnia ma wielkie zasoby węgla, ale w znacznej części 
zlokalizowane pod miastem. Ich wydobywanie powoduje 
duże szkody na powierzchni.

TecHNoloGie
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T ermoizolacje firmy EcoTherm to 
materiał z grupy poliuretanów, 
które wynaleziono pod koniec 
lat 30. Od tamtej pory materiał 

jest stale udoskonalany. Także firma 
EcoTherm prowadzi nieustannie bada-
nia w swym własnym laboratorium nad 
udoskonalaniem izolacji cieplnych z ma-
teriału typu PIR (poliizocyjanurat).
 Obowiązek posiadania paszportu 
energetycznego przez budynki sprawia, 
że coraz częściej zastanawiamy się nad 
sposobami skuteczniejszej i pewniejszej 
termoizolacji.
 W przeszłości wymogi prawne doty-
czące ochrony cieplnej budynku nie były 
tak restrykcyjne. Obecnie prawo budow-
lane, ale bardziej ekonomia, sprawia, 
że stosujemy coraz to większe grubości 
płyt termoizolacyjnych w celu zatrzyma-
nia ciepła i zaoszczędzenia na kosztach 
ogrzewania. 
 Budownictwo energooszczędne,  
a także i pasywne mają wiele wspólnego 
z jakością wykonanej termoizolacji. Re-
welacyjnym rozwiązaniem dla budow-
nictwa energooszczędnego są płyty ter-
moizolacyjne firmy EcoTherm.
 Płyty te można stosować wszędzie tam, 
gdzie dotąd stosowane były tradycyjne ter-
moizolacje, tj. EPS czy wełna mineralna. To, 
co odróżnia izolacje EcoTherm, to rewela-
cyjny współczynnik przenikania ciepła λ, 
który zostawia inne materiały termoizola-
cyjne daleko w tyle. Porównując: 
współczynnik λ dla płyt EcoTherm wy-
nosi:  λ = 0,023 W/(mK), a dla wełny λ = 
0,040 W/(mK).
 Współczynnik przewodzenia ciepła 
sprawia, że przy wykonaniu termoizolacji 

budynku spełniającej obecne wymogi praw-
ne [U = 0,30 W/(m2K)], wystarczy zasto-
sować warstwę izolacji o grubości 60 mm. 
Przy innych materiałach, aby uzyskać taki 
współczynnik U, należy zastosować war-
stwę izolacji o grubości 110 mm.
 W przypadku dachu płaskiego dodat-
kowym atutem jest niski ciężar płyt z PIR. 
Termoizolacyjne płyty EcoTherm ważą 
zaledwie 30 kg/m3 (wełna używana na 
dachach płaskich to ok. 150 kg/m3). Dla 
zachowania współczynnika U = 0,30 W/
(m2K) należałoby więc zastosować wełnę 
o grubości 130 mm, a co za tym idzie 1 m2 

takiej izolacji ważyłby 19,5 kg.
 Przy zastosowaniu płyt EcoTherm dla 
uzyskania współczynnika U = 0,30 W/
(m2K) wystarczy użyć płyty o grubości 
80 mm, a waga 1 m2 takiej termoizolacji 
wynosi zaledwie 2,4 kg. Mając na uwadze 
niski ciężar płyt na etapie projektowania, 
z powodzeniem możemy uzyskać liczne 
oszczędności poprzez zastosowanie cień-
szych blach trapezowych, używanych jako 
podłoże konstrukcyjne w lekkich kon-
strukcjach szkieletowych.
 Również w przypadku renowacji istnie-
jących pokryć dachowych płyty EcoTherm 
zyskują przewagę nad innymi materiałami. 
Pokrycia dachowe ulegają zniszczeniom na 
skutek starzenia się materiału, oddziaływa-
nia czynników atmosferycznych, uszkodzeń 
mechanicznych itp. W przypadku płyt Eco-
Therm jest możliwe ponowne wykorzysta-
nie płyt, gdyż mają one wysoką odporność 
na nacisk (150 kPa) oraz stosunkowo niską 
nasiąkliwość, dzięki wysokiej liczbie cel 
zamkniętych. Płyty stosowane do izolacji 
dachów mają okładzinę powleczoną folią 
aluminiową, która nie pozwala na bezpo-

średni kontakt 
z wodą w przy-
padku powstania 
ewentua lnych 
nieszczelności. 

 W przypadku dachów z uszkodzoną 
hydroizolacją, a ocieplonych wełną, przy 
uszkodzonej hydroizolacji przenikająca 
woda jest w całości pochłaniana przez 
strukturę wełny i kumulowana w tym 
materiale. Na skutek zgromadzonej wody  
wełna znacznie zwiększa swój ciężar, cał-
kowicie tracąc swoje właściwości termo-
izolacyjne, i nie ma możliwości ponowne-
go wykorzystania jej.
 Bezpieczeństwo przekrycia dachowego 
to jednak nie tylko niska waga. To przede 
wszystkim wytrzymałość w przypad-
ku kontaktu z ogniem. Płyty EcoTherm 
TOPLINE XR posiadają Aprobatę Tech-
niczną FIRE GUARD, która szczegółowo 
określa bezpieczeństwo systemów prze-
kryć dachowych. W Fire Guard zawarte 
i opisane są systemy szczelności ognio-
wej: RE15, REI15, REI20, RE30, REI30. 
Wyszczególnione są systemy w układzie:

jednowarstwowym (z pokryciami  ‒
PVC lub bitumicznymi), 
dwuwarstwowym (z pokryciami PVC  ‒
lub bitumicznymi), 
dwuwarstwowym w układzie płyty  ‒
EcoTherm + płyty styropianowe EPS, 
z pokryciami j. w.

 Ponadto płyty posiadają Broof (t1) 
z pokryciami PCV i bitumicznymi, a tak-
że wymagany przez firmy ubezpieczające 
(liczące się na rynku amerykańskim) cer-
tyfikat FM Global Aproval. 

inż. DANIEL BEDNARCZYK

 
       10 cm                            15 cm                             17 cm 

 
 
Porównanie warstw izolacji o tym samym wspó czynniku U=0,23 (W/m2K) 

Bezpieczny i lekki dach  
z ECOTHERM TOPLINE XR
Przyszłoroczne wejście w życie dyrektywy europejskiej traktującej 
o obowiązku posiadania przez budynki charakterystyki energetycznej 
spowodowało, że znacznie wzrosło zainteresowanie termoizolacjami 
o coraz lepszych parametrach od tradycyjnych cieszących się 
popularnością płyt z EPS czy wełny mineralnej.

arTykUŁ SpoNSoroWaNy

Porównanie 
warstw izolacji 
o tym samym 
współczynniku 
u = 0,23 W/(m2k)
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wa teflonowa i warstwa elastomeru, 
płyta i elastomer. Kilkanaście takich 
warstw umieszczonych w szczelnym 
pojemniku rozkojarzy falę parasejs-
miczną na tyle, że jej częstotliwość 
drgań nie będzie mogła współdzia-
łać z częstotliwością drgań własnych 
konstrukcji i nie wejdą one w rezo-
nans, powodujący destrukcję.
 Wracając na złoża węgla kamien-
nego na Górnym Śląsku, poruszę 
problem, który pojawił się w Rudzie 
Śląskiej. Fedrują tam cztery kopalnie 
i jedna z nich otrzymała, podobnie 
jak Rydułtowy-Anna pod Rybnikiem, 
zgodę samorządu na eksploatację 
pokładów w filarze ochronnym pod 
centrum miasta. Główny Instytut 
Górnictwa (GIG) zawyrokował praw-
dopodobne osiadanie rzędu półtora 
centymetra. Ale nic się w GIG-u nie 
mówi o wstrząsach!
 Na przełomie lat 1999/2000 
wznosiliśmy w Katowicach efek-
towny gmach jednego z polskich 
banków. Odpowiedzialny byłem, 
jako posiadający uprawnienia bu-
dowlane, za montaż włoskich, 
marmurowych płyt elewacyjnych, 
które mocowane były trzpienia-
mi do metalowej konstrukcji no-
śnej. Trzpienie miały atest ITB. 
Zaprotestowałem w ITB War-
szawa oraz ITB Katowice, gdyż 
atest obejmował statyczną pracę  
zespołu konstrukcja–trzpień–pły-
ta, natomiast obiekt powstał na 
terenie dużych wpływów kopalni 
Katowice-Kleofas. Już nie fedrują, 
krzyczeli oponenci. Ale wstrząsy 
istnieją i będą istnieć. Sinusoidalny 
efekt wykresu wstrząsu górnicze-
go zarejestrowałem przed dwoma 
laty cyfrowym aparatem na dachu 
budynku mieszkalnego przy ul. 
Reymonta w Chorzowie, gdzie ze 
ścian wewnętrznych wypuszczono 
ponad pokrycie trzy rzędy trzonów 
kominowych. Rzędy wschodnie 
i centralne legły w czasie wstrząsu 
niczym rozbite młotkiem. Rząd za-
chodni pozostał nietknięty. 
 W literaturze brak jest consen-
susu odnośnie do wartości pro-
gowych, określających granice 
szkodliwości wpływów wstrząsów 
górotworu na budynki. Jedne kwa-
lifikacje szacują ten próg na po-
ziomie 370 mm/s2, inne 500 mm/
s2, 600 mm/s2, a nawet 650 mm/s2. 

Różnice te narzuca poniekąd loka-
lizacja: Legnicko-Głogowski Okręg 
Miedziowy czy Górnośląskie Za-
głębie Węglowe. Wprowadza się 
pojęcia „wstrząsy eksploatacyjne” 
i „wstrząsy regionalne”, co świad-
czyć może o zdecydowanym braku 
warunków niezbędnych do dokony-
wania ocen. Wiemy z analizy wyła-
dowań energetycznych dokonanych 
w innych krajach, że zakumulowa-
na w górotworze energia musi się 
z czasem odprężyć, nawet po za-
przestaniu eksploatacji, i czasowe 
odstąpienie od fedrunku o filarach 
ochronnych, wymuszone wstrząsa-
mi, nie gwarantuje niepojawienia 
się wstrząsów w momencie wzno-
wienia prac wydobywczych. 
 Odnosząc się do kon-
kretnego obszaru górni-
czego kopalni Rydułtowy- 
-Anna, stwierdzić należy, że nie 
posiada ona stosownego oprzyrzą-
dowania sejsmicznego i jej szacun-
ki różniły się od szacunków stacji 
sejsmologicznej PAN w Racibo-
rzu o rząd wielkości. W tej sytu-
acji ocena szkodliwości wstrząsów 
jest zdezaktualizowana. Raport 
GIG z 2005 r., odnoszący się nie-
raz sceptycznie do opracowań Po-
litechniki Śląskiej, nawiązuje do 
prof. Antoniego Motyczki – se-
natora ziemi rybnickiej, i moich 
uwag dotyczących bezwzględnej 
konieczności dokonania w Ryduł-
towach kompleksowego przeglądu 
istniejącej zabudowy w myśl usta-
wy – Prawo budowlane. Śledzimy 
stosowanie włókien aramidowych 
na terenach sejsmicznych przez fir-
my amerykańskie i japońskie, toteż 
do wzmacniania konstrukcji na te-
renach eksploatacji górniczej − ryb-
nickim i gliwickim – zapropono-
waliśmy właśnie takie technologie, 
funkcjonujące już u nas i posiada-
jące aprobaty techniczne ITB oraz 
Instytutu Dróg i Mostów.

mgr inż. ANDRZEJ KANIAK



21. międzynarodowe energetyczne 
Targi Bielskie eNerGeTaB 2008

Termin: 16–18.09.2008
Miejsce: Bielsko-Biała
Kontakt: tel.  +48 33 813 82 14; +48 33 
813 82 31 (30, 34), fax + 48 33 813 82 33 
e-mail: wystawa@ziad.bielsko.pl,  
www.ziad.bielsko.pl/energetab

ii międzynarodowa konferencja 
oświetleniowa krajów Grupy 

Wyszehradzkiej lUmeN V4

Termin: 17–19.09.2008
Miejsce: szczyrk 
Kontakt: tel. +48 22 234 56 15,  
fax +48 22 234 56 16,  
e-mail: vitax@witakowski.eu,  
www.lumenv4.com

Zrównoważony rozwój 
w budownictwie problemy 

naukowo-badawcze budownictwa 
Termin: 21–26.09.2008
Miejsce: krynica
Kontakt: tel. +48 85 746 96 40, +48 85 746 
96 00, fax +48 85 746 96 40 
e-mail: krynica2008@pb.edu.pl  
www.krynica2008.pb.edu.pl

Xiii konferencja „Zarządzanie 
kosztami przedsięwzięcia 

budowlanego”

Termin: 2–3.10.2008
Miejsce: częstochowa
Kontakt: tel./fax + 48 22 625 78 07,  
+ 48 22 622 13 46,  
e-mail: wacetob@wacetob.com.pl

XiX konferencja Spalska 
BUDoWa i UTrZymaNie DomÓW  

mieSZkalNycH

Termin: 6–8.10.2008
Miejsce: spała
Kontakt: tel./fax + 48 22 628 00 63,  
+ 48 22 622 13 46  
e-mail: promocja@wacetob.com.pl

XiV konferencja Naukowo- 
-Techniczna „Wynagrodzenia za 

roboty budowlane i ich waloryzacja”

Termin: 15–17.10.2008
Miejsce: ciechocinek
Kontakt: tel. +48 22 24 25 411,  
fax + 48 22 24 25 421
e-mail: promocja@sekocenbud.pl

Warsztaty inżynierów 
Budownictwa: „problemy 
przygotowania i realizacji 
inwestycji budowlanych” 

Termin: 22–24.10. 2008 
Miejsce: Puławy
Kontakt: tel./fax +48 22 625 78 07
e-mail: hzablocka@budowlana.pl

V krajowa konferencja Naukowo-
-Techniczna „Urządzenia pioruno-

chronne w projektowaniu i budowie”

Termin: 23.10.2008  
Miejsce: kraków
kontakt: tel. +48 12 422 58 04, fax  
+48 12 428 38 30, e-mail: biuro@sep.krakow.pl

zarezerwuj termin
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W roku 2007 organy 
nadzoru budowlane-
go przeprowadziły 
1761 kontroli wy-

robów budowlanych, przy czym jako 
priorytety przyjęto następujące gru-

py: wyroby prefabrykowane z betonu, 
stolarka okienna i drzwiowa, wyroby 
do izolacji cieplnej, kominy i przewody 
kominowe, wyroby gipsowe, urządze-
nia sanitarne, wyroby drewnopochod-
ne, cement, wapna budowlane i spoiwa 

hydrauliczne oraz domieszki i dodatki 
do betonu, zaprawy i zaczynu, wyroby 
do wznoszenia murów, w tym produ-
kowane fabrycznie zaprawy (murarskie 
i tynkarskie), wyroby do kanalizacji, 
wyroby podłogowe i posadzkowe, wy-
roby do wykańczania ścian wewnętrz-
nych, zewnętrznych i sufitów, wyroby 
do pokryć dachowych, kleje budowla-
ne, urządzenia grzewcze.
 Kontrole przeprowadzono w więk-
szości u sprzedawców – blisko 1200, 
u producentów – około 560.
 Skontrolowano 4578 wyrobów 
budowlanych.
 Udział skontrolowanych wyro-
bów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu w systemie europejskim 
(z oznakowaniem CE) stanowił 34% 

Stwierdzone 
nieprawidłowości

 Na 4578 wyrobów budowlanych 
skontrolowanych w roku 2007, róż-
nego typu nieprawidłowości i uchy-
bienia stwierdzono w 1505 wyrobach, 
tj. 33% wszystkich wyrobów objętych 
kontrolami. 
 Zastrzeżenia organów nadzoru 
budowlanego dotyczyły: 
■ 1246 wyrobów podlegających ozna-

kowaniu znakiem budowlanym na 
2966 skontrolowanych (42%),

■ 255 wyrobów oznakowanych CE 
na 1591 skontrolowanych (16 %),

■ 4 wyrobów przeznaczonych do 
jednostkowego zastosowania na 21 
skontrolowanych wyrobów (19 %).

 Na 4447 kontroli w zakresie ozna-
kowania nieprawidłowości stwierdzono 
w 1399 wyrobach (31 %). Dotyczyły one:
■ braku wymaganego oznakowania 

(501),
■ nielegalnego oznakowania (94),
■ niewłaściwego oznakowania , np. 

wzór, sposób umieszczenia znaku 
(89),

■ braku dołączenia wymaganej in-
formacji do wyrobu (364),

Kontrole u podmiotów

planowane konrtole u podmiotów 1170
wykonanie kontroli planowych 1194
wykonane kontrole u podmiotów 
ogó em 1761

 planowane kontrole:
u producentów 252
u sprzedawców 918

 wykonane kontrole ogó em:
u producentów 561
u sprzedawców 1189

u innych podmiotów 11

planowe 1194 68%

dora ne 567 32%
w tym:

 na wezwanie GINB 81
 na wniosek UOKiK 0

na podstawie art. 30 ust. 4 37
na skutek inf. o 
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■ niewłaściwej, niepełnej informacji 
dołączonej do wyrobu, np. błędna, 
niekompletna informacja (974).

 Kontrolami dokumentów/do-
kumentacji objęto 1241 wyrobów. 
Stwierdzone nieprawidłowości w 346 
wyrobach (28%) dotyczyły: 
■ braku deklaracji zgodności (208),
■ niewłaściwej deklaracji zgodności, 

niezgodnej ze wzorem itp. (303), 
■ braku specyfikacji technicznej lub 

wskazanie niewłaściwej, nieważ-
nej specyfikacji technicznej (361),

■ niedokonania właściwej oceny 
zgodności (260), 

■ braku wymaganego certyfikatu 
zgodności (22),

■ braku wymaganego certyfikatu za-
kładowej kontroli produkcji (34),

■ nieprawidłowości dotyczących 
dokumentacji wyrobu (129).

 Wykonano badania 10 wyrobów, 
5 z nich nie posiadało deklarowanych 
właściwości użytkowych.
 W toku prowadzonych kontroli 
wydano 276 postanowień: 
■ 272 postanowienia dotyczące za-

bezpieczenia dowodów (głównie 
w postaci wyrobów budowlanych) 
na czas niezbędny do realizacji za-
dań kontroli,

■ 4 postanowienia dotyczące ustalenia 
opłaty stanowiącej równowartość 
kosztów przeprowadzonych badań, 
którą producent zobowiązany był 
uiścić w związku z wykazaniem 
przez przeprowadzone badania, że 
wyrób nie spełnia wymagań ustawy.

 Istotną część stwierdzonych nie-
prawidłowości producenci lub ich 
upoważnieni przedstawiciele usu-
nęli dobrowolnie podczas trwania 

planowane wyroby do 
skontrolowania 3510
skontrolowane wyroby budowlane w 
toku kontroli planowych 3757
skontrolowane wyroby budowlane 
ogó em 4578

 Skontrolowane wyroby:
u producenta 1046
u sprzedawcy 3527

u innego podmiotu 5

 planowane: ogó em 3510

2619
891 1591

2966
21

Skontrolowane wyroby wg systemu wprowadzenia wyrobów do obrotu

 wykonane: ogó em 4578

Wykres 2. Skontrolowane wyroby budowlane w 2007 roku 
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Program komputerowy PRZEGLĄD składa 
się z dwóch zasadniczych części: roboczej 
i edukacyjnej. W części roboczej można 
wykonać (i wydrukować) protokoły z kontroli 
obiektu budowlanego: kontroli 5 letniej, kon-
troli 1 rocznej, kontroli wykowywanej 2 razy 
w roku (do 31 maja i 30 listopada) obiektów 
wielkopowierzchniowych, przeglądu robocze-
go przed zimą, kontroli dodatkowej. Program 
tworzy protokoły we wszystkich zakresach 
technicznych: stanu konstrukcyjno-budowla-
nego, instalacji centralnego ogrzewania, in-
stalacji gazowej, instalacji i aparatów w loka-
lu, estetyki obiektu i otoczenia itd. W tej czę-
ści programu znajdują się: Terminarz zadań, 
Książka adresowa i Identyfikator dat.
Część edukacyjna zawiera zbiory przepisów 
i orzeczeń sądów dotyczące kontroli obiek-
tów budowlanych, opracowane w formie hi-
pertekstu. W części edukacyjnej są także: 
Kurs kontroli obiektów budowlanych w 5-ciu 
lekcjach, publikacja „Jak prowadzić książkę 
obiektu budowlanego”, Polska Klasyfikacja 
Obiektów Budowlanych, quizy, mnemoniki 
i wiele dodatkowych opracowań.
Program obejmuje ostatnie nowelizacje 
Prawa budowlanego. Program PRZEGLĄD 
jest przeznaczony zarówno dla właścicieli 
i zarządców, jak i też dla uprawnionych do 
prowadzenia kontroli obiektów budowla-
nych w każdej z wymienionych w Prawie 
budowlanym specjalności.

PRZEGLĄD
■ profesjonalne kontrole obiektów 

budowlanych
■ program przystosowany do kontroli 

obiektów wielkopowierzchniowych

Lokus Andrzej Jan Wiktor   
33-300 Nowy Sącz  ul. Marii 

Dąbrowskiej 16
www.lokus.com.pl

e-mail: aw@lokus.com.pl
tel. (0 18) 443 93 28, tel. kom. 606 354 825

faks: (0 18) 443 93 28

ciąg dalszy na str. 90
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M ostkami cieplnymi 
nazywamy miejsca 
w przegrodach bu-
dynku, które cha-

rakteryzują się większą, niż w ich po-
zostałej części, gęstością strumienia 
ciepła, spowodowaną m.in. zastoso-
waniem materiału o większej prze-
wodności cieplnej niż w pozostałej 
części przegrody („materiałowy mo-
stek cieplny”). W miejscu występo-
wania mostka cieplnego dochodzi do 
obniżenia temperatury wewnętrznej 
powierzchni przegród. Gdy tempe-
ratura powierzchni nienasiąkliwego 
materiału jest niższa od punktu rosy 
powietrza w jego sąsiedztwie, wystę-
puje wówczas zjawisko powierzch-
niowej kondensacji pary wodnej za-
wartej w powietrzu. 
 Obiekty o stalowej konstrukcji no-
śnej, w tym przede wszystkim budyn-
ki halowe (magazyny, obiekty produk-
cyjne, handlowe itp.) są szczególnie 
wrażliwe na lokalne niedoskonałości 
materiałowe, konstrukcyjne i wyko-
nawcze, które w przypadku wystąpie-
nia zjawiska kondensacji pary wodnej 
stają się zalążkiem procesów korozyj-
nych elementów zarówno stalowego 
ustroju nośnego, jak i elementów tzw. 
lekkiej obudowy. Najbardziej newral-
gicznymi miejscami są połączenia za-
daszeń wspornikowych z konstrukcją 
stalową nośną; połączenia balkonów 
o konstrukcji stalowej ze stalowymi 
słupami; połączenia stalowych belek 
stropowych w miejscach rozdziału 
stref o różnych temperaturach ich 
użytkowania.

 Firma Schöck pro-
ponuje nam zastąpienie 
standardowego rozwią-
zania ww. połączeń łącz-
nikami Isokorb® KST, 
będących perfekcyjną 
kombinacją elemen-
tów ze stali szlachetnej 
w otulinie termoizola-
cyjnej. Tam gdzie standardowo po-
jawiają się mostki cieplne skutkujące 
również większym zużyciem energii 
niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, 
bardzo dobrze przewodzącą stal  
(λ ≅ 50 W/m∙K) zastępujemy łącz-
nikiem Isokorb® KST, czyli izolacją 
cieplną (λ ≅ 0.035 W/m∙K) i stalą 
szlachetną (λ ≅ 15 W/m∙K). Śred-
nia wartość przewodności cieplnej 
Schöck Isokorb® KST jest niższa na-
wet do około 90% w odniesieniu do 
standardowych rozwiązań.
 Wykorzystana w Schöck Isokorb® 
typ KST stal nierdzewna odpowia-
da materiałowi nr 1.4401, 1.4404, 
1.4571 – III klasy odporności na ko-
rozję. Przy łączeniu Schöck Isokorb® 
KST z ocynkowaną lub zabezpieczo-
ną antykorozyjnie płytą czołową nie 
występuje ryzyko korozji
 Kontaktowej z uwagi na to, że po-
wierzchnia metalu nieszlachetnego 
(stalowa płyta czołowa) jest znacznie 
większa od powierzchni ze stali nie-
rdzewnej (śruby, podkładki). 
 Schöck Isokorb® typ KST można 
stosować jako element pojedynczy 
lub jako blok poszczególnych mo-
dułów. Typ podstawowy KST skła-
da się z modułu ZST, modułu QST 

i wkładek izolacyjnych o grubości 
20 i 30 mm. 
 Głównym obciążeniem typu pod-
stawowego KST jest siła poprzecz-
na w kierunku Z oraz moment wo-
kół osi Y. Moduł KST-ZST służy do 
przejmowania sił rozciągających. 
Składa się z  materiału izolacyjnego 
(180/60/80 mm) i dwóch nierdzew-
nych prętów gwintowanych z odpo-
wiednimi nakrętkami. Zewnętrzne 
podwójne podkładki mają zaokrą-
gloną powierzchnię, co jest korzyst-
ne pod kątem zmęczenia konstrukcji. 
W połączeniu z modułem KST-QST 
możliwe jest również przejmowanie 
siły ściskającej ograniczonej do 1/3 
nośności na rozciąganie. 
 Moduł KST-QST służy do przej-
mowania sił ściskających i poprzecz-
nych. Moduł składa się z  materiału 
izolacyjnego (180/80/80 mm), dwóch 
nierdzewnych prętów gwintowanych 
z odpowiednimi nakrętkami oraz 
przyspawanego profilu zamkniętego. 
Profil zamknięty przenosi siły po-
przeczne. Element może przejąć siły 
w kierunku X, Y oraz Z. W obrębie 

Przykładowy rozkład temperatur w prze-
grodzie przy zastosowaniu łączników 
schöck isokorb® kst

Podstawowe zestawy modułów schöck isokorb® kst Program isokorB kst firmy schöck

Energooszczędność  
w konstrukcjach stalowych
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złącza KST moduł KST-QST znajdu-
je się w obszarze, w którym występu-
je nacisk.
 Właściwy dobór typów poszcze-
gólnych segmentów gwarantuje nam 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
konstrukcji i jej użytkowalności przy 
zachowaniu racjonalnego stosunku 
kosztów wykonania złączy do kosz-
tów eksploatacji wynikających z za-
stosowania tradycyjnych rozwiązań.
 Firma Schöck zapewniła projek-
tantom również profesjonalny pro-
gram, dzięki któremu mogą oni nie 
tylko dokonać niezbędnych obliczeń 
założonego łącznika czy też całego 
bloku złożonego z poszczególnych 
elementów Isokorb® KST, lecz rów-
nież mogą dokonać optymalizacji 
wymiarowanego połączenia wy-
korzystując do tego programową 
funkcję wyszukiwania optymalnego 
rozwiązania dla założonych profili 
przy określonych warunkach obcią-
żeniowych. Łatwy i przejrzysty in-
terfejs pozwala na chronologiczne 
przeprowadzenie obliczeń zachowu-
jąc niezbędną kontrolę nad procesem 
wymiarowania. Otrzymane wyniki 

możemy wyeksportować do edyto-
ra tekstu, a szkice konstrukcyjne do 
programów graficznych w postaci 
plików *.dxf.
 Schöck Isokorb® typ KST charak-
teryzuje wysoka jakość produktu, 
niezbędna wytrzymałość, łatwość 

projektowania, co w połączeniu z ła-
twym, a tym samym bezawaryjnym 
montażem daje nam właściwe bez-
pieczeństwo konstrukcji i komfort 
w użytkowaniu obiektów o konstruk-
cji stalowej.

Gdzie stosować Schöck Isokorb® typ KST?
 Łączniki te możemy zastosować 
zarówno w połączeniach elementów 
wspornikowych w konstrukcjach 
stalowych, jak i w połączeniach ele-
mentów podpartych słupami. Daje 
to projektantom możliwość użycia 
tych łączników do modernizacji 
istniejących obiektów: np. montaż 
pod konstrukcji nośnych dla dodat-
kowych szklanych fasad ozdobnych, 
balkonów, zadaszeń, jak również 
do realizacji nowo projektowanego 
obiektu.
 W pierwszej kolejności projektant 
koncentruje się na zabezpieczeniu 
miejsc, w których gęstość strumie-
nia ciepła jest największa: elementy 
zadaszenia o konstrukcji stalowej 
mocowanej do głównego ustroju 
nośnego obiektu (hale o konstrukcji 
stalowej nośnej i tzw. lekkiej obudo-
wie ścian zewnętrznych). 
 Schöck Isokorb® typ KST powinni-
śmy również zastosować dla zabezpie-
czenia termicznego miejsc, w których 
ciągły element stalowy przenika się ze 
ścianą oddzielającą dwa pomieszcze-

nia o różnych temperaturach użytko-
wych (np. komory chłodni).
 Z uwagi na to, iż w obrębie warstwy 
termoizolacyjnej łączniki Isokorb® typ 
KST obowiązują taki same środki 
ochrony przeciwpożarowej jak dla ca-
łej konstrukcji nośnej obiektu – łącz-
niki te można z powodzeniem stoso-
wać dopasowując ich zabezpieczenie 
przeciwpożarowe do wymogów danej 
strefy pożarowej w taki sam sposób 
jak dla całej konstrukcji. Daje nam to 
możliwość dowolnego kształtowania 

projektowania konstrukcji nośnych 
stropów, antresol, pomostów, scho-
dów itp., zabezpieczonych przeciw-
pożarowo zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a tym samym bezpiecz-
nych dla ich użytkowników.

mgr inż. RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI
dyrektor techniczny  
– główny projektant

Atlas Ward Polska Sp. z o.o.

www.schock.pl

Biurowiec firmy skAlski w krakowie
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kontroli lub w krótkim czasie po jej 
zakończeniu, przed wszczęciem po-
stępowania administracyjnego.
 W 2007 r. w wyniku wszczętych 
1106 postępowań administracyjnych, 
wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
budowlanego, wydali ogółem 1308 
orzeczeń administracyjnych, z któ-
rych 12% dotyczyło wyrobów ozna-
kowanych CE, 63% wyrobów oznako-
wanych znakiem budowlanym, a 25% 
wyrobów budowlanych nieoznakowa-
nych, w tym między innymi:
■ 401 decyzji nakazowych i zakazo-

wych, w tym:
– 246 decyzji o zakazie dalszego 

przekazywania albo wprowa-
dzania do obrotu i nakazujących 
jednocześnie usunięcie stwier-
dzonych nieprawidłowości, 

– 2 decyzje dotyczące ogranicze-
nia dalszego przekazywania, 

– 153 najbardziej restrykcyjne 
decyzje (skutkujące wpisem do 
KWZWB lub do rejestru wyro-
bów niezgodnych z zasadniczy-
mi wymaganiami); 

■ 788 decyzji o umorzeniu postępo-
wania administracyjnego. 

 Do Głównego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w 2007 r. wpłynę-
ło 56 odwołań od decyzji wydanych 
przez wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego w sprawach 
dotyczących wyrobów budowla-
nych oraz 9 wniosków o wstrzyma-
nie natychmiastowej wykonalności 
decyzji. 
 W okresie tym ogółem wydano, 
z upoważnienia GINB, 63 rozstrzy-
gnięcia (51 decyzji oraz 12 postano-
wień), w tym:
■ 33 decyzje uchylające zaskarżo-

ne decyzje i przekazujące sprawy 

do ponownego rozpatrzenia przez 
organ pierwszej instancji,

■ 11 decyzji utrzymujących zaskar-
żone decyzje w mocy,

■ 7 decyzji, którymi uchylono za-
skarżone decyzje w całości albo 
w części i w tym zakresie orzeczo-
no co do istoty sprawy bądź uchy-
lono i umorzono postępowanie 
pierwszej instancji).

 W roku 2007 wpłynęły 2 skargi na 
rozstrzygnięcia GINB, które następ-
nie zostały oddalone wyrokami Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie.
 W Krajowym Wykazie Zakwestio-
nowanych Wyrobów Budowlanych 
(KWZWB) gromadzone są dane i in-
formacje dotyczące wyrobów budowla-
nych, podlegających oznakowaniu zna-
kiem budowlanym, niezgodnych z wy-
maganiami określonymi w ustawie.
 Usunięcie wpisu z KWZWB na-
stępuje, jeżeli producent udowodni, 
że wycofał z obrotu wszystkie egzem-
plarze zakwestionowanego wyrobu 
budowlanego lub że niezgodności 
wyrobu z wymaganiami ustawy zo-
stały usunięte – nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w któ-
rym decyzja stanowiąca podstawę 
dokonania wpisu stała się ostateczna. 
Wpis jest usuwany na wniosek wła-
ściwego wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego lub z urzędu.
 W 2007 r. wydano 133 decyzje skut-
kujące wpisem do KWZWB, dotyczą-
ce wyrobów podlegających oznakowa-
niu znakiem budowlanym, w tym:
■ 41 wydano w wyniku kontroli 

u producentów,
■ 92 wydano w wyniku kontroli 

u sprzedawców.
 W stosunku do niektórych pod-
miotów wydano więcej niż jedną de-
cyzję, jak również niektóre decyzje 
dotyczyły więcej niż jednego wyrobu.
 W okresie tym w KWZWB za-
mieszczono 191 wpisów dotyczących 
wyrobów budowlanych, podlegają-
cych oznakowaniu znakiem budowla-
nym, a usunięto 119 wpisów (w latach 
2004–2006 dokonano 240 wpisów).
 Na koniec 2007 r. wykaz zawierał 
226 wpisów zakwestionowanych wy-
robów budowlanych.

Źródło: GUNB  
Departament Wyrobów  

Budowlanych

I grupa nieprawid owo ci

brak wymaganego oznakowania wyrobu 501

nielegalne oznakowanie wyrobu 94

niew a ciwe oznakowanie wyrobu 89
brak obowi zkowej informacji 
do czonej do wyrobu 364

niew a ciwa, niepe na obowiazkowa 
informacja do czona do wyrobu 974

II grupa nieprawid owo ci
brak deklaracji zgodno ci producenta 208
nieprawid owa deklaracja zgodno ci 303
brak specyfikacji technicznej lub 
wskazanie niew a ciwej, niewa nej 
specyfikacji technicznej

361

III grupa nieprawid owo ci

niedokonanie w a ciwej oceny 
zgodno ci wyrobu 260

brak wymaganego certyfikatu zgodno ci 
wyrobu 22

brak wymaganego certyfikatu zak . 
kontroli prod. 34

nieprawid owo ci dotycz ce 
dokumentacja technicznej wyrobu 129

nieprawid . wynikaj ce z 
przeprowadzonych bada  wyrobu 5

inne nieprawid owo ci 
wy ej nie wymienione 166

Wykres 3. Nieprawid owo ci dotycz ce wyrobów budowlanych 
stwierdzone w  trakcie kontroli prowadzonych w 2007 roku 
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Specjalnie dla inżynierów budownictwa
Tylko dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oferujemy specjalne zniżki
na produkty Allianz:
30% na ubezpieczenia wyposażenia mieszkania,
30% na ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych,
10% na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
10% na ubezpieczenie OC posiadacza samochodu osobowego.

Infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl

Allianz – ubezpieczenia od A do Z.
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Zawsze równa jazda

Jeste  profesjonalist , potrzebujesz niezawodnych i trwa ych narz dzi. Wiesz, e od nich w du ej mierze zale y efekt Twojej 
pracy. Tego samego oczekujesz od samochodu. Suzuki Jimny spe ni Twoje oczekiwania w stu procentach. Nap d 4x4 
z mo liwo ci  prze czania w czasie jazdy, nadwozie osadzone na ramie no nej, prze wit 19 cm i k t natarcia 42 stopnie 
sprawiaj , e Jimny sprawdza si  w ka dym terenie. Poznaj mo liwo ci, jakie daje Ci Jimny!

Suzuki Jimny. Zu˝ycie paliwa od 7,3 do 7,8 l/100 km; emisja CO2 od 171 do 181 g/km. Informacje o recyklingu: www.suzuki.pl
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