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Przyjmuję z dumą nadane mi 
uprawnienia budowlane i ślubuję 
uroczyście:

 nigdy nie zawieść zaufania 
publicznego, jakim 
społeczeństwo, ustawą 
konstytucyjną, obdarzyło 
mój zawód,

 dążyć do rozwoju 
cywilizacyjnego 
społeczeństwa i współtworzyć 
jego kulturę,

 stale podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe,

 kierować się dobrem 
publicznym oraz zasadami 
uczciwości zawodowej 
i osobistej,

 przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa budowli 
i procesów budowlanych.

5 listopada 2008 r. Krajowa Rada PIIB podjęła 
uchwałę o przyjęciu tekstu roty ślubowania. 
Składać je będą – po pomyślnym zdaniu 
egzaminów – inżynierowie otrzymujący 
dokument potwierdzający nadanie uprawnień 
budowlanych do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

Szanowne 
Koleżanki  
i Koledzy

zbliżający 
się koniec 
2008 roku 
skłania do 

pewnych refleksji związanych z naszymi działa-
niami w czasie ostatnich 12 miesięcy.
 trwały intensywne prace w zakresie legislacji 
izbowej (zmiany w Statucie odnośnie zapisów 
w regulaminach poszczególnych organów), 
najistotniejsze z nich dotyczyły kadencyjności 
we władzach PiiB. równolegle, przedstawiciele 
naszego samorządu brali czynny udział w pra-
cach porządkujących ważne dla nas ustawy − 
przede wszystkim prawo budowlane, prawo 
o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo 
o samorządzie zawodowym.
 w wyniku prac Komisji Prawno-regulamino-
wej przyjęto szereg postulowanych przez izbę 
uwag, choć nie wszystkie nasze propozycje zo-
stały uwzględnione.
 Światowy kryzys finansowy dotknął również 
naszą branżę,  co przejawiło się obniżeniem bo-
omu budowlanego także w Polsce.
 zakładam, że ta sytuacja stosunkowo szybko 
się uspokoi i wrócą korzystne warunki dla do-
godnego rozwoju budownictwa.
życzę Państwu zakończenia prac w tym roku na 
oczekiwanym przez was poziomie oraz bardzo 
dobrego startu w rok następny.

z okazji świąt Bożego narodzenia składam 
wszystkim członkom Polskiej izby inżynierów 
Budownictwa i ich rodzinom najlepsze życze-
nia pogodnego wypoczynku, zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

prof. zbigniew Grabowski
prezes Krajowej rady PiiB

ŚLUBOWANIE

SamorZąd Zawodowy
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W dniu 25 października 
2008 r. miała miejsce 
w siedzibie Łódzkiej  Izby 
Adwokackiej krajowa 

konferencja samorządów zawodo-
wych, tym razem pod hasłem „Polska 
obywatelska i samorządy zawodowe”. 
Przesłaniem tegorocznego spotkania 
była przede wszystkim próba przy-
wołania do porządku obecnie panu-
jącej koalicji rządowej, której właśnie 
tzw. wykształciuchy udzieliły swojego 
poparcia w zeszłorocznych wyborach 
parlamentarnych. Bieżąca praktyka 
wskazuje bowiem – co podkreśla-
ne zostało w głosie wprowadzającym 
adw. Jarosława J. Szymańskiego – na 
podtrzymywanie tendencji antysamo-
rządowych oraz po prostu prawno- 
-ustrojowej niekompetencji ujawnianej 
niestety również w kręgach poselskich 
Platformy Obywatelskiej. 
 Referat programowy wygłosił adw. 
dr Jacek Skrzydło, koncentrując uwagę 
słuchaczy na orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego związanym z pro-

blematyką samorządu zawodowego. 
W dyskusji wzięło udział dziesięciu 
przedstawicieli zawodów medycznych, 
prawniczych i inżynierskich. Na tle ich 
wystąpień można powiedzieć, że za-
wody medyczne (lekarze, pielęgniarki, 
diagności) zainteresowane są dzisiaj 
głównie reformami czekającymi służbę 
ochrony zdrowia. Ich postawa bardziej 
odzwierciedla poglądy pracowników 
najemnych niż ludzi wolnego zawodu, 
czyli bardziej związku zawodowego niż 
samorządu zawodowego. Zawody praw-
nicze z kolei mają świadomość ciągłego 
zagrożenia swych pozycji profesjonal-
nych, przede wszystkim z racji popu-
lizmu przebrzmiałych już haseł PiS-u, 
które nie tylko dziś nie są odpowiednio 
silnie zwalczane przez PO, ale potrafią 
być wręcz przejmowane i rozpowszech-
niane przez parlamentarzystów PO. 
 Głos naszej Izby – bazując na nie-
uprawnionych  postulatach, które 
ostatnio znowu się pojawiły, m.in. 
w sejmowej Komisji „Przyjazne Pań-
stwo”, i są niestety traktowane z całą 

powagą – podtrzymywał ten nurt 
pretensji do dzisiejszej koalicji parla-
mentarnej. Byliśmy w tym względzie 
zgodni z żądaniami, któremu dał wy-
raz również przedstawiciel lekarzy 
weterynarii, a także opiniami prawni-
ków-konstytucjonalistów, że panowie 
posłowie powinni przede wszystkim 
nauczyć się wreszcie – na czym polega 
w państwie prawa instytucja samorzą-
du, w tym także samorządu zawodo-
wego. Jeżeli ktoś deliberuje na temat 
jakiegoś obowiązku bądź jego braku 
w przypadku uczestnictwa obywatela 
we wspólnocie samorządowej (tyleż 
terytorialnej, co zawodowej), ujawnia 
po prostu brak podstawowej wiedzy 
o ustroju Rzeczypospolitej. 

ANDRZEj bRATkOWSkI

 Uczestnicy konferencji uchwalili 
dwa dokumenty (apele), które publiku-
jemy na stronach 8 i 9. 

O zachowanie istoty  
samorządu zawodowego

W dniu 5 listopada br mia-
ło miejsce kolejne posie-
dzenie Krajowej Rady 
PIIB, na którym przy-

jęto uchwałę w sprawie roty i trybu 
przyjmowania ślubowania składane-
go przez osoby otrzymujące upraw-
nienia budowlane. Pełny tekst roty 
publikujemy na str. 5. Jest to kolejny 
krok w kierunku budowania prestiżu 
zawodu inżyniera budownictwa w Pol-
sce – stwierdził prof. Zbigniew Gra-
bowski, prezes PIIB. Ważne jest aby 
nie tylko formalnie ale rzeczywiście 
inżynier budownictwa postrzegany 
był jako osoba zaufania publicznego, 
która obok rzetelnej, stale pogłębianej 
wiedzy kierować się będzie zasadami 
uczciwości osobistej. 

 Andrzej Dobrucki – szef  Komisji 
Prawno-Regulaminowej przedstawił 
stan zaawansowania prac przy proce-
dowaniu nowelizacji ustawy Prawo bu-
dowlane, ustawy o samorządzie zawo-
dowym oraz omówił spotkania, które 
odbył z posłami w celu wyjaśnienia 
stanowiska PIIB w kontekście stano-
wiska Krajowej Rady Izby Architektów, 
kwestionującej implementację Dyrek-
tywy 2005/36/WE w sprawie uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych. (Szerzej 
o konflikcie w tej kwestii w rozmo-
wie z prof. Zbigniewem Grabowskim 
w następnym numerze – styczniowym 
2009 r.). 
 Krajowa Rada PIIB skierowała do 
Bogdana Borusewicza, Marszałka Se-
natu, list zawierający stanowisko pIIb 
w sprawie nowelizacji ustawy o samo-

rządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa i urbanistów 
oraz ustawy prawo budowlane (druk 
senacki nr 273). Dokument przedstawia 
punkt widzenia Izby w kwestii imple-
mentacji powyższej unijnej dyrektywy. 
 Po raz kolejny na posiedzeniu Krajo-
wej Rady omawiana była kwestia osób 
uprawnionych do sporządzania świa-
dectw energetycznych. Władze pIIb 
cały czas prowadzą rozmowy w celu 
przekonania i szefów resortu, i po-
słów o konieczności rozszerzenia ka-
talogu uprawnionych, przede wszyst-
kim o inżynierów z uprawnieniami bez 
tytułu magistra. Należy mieć nadzieję, 
że takie rozwiązania znajdą się w no-
welizacji Prawa budowlanego.

bARbARA MIkUlICZ-TRACZYk

Inżynierowe będą składać 
ślubowanie

SamorZąd Zawodowy
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p rzedstawiciele samorządów 
zawodów zaufania publicz-
nego skupiających istotne 
społecznie środowiska inte-

ligencji humanistycznej i technicznej, 
zgromadzeni w Łodzi – zwracają się 
do reprezentantów władzy wykonaw-
czej i ustawodawczej z apelem o posza-
nowanie i respektowanie wyrażonych 
w preambule do Konstytucji podstawo-
wych zasad Rzeczypospolitej Polskiej,  
tj. poszanowania wolności i sprawie-
dliwości, współdziałania władz, dia-
logu społecznego oraz zasady pomoc-
niczości umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot.
 Wielu z nas w czasie wyborów par-
lamentarnych udzieliło poparcia for-
macji politycznej, która deklarowała 
odstąpienie od antyinteligenckiej, an-
tyobywatelskiej i wrogiej wobec kon-
stytucyjnej zasady pomocniczości, 
polityki. Wyrażamy najgłębsze prze-
konanie, iż dla wyniku wyborów par-
lamentarnych duże znaczenie miała 
rola opiniotwórcza naszych środo-
wisk, w sposób bezprecedensowy lek-
ceważonych przez poprzednią ekipę 
władzy. W czasie kampanii wyborczej 
w 2007 r. kandydaci na parlamenta-
rzystów, krytykujących poprzednie 
władze, deklarowali i obiecywali na-
szym środowiskom poszanowanie 
idei samorządności. Utwierdzano nas 
w przeświadczeniu, iż budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego musi pole-
gać na polityce otwartości władzy na 
środowiska samorządowe i osiągania 
z nimi w ramach dialogu konsensusu. 
 Obecna praktyka koalicji rządzącej 
wpisuje się we wzorce merytorycznej 
ignorancji wobec środowisk samorzą-
dów zawodów zaufania publicznego, 

ich znaczenia i misji społecznej. Jest 
przejawem próby zmiany ładu konsty-
tucyjnego poprzez budowanie centra-
listycznego porządku państwowego, 
w miejsce realizacji ładu prawnego 
wyrażonego w Preambule i art. 17 
konstytucji.
 Nasze oczekiwania, iż formacja po-
lityczna, której udzieliliśmy poparcia 
– stworzy kompetentny rząd, powo-
ła w jego skład ludzi merytorycznie 
przygotowanych do realizacji oby-
watelskich i społecznych oczekiwań, 
a w sprawowaniu władzy będzie nie 
tylko szanować, ale wprost korzystać 
z samorządności obywatelskiej – oka-
zały się niespełnione. 
 Jesteśmy świadkami naruszania 
konstytucyjnej reguły dialogu społecz-
nego, która nakazuje w  ramach przy-
gotowywanych przez władzę zmian 
prawa dotyczących środowisk samo-
rządów zawodowych, w  szczególno-
ści zaufania publicznego, dokonania 
uzgodnień z tymi samorządami. Nadto 
z naruszeniem konstytucyjnej zasady 
pomocniczości proponowane zmiany 
zmierzają w kierunku „urządzenia” 
nam samorządów poprzez pozbawie-
nie nas praw słusznie nabytych. 
 Nie do zaakceptowania jest sytua-
cja, w której Pan Premier nie odpo-
wiada na zaproszenia i nie znajduje 
czasu na spotkania z  przedstawicie-
lami naszych środowisk, a w Sejmie 
znajdują się projekty ustaw będące 
kontynuacją pomysłów poprzedniej 
władzy, wprost ograniczające samo-
rządność zawodową, a powstające 
wbrew istocie konstytucyjnej zasady 
pomocniczości samorządów zawodo-
wych. Realizowanie zasady „wszystko 
o Was bez Was”.

 Wzywamy Rząd Pana Premiera Do-
nalda Tuska do zaniechania forsowa-
nia projektów ustaw ograniczających 
zakres działania zawodów zaufania 
publicznego, odnoszących się do inte-
resów obywateli w sferze ich zdrowia 
i majątku, do rozpoczęcia konsultacji 
z szerokim udziałem naszych przed-
stawicieli. Wierzymy, iż zasady demo-
kratycznego procesu wykonywania 
władzy państwowej, państwa obywa-
telskiego dla którego fundamentem 
jest idea samorządności, wezmą górę 
nad populizmem.

przedstawiciele Samorządów:

Aptekarskiego
Lekarskiego

Lekarzy Weterynarii
Pielęgniarek i Położnych
Diagnostów i Techników  

Laboratoryjnych
Rzeczoznawców Majątkowych

Inżynierów Budownictwa
Architektów
Urbanistów

Biegłych Rewidentów
Doradców Podatkowych

Radców Prawnych
Komorników

Adwokatów

Apel ogólnopolskiej konferencji 
samorządów zawodów zaufania 
publicznego
Do
Pana Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
Posłów i Senatorów  Rzeczypospolitej Polskiej  

Apel ogólnopolskiej konferencji samorządów zawodów zaufania publicznego - Łódź 25 października 2008 r. 

SamorZąd Zawodowy
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Do konferencji prezesów samorządu 
zawodowego
Apel ogólnopolskiej konferencji samorządów zawodów zaufania publicznego - Łódź  25 października 2008 r. 

O gólnopolska konferencja sa-
morządów zawodów zaufa-
nia publicznego apeluje do 

konferencji prezesów samorządu za-
wodowego o podjęcie działalności 
i odbywania spotkań co najmniej raz 
na kwartał, tak aby głos konferencji 

był widoczny w środkach masowego 
przekazu.
 Ogólnopolska konferencja samo-
rządów zawodów zaufania publicznego 
wzywa do powołania wojewódzkich 
konferencji prezesów samorządu zawo-
dowego jako forum dyskusji nad pro-

blemami ogólnopolskimi i lokalnymi, 
które znajdują się w sferze  ustawowych 
zadań samorządów zawodowych.

3 października 2008 r. odbyło 
się w Hamburgu piąte dorocz-
ne Zgromadzenie Europejskiej 
Rady Izb Inżynierskich (Euro-

pean Council of Engineers Chambers 
– ECEC) – poprzednie zorganizowano 
kolejno w: Brukseli, Warszawie, Rzymie 
i Zagrzebiu. Dzień wcześniej obradował 
zarząd tej organizacji. Gospodarzem 
obu spotkań była niemiecka Federal-
na Izba Inżynierów. W zgromadzeniu 
wzięli udział delegaci dziesięciu państw 
członkowskich ECEC: Austrii, Bułgarii, 
Czarnogóry, Czech, Niemiec, Polski, Ser-
bii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Uspra-
wiedliwili swą nieobecność delegaci 
z Chorwacji i Włoch. Ponadto – w cha-

rakterze krajów kandydujących – w ze-
braniu uczestniczyli przedstawiciele izb 
inżynierskich Grecji, Hiszpanii i Irlandii 
(do ECEC będzie już prawdopodobnie 
niebawem należeć 15 krajów). Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa była re-
prezentowana przez prezesa Krajowej 
Rady, prof. Zbigniewa Grabowskiego, 
oraz jej wiceprezesa – prof. Wojciech Ra-
domskiego. Gościem zgromadzenia był 
wiceprezydent Europejskiej Rady Inży-
nierów Budownictwa (European Coun-
cil of Civil Engineers – ECCE) Vassilis P. 
Economopoulus z Grecji. Wobec choro-
by prezydenta ECEC, Mirko Oreškoviča, 
obradom przewodniczył wiceprezydent 
Jiři Plička (Czechy).

 Przyjęty został w ostatecznej formie 
„kodeks etyczny” („Code of Conduct 
for Engineers in Europe”), mający obo-
wiązywać inżynierów wszystkich kra-
jów członkowskich UE, zwłaszcza zaś 
krajów należących do ECEC. Kodeks 
ten opracowała specjalnie powołana 
grupa robocza, która korzystała także 
z kodeksu etyki przekazanego przez 
PIIB (por. „IB” nr 1/2008). Postanowio-
no, aby wszystkie kraje członkowskie 
ECEC rozpowszechniły kodeks wśród 
swoich członków, także udostępniając 
go na swych stronach internetowych. 
Ponadto krajowe izby powinny poin-
formować narodowych przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego oraz od-
powiednie władze państwowe o tym 
kodeksie. Akcję informacyjną o ko-
deksie podejmą też na forum różnych 
organizacji europejskich władze ECEC 
wraz ze swym biurem łącznikowym 
w Brukseli.
 Poinformowano o nowej (z czerw-
ca 2008 r.) inicjatywie Komisji Euro-
pejskiej, polegającej na promowaniu 
drobnej i średniej przedsiębiorczości 
i likwidowaniu przeszkód hamują-
cych ich rozwój. Przygotowywany jest 
obecnie ważny akt prawny dotyczący 
tej problematyki – prawo Małego biz-
nesu (Small Business Act). Ponieważ 
wielu inżynierów, także w naszym kra-
ju,  prowadzi swą działalność zawodo-

V Walne  
Zgromadzenie ECEC

delegacja polska – prezes Krajowej rady 
PiiB, prof. zbigniew Grabowski (po prawej), 
oraz wiceprezes, prof. wojciech radomski

SamorZąd Zawodowy



10 inżynier Budownictwa Grudzień 2008

wą w ramach małych przedsiębiorstw, 
sprawę zagwarantowania swobody ich 
rozwoju w warunkach silnej konkuren-
cji ze strony wielkich przedsiębiorstw 
należy uznać za bardzo ważną. Posta-
nowiono, że w ramach ECEC powinna 
być powołana specjalna grupa robo-
cza. W jej skład weszły na razie dwie 
osoby: Rudolf Kolbe, reprezentujący 
ECEC w Europejskiej Radzie Wolnych 
Zawodów (The European Council of 
the Liberal Professions – CEPLIS), 
oraz Cornelia Hammerschlag – rad-
ca prawny Austriackiej Izby Inżynie-
rów. Izby inżynierskie poszczególnych 
krajów członkowskich mogą zgłosić  
swoich przedstawicieli do tej grupy. 
Nominacja naszego eksperta jest obec-
nie przedmiotem dyskusji w PIIB. Za-
powiedziano ścisłą współpracę ECEC 
z ECCE w ramach wspomnianej grupy 
roboczej. Dlatego Small Business Act 
powinien być przedmiotem zaintere-
sowania PZiTB, członka ECCE.
 Poinformowano o nowej siedzibie 
Biura Łącznikowego ECEC w Brukseli 
– nowy adres: avenue des Nerviens 85, 
1040 Brussels. Nowym kierownikiem 
biura jest  Joachim Jobi, który zastąpił 
Antona Baucha. Joachim Jobi poinfor-
mował o bieżącej działalności Komisji 
Europejskiej:

dyrektywie dotyczącej energo- ■
chłonności budynków (Energu 
Performance of Building Directive) 
– obecnie dąży się do uproszczenia 
procedur wydawania tzw. certyfika-
tów energetycznych; biuro łączni-
kowe zgłosiło postulat, aby certyfi-
katy były sporządzane tylko przez 
zweryfikowanych ekspertów i do-
tyczyły tylko nowych budynków 
o powierzchni 1000 m2 i większej;
pakiecie zamierzanych działań do- ■
tyczących zmian klimatu (tzw. 20 na 
20 do 2020 r. – redukcja o 20% ga-
zów cieplarnianych i 20-proc. udział 
energii odnawialnej w ogólnym 
bilansie energetycznym do 2020 r. 
w każdym z krajów członkowskich 
UE);
dyrektywie dotyczącej produktów  ■
budowlanych (Construction Pro-
ducts Directive – CPD) – Biuro 
Łącznikowe ma zorganizować wiele 
spotkań i dyskusji na temat tej dy-
rektywy;
projekcie wytycznych dotyczących  ■
unikania i zmniejszenia ryzyka na 
placu budowy – w krajach europej-
skich notowany jest wzrost tzw. wy-
padkowości na budowach i dlatego 
prowadzone będą konsultacje na te-
mat bezpieczeństwa i higieny pracy 
w celu wprowadzenia efektywnych 

metod jego zapewnienia oraz wpro-
wadzenia odpowiednich regulacji 
prawnych z wykorzystaniem prze-
pisów, które już obowiązują w kra-
jach członkowskich ECEC. 

 Wojciech Radomski, przewodniczą-
cy grupy roboczej ECEC zajmującej się 
relacją między jakością usług inżynier-
skich i ich wynagrodzeniem w krajach 
członkowskich ECEC, złożył kolejny 
raport stwierdzając nikłe zaintereso-
wanie tą problematyką – wszystkie 
dotychczasowe opracowania wykonał 
sam. Były one wysoko ocenione przez 
prezydenta ECEC, Mirko Oreškoviča, 
który jako inicjator powołania grupy 
roboczej nadal wykazuje duże zaintere-
sowanie wymienionym tematem. Swój 
udział w pracach zapowiedzieli Bułga-
rzy uznając, że temat ten jest bardzo 
ważny w działalności inżynierów w ob-
szarze europejskim. Postanowiono, 
że kraje członkowskie ECEC złożą na  
piśmie swoje stanowisko co do celowo-
ści kontynuacji działania grupy robo-
czej. Ma to nastąpić w marcu 2009 r. 
 Rozpatrywano propozycje zmian 
w statucie, polegające głównie na zmia-
nach w strukturze zarządu ECEC. Po 
dyskusji postanowiono jednak zachować 
obecny statut w niezmienionej formie. 
 Na wniosek audytorów przyjęto spra-
wozdanie finansowe skarbnika ECEC. 
Przyjęto też budżet tej organizacji na 
2009 r. wraz z wysokością składek człon-
kowskich jej poszczególnych krajów 
członkowskich. Ponownie i jednomyśl-
nie wybrano Wojciecha Radomskiego 
z Polski oraz Gabora Szöllössy z Węgier 
na audytorów ECEC na rok 2009.
 Gabor Szöllössy z Węgier, nomino-
wany przez zarząd ECEC jako repre-
zentant do prac nad projektem dotyczą-
cym Europejskiej Karty Inżynierskiej 
(EngCart – por. „IB” nr 1/2008), zło-
żył sprawozdanie z obecnego stanu 
prac. Projekt został zgłoszony przez 
Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingéenieurs (FEANI) do 
Komisji Europejskiej w celu jego sfi-
nansowania. Oczekiwana jest dopiero 
decyzja Komisji w tej sprawie. 
 Grecja została jednomyślnie przy-
jęta jako trzynasty kraj członkowski 
ECEC. 
 Na krótkie, ale oddzielne przedsta-
wienie zasługuje sprawa podniesiona 
przez reprezentantów PIIB na zebra-
niu zarządu ECEC 2 października 
2008 r. Zwrócono uwagę, że w dy-
rektywie UE dotyczącej wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
(Dyrektywa 2005/36/WE z 7 września 
2005 r.) są wprawdzie wymienieni in-
żynierowie (punkt 28), ale w artyku-

łach 46, 47, 48 i 49 nie jest wymieniona 
grupa inżynierów budownictwa – są 
wymienieni tylko architekci. prawdo-
podobnie wynika to w dużej części 
z faktu, że w wielu krajach europej-
skich, na przykład w Austrii, architek-
ci i inżynierowie budownictwa nale-
żą do jednej wspólnej izby. W Polsce, 
jak wiadomo, istnieją dwie oddzielne 
izby. A zatem w sytuacji, gdy w na-
szym kraju obserwowane jest dążenie 
polityków do likwidacji samorządów 
zawodowych, wspomniana nieprecy-
zyjność zapisów w dyrektywie osłabia 
argumentację PIIB co do konieczności 
jej zachowania. Architekci natomiast 
mogą używać argumentu, że są expli-
cite w dyrektywie wymienieni, a więc 
powinni mieć zapewniony swój samo-
rząd zawodowy. Dlatego ważne jest 
poparcie przez ECEC stanowiska PIIB 
w sprawie utrzymania samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. 
Zadecydowano, że ECEC udzieli pi-
semnie takiego poparcia, kierując pi-
smo do odpowiednich władz w Polsce. 
 V Walne Zgromadzenie ECEC 
wykazało, że podejmowanych jest 
wiele spraw dotyczących statusu 
i trybu działalności zawodowej inży-
nierów budownictwa w obszarze eu-
ropejskim. ponieważ dyrektywa UE 
o swobodzie przepływu usług, także 
inżynierskich, umożliwia pracę zawo-
dową polskim inżynierom budownic-
twa w krajach UE, to czuwanie nad 
tym, aby ich prawa były honorowane 
i pozycja nie ustępowała inżynierom 
z innych krajów, należy do obowiąz-
ków pIIb. Dlatego musimy brać udział 
w pracach ECEC (nieobecni nie mają 
racji). Nasza pozycja w tej organizacji 
jest ugruntowana i wysoka. Obserwo-
wany jest wzrost liczebności krajów 
członkowskich ECEC, co świadczy 
o dostrzeganiu korzyści płynących 
z tej przynależności.
 Na zaproszenie strony polskiej na-
stępne zebranie zarządu ECEC odbę-
dzie się w marcu 2009 r. w Krakowie, 
natomiast na kolejne, przyszłoroczne 
zgromadzenie ogólne ECEC zapraszają 
Bułgarzy.

 
WOjCIECH RADOMSkI

wiceprezes Krajowej Rady PIIB

Szczegółowe, anglojęzyczne protokóły 
z obu wymienionych zebrań są dostępne 
w biurze Krajowej Rady PIIB.

SamorZąd Zawodowy
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k onferencję otworzył prze-
wodniczący Rady WOIIB 
– mgr. inż. Jerzy Stroński, 
który po powitaniu zapro-

szonych gości i uczestników, oddał głos 
Jego Magnificencji Rektorowi Jackowi 
Wysockiemu.
 Konferencję podzielono tematycz-
nie na dwa bloki: panel budowlany i pa-
nel medyczny. Moderatorami w panelu 
budowlanym byli: prof. Jan Bagieński 
i Jerzy Stroński. Panel medyczny po-
prowadzili: dr Adam Mikstacki i dr 
Hanna Jankowiak-Gracz.
 W panelu budowlanym przedsta-
wiono referaty dotyczące architektury 
instalacji, wentylacji i klimatyzacji blo-
ków operacyjnych, rozwiązań energo-
oszczędnych dla klimatyzacji sal opera-
cyjnych, badań instalacji elektrycznych 
i piorunochronnych w obiektach me-
dycznych, rozwiązań strukturalnych 
w „inteligentnych szpitalach”, central 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
agregatów chłodniczych.
 W panelu medycznym omówiono 
m.in. zagadnienia: zagrożeń ekologicz-
nych w szpitalach, organizacji oddzia-
łów intensywnej terapii, bezpieczeń-
stwa związanego z używaniem gazów 

medycznych.
 W podsumowaniu konferencji Je-
rzy Stroński podziękował wszystkim 
prelegentom za interesujące wystąpie-
nia i prezentacje. Wyraził nadzieję, że 
przekazana wiedza z zakresu nowocze-
snego projektowania i wykonawstwa 
sal operacyjnych, wymogów technicz-
nych i technologicznych oraz obowią-
zujących w UE i Polsce przepisów po-
zwoli środowisku medycznemu lepiej 
wykorzystywać te rozwiązania. Strona 
projektantów i budowlańców wzboga-
ciła swoją wiedzę o aktualne potrzeby 
i oczekiwania świata medycznego. 
 Na zakończenie serdecznie podzię-
kował firmom, które pomogły przy 
organizacji konferencji.: Skanska SA, 
Elektromontaż SA, Breviter, Dospek, 
Daikin, Unox SA, Alma.
 Konferencja osiągnęła swoje założe-
nia. Okazała się naprawdę potrzebna. 
Zainteresowanych wygłoszonymi pre-
lekcjami zapraszamy na stronę WOIIB: 
www.woiib.org.pl, gdzie znajdują się 
najciekawsze prezentacje.

MIROSłAW pRASZkOWSkI
Zdjęcie autora

Budownictwo szpitalne 

– nowe technologie, nowe wyzwania
17 października 2008 r. w Centrum kongresowym Uniwersytetu 
Medycznego w poznaniu odbyła się konferencja naukowo-
techniczna „budownictwo szpitalne – nowe technologie, nowe 
wyzwania”, którą zorganizowała Wielkopolska OIIb. patronat 
honorowy objęli rektorzy: Uniwersytetu Medycznego im. karola 
Marcinkowskiego w poznaniu − prof. jacek Wysocki i politechniki 
poznańskiej – prof. Adam Hamrol.
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W ielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budow-
nictwa wspólnie z Wiel-
kopolską Okręgową Izbą 

Architektów zorganizowały 7 listopa-
da w Poznaniu warsztaty zatytułowane 
„Projektowanie jako gra zespołowa”. 
Było to pierwsze z planowanych spo-
tkań inżynierów projektantów z archi-
tektami. Uczestników spotkania przy-
witali Jerzy Stroński − przewodniczący 
Rady Wielkopolskiej OIIB, oraz Marek 
Czuryło − przewodniczący Wielkopol-
skiej OIA. 
 Budynek Starego Browaru został za-
projektowany w oparciu o zabytkowy 
dawny browar Huggerów  przez  Biu-
ro Projektów Studio ADS. Inwestorem 
była firma Fortis Sp. z o.o. należąca do 
Grażyny Kulczyk. Architekci: Piotr Z. 
Barełkowski, Przemysław Borkowicz 
z zespołem. Wstępne prace nad pro-
jektem „Stary Browar” Centrum Biz-
nesu i Sztuki” rozpoczęły się w 1998 
r., a w 2002 r. ruszyła budowa pierw-
szego etapu centrum. Część handlo-
wa Starego Browaru rozpoczęła pracę 
w listopadzie 2003 r. W marcu 2007 r. 
nastąpiło otwarcie drugiego skrzydła 

Starego Browaru – Pasażu. Niedaw-
no Stary Browar po raz drugi (po raz 
pierwszy w 2004 r.) został nagrodzony 
statuetką Jana Baptysty Quadro; laur 
został przyznany Pasażowi, uznanemu 
za najlepszą architektoniczną realiza-
cję 2007 r. w Poznaniu.
 Kanwę dyskusji stanowił projekt 
centrum handlowego Stary Browar 
w Poznaniu. Na podstawie przedsta-
wionego filmu wybrane zagadnienia 
związane z realizacją Starego Browaru  
omówili przedstawiciele Studia ADS, 
w którym powstał projekt centrum. 
Niestety – jak powiedział inż. Łukasz 
Gorgolewski (koordynujący spotka-
nie z ramienia WOIIB) – wiele osób 
zajmujących się przygotowywaniem 
projektów często zapomina, że projek-
towanie jest „grą zespołową”.
 Właśnie na przykładzie Stare-
go Browaru jasno widać, jak dalece 
współpraca między poszczególnymi 
zespołami jest koniecznością.
 Problemy, jakie pojawiły się w trak-
cie projektowania i budowy tego kom-
pleksu, nakreślili kolejno: arch. Prze-
mysław Borkowicz (jeden z dwóch 
architektów Starego Browaru),  

Projektowanie  
jest grą zespołową
Spotkanie architektów i projektantów w Poznaniu.

inż.  Jerzy Kolbusz − kierujący zespo-
łem konstrukcyjnym, inż. Ireneusz 
Smól − kierujący zespołem projektan-
tów instalacji sanitarnych, oraz inż. 
Jerzy Boroń, który nadzorował projekt 
instalacji elektrycznych. Realizacja 
była wielkim przedsięwzięciem nie 
tylko architektonicznym, ale także 
koordynacyjnym. Teren budowy był 
trudny geotechnicznie, gdyż jeszcze 
w XII w. na miejscu Starego Browaru 
były stawy rybne i płynęła rzeczka. 
Nowe części budowli wkomponowy-
wano w części dawnego obiektu. Już 
w trakcie budowy, gdy gotowa była 
część podziemna, zmieniono projekt 
decydując się na kina zamiast miejsc 
hotelowych. Zastosowano tak nowo-
czesne w Polsce na progu XXI w. roz-
wiązania, jak ściany szczelinowe i dy-
latacje z wykorzystaniem elastomerów. 
Do ogrzewania obiektu zastosowano 
nowoczesny i energooszczędny system 
pomp ciepła. W instalacji odgromowej 
jako uziomy wykorzystano m.in. zbro-
jenia płyty dennej, co wymagało ścisłej 
współpracy elektryków i konstrukto-
rów. Obiekt wyposażono w dwa centra 
monitoringu (systemów bezpieczeń-
stwa oraz zarządzania instalacjami). 
 Wszyscy zebrani zgodzili się ze sło-
wami inż. Smóla: Instalacje należy tak 
wykonać, aby nie było ich ani widać, 
ani słychać, ani czuć.
  Zdaniem arch. P. Borkowicza po-
wstanie Starego Browaru przyczyniło 
się do znaczącego podniesienia pozio-
mu architektury centrów handlowych 
w Polsce. 
 Podsumowując spotkanie inż. Gor-
golewski wskazał, że współpraca mię-
dzy architektami i inżynierami budow-
nictwa w codziennej pracy („na dole”)  
jest generalnie dobra, gdyż naprawdę 
jedni bez drugich nie mogą istnieć.

kRYSTYNA WIŚNIEWSkA
Zdjęcie autorki

SamorZąd Zawodowy
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D ata wszczęcia postępowania 
o nadanie uprawnień w ob-
liczu licznych zmian praw-
nych ma istotne znaczenie. 

Wskazuje ona bowiem przepisy, które 
powinny być podstawą prawną wyda-
nej decyzji, a zatem wpływają na za-
kres uzyskiwanych uprawnień budow-
lanych.
 Częstokroć kandydaci mylnie uzna-
ją, iż datą wszczęcia postępowania jest 
data założenia książki praktyki zawo-
dowej, w której dokumentowana jest 
praktyka, i przyjmują, że mają do nich 
zastosowanie przepisy obowiązujące 
w tym właśnie momencie. Tak nieste-
ty nie jest. Rejestracja i opieczętowa-
nie książki praktyki zawodowej przez 
okręgową izbę inżynierów budownic-
twa jest czynnością techniczną, z którą 
nie można łączyć skutków stosowania 
określonych przepisów. A zatem data 
rejestracji książki praktyki zawodowej 
nie jest wszczęciem postępowania.
 Wobec braku przepisów szcze-
gólnych należy sięgnąć do kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
gdzie w świetle art. 61 § 3 k.p.a. datą  
wszczęcia postępowania na żądanie 
strony jest dzień doręczenia żądania 
organowi administracji publicznej, 
które zawiera oświadczenie woli okre-
ślające żądanie wszczęcia postępowa-
nia. A zatem wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania uprawnień bu-
dowlanych następuje z chwilą złoże-
nia wniosku o nadanie uprawnień bu-
dowlanych, który jest konkretyzacją 
żądania strony w zakresie uprawnień 
budowlanych. 
 Chodzi o złożenie przed organem 
oświadczenia woli obejmującego żą-
danie wszczęcia postępowania. Samo 
opieczętowanie  zeszytu praktyki za-
wodowej nie spełnia tej przesłanki. 
Rozpoczynając praktykę osoba zainte-
resowana uzyskaniem uprawnień bu-
dowlanych nie składa organowi żadne-

go oświadczenia woli w tym zakresie, 
wystarczy zauważyć, że rozpoczęcie 
praktyki zawodowej odbywa się bez 
wiedzy organu, a data opieczętowania 
zeszytu praktyki zawodowej wcale nie 
musi być tożsama z datą rozpoczęcia 
praktyki zawodowej. Można jedynie 
przyjąć, że osoba przedkładająca do 
opieczętowania zeszyt praktyki zawo-
dowej występuje z żądaniem dokona-
nia czynności materialno-technicznej,  
a nie z żądaniem wszczęcia postępo-
wania administracyjnego, czyli wyda-
nia decyzji administracyjnej w spra-
wie nadania uprawnień budowlanych. 
Po zakończeniu praktyki zawodowej 
osoba zainteresowana uzyskaniem 
uprawnień budowlanych musi złożyć 
stosowny wniosek obejmujący żądanie 
wszczęcia postępowania kwalifikacyj-
nego w sprawie nadania uprawnień. 
 Dopiero z chwilą złożenia wniosku 
zostaje wszczęte postępowanie, które 
powinno zakończyć się nadaniem lub 
odmową nadania żądanych uprawnień 
budowlanych. Inaczej mówiąc, odby-
cie wymaganej praktyki pozostanie 
bez znaczenia prawnego, jeśli osoba 
zamierzająca ubiegać się o uprawnie-
nia budowlane nie złoży stosownego 
wniosku. W związku z tym rozpo-
częcie praktyki zawodowej nie jest 
tożsame z wszczęciem postępowania 
administracyjnego, zwłaszcza że, jak 
wielokrotnie podkreśla NSA, faktu 
złożenia żądania nie można domnie-
mywać. Warto również podkreślić, że 
konieczność złożenia wniosku o nada-
nie uprawnień budowlanych przewi-
dują przepisy rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z 28 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz 
przepisy poprzednio obowiązujące. 
 Z zasady przepisy kodeksu postę-
powania administracyjnego nie wiążą 
z datą wszczęcia postępowania pod-

stawy faktycznej i prawnej rozpozna-
nia sprawy. Miarodajny w tym zakresie 
jest stan obowiązujący w dniu wydania 
decyzji. W postępowaniu o nadanie 
uprawnień budowlanych będziemy 
mieli jednak do czynienia z przepisa-
mi przejściowymi, według których do 
określenia zakresu żądania strony mia-
rodajny jest stan prawny obowiązujący 
w dniu wszczęcia postępowania, a nie 
w dniu wydania decyzji. 
 Takim przepisem przejściowym jest 
§ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z 28 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownic-
twie. W świetle powyższego do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia 
(tj. przed 31 maja 2006 r.) stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Podobny prze-
pis przejściowy znajdował się w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 817).
 W przypadku zaistnienia przesła-
nek wskazanych w przywołanym prze-
pisie będziemy zobowiązani stosować 
przepisy dotychczasowe, czyli obowią-
zujące w dniu wszczęcia postępowania, 
nawet jeżeli w dniu wydania decyzji 
obowiązują inne przepisy.
 jeszcze inną sytuację przewiduje 
art. 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmia-
nie ustawy − prawo budowlane oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 163, poz. 1364), zgodnie 
z którym w stosunku do osób ubiega-
jących się o uprawnienia budowlane, 
które przed dniem wejścia w życie 
ustawy (tj. przed 1 stycznia 2006 r.) 
uzyskały wykształcenie wymagane na 
podstawie przepisów dotychczaso-
wych oraz rozpoczęły odbywanie wy-
maganej praktyki, stosuje się przepisy 
dotychczasowe.
 W tym konkretnym przypadku 
ustawodawca uzależnia zastosowanie 
określonych przepisów nie od daty zło-
żenia wniosku, lecz od łącznego speł-
nienia wskazanych dwóch przesłanek, 
tj. od uzyskania odpowiedniego wy-

Wszczęcie postępowania  
o nadanie uprawnień budowlanych  
a zakres uprawnień budowlanych
Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych 
mają często problem z określeniem daty wszczęcia postę-
powania o nadanie uprawnień budowlanych.

Prawo
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kształcenia oraz od rozpoczęcia prak-
tyki zawodowej, którą można kończyć 
w nieokreślonym bliżej czasie.
 Z powyższego wynika, że do osób, 
które spełniają przesłanki z art. 5 ww. 
ustawy, przepisy dotychczasowe będą 
miały zastosowanie niezależnie od 
tego, kiedy złożą wniosek o nadanie 
uprawnień budowlanych.
 Dokonanie prawidłowego określe-
nia podstawy prawnej decyzji jest bar-
dzo istotne,  ponieważ decyduje ona 
o zakresie uzyskiwanych uprawnień 
budowlanych, a ostatnio wprowadzane 
zmiany były zasadnicze. 
 Obowiązująca od 1 stycznia 2006 r. 
zmiana ustawy – Prawo budowla-
ne podwyższała wymogi uzyskania 
uprawnień budowlanych. Zgodnie 

z nowym brzmieniem art. 14 ust. 3 
ustawy – Prawo budowlane o upraw-
nienia budowlane bez ograniczeń 
mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się wykształceniem wyższym magi-
sterskim, natomiast o uprawnienia 
w ograniczonym zakresie mogą ubie-
gać się osoby z wykształceniem wyż-
szym zawodowym. 
 Natomiast dotychczas, tj. do 
1 stycznia 2006 r., warunkiem uzyska-
nia uprawnień budowlanych bez ogra-
niczeń było posiadanie odpowiedniego 
wykształcenia wyższego, zarówno ma-
gisterskiego, jak i zawodowego, z kolei 
o uprawnienia budowlane w ograni-
czonym zakresie mogły ubiegać się 
także osoby ze średnim wykształce-
niem technicznym.

 Jeżeli jednak wnioskodawca nie 
spełnia przesłanek określonych 
w art. 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne oraz o zmianie innych ustaw, to do 
jego wniosku będą miały zastosowanie 
przepisy nowe, czyli te obowiązujące 
po 1 stycznia 2006 r. 
 Powyższe podlega każdorazowo 
ocenie okręgowej komisji kwalifikacyj-
nej okręgowej izby inżynierów budow-
nictwa, która mając możliwość wglądu 
w dokumentację złożoną przez osobę 
ubiegającą się o uprawnienia budowla-
ne decyduje, jakie przepisy mają zasto-
sowanie w konkretnym przypadku.

dr jOANNA SMARż

D o napisania własnych spo-
strzeżeń skłonił mnie ar-
tykuł w numerze 9/2008 r.  
pt. „Brak odpowiedzialności, 

brak etyki”. Jestem inżynierem od 1969 r. 
w branży elektrycznej. W swojej długo-
letniej praktyce byłem: monterem, in-
stalatorem, projektantem, kierownikiem 
budowy oraz inspektorem nadzoru.
 Pragnę podzielić się kilkoma uwa-
gami, które dotyczą opracowywanych 
obecnie projektów oraz praktyk stoso-
wanych na dzisiejszych budowach. 
 Po upadku dużych biur projek-
towych zniknęły Rady Techniczne, 
których zadaniem była koordynacja i 
weryfikacja uczestniczących wszyst-
kich branż. Dzisiaj powstają cząstkowe 
projekty, najczęściej tworzone przez 
niezależne małe zespoły projektowe. 
Konsekwencją tej sytuacji jest fakt 
ujawniania wielu braków, jakie uwi-
daczniają się w fazie wykonawstwa.
 Jak długo podstawą do uzyskania 
pozwolenia na budowę będzie projekt 
budowlany z pominięciem projektów 
technicznych branżowych wzajemnie 

skoordynowanych, tak długo na budo-
wach polskich będzie bardzo niedobrze.
 Do paradoksów należy częsty wy-
bór na koordynatora prac na budowie 
architekta. Trudno, aby taki koordyna-
tor był w stanie podejmować właściwe 
decyzje w branżach, o których niewiele 
może powiedzieć (np. elektronika, tele-
wizja satelitarna i przemysłowa, insta-
lacje automatyki, przeciwpożarowe).
 Myślę, że klasyczna wiedza budow-
lana tych, co projektują obiekty, a na-
stępnie je budują jest bardzo zawężona. 
Moje przypuszczenia opieram na ob-
serwacji tych samych błędów popełnia-
nych od lat. Chciałbym się dowiedzieć:

kto zdaje sobie sprawę ze szkodliwe- ■
go oddziaływania wielu instalacji na 
siebie,
kto odpowiada za wielkość i usytuo- ■
wanie ciągów kablowych,
dlaczego w projekcie budowlanym  ■
nie przewiduje się przejść dla insta-
lacji pomiędzy ścianami i stropami 
(praktyka jest taka, że jedni stawiają 
ściany, a inni je rozbijają).

 Według mnie jedynym rozwiąza-

Niedobra praktyka niem ww. problemów na budowie jest 
konieczność powoływania przez Polską 
Izbę Inżynierów Budownictwa zespo-
łów złożonych z doświadczonych człon-
ków Izby w projektowaniu i wykonaw-
stwie. Zespoły te powinny weryfikować 
projekty przed uzyskaniem przez inwe-
stora pozwolenia na budowę. Izba po-
winna też delegować swoich członków 
na kierowników budowy i inspektorów 
nadzoru i oczywiście brać odpowie-
dzialność za realizację budowy.
Powiem  prosto po inżyniersku  nale-
ży − skończyć z praktyką dobierania 
przez inwestorów swoich ludzi. Do-
brany  przez Inwestora członek Izby 
na budowie bardzo często ma trudny 
wybór, po której stronie  stanąć:  Prawa 
budowlanego czy realizacji inwesty-
cji −  można oczywiście powiedzieć-
po stronie Prawa budowlanego, ale 
na budowie i w życiu nie jest to takie 
oczywiste. Moim zdaniem najtrudniej 
usuwać przyczyny nieprawidłowości,  
najprościej karać.
 Dlaczego tak rzadko korzysta się 
z doświadczeń wielu krajów europej-
skich w zakresie powoływania inży-
niera kontraktu na etapie tworzenia 
dokumentacji.

Z. b.

Prawo

Życzymy naszym Czytelnikom pełnych radości Świąt, a w Nowym Roku 2009 dobrego zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności − we własnych domach, na budowach i w biurach.

Wydawnictwo PIIB

List czytelnika
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W myśl postanowień usta-
wy z dnia 19 września 
2007 r. o zmianie ustawy 
Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373), świa-
dectwo charakterystyki energetycz-
nej budynku może sporządzać osoba, 
która:
1)  posiada pełną zdolność do czynno-

ści prawnych;
2)  ukończyła co najmniej studia ma-

gisterskie, w rozumieniu przepisów 
o szkolnictwie wyższym;

3)  nie była karana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, wiarygodno-
ści 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 bu-
downictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej.

 Za równorzędne z odbyciem szkole-
nia oraz złożeniem z wynikiem pozy-
tywnym egzaminu uznaje się ukończe-
nie, nie mniej niż rocznych, studiów 
podyplomowych na kierunkach: ar-
chitektura, budownictwo, inżyniera 
środowiska, energetyka lub pokrewne 
w zakresie audytu energetycznego na 

potrzeby termomodernizacji oraz oce-
ny energetycznej budynków.
 Obywatel państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkow-
skiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, może dokonywać oceny 
energetycznej budynku albo lokalu 
mieszkalnego i sporządzać świadec-
two charakterystyki energetycznej 
budynku albo lokalu mieszkalnego 
po uznaniu kwalifikacji nabytych 
w tych państwach, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 
r. o zasadach uznawania nabytych 

Kto będzie mógł 
wystawić świadectwo?
Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, 
niezależnego eksperta, ważnym 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego 
budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający 
tym budynkiem, a także jego właściciel. Do sporządzania świadectw uprawniona będzie 
automatycznie zgodnie z ustawą grupa osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania - około 80 tys. osób. Do tego dojdzie grupa osób które przeszkolą się 
i zdadzą egzamin. ponadto w II połowie 2009 r. zakończy się pierwsza edycja studiów 
podyplomowych (na uczelniach z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego programem) uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy prawo budowlane.

wymagania, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o uprawnienia do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej:

w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów regulowanych (Dz.U. nr 
87, poz. 954, z późn. zm.).

Stan na 24 listopada 2008 r. 
Źródło: www.mi.gov.pl

Uwaga: PIIB podejmuje działania na 
rzecz rozszerzenia kręgu członków 
Izby uprawnionych do sporządza-
nia świadectw energetycznych (patrz 
str. 7).

Prawo

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospo-
darczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
ukończenie studiów magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
ukończenie szkolenia ukończenie, co najmniej

rocznych studiów podyplo-
mowych na
kierunkach:
- architektura
- budownictwo
- inżynieria środowiska
- energetyka
lub pokrewne, w zakresie 
audytu energetycznego na 
potrzeby termomodernizacji 
oraz oceny energetycznej 
budynków.

Posiadanie uprawnień
budowlanych do projektowania  
w specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- instalacyjnej

zdanie egzaminu
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październik
7  
października 
2008 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III CZp 80/08

Przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu (art. 3051–3054 k.c.) dopuszczalne było nabycie w drodze zasie-
dzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III CZp 95/08
 
osobie, która złożyła oświadczenie wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości po cenie określonej w zawiadomieniu 
(art. 29 ust. 1d) w związku z art. 29 ust. 1c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, t.j. dz.u. z 2007 r. nr 231, poz. 1700) i w związku z tym korzysta z pierwszeństwa uregulowanego 
w art. 29 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.

15  
października 
2008 r.
Sejm uchwalił

Ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustawa dotyczy zwolnienia rolników z tzw. renty planistycznej w przypadku nieodpłatnego przeniesienia własności 
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę.

ustawę przekazano do Senatu. wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

16  
października 
2008 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt III CZp 91/08
 
w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu po-
wstałego wskutek przebudowy strychu, stanowiącego przedmiot własności wspólnej, legitymacja bierna przysługuje 
wspólnocie mieszkaniowej.

21  
października 
2008 r.
rada Ministrów 
przyjęła

projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noc-
legowni i domów dla bezdomnych
 
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie korzystnych zmian w wysokości wsparcia finansowego, jakie inwestorzy będą 
mogli otrzymać na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. wyniesie 
ono od 30–50 proc. (a nie jak dotąd 20–40 proc.) kosztów inwestycji. nowym rozwiązaniem będzie także możliwość 
pozyskiwania przez gminy, z pomocą finansową budżetu państwa, mieszkań komunalnych nieposiadających statusu 
lokali socjalnych. Gminy będą mogły ponadto kupować całe budynki mieszkalne, a nie tylko poszczególne lokale. Gmi-
na, powiat lub organizacja pożytku publicznego będą mogły pozyskać mieszkanie chronione poprzez inwestycję pole-
gającą na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania budynku. Gminy będą mogły także otrzymać wsparcie 
finansowe na tworzenie mieszkań komunalnych w ramach inwestycji prowadzonej przez towarzystwo budownictwa 
społecznego. nowe przepisy wprowadzają także możliwość refinansowania zakupu przez gminę lokalu lub budynku, 
jeżeli przedsięwzięcie zostało dokonane przed upływem 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wparcie finansowe.

24  
października 
2008 r.
weszły w życie

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
omówiona w kalendarium w „iB” nr 11/2008

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszcza-
nych w biuletynie Zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)

rozporządzenie określa wzory zamieszczanych w Biuletynie zamówień Publicznych:
ogłoszenia o zamówieniu, ■
uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, ■
ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, ■
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ■
ogłoszenia o konkursie, ■
ogłoszenia o wynikach konkursu, ■
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.  ■

wymienione wzory dotyczą zamówień publicznych oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)

rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych infor-
macji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
zgodnie z rozporządzeniem zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. udostęp-
nienie może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem 
lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego

Kalendarium
Prawo



Do wyboru 3 tematy: 

prawo budowlane 
prawo nieruchomości  
zamówienia publiczne 

Newsletter wysyłamy co 7 dni. Dla wymagają-
cych informacji na bieżąco także w trybie pilnym.

www.ABC.com.pl/newsletter

Newsletter 
Prawa 
Budowlanego

Bezpłatny przegląd 
aktualności na e-maila!

 zmiany w prawie 
 orzeczenia 
 odpowiedzi na pytania

Grudzień 2008 inżynier Budownictwa

przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgod-
nie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgo-
dy zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu 
lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego 
nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wy-
borem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco 
utrudnione, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wska-
zuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)

zmianie uległa wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. zgodnie z nowym 
brzmieniem § 1 rozporządzenia wysokość wpisu od odwołania wno-
szonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawy lub usługi, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania urzędowi oficjalnych Publi-
kacji wspólnot europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy 
lub usługi, wynosi 7500 zł. jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza ww. kwotę – wysokość wpisu wynosi 15 000 zł.
z kolei wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależ-
niony obowiązek przekazywania urzędowi oficjalnych Publikacji 
wspólnot europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty bu-
dowlane, wynosi 10 000 zł. jeżeli zaś  wartość zamówienia jest rów-
na lub przekracza ww. kwotę – wysokość wpisu wynosi 20 000 zł.

28  
października 
2008 r.
ogłoszono

Ustawę z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach 
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez 
przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 192, poz. 1182)

ustawa realizuje wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listo-
pada 2006 r. i uchyla art. 5, co pozwoli na przekazywanie gminom 
nieruchomości przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki na za-
sadach ogólnych, czyli wymagać będzie zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. 

ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,  
tj. 12 listopada 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. 
w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji budownictwa 
i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz.U. z 2008 r. Nr 
192, poz. 1185)

rozporządzenie zakłada upoważnienie instytutu Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania nabytych w pań-
stwach członkowskich unii europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwach członkowskich europejskiego Porozumienia o wol-
nym Handlu (eFta) – stronach umowy o europejskim obszarze 
Gospodarczym – kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa-
nych:

operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, ■
operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobeto- ■
nu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewnych,
montera rusztowań. ■

rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia, tj. 12 listopada 2008 r.

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw

ustawa weszła w życie z dniem 15 listopada 2008 r.
omówiona w kalendarium w „iB” nr 11/2008
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30 
października 
2008 r.
ogłoszono

Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt p 2/08, dotyczący nieodpłatnego prze-
kazania przez pkp SA nieruchomości gminie (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1196)

trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” jest niezgodny z art. 2 i art. 165 konstytucji oraz 
z art. 4 ust. 2 i 6 europejskiej Karty Samorządu lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. w po-
zostałym zakresie trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
w przedmiotowej sprawie PKP Sa chciały doprowadzić do nieodpłatnego przejęcia przez gminy Gryfino i Świdnik zadłużo-
nych oraz wymagających remontu nieruchomości. w ocenie trybunału narzucenie gminie, w oderwaniu od jej woli, statusu 
właściciela nieruchomości wraz ze wszystkimi obciążeniami narusza fundamentalne dla obrotu cywilnoprawnego zasady 
i jest niezgodne z konstytucją. trybunał podkreślił, że zarówno gminy, jak i skomercjalizowane przedsiębiorstwo PKP Sa wy-
stępują w sporze jako podmioty prywatnoprawne, dysponujące własnym majątkiem, nie zaś jako podmioty publicznopraw-
ne, należy więc kwestionowany przepis ocenić z punktu widzenia standardów prawa prywatnego, szczególnie prawa cywil-
nego. zdaniem trybunału doprowadzenie do nabycia przez gminę, nawet wbrew jej woli, własności nieruchomości stanowi 
oczywiste naruszenie równorzędności podmiotów, podstawowej zasady prawa cywilnego, stanowiącej zarazem cechę po-
zwalającą odróżnić stosunki cywilnoprawne od stosunków publicznoprawnych. Skutkiem uznania niezgodności z konstytu-
cją kwestionowanego przepisu jest eliminacja go z porządku prawnego i niemożność zastosowania w tzw. sprawach w toku, 
a więc postępowaniach toczących się jeszcze, niezakończonych prawomocnym wyrokiem.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa 
tunelu (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1192)

rozporządzenie określa elementy oraz tryb postępowania z dokumentacją bezpieczeństwa tuneli o długości powyżej 
500 m, położonych w transeuropejskiej sieci drogowej. 
zgodnie z rozporządzeniem dokumentację bezpieczeństwa sporządza się na etapie: projektowania, budowy, użytkowania.
na poziomie projektowania zawiera ona: analizę techniczno-ruchową tunelu; opinię w zakresie przewozu ładunków 
niebezpiecznych; opinię w sprawie bezpieczeństwa w tunelu, sporządzoną przez niezależnego eksperta lub jednost-
kę, wyspecjalizowaną w tym zakresie. na etapie budowy dokumentacja zawiera ponadto: opis organizacji zarządzania 
tunelem oraz instrukcje, dotyczące użytkowania i utrzymania tunelu, określone przez zarządzającego tunelem, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania tunelu; plan postępowania awaryjnego, opracowany przy udziale służb ra-
towniczych. dokumentacja bezpieczeństwa tunelu będącego na etapie użytkowania zawiera dodatkowo: sprawozda-
nie i analizę w sprawie pożarów i wypadków w tunelu, w których są ranni lub zabici albo w których naruszona została 
konstrukcja tunelu; wykaz przeprowadzonych ćwiczeń bezpieczeństwa i analizy wyciągniętych z nich wniosków. 

rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 listopada 2008 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia pełnomocnika Rządu do spraw 
budowy Dróg krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1190)

rozporządzenie znosi Pełnomocnika rządu do spraw Budowy dróg Krajowych i autostrad.

rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 listopada 2008 r.

jednolity tekst ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194)

31  
października 
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji 
substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. z 2008 r. Nr 183, poz. 1142)

rozporządzenie określa:
sposób monitorowania wielkości emisji, ■
częstotliwość przekazywania danych dotyczących monitorowanych wielkości emisji, ■
zakres informacji zawartych w rocznym raporcie, ■
formę i układ rocznego raportu, ■
sposób weryfikacji rocznych raportów. ■

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

listopad
3  
listopada 
2008 r.
ogłoszono

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 196, poz. 1217)

rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty m.in. za:
gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, ■
substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi, ■
wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi, ■
umieszczenie odpadów na składowisku, ■
pobór wody podziemnej, ■
pobór wody powierzchniowej śródlądowej, ■
powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opado- ■
we lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne.

od nowego roku o 2,5 proc. (czyli o wskaźnik inflacji z 2007 r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska.

rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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6  
listopada 
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regu-
laminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)

zmiana dotyczy wyznaczania terminu posiedzenia Krajowej izby odwoławczej. dodany ust. 1a w § 11 przewiduje, że 
w przypadku odwołań wniesionych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, o szczególnym znaczeniu dla interesu 
publicznego, na wniosek zamawiającego, prezes Krajowej izby odwoławczej może wyznaczyć termin posiedzenia izby 
w najbliższym możliwym terminie.

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

13  
listopada 
2008 r. 
ogłoszono

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytko-
wą oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)

rozporządzenie określa metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czę-
ści budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposób sporządzania i wzory świadectw ich 
charakterystyki energetycznej.
zgodnie z rozporządzeniem świadectwo charakterystyki energetycznej będzie sporządzane w formie pisemnej i elektronicz-
nej i będzie się składało z sześciu części. część pierwsza określi m.in. rodzaj budynku i jego adres, rok zakończenia budowy/
oddania do użytkowania, wartość wskaźnika eP dla budynku ocenianego (wskazującego roczne zapotrzebowanie na energię, 
wyrażone w kwh/m2/rok) oraz jego porównanie z odpowiednią wartością referencyjną, datę wystawienia i ważności świadec-
twa oraz dane sporządzającego świadectwo. część druga – charakterystyka techniczno-użytkowa budynku – określi m.in. 
przeznaczenie budynku i jego powierzchnię użytkową, kubaturę budynku i liczbę kondygnacji, rodzaj konstrukcji budynku 
oraz poszczególne instalacje (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody). część trzecia poświęcona będzie charakte-
rystyce energetycznej budynku – określi np. zapotrzebowanie na energię końcową. w części czwartej ma się znaleźć ocena 
charakterystyki energetycznej budynku, czyli określenie obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwot-
nej i porównanie jej z wartościami referencyjnymi. część piąta będzie zawierała uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię końcową. w części szóstej znajdzie się informacja na temat podstawy prawnej, według której  
sporządzono świadectwo. 

rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)

zmiany w rozporządzeniu z 2003 r. (dz.u. nr 120, z 2003 r., poz. 1133) dotyczą zakresu projektu architektoniczno-bu-
dowlanego.
Poprzez zmianę § 11 ust. 2 pkt 7 doprecyzowano, że przy przedstawianiu rozwiązań zasadniczych elementów
wyposażenia budowlano-instalacyjnego, należy przedstawić:
1.  dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrzne-

go z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie,
2.  dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klima-

tyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z 
tymi urządzeniami.

w § 11 ust. 2 pkt 9 określono jednoznacznie, że charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego (która należało przed-
stawiać również w obecnie obowiązującym stanie prawnym) musi zostać opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej od-
rębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, a 
więc zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie podpisanym przez Ministra infrastruktury 6 listopada 2008 r.
nałożono również wymóg, w § 11 ust. 2 pkt 10a, aby w stosunku do obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m², w 
części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego przedstawić analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowych, odnawialnych źródeł energii, a także możliwości zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bez-
pośredniego lub blokowego ogrzewania. wymóg ten wynika wprost z art. 5 dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 
2002/91/we z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków., której postanowienia wdrażane 
są przez zmienione rozporządzenie.
natomiast w części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego zmiany mają następujący zakres:
1.  rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, 

mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród powinny być przedstawiane również w przypadku bu-
dynków wentylowanych i klimatyzowanych, a nie tylko, jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym, w przypadku 
budynków ogrzewanych (zmiana § 12 ust. 1 pkt 3),

2.  należy przedstawić w projekcie również instalacje i urządzenia budowlane chłodnicze i klimatyzacyjne (zmiana § 12 
ust. 1 pkt 5 lit. a).

rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych z 2002 r. (dz.u. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zmieniono 
zakres podmiotowy, zawarty w § 2, określający kiedy należy stosować przepisy tego rozporządzenia. zmiana ust. 2 i do-
danie ust. 3a określają jakie budynki i w jakim zakresie wymagania odnośnie budynków mogą być spełnione w sposób 
inny niż określony w rozporządzeniu. otóż zgodnie z tymi przepisami przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 
i zmianie sposobu użytkowania: 
1.  Budynków o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 1000 m² oraz budynków przekraczających tę powierzchnię, 

o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: dz.u. z 2006 r.
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nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj. budynków: 
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, 
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, 
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce bu-
dowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę mogą być spełnione w sposób inny niż okre-
ślony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo 
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendan-
tem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio 
do przedmiotu tej ekspertyzy.
2.  Budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m², innych niż wymienione powyżej również istnieje możliwość 

spełnienia wymagań w sposób inny niż określony w rozporządzeniu zgodnie ze wskazaniami ekspertyz i po uzgodnie-
niach, o których mowa w powyższym punkcie. nie dotyczy to jednak wymagań charakterystyki energetycznej budynku, 
które muszą być spełnione w taki sposób, jak określono w rozporządzeniu.

natomiast w dotychczasowym stanie prawnym nie rozróżniano budynków na te o powierzchni użytkowej do i powyżej 
1000 m² oraz nie było odniesienia do charakterystyki energetycznej budynków.
zmiany dokonane w § 118 (dodany ust. 3), § 133 (dodany ust. 9 i 10), § 150 (zmieniony ust. 3), § 151 (zmieniony ust. 1 i dodane ust. 
5-7), § 154 (zmieniony ust. 1 i dodane ust. 10 i 11), § 155 (zmieniony ust. 3), § 180a (dodany cały przepis) dotyczą zmian parame-
trów wymagań dla instalacji znajdujących się lub projektowanych w budynkach, mających na celu dostosowanie przepisów do 
wymagań dyrektywy. zmiany w § 151 i 154 − precyzują warunki stosowania dla rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji urządzeń do odzyskiwania ciepła oraz recyrkulacji powietrza, a także warunki efektywnego stosowania wentyla-
torów poprzez określenie dopuszczalnej mocy właściwej wentylatorów. dodanie § 180a − powoduje określenie szczegółowego 
wymagania precyzującego zasady projektowania instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej, prowadzące 
do limitowania energii zużywanej w budynkach na potrzeby oświetlenia, przy zachowaniu jako nadrzędnych potrzeb zdrowot-
no-użytkowych, a także umożliwiającego dokonanie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia w tych budynkach 
z punktu widzenia wymagań standardu świadectwa charakterystyki energetycznej.
zmiany dokonane w § 321, § 328, § 329 (zmiana brzmienia całych przepisów) zmieniają przepisy działu Viii „Higiena i zdro-
wie” w zakresie ochrony przed zawilgoceniem budynku oraz oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. zmiana dotych-
czasowego brzmienia § 329  polega na usunięciu wymagania w zakresie limitowanego wskaźnika sezonowego zapotrze-
bowania energii na cele grzewcze odnoszącego się do budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i ustalenia dla 
wszystkich budynków jednolitego alternatywnego podejścia do spełniania wymagań techniczno-budowlanych związa-
nych z racjonalizacją użytkowania energii.
wprowadzono również zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia „wykaz Polskich norm przywołanych w rozporzą-
dzeniu”. zmiany te spowodowane zostały dostosowaniem przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu Polskich 
norm i mają następujący zakres:
1.  normy przywołane w § 134 ust. 1 rozporządzenia (lp. 20 załącznika) zostały wykreślone i zastąpione następujący-

mi normami: Pn-en iSo 10077-1:2007 „cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – obliczanie współczyn-
nika przenikania ciepła – część 1: postanowienia ogólne”; Pn-en iSo 10077-2:2005 „cieplne właściwości użytkowe 
okien, drzwi i żaluzji – obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 2: Metoda komputerowa dla ram”; Pn-
en 12831:2006 „instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” (do 31 
grudnia 2008 dopuszcza się stosowanie dotychczas obowiązującej normy Pn-B-03406:1994).

2.  normy przywołane w § 329 ust. 5 rozporządzenia oraz pkt 1.1 i 1.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia „wymagania izo-
lacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” (lp. 57-59 załącznika nr 1) zostały uchylone.

3.  norma przywołane w pkt 2.2.1-2.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia (lp. 60 załącznika nr 1) została zastąpiona nor-
mą Pn-en iSo 13788:2003 „cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku 
– temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa – Metody obliczania".

nowe brzmienie otrzymał również załącznik nr 2 do rozporządzenia „wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymaga-
nia związane z oszczędnością energii”. zmiana wymagań określonych załączników oraz powyższych przepisów spowo-
duje m.in.:
-  zaostrzenie wymagań cząstkowych w zakresie izolacyjności cieplnej ścian i okien.
- ograniczenie kondensacji pary wodnej.
- zaostrzenie wymagania w zakresie szczelności cieplnej przegród okiennych i drzwiowych na przenikanie powietrza.
umożliwi ona również dokonanie oceny energetycznej budynków z punktu widzenia wspomnianego na początku roz-
porządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prawo

UWAGA: 
W kolejnych numerach miesięcznika będziemy w komentarzach przybliżać przepisy prawne związane 
ze sporządzaniem świadectw energetycznych. (red.)
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Komisje infrastruktury oraz 
Samorządu Terytorialne-
go i Polityki regionalnej 18  
i 19 listopada br. rozpatrzy-
ły sprawozdanie podkomi-
sji nadzwyczajnej o komi-
syjnym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz zakończyły 
pierwsze czytanie przygoto-
wanego projektu, złożonego 
przez Komisję Nadzwyczają 
„Przyjazne Państwo”. 
 Zniesienie obowiązku uzyskiwania 
pozwolenia na budowę, zniesienie in-
stytucji zatwierdzania projektu w dro-
dze decyzji administracyjnej oraz 
zniesienie konieczności uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie – to głów-
ne założenia projektu po zmianach 
podkomisji, które różnią go od do-
tychczasowych uregulowań prawnych, 
a mają przyczynić się do ułatwień 
w prowadzeniu procesu inwestycyj-
nego w zakresie Prawa budowlanego, 
przy równoczesnym zapewnieniu jego 
odpowiedniego nadzoru i kontroli. 
Proponowane zmiany nakładają więk-
szą odpowiedzialność na projektanta,  
inwestora oraz kierownika budowy. 
 Jak nadmieniła Aldona Młyńczak, 
przewodnicząca podkomisji nadzwy-
czajnej: Projekt zawiera wyliczenie 
robót budowlanych, do wykonania 
których nie będzie wymagane ich zgło-
szenie oraz wyliczenie rodzajów robót, 
które nie wymagają sporządzenia pro-
jektu budowlanego. Projekt nowelizacji 
przewiduje, iż roboty budowlane będzie 
można rozpocząć w terminie 30 dni po 
zgłoszeniu do właściwego organu o za-
miarze wykonywania tych robót i bra-
ku wydania przez ten organ sprzeciwu. 
Jednocześnie należy złożyć odpowied-
nie oświadczenie o posiadaniu prawa 
do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, a projekt budowla-
ny musi spełnić wymagania określone 
w zgodzie urbanistycznej, jeśli jest ona 
wymagana. Wprowadzono również 

określenie definicji zgody urbanistycz-
nej oraz definicję rejestracji budowy. 
 Pozwolenie na budowę ma zostać 
zastąpione uproszczoną procedurą 
wpisu do rejestru robót budowlanych 
polegającą na przyjęciu zgłoszenia bez 
sprzeciwu (jeśli budowa nie wpływa na 
środowisko) lub wydaniu decyzji o reje-
stracji budowy (jeśli budowa wpływa na 
środowisko), która musi być poprzedzo-
na uzyskaniem decyzji środowiskowej.
 Zniesienie natomiast konieczno-
ści uzyskiwania pozwolenia na użyt-
kowanie w praktyce ma oznaczać, iż 
zakończenie budowy wymagać będzie 
tylko zawiadomienia odpowiedniego 
organu o zakończeniu budowy. Brak 
reakcji organu w ciągu 21 dni oznaczać 
ma jego zgodę. W konsekwencji obiekt 
budowlany będzie mógł być oddany do 
użytku praktycznie natychmiast po 
faktycznym zakończeniu budowy. Wy-
jątki proponowanej zmiany dotyczą 
samowoli budowlanej oraz przystą-
pienia do użytkowania obiektu przed 
zakończeniem wszystkich robót (jest 
to bardzo istotne w przypadku np. in-
westycji wieloobiektowych).
 Jak powiedział uczestniczący w po-
siedzeniu minister Olgierd Dziekoński: 
Projekt po uwzględnieniu poprawek 
podkomisji jest zgodny z istotą przygo-
towywanego projektu rządowego.
 Wśród przyjętych podczas pierw-
szego czytania poprawek znalazł się 
m.in. zapis o tym, iż wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta jest obowiązany 
do rozważenia, czy zamierzona zmia-
na funkcji użytkowej, obiektu budow-
lanego nie wywiera wpływu na środo-
wisko, uzasadniającego zastosowanie 
przepisów ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, która implementuje unij-
ną Dyrektywę 85/337/EWG, a w razie 
uznania, że zamierzona zmiana funkcji 
użytkowej wywiera wpływ na środo-

Z Prac KomiSji SejmowycH

uchwała Senatu o stanowisku 
w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynie-
rów budownictwa oraz urba-
nistów oraz ustawy – Prawo 
budowlane została rozpatrzona na 
posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
4 listopada br. 
 Z zaproponowanych przez Senat 
4 poprawek Komisja wniosła o przyję-
cie wszystkich.

 Wśród zmian znalazły się m.in. zapis 
stanowiący, że do kompetencji samorzą-
dów zawodowych architektów, inżynie-
rów budownictwa i urbanistów należy 
również uznawanie kwalifikacji zawo-
dowych cudzoziemców niebędących 
obywatelami państw członkowskich  
oraz, poprawka rozszerzająca obowiązek 
poinformowania o świadczeniu usług 
transgranicznych właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na 
inżynierów budownictwa i urbanistów.

 Procedowana ustawa, której celem 
jest wdrożenie Dyrektywy 2005/36/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r., zakłada nadanie 
równych kompetencji izbom architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów. Projekt jest komplementar-
ny z ustawą o zasadach uznawania kwa-
lifikacji zawodowych z dnia 18 marca 
2008 r. oraz zgodny z prawem unijnym.

wisko, organy te obowiązane są zwró-
cić się do właściwego miejscowego 
regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska o zajęcie stanowiska. Kolejne 
poprawki dotyczyły wyszczególnienia, 
kiedy nie jest konieczne zgłoszenie. 
Nie wymagają zgłoszenia, lecz wyma-
gają ustanowienia kierownika budo-
wy roboty budowlane polegające na: 
remoncie obiektu budowlanego, jeżeli 
obejmuje on elementy konstrukcyjne; 
przebudowie lub remoncie instalacji 
elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, te-
lekomunikacyjnej oraz przewodów 
kominowych oraz roboty polegające 
na dociepleniu budynków o wysoko-
ści powyżej 12 m. Natomiast roboty 
budowlane, polegające na: przebudo-
wie obiektu budowlanego oraz wyko-
naniu instalacji elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz 
przewodów kominowych, również nie 
wymagają zgłoszenia, ale ustanowienia 
kierownika budowy i w razie potrzeby 
sporządzenia projektu budowlanego. 

MAłGORZATA SkURA
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Z godnie z art. 6471 § 5 kodeksu 
cywilnego zawierający umo-
wę z podwykonawcą oraz in-
westor i wykonawca ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę. Za-
sada powyższa odnosi się wyłącznie 
do umowy o roboty budowlane i nie 
może być rozciągana na umowę do-
stawy lub umowę sprzedaży materia-
łów lub narzędzi związanych z tymi 
robotami. Solidarny charakter zobo-
wiązania do zapłaty wynagrodzenia 
oznacza, że wierzyciel-podwykonawca 
może żądać całości lub części świad-
czenia od wszystkich wskazanych wy-
żej podmiotów (dłużników) łącznie, od 
kilku z nich lub od każdego z osobna, 
a zaspokojenie podwykonawcy przez 
którykolwiek z podmiotów zobowią-
zanych zwalnia pozostałych (art. 366 
§ 1 k.c.). Wszyscy dłużnicy solidarni 
pozostają zobowiązani aż do zupełne-
go zaspokojenia wierzyciela.
 Podwykonawca może zatem żądać 
zapłaty za wykonane roboty budow-
lane od inwestora, jeśli nie otrzymał 
jej od wykonawcy. Warunkiem jest 
udzielenie przez inwestora zgody na 
zawarcie przez wykonawcę umowy 
podwykonawczej1. Zgoda ta może być, 
jak wskazano w poprzedniej części ar-
tykułu, wyrażona w dowolny sposób, 
jak też, w świetle nowej linii orzeczni-
czej Sądu Najwyższego, bez względu 
na przedstawienie inwestorowi umo-
wy z podwykonawcą. Inwestor nie 
może zwolnić się od wypłaty całego 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
powołując się na to, że zapłacił wyna-
grodzenie należne podwykonawcom2. 
Odpowiedzialność inwestora wobec 
wykonawcy i wobec podwykonawcy 

wynika bowiem z dwóch różnych pod-
staw prawnych (w pierwszym przypad-
ku jest to umowa łącząca wspomniane 
strony, w drugim − art. 6471 § 5 k.c., 
statuujący gwarancyjną odpowiedzial-
ność solidarną inwestora). Inwestor 
może jednak podnosić przeciwko pod-
wykonawcy zarzuty oparte na treści 
umowy łączącej tego podwykonawcę 
i wykonawcę (art. 375 § 1 k.c.),  szcze-
gólnie zarzuty dotyczące prawidłowe-
go i terminowego wykonania przez 
podwykonawcę prac powierzonych mu 
przez wykonawcę (zarzuty wspólne 
dotyczące treści zobowiązania). Także 
rozwiązanie umowy łączącej inwestora 
z generalnym wykonawcą nie zwalnia 
tego ostatniego z obowiązków wynika-
jących z umowy o podwykonawstwo, 
a szczególnie od zapłaty wynagrodzenia.
 Problematyka wynagrodzenia słu-
żącego podwykonawcy tytułem wy-
konania umowy ma szerszy wymiar 
niż tylko zagadnienie solidarnej od-
powiedzialności inwestora za zapła-
tę tego wynagrodzenia. W pierwszej 
kolejności podnieść należy, że umowa 
o roboty budowlane,  w przeciwień-
stwie do umowy o dzieło, nie reguluje 
kwestii wynagrodzenia. Nie jest także 
możliwe odpowiednie stosowanie do 
umowy o roboty budowlane przepi-
sów o umowie o dzieło w części trak-
tującej o wynagrodzeniu ryczałtowym 
lub kosztorysowym. Art. 656 k.c., któ-
ry określa, które spośród przepisów 
o umowie o dzieło mogą być odpo-
wiednio stosowane do umowy o roboty 
budowlane, nie odnosi się bowiem do 
kwestii wynagrodzenia. Jak podkreśla 
się w orzecznictwie, przepis ten jest 
przepisem szczególnym i nie może być 
rozszerzająco interpretowany. Ma on 
w konsekwencji zastosowanie do wy-

Umowa o podwykonawstwo 
robót budowlanych, cz. II
Charakter i sposób określenia wysokości wynagrodzenia powinny być przez strony 
szczegółowo określone w zawartej umowie o roboty budowlane. podwykonawca może 
żądać zapłaty za wykonane roboty budowlane od inwestora, jeśli nie otrzymał jej od 
wykonawcy.

1   tak: wyrok Sądu najwyższego – izba cywilna z dnia 11.012008 r., V cSK 179/2007 Biuletyn Sądu najwyższego nr 5/2008; podobnie: uchwała Sądu 
najwyższego – izba cywilna z dnia 28.06.2006 r., sygn. akt iii czP 36/2006, oSnc 4/2007, poz. 52.

2 wyrok Sądu najwyższego – izba cywilna, sygn. akt cKn 1066/2000, „rzeczpospolita” nr 158/2008, str. F7.
3 Podobnie: wyrok Sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 22.04.1998 r., sygn. akt i aca 894/97, „Prawo Gospodarcze” nr 9/1998, str. 42.
4  wyrok Sądu najwyższego – izba cywilna z dnia 5.06.1998 r., sygn. akt iii cKn 534/97.

czerpująco wyliczonych roszczeń stron 
umowy o roboty budowlane i nie ma 
zastosowania do roszczeń wykonawcy 
o zapłatę należnego wynagrodzenia4. 
Brak w przepisie art. 656 § 1 k.c. odnie-
sienia do przepisów dotyczących okre-
ślenia wynagrodzenia przy umowie 
o dzieło rodzi ten skutek, iż umówione 
w umowie o roboty budowlane wyna-
grodzenie powinno być przez strony 
szczegółowo określone w zawartej 
umowie. Może być ono przy tym usta-
lone zarówno jako kosztorysowe, jak 
i ryczałtowe5. Dopuszczalne jest także 
odwołanie do innych mechanizmów 
określenia wynagrodzenia, np. jako 
kwota należna za wykonanie ustalo-
nego zakresu robót lub jako wynagro-
dzenie kosztorysowe z ustaloną górną 
granicą wysokości wynagrodzenia. 
Dopiero brak w umowie jakichkolwiek 
postanowień odnośnie do charakteru 
wynagrodzenia daje możliwość stoso-
wania przepisów dotyczących umowy 
o dzieło w drodze analogii6. Postano-
wienia umowne w przedmiocie wyna-
grodzenia mają zatem kluczowe zna-
czenie dla określenia jego charakteru 
i wysokości, zasad zmiany tej wysoko-
ści czy też zasad płatności.
 Według art.  358 § 1 k.c. zobowiąza-
nia pieniężne na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej, w tym wysokość wynagro-
dzenia za wykonanie umowy o roboty 
budowlane, mogą być wyrażone tylko 
w pieniądzu polskim. Zasada waluto-
wości doznaje generalnego odstępstwa 
obrocie dewizowym. Dokonywanie 
w kraju między rezydentami (osoby fi-
zyczne mające miejsce zamieszkania 
w kraju oraz osoby prawne mające sie-
dzibę w kraju, a także inne podmioty 
mające siedzibę w kraju, posiadające 
zdolność zaciągania zobowiązań i na-
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5 wyrok Sądu najwyższego – izba cywilna z dnia 5.06.1998 r., sygn. akt iii cKn 534/97.
6 wyrok Sądu najwyższego – izba cywilna z dnia 15.06.2007 r., sygn. akt V cSK 63/2007, Biuletyn Sądu najwyższego nr 12/2007.

bywania praw we własnym imieniu; 
rezydentami są również znajdujące się 
w kraju oddziały, przedstawicielstwa 
i przedsiębiorstwa utworzone przez 
nierezydentów) rozliczeń w walutach 
obcych, z wyjątkiem rozliczeń między 
osobami fizycznymi, jeżeli nie mają one 
związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wymaga zezwolenia de-
wizowego, udzielanego w trybie ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizo-
we (art. 9 pkt 15). Co szczególnie istotne 
w dobie inwestycji infrastrukturalnych, 
finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, przepisy rozporządzenia Mi-
nistra Finansów o ogólnym zezwoleniu 
dewizowym tworzą uprawnienie do 
dokonywania w kraju, między rezyden-
tami, rozliczeń w euro, w zakresie środ-
ków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie EFTA, jak też innych 
środków przeznaczanych na współfi-
nansowanie projektów realizowanych 
przy udziale ww. środków. Pamiętać 
jednak należy, że to, ogólne zezwolenie 
ma zastosowanie w relacji między za-

mawiającym, który podlega przepisom 
ustawy o finansach publicznych, a wy-
konawcą, i nie rozciąga się na stosunek 
łączący wykonawcę z podwykonawcą, 
a to oznacza, że ten ostatni powinien 
uzyskać zezwolenie dewizowe. Decyzja 
o rozliczeniu w walucie obcej wiąże się 
także z ryzykiem związanym z różnica-
mi kursowymi, co może mieć istotne 
znaczenie dla realnej wartości uzyska-
nego przez podwykonawcę wynagro-
dzenia. Przepisy powyższe nie wyklu-
czają możliwości uczynienia z waluty 
obcej miernika wartości, za pomocą 
którego będzie określana wysokość wy-
nagrodzenia w złotych polskich na mo-
ment dokonywania rozliczeń.
 Stosowanie do umowy o robo-
ty budowlane tylko niektórych spo-
śród kodeksowych przepisów o umo-
wie o dzieło powoduje, że materii tej 
pierwszej umowy pozostawia się okre-
ślenie zasad współdziałania stron przy 
jej realizacji, w tym zasady odbioru 
wykonania robót przez wykonawcę 
i inwestora i płatności wynagrodzenia. 
Do ograniczenia wysokości należne-
go wynagrodzenia lub szkody wyrzą-

dzonej brakiem jego płatności może 
w konsekwencji przyczyniać się także 
nienależyte lub nieterminowe wyko-
nanie określonych umową obowiąz-
ków obu stron. Na szczególną uwagę 
zasługują w tym aspekcie zagadnienia 
zarówno wykonania zastępczego robót 
powierzonych podwykonawcy, skutku-
jące zmniejszeniem zakresu robót, jak 
też zwłoka wykonawcy w płatności wy-
nagrodzenia. Zasadą jest, że w sytuacji 
braku upoważnienia do wykonania 
zastępczego zawartego w umowie, 
co staje się jednak powoli powszechną 
praktyką, wykonanie takie może od-
bywać się tylko na podstawie upoważ-
nienia udzielonego przez sąd. Zgodnie 
z art. 480 k.c. w razie zwłoki dłużnika 
(tu: podwykonawcy) w wykonaniu zo-
bowiązania czynienia, wierzyciel (tu: 
wykonawca) może, zachowując rosz-
czenie o naprawienie szkody, żądać 
upoważnienia przez sąd do wykonania 
czynności na koszt dłużnika. Jedynie 
w wypadkach nagłych wykonawca 
może, zachowując roszczenie o napra-
wienie szkody, wykonać bez upoważ-
nienia sądu czynność na koszt podwy-
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konawcy lub usunąć na jego koszt to, 
co ten uczynił wbrew zobowiązaniu 
określonemu umową. Upoważnienie 
umowne obejmuje najczęściej prawo: 
1) zlecenia wykonania odpowiednich 
prac na koszt i ryzyko podwykonawcy 
innemu podmiotowi w celu usunięcia 
skutków opóźnienia, 2) jednostronne-
go zmniejszenia zakresu rzeczowego 
i finansowego robót powierzonych 
podwykonawcy, 3) przejęcia materia-
łów i obiektów związanych z tymcza-
sowymi pracami podwykonawcy znaj-
dujących się na terenie budowy w celu 
zakończenia realizacji robót na jego 
koszt i ryzyko. Przeciwwagą dla opisa-
nych uprawnień wykonawcy jest moż-
liwość żądania przez podwykonawcę 
zabezpieczenia płatności wynagrodze-
nia. Zgodnie z ogólną regułą art. 490 
k.c., jeżeli płatność wynagrodzenia 
stała się wątpliwa ze względu na stan 
majątkowy wykonawcy, podwykonaw-
ca może powstrzymać się z jego speł-
nieniem, dopóki druga strona nie za-
ofiaruje świadczenia wzajemnego lub 
nie da zabezpieczenia. Uprawnienie 
powyższe nie przysługuje, jeżeli zły 
stan majątkowy drugiej strony był zna-
ny w chwili zawarcia umowy. Także 
jeżeli wykonawca dopuszcza się zwło-
ki w wykonaniu swoich obowiązków, 
podwykonawca może wyznaczyć mu 
odpowiedni dodatkowy termin do wy-
konania z zagrożeniem, iż w razie bez-

skutecznego upływu wyznaczonego 
terminu będzie uprawniony do odstą-
pienia od umowy. Może również bądź 
bez wyznaczenia terminu dodatkowe-
go, bądź też po jego bezskutecznym 
upływie żądać wykonania zobowiąza-
nia i naprawienia szkody wynikłej ze 
zwłoki (art. 491 k.c.). Szczególne zasa-
dy ochrony daje również ustawa z dnia 
9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane. Brak wystarczają-
cej gwarancji zapłaty stanowi – w myśl 
art. 5 ust. 3 tego aktu – przeszkodę 
w wykonywaniu robót budowlanych 
z przyczyn dotyczących zamawiające-
go i uprawnia wykonawcę do żądania 
wynagrodzenia na podstawie art. 639 
kodeksu cywilnego. Stosownie do tre-
ści tego przepisu wykonawca nie może 
odmówić zapłaty wynagrodzenia 
mimo niewykonania robót, jeżeli pod-
wykonawca był gotów je wykonać, lecz 
doznał przeszkody z przyczyn dotyczą-
cych wykonawcy. Jednak w wypadku 
takim wykonawca może odliczyć to, co 
podwykonawca oszczędził z powodu 
niewykonania przedmiotu umowy. 
 Płatność należnego podwykonawcy 
wynagrodzenia, co oczywiste, dokony-
wana jest na podstawie faktury VAT. 
Faktura powinna być wystawiona nie 
później niż w 7 dni od dnia zakończe-
nia wykonywania usługi, tu: zależnie 
od treści umowy – odbioru robót przez 
wykonawcę lub łącznie wykonawcę 
i inwestora albo wystawienia świadec-
twa płatności. W praktyce wymaga się 
często w umowach, by załącznikiem, 
a zarazem podstawą wystawienia fak-
tury, były protokoły odbioru częścio-
wego lub końcowego robót, jak też wy-
magane do przekazania inwestorowi 
atesty, aprobaty techniczne czy certy-
fikaty. Od istnienia tych załączników 
uzależniana jest często w umowie płat-
ność wynagrodzenia. Jeżeli wykona-
nie umowy opiera się na określonych 
standardach umownych, np. FIDIC, 
podstawę faktury stanowi często świa-
dectwo (certyfikat) płatności, potwier-
dzające prawo ubiegania się o zapłatę, 
wystawiane po dokonaniu odbioru 
technicznego przez inspektora nad-
zoru i potwierdzeniu przez inwestora 
obmiarów i odbioru dokonanego przez 
wykonawcę. Z punktu widzenia obo-
wiązku wystawienia faktury w 7 dni 
od dnia zakończenia wykonywania 
usługi istotne jest, by za dokumenty 
stanowiące podstawę jej wystawienia 
i potwierdzające wykonanie umowy 
przez podwykonawcę uznawać nie tyl-
ko protokół odbioru robót, ale również 
łącznie z tym dokumentem protokół 
obmiarów i certyfikat płatności.

 Coraz częstszą formułą płatności 
wynagrodzenia należnego podwyko-
nawcy, w związku z obawą inwestora 
o pociągnięcie go do solidarnej odpo-
wiedzialności za płatność wynagro-
dzenia na rzecz podwykonawcy, jest 
dokonywana przez wykonawcę cesja 
wierzytelności tytułem wynagrodze-
nia należnego mu od inwestora w czę-
ści odpowiedniej do zakresu podwyko-
nawstwa. Przelew taki może dotyczyć 
wierzytelności niewymagalnych lub 
przyszłych. W razie takiego charakte-
ru przedmiotu cesji istotne jest umow-
ne skoordynowanie harmonogramów 
robót i rozliczeń przyjmowanych przez 
wykonawcę i podwykonawcę. W in-
nym przypadku podwykonawca, mimo 
zakończenia wykonania swojej umo-
wy, będzie zmuszony oczekiwać na 
płatność aż do momentu, kiedy wyko-
nawca przedstawi od odbioru z reguły 
szerszy w stosunku do zakresu realizo-
wanego przez podwykonawcę front ro-
bót i uzyska prawo wystawienia swojej 
faktury, a należność nią stwierdzona 
stanie się wymagalna. Środkiem mani-
pulacji we wzajemnych rozliczeniach 
mogą być także formy, w jakich bę-
dzie się wymagać wniesienia gwaran-
cji należytego wykonania umowy lub 
gwarancji usunięcia wad i usterek. Je-
żeli podwykonawca, zgodnie z zawartą 
umową, będzie miał takie zabezpie-
czenie wnieść w gotówce albo zostanie 
ono utworzone z kwot zatrzymanych 
(potrąconych z kolejnych faktur), to 
w sytuacji gdy wykonawca swoje za-
bezpieczenie przedstawi inwestorowi 
np. w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, może to prowadzić 
w istocie do kredytowania realizacji 
kontraktu głównego ze środków wyko-
nawcy. Również w odniesieniu do tych 
kwestii istotną rolę odgrywa w kon-
sekwencji znajomość przez podwyko-
nawcę warunków kontraktu głównego 
łączącego inwestora z wykonawcą albo 
co najmniej znajomość specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
 Jak wynika z powyższego, nie tylko 
wysokość wynagrodzenia, ale i spo-
sób jego ukształtowania i płatności 
stanowią jeden z głównych obszarów 
negocjacji i treści umowy o roboty bu-
dowlane. Zagadnienie to nie umniejsza 
jednak rangi pozostałych obowiązków 
stron umowy o podwykonawstwo ro-
bót budowlanych, o czym będzie mowa 
w kolejnej części artykułu.

MICHAł bEHNkE
radca prawny

Prawo



25Grudzień 2008 inżynier Budownictwa



26 inżynier Budownictwa Grudzień 2008

p rawo krajowe nie we wszyst-
kich przypadkach daje jed-
noznaczną interpretację 
pojęć, toteż  trzeba sięgać 

do norm wspólnotowych i upewnić 
się, czy są to roboty budowlane lub 
usługi, zdefiniowane w Dyrektywie 
2004/18/WE. Zastosowanie dyrektyw 
dla przypadków wątpliwych będzie 
zgodne z orzecznictwem Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości, który 
w jednym z orzeczeń wskazał, że: Na 
bezwarunkowe i wystarczająco precy-
zyjne przepisy dyrektywy, wobec braku 
w wyznaczonych terminach przepisów 
wykonawczych, można się powołać 
wobec wszelkich przepisów prawa kra-
jowego niezgodnych z dyrektywą (…) 
Zatem jednostki są uprawnione do po-
woływania się przed sądem krajowym, 
wobec danego Państwa Członkowskiego 
na przepisy dyrektywy, które wydają się 
z punktu widzenia ich treści bezwarun-
kowe i wystarczająco precyzyjne, za-
wsze wtedy, gdy pełne jej stosowanie nie 
jest skutecznie zapewnione, to znaczy 
nie tylko w przypadku braku transpo-
zycji lub nieprawidłowej transpozycji, 

lecz także w przypadku, gdy przepisy 
krajowe, które prawidłowo transponują 
tę dyrektywę, nie są stosowane w sposób 
prowadzący do osiągnięcia rezulta-
tu, któremu ona służy (TS; C-430/04 
z dnia 8 czerwca 2006 r.).
 Zamówienia publiczne, które udzie-
lają instytucje zamawiające działające 
w sektorach gospodarki wodnej, ener-
getyki, transportu i usług pocztowych 
i które wchodzą w zakres tych działal-
ności, objęte są odrębną Dyrektywą 
2004/17/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 31 marca 2004 r., koordynu-
jącą procedury udzielania zamówień 
publicznych przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, ener-
getyki, transportu i usług pocztowych.
 Dyrektywa 2004/18 skierowana 
jest do państw członkowskich UE. 
W preambule do Dyrektywy 2004/18/
WE parlamentu Europejskiego i Rady 
z 31 marca 2004 r. w sprawie koordy-
nacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz.U. UE L z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) czytamy, że dyrekty-
wa oparta jest na orzecznictwie Try-

bunału Sprawiedliwości, szczególnie 
na orzecznictwie dotyczącym kryte-
riów udzielania zamówień, wyjaśnia-
jącym możliwości zaspokajania przez 
instytucje zamawiające potrzeb zain-
teresowanych odbiorców publicznych, 
w tym w zakresie aspektów ochrony 
środowiska lub aspektów społecznych, 
pod warunkiem że kryteria takie są 
związane z przedmiotem zamówienia. 
kryteria te nie przyznają instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swo-
body wyboru, są wyraźnie określone 
i zgodne z fundamentalnymi zasada-
mi. państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby udział podmiotu pra-
wa publicznego, jako oferenta w pro-
cedurze udzielania zamówienia pu-
blicznego, nie powodował zakłócenia 
konkurencji w stosunku do oferentów 
prywatnych.
 Przed rozpoczęciem procedury 
udzielania zamówienia instytucje za-
mawiające mogą, przy wykorzystaniu 
dialogu technicznego, poszukiwać lub 
korzystać z doradztwa, które może 
znaleźć zastosowanie w trakcie przy-
gotowywania specyfikacji, pod warun-
kiem jednak, że takie doradztwo nie 
spowoduje ograniczenia konkurencji.
 Z uwagi na różnorodność zamó-
wień na roboty budowlane instytucje 
zamawiające powinny mieć możli-
wość oddzielnego lub łącznego udzie-
lania zamówień na zaprojektowanie 
oraz wykonanie robót budowlanych. 
Nie jest zamierzeniem dyrektywy 
przesądzenie o łącznym lub oddziel-
nym udzielaniu zamówień. Decyzja 
o udzieleniu zamówień oddzielnie lub 
łącznie musi zostać podjęta w oparciu 

Zamówienia publiczne 
na roboty budowlane i usługi w Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE, cz. I

bez znajomości dyrektyw 
parlamentu Europejskiego 
i Rady, działając wyłącznie 
na podstawie przepisów 
prawa krajowego, można 
naruszyć przepisy prawa 
wspólnotowego.

Budowa obwodnicy warszawy
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o kryteria jakościowe i ekonomiczne, 
które mogą być określone przez prawo 
krajowe. 
 We wstępie do dyrektywy czyta-
my, że zamówienie uważane jest za 
zamówienie publiczne na roboty bu-
dowlane jedynie wówczas, gdy jego 
przedmiot obejmuje jednoznacznie 
wykonanie czynności wymienionych 
w załączniku do dyrektywy, określa-
jących zakres przedmiotowy robót 
związanych z budownictwem, nawet 
jeśli zamówienie obejmuje również 
świadczenie innych usług niezbęd-
nych do wykonania tych czynności.
 Dyrektywa zwraca uwagę, że usługi 
arbitrażowe i pojednawcze to usługi 
zwykle świadczone przez podmioty 
lub osoby prywatne wyznaczone lub 
wybrane w taki sposób, który nie może 
być regulowany za pomocą zasad do-
tyczących udzielania zamówień.
 Specyfikacje techniczne sporzą-
dzone przez publicznych nabywców 
muszą umożliwiać otwarcie procesu 
udzielania zamówień publicznych na 
konkurencję. W tym celu musi istnieć 
możliwość składania ofert odzwier-
ciedlających różnorodność rozwiązań 
technicznych. A zatem trzeba umoż-
liwić sporządzanie specyfikacji tech-
nicznych na podstawie charakterystyki 
i wymagań funkcjonalnych, a w przy-
padku odniesienia do normy europej-
skiej lub – w przypadku jej braku – do 
normy krajowej instytucje zamawiające 
muszą brać pod uwagę oferty oparte na 
równoważnych ustaleniach. W celu wy-
kazania równoważności należy umoż-
liwić oferentom przedstawienie dowo-
dów w dowolnej formie. Specyfikacje 
techniczne powinny być jasno wska-
zane, aby wszyscy oferenci wiedzieli, 
jakie wymagania określone przez in-
stytucje zamawiające należy spełnić.
 Zamówienia powinny być udzie-
lane na podstawie obiektywnych 
kryteriów, zapewniających zgodność 
z zasadami przejrzystości, niedyskry-
minacji, równego traktowania oraz 
gwarantujących, że oferty są oceniane 
w warunkach efektywnej konkurencji. 
A zatem należy dopuszczać stosowa-
nie tylko dwóch kryteriów udzielania 
zamówień: najniższej ceny i oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie.
 Aby zapewnić przestrzeganie zasa-
dy równego traktowania przy udzie-
laniu zamówień, należy wprowadzić 
− ustanowiony przez orzecznictwo  
− obowiązek zapewnienia niezbędnej 
przejrzystości, umożliwiający uzyska-
nie przez wszystkich oferentów wia-
rygodnych informacji na temat kryte-
riów i ustaleń, które będą stosowane 

w celu wyłonienia najkorzystniejszej 
ekonomicznie oferty. 
 W przypadku gdy instytucje za-
mawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty najko-
rzystniejszej ekonomicznie, dokonu-
ją one oceny ofert w celu wyłonienia 
oferty prezentującej najlepszą relację 
jakości do ceny. W tym celu określają 
one kryteria ekonomiczne i jakościo-
we, które potraktowane łącznie muszą 
umożliwić wyłonienie najkorzystniej-
szej ekonomicznie oferty dla instytucji 
zamawiającej. Określenie tych kryte-
riów uzależnione jest od przedmiotu 
zamówienia, zdefiniowanego w specy-
fikacjach technicznych, muszą one też  
umożliwić ocenę relacji jakości do ceny 
każdej z ofert.
 W celu zagwarantowania równego 
traktowania kryteria udzielania za-
mówień powinny umożliwiać obiek-
tywne porównanie i ocenę ofert. Je-
żeli zostaną spełnione ekonomiczne 
i jakościowe kryteria udzielania zamó-
wień, takie jak spełnienie wymagań 
dotyczących środowiska, to wówczas 
mogą umożliwić instytucji zamawia-
jącej zaspokojenie określonych w spe-
cyfikacji zamówienia potrzeb danych 
odbiorców publicznych. 
 W przypadku zamówień publicz-
nych na usługi kryteria udzielania za-
mówień w żadnym wypadku nie mogą 
mieć wpływu na zastosowanie krajo-
wych przepisów dotyczących płatności 
za określone usługi, na przykład usługi 
świadczone przez architektów, inży-
nierów lub prawników.

Artykuł 1 dyrektywy określa, że:
Zamówienia publicznea)  oznaczają 
umowy o charakterze odpłatnym 
zawierane na piśmie pomiędzy jed-
ną lub więcej instytucjami zama-
wiającymi a jednym lub więcej wy-
konawcami, których przedmiotem 
jest wykonanie robót budowlanych, 
dostawa produktów lub świadczenie 
usług w rozumieniu dyrektywy.
Zamówienia publiczne na roboty b) 
budowlane oznaczają zamówienia 
publiczne, których przedmiotem 
jest albo wykonanie, albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie 
robót budowlanych lub obiek-
tu budowlanego albo realizacja, 
za pomocą dowolnych środków, 
obiektu budowlanego odpowiada-
jącego wymogom określonym przez 
instytucję zamawiającą. Obiekt 
budowlany oznacza wynik całości 
robót budowlanych w zakresie bu-
downictwa lub inżynierii lądowej 
i wodnej, który może samoistnie 

spełniać funkcję gospodarczą lub 
techniczną.
Zamówienia publiczne na dostawyc)  
oznaczają zamówienia publiczne, 
inne niż określone w lit. b), których 
przedmiotem jest kupno, dzier-
żawa, najem lub leasing, z opcją 
lub bez opcji wykupu produktów. 
Zamówienie publiczne, którego 
przedmiotem jest dostawa produk-
tów i które obejmuje dodatkowo ich 
rozmieszczenie i instalację, uznaje 
się za „zamówienie publiczne na do-
stawy”.
Zamówienia publiczne na usługi d) 
oznaczają zamówienia publiczne 
inne niż zamówienia na roboty 
budowlane lub dostawy, których 
przedmiotem jest świadczenie 
usług. Zamówienie publiczne, któ-
rego przedmiotem są zarówno pro-
dukty, jak i usługi, uznaje się za za-
mówienie publiczne na usługi, jeżeli 
wartość tych usług przekracza war-
tość produktów objętych zamówie-
niem. Zamówienie mające za przed-
miot jedynie zaprojektowanie robót 
budowlanych będzie zamówieniem 
na usługi. 

 Artykuł 1 ust. 2 Dyrektywy 2004/18 
stanowi również, że zamówienie pu-
bliczne, którego przedmiotem są usługi, 
obejmuje również rodzaje działalności 
odnoszące się do robót budowlanych, 
które mają jedynie dodatkowy charak-
ter w stosunku do głównego przed-
miotu zamówienia i będzie uznane 
wówczas za zamówienie publiczne na 
usługi. Dalej ustawodawca wspólnoto-
wy wskazuje, że zamówienia publiczne 
na usługi mogą w pewnych okolicz-
nościach obejmować również roboty 
budowlane. Jeśli jednak roboty będą 
miały charakter robót dodatkowych 
w stosunku do głównego przedmiotu 
zamówienia oraz będą stanowić jego 
uzupełnienie, fakt włączenia ich do 
umowy nie będzie uzasadniał zakwa-
lifikowania zamówienia jako zamówie-
nia na roboty budowlane. 
 Terminy: „przedsiębiorca budow-
lany”, „dostawca” oraz „usługodawca”, 
oznaczają każdą osobę fizyczną lub 
prawną, podmiot publiczny lub gru-
pę takich osób lub podmiotów, które 
oferują na rynku, odpowiednio, wyko-
nanie robót lub obiektu budowlanego, 
produkty lub usługi. Termin „wyko-
nawca” obejmuje w równym stopniu 
pojęcia przedsiębiorcy budowlanego, 
dostawcy i usługodawcy. Stosowa-
ny jest on jedynie w celu uproszcze-
nia tekstu. Wykonawca, który złożył 
ofertę, oznaczany jest jako „oferent”.  
Natomiast wykonawca ubiegający się 

Prawo
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o zaproszenie do udziału w procedurze 
ograniczonej lub negocjacyjnej, lub też 
w dialogu konkurencyjnym, oznaczany 
jest jako „kandydat”.
 Instytucje zamawiające oznaczają 
państwo, jednostki samorządu teryto-
rialnego, podmioty prawa publiczne-
go, związki złożone z jednej lub wielu 
takich jednostek lub z jednego lub 
wielu podmiotów prawa publicznego. 
podmiot prawa publicznego oznacza 
każdy podmiot:

ustanowiony w szczególnym celu a) 
zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, które nie mają   charakte-
ru przemysłowego ani handlowego;
posiadający osobowość prawną;b) 
finansowany w przeważającej części c) 
przez państwo, jednostki samorzą-
du terytorialnego lub inne podmio-
ty prawa publicznego albo taki, któ-
rego zarząd podlega nadzorowi ze 
strony tych podmiotów; albo taki, 
w którym ponad połowa członków 
organu administrującego, zarządza-
jącego lub nadzorczego została wy-
znaczona przez państwo, jednostki 
samorządu terytorialnego lub inne 
podmioty prawa publicznego.

 Ponadto dyrektywa odnosi się do 
pojęć:

„pisemne”1.  lub „na piśmie” oznacza 
każde wyrażenie złożone ze słów 
lub cyfr, które można odczytać, po-
wielić, a następnie przekazać. Może 
ono obejmować informacje przeka-
zywane i przechowywane za pomo-
cą środków elektronicznych.
„Środki elektroniczne”2.  oznaczają 
środki wykorzystujące sprzęt elek-
troniczny w celu przetwarzania 
(w tym także kompresji cyfrowej) 
i przechowywania danych, które 
są przesyłane, przenoszone i od-
bierane za pomocą przewodów, fal 
radiowych, środków optycznych lub 
innych środków elektromagnetycz-
nych.
„Wspólny słownik zamówień” 3. 
(CPV) oznacza nomenklaturę od-
niesienia stosowaną w zamówie-
niach publicznych, przyjętą rozpo-
rządzeniem (WE) nr 2195/2002, 
przy zapewnieniu zbieżności z in-
nymi istniejącymi nomenklaturami. 
W przypadku różnic w interpretacji 
zakresu niniejszej dyrektywy, z po-
wodu ewentualnych różnic pomię-

dzy nomenklaturami CPV i NACE 
lub pomiędzy nomenklaturami CPV 
i CPC (wersją tymczasową) charak-
ter nadrzędny posiada odpowiednio 
nomenklatura NACE lub CPC.

 Artykuł 4 dyrektywy określa, że 
w przypadku zamówień publicznych 
na usługi i roboty budowlane, jak rów-
nież zamówień na dostawy, obejmują-
cych ponadto usługi lub prace dotyczą-
ce rozmieszczenia i instalacji, od osób 
prawnych można wymagać wskazania 
w ofercie, lub wniosku o dopuszczenie 
do udziału, nazwisk i odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych osób, które 
będą odpowiedzialne za realizację da-
nego zamówienia.
 Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury. 
W celu złożenia oferty lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału instytucje 
zamawiające nie mogą wymagać, aby 
grupy wykonawców przybierały okre-
śloną formę prawną.

ZbIGNIEW j. bOCZEk
dyrektor Europejskiego Instytutu 

Ekonomiki Rynków 
wykładowca i rozjemca SIDiR (FIDIC)

Racjonalizacja procesu 
zamówień publicznych
polski nie stać na marne projekty budowlane i byle 
jakie usługi inżynierskie – stwierdził krzysztof Woźnicki  
prezes SIDiR – instytucji, która wespół z polskim 
Stowarzyszeniem beneficjentów funduszy pomocowych 
zorganizowała międzynarodową konferencję na 
temat praktycznych  aspektów wdrażania projektów 
infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy 
unijnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W najbliższych latach Polska 
dysponować będzie wielo-
miliardowymi dotacjami 
unijnymi na modernizacje 

infrastruktury. To jest wyzwanie, które 
podjąć będzie trzeba w kontekście obo-
wiązujących przepisów Prawa zamó-
wień publicznych, które – przynajmniej 
obecnie – nie gwarantują profesjona-
lizmu na wszystkich etapach realizacji 
projektów. Odwieczny problem kry-

terium najniższej ceny… Ale nie tylko. 
Marnie przedstawia się kwestia doboru 
kadr. Architekci i inżynierowie świad-
czący usługi intelektualne na rzecz sek-
tora publicznego wyłaniani powinni być 
na podstawie kwalifikacji – uważają spe-
cjaliści ze Stowarzyszenia Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców. Wskazują 
tu na Stany Zjednoczone, gdzie przy 
realizacji inwestycji finansowanych ze 
środków federalnych obowiązują tzw. 

małe prawa Brookesa. Najkrócej rzecz 
ujmując chodzi o to, że w pierwszej 
fazie wybór oferentów usług projekto-
wych czy inżynierskich dokonywany 
jest na podstawie kwalifikacji. W jej 
wyniku powstaje tzw. krótka lista – od 
najlepszego do najsłabszego kandydata. 

zbigniew j. Boczek
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Z najlepszym inwestor podejmuje ne-
gocjacje warunków realizacji kontrak-
tu, jeśli nie zakończą się powodzeniem, 
z drugim, następnie kolejnym. Do skut-
ku. Podobną formułę SIDiR proponuje 
wprowadzić w  polskim systemie Prawa 
zamówień publicznych. Sprawdzone 
rozwiązania wyeliminowałyby wadliwe 
projekty czy słaby nadzór inwestorski – 
jedne z ważniejszych bolączek polskich 
inwestycji infrastrukturalnych – twier-
dzą eksperci SIDiR.
 Obecny na konferencji Jacek Sadowy, 
prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
przybliżył zmiany, które wprowadziła 
nowelizacja Prawa zamówień  publicz-
nych (weszła w życie 24 października 
2008 r.). Nowe przepisy powinny upro-
ścić przetargi i co najmniej o dwa mie-
siące skrócić okres od uruchomienia 
przetargu do podpisania kontraktu. 
Właściwą jednak zmianą będzie nowa 
wersja Prawa zamówień publicznych, 
której uchwalenia prezes UZP spodzie-
wa się pod koniec 2009 r.
 Ponieważ tematem konferencji były 
praktyczne aspekty realizacji projektów 
finansowanych z funduszy unijnych, 
w bliskich  nam systemowo krajach, ko-
lejni referenci  – Enrico Vinka,  Panos 

Panagopoulos,  Florin Niculescu, Mar-
tin Ustik , Lembit Talli i Vekoslav Koro-
sec –  zwracali uwagę na bardzo ważną 
w całym procesie inwestycyjnym rolę 
inżyniera kontraktu, na kwestię właści-
wej implementacji regulacji  unijnych 
do prawa poszczególnych krajów (nie 
może być sprzeczności), konieczność 
stałego podnoszenia kwalifikacji kadry 
inżynierskiej, wreszcie na konieczność 
wprowadzania nowoczesnych metod 

zarządzania, tak aby maksymalnie wy-
korzystać i czas, i ludzi, nie marnując 
przy tym pieniędzy. Dyskusja oraz treść 
wystąpień gości ze Słowacji, Węgier, 
Czech, Estonii i Litwy wyraźnie wska-
zała, że mimo iż kraje są różne, to pro-
blemy pozostają podobne.

bARbARA MIkUlICZ-TRACZYk 
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publikacja „Środowiskowe zasa-
dy wycen prac projektowych” 
(ŚZWPP) nie jest cennikiem, 
ale materiałem pomocniczym 

i informacyjnym, pozwalającym na 
ustalanie obiektywnego poziomu cen 
oferowanych i negocjowanych. 
 Obowiązujące w Polsce akty praw-
ne wykluczają stosowanie cenników na 
usługi, do których zalicza się prace pro-
jektowe. W większości krajów UE podob-
ne materiały pomocnicze, zastępujące 
cenniki, zostały opracowane przez róż-
ne stowarzyszenia inżynierów lub izby 
zawodowe i po uznaniu przez właściwe 
ministerstwa są powszechnie stosowane 
do określania wycen na prace projekto-
we i usługi inżynierskie. Podobnie jest 
w Polsce, gdzie wydania ostatnich „Śro-
dowiskowych zasad” (z 2003 r. oraz 2006 
r.) uzyskały rekomendację Ministerstwa 
Infrastruktury. Zasadnicza różnica pole-
ga na tym, że u nas wyceny według tych 
„Zasad” są stosowane w ograniczonym 
zakresie, a ceny dla zamówień publicz-
nych są określane ryczałtowo.
  Należy w tym miejscu przypo-
mnieć, że Urząd Antymonopolowy 
podjął w 1990  r. postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie rzekomego 
stosowania przez Radę Koordynacyj-
ną Biur Projektowych praktyk mo-
nopolistycznych poprzez wydawanie 
„Środowiskowych zasad”. Po rozpa-
trzeniu sprawy Urząd przesłał decyzję, 
w której podano m.in.: nie stwierdza 
się praktyk monopolistycznych polega-
jących na kształtowaniu cen i zasad 
ich kształtowania oraz ustalania wa-
runków umów, zawieranych przez kon-
trahentów z osobami trzecimi, poprzez 
wydawanie Środowiskowych Zasad 
Wycen Prac Projektowych. 
 Wydawnictwo „Środowiskowe za-
sady” ukazuje się od 1987 r., średnio co 
trzy lata, zdobywając coraz więcej zwo-
lenników zarówno wśród projektantów, 
jednostek projektowych, jak i inwesto-
rów. Pewne zmniejszenie zastosowania 
tej metody wycen nastąpiło w miarę 
rozszerzania realizacji inwestycji fi-
nansowanych ze środków publicznych. 
Ustalenia w ustawach dotyczących za-
mówień publicznych, preferujące oceny 
ofert według kryterium najniższej ceny, 
spowodowały, że oferenci określają 

ceny ryczałtowo i w większości przetar-
gów na bardzo niskim poziomie. Takie 
kryterium oceny ofert dla opracowań 
intelektualnych, a takimi są prace pro-
jektowe, nie jest stosowane w żadnym 
zachodnim kraju UE.
 Od 2004 r. „Środowiskowe zasady” 
w wyniku porozumienia z Izbą Urba-
nistów rozszerzono o rozdział 10, za-
wierający prace urbanistyczne. 

Metody określania cen 

 W „Środowiskowych zasadach” 
przyjęto następujące trzy metody do 
określania cen za prace projektowe 
i usługi inżynierskie:

Metoda podstawowa, najbardziej 1. 
precyzyjna, oparta na technicznych 
kryteriach trudności oraz wielkości 
parametrów technicznych, jak np. 
kubatura, powierzchnia, długość 

i inne. Cena jest określana poprzez 
umowne jednostki nakładu pracy 
(j.n.p.) podawane w tabelach i usta-
laną corocznie stawkę w złotych.
Metoda wskaźnikowa, bazująca na 2. 
wskaźnikach procentowych odno-
szących wartość prac projektowych 
do kosztów robót budowlanych. 
Metoda ta jest zbliżona do podanej 
w rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 2 września 2004 r.
Metoda wartościowa, określająca 3. 
wartość prac projektowych i usług 
inżynierskich na podstawie prze-
widywanej (lub rzeczywistej) licz-
by godzin oraz stawki godzinowej 
uzgodnionej między stronami. 

 Na popularność i stopniowe rozsze-
rzanie stosowania „Środowiskowych 
zasad wycen prac projektowych” skła-
dają się różne czynniki oraz działania 
Izby Projektowania Budowlanego – 

Wyceny prac projektowych, 
urbanistycznych i inżynierskich

W I kwartale 2009 r. ukaże się kolejne,  
VIII wydanie publikacji „Środowiskowe zasady wycen prac 
projektowych – 2009”, służącej  do określania cen prac 
projektowych, urbanistycznych i inżynierskich. 

wydawnictwo pt. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych 
– 2009 składa się z następujących rozdziałów:
rozdział 1   postanowienia ogólne 
rozdział 2   Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, 

urządzenia i uzbrojenia terenu (2 tomy)
rozdział 3    Opracowania technologiczne
rozdział 4 Sieci uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje
rozdział 6   Inwestycje budownictwa specjalistycznego: łączność, radio 

i telewizja, lotniska, budownictwo morskie, wodne śródlądowe 
i hydrotechniczne

rozdział 7   Inwestycje ekologiczne: technologie zakładów uzdatniania 
wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych 
i kanalizacyjnych, oczyszczania miast, studia z zakresu ochrony 
środowiska

rozdział 8   Opracowania różne: ochrona przeciwpożarowa, organizacja 
robót, zagospodarowanie placu budowy, montaż budynków, 
rozbiórka budynków, informacje do planu bioz

rozdział 9 konstrukcje i urządzenia specjalistyczne (mechaniczne)
rozdział 10   prace urbanistyczne: miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin – opracowanie Izby 
Urbanistów.

UWAGA: od roku 2006 wycofano rozdział 5

iPB
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Rady Koordynacyjnej Biur Projektów, 
a mianowicie:

Zakres „Środowiskowych zasad” 1. 
obejmuje całość zagadnień inwe-
stycyjnych. Metoda ta umożliwia 
zatem wykonanie kompletnych 
wycen pełnej, wielobranżowej do-
kumentacji projektowej, tj. prac 
przedprojektowych, koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej (KPP), pro-
jektu budowlanego (PB), projektów 
wykonawczych (PW) i opracowań 
kosztorysowych. Wymienione pra-
ce mogą być wyceniane dla:

każdego budynku i obiektu z za- ■
kresu budownictwa ogólnego, 
komunalnego, przemysłowego, 
rolniczego czy obronnego,
obiektów liniowych: sieci uzbroje- ■
nia terenu, ulic, dróg, trakcji i linii 
kolejowych oraz tramwajowych,
 inwestycji budownictwa specja- ■
listycznego – łączności, radia i te-
lewizji, budownictwa morskiego, 
hydrotechnicznego i wodnego 
śródlądowego oraz lotnisk,
inwestycji ekologicznych jak:  ■
zakłady oczyszczania wody, 
oczyszczalnie ścieków, obiek-
ty wodociągowe i kanalizacyjne 
oraz gospodarki odpadami, me-
lioracji wodnej, 
ochrony przeciwpożarowej, or- ■
ganizacji robót, zagospodarowa-
nia placu budowy, montażu bu-
dynków i rozbiórki budynków,
konstrukcji maszyn i urządzeń  ■
specjalistycznych,
rozwiązań technologicznych dla  ■
budownictwa: ogólnego, przemy-
słowego, rolniczego, komunalnego, 
gospodarki magazynowej i remon-
towej, specjalistycznych obiektów 
i urządzeń technologicznych.

Według „Środowiskowych zasad” 2. 
mogą być wyceniane usługi inżynier-
skie, jak: nadzór autorski i inwestorski, 
specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, inwen-
taryzacje budynków, obiektów, insta-
lacji, makiety, ekspertyzy konstruk-
cyjno-materiałowe, instrukcje obsługi, 
studia z zakresu ochrony środowiska, 
raporty, opracowania ekonomiczne, 
studium wykonalności i inne.

Wyceny prac projektowych (w me-3. 
todzie podstawowej) oparto na stop-
niach trudności, kategoriach, dodat-
kach i współczynnikach, które mogą 
być dokładnie określone. Wysokość 
wyceny jest bowiem pochodną nie tyl-
ko wielkości projektowanego obiektu, 
lecz także trudności wynikających z:

warunków projektowania i reali- ■
zacji (przebudowa, modernizacja, 
rozbudowa, nadbudowa, budowa 
na terenach objętych ochroną 
konserwatorską lub wpływem 
szkód górniczych),
pełnego lub ograniczonego za- ■
kresu opracowań projektowych,
dodatkowych wymagań, np.  ■
w odniesieniu do obiektów  
realizowanych w trybie zamówień 
publicznych niezbędne są specyfi-
kacje techniczne wykonania i od-
bioru robót budowlanych.

„Środowiskowe zasady” obejmują 4. 
prace urbanistyczne: plany prze-
strzennego zagospodarowania, 
materiały do przygotowania zamó-
wienia na opracowanie projektu 
miejscowego planu oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.
Coroczne ustalanie stawki za stoso-5. 
waną przy wycenach umowną jed-
nostkę nakładu pracy (j.n.p.) następu-
je na podstawie komunikatu prezesa 
GUS określającego inflację w danym 
roku poprzez wydawanie biuletynu 
pt. „Informacja” publikowanego na 
stronach internetowych: www. ipb.
org.pl oraz www. bisprol.pl.
Przyjmowanie przez sądy „Środowisko-6. 
wych zasad” do postępowania dowodo-
wego w sporach pomiędzy uczestnika-
mi procesów inwestycyjnych. 

Zmiany w stosunku do 
poprzedniego wydania 
„Środowiskowych zasad” 
z roku 2006

 Nowelizacja wydania ŚZWPP – 
2006 wynika z uwzględnienia zmian 
w przepisach, nowych rozwiązań tech-
nicznych, propozycji wycen dla no-
wych opracowań oraz zwiększonych 
wymagań dla projektantów powodują-

cych wzrost pracochłonności. Ponadto 
wprowadzono gruntownie zmieniony 
rozdział 9 pt. „Konstrukcje i urządze-
nia specjalistyczne”.
 Istotne zmiany nastąpiły w rozdzia-
le 10, opracowanym przez Izbę Urba-
nistów. Dodano komplet informacji 
niezbędnych do przygotowania zamó-
wienia i jego wyceny na opracowanie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz rozszerzono w odniesieniu 
do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 
 Rozdział 10 jest szczególnie poleca-
ny urzędom gminnym i miejskim, które 
przygotowują materiały do postępo-
wania przetargowego na opracowanie 
studium i planu miejscowego. Wartość 
zamówienia można określać na dwa 
sposoby: a) na podstawie szczegółowego 
opisu poszczególnych czynności i sposo-
bu wyliczania wartości prac, b) metodą 
uproszczoną – według podanych wzo-
rów. Podane formularze kalkulacyjne 
stanowią ułatwienie do obliczeń.
 Uzupełnieniem do rozdziału 10 jest 
opis czynności związanych z przygoto-
waniem przetargu, przykładowe wzory 
specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia oraz wzory umów. 
 Większe rozpowszechnienie wy-
dawnictwa ŚZWPP – 2009 ułatwi 
przygotowania realnych kalkulacji 
na potrzeby ofertowe, może mieć ko-
rzystny wpływ na jakość dokumenta-
cji projektowej oraz poprawi sytuację 
finansową pracowni i biur projektów, 
a także członków PIIB prowadzących 
działalność gospodarczą w projekto-
waniu, kosztorysowaniu i nadzorach 
inwestorskich. Rozdział 10 „Prace 
urbanistyczne” może znacznie ułatwić 
pracownikom urzędów gminnych 
i miejskich prace nad uruchomieniem 
zamówień publicznych na studium 
i plany miejscowe.

dr inż. kAZIMIERZ STAŚkIEWICZ

Szczegółowe informacje o wydaw-
nictwie i udzielanie użytkownikom 
„Zasad” wyjaśnień:  www.ipb.org.
pl,   www. bisprol.pl oraz telefonicznie  
022 810 58 88.

iPB

WYjAŚNIENIE
w nawiązaniu do artykułu sponsorowanego „300 % normy” zmieszczonego w „iB” nr. 11/2008 (podpisanego przez wydawnictwo ars boni 
Sp. z o.o.)  − w którym jedno ze sformułowań może sugerować, że jedynym legalnym dystrybutorem Polskich norm w Polsce jest wydaw-
nictwo ars boni informujemy: 
na mocy przepisów ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. tylko pkN posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich polskich 
Norm, które korzystają z ochrony prawno-autorskiej jak utwory literackie. z racji członkostwa w europejskich i międzynarodowych organi-
zacjach normalizacyjnych PKn posiada prawa autorskie do norm europejskich i międzynarodowych udzielone przez te organizacje swoim 
członkom (w tym PKn).  wydawnictwo ars boni działa na podstawie zawartej z PKn umowy i w wyniku udzielonej w tej  umowie licencji 
oferuje m.in. swój produkt pod nazwą „integram:”. PKn jest jedynym w Polsce podmiotem uprawnionym do dystrybucji i sprzedaży norm, 
a pozostałe podmioty mogą wykonywać taką działalność jedynie za zgodą PKn. redakcja
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przez kilka miesięcy na łamach 
„IB” prezentowane były bieżące 
informacje cenowe, dotyczące 
kosztorysowych stawek robo-

cizny, materiałów budowlanych, robót, 
obiektów, w podziale na różne branże 
budowlane. Wskazują one jednoznacz-
nie na uspokojenie rynku budowlanego 
i wyhamowanie tempa wzrostu cen, któ-
ry miał miejsce w 2007 r. Jak wyraźne są 
to symptomy stabilizacji, najlepiej jest 
ocenić analizując ogólne tendencje na 
przedstawionych poniżej danych.
 Czy patrząc na notowania w 2008 r. 
środowisko inwestorów i budowlańców 
może z ulgą odetchnąć po emocjach 
związanych z brakiem materiałów bu-
dowlanych, drożyzną i niewydolnością 
mocy przerobowych? Chyba jeszcze nie.
 Zaprezentowane wskaźniki wzro-
stu, mimo że nie są już tak spektaku-
larne jak w 2007 r., nadal utrzymują 
się na wysokim poziomie. Dynamika 
zmian na rynku cenowym nie powró-
ciła do sytuacji sprzed dwóch lat i nie 
jest w żaden sposób pożądana przez 
strony procesu inwestycyjnego. 
 Przyczyną tej sytuacji są zjawiska 
społeczne i gospodarcze, które stały 
u podstaw  gwałtownych zmian ceno-
wych w roku 2007, a których nie udało 
się do końca usunąć w 2008 r. Istnie-
ją one nadal i często ich negatywne 
skutki pogłębiają się na niekorzyść.

 W celu poszerzenia analizy należa-
łoby spojrzeć na badania prowadzone 
przez GUS. Przyjmując za punkt od-
niesienia notowania GUS-u z lipca 
2007 r., okresu gwałtownych zmian 
cen, rośnie nadal liczba firm zgłasza-
jących utrudnienia w produkcji bu-
dowlano-montażowej z tytułu wzrostu 
kosztów zatrudnienia (z 59% do 60% 
w październiku 2008 r.), konkurencyj-
ności innych firm (z 49% na 59%), nie-
dostatecznego popytu ( z 17% do 23%).
 W przypadku niedoboru wykwa-
lifikowanych pracowników w budow-
nictwie można mówić o niewielkiej 
poprawie (lipiec 2007 – to utrudnienie 
zgłaszało 56% przedsiębiorców, w paź-
dzierniku 2008 r. – jedynie 52%), podob-
nie jak w przypadku kosztów materiałów 
(52%, 35%) i możliwości uzyskania kre-
dytu (9%, 8%). Na ostatni wynik należy 
jednak spojrzeć z pewnym dystansem. 
Odzwierciedlenie obecnej sytuacji kre-
dytowej w związku z kryzysem finan-
sowym na rynkach światowych znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w wynikach 
GUS dopiero za dwa, trzy miesiące.
 Do niedawna gorące emocje wzbu-
dzał niekontrolowany wzrost cen na 
rynku materiałów budowlanych. Przy-
czyn tego zjawiska upatrywano w dy-
namicznie rozwijającym się po wejściu 
Polski do Unii rynku inwestycyjnym, 
na którym do końca 2007 r. ulokowa-

no wg KnightFrank kapitał o wartości 
prawie 13,8 mld euro, z apogeum in-
westowania środków w 2006 r. 
 Z uwagi na małą elastyczność ryn-
ku budowlanego, która jest jedną z jego 
podstawowych cech, ożywienie inwesty-
cyjne znalazło fizyczne odzwierciedlenie 
w 2007 r. i przełożyło się na zwiększenie 
zapotrzebowania na materiały budowla-

Rok Wzrost cen w stosunku do 
roku poprzedniego w %

2004 4,13%
2005 -0,58%
2006 3,53%
2007 28,13%
2008 9,28%

zmiany cen obiektów kubaturowych na 
przestrzeni pięciu ostatnich lat

Rok
Wzrost cen w stosunku do 

roku poprzedniego w %
2004 0,12%
2005 0,9%
2006 6,0%
2007 29,4%
2008 24,5%

zmiany stawki robocizny kosztorysowej 
na przestrzeni pięciu ostatnich lat

Komentarz: dane z lat 2004–2007  
pochodzą z „inżyniera Budownictwa”  
nr 12/2007, źródłem danych za rok 2008 
są notowania firmy orGBud-SerwiS. 

Podsumowanie roku
listopad to dobry czas do wstępnego podsumowania 
tendencji cenowych, jakie miały miejsce w 2008 r. 
w budownictwie. 

ceny wybranych materiałów budowlanych w okresie 2006–2008

eKoNomiKa w BudowNicTwie
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ne i w efekcie na niewydolność producen-
tów w niektórych segmentach produkcji. 
Nastąpiło zachwianie równowagi pomię-
dzy podażą a popytem, co w konsekwen-
cji ujawniło się rosnącymi z dnia na dzień 
cenami materiałów budowlanych. 
 Obecnie sytuacja ta już nie ma miej-
sca. Odnotowuje się zmniejszenie dyna-
miki zmian cenowych, a także spadek cen 
niektórych asortymentów materiałów 
budowlanych. Wiązać to należy m.in. 
z wykrytymi przez Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów monopolistycz-
nymi praktykami producentów i dystry-
butorów. Polegały one na przekroczeniu 
dozwolonych form współpracy i zawiera-
niu umów  mających na celu ogranicze-
nie bądź wyeliminowanie konkurencji 
z rynku. W efekcie na wielu producentów 
na przestrzeni dwóch ostatnich lat nało-
żono wielomilionowe kary z konieczno-
ścią zweryfikowania zawartych wcześniej 
umów dystrybucyjnych.
 Prowadzone badania rynkowe nie 
potwierdzają jednak w pełnej roz-
ciągłości obiegowej opinii,  głoszonej 
w mediach i środowisku, o powszech-
nej tendencji obniżek cen materiałów. 
 Z całą odpowiedzialnością można 
powiedzieć, że w bieżącym roku wzrosły 
aż o kilkadziesiąt procent ceny: asfaltów 
drogowych (od 30% do 43%), prętów sta-
lowych i prętów do zbrojenia betonu (od 
15% do 47%), blach stalowych (od 25% do 
30%), farb wszelkiego rodzaju i emalii (od 
10% do 20%), cementów (od 10% do 23% 
− przy białych cementach), lepików, mas, 
roztworów i emulsji asfaltowych (od 10% 
do 25%, a nawet w szczególnych przy-
padkach do 43%), pap (od 14% do 23%), 
rur stalowych z/s przewodowych (od 
10% do nawet 44%, w zależności od śred-
nic), ceny elementów sanitarnych z żeli-
wa (przeważnie od 10% do 28% w zależ-
ności od asortymentu), rur i elementów 
z miedzi (od 10% do 29%), opraw lamp 
rtęciowych i sodowych (od 10% do 28%), 
opraw do świetlówek wnętrzowych (od 
16% do 59%), przewodów miedzianych 
gołych, aluminiowych wielodrutowych 
gołych, stalowo-aluminiowych wielo-
drutowych (ok. 10%). 
 Obniżki cenowe, mierzone bez-
względną wartością, są znacznie mniej-
sze i dotyczą węższego zakresu materia-
łów. I tak odnotowano spadki cen m.in.: 
płyt styropianowych (od 16% do 20%), 
cegły i pustaków ceramicznych (od 13% 
do 17%), kostki granitowej (od 10% do 
16%), przewodów kabelkowych mie-
dzianych YDY, YDYp, YDYt (ok. 64%).
 W przypadku tych ostatnich zmiany 
cen były tak spektakularne, że to one m.in. 
ukształtowały opinię o tendencji spadko-
wej cen w budownictwie.

 Na str. 34 przedstawiono zmien-
ność cen na przestrzeni trzech ostat-
nich lat dla wybranych konkretnych 
materiałów budowlanych. 
 Dla celów poglądowych i szerszego 
zobrazowania zjawiska niektóre dane 

cenowe przedstawiono również na wy-
kresach.
 Chcąc uprzedzić zarzut tendencyj-
nego doboru materiałów budowlanych 
i manipulowania wynikami, przedsta-
wiamy również wyniki kształtowania się 

eKoNomiKa w BudowNicTwie
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wartości materiałów w produkcji budow-
lano-montażowej na przykładzie określo-
nych grup rodzajowych obiektów. 
 Analizując przedstawione wyniki 
można dyskutować, czy roczny wzrost 
wartości materiałów w obiektach w 2008 
r. na poziomie np. 4% to jest dużo czy 
mało. Z pewnością dla wykonawców, któ-
rzy podpisali umowy z wynagrodzeniem 
ryczałtowym i nie uwzględnili ryzyka 
związanego ze zmiennością cen i dłu-
gofalowością inwestycji, jest to znaczący 
wzrost, podobnie jak dla inwestorów, któ-
rzy wybrali rozliczenia kosztorysowe.
 Jeszcze kilka miesięcy temu anality-
cy roztaczali przed branżą budowlaną 
wspaniałą wizję –  powrót do stabili-
zacji cen sprzed roku 2007 i szeroki 
rozwój inwestycyjny związany z Euro 
2012 oraz czekającymi na wykorzy-

*)  z uwagi na brak w chwili oddania artykułu do druku ostatecznych notowań odnośnie do cen obiektów w iV kw. 2008 r., wyniki 
oparto na krótkoterminowej prognozie.

zmiany wartości materiałów w kosztach obiektów kubaturowych w %

stanie funduszami unijnymi. Zapewne 
te prognozy  sprawdziłyby się, gdyby 
nie zapaść finansowa w Stanach Zjed-
noczonych. Kryzys po drugiej stronie 
oceanu i niepokój na rynkach euro-
pejskich przyczyniły się do ponownej 
w krótkim czasie destabilizacji cen 
w branży budowlanej. Obecnie, pro-
wadząc badania rynku budowlanego, 
obserwuje się dużą zmienność cen 
materiałów, szczególnie importowa-
nych oraz materiałów produkowanych 
na komponentach sprowadzanych 
z zagranicy. Przyczyną na razie nie są 
koszty produkcji, ale zmiany kursów 
walut.
 W chwili oddania artykułu do 
druku po okresie silniejszego dola-
ra i euro nastąpił spadek tych walut 
w stosunku do złotówki, co znalazło 

natychmiastowe odbicie na rynku 
materiałów budowlanych. Możliwe, że 
w najbliższym czasie czekają nas ko-
lejne, nieoczekiwane zwroty na ryn-
ku finansowym, czego konsekwencje 
z pewnością poniosą uczestnicy pro-
cesów inwestycyjnych.

mgr inż. RENATA NIEMCZYk

lp. Numer i tytuł normy, zmiany, poprawki Norma zastępowana Data ogłoszenia 
uznania kT*

1

Pn-en 634-2:2008
Płyty cementowo-wiórowe – wymagania techniczne – część 2: 
wymagania dla płyt wiórowych wiązanych zwykłym cemen-
tem portlandzkim oPc do użytkowania w warunkach suchych, 
wilgotnych i zewnętrznych

Pn-en 634-2:2007 (oryg.) 2008-10-21 100

2
Pn-en 15197:2008
Płyty drewnopochodne – Płyty paździerzowe – wymagania 
techniczne

Pn-en 15197:2007 (oryg.) 2008-10-21 100

3
Pn-en 1991-1-7:2008
eurokod 1 – oddziaływania na konstrukcje – część 1–7:  
oddziaływania ogólne – oddziaływania wyjątkowe

Pn-en 1991-1-7:2006 (oryg.) 2008-10-30 102

4
Pn-en 1670:2008
okucia budowlane – odporność na korozję – wymagania  
i metody badań

Pn-en 1670:2007 (oryg.)
Pn-en 1670:2007/ac:2008 

(oryg.)
2008-10-21 169

*) numer komitetu technicznego.

NAjNOWSZE OpUblIkOWANE: pOlSkIE NORMY Z ZAkRESU bUDOWNICTWA
(W OkRESIE: 18 pAŹDZIERNIkA DO 12 lISTOpADA 2008 R.)

eKoNomiKa w BudowNicTwie
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NORMY EUROpEjSkIE I pOpRAWkI EUROpEjSkIE DO NORM Z ZAkRESU bUDOWNICTWA UZNANE 
(W jęZYkU ORYGINAłU) ZA pOlSkIE NORMY I pOpRAWkI DO NICH 
(W OkRESIE: 18 pAŹDZIERNIkA DO 12 lISTOpADA 2008 R.)

lp. Numer i tytuł normy, zmiany, poprawki Norma zastępowana Data ogłoszenia 
uznania kT*

1
Pn-en 15285:2008/ac:2008
Konglomeraty kamienne – Płyty modułowe posadzkowe (we-
wnętrzne i zewnętrzne) (oryg.)

– 2008-10-30 108

2
Pn-en 13126-4:2008 
okucia budowlane – wymagania i metody badań dotyczące 
okuć do okien i drzwi balkonowych – część 4: zasuwnice (oryg.)

Pn-B-94200:1972 1)
Pn-B-94201:1972 1)
Pn-B-94211:1974 1)
Pn-B-94212:1974 1)

2008-10-31 169

3
Pn-en 13561+a1:2008 **)
zasłony zewnętrzne – wymagania eksploatacyjne łącznie 
z bezpieczeństwem (oryg.)

Pn-en 13561:2006 2) 2008-10-31 169

4
Pn-en 13659+a1:2008 **)
żaluzje – wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
(oryg.)

Pn-en 13659:2006 2) 2008-10-31 169

5
Pn-en 1317-5:2008
Systemy ograniczające drogę – część 5: Kryterium trwałości 
i ocena zgodności dla systemów ograniczających drogę (oryg.)

Pn-en 1317-5:2007 (oryg.) 3) 2008-10-22 212

6
Pn-en 1436:2008
Materiały do poziomego oznakowania dróg – wymagania 
dotyczące poziomych oznakowań dróg (oryg.)

Pn-en 1436:2007 (oryg.) 1) 2008-10-31 212

7 Pn-en 14388:2005/ac:2008
Systemy redukujące hałas – Specyfikacja (oryg.) – 2008-10-30 212

8
Pn-en 15436-1:2008 
Maszyny do utrzymania otoczenia drogi – część 1: terminologia 
(oryg.)

– 2008-10-31 212

9
Pn-en 15436-2:2008 
Maszyny do utrzymania otoczenia drogi – część 2: ocena 
wymagań eksploatacyjnych (oryg.)

– 2008-10-31 212

10
Pn-en 14545:2008
Konstrukcje drewniane – złącza typu wkładek – wymagania 
(oryg.)

– 2008-10-31 215

11
Pn-en 14592:2008
Konstrukcje drewniane – Łączniki typu sworzniowego  
– wymagania (oryg.)

– 2008-10-31 215

12
Pn-en 1992-2:2006/ac:2008
eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – część 2: 
Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe zasady (oryg.)

– 2008-10-30 251

13
Pn-en 1994-2:2006/ac:2008
eurokod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-be-
tonowych – część 2: reguły ogólne i reguły dla mostów (oryg.)

– 2008-10-30 251

14

Pn-en 1504-9:2008
wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
– definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności 
– część 9: Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów 
i systemów (oryg.)

– 2008-10-22 274

15
Pn-en 15034:2006/ac:2008
Kotły grzewcze – Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem 
opałowym (oryg.)

– 2008-10-30 279

* numer komitetu technicznego.
ac – poprawka europejska do normy (wynika z pomyłek niemerytorycznych popełnionych w trakcie wprowadzania normy europejskiej, zauważonych po jej opub-
likowaniu). jest wprowadzana jako  identyczna do zbioru Polskich norm lub włączana do treści normy podczas jej tłumaczenia na język polski.
uwaga:
Poprawki i erraty do Polskich norm można pobrać i wydrukować bezpłatnie, wchodząc na stronę www.pkn.pl  http://sklep.pkn.pl  wybrać normę, do której 
opracowano erratę lub poprawkę  pobrać plik.
**) numer normy skonsolidowanej – norma, do której na etapie zatwierdzania w cen włączono poprawkę a1. więcej na ten temat podano na stronie internetowej 
PKn: www.pkn.pl  aktualności  zmiana numeracji Pn wprowadzających en skonsolidowane.
1) norma ważna do 30 kwietnia 2009 r.; 2) norma ważna do 31 grudnia 2008 r.; 3) norma ważna do 31 stycznia 2011 r.

jANUSZ OpIłkA 
dyrektor Zespołu Budownictwa 
Polski Komitet Normalizacyjny
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podstawowym zadaniem urzą-
dzenia piorunochronnego 
jest przejęcie i odprowadzenie 
do ziemi prądu piorunowego 

w sposób bezpieczny dla ludzi oraz 
eliminujący możliwość uszkodzenia 
chronionego obiektu budowlanego 
oraz urządzeń w nim zainstalowanych. 
Obecnie wprowadzane są cztery nowe 
normy dotyczące ochrony odgromowej 
serii PN-EN 62305, w których szcze-
gólną uwagę zwrócono na:

ocenę zagrożenia piorunowe- ■
go i określanie poziomu ochrony 
obiektu,
odpowiedni dobór materiałów sto- ■
sowanych do budowy urządzeń pio-
runochronnych,
ochronę urządzeń przed bezpo- ■
średnim oddziaływaniem prądów 
piorunowych oraz przed przepię-
ciami atmosferycznymi występują-
cymi w instalacji elektrycznej oraz 
w liniach przesyłu sygnałów,
ekranowanie przed piorunowym  ■
impulsem elektromagnetycznym,

koordynację rozwiązań ochrony od- ■
gromowej i ochrony przed przepię-
ciami z wymaganiami kompatybil-
ności elektromagnetycznej urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych.

 Większość z wymienionych kie-
runków działań wynika ze zmiany 
w podejściu do zadań ochrony odgro-
mowej. Obecnie jednym z podstawo-
wych zadań stała się ochrona przed 
piorunowym impulsem elektromagne-
tycznym, którego oddziaływanie może 
spowodować uszkodzenie lub błęd-
ne działanie urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych wewnątrz chronio-
nych obiektów budowlanych.  
 Zgodnie z wymaganiami Prawa bu-
dowlanego urządzenia piorunochronne 
LPS (ang. Lightning Protection System) 
na obiektach budowlanych powinny 
być wykonane zgodnie z zaleceniami 
Polskich Norm. Takie wymagania za-
warto w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury (z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – Dz.U. Nr 109, poz. 1156), 
w którym stwierdzono, że:

Budynek należy wyposażyć w in- ■
stalację chroniącą od wyładowań 
atmosferycznych. Obowiązek ten 
odnosi się do budynków wyszcze-
gólnionych w Polskiej Normie doty-
czącej ochrony odgromowej obiek-
tów budowlanych (§ 53 pkt 2).
Instalacja piorunochronna, o któ- ■
rej mowa w § 53 pkt 2, powinna być 
wykonana zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 184). 

 W Prawie budowlanym zestawiono 
wykaz norm, na które są powołania. 
 Należy również zauważyć, że obiekt 
budowlany wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi nale-
ży „projektować i budować w sposób 
określony w przepisach oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej”. 
 W przypadku ochrony przed zagro-
żeniami wywołanymi przez prąd pio-
runowy podstawowym źródłem wie-
dzy technicznej są normy dotyczące 

tablica 1. zestawienie podstawowych norm dotyczących ochrony odgromowej 

Zakres tematyczny Zestawienie norm
krajowe normy ochrony 
odgromowej (jeszcze  
niewycofane)

Pn-86/e-05003/01 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. wymagania ogólne.
Pn-89/e-05003/03 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ochrona obostrzona.
Pn-92/e-05003/04 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ochrona specjalna.

Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych 
oraz wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych 

Pn-iec 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. zasady ogólne.
Pn-iec 61024-1:2001/ap1 grudzień 2002 ochrona odgromowa obiektów budowanych. część 1. 
zasady ogólne.

Pn-iec 61024-1-1:2001 ochrona odgromowa obiektów budowanych. zasady ogólne. wybór pozio-
mów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
Pn-iec 61024-1-1:2001/ap1 grudzień 2002 ochrona odgromowa obiektów budowanych. zasady 
ogólne. wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

Pn-iec 61024-1-2:2002 ochrona odgromowa obiektów budowlanych. zasady ogólne. Przewodnik 
B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

Ochrona przed  
piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym

Pn-iec 61312-1:2001 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. zasady ogólne.
Pn-iec/tS 61312-2:2002 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (leMP). 
część 2. ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
Pn-iec/tS 61312-3:2003 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz nym. część 3. 
wymagania urządzeń do ograniczania przepięć (SPd).

Wymagania dotyczące 
ochrony odgromowej 
wprowadzane przez nową normę PN-EN 62305, cz. I artykułu
jednym z głównych zadań ochrony odgromowej staje się ochrona przed piorunowym 
impulsem elektromagnetycznym.
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ochrony odgromowej obiektów budow-
lanych, ochrony przed piorunowym 
impulsem elektromagnetycznym oraz 
normy pokrewne omawiające podsta-
wowe zasady ograniczania przepięć 
w instalacji elektrycznej, systemach 
przesyłu sygnałów (tablice 1 i 2).  
 Przystąpienie Polski do UE spowodo-
wało zmianę zasad polskiej normalizacji. 
Postępując zgodnie z obecnie obowią-
zującymi zasadami normy serii PN-IEC 
61024 oraz PN-IEC 61312 mogą być sto-
sowane do końca stycznia 2009 r. Po tym 
terminie powinny być wycofane i zastą-
pione przez następujące normy:
pN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa 
– Część 1: Wymagania ogólne.
pN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa 
– Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
pN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa 
– Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiek-
tów budowlanych i zagrożenie życia.
pN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa – 
Część 4: Urządzenia elektryczne i elek-
troniczne w obiektach budowlanych.
 Ogólne informacje o zakresie te-
matycznym tych norm przedstawiono 
w tablicy 3.
 W tablicach 1 i 2 ograniczono się 
tylko do zestawienia podstawowych 
norm ochrony odgromowej i ograni-
czania przepięć. Dodatkowo należy 
uwzględnić zalecenia zawarte w nor-
mach dotyczących:

badań kompatybilności elektromag- ■
netycznej urządzeń oraz wymagań 
dotyczących poziomów odporności 
urządzeń na działanie napięć i prą-
dów udarowych oraz impulsowego 
pola magnetycznego,

badań oraz wymagań, jakie powin- ■
ny spełniać poszczególne elementy 
urządzenia piorunochronnego,
wyrównywania potencjałów w obiek- ■
tach z rozbudowanymi systemami 
elektronicznymi, 

tablica 2. zestawienie podstawowych norm dotyczących zewnętrznej i wewnętrznej instalacji piorunochronnej 

Zakres tematyczny Zestawienie norm

Elementy i urządzenia 
ograniczające przepięcia  
w instalacji elektrycznej 
i systemach przesyłu 
sygnałów

Pn-en 61643-11:2006/a11:2007 (oryg.) niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć 
– część 11: urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. 
wymagania i próby.
cei iec 61643-12:2002 low-voltage surge protective devices. Part 12: Surge protective devices 
connected to low-voltage Power distribution systems. Selection and application principles.
anSi/ieee Std. c62.41, 1991.ieee recommended Practice on Surge Voltages in low-Voltage ac Power 
circuits.
anSi/ieee Std. c62.45, 1987.ieee Guide on Surge testing for equipment connected to low-Voltage 
ac Power circuits.
Pn-en 61643-21:2004 niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – część 21: urządzenia 
do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. wymagania 
eksploatacyjne i metody badań.
ieee c62.31-1987, ieee Standard test Specifications for Gas-tube Surge-Protective devices.
Pn-en 61643-311:2002 (oryg.) elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia 
– część 311: wymagania dla iskierników gazowych (Gdt).
Pn-t-83020:1996 ochronnik telefoniczny abonencki. ogólne wymagania i badania. 
itu-t K.12 (02/2006) characteristics of gas discharge tubes for the protection of telecommunication 
installations.

Ochrona odgromowa 
i ograniczania przepięć 
w typowych systemach 
telekomunikacyjnych

itu-t recommendation K.27. (05/96) Bonding configurations and earthing inside a 
telecommunication building. 
itu-t recommendation K.31.(03/93) Bonding configuration and earthing of telecommunication 
installations inside a subscriber’s buildings.
itu-t recommendation K.40. (10/96) Protection against interference: Protection against leMP in 
telecommunications centers.
itu-t recommendation K.66. (12/2004) Protection of customer premises from overvoltages.
itu-recommendation K.65. (12/2004) overvoltage and overcurrent requirements for termination 
modules with contacts for test ports or SPds.
itu-t recommendation K-67. (02/2006) Protection against interference. expected surges on 
telecommunication and signaling networks due to lightning. 

tablica 3. zakres tematyczny norm serii Pn-en 62305 

Norma Zakres tematyczny

pN-EN 62305-1  
Ochrona odgromowa  
– Część 1:  
Wymagania ogólne

ochrona odgromowa obiektów włącznie z ich instala-
cjami, zawartością i osobami oraz urządzeń usługowych 
przyłączonych do obiektu. z wyłączeniem:

urządzeń kolejowych,  ■
pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych,  ■
wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych,  ■
rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunika- ■
cyjnych nieprzyłączonych do obiektu.

pN-EN 62305-2  
Ochrona odgromowa 
– Część 2: Zarządzanie 
ryzykiem 

oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe 
wyładowania doziemne w obiektach budowlanych  
i urządzeniach usługowych. wybór poziomów ochrony 
dla urządzenia piorunochronnego.

pN-EN 62305-3 Ochro-
na odgromowa – Część 
3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych 
i zagrożenie życia

wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szko-
dami fizycznymi za pomocą lPS i ochrony istot żywych 
przed porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi 
w pobliżu urządzenia piorunochronnego.  
Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie lPS 
w obiektach dowolnej wysokości.
ustalenie środków ochrony istot żywych przed poraże-
niem napięciami dotykowymi i krokowymi.

pN-EN 62305-4 
Ochrona odgromowa 
– Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektro-
niczne w obiektach 
budowlanych

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie 
i testowanie systemu środków ochrony przed oddziały-
waniem leMP na urządzenia elektryczne i elektroniczne 
wewnątrz obiektu w celu redukcji ryzyka trwałych szkód 
pod wpływem piorunowych impulsów elektromagne-
tycznych.
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zasad układania przewodów sygna- ■
łowych względem przewodów in-
stalacji elektrycznej oraz instalacji 
piorunochronnej,
zasad układania sieci kablowych  ■
służących do rozprowadzania  
sygnałów telewizyjnych, radiofo-
nicznych i usług interaktywnych.

Wymagana wiedza 
techniczna w dziedzinie 
ochrony odgromowej  

 Przystępując do projektowania 
kompleksowej ochrony odgromowej 
nowoczesnego obiektu budowlanego 
należy posiadać podstawowy zasób 
wiedzy technicznej w następujących 
dziedzinach: 

ochrony odgromowej obiektów bu- ■
dowlanych,
ochrony przed piorunowym impul- ■
sem elektromagnetycznym,
ograniczania przepięć w instalacji  ■
elektrycznej w obiekcie budowlanym,
ograniczania przepięć w systemach  ■
przesyłu sygnałów,
wyrównywania potencjałów we- ■
wnątrz obiektów budowlanych,
badań i doboru urządzeń ograni- ■
czających przepięcia w instalacji 
elektrycznej oraz w liniach przesyłu 
sygnałów,

badań odporności urządzeń syste- ■
mów na działanie napięć i prądów 
udarowych oraz dopuszczalnych 
poziomów odporności udarowej 
przyłączy zasilania i sygnałowych 
urządzeń chronionych systemów,
badań odporności urządzeń oraz  ■
systemów elektronicznych na dzia-
łanie impulsowego pola magnetycz-
nego,
koordynacji układania przewodów  ■
wszelkiego rodzaju instalacji we-
wnątrz obiektów budowlanych,
doboru materiałów stosowanych do  ■
budowy urządzeń piorunochronnych. 

 Tak szeroki zakres wymaganej wie-
dzy powodował, że w normie PN-IEC 
61024-1-2 stwierdzono, że: LPS po-
winny być projektowane i wykonywane 
przez specjalistów od projektowania 
i wykonawstwa instalacji pioruno-
chronnych (pkt 2.1). 
 Po wprowadzeniu norm serii  
PN-EN 62305 sytuacja nie ulegnie 
zmianie, gdyż będą obowiązywa-
ły następujące wymagania zgodnie  
z PN-EN 62305-3): 
 Urządzenie piorunochronne (LPS) 
powinno być projektowane i wykonywane 
przez projektantów i wykonawców urzą-
dzeń piorunochronnych (pkt E4.1).
 Projektant i wykonawca urządzenia 
piorunochronnego powinien posiadać 

umiejętność oceny zarówno elektrycz-
nych, jak i mechanicznych skutków 
wyładowania piorunowego i powinien 
znać dobrze ogólne zasady kompaty-
bilności elektromagnetycznej (EMC)  
(pkt E4.1). 
 Projektant ochrony odgromowej 
powinien umieć ocenić skutki korozji 
i decydować, kiedy istnieje koniecz-
ność zwrócenia się o pomoc do eksperta  
(pkt E4.1).
 Należy również zwrócić uwagę na 
konieczność prowadzenia przez oso-
by projektujące urządzenie pioruno-
chronne koordynacji prac wszystkich 
osób, których działania są np. związa-
ne z projektowaniem innych instalacji 
i mogą wymagać dodatkowych zaleceń 
związanych z ochroną odgromową. 
Takie kompleksowe działania powin-
ny być prowadzone podczas projek-
towania, realizacji obiektu i odbioru 
obiektu oraz powinny -obejmować 
określenie zakresu badań okresowych 
i oględzin.
 Oczywiście podstawowym źródłem 
wiedzy dla projektanta i wykonawcy 
urządzeń piorunochronnych są normy 
i od „wyspecjalizowanego projektanta 
i wykonawcy wymaga się gruntownej 
znajomości stosownych norm” oraz 
kilkuletniej praktyki w dziedzinie 
ochrony odgromowej. 

Etapy postępowania przy 
projektowaniu urządzenia 
piorunochronnego 

 Zapewnienie pewnej i skutecznej 
ochrony odgromowej wymaga pod-
jęcia wieloetapowych działań, które 
powinny być realizowane przez spe-
cjalistę. Wśród podstawowych etapów 
postępowania należy wymienić:

zebranie podstawowych informacji  ■
dotyczących przeznaczenia, kon-
strukcji i lokalizacji obiektu,  
sklasyfikowanie obiektu, ustalenie  ■
konieczności stosowania ochro-
ny i określenie właściwego pozio-
mu ochrony (ocena na podstawie 
wskaźnika zagrożenia piorunowe-
go lub ryzyka szkód piorunowych 
− współdziałanie eksperta ochrony 
odgromowej z inwestorem lub wła-
ścicielem obiektu),
opracowanie planu ochrony odgro- ■
mowej (w przypadku przyjęcia stre-
fowej koncepcji ochrony dokładne 
określenie właściwości poszczegól-
nych stref i stosowanych środków 
ochrony), 
wykonanie projektu ochrony odgro- ■
mowej (podstawowe i szczegóło we 
rysunki techniczne, opisy przewi-

tablica 5. typowe wartości tolerowanego ryzyka rt

Rodzaj straty Ryzyko tolerowane RT  
wg EN 62305-2 (rok–1)

Ryzyko tolerowane RT  
wg ITU-T Rec. k.39(rok–1)

Strata życia  
ludzkiego lub trwałe 

kalectwo
10–5 –

Strata usługi  
publicznej 10–3 10–4

Strata dziedzictwa 
kulturowego 10–3 –

Straty materialne – 10–3

tablica 4. Przyczyny i rodzaje szkód oraz rodzaje strat 

Miejsce trafienia przyczyna 
szkody

Obiekt Instalacje zewnętrzne
Rodzaj 
szkody

Rodzaj 
 straty

Rodzaj 
szkody

Rodzaj 
straty

Trafienie w obiekt S1

d1
d2
d3

l1, l4**
l1, l2, l3, l4
l1*, l2, l4

d2
d3

l’2, l’4
l’2, l’4

Trafienie w ziemię  
w pobliżu obiektu S2 d3 l1*, l2, l4

Trafienie w insta-
lacje zewnętrzne S3

d1
d2
d3

l1, l4**
l1, l2, l3, l4
l1*, l2, l4

d2, 
d3

l’2, l’4
l’2, l’4

Trafienie w ziemię 
w pobliżu instalacji 

zewnętrznych
S4 d3 l1*, l2, l4 d3 l’2, l’4

* w przypadku szpitali i obiektów o zagrożeniu wybuchem.
** w przypadku obiektów rolniczych (utrata zwierząt hodowlanych).
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dywanych środków ochrony, har-
monogramy realizacji poszczegól-
nych etapów prac
wykonanie urządzenia pioruno- ■
chronnego (nadzór techniczny), do-
kumentację oraz badania odbiorcze 
(potwierdzenie prawidłowości wy-
konania ochrony).

 Realizacja powyższych etapów wy-
maga współpracy i skoordynowanego 
działania wszystkich zainteresowa-
nych stron w fazie projektowania, bu-
dowy oraz badania urządzeń pioru-
nochronnych i powinna obejmować 
w szczególności:

konsultacje we wszystkich fazach  ■
budowy obiektu, 
ustalenie zakresów odpowiedzial- ■
ności stron za zaistniałe podczas 
budowy nieprawidłowości,
przestrzeganie procedur odbioru  ■
urządzenia,
przestrzeganie procedur użytko- ■
wania i ewentualnej przebudowy 
obiektu.

 Uzgodnienia i konsultacje powinny 
być prowadzone z architektem, z zakła-
dami użyteczności publicznej, ze służ-
bami pożarnictwa i bezpieczeństwa, 
z instalatorami urządzeń elektronicz-
nych i anten oraz z wykonawcami prac 
budowlanych i instalacyjnych. 

Ryzyko szkód piorunowych 

 Zupełnie nowym zagadnieniem 
wprowadzanym przez normę PN-EN 
62305-2, w porównaniu z wymagania-
mi normy PN-IEC 61024-1-1, jest me-
todyka analizy oraz oceny uszkodzeń 
powodowanych przez wyładowania 
piorunowe. 
 W normie PN-EN 62305-2 wyróż-
niono, ze względu na miejsce wyłado-
wania piorunowego, następujące źródła 
zagrożeń oraz rodzaje szkód i strat:

 przyczyny uszkodzeń (z uwagi na 
miejsce uderzenia pioruna):
S1:  bezpośrednie wyładowanie pioru-

nowe w obiekt,
S2:  wyładowanie obok obiektu,
S3:  wyładowanie w urządzenie usługo-

we (instalacje),
S4:  wyładowanie obok urządzenia usłu-

gowego.

 Typy uszkodzeń:
D1:  porażenie wywołane przez napięcia 

dotykowe i krokowe,
D2:  uszkodzenie mechaniczne, ter-

miczne, chemiczne, pożar, wybuch 
itp.,

D3:  awarie systemów elektrycznych 
i elektronicznych. 

 Typy strat powiązanych z obiektem 
budowlanym:
l1:  utrata życia ludzkiego,
l2:  utrata usługi publicznej,
l3:  utrata dziedzictwa kulturowego,
l4:  utrata wartości ekonomicznej 

(obiektu i jego zawartości, urządze-
nia usługowego i jego aktywności).

 Typy strat powiązanych z urządze-
niem usługowym (instalacją):
l’2:  utrata usługi publicznej,
l’4:  utrata wartości ekonomicznej.
 Powiązania pomiędzy przyczyna-
mi uszkodzeń oraz typami uszkodzeń 
i strat zestawiono w tablicy 4. 
 W obiektach wyposażonych w środ-
ki ochrony odgromowej ryzyko po-
wstania szkody R jest zwykle znacznie 
mniejsze od jedności. Przyjmuje się, że 
w takich przypadkach R może być wy-
znaczone z przybliżonej zależności:

R = N · p · l
N −  średnia roczna liczba wyładowań 

oddziałujących na obiekt, urzą-
dzenia i wychodzące z niego in-
stalacje,

P −  prawdopodobieństwo wywołania 
przez pojedyncze wyładowanie 
określonej szkody lub zakłócenia, 
które nie jest tolerowane przez urzą-
dzenia lub instalacje w obiekcie,

L −  współczynnik pozwalający oszaco-
wać rozmiary powstałej szkody.

 Zgodnie z koncepcją zawartą w nor-
mie EN 62305-2 ryzyko dla danego 
przypadku szkody lub straty jest sumą 
odpowiednich komponentów ryzyka, 
z których każdy może być wyznaczony 
na podstawie przedstawionego wzoru. 
Wyznaczone ryzyko należy porównać 

z ryzykiem tolerowanym RT (tablica 5) 
i na tej podstawie ocenić poprawność 
rozwiązania ochrony odgromowej. 
 Urządzenia piorunochronne w 
obiektach zagrożonych wybuchem 
powinny spełniać wymagania, co naj-
mniej II poziomu ochrony. W tablicy 
5 dodatkowo podano wartości tolero-
wanego ryzyka zalecane w przypadku 
obiektów telekomunikacyjnych. 
 W celu ułatwienia przeprowadzenia 
obliczeń poszczególnych komponentów 
ryzyka oraz doboru poziomu ochrony 
opracowano program komputerowy 
RAC (Risk Assessment Calculator) do 
szacowania ryzyka w obiektach budow-
lanych. Program ten jest dołączany do 
normy PN-EN 62305-2 (rys. 1). 

prof. ANDRZEj SOWA
Politechnika Białostocka

literatura

Rozporządzenie Ministra Infrastruk-1. 
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruk-2. 
tury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).
IEC 61662:1995+IEC 61662/A1:1996: 3. 
Assessments of risk of damages due 
to lightning +Annex C: Structures 
containing electronic systems. 

rys. 1. widok okna dialogowego programu do szacowania ryzyka zgodnie  
z Pn-en 62305-2
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  Złoty jubileusz…
…w tym roku obchodzi Bu-
dopol-Wrocław – jedna z 
największych firm budowla-
nych we Wrocławiu.

FTH-V to nowe okno da-
chowe firmy FAKRO, które 
dostępne będzie w stycz-
niu 2009 r. Konstrukcja 

jest podobna jak w oknach 
obrotowych, ale oś obrotu 
znajduje się powyżej poło-
wy wysokości okna. 

  o podwyższonej osi obrotu

  umowa na ii część autostradowej obwodnicy wrocławia
Podpisano umowę na budowę 19-kilometrowego odcinka autostradowej obwodnicy 
Wrocławia od Węzła Lotnisko do Łącznika w Długołęce. 

Źródło: GDDKiA

  Place zabaw  
pod lupą

W wyniku ponad 13 tys. 
kontroli placów zabaw w ca-
łym kraju organy nadzoru 
budowlanego stwierdziły 
1815 nieprawidłowości, na-
kazały rozbiórkę 23 obiek-
tów, a także całkowitą likwi-
dację 15 placów zabaw.

Źródło: GUNB

Nowoczesny, 10-kondyg-
nacyjny biurowiec klasy A, 
który powstaje w nowym 
biznesowym centrum 

Łodzi, kształtem i formą 
nawiązywać będzie do mo-
dernistycznej architektury 
międzywojennej Łodzi.

  Łódzki auruS

4 listopada br. Rada Mini-
strów wydała rozporządze-
nie zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ustalenia 
programu rzeczowo-fi-
nansowego dla inwestycji 
drogowych realizowanych 
z wykorzystaniem środ-
ków Krajowego Funduszu 
Drogowego na rok 2008, 
przedłożone przez Mini-
stra Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo 
Infrastruktury

  Nowelizacja 
rozporządzenia 
o KFd

  F1 a budownictwo 
Wieżowiec nazwany imie-
niem siedmiokrotnego 
mistrza świata Formuły 1 
Michaela Schumachera 
powstanie w centralnej 

dzielnicy biznesowej emiratu Abu 
Zabi al Reem Island. 

Źródło: Rzeczpospolita 

  Soudal przejmuje aerotrim
Firma Soudal przejęła belgijskie 
przedsiębiorstwo Aerotrim, produ-
centa aerozoli technicznych. 

  czarne chmury nad 
budowlańcami
Jeszcze rok temu to zle-
ceniodawcy szukali ekip 
budowlanych, obecnie sy-
tuacja się odwróciła.

Źródło: Gazeta Wyborcza

  ekomiasto…
…dla ok. 6 tys. mieszkań-
ców powstanie w Estonii 
na półwyspie Paljassaare 
niedaleko Tallina.

Źródło: portal internetowy

  ile gotowych mieszkań  
w przyszłym roku? 
Jak prognozuje firma Em-
merson – 180 tysięcy.

Źródło: Rzeczpospolita

  dolnośląskie certyfikaty 
Gospodarcze…  

…zostały przyznane już po raz trzy-
nasty. Po raz trzeci laureatem tej na-
grody została firma AKME.

  elektrownia 
poligeneracyjna

Południowy Koncern Ener-
getyczny i Zakłady Azoto-
we Kędzierzyn wybudują w 
Kędzierzynie-Koźlu nowo-
czesną elektrownię opartą 
na zgazowaniu węgla. 

Źródło: Gazeta Prawna

Fot. Wikipedia

  efektywność 
i komfort 

ISOVER Polska wprowa-
dziła na rynek dwa nowe 
produkty Uni-Mata flex 
i Uni-Mata komfort. Ich 
właściwości mechaniczne 
wpływają na polepszenie 
komfortu i jakości monta-
żu wełny szklanej.

…to zespół sześciu bu-
dynków zaprojektowa-
nych w nowoczesnym 

i eleganckim stylu, który 
powstaje na poznańskich 
Jeżycach. 

  apartamenty przy Kościelnej…



W trakcie prac przy budo-
wie Stadionu Narodowego 
w Warszawie robotnicy 
znaleźli 50-kilogramową 

bombę lotniczą z czasów  
II wojny światowej.

Źródło: Życie Warszawy
Fot. Pol-Aqua

opracowała Małgorzata Skura

audio wideotekst foto
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  500 km z laserami 
rurowymi

Przy budowie nowych 
i moderniza cji istniejących 
kilkuset kilometrów sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej 
w Łodzi wykorzystywane są 
niwelatory rurowe Topcon 
TP-L4B, które wyznaczają 
kierunek i spadek. 

  Niczym 
wiekowy mur

Swobodne wariacje na te-
mat czerwonej barwy - od 
głębokiej, ciemnej czerwie-
ni do delikatnego różu. Tak 
najkrócej można scharak-
teryzować wygląd nowej, 
ręcznie formowanej cegły 
firmy Röben. 

Już w 2009 r. Globe Tra-
de Centre odda do użyt-
ku pierwszy z dwóch 
budynków Centrum Biu-
rowego Francuska. W 

kształtującej się bizneso-
wej dzielnicy Katowic po-
wstaje ponad 21 500 m2 
powierzchni biurowej 
klasy A. 

  Katowicka dzielnica biznesowa

Projekt biurowej inwestycji 
Echo Investment powstał w 
biurze architektonicznym 
ARCH-DECO Sp. z o.o. Pra-
ce związane z wykonaniem 
stanu surowego obiektu 
prowadzi firma Calbud Sp. 
z o.o.

  Szczeciński 
oXyGeN

  rok na 
drogach

Od 16 listopada 2007 r. 
do 10 listopada br. 
podpisano umowy na 
budowę 540 km dróg 
krajowych, w tym na 
220 km autostrad oraz 
320 km dróg ekspreso-
wych i obwodnic.

Źródło: GDDKiA
Fot. MI

  Bombowy stadion

  Na czele drogi
Jak wynika z badań prze-
prowadzonych przez 
firmę PMR Research, w 
najbliższych latach naj-
bardziej atrakcyjną ga-
łęzią budownictwa ma 
być drogownictwo.

Źródło: PAP

  Galeria w San Francisco
Autodesk otworzył in-
teraktywną galerię, 
której działalność pod-
kreśli wpływ oprogra-
mowania i technologii 
na proces innowacyjne-
go projektowania.

  Serwis o 
świadectwach… 

…energetycznych budynków www.
epbd.pl adresowany jest m.in. do przy-
szłych audytorów energetycznych. 

  ekobiurowiec  
w indiach

Firma Bayer wybuduje 
w pobliżu Nowego Del-
hi pierwszy biurowiec, 
który powstanie zgod-
nie z nową koncepcją 
komercyjnego budynku 
ekologicznego. 

Źródło: Rzeczpospolita

  Podpisano 
umowę…

…na budowę warszaw-
skiego stadionu Legii. 

Źródło: Gazeta Wyborcza  
Stołeczna

  Polski klimat 
dla technologii

Od 1 do 14 grudnia 
2008 r. można zwiedzać 
w Poznaniu unikal-
ną światową wystawę  
„Technologie dla ochro-
ny klimatu”.

  obwodnicę wyszkowa…
…oddano do ruchu 14 listopada br. 

Źródło: GDDKiA
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Oto w hotelu podpici goście zo-
stawili niedopalone pety i po-
szli sobie do sąsiadów z pokoju 
obok. To, co zaprószone się tli-

ło, tliło, aż wreszcie buchnęło. Dzielnie się 
spisały wszystkie przegrody – drzwi EI30, 
sufity z podwójnej płyty kartonowo-gip-
sowej ognioodpornej – a jakże, oddzie-
lające feralny pokój od wnętrza dachu, 
ścianki działowe spełniające wszelkie wy-
magania przeciwpożarowe. Ścianki były 
tak dobre, że w sąsiednim pokoju spokoj-
nie rozwijała się libacja, której uczestnicy 
nie spostrzegli nic, co by wskazywało, że 
za ścianką temperatura przekracza już 
700 stopni i topią się aluminiowe okna. 
Oni nie usłyszeli nawet, jak gruchęły szy-
by w nadtopionych ościeżnicach. A ogień 
łapie oddech i dawaj pod okap. Grzeje 
tam się, sił napiera i oto mamy sytuację 

prawie jak w kominku: mocny ogień pod 
kanałem dymowym, bo za kanał dymowy 
zaczęła robić ta nieszczęsna szparka. Pro-
sta fizyka: wnętrze dachu łączyło przez 
szparkę obszar o wysokiej temperaturze 
u dołu z obszarem o temperaturze niskiej 
przez otwory wentylacyjne w kalenicy. No 
i wessało, i się rozprzestrzeniło. Po całym 
poddaszu. Nad wszystkimi pokojami. Za-
częły się palić deskowanie, kontrłaty, łaty, 
zaczęły się wyginać stężenia połaciowe 
z kątowników stalowych, a blachownice 
wiązarów dachu zaczęły się wydłużać do 
kruszenia murów. Tam temperatura prze-
kraczać zaczęła już 1000 stopni, co szło 
odczytać z powierzchni stali ocynkowa-
nej, gdy wystygła. Reszta to już standardo-
wa akcja – totalne zadymienie, przyjazd 
strażaków, ewakuacja rozespanych gości 
hotelowych z użyciem podnośników sa-

mochodowych, za-
lanie całego hotelu. 
Dwóch aresztowa-
no, nikt na szczęście 
nie zginął. 
 Wróćmy do 
szparki. Gdyby jej 
tam nie było, a po-
wietrze dla wen-
tylowania wnętrza 
dachu doprowa-
dzonoby w drugim 
rzędzie dachówek 
poprzez specjalne 
dachówki wenty-
lacyjne – co by się 
stało? Pewnie by 
nie zassało i znacz-
nie mniej szkody 
by było. Poddaję to 
pod rozwagę pro-
jektantom i wyko-
nawcom, a także 
autorom rozbudo-
wanego sektora po-
żarowego w warun-
kach technicznych, 
jakim powinny od-
powiadać budynki 

Zdradliwa szparka
Niby zwykła szparka doprowadzająca w przestrzeń dachu powietrze, aby ten dach zwentylować. 
W technologii projektowania to detal, który dorabia operator komputera (kiedyś był to kreślarz), 
nie angażując do tej czynności organów odpowiedzialnych za myślenie. projektant sobie już 
tą szparką głowy nie zawraca, bo gdzież by on ze swoich twórczych wyżyn miał się nad jakąś 
szparką pochylać. Wykonawca mając wyolbrzymioną wiarę w projekt i każdy projektu element 
robi tę szparkę z pełnym zaangażowaniem, a inspektor nadzoru sprawdza, czy aby jest.  
Okazuje się, że tak troskliwie hołubiona szparka potrafi zdradzić. 

i ich usytuowanie. Oni coś nawet prze-
czuwali układając choćby § 223 i 279 
warunków technicznych, oni obawiali 
się, że może ogień przeskoczyć przez 
okna z jednej strefy pożarowej do dru-
giej, ale nie podejrzewali szparki o taką 
zdradliwość.

jAROSłAW kROplEWSkI

oto co zostało z pokoju, gdzie 
zaprószono ogień

Krajobraz po akcji strażaków. Gdyby 
nie ta szparka, ten obszar by pozostał 
nienaruszony

to jest pokój przez ścianę. odporność 
ogniowaścianek może zaimponować. 
dziurę wybili strażacy aby sprawdzić czy 
gościom nic się stało.

SZTuKa BudowaNia
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T ak opisał pierwszą w dziejach 
jazdę kolei jej twórca Walijczyk 
Richard Trevithick (1771–1833) 
w liście z 22 lutego 1804 r. Po-

przedniego dnia puścił po raz pierwszy 
po torze pociąg ciągnięty przez skon-
struowany przez siebie parowóz. 
 Trevithick był wyjątkowo pomysło-
wym konstruktorem-wynalazcą. Z ła-
twością przychodziło mu znajdywanie 
optymalnych rozwiązań rozmaitych 
problemów technicznych. Nie potrafił 
jednak wyciągać korzyści finansowych 
ze swych osiągnięć, często wyprzedza-
jących epokę. Jedną z przyczyn tego był 
impulsywny charakter wynalazcy, któ-
remu brakowało cierpliwości.
 Kopalnie kornwalijskie używały od 
1777 r. do napędu swych urządzeń ma-
szyn parowych systemu Watta, słono 
płacąc za prawo do ich eksploatacji fir-
mie Boulton i Watt. Miejscowym kon-
struktorom ciągle nie udawało się zna-
leźć rozwiązań, które nie naruszałyby 
patentu Jamesa Watta, twórcy wydajne-
go przemysłowego silnika parowego.
 Dokonał tego dopiero Trevithick 
w ostatnich latach XVIII w. Wynalazł 
wysokoprężny silnik parowy, znacznie 
wydajniejszy od maszyn Watta. Wadą 
tego urządzenia, przesadnie podkre-
ślaną przez konkurentów, było nie-
bezpieczeństwo eksplozji kotła przy 
niewłaściwej obsłudze. Trevithick za-
instalował dwa takie silniki w kopalni 
Kitchen w 1799 r. Napędzały one urzą-
dzenia wyciągowe. Zdały znakomi-
cie egzamin, toteż wynalazca uzyskał 
liczne zamówienia. Stosunkowo małe 
rozmiary i niewielki ciężar jego silni-
ka nasunęły pomysł zastosowania go 
do napędu pojazdów. W listopadzie 
1800 r. Trevithick  przystąpił do budo-
wy parowej lokomotywy drogowej. 
 Praca trwała przeszło rok i pojazd 
gotów był do drogi w dzień wigilijny 
1801 r. Wynalazca nie chciał czekać do 

rana, aby wypróbować dzieło. Wyruszył 
w drogę mimo gęstniejącego mroku. 
Przejechał kilkaset metrów pod górę. 
Wehikuł rozwijał znaczną szybkość  
– świadkowie stwierdzają, że nie mogli 
mu dotrzymać kroku na piechotę. 
 Okazało się jednak, że kocioł nie 
jest w stanie zapewnić dostatecznej 
ilości pary dla ciągłej, wytężonej pracy 
silnika (maszyny napędzające wyciągi 
spisywały się doskonale, gdyż praco-
wały z przerwami). Sytuację znacznie 
poprawiło wyposażenie pojazdu w ko-
min. 28 grudnia 1801 r. Trevithick 
z towarzyszami wyruszył do odległej 
o około 4,5 km rezydencji lorda De-
dunstanville’a. Jednak po drodze po-
jazd przewrócił się, natrafiwszy na 
przecinający drogę rów. Nie doznał 
wprawdzie poważniejszych uszko-
dzeń, ale pech chciał, że wypadek miał 
miejsce przed miejscową gospodą. 
Pojazd umieszczono w jakiejś szopie. 
Zapomniano zgasić ogień pod kotłem 
i pojazd spłonął doszczętnie wraz z bu-
dynkiem, w którym stał. 
 Nie zrażeni tym Trevithick i jego 
przyjaciel Andrew Vivian wyruszy-
li już w styczniu 1802 r. do Londynu, 
gdzie opatentowali wysokoprężny sil-
nik parowy, a następnie przy udziale 
wytwórni parowozów Williama Felto-
na zbudowali nową lokomotywę dro-
gową. Wiosną 1803 r. demonstrowali 
ją na ulicach Londynu. Mimo iż po-
jazd funkcjonował znakomicie – roz-
wijał prędkość około 12 km/h – nie 
wzbudził większego zainteresowania. 
Ponieważ płoszył konie, został zbojko-
towany przez opinię publiczną. Trevi-
thick wymontował z wehikułu silnik 
i przystosował go do napędu walcarki.
 W tym samym roku wynalazca 
przebywał w Penydaren w południowej 
Walii, gdzie w zakładach metalowych 
Homfraya instalował swoje maszyny. 
Wytwory fabryki transportowano na 

wózkach ciągniętych przez konie pry-
mitywnym torem z żeliwnych szyn, 
ułożonych na kamiennych blokach, do 
odległego o ponad 15 km Abercynon. 
Trevithick podsunął Homfrayowi myśl, 
żeby zastąpić konie trakcją parową. 
Pomysł spodobał się przemysłowcowi, 
ale Anthony Hill, właściciel sąsied-
nich zakładów metalowych, uznał go 
za mrzonkę. Homfray znany z pasji do 
hazardu założył się z Hillem o ogrom-
ną naówczas sumę 500 gwinei o to, że 
z pomocą Trevithicka przetransportu-
je ze swej fabryki do Abercynon 10 ton 
żelaza siłą pary. 
 Parowóz Trevithicka zrobił jeszcze 
wiele kursów na tej trasie. Mimo zna-
komitych wyników kolejka parowa nie 
zdobyła sobie jeszcze wówczas prawa 
obywatelstwa w przemyśle. Główną 
przyczyną był znaczny ciężar parowo-
zu − 5 ton, tzn. na jedno koło przypa-
dało 1,25 tony. Lokomotywa była nie 
resorowana i podczas jazdy stale łama-
ła kruche szyny żeliwne. 
 Trevithick zbudował jeszcze jeden 
podobny parowóz dla kopalni węgla 
k. Newcastle. Po obejrzeniu próbnych 
jazd lokomotywy odmówiono jednak 
jej przyjęcia. Działo to się w okręgu 
przemysłowym, w którym właśnie 
wówczas pracowali młodzi konstruk-
torzy, którzy w następnych latach mieli 
przyczynić się do powstania prawdzi-
wej kolei – z Williamem Hedleyem 
i George’em Stephensonem na czele.

Trudne początki dróg żelaznych

Wczoraj dokonaliśmy naszej wyprawy maszyną; 
zabraliśmy dziesięć ton żelaza, pięć wagonów i 70 ludzi, 
którzy jechali na nich całą drogę. Wyniosło to ponad 9 mil, 
które zrobiliśmy w 4 godziny i 5 minut, ale musieliśmy 
ściąć nieco drzew i usunąć z drogi parę wielkich głazów. 
Maszyna, kiedy była w ruchu, szła z prędkością prawie 
5 mil na godzinę. 

dawNo, dawNo Temu

Parowóz trevithicka z 1808 r. 

Parowóz Stephensona – „rocket”



45Grudzień 2008 inżynier Budownictwa

 Kiedy w wyniku wojen napoleońskich 
ogromnie podrożała pasza dla koni, „że-
lazne rumaki” konsumujące węgiel stały 
się opłacalne, zwłaszcza dla kopalń. Tre-
vithick przebywał wówczas w Ameryce 
Południowej, próbując szczęścia w ko-
palniach srebra. W Londynie w 1808 r. 
dokonał jeszcze jednej próby kolejowej 
(puścił skonstruowaną lokomotywę zwa-
ną „Catch me, who can” po zamkniętym 
obwodzie toru w Londynie), zaintereso-
wanie było jednak niewielkie.
 Kilkanaście lat później, w  1825 r., 
otwarta została w Anglii pierwsza 
publiczna linia kolejowa Stockton–
Darlington. Był to jednak tylko jak-
by prototyp kolei żelaznej, bowiem 
korzystano na niej nie tylko z trakcji 
parowozowej, ale także z konnej oraz 
linowej (napędzanej przez stacjonarną 
maszynę parową). 
 Sukces kolei Stockton–Darlington 
sprawił jednak, że zaczęto planować 
połączenie podobną linią wielkiego 
ośrodka przemysłowego w Manche-
sterze z miastem portowym Liver-
poolem. Nowy środek transportu 
stawał się groźną konkurencją dla 

tradycyjnych, godząc w interesy wła-
ścicieli towarzystw przewozowych 
− dyliżansowych i kanałowych. So-
wicie opłacani publicyści rozpętali na 
łamach prasy kampanię wymierzoną 
przeciwko parowozom. Budownicze-
go linii Stockton–Darlington, pionie-
ra i entuzjastę parowozów, George’a 
Stephensona (1781–1848) poddała 
krzyżowemu ogniowi pytań specjalna 
komisja w Izbie Gmin. Jedno z tych 
pytań brzmiało: Przypuśćmy, że jedna 
z pańskich maszyn jedzie z prędkością 

9 czy 10 mil na godzinę i że w tym mo-
mencie na torze przed nią pojawi się 
krowa. Czyż nie byłaby to nader nie-
fortunna okoliczność? Stephenson od-
parł: Tak, bardzo niefortunna, ale dla 
krowy!. W końcu zarząd towarzystwa 
uległ namowom Stephensona i ogłosił 
otwarty konkurs na lokomotywę dla 
nowej linii kolejowej. Zgłoszone loko-
motywy wzięły udział w  październiku 
1829 r. w wyścigu, który wygrał „Roc-
ket” (Rakieta) – parowóz zaprojek-
towany przez George’a Stephensona, 
a skonstruowany pod kierownictwem 
jego syna Roberta. 
 14 czerwca 1830 r. pierwszy prób-
ny pociąg przejechał z Liverpoolu do 
Manchesteru w ciągu półtorej godziny, 
z prędkością dochodzącą miejscami do 
44 km/h. Oficjalne zaś otwarcie pierw-
szej linii prawdziwej kolei żelaznej na-
stąpiło 15 września 1830 r.

prof. bOlESłAW ORłOWSkI
Instytut Historii PAN

Ilustracje  Wikipedia

dawNo, dawNo Temu

Pokaz lokomotywy trevithicka 
w londynie (1808 r.)
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pOWTóRZENIE CZASU 
pRESENT SIMplE:

  Dopasuj poniższe zdania 
(1-4) do odpowiadających 
im zasad użycia present 
simple (a-d). 

  Uzupełnij poniższy tekst 
czasownikami w odpowied-
niej formie.

Mr Jones _______ (wake up) at 5.30 am, 
he _______  (not eat) breakfast, only 
_______ (drink) coffee and _______  
(eat) a sandwich later. He usually 
_______  (come) to school about half an 
hour before the students and _______  
(make) sure everything is ready when 
the students _______ (arrive). Then, the 
first bell _______  (ring) and the lessons 
_______  (begin). By the end of the day 
some students _______  (not go) home 
but _______ (come) to ask for extra 
help. In the afternoon, after lunch, Mr 
Jones _______  (prepare) for the next 
day's activities and _______  (do) some 
paperwork. In the evening he and his 
wife _______  (have) dinner together, 
and then _______ (do) some housework. 
Before going to sleep Mr Jones _______  
(watch) television, _______ (correct) 
tests and _______ (plan) the lessons. 

  a) Odtwórz w pamięci 
dzień pana jonesa, zwra-
cając uwagę na zastosow-
nie czasowników z –s dla 
opisania czynnności w 3. 
osobie liczby pojedynczej. 

b) jak różni się Twoja pra-
ca od pracy nauczyciela? 
postaraj się na głos opisać 
swój dzień, np. I don't get 
up at 5. 30. I don't teach 
students but I supervise a 
building site, etc.

CHRISTMAS IN pOlAND

  podane poniżej zdania są 
fałszywe. popraw je według 
wzoru, używając następują-
cych wyrażeń:  

Example

The most important day is 26 1. 
December. 
The most important day isn't 26 
December. 
The most important day is 
Christmas Eve.
After the supper people read 2. 
newspapers.  
a)__________________________ 
______________ 
b) _________________________
_______________
Children decorate the Christmas 3. 
tree after supper.  
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
Christmas lasts one week. 4. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
In many houses a carp swims in 5. 
the washbasin. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________

Many Polish families put some hay 6. 
under the table. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
Memebers of the family put the 7. 
presents on the balcony. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
People forget to leave an empty 8. 
seat for an unexpected guest. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
The feast usually consists of 9. 
chicken soup, salmon and many 
other dishes. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________
The supper finishes when the first 10. 
star appears in the sky. 
a) _________________________
_______________ 
b) _________________________
_______________

a)  czynności 
i zjawiska stałe, 
powtarzające się 
regularnie 

b) nawyki 
c) uczucia 
d)  zjawiska fizyczne 

i przyrodnicze

1.  i don't like  
spaghetti. 

2.  does Mr Smith 
work here?  
no, he doesn't. 

3.  i always do  
the housework  
in the evening. 

4.  tar melts  
quickly when  
the weather's hot. 

Present Simple Tense  
– Celebrations 

christmas eve, before, end, remember, 
under the christmas tree, red borsch 
and carp, sing christmas carols, 
tablecloth, two days, bathtub.
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  Ułóż pytania do ostatniej 
części zdań z zad. 3.

Example:

What is the most important day? 1. 
__________________________2. 
______________
__________________________3. 
______________
__________________________4. 
______________
__________________________5. 
______________
__________________________6. 
______________
__________________________7. 
______________
__________________________8. 
______________
__________________________9. 
______________
__________________________10. 
______________

żYCZENIA NA RóżNE OkAZjE

Świąteczne i noworoczne:
Wish you a Merry Christmas
Happy Christmas!
Happy Easter!
Happy New Year! 
Best Wishes for the New Year.

Miłego spędzenia czasu:
Have a good day.  
Have a good trip. 
Enjoy your weekend. 
Have a good time at the concert. 
Have a good time! 
Enjoy yourself!

Urodziny:
Happy birthday! 
Good luck on your fourtieth birthday! 
Many happy returns! 
May you live to be 100!

Rocznice:

Congratulations!  
Best wishes on your fifteenth anniver-
sary!

Różne
May all your wishes come true.
Congratulations on passing your exam!

ANETA kApROŃ

klucz do zadań:
Zad.1 a) – 2, b) – 3, c) – 1, d) – 4. 
Zad. 2. kolejno: wakes up, doesn’t 
eat, drinks,eat, comes, makes, arrive, 
rings, begin, don’t go, come, prepares, 
does, have, do, watches, corrects, 
plans. Zad. 4. 2. a) … don’t read… b) 
… people sing Christmas carols, 3. a) 
… don’t decorate … b) … before sup-
per. 4. a) … doesn’t last… b) lasts two 
days 5. a) … doesn’t swim… b) … in 
the bathtub.  6. a) … don’t put… b) 
…under the tablecloth. 7. a) …don’t 
put … b) … the presents under the 
Christmas tree. 8. a) … don’t forget 
… b) People remember to leave … 9. 
a) doesn’t consist of … b) … consists 
of red borsh, carp and many other 
dishes. 10. a) … doesn’t finish… b) The 
supper begins when …Zad. 5. 2. What 
do people do after supper? 3. When do 
children decorate the Christmas tree? 
4. How long does Christmas last? 5. 
Where does the carp swim? 6. Where 
do many Polish families put the hay? 
7. Where do they put the presents? 8. 
Who do the people leave an empty 
seat for? 9. What does the feast usu-
ally consist of? 10. When does the 
supper finish/ begin?

Słowniczek:

activities – czynności, zajęcia 
paperwork – praca papierkowa
appear – pojawiać się
balcony - balkon 
leave – opóścić, zostawić
bathtub - wanna
borsh/ borsсh - barszcz
carp - karp
chicken soup – rosół z kury
Christmas carols - kolędy
Christmas Eve – wigilia 
Christmas tree - choinka 
last - trwać 
washbasin - umywalka 
hay - siano
consist of – składać się z
dish – danie; naczynie
extra - dodatkowy
guest - gość 
feast – uroczysty posiłek; uczta
housework – prace domowe
make sure – upewnić się 
arrive - przybyć
melt - topić się
prepare – przygotowywać się
ring - dzwonić 
begin - zaczynać
salmon - łosoś
seat – miejsce siedzące
supervise - nadzorować 
tablecloth - obrus
tar - słoma
unexpected - niespodziewany
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p odłoga, która jest istotnym, 
szczególnie dla użytkownika, 
elementem budynku, wymaga 
wnikliwej oceny i dokładnego 

określenia podczas projektowania, sta-
rannego wykonania i właściwej eksplo-
atacji zgodnej z przyjętymi założeniami. 
Obecnie sytuacja jest nieporównywalna 
z tą, która była 30 lat temu, ponieważ 
doświadczenia, badania i aktualny stan 
wiedzy w tym zakresie pozwalają na 
poprawne wykonywanie podłóg. Są one 
wielowarstwowymi poziomymi prze-
grodami konstrukcyjnymi budynku 
nadającymi im wymagane właściwości 
użytkowe. Wierzchnią użytkową war-
stwą jest posadzka. W budownictwie 
przemysłowym, w magazynach, skła-
dach, zapleczach obiektów handlowych 
i usługowych wykonywane są podłogi 
betonowe wykończone według różnych 
technologii polskich i zagranicznych.
 Podłogi przemysłowe w formie sa-
monośnej płyty betonowej lub żelbe-
towej mogą być układane na podłożu 
gruntowym lub stropach. Charaktery-
styczny dla budownictwa przemysło-
wego układ warstw podłogowych jest 
następujący:

posadzka będąca elementem wy- ■
kończeniowym podłogi,
warstwa wyrównująca podkład, ■
podkład (betonowy lub żelbetowy  ■
zbrojony siatkami stalowymi lub włók-
nami stalowymi i polietylenowymi),

warstwy ochronne i izolacyjne (izo- ■
lacje cieplne, akustyczne, przeciw-
wilgociowe, paroszczelne),
podłoże betonowe wyrównujące  ■
(chudy beton),
podsypka żwirowo-piaskowa (za- ■
gęszczona),
podłoże gruntowe (stabilne). ■

 Budownictwo wkracza w coraz 
większym zakresie na tereny, na któ-
rych występują skomplikowane warun-
ki gruntowo-wodne. Wynika to często 
ze znacznego wzrostu cen gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę. Coraz 
powszechniej zagospodarowywane są 
nieużytki oraz tereny przemysłowe, 
które z uwagi na niekorzystne para-
metry gruntowe i związane z tym duże 
koszty posadowienia budynków nie 
były dotychczas dla inwestorów tere-
nami atrakcyjnymi. W tych sytuacjach 
dla umożliwienia realizacji obiektów 
budowlanych niezbędne jest wzmac-
nianie podłoża gruntowego głównie 
w celu zwiększenia jego nośności i od-
porności na obciążenia dynamicz-
ne oraz zminimalizowanie osiadań. 
Rozwiązanie tego problemu dotyczy 
zarówno posadowienia konstrukcji 
budynków, jak i elementów konstruk-
cji podłóg szczególnie wykonywanych 
bezpośrednio na podłożu gruntowym. 
Istotne jest również określenie wza-
jemnych relacji między wielkościami 
osiadań elementów konstrukcyjnych 

budynku i elementów podłóg. Wiąże 
się z tym odpowiednie zaprojektowa-
nie konstrukcji i technologii wykona-
nia podłóg. Mogą być one znacznie 
obciążone w przypadku obiektów ma-
gazynowych lub handlowych, w któ-
rych ze względu na warunki eksploata-
cyjne należy zapewnić równomierność 
osiadań i ich niewielkie wielkości, do-
puszczalne dla stosowanych środków 
transportu  wewnętrznego i wyposa-
żenia magazynowego (regały). Problem 
zapewnienia odpowiedniej konstrukcji 
podłóg z jednoczesnym ograniczeniem 
osiadań występuje również w sytu-
acjach, gdy ze względów eksploatacyj-
nych podłogi są wyniesione i w związ-
ku z tym wykonywane na nasypach 
o znacznej grubości.

Wzmacnianie podłoża

 Istnieje wiele metod wzmacniania 
podłoża gruntowego, dostosowywa-
nych głównie do wymagań eksploata-
cyjnych budynków, warunków budowy, 
otoczenia i warunków miejscowych. 
Pojawiają się także nowe rozwiązania 
lub modyfikacje rozwiązań istnieją-
cych.
 Obecnie najczęściej stosowane są 
metody polegające na:

wstępnej konsolidacji gruntów po-a) 
przez:

przeciążanie (np. tymczasowymi  ■
nasypami, zbiornikami wody),
konsolidację dynamiczną, ■
elektroosmozę, ■
drenowanie pionowe piaskowe  ■
lub taśmowe;

zbrojeniu i głębokim zagęszczeniu jak:b) 
gwoździowanie, zbrojenie taśma- ■
mi, membranami, włókniną,
kolumny żwirowe i wapienne, ■
zagęszczenie dynamiczne i ubi- ■
janie,
zagęszczenie za pomocą zagęsz- ■
czarek, wymianę gruntów z jed-
noczesnym zagęszczeniem,

Wpływ podłoża na trwałość 
podłóg przemysłowych
projektowanie, realizacja oraz eksploatacja podłóg w obiektach przemysłowych jest 
problemem dosyć złożonym, o czym świadczą fakty występowania jeszcze często 
różnych uszkodzeń, pogorszenia jakości, konieczności wyłączenia pomieszczeń 
z użytkowania i wykonywania napraw. 

rys. 1. zależność obciążenia podkładu (n) od grubości posadzki (g) – przykład

g [mm] f [mm2] N [N/mm2]

10,0 9,0 11,1
5,0 4,0 24,9
3,0 2,56 39,0
1,0 1,44 69,3
0,5 1,21 82,5

gdzie:
g- grubość posadzki
F – wynikowa powierzchnia rozkła-
du nacisku
n – obciążenia podkładu
P – nacisk punktowy 100 n/mm2

TecHNoloGie
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zagęszczenie wgłębne za pomocą  ■
wybuchów,
wgłębne mieszanie gruntów, ■
zagęszczenie przez wprowadze- ■
nie kolumn z grunto-cementu 
lub pali,
iniekcje rozpychające; ■

zeskaleniu gruntów, stosującc) 
zastrzyki (cementowe, wapienne,  ■
bentonitowe),
elektrokinezę, ■
mieszanie gruntów z użyciem  ■
dodatków (bitumicznych, żelu-
jących);

stabilizacji gruntów:d) 
wgłębnej – kolumny wapienne  ■
i wapienno-gipsowe,
wymianie gruntów na stabilizo- ■
wane,
temperaturowe spiekanie lub za- ■
mrażanie gruntów.

 Najogólniej mówiąc, wzmocnienie 
podłoża gruntowego sprowadza się do 
zmniejszenia jego objętości w wyniku 
zagęszczenia lub wypełnienia specjalnie 
dobranym dodatkowym materiałem [1].
 Efekty właściwego wzmocnienia 
podłoża mają istotny wpływ na kształ-
towanie sił wewnętrznych w elemen-
tach konstrukcyjnych podłóg, a w kon-
sekwencji również na ich odkształcenia. 
W zależności od podatności podłoża 
na odkształcenia, od wielkości modu-
łu podłoża gruntowego E i obciąże-
nia wartości momentów zginających 
w podkładowych płytach konstrukcyj-
nych mogą się znacznie różnić.
 Ulepszenie podłoża gruntowego, 
polegające na całkowitej lub częściowej 
wymianie gruntów, ma uzasadnienie 
wówczas, gdy miąższość gruntów sła-
bych jest niewielka (rzędu 1,0–1,5 m) 
i nie występuje woda gruntowa. Wów-
czas to osiadanie obiektów budowla-
nych lub jego elementów uzależnione 
jest głównie od zastosowanych mate-
riałów, technologii wykonania, jakości, 
jednorodności zagęszczenia podłoża 
nasypowego. Wymiana gruntu słabe-
go na mocniejszy wykonywana jest na 
ogół przy użyciu dobrze uziarnionych 
i dobrze zagęszczających się tradycyj-
nie stosowanych żwirów, pospółki, 
piasków średnio- i gruboziarnistych 
oraz niektórych gruntów spoistych 
i części gruntów antropogenicznych 
jak przepalone łupki kopalniane, żużle 
wielkopiecowe.
 Technologia wykonania nasypów 
polega na układaniu dobranego ma-
teriału o wilgotności zbliżonej do 
optymalnej, warstwami o grubości 
0,15–0,40 m dostosowanej do typu 
sprzętu zagęszczającego i dokładnym 
jego zagęszczeniu, które może mieć 

charakter statycz-
ny lub dynamiczny 
(walce statyczne lub 
wibracyjne, zagęsz-
czarki do gruntu).
 Warstwy nasy-
powe ulepszające 
podłoże mogą być 
wzmacniane pręta-
mi, płaskownikami 
metalowymi oraz 
elementami synte-
tycznymi jak: geotek-
stylia, geosiatki i geo-
kompozyty. Poprzez 
zastosowanie tych 
środków można uzy-
skać dodatkowy wzrost nośności pod-
łoża gruntowego oraz redukcję wielko-
ści i ograniczenie nierównomierności 
osiadań.
 W przypadku podłóg ma to istotne 
znaczenie dla trwałości i bezpieczeń-
stwa użytkowania szczególnie w obiek-
tach magazynowych i składowych. 
W zależności od rodzaju transportu 
wewnętrznego i wysokości składowa-
nia dokładność wykonania podłóg jest 
określona w odpowiednich normach 
[4]. 
 Przy określaniu poszczególnych 
warstw podłogowych istotne znaczenie 
mają wielkości nacisków pochodzących 
od obciążenia technologicznego stałe-
go i zmiennego. Nacisk na powierzch-
ni podłogi przejmowany jest przez 
warstwę posadzkową i przenoszony 
na podkład, warstwy izolacyjne oraz 
podłoże. Jeżeli nośność tych warstw 
jest niewystarczająca, nieuniknione 
są uszkodzenia i zniszczenia podło-
gi. W zależności od przewidywanych 
obciążeń dobierać należy odpowied-

ni materiał i grubość poszczególnych 
warstw podłogowych. Dotychczasowe 
obserwacje eksploatowanych podłóg 
w magazynach wykazują, że przekro-
czenie wytrzymałości posadzek naj-
częściej pochodzi od punktowego ob-
ciążenia przekazywanego przez koła 
środków transportowych, które wyko-
nane są z różnych materiałów (polia-
mid, metal) (rys. 1)
 Stąd zarówno w projektowaniu, jak 
i wykonywaniu podłóg konstrukcyjny 
element, jakim jest podkład betonowy 
lub żelbetowy, powinien być traktowa-
ny ze szczególną starannością i wni-
kliwością. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na miejsce, gdzie dochodzi do 
miejscowego znacznego przeciążenia 
płyty od obciążenia eksploatacyjnego 
(krawędzie i naroża). Przykładowe po-
równanie wielkości naprężeń rozciąga-
jących w płycie w zależności od usytu-
owania obciążenia przedstawiono na  
rys. 2 [3].
 Przed projektowaniem podłóg nie-
zbędne jest wnikliwe rozpoznanie 

rys. 2.  zróżnicowanie wartości bezwzględnych naprężeń rozciągających w płycie 
podkładowej w zależności od punktu przyłożenia obciążenia punktowego  
lub pasmowego: 1 – środek płyty podkładowej; 2 – krawędź swobodna; 3 – narożnik

Fot. 1. Badanie kontrolne podłoża gruntowego
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podłoża grun-
towego. W myśl 
obowiązujących 
przepisów każdy 
obiekt wymaga-
jący formalnego 
pozwolenia na 
budowę powi-
nien zawierać 
ocenę przydatno-
ści podłoża pod 
p r o j e k t o w a n ą 
inwestycję. Opi-
nię taką przy-
gotowuje się na 
podstawie ana-
lizy dostępnych 
d o k u m e n t a c j i 
i materiałów ar-
chiwalnych, ale 
przede wszystkim analizy wyników 
badań terenowych i laboratoryjnych 
związanych z rzeczywistym podłożem 
gruntowym.
 Badania terenowe, wykonywane 
pod nadzorem osób uprawnionych 
(geotechników lub geologów), obejmu-
ją zwykle: 

wiercenia, ■
sondowania, ■
próbne obciążenia, ■
wykopy badawcze, ■
badania geofizycznej, hydrogeolo- ■
giczne i fotointerpretacyjne.

 W przypadku wierceń, realizowanych 
ręcznie lub mechanicznie do głębokości 
odpowiednio (średnio) 5 m oraz 10–20 
m, w trakcie pogłębiania otworu badaw-
czego wykonywane jest na bieżąco ma-

kroskopowe rozpoznanie napotykanych 
gruntów, z typowaniem części do badań 
laboratoryjnych. Badania te umożliwiają 
ponadto pobieranie próbek wody grun-
towej do badań chemicznych. Sondo-
wanie polega na zagłębianiu, w sposób 
statyczny lub dynamiczny, w badany 
grunt żerdzi z zamocowaną u ich spodu 
końcówką oraz na pomiarze stawianego 
jej oporu. Wymienione badania tereno-
we (wiercenia, sondowania) umożliwia-
ją: określenie rodzaju i układ gruntów 
budujących podłoże, określenie ich sta-
nu fizycznego, ewentualnych przewar-
stwień i pustek oraz pobranie próbek 
o nienaruszonej strukturze do badań la-
boratoryjnych. O przydatności podłoża 
pod projektowaną zabudowę współdecy-
dują: parametry geotechniczne gruntów, 

Fot. 2. Pęknięcia posadzki spowodowane osiadaniem podłoża 
gruntowego

Przykład 1 – ilustracja
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geometria podłoża, miąższości i położe-
nie poszczególnych warstw, a także cha-
rakterystyka obiektu i rodzaj obciążeń 
przekazywanych na podłoże. W ocenie 
tej należy zwrócić szczególną uwagę na 
obecność w podłożu gruntów słabych, 
którymi w powszechnym przekonaniu 
są miękkoplastyczne grunty spoiste, 
grunty organiczne i luźne piaski. Szcze-
gólnej uwagi wymagają ponadto tzw. 
grunty antropogeniczne, grunty pęcz-
niejące, wysadzinowe, zapadowe, a także 
grunty podatne na deformacje filtracyj-
ne (np. sufozją, upłynnienie, przebicie 
hydrauliczne). Istotnym elementem tej 
oceny jest również ustosunkowanie się 
do problemu występowania na badanym 
obszarze procesów geodynamicznych 
(np. wpływy górnicze, procesy kraso-
we, procesy osuwiskowe). W przypadku 
podłóg wykonywanych bezpośrednio 
na gruncie, podobnie jak dróg, placów 
składowych, parkingów i lotnisk, pod-
stawowym elementem oceny przydatno-
ści podłoża są wyniki oznaczeń nośno-
ści płytą VSS o średnicy 300 mm oraz 
wskaźnika zagęszczenia IS (zamiennie 
wskaźnika odkształcenia I0). Badanie 
płytą VSS wykonuje się w tym przypad-
ku do poziomu obciążeń jednostkowych 
250 kPa, a miarą wspomnianej oceny 
jest wartość modułu wtórnego E2 w za-
kresie obciążeń od 50–150 kPa. Obec-
nie przeważa pogląd, by moduł wtórny 
E: i wskaźnik zagęszczenia (IS = ρd/ρdS) 
podłoża bezpośrednio pod warstwą no-
śną spełniały następujące wymagania: 
E2 > 100 MPa (100–120 MPa); IS ≥ 1,0 
(1,00–1,03) (zamiennie dla żwirów, po-
spółek i piasków, gdy IS ≥ l,0, to wskaźnik 
odkształcenia powinien być mniejszy 
od 2,2 – przy nieco złagodzonych war-
tościach dla innych gruntów – I0E 2–4). 
Wartości powyższe mogą być nieco 
niższe dla gruntów zalegających głębiej, 
przy czym zależne są one od wielkości 
obciążenia lub też kategorii przewidywa-
nego ruchu (dla przykładu na głębokości 
50 cm ISE 0,97–1,0, a E2E 30–60 MPa).
 Jeśli w wyniku przeprowadzo-
nej analizy obliczeniowej projektant 
dojdzie do wniosku, że w istniejącej 
sytuacji geotechnicznej rozwiązanie 
klasyczne, tj. wykonanie podłogi na 
istniejącym podłożu, jest niemożli-
we lub zbyt kosztowne, to ma on do 
czynienia z podłożem słabym, wyma-
gającym modyfikacji. Decyzje mogą 
być wówczas następujące: uzdatnie-
nie (wzmocnienie) podłoża, posado-
wienie pośrednie lub też odstąpienie 
od zamiaru wykonania inwestycji [4]. 
Wpływ i skutki niewłaściwie wykona-
nego podłoża gruntowego na jakość 
podłogi pokazano na fot. 2.

podłogi na podłożu 
zbrojonym i głęboko 
zagęszczonym

 W sytuacji gdy miąższość grun-
tów słabych w strefie przypowierzch-
niowej jest znaczna, przekraczająca 
możliwości  należytego warstwowe-
go zagęszczenia i nieuzasadniona 
względami ekonomicznymi, stosuje 
się uzdatnianie podłoża kolumnami 
żwirowymi, wapiennymi, żwirowo-
piaskowymi, gruntowo-cementowy-

mi lub palami. Kolumny żwirowe, 
żwirowo-piaskowe są szczególnie 
przydatne wówczas, gdy miąższość 
gruntów słabych, zalegających 
w strefie przypowierzchniowej, nie 
przekracza 5,0–6,0 m. 
 Głębsze warstwy wzmacniane są 
obecnie w dużym zakresie kolumnami 
przy zastosowaniu wysokociśnienio-
wej iniekcji zaczynem cementowym 
(jet-grouting) lub mechanicznego mie-
szania gruntu z cementem, wapnem 
(DSM–Deep Soil Miting).

Przykład 2 – ilustracja

Przykład 3
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 Uformowane w słabym gruncie 
kolumny, charakteryzujące się nie-
porównywalnie większymi cechami 
wytrzymałościowymi w porównaniu 
z gruntem rodzimym, stanowią funda-
ment pod konstrukcję żelbetową pły-
towo-żebrową, rusztową lub płytową 
obiektów budowlanych [2, 3].
 Często płyty te są konstrukcyjnymi 
elementami podkładowymi również 
dla podłóg, opartymi na podporach 
charakteryzujących się wartością 
osiadania kilkakrotnie mniejszą w sto-
sunku do podatności podłoża pomię-
dzy kolumnami. Podatność podłoża 
dla kolumn żwirowych przykładowo 
określa się na ok. 100 MN/m3, nato-
miast między kolumnami – rzędu 
25,0–30,0 MN/m3. 
 W obliczeniach statycznych kon-
strukcji podłogi należy również 
uwzględnić fakt osiadania kolumn 
i współpracy platformy żwirowo-pia-
skowej (podłoża) z kolumnami  żwi-
rowymi. Jest to proces dosyć skom-
plikowany wymagający starannego 
przygotowania w zakresie statyki bu-
dowli uzupełnionego badaniami spe-
cjalistycznymi dotyczącymi ustalenia 
wartości podatności podłoża. 
 Poniżej przedstawione zostały 
przykłady podające wielkości od-
kształceń i momentów zginających dla 
konstrukcyjnych płyt podkładowych 
podłóg wykonanych na podłożu nasy-
powym zagęszczonym i opartych na 
kolumnach żwirowych oraz kolumnach 
gruntowo-cementowych (jet-grouting) 
bez uwzględnienia nierównomiernego 
osiadania podpór.

przykład 1
 Płyta żelbetowa o wymiarach 6,0 x 
6,0 m, grubości 20,0 cm układana na:

podłożu gruntowym słabo zagęsz- ■
czonym E = 15,0 MPa – górna po-
łowa płyty;
podłożu gruntowym dobrze zagęsz- ■
czonym E = 60,0 MPa – dolna po-
łowa płyty.

Obciążenie stanowią:
reakcje od słupków regałów wysokie- ■
go składowania o wartości 36,0 kN,
obciążenie równomiernie rozłożone  ■
od palet układanych pod regałami 
o wartości 15,6 kN/m2,
wózek widłowy, który porusza się  ■
w pasmach transportowych między 
regałami – koło przednie przekazuje 
reakcje pionową o wartości 15,0 kN, 
koło tylne o wartości 30,0 kN.

 Na podstawie niniejszego stwierdza 
się istotny wpływ jakości przygotowa-
nia i zagęszczenia podłoża gruntowe-
go na wielkość odkształceń pionowych 

podłogi i momentów zginających wy-
stępujących w płycie podkładowej. Przy 
słabym zagęszczeniu podłoża znacznie 
ograniczony zostaje centralny obszar 
stabilności płyty (osiadanie równe 0 
mm) w narożach odkształcenia wzrasta-
ją ponad dwukrotnie (z 2,0 do 4,0–5,0 
mm). Zmianie ulegają wartości momen-
tów zginających i ich kierunek działania, 
szczególnie na obrzeżach płyty. 

przykład 2
 Płyta żelbetowa o wymiarach 
12,0 x12,0 m, grubości 20,0 cm układa-
na na platformie z gruntu nasypowego 
i kolumnach żwirowych KSS o średni-
cy 800 mm i rozstawie co 2,4 m.
Obciążenie stanowią:

reakcje od słupków regałów wyso- ■
kiego składowania o wartości 65,0 
kN,
obciążenie równomiernie rozłożone  ■
od palet o wartości 20,0 kN/m2,
wózek widłowy, który porusza się  ■
w pasmach transportowych między 
regałami.

 Z uwagi na stosunkowo nieduże od-
ległości między kolumnami żwirowymi 
występują nieduże odkształcenia pio-
nowe płyty (maksymalne ok. 2,5  mm). 
Charakterystyczna jest zmienność kie-
runków działania momentów zginają-
cych Mx i My, co powoduje koniecz-
ność zapewnienia zbrojenia zarówno 
w dolnej, jak i górnej strefie płyty.

przykład 3
 Płyta żelbetowa o wymiarach 12,0 x 
12,0 m, grubości 20,0 cm układana na 
podłożu z gruntu nasypowego i ko-
lumnach gruntowo-cementowych (jet-
-grouting) w rozstawie co 2,4 m.
Obciążenie stanowią:

reakcje od słupków regałów wyso- ■
kiego składowania o wartości 65,0 
kN,
obciążenie równomiernie rozłożone  ■
od palet o wartości 20,0 kN/m2,
wózek widłowy, który porusza się  ■
w pasmach transportowych między 
regałami.

 Sytuacja jest podobna jak dla przy-
kładu 2, tj. – stosunkowo nieduże od-
kształcenia pionowe płyty i zmienność 
kierunku działania momentów zgina-
jących Mx i My.

Wnioski i uwagi końcowe

 Projektowanie podłóg w obiektach 
przemysłowych, w szczególności posa-
dowionych na gruntach słabych, nie-
nośnych, jest zagadnieniem złożonym, 
związanym z koniecznością dokładnego 
rozpoznania podłoża gruntowego, okre-

ślenia współpracy elementów konstruk-
cyjnych, jakimi są: betonowa płyta pod-
kładu, podłoże gruntowe, modyfikowana 
warstwa nośna, punktowo wzmacniany 
grunt w postaci kolumn cementowo-
kruszywowych lub pali oraz określenie 
warunków eksploatacyjnych.
 Stabilność i zminimalizowanie 
odkształceń wierzchnich warstw po-
sadzkowych zapewniać musi trwała 
konstrukcja wzmacnianego w różnych 
wariantach podłoża gruntowego i ele-
mentów podłogi.
 Niestaranne wykonanie zagęszcze-
nia podłoża gruntowego wpływa w spo-
sób istotny na zwiększenie pionowych 
odkształceń podłogi, które mogą ogra-
niczać warunki bezpiecznej i trwałej 
eksploatacji obiektów budowlanych.
 Przydatność podłoża pod przyszłą 
podłogę określać należy opierając się na 
jego właściwościach, określanych  przez 
badania terenowe i laboratoryjne.
 Przewidywane odkształcenia płyt 
podłogowych posadowionych na ko-
lumnach i palach obejmować powinny 
również ewentualne osiadanie elemen-
tów głębokiego zagęszczenia gruntu.
 Realizacja konstrukcji podłóg w po-
staci układów płytowo-palowych, 
zaliczanych do trzeciej kategorii geo-
technicznej, wiąże się z koniecznością 
wykonywania kontrolnych badań geo-
technicznych i geodezyjnych elemen-
tów konstrukcji podłogi w obiektach 
o znacznych obciążeniach eksploata-
cyjnych (składowych) oraz terenów 
do nich przyległych zarówno w czasie 
trwania budowy, jak i w okresie wielo-
letniego okresu eksploatacji.

dr inż. TADEUSZ kUlAS 
Politechnika Warszawska

WBM i P w Płocku

piśmiennictwo

M. Berkop, J. Jasica, 1. Wzmacnia-
nie podłoża gruntowego z wyko-
rzystaniem zaczynu cementowego. 
„Inżynieria i Budownictwo” nr. 
7–8/2007.
M. Gryczmański, S. Kwiecień, J. Sę-2. 
kowski, Ulepszenie podłoża grun-
towego wbijanymi kolumnami ka-
miennymi, „Przegląd Budowlany” 
nr 2/2005.
T. Kulas, 3. Podłogi w obiektach maga-
zynowych, „Nowoczesny Magazyn” 
nr 4/5.2003r.
J. Sękowski, 4. Podłoże gruntowe  
– istotny element konstrukcji pod-
łóg, „Podłoga” nr 5/2008.
DIN-18202. Toleranzen in Hochbau.5. 

TecHNoloGie



53Grudzień 2008 inżynier Budownictwa



54 inżynier Budownictwa Grudzień 2008

p oszukiwanie nowych tech-
nologii, materiałów oraz roz-
wiązań, pozwalających na 
wznoszenie tzw. ciepłych bu-

dynków, wbrew pozorom nie jest zja-
wiskiem nowym. W pierwszej połowie 
XX w. zdawano już sobie doskonale 
sprawę z większości problemów zwią-
zanych ze ścianami o małej izolacyjno-
ści termicznej i podjęto wiele kroków 
w kierunku rozwiązania tego proble-
mu. W tamtym czasie rynek materia-
łów izolacyjnych ograniczał się właści-
wie do czterech podstawowych:
 Szkło piankowe − otrzymywane 
przez spieczenie proszku szklanego 
z substancją wywołującą w temperaturze 
mięknienia szkła fazę gazową. W dobrze 
spienionym szkle pory i pęcherze stano-
wią około 90% całkowitej objętości, z cze-
go większość stanowią pory zamknięte, 
a nasiąkliwość powierzchniowa nie prze-

kracza 5%. Gęstość objętościowa szkła 
piankowego wynosiła od 160 kg/m3 do 
180 kg/m3, a współczynnik przewodzenia 
ciepła wynosił około 0,052 W/(m·K). Było 
formowane w płyty i cegły.
 Wata szklana − czyli luźno ułożo-
ne włókna szklane o grubości od 3 μm 
do 35 μm. Formowana była w maty 
o gęstości wynoszącej około 12 kg/m3 

i charakteryzująca się współczynni-
kiem przewodzenia ciepła wynoszą-
cym około 0,039 W/(m·K).
 płyty korkowe – materiał otrzymy-
wany przez prasowanie śrutu korkowego 
zmieszanego z lepiszczem białkowym 
z dodatkiem formaliny. Produkowane 
płyty charakteryzowały się gęstością od 
160 kg/m3 do 200 kg/m3, a współczynnik 
przewodzenia ciepła wynosił 0,06 W/
(m·K). 
 płyty trzcinowe – materiał wytwarza-
ny z wysuszonych ździebeł trzciny. Pły-

ty były formowane 
przez prasowanie 
równolegle ułożo-
nych wiązek trzci-
ny i przewiązanie 
ocynkowanym dru-
tem stalowym. Gę-
stość pozorna płyt 
wynosiła ok. 300 kg/
m3, a współczynnik 
przewodzenia ciepła 
– 0,070 W/(m·K). 
 Opisane materia-
ły termoizolacyjne 
były materiałami 
rzadziej stosowa-
nymi ze względu na 

ich wysoką cenę, trudności w montażu, 
brak odporności na zagrzybienie, wyso-
ką nasiąkliwość, łatwopalność bądź małą 
dostępność na rynku. Z powodu braku 
odpowiednio skutecznych i szeroko do-
stępnych materiałów izolacyjnych, ta-
kich jak powszechnie stosowany dzisiaj 
styropian oraz wełna mineralna, skupia-
no się na budowie ciepłych ścian jedno-
warstwowych wznoszonych z różnego 
rodzaju ceramicznych wyrobów ceglar-
skich, a w późniejszym okresie również 
z bloczków żużlobetonowych. W Pol-
sce w okresie dwudziestolecia między-
wojennego szeroko rozpowszechnione 
były tzw. cegły wielootworowe mające 
na ogół format większy niż cegła zwykła. 
Najbardziej popularnym rozwiązaniem 
było stosowanie cegieł wielootworo-
wych o formacie równym dwóm cegłom 
zwykłym ułożonym na sobie ze spoiną 
poziomą lub rzadziej o formacie trzech 
cegieł [6]. Cegła dziurawka o otworach 
usytuowanych poziomo w kierunku po-
przecznym lub podłużnym, a obecna do 
dzisiaj na budowach, była wtedy produ-
kowana w znacznie szerszym asortymen-
cie. Sześć podstawowych typów cegieł 
dziurawek wielootworowych przedsta-
wiono na rys. 1. Wymiary podstawowej 
pojedynczej cegły zostały znormalizo-
wane w 1927 r. i wynosiły 270 mm · 130 
mm · 60 mm, a odpowiednio cegły po-
dwójnej 270 mm · 130 mm · 130 mm oraz 
cegły potrójnej 270 mm · 270 mm · 130 
mm. W 1949 r. wymiary cegły ustalono 
na 250 mm · 120 mm · 65 = mm dosto-
sowując się w ten sposób do pozostałych 
krajów europejskich [7]. Cegły dziurawki 

Ciepłe ściany 
jednowarstwowe
100, 50, 30 lat temu...
żyjąc w dobie drogich nośników energii, surowych wymogów termoizolacyjnych oraz 
wysokiej społecznej świadomości ekologicznej uważamy za oczywiste projektowanie 
i wznoszenie budynków energooszczędnych. przy zakładanym 100-letnim czasie 
eksploatacji domku jednorodzinnego koszty związane z jego utrzymaniem mogą kilka 
razy przewyższyć koszty samej budowy i każda kwota zainwestowana w zwiększenie 
energooszczędności budynku zwraca się wielokrotnie. 

rys. 1. Sześć typów wielootworowej cegły dziurawki stosowanej 
w latach 1927–1949 (wymiary podano w cm) [7]
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wszystkich sześciu typów stosowano do 
wznoszenia ścian zarówno osłonowych, 
jak i nośnych o grubości od jednej do pół-
tora cegły, w których co piąty rząd wią-
zano cegłą pełną dla zwiększenia nośno-
ści całej ściany [2]. Przegroda wznoszona 
w tej technologii charakteryzowała się 
współczynnikiem przenikania ciepła 
na poziomie od około 2,3 W/(m2·K) do 
około 1,5 W/(m2·K), co było wówczas 
dużym osiągnięciem w porównaniu do 
tradycyjnych ścian murowanych z cegły 
pełnej, które charakteryzowały się przy 
analogicznych grubościach muru współ-
czynnikiem przenikania ciepła od około 
3,0 W/(m2·K) do około 2,0 W/(m2·K) (rys. 
2).  
 Oprócz cegły dziurawki produkowa-
no również wiele typów tak zwanych 
cegieł pustakowych, które stały się pro-
toplastami dzisiejszych pustaków ce-
ramicznych. Najbardziej rozpowszech-
nione były cegły pustakowe Universal 
i Fordon [2, 8]. Cegła  Universal miała 
otwory usytuowane pionowo i produ-
kowano ją w trzech odmianach. Odmia-
ny 1 i 2 (rys. 3) o wymiarach 270 mm · 
130 mm · 130 mm były równe objętości 
dwóch cegieł, a odmiana 3 o wymiarach 
300 mm ·1 45 mm ·1 45 mm była równa 
objętości trzech cegieł. Z cegieł pusta-
kowych Universal budowano ściany na 
jedną lub półtora cegły, dzięki czemu 
uzyskiwano ściany o współczynniku 
przenikania ciepła od 2,1 W/(m2·K) do 
1,4 W/(m2·K). Cegły pustakowe Univer-
sal wszystkich trzech odmian w dwu-
dziestoleciu międzywojennym masowo 
stosowano przy budowie Gdyni [8].
 Cegły pustakowe Fordon o wymia-
rach 270 mm · 130 mm · 130 mm (rys. 4) 
ze względu na charakterystyczny układ 
otworów nazywane były czasami szes-
nastootworową dziurawką. Ściany 
wzniesione z cegieł pustakowych For-
don miały parametry termoizolacyjne 
zbliżone do ścian wzniesionych z cegieł 
pustakowych Universal. Często stoso-
wano również metodę budowy ścian 
z cegieł Fordon i cegły pełnej uzyskując 
w ten sposób ścianę, jak na tamte czasy, 
o wysokiej termoizolacyjności, a jedno-
cześnie o stosunkowo dużej nośności.
 Jednym z nowatorskich pomysłów na 
zwiększenie termoizolacyjności jedno-
warstwowych ścian zewnętrznych wzno-
szonych z cegieł pustakowych i pustaków 
ceramicznych było zminimalizowanie 
wpływu spoiny wykonanej z zaprawy na 
izolacyjność termiczną przegrody. Spoina 
z zaprawy (współczynnik przewodzenia 
ciepła od 1,3 W/(m·K) do 1,7 W/(m·K)) 
o grubości 10–15 mm, łącząca kolejno 
na sobie leżące warstwy cegieł lub pusta-
ków, ma od nich znacznie gorszą izolacyj-

ność cieplną i stanowi mostek termiczny. 
Wyeliminowanie tego mostka lub jego 
wyraźne zmniejszenie w znaczący spo-
sób poprawia izolacyjność termiczną 
całej przegrody. W latach 30. XX w. pro-
blem ten starano się rozwiązać poprzez 
uzyskanie w przekroju ściany spoiny 
o jak największej długości (na przykład 
w kształcie przypominającym podwójną 
literę „z”), a przez to o znacznie większej 
izolacyjności termicznej [3]. W praktyce 
pomysł ten realizowano poprzez stoso-
wanie ceramicznych pustaków ściennych 
o przekroju w kształcie litery „T” oraz 
pustaków z wyprofilowanym głębokim 
wpustem i wrębem. Na rys. 5 przedsta-
wiono przykładowy ceramiczny pustak 
ścienny w kształcie litery „T” o wymiarach 
250 mm · 195 mm · 250 mm oraz sposób 
wznoszenia ściany zewnętrznej z jego za-
stosowaniem. Rys. 6 obrazuje ceramicz-
ny pustak ścienny z głębokim wpustem 
i wrębem o wymiarach 260 mm · 195 mm 
· 136 mm oraz sposób wznoszenia ścian 
zewnętrznych z jego zastosowaniem. Oba 
typy pustaków były trudne do murowania 
i wymagały o wiele większej staranności 
przy wznoszeniu muru niż tradycyjna ce-
gła. Uzyskane zwiększenie izolacyjności 
termicznej ścian zewnętrznych odbywało 
się kosztem szybkości prac murarskich 
i wymagało stosowania pustaków cera-
micznych o rozbudowanych kształtach. 
Dzisiaj znacznie lepszy efekt w podobnej 
sytuacji uzyskujemy stosując do łączenia 
poszczególnych warstw pustaków lub 
bloczków tak zwany klej zamiast trady-
cyjnej zaprawy. Otrzymywane w wyniku 
stosowania kleju spoiny o grubości od 1 
do 3 mm stanowią drobny ułamek most-
ków termicznych, jakie tworzą trady-
cyjne spoiny ze zwykłej zaprawy nawet 
tej łączącej pustaki o rozbudowanych 
kształtach.
 Omawiając ciepłe ściany jedno-
warstwowe nie sposób nie wspomnieć 
o betonach komórkowych. W latach 30. 
XX w. betony komórkowe były materia-
łem zupełnie nowym i mało znanym. 
Poza tym głównym stosowanym wów-
czas betonem komórkowym był piano-
beton, czyli mieszani na zaprawy cemen-
towej i spienionej emulsji. Przygotowana 
z emulsji piana pozostawiała po stward-
nieniu pianobetonu drobne pęcherzy ki 
powietrza w całej jego objętości [4, 6]. 

Pierwszy pianobeton wykonano w Da-
nii w 1923 r., a już w 1928 r. zaczęto go 
stosować w Polsce. W okresie między-
wojennym najbardziej znaną odmianą 
pianobeto nu był celolit (wytwarzany 
w Polsce na licencji duńskiej), a później 
niemiecki betocel i iporyt. Już w 1928 r. 
z bloków celolitowych o grubości 250 
mm wy konano jednowarstwowe ściany 
zewnętrzne dwóch piętrowych budyn-

rys. 2. Mur wzniesiony z dziurawki 
podwójnej o grubości jednej i półtora 
cegły z przewiązkami z cegły pełnej oraz 
mur o grubości półtorej cegły wzniesiony 
z dziurawek podwójnych i poczwórnych [2]

rys. 3. cegła pustakowa universal 1 oraz cegła pustakowa universal 2 [8]
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0,31 W/(m·K). Ze wzglę-
du na wielkość porów 
pianobeto ny dzielono na: 
drobno porowate (o śred-
nicy porów ≤ 0,5 mm), 
średnio porowate (średni-
ca porów od 0,5 mm do 1,5 
mm) oraz grubo po rowate 
(średnica porów od 1,5 
mm do 2,5 mm). Jeszcze 
55 lat temu pianobeton 
był tak samo popularnym 
betonem komórkowym 
jak gazobeton. Dopiero 
gwałtowny rozwój i udo-
skonalanie technologii 
gazobetonu w ostatnich 
35 latach pozwoliło temu 
ostatniemu na techniczne 

zdystansowa nie pianobetonu. Po sto-
sunkowo dużym zaintereso waniu pia-
nobetonem w Polsce w latach 50. XX w. 
stopniowo zarzucano jego wytwarzanie 
i stosowanie. W latach 70. pianobetony 
były pro dukowane w Polsce w ograni-
czonym zakresie. Wyścig technologicz-
ny betonów komórkowych ostatecznie 
wygrały gazo betony. Są one materia-
łem znacznie lep szym od pianobetonu, 
przede wszystkim pod względem wy-
trzymałościowym. Poza tym stosowana 
technologia wytwarzania pianobetonu 
nie gwarantowała zadowa lającej jedno-
rodności otrzymywanych bloczków.
 W latach 40. i 50. XX w. wojenne znisz-
czenia wymagały szybkiej i trwałej odbu-
dowy kraju, a z drugiej strony brak było 
w wystarczającej ilości prawie wszystkich 
podstawowych materiałów budowlanych 
z szeroko rozumianą ceramiką czerwoną 
na czele. Spowodowało to zainteresowa-
nie żużlobetonami, które swoje pierwsze 
nieśmiałe jeszcze kroki stawiały w Polsce 
w okresie międzywojennym. Materiał ten 
wydawał się wtedy idealnym rozwiąza-
niem wszystkich bieżących budowlanych 
polskich problemów. Żużel stosowany 
jako kruszywo lekkie do betonu pozwalał 
na szybką i łatwą produkcję bardzo szero-
kiego asortymentu drobnowymiarowych 
elementów ściennych. Powstało wtedy 
bardzo wiele różnych opatentowanych 
systemów pustaków żużlobetonowych 
jak Omega, Opoka oraz produkowane 
do dzisiaj pustaki systemu Alfa, które 
w wersji z 1946 r. przedstawiono na rys.  7. 
Żużlobeton przy gęstości wahającej się od 
1200 kg/m3 do 1800 kg/m3 charakteryzo-
wał się współczynnikiem przewodzenia 
ciepła 0,6–1,0 W/(m·K) [4, 5], co pozwa-
lało wytwarzać pustaki, których izola-
cyjność termiczna była jak na ówczesne 
standardy bardzo wysoka. Żużlobeton 
był również stosowany jako izolacja ter-
miczna budynków zarówno w formie 

gotowych płyt, jak i wylewany na mokro 
bezpośrednio na placu budowy.
 Sposób przygotowania masy żużlo-
betonowej był taki sam jak w przypad-
ku betonów zwykłych, co pozwalało na 
stosowanie zwykłych narzędzi i urzą-
dzeń oraz nie wymagało dodatkowe-
go przeszkolenia pracowników. Żużel 
paleniskowy był materiałem ogólnie 
dostępnym na terenie całego kraju i za-
częła rosnąć ilość dostępnego w kraju 
żużla wielkopiecowego, który najlepiej 
się nadawał do produkcji żużlobetonu. 
Z czasem zaczęto również produkować 
tzw. żużel granulowany.
 Główne ograniczenia w stosowa-
niu żużlobetonu w budownictwie były 
związane z jego stosunkowo niską 
wytrzymałością, która w zależności 
od rodzaju żużla oraz ilości zastoso-
wanego cementu wahała się od 2 MPa 
do 10 MPa. Ta niewielka wytrzyma-
łość wynikała ze stosunkowo małej 
wytrzymałości żużla jako kruszywa 
lekkiego i nawet stosowanie zwiększo-
nych ilości cementu do produkcji żuż-
lobetonu nie wpływało na jej znaczące 
polepszenie. Dodatkowy problem sta-
nowiła duża nasiąkliwość żużlobeto-
nu, która w niektórych przypadkach 
osiągała nawet 25% i wpływała na jego 
bardzo małą mrozoodporność. Z cza-
sem okazało się również, że duża część 
żużlobetonów ma niewielką trwałość 
i dość gwałtownie ulega korozji, a tym 
samym szybkiej degradacji technicznej 
ulega cały mur. Elementy żużlobeto-
nowe były stopniowo wypierane przez 
coraz bardziej dostępną tradycyjną ce-
ramikę czerwoną, która gwarantowała 
wznoszenie ścian bez groźby pojawie-
nia się na nich w przyszłości wykwitów 
czy zacieków.
 Szybkie wkraczanie do polskiego 
budownictwa w latach 60. i 70. XX w.  
styropianu oraz wełny mineralnej zu-
pełnie zmieniło podejście do budowy 
ścian zewnętrznych, gdzie standardem 
stało się wznoszenie przegród trójwar-
stwowych składających się z warstwy 
konstrukcyjnej, izolacyjnej i osłono-
wej. W ścianach tych cegły dziurawki 
używano tylko i wyłącznie do wzno-
szenia cienkiej zewnętrznej warstwy 
osłonowej i z czasem prawie w ogóle 
zaniechano produkcji dziurawek po-
dwójnych oraz poczwórnych służących 
dawniej do budowania ciepłych ścian 
nośnych. Dzięki stosowaniu pustaków 
ceramicznych do wykonania warstwy 
konstrukcyjnej przegrody produkcja 
tego rodzaju elementów bardzo szero-
ko się rozwinęła zarówno pod wzglę-
dem ilości produkowanych elementów, 
jak i dostępnych na rynku typów. 

rys. 4. Przykład murowania ściany z cegieł pustakowych 
Fordon i cegły pełnej [2, 8]

rys. 5. ceramiczny pustak 
ścienny w kształcie litery „t” oraz 
sposób wznoszenia ściany z jego 
zastosowaniem [3]

ków na Saskiej Kępie w Warszawie. Po 
upły wie kilku lat w ścianach tych powsta-
ło wiele rys, a na tynku wewnątrz budyn-
ku w miejscu spoin wystąpiły ciemne li-
nie, jako efekt skraplania się pary wodnej. 
W 1931 i 1932 r. wybudowano z pianobe-
tonu pensjonat i dom mieszkalny w Kon-
stancinie pod Warszawą. 
 Po wojnie pianobeton w postaci blo-
ków o wymiarach 490 mm · 490 mm · 
l30 mm był stosowany na szerszą skalę 
przy odbudowie na osiedlu Koło w War-
szawie oraz w 1949 r. na osiedlu Pra-
ga I. Pianobeton produkowano wtedy 
w pięciu podstawowych odmianach: 04, 
05, 06, 07 i 08, co odpowiadało gęstości 
pozor nej odpowiednio od 400 kg/m3 

do 800 kg/m3, ale zdarzały się też pia-
nobetony o gę stościach 1000 kg/m3 czy 
1200 kg/m3. Wy trzymałość na ściskanie 
w zależności od odmiany wahała się od 
0,5 MPa do 1,5 MPa, a współczynnik 
przewodzenia ciepła od 0,19 W/(m·K) do 
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 Omówione przykłady cegieł pu-
stakowych, pustaków ceramicznych 
i elementów żużlobetonowych dobrze 
pokazują, jak wiele odmiennych czyn-
ników wpływa na pełne „zadomowie-
nie się” danego materiału, zarówno na 
rynku budowlanym, jak i w świadomo-
ści samych budowlańców. 
 Przyczyna porzucenia danego mate-
riału budowlanego, sposobu wykonania 
elementu budowlanego lub jego wy-
kończenia może być bardzo różna, od 
zwykłej budowlanej mody na konkretne 
materiały zaczynając, a na zastąpieniu 
starych, mało skutecznych rozwiązań 
nowymi o wiele bardziej efektywnymi 
skończywszy. Zjawisko porzucania nie-
których rozwiązań technicznych doty-
czy również tak wydawałoby się mało 
podatnej na gwałtowne zmiany grupy 
materiałów budowlanych jak ceramika 
budowlana. Dzisiaj w dobie obfitości naj-
różniejszych cegieł i pustaków ceramicz-
nych trudno sobie wyobrazić, że ogólnie 
przyjęte i stosowane wzory pustaków 
ceramicznych ściennych były jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu jednymi z bardzo 
wielu stosowanych (rys. 8) i nic nie wska-
zywało na to, że akurat te, a nie inne będą 
w przyszłości dominujące. W latach 30. 
XX w. dopiero poszukiwano optymal-
nych kształtów i proporcji pustaków ce-
ramicznych, z których wznoszono ściany 
zewnętrzne oraz wewnętrzne. Starano 
się zapewnić jak największą izolacyjność 
ścianom zewnętrznym bez użycia tak 
dzisiaj powszechnych, a wtedy jeszcze 
zupełnie nieznanych w praktyce budow-
lanej, materiałów jak styropian czy wełna  
mineralna.
 Dzisiaj w dobie bardzo lekkich ga-
zobetonów i wysokiej jakości cerami-

ki poryzowanej 
znowu wracamy 
do tradycji budo-
wania jednowar-
stwowych ścian 
zew nęt rznych . 
Możemy się tyl-
ko domyślać, jaka 
przegroda za 50 
lat będzie uwa-
żana za ciepłą, bo 
za ściany o nie-
w ysta rczającej 
izolacyjności ter-
micznej na pew-
no będą uważa-
ne te wznoszone 
dzisiaj. Miejmy 
nadzieję, że przez 
nasze przyzwy-
czajenia, a cza-
sami również 
przez zwykłe 
b u d o w l a n o - 
-technologiczne lenistwo nie ominą 
nas w przyszłości naprawdę ciekawe 
i nowoczesne rozwiązania.

dr inż. jACEk kATZER
Politechnika Koszalińska

Zakład Budownictwa  
i Materiałów Budowlanych
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rys. 8. Przykładowe ceramiczne wyroby ceglarskie służące do 
wznoszenia jednowarstwowych ciepłych ścian w latach 30. XX w., 
których produkcję z czasem zarzucono [3]
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Minimalna grubość, minimalny 
ciężar

Stosując nowoczesną izolację 
Kingspan Thermaroof™ TR26/TR27 
LPC/FM (ze sztywnych płyt z rdze-
niem PIR), uzyskujemy ten sam 
współczynnik przenikania ciepła (U) 
przy grubości płyty blisko dwukrotnie 
mniejszej od grubości tradycyjnych 
materiałów izolacyjnych. Płyty te 
mają także blisko dziesięciokrotnie 
mniejszy ciężar, w porównaniu do tra-
dycyjnych materiałów izolacyjnych, 
co umożliwia ich sprawny rozładu-
nek, ułatwia transport po dachu bez 
konieczności stosowania specjali-
stycznego sprzętu oraz zwiększa 
komfort i szybkość montażu.

Maksymalna wytrzymałość

W trakcie eksploatacji dachu pła-
skiego, na którym zastosowano 
tradycyjny system izolacji termicz-
nej, przy wzmożonym ruchu pieszym 
mogą powstać odkształcenia 

i zagłębienia na jego powierzchni. 
Doprowadza to do zalegania wody 
opadowej, a wierzchnia membrana 
często zostaje uszkodzona przez 
kołki montażowe. Kumulująca się 
wilgoć obniża parametry izolacyj-
ności dachu, przyspieszając rozwój 
pleśni i procesów powstawania 
korozji. To z kolei zmniejsza trwa-
łość konstrukcji nośnej i długość 
użytkowania dachu. Dzięki podwyż-
szonej wytrzymałości na ściskanie 
– trzy razy większej w porównaniu 
do tradycyjnych izolacji (150 kPa 
vs 50 kPa) – płyty PIR Kingspan 
Thermaroof™ są wytrzymałe na 
ruch pieszy w trakcie montażu jak 
i prac konserwacyjnych.

Wysoka odporność ogniowa

Płyty Kingspan Thermaroof™ to 
nie tylko łatwa w montażu izo-
lacja cieplna, przeznaczona do 
stosowania pod jednowarstwowe 
lub dwuwarstwowe systemy hydro-
izolacyjne, ale także trwałe i pewne 

MINIMALNA 
GRUBOŚĆ 
maksymalna 
izolacyjność

MINIMALNY 
CIĘŻAR 

oszczędność czasu 
i pieniędzy

MAKSYMALNA 
WYTRZYMAŁOŚĆ 

(150 kPa)
minimalne ryzyko 

uszkodzeń warstwy 
hydroizolacyjnej 

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

OGNIOWA (REI 30) 
większe bezpieczeństwo 

budynku 

arTyKuŁ SPoNSorowaNy
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rozwiązanie podnoszące odporność 
ogniową całej przegrody dachowej. 
Spełniają warunki klasy odporności 
ogniowej REI 15/REI 20/REI 30. 
Posiadają atesty NRO (klasyfikację 
BROOF (t1)) dla większości membran 
stosowanych na rynku polskim, 
w zakresie odporności dachu na 
ogień zewnętrzny. Jako jedyna 
izolacja PIR mają dwa najbardziej 
restrykcyjne atesty ogniowe na 
rynku FM i LPCB Approval.

Nowoczesna izolacja

Seria produktów Kingspan 
Thermaroof™ TR26/TR27 LPC/FM 
to jeden z najnowocześniejszych, 
najbardziej efektywnych termicznie 
i najlżejszych systemów izolacyjnych 
na rynku. Jego wyjątkowe parame-
try wytrzymałościowe gwarantują 
utrzymanie wysokiej trwałości i wła-
ściwości technicznych produktu na 
stałym, określonym w specyfikacji 
poziomie, w zależności od warun-
ków użytkowania budynku.

Kingspan Insulation sp. z o.o. nale-

ży do Grupy Kingspan, światowe-

go lidera w produkcji izolacji bu-

dowlanych  na bazie PIR i izolacji 

fenolowych, firmy, która powstała 

38 lat temu w Irlandii. Jest mię-

dzynarodowym przedsiębiorstwem 

notowanym na giełdzie, zatrudnia-

jącym 4000 pracowników i jednym 

z najszybciej rozwijających się pro-

ducentów materiałów budowlanych 

w Europie. Działa na 4 kontynen-

tach w 38 krajach. Posiada 23 

zakłady produkcyjne w Europie. 

Materiały izolacyjne powstają w 4 

fabrykach. Dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych technologii w pro-

cesie produkcji dostarcza izolacje 

najnowszej generacji o największej 

wydajności termicznej.

arTyKuŁ SPoNSorowaNy
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 jak poinformował na konferencji 
prasowej leszek Czarnecki założyciel 
lC Corp, spółki, która buduje Sky To-
wer, być może prace przy kompleksie 
zostaną wstrzymane na pół roku. kie-
dy to może nastąpić? 
– Na dzień dzisiejszy kontynuowane są 
prace żelbetowe co najmniej do pozio-
mu L00, po tym okresie inwestor – co 
zostało zakomunikowane jasno przez 
głównego udziałowca i prezesa – może 
wstrzymać prace na obiekcie do 6 mie-
sięcy. Do dnia dzisiejszego nie zostały 
i nie planowane są rozwiązania żad-
nych kontraktów z podwykonawcami, 

pracują wszyscy, tak jak to było plano-
wane na początku.
 Myślę, że przekaz na konferencji 
prasowej był jasny i oddający uczci-
wość inwestora, który zastrzegł, że 
w dobie kryzysu, z którym mamy do 
czynienia, są dopuszczalne takie dzia-
łania. Deklaracje inwestora też są jasne 
i czytelne Sky Tower powstanie. 

 Aby dotrzymać kroku zmieniają-
cym się potrzebom rynkowym – od ja-
kiegoś czasu zaczęło spadać zaintere-
sowanie apartamentami – konieczne 
było i jest prowadzenie robót równo-

legle z projektowaniem. A czy możli-
wy jest scenariusz, że na skutek kryzy-
su na rynkach finansowych Sky Tower 
powstanie niższy, mniejszy? I będzie 
obiektem takim, jakich wiele?
– Rzeczywiście, niespodziewane trudno-
ści wynikają przede wszystkim ze zmian 
dostosowujących obiekt Sky Tower do 
potrzeb rynku. Efektem tego są zmiany 
przeznaczenia części budynku z lokali 
apartamentowych na biurowe. Wiąże się 
to  np. z optymalizacją kosztów, zmianą 
funkcji budynków, dostosowywaniem 
harmonogramu prac do zmian projekto-
wych. Innymi słowy ta sytuacja zmusza 
nas do prowadzenia robót równolegle 
z projektowaniem. Jeśli natomiast cho-
dzi o zmiany, które miałyby spowodo-
wać, że obiekt będzie diametralnie inny 
niż zakładano, to na dzień dzisiejszy nikt 
nie ma takich planów.

 Zakładając, że zawirowania finan-
sowe nie wpłyną w istotny sposób na 
wrocławski kompleks, jaka będzie ta 
inwestycja?
– Będzie to nowoczesny 6-segmen-
towy kompleks budynków o zróżni-
cowanej wysokości  od 70 do 256 m. 
Najwyższy segment nr 2 wieża będzie 
miał wysokość 256 m, a cały kompleks 
– powierzchnię ponad 270 000 m2. Sky 
Tower, usytuowany pomiędzy ulicami 
Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaź-
dzistą i  Szczęśliwą, zaprojektowany zo-
stał jako obiekt wielofunkcyjny, łączący 
część komercyjną, czyli handlową, re-

Czy sięgnie 
nieba? 
kompleks Sky Tower, który  ma powstać w centrum 
Wrocławia w odległości ok. 2,5 km od Rynku Starego 
Miasta, ma być jednym z najwyższych budynków 
w polsce. Ale czy będzie?

Z Tomaszem Chrobotem z Mace Polska Sp. z o.o., 
dyrektorem projektu Sky Tower, rozmawia Małgorzata Skura.

Przygotowanie pala  do próbnych obciążeń

cieKawe realiZacje
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kreacyjną, biurową oraz część z aparta-
mentami mieszkalnymi.
 Biura w standardzie A, galeria 
handlowa, klub fitness, basen, sky 
klub dla mieszkańców, SPA, garaże 
wydzielone dla poszczególnych czę-
ści oraz pomieszczenia techniczne, 
zapewniające właściwe działanie in-
stalacji i urządzeń – to wszystko się 
znajdzie w powstającym wrocławskim 
kompleksie. 

 Czy rozgraniczenie części komer-
cyjnej od mieszkalnej znajdzie od-
zwierciedlenie w elewacji?
– Owszem, elewacja kondygnacji do 
+5, czyli części komercyjnej, będzie 
wykonana jako kamienno-szklana, na-
tomiast budynki biurowo-apartamen-
towe będą posiadały elewacje alumi-
niowo-szklaną.

 konstrukcja całego kompleksu zo-
stała zaprojektowana jako żelbetowa?
– Tak. Żelbetowa o siatce konstrukcyj-
nej 7,90 x 7,90, stropy płaskie, bezpod-
ciągowe o grubości od 23 do 40 cm, za-
leżnie od obciążeń, stropy o mniejszej 
grubości będą zastosowane w polach 
o funkcji mieszkalnej i biurowej, grub-
sze natomiast w obszarach magazyno-
wych, handlowych, technicznych i in-
nych, mocno obciążonych. W stropach 
nad słupami mogą być zastosowane 
płyty głowicowe o wymiarach i grubo-
ści dostosowanej do lokalnych warun-
ków obciążenia, grubości i przekroju 
słupa. Konstrukcja drewniana będzie 
zastosowana w przykryciu części ba-
senu, konstrukcja stalowa w przykry-
ciach hal sportowych. 

 pierwsze prace rozpoczęły się 
w kwietniu 2007 r. od rozbiórki bu-
dynku biurowego poltegor, a równo-
legle z rozbiórką prowadzone były ro-
boty ziemne pod kompleks Sky Tower. 
Co dotychczas zostało wykonane?
– Wykonano wykop szerokoprzestrzen-
ny, wywieziono ok. 250 tys. m3 urobku 
– zabezpieczony stalowymi ścianami 
szczelnymi, wzmocniony dodatkowo po 
całym obwodzie dwoma rzędami kotew 
gruntowych. Pod płytą fundamentową 
wykonano 150 pali wierconych o średnicy 
od 1,2 do 1,50 m i długości od 10 do 20 m. 
Ponadto wykonano izolację wodoszczelną 
poziomą pod całą płytą fundamentową 
wraz z uszczelnieniem przerw roboczych 
taśmami bentonitowymi oraz wężami 
iniekcyjnymi. Całkowite posadowienie 
kompleksu jest na płycie fundamentowej, 
której grubość w rejonie segmentu wieży 
przekracza 7 m. W całą płytę wbudowano 
ok. 45 tys. m3 betonu oraz 6500 ton stali. 

Dodatkowo w  rejonie wieży zostały za-
stosowane uciąglenia zbrojenia poprzez 
łączenia prętów za pomocą łączników 
gwintowanych typu Lenton. Ponadto 
w płycie wykonano instalację kanaliza-
cji deszczowej sanitarnej  oraz instalacje 
uziemienia. Zamontowano również pięć 
żurawi wieżowych, których fundamenty 
są zintegrowane z płytą.

 Obecnie na budowie trwają prace 
żelbetowe. 
–Tak, powstają ściany, słupy i stropy na 
kondygnacjach podziemnych –2 i –1. 
Ponadto wykonywane są powłokowe 
izolacje pionowe płyty fundamentowej 
i ścian podziemia oraz drenaż opasko-
wy wraz ze studniami dookoła całego 
kompleksu.

 A kolejne etapy to…
– …wykonanie poszczególnych instala-
cji. Przykładowo instalacji wody zimnej, 

projektant Sky Tower:
BP walaS Sp. z o.o. wrocław 

Zarządca projektu: 
Mace Polska Spółka z o.o.  

firmy wykonawcze:
incom z Bełchatowa – wykonawca pali  
Betonox construction Sa Gdańsk – 
główny wykonawca stanu surowego 
,,żelbety’’ oraz płyty dennej 
elektrobudowa Katowice – roboty 
elektryczne  
Siemens – roboty niskoprądowe 
KdV – kompletny projekt wykonaw-
czy instalacji mechanicznych  
Grupa Kęty (stolarka budowlana  
Bielsko-Biała) – kompletne wykona-
nie fasad aluminiowych 
Granit z Brzeska koło Krakowa –  
wykonawca fasad kamiennych 
termatex z Suchedniowa –  
wykonawca pokryć dachowych  
i zielonych dachów 

układanie izolacji przeciwwodnej Preprufe pod płytą fundamentową

Betonowanie płyty fundamentowej
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ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej 
wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz 
hydroforni i zbiorników ppoż. Kompleks 
będzie zasilany w wodę z dwóch przy-
łączy. Instalacje c.w.u będą dwojakiego 
rodzaju, tj. centralnie przygotowana 
ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej 
oraz ciepła woda przygotowana  lokal-
nie w podgrzewaczach pojemnościo-
wych. Z kolei jeśli chodzi o instalacje 
elektryczną, to  zasilanie kompleksu 
będzie się odbywało docelowo z dwóch 
przyłączy 20 kV oraz awaryjne zasilanie 
z trzech agregatów prądotwórczych.

 Co dotychczas było najtrudniejsze 
do wykonania, a co będzie najwięk-
szym wyzwaniem w całej realizacji?
– Do dnia dzisiejszego było to wykona-
nie płyty fundamentowej. Podział na 
pola realizacyjne nakazywał wbudo-
wanie w jednym czasie około 2000 m3 

betonu, co wymagało ciągłego beto-
nowania co najmniej 24 godz., prowa-

dzenie stałego pomiaru temperatur 
w danym polu w co najmniej czterech 
pięciu płaszczyznach, dbanie o nieprze-
kroczenie ustalonego gradientu tempe-
ratur. W przyszłości  największym wy-
zwaniem będzie realizacja najwyższego 
segmentu kompleksu, tzn. wieży, której 
konstrukcja żelbetowa sięgnie  220 m.

 jakich materiałów użyto przy do-
tychczasowych pracach, a jakie jesz-
cze znajdą zastosowanie? 
– Na etapie konstrukcji stosujemy: be-
ton (płyta fundamentowa B30 W8, B37 
W8, trzony, słupy B60, B50, B45, B37 
oraz stropy B37, B45), stal zbrojeniową 
(żebrowaną BSt500S, RB500W i sza-
lunki tracone: Recostal i Frank), a do 
izolacji płyty fundamentowej:  mem-
branę Preprufe 300, płynną mem-
branę Bituthene, taśmy pęczniejące 
ServistripAT205, Adcor 500S, węże in-
iekcyjne Webac AB; a do izolacji ścian 
– bitumiczną izolację PCI Pecithene.  

W przyszłości, szczególnie jeżeli chodzi 
o instalacje niskoprądowe, zostaną użyte 
najnowocześniejsze dostępne technolo-
gie i rozwiązania. Sieć strukturalna zo-
stanie zbudowana w oparciu o elementy 
i urządzenia zapewniające pełną kate-
gorię 7 (10 Gb Ethernet na początek), co 
w przyszłości pozwoli dostarczać nowe 
aplikacje multimedialne dla użytkowni-
ków – nawet 40 Gb Ethernet. 

 Nietuzinkowa inwestycja powstaje 
dzięki niestandardowym technolo-
giom? 
– Z racji zaawansowania prac projekto-
wych nie ma jeszcze zbyt dużo niestan-
dardowych rozwiązań. Możemy jedynie 
wskazać na odmienny i niestandardowy 
sposób uciąglenia zbrojenia płyty fun-
damentowej. Stosowaliśmy specjalny 
system mechanicznego łączenia prętów 
za pomocą łączników Lenton. System 
ten jest alternatywą do tradycyjnych 
połączeń „na zakład” prętów zbroje-
niowych. Jest to doskonałe rozwiązanie 
szczególnie w miejscach występowania 
połączeń (przerw) technologicznych 
w konstrukcjach żelbetowych. Za pomo-
cą łączników tego systemu można łączyć 
wszystkie gatunki i długości prętów zbro-
jeniowych, nawet gdy łączone pręty mają 
różną średnicę. Z pomocą tego systemu 
udało się przyspieszyć montaż zbrojenia 
i uniknąć uciążliwych, a koniecznych do 
wykonania w takim zagęszczeniu zbroje-
nia połączeń spawanych. W przyszłości 
stosowane będą do wykonywania trzo-
nów szalunki samowznoszące się ACS 
(Automatic Climbing System).

 Czy przyjęte rozwiązania są opty-
malne?
– Już na etapie projektowania rozwiąza-
nia są skrupulatnie analizowane i dobie-
rane tak, aby spełnić wysokie wymagania 
inwestora. Jak wspomniałem powyżej, 
ilość zbrojenia w płycie fundamento-
wej, jego rozmieszczenie oraz rozmiary 
i skomplikowane kształty samej płyty 
fundamentowej wynikały przede wszyst-
kim z optymalizacji konstrukcji tego 
elementu. Działanie to zaowocowało 
zmniejszeniem ilości zbrojenia i betonu 
w płycie przy zachowaniu niezbędnych 
parametrów wytrzymałościowych. Ten 
sam tok rozumowania stosujemy przy 
realizowaniu kolejnych etapów robót. 

 jakie rozwiązania budynku inte-
ligentnego zostaną zastosowane 
w kompleksie?
– Wielofunkcyjność kompleksu Sky 
Tower wymusza zastosowanie najnow-
szych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych w celu uzyskania wysokiego 

zbrojenie płyty fundamentowej pod budynkiem wieży

cieKawe realiZacje
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komfortu użytkowania, minimalizacji 
kosztów eksploatacji oraz sprawne-
go i bezpiecznego zarządzania całym 
kompleksem. Oprócz systemów obli-
gatoryjnych, wymaganych przez odpo-
wiednie przepisy, będą też działać sys-
temy służące zapewnieniu najwyższego 
komfortu oraz optymalizacji zarządza-
nia. Systemy odpowiadające za szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo kompleksu 
(SAP, DSO, CCTV, SSWiN, KD i BAS) 
będą zintegrowane, co umożliwi prze-
kaz niezbędnych informacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami i wymusi 
zakładane reakcje np. w razie pożaru 
lub włamania. Informacje z systemu de-
tekcji CO2 w garażach posłużą między 
innymi do: załączenia wentylacji od-
dymiającej; wymuszenia komunikatów 
ostrzegawczych przez system DSO, ta-
blice ostrzegawcze oraz tablice systemu 
zarządzania parkingiem. System ten 
będzie oparty na czujnikach adresowal-
nych i zostanie połączony z systemem 
SAP oraz interfejsem programowym 
z systemem BAS. System HMS, dzięki 
połączeniu z systemem BAS, umożliwi 
odpowiednie reakcje na różne sytuacje 
w apartamentach (awaria klimatyzacji, 
niekontrolowany wyciek wody, nagła 
zmiana warunków zewnętrznych), za-
pewniając szybką reakcję służb tech-
nicznych i zdalne powiadomienie 
właścicieli. System zapewnia pełne 
opomiarowanie i zdalny odczyt zuży-
cia energii (ciepło, chłód, energia elek-

tryczna) i wody. Pełne opomiarowanie 
zużycia wszystkich dostępnych mediów 
(energia, woda, gaz) w systemie BAS dla 
obszarów komercyjnych i apartamentów  
zapewni prawidłową gospodarkę media-
mi, możliwość optymalizacji mocy za-
mówionych i prognoz wielosezonowych.

 Co wyróżnia obiekt w sensie archi-
tektonicznym i estetycznym?
– Zaprojektowanie zabudowy jako ze-
społu dwóch trójkątnych żagli i domi-
nującej, smukłej wieży, ustawionych na 
płycie – podstawie galerii – pozwala na 
osiągnięcie wrażenia niepowtarzalno-

ści widoku i uniknięcie przytłoczenia 
gabarytem zabudowy w układzie kwar-
tałowym. Zastosowanie na wszystkich 
elewacjach segmentów wysokich prze-
szklonych fasad gwarantuje uzyskanie 
stonowanego, neutralnego wpływu na 
panoramę miasta, chociaż jest pewne, 
że tak jak poprzednio budynek Polte-
goru,  kompleks Sky Tower trwale wpi-
sze się w sylwetkę tej części Wrocławia 
i będzie charakterystycznym punktem 
orientacyjnym.

 Dziękuję za rozmowę.

zbrojenie płyty fundamentowej pod wieżą, kształtowanie zagłębień  
na podszybia wind

zbrojenie stropu poziomu B01

cieKawe realiZacje
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Z godnie z obowiązującymi prze-
pisami Prawa budowlanego [1, 
2] właściciele lub zarządcy bu-
dynków wielorodzinnych zo-

bowiązani są do zapewnienia ich pełnej 
sprawności technicznej i użytkowej. Obo-
wiązkowe jest dokonywanie m.in. corocz-
nej kontroli stanu przewodów instalacyj-
nych, a także kanałów wentylacyjnych 
i spalinowych. W ramach obligatoryjnej 
raz na 5 lat kontroli stanu technicznego  
i przydatności do użytkowania budyn-
ku warto zastanowić się nad celowością 
gruntownej modernizacji poszczególnych 
elementów jego wyposażenia.

prowadzenie  
i wyposażenie przyłączy

  Obecnie przy zasilaniu dużych 
budynków mieszkalnych przyłącza 
gazowe wykonuje się  oddzielnie dla 
każdej klatki schodowej. Unika się 
w ten sposób łączenia poszczegól-
nych pionów przewodem poziomym 
prowadzonym zwykle przez piwnice.     
 Ulatnianie się gazu w piwnicach 
stanowi szczególne zagrożenie dla 
mieszkańców budynku.
 Przykładowo najlepszym rozwiąza-
niem jest wykonanie przyłącza z zastoso-
waniem przewodu rozdzielczego popro-
wadzonego przed budynkiem. Można to 
wykonać w sposób następujący:

przyłącze gazowe  podłączone do  ■
sieci rozdzielczej średniego ciśnie-
nia  doprowadza  gaz do szafki re-
dukcyjnej naściennej;
z szafki naściennej gaz pod niskim  ■
ciśnieniem przepływa do przewodu 
rozdzielczego prowadzonego przed 
budynkiem, a następnie do trzech 
pionów instalacyjnych;
z pionów II i III wyprowadzone są  ■
odgałęzienia do zasilania poszcze-
gólnych  mieszkań; 
kotłownia dachowa jest zasilana  ■
z pionu I wyprowadzonego bezpo-
średnio z szafki redukcyjnej i z prze-
wodu poziomego prowadzonego po 
dachu budynku.

 Mieszkania wyposażone są wyłącz-
nie w kuchnie gazowe szafkowe, stąd 
średnice przewodów instalacyjnych są 
niewielkie.
 Ciepło niezbędne do ogrzewania po-
mieszczeń i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej wytwarzane jest w kotłow-
ni dachowej. Wewnątrz pomieszczenia 
kotłowni instaluje się kurek odcinający 
dopływ gazu i gazomierz. Przewód do-
prowadzający gaz do kotłów powinien 
posiadać odpowiednią średnicę zabezpie-
czającą, tzw. pojemność akumulacyjną. 
 Dopuszczalne jest zasilanie kotłow-
ni dachowej z punktu redukcyjnego 
umieszczonego na dachu budynku pod 
warunkiem wykonania zabezpieczeń 
przed wyładowaniami atmosferycz-
nymi i przepięciami oraz zapewnienia 
bezpiecznego dostępu dla obsługi.
 W celu zabezpieczenia przed nie-
kontrolowanym wypływem gazu  w ra-
zie przypadkowego lub świadomego 
uszkodzenia instalacji wewnętrznej 
można zainstalować na przyłączu tzw. 
ogranicznik przepływu. Najważniej-
szymi elementami ogranicznika są: ko-
mora przepływowa, gniazdo zaworowe, 
grzybek i sprężyna ze stali nierdzewnej. 
Zamknięcie zaworu następuje automa-
tycznie, w momencie kiedy na skutek 
niekontrolowanego wypływu gazu wzra-
sta prędkość przepływu w przyłączu, co 
powoduje podwyższenie siły działającej 
na grzybek do wartości przewyższającej 
siłę oddziaływania sprężyny. Zachowany 
jest minimalny przepływ gazu, co umoż-
liwia ponowne zagazowanie przyłącza. 
Po usunięciu przyczyny nadmiernego 
przepływu gazu następuje samoczynne 
wyrównanie ciśnień między gazocią-
giem zasilającym a przyłączem i przy-
wrócenie nominalnego przepływu gazu.

Rury instalacyjne

 W nowych lub rekonstruowanych 
instalacjach gazowych w budynkach 
wielorodzinnych stosuje się powszech-
nie łączenie rur stalowych za pomocą 
spawania. Dotyczy to szczególnie piw-
nic, korytarzy i innych miejsc dostęp-
nych dla większej liczby osób.
 Odcinki przewodów gazowych łą-
czone na gwint wykonuje się w ogra-
niczonej liczbie, najczęściej do 
podłączania urządzeń gazowych i ga-
zomierzy z instalacją, a także w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych drewnianych czy wznoszonych 
z bloczków styropianowych.
  Do uszczelniania gwintów ruro-
wych stosowane są specjalne taśmy 

uszczelniające. Zaletą uszczelniania 
gwintów ww. metodą jest uzyskanie 
gotowości urządzenia do prób nie-
zwłocznie po zakończeniu montażu.
 Najwyższą skuteczność uszczelnie-
nia gwintów rurowych uzyskuje się sto-
sując tzw. tworzywa anaerobowe. Są to 
półpłynne tworzywa sztuczne przecho-
dzące w stan stały po utracie kontaktu 
z powietrzem i w obecności metali, wy-
pełniając całkowicie nierówności po-
wierzchni gwintu, dzięki czemu w cią-
gu 12 godzin powstaje szczelne złącze. 
Zastosowanie tworzyw anaerobowych 
nie wymaga silnego docisku za pomocą 
klucza. Kształtki, manometry, zawo-
ry i inne elementy instalacji mogą być 
ustalane w dowolnej pozycji. 
 Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami  rury instalacyjne miedzia-
ne (o średnicach zewnętrznych nie prze-
kraczających 54 mm) mogą być stoso-
wane do wykonywania wewnętrznych 
instalacji gazowych tylko w budynkach 
niskich (do 4 kondygnacji). Rury te po-
winny być instalowane na powierzchni 
ścian wewnętrznych z zastosowaniem 
specjalnych uchwytów mocujących.
 Ponieważ rury miedziane posiadają 
mniejszą sztywność niż rury stalowe, 
należy je mocować tak, aby uniemożli-
wić odpadnięcie przewodów gazowych 
w przypadku pożaru nawet przy utra-
cie szczelności przez niektóre złącza. 
Stosowane uchwyty (łącznie z kołka-
mi) powinny być wykonane z mate-
riałów niepalnych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na mocowanie trójni-
ków. Uchwyty mocujące rurę powinny 
być rozmieszczone po obu stronach 
i w bezpośredniej bliskości trójnika. 
Traktuje się je jako punkty stałe. Na-
stępne uchwyty lekko skręcone traktuje 
się jak podpory ślizgowe. Przy umiesz-
czeniu uchwytów jako punktów stałych 
w znacznej odległości od trójnika ist-
nieje niebezpieczeństwo, że w przypad-
ku pożaru nastąpi znaczne wydłużenie 
rury i wysunięcie jej końca z trójnika. 

Doszczelnianie instalacji 
gazowych

 Stare instalacje gazowe pracujące kil-
kadziesiąt lat, łączone za pomocą złączy 
gwintowanych i poddawane wysusza-
jącemu działaniu gazu ziemnego, mogą 

Modernizacja instalacji gazowych
Czy zainstalować ogranicznik przepływu, jakie metody uszczelniania i doszczelnienia 

wybrać, jak zapewnić właściwy dopływ powietrza.
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ulegać samoistnemu rozszczelnieniu. 
Pojedyncze nieszczelne złącza gwintowa-
ne  można zlokalizować za pomocą wy-
krywacza i ponownie uszczelnić. W razie 
wykrycia  większej liczby nieszczelności 
w instalacji gazowej konieczne jest prze-
prowadzenie renowacji. Najbardziej rady-
kalną metodą jest demontaż starej insta-
lacji i wykonanie nowej z rur stalowych 
bez szwu łączonych przez spawanie.
 Znacznie tańszą i szybszą metodą 
jest doszczelnianie za pomocą specjal-
nej emulsji polimeryzującej. Środek ten 
po wciśnięciu w istniejące szczeliny 
złącza gwintowanego tężeje tworząc 
elastyczną masę uszczelniającą. Wy-
mieniona metoda może być stosowana 
tylko przy nieszczelności odcinka nie 
przekraczającej  5 l/h. 

 Ważniejsze czynności związane 
z doszczelnianiem instalacji:

zamknięcie kurka głównego i roz- ■
łączenie dwuzłączki na dopływie 
rozdzielczym;  
zaślepienie złączek od strony dopły- ■
wu gazu gwintowanymi korkami;
demontaż gazomierzy i odłączenie  ■
urządzeń gazowych;
 zainstalowanie zaworów napełnia- ■
jących na wlocie każdego uszczel-
nianego odcinka;  
zainstalowanie zamiast kurków  ■
przed urządzeniami gazowymi 
specjalnych kurków  wysokiego 
ciśnienia, wyposażonych w koń-
cówki do podłączenia węży ciśnie-
niowych; 
przedmuchiwanie przewodów za po- ■
mocą sprężonego azotu pod ciśnie-
niem ok. 8 barów z odprowadzeniem 
mieszaniny gazowej na zewnątrz po-
mieszczenia;
wykonanie próby wytrzymałości prze- ■
wodu za pomocą azotu pod ciśnieniem 
8 barów, z zachowaniem przepisów 
bhp (na wypadek pęknięcia wżeru ko-
rozyjnego);
trzykrotne przedmuchanie przewo- ■
du pod ciśnieniem z odprowadze-
niem zanieczyszczeń do worka za-
montowanego na końcu przewodu 
wydmuchowego;
napełnienie odcinka od strony wlotu  ■
emulsją pod ciśnieniem ok. 6 barów; 
odpowietrzenie  kolejno odcinków  ■
podłączeń gazomierzy i urządzeń 
gazowych, tak aby emulsja wypełni-
ła całkowicie instalację;
zamontowanie w najwyższym punk- ■
cie instalacji naczynia wyrównaw-
czego ciśnieniowego i pozostawie-
nie w takim stanie na  2 godziny;
zebranie nadmiaru nie zużytej  ■
emulsji do specjalnego zbiornika;

przepuszczanie przez każdy odci- ■
nek instalacji za pomocą sprężone-
go powietrza tłoczków z tworzywa 
piankowego dla usunięcia resztek 
emulsji; 
suszenie instalacji powietrzem po- ■
dawanym z dmuchawy przez ok. 2 
godzin;
przeprowadzenie prób szczelności  ■
i odbiór instalacji.

Instalacje sygnalizujące 
niedopuszczalny poziom 
stężenia gazu

 Mogą być stosowane w budynkach, 
w których ustanowiony jest stały nadzór, 
zapewniający podejmowanie działań 
zapobiegawczych, a także w budynkach 
jednorodzinnych. Czujniki sygnalizu-
jące niedopuszczalny poziom stężenia 
gazu w budynkach powinny być insta-
lowane w piwnicach i suterenach oraz 
pomieszczeniach, w których istnieje 
możliwość nagromadzenia gazu przy 
stanach awaryjnych instalacji lub przyłą-
cza gazowego. Zabrania się instalowania 
urządzeń sygnalizacyjno-odcinających 
dopływ gazu do części mieszkalnej bu-
dynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to 
indywidualnych urządzeń sygnalizacyj-
no-odcinających dopływ gazu do odręb-
nych mieszkań. Sygnały alarmowe stanu 
zagrożenia wybuchem w budynkach, 
z wyłączeniem budynków jednorodzin-
nych, powinny być kierowane do służb 
lub osób zobowiązanych do podjęcia 
skutecznej akcji zapobiegawczej.

Zabezpieczenia przed 
zagrożeniami wywołanymi 
pożarem

 Najskuteczniejszym sposobem jest 
instalowanie specjalnych kurków z za-
bezpieczeniem termicznym zamyka-
jących dopływ gazu po przekroczeniu 
w pomieszczeniu temperatury 70oC. 
W razie pożaru dopływ gazu powinien 
być automatycznie zamykany przy-
najmniej na każdym pionie i przed 
każdym gazomierzem. W istniejących 
instalacjach wyposażonych w kurki 
kulowe instaluje się dodatkowo  zawory 
zabezpieczenia termicznego. Ponieważ 
kurki kulowe w zwykłym wykonaniu 
nie są odporne na działanie wysokiej 
temperatury, zawory zabezpieczenia 
termicznego instaluje się przed nimi.

Modernizacja wentylacji 
grawitacyjnej

 W budynkach mieszkalnych wy-
posażanych w ramach modernizacji 

w nowoczesne szczelne okna dopływ 
powietrza potrzebnego do spalania 
gazu i wentylacji jest niewystarczający. 
Przy wentylacji grawitacyjnej przyjmu-
je się założenie, że budynek wykonuje 
się jako szczelny, dopływ powietrza 
niezbędnego do celów higienicznych 
realizowany jest przez nawiewniki hi-
grosterowane, a dopływ powietrza po-
trzebnego do spalania gazu w urządze-
niach gazowych − przez nawiewniki 
o stałym strumieniu powietrza. 
 Nawiew powietrza zewnętrznego 
powinien znajdować się w pomieszcze-
niach o mniejszym zanieczyszczeniu 
(pokoje), natomiast wywiew w pomiesz-
czeniach, w których zanieczyszczenie 
powietrza jest większe, np. kuchnie lub 
tzw. pomieszczenia techniczne czy ła-
zienki. Dopływ powietrza wewnętrzne-
go do tych pomieszczeń powinien być 
zapewniony przez kratki przepływowe 
w dolnych częściach drzwi lub przez 
szczeliny między dolną krawędzią 
drzwi a podłogą lub progiem. 
 Dodatkowe nawiewniki w kuchni 
powinny być  usytuowane w górnej 
części okna, ponad oknem lub w górnej 
części ściany zewnętrznej.
 Czynnikiem powodującym natu-
ralną wymianę powietrza jest różni-
ca temperatury wywołująca  różnicę 
ciśnień w budynku i na zewnątrz, 
energia wiatru i różnica wysokości po-
między otworami doprowadzającymi 
powietrze świeże i odprowadzającymi 
powietrze zużyte.

inż. kONRAD bĄkOWSkI
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Warunki  
techniczne wyko-

nania i odbioru ro-
bót budowlanych

Część D: Roboty  
instalacyjne. Zeszyt 3  

– Instalacje elektryczne 
i piorunochronne  

w obiektach przemysłowych 

Wyd. 1, str. 184, rys. 10, tabl. 14, format B5, 
oprawa broszurowa laminowana. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2008. 

 Jest to ostatni zeszyt z zapowiedzia-

nej trylogii warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji elek-
trycznych i piorunochronnych. Wcze-
śniej ukazały się zeszyty o takich in-
stalacjach w budynkach mieszkalnych 
(2003 r.) i w budynkach użyteczności 
publicznej (2005 r.). 
 Zawarte w zeszycie wymagania for-
malne i techniczne dotyczą: dokumen-
tacji, urządzeń i wyrobów stosowanych 
w instalacjach, zasilania i rozdziału 
energii elektrycznej, wykonania i od-
bioru urządzeń i instalacji elektrycz-
nych i piorunochronnych, instalacji 
w obiektach zagrożonych wybuchem 

i pożarem, przekazywania instalacji 
do eksploatacji, rękojmi oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy robotach 
elektrycznych. Ponadto omówiono 
zasady kosztorysowania i przedmiar 
robót, warunki transportu, odbioru 
i składowania materiałów i urządzeń 
oraz obmiar wykonanych robót. Szko-
da, że nie zamieszczono wzorów proto-
kołów badań odbiorczych oraz odbioru 
końcowego. 

Recenzje opracował:
mgr. inż. EUGENIUSZ pIlISZEk

Rozszerzenie 
podstaw  

naukowych  
ustaleń Eurokodu 
6 „projektowanie 

konstrukcji  
murowych”

komentarz naukowo-
-badawczy do pN-EN 

1996-1-1:2008,  pN-EN 
1996-2:2008,  pN-EN 

1996-3:2008 

praca zbiorowa pod kierunkiem prof. 
zw. dr inż. bohdana lewickiego. 

Wyd. 1. Tom 1 – str. 266, rys. 212, tabl. 
52. Tom 2 – str. 272, rys. 208, tabl. 39, 
format A4, oprawa kartonowa. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2008. 

 Jest to dzieło 9-osobowego zespo-
łu pracowników naukowych ITB, Po-
litechniki Śląskiej, COBPBO „Profil” 
i PKN, będące rezultatem projektu 
badawczego MNiSW, który miał na 
celu: poprzez możliwie wyczerpującą 
informację na temat aktualnego stanu 
wiedzy i uwag własnych autorów opra-
cowania – stanowić pomoc: 1) w korzy-
staniu z Eurokodu 6 przy projektowaniu 
konstrukcji murowych w przypadkach 
wykraczających poza codzienną prak-
tykę oraz 2) w programowaniu badań 
i interpretacji wyników uzyskanych 
z przeprowadzonych doświadczeń 
i analizy teoretycznej.
 Warto więc zapoznać się z zawarto-
ścią tego dzieła. Dotyczy ono:

trzech części normy PN-EN  ■
1996:2008. Projektowanie konstruk-
cji murowych, a więc kolejno: części 
1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych 
i niezbrojonych konstrukcji muro-
wych, części 2. Wymagania projek-
towe, dobór materiałów i wykonanie 
konstrukcji i części 3. Uproszczone 

metody obliczania murowych kon-
strukcji niezbrojonych,
konstrukcji murowych wykonywa- ■
nych ze współcześnie stosowanych 
wyrobów ceramicznych, sylika-
towych, z betonu kruszywowego 
(żwirowego i z kruszyw lekkich), 
autoklawizowanego betonu komór-
kowego, z kamienia sztucznego i na-
turalnego,
własności stosowanych materia- ■
łów, a więc elementów murowych, 
zapraw, betonów wypełniających, 
stali zbrojeniowej i sprężającej, wła-
sności wytrzymałościowych i od-
kształceniowych muru, 
trwałości muru i jego elementów  ■
składowych w różnych warunkach 
środowiskowych, 
postanowień dotyczących oblicza- ■
nia konstrukcji i ich części pod ob-
ciążeniem wyjątkowym 
i efektów drugiego rzędu,  ■
stanu granicznego nośności ścian  ■
murowanych niezbrojonych i zbro-
jonych poddanych różnego rodzaju 
obciążeniom (m.in. głównie piono-
wym, ścinającym, zginaniu) oraz 
murów sprężonych i skrępowanych,
stanu granicznego użytkowalności, ■
wymagań konstrukcyjnych i wyko- ■
nawstwa.

 Podstawowymi wartościami tego 
dzieła są: 

objaśnienia oraz uzasadnienia za- ■
łożeń przyjętych w Eurokodzie 6, 
które dotyczą zapewnienia nieza-
wodności konstrukcji murowych 
i sposobów postępowania prowa-
dzących do osiągnięcia tego celu,
dyskusje na temat założeń i metod  ■
obliczeń przyjętych w Eurokodzie 6 
oraz różnic pomiędzy założeniami 
i rzeczywistym przebiegiem zjawisk 
i sposobów uwzględniania tych róż-
nic przy projektowaniu konstrukcji,
wskazówki na temat kierunków  ■

poszukiwań nowych, bardziej ra-
cjonalnych rozwiązań konstruk-
cyjnych oraz zaleceń projektowych 
i wykonawczych.

 Ten 2-tomowy komentarz jest 
w istocie uporządkowaną, krytycz-
ną analizą aktualnego stanu wiedzy 
w przedmiotowej dziedzinie, opraco-
waną na podstawie ponad 300 publika-
cji opisujących wyniki badań doświad-
czalnych i teoretycznych dociekań 
głównie autorów angielskich, francu-
skich, niemieckich i polskich, w tym 
także opracowań wszystkich autorów 
dzieła. Zgodnie z założeniem cytowa-
nego wyżej programu badawczego au-
torzy komentarza przeznaczają go dla 
projektantów konstrukcji murowych, 
różnych od powszechnie stosowanych 
w polskiej praktyce, i pracowników na-
uki zajmujących się problematyką kon-
strukcji murowych. 
 Ze względu na bardzo liczne, syn-
tetycznie sformułowane wnioski prak-
tyczne wynikające z analiz porów-
nawczych, wyników nowych badań 
i doświadczeń z ustaleniami zawarty-
mi w cytowanych normach oraz coraz 
śmielej projektowane w naszym kraju 
nowatorskie konstrukcje murowe, war-
to, aby z treścią tego dzieła zapoznali się 
również projektanci konstrukcji tzw. 
powszechnie stosowanych, zwłaszcza 
budowanych z nowych wyrobów albo 
w trudnych warunkach mikro lub na-
rażonych na występowanie sił ścinają-
cych o charakterze cyklicznym – i nie 
tylko z tych względów. Szkoda jednak, 
że druk komentarza został wykonany 
bez opracowania redakcyjnego. Da się 
to zauważyć w pewnych uchybieniach 
porządkowych i formalnych, co oczy-
wiście, nie umniejsza wartości dzieła.
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Nasze produkty to między in-
nymi : ZIMOBET, SKORBET, 
ZIMOBET 334, LUBET-C, 
EKONBET / M-1/ Z, BETO-

STAT, LUBOPLAST A/B/C/, ZIMO-
BET334, POSABET.
 Z dużą satysfakcją informujemy, że 
nasze domieszki do betonu i zapraw 
znane i obecne są we wszystkich rejo-
nach kraju, na budowach o bardzo zróż-
nicowanym przeznaczeniu i odmien-
nych wymaganiach technicznych. 
 Do roku 2002 około 80% wysoko-
ściowców w Warszawie powstało na ba-
zie domieszek naszej spółki. W budow-
nictwie drogowo-mostowym domieszki 
LUBANTA SA zostały użyte między 
innymi do budowy 8 obiektów mosto-
wych obwodnicy Gniezna, na części au-
tostrady A2, A4, na obwodnicy Śremu, 
Borka Wielkopolskiego. Obecnie nasze 
plastyfikatory stosowane są przy budo-
wie obiektów na drodze S11 w pobliżu 
Poznania oraz obwodnicy Nowych Skal-
mierzyc i Ostrowa Wielkopolskiego. 
 Inne referencyjne inwestycje  
LUBANTA SA to budowa zbiornika 
Świnna Poręba – około 40 tys. m3 beto-
nu z użyciem domieszki BETOSTAT oraz 
wieża - najwyższy obiekt Bazyliki Licheń-
skiej o wysokości 142 m – wykonana od 
podstaw z betonu bardzo wysokiej kla-
sy, uszlachetnionego wyłącznie naszymi 
środkami.
 Produkowane przez nas domieszki 
nowej generacji o działaniu komplekso-
wym nie ustępują jakością produktom 
o podobnym przeznaczeniu, oferowa-
nym przez renomowane firmy zachod-
nie, ale często przewyższają je większy-
mi efektami technologicznymi.
 Obecnie polecamy szczególnie na 
okres obniżonych temperatur domiesz-
ki: ZIMOBET, ZIMOBET 334 oraz 
SKORBET. 

Informacje techniczne:
www.lubanta.pl

lUbANTA SA  
tel./fax 061-813-08-37  

lub 0 61-813-08-53 
info@lubanta.com.pl  

luboń, ul. Armii poznań 49
Hydrobudowa 1 betoniarnia  

laboratorium tel./fax 022-811-46-11 
Warszawa, ul. Czajki 2

Składniki  
mieszanki  
betonowej 

projektowane ilości składników kg/m3

C16/20
S3
XO

C20/25
S3

XC1

C20/25
S3

XC1

C25/30
S3

XC2

C25/30
S3

Xf2

C25/30
S3

Xf2

C30/37
S2

pREfAbR.

C40/50
XC2,XC3

S3
CEM II b-S 42,5 

Górażdże 200 X X X X X X X

CEM I 42,5 R 
Górażdże x 210 215 270 270 310 220 390

popiół Dolna 
Odra 60 70 70 80 80 X 80 80

piasek 0/2 mm 750 730 720 680 670 680 740 520
żwir 2/8 mm 490 540 540 500 500 520 480 530

żwir 8/16 mm 680 640 640 670 670 680 700 680
Woda 167 165 167 165 168 159 123 173

lUbET-C 1,2 1,3 X 1,7 X X X X
bETOSTAT X X X X 1,1 1,4 X X
SkORbET X X X X X X 5,0 8,0
ZIMObET X X X X X X X X

ZIMObET 334 X X 2,1 X X X X X
Razem kg/m3 2348 2356 2354 2367 2359 2350 2348 2381

W/C 0,64 0,58 0,58 0,47 0,48 0,51 0,41 0,37

S2 – opad stożka 10–15 cm, S3– opad stożka 5–9 cm. 
Xc0– Korozja wywołana karbonatyzacja – środowisko nieagresywne
Xc1– Korozja wywołana karbonatyzacja – środowisko suche,
Xc2 – Korozja wywołana karbonatyzacja – środowisko stale mokre
Xc3 – Korozja wywołana karbonatyzacja – środowisko umiarkowanie wilgotne
XF2 – agresja mrozowa umiarkowane nasycenie wodą ze środkami odladzającymi 

Przedstawione receptury mają charakter przykładowy – informacyjny, powstały na bazie naszej wiedzy 
i doświadczenia. receptury te nie są obowiązujące. Powinny one być dostosowane każdorazowo do obiektu 
budowlanego, szczególnych wymagań lokalnych i atmosferycznych. 

przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „lUbANTA” SA od 1988 r. produkuje 
domieszki chemiczne do betonu. Rok 2008 jest dla naszej spółki rokiem jubileuszowym.

LUBANTA SA 
tel./fax 061-813-08-37 lub 061-813-08-53, Luboń, ul. Armii Poznań 49

Przykładowe propozycje receptur.

arTyKuŁ SPoNSorowaNy
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p elety drzewne są paliwem 
standaryzowanym, uzyski-
wanym ze sprasowania su-
chych  kawałków drewna 

lub trocin w postaci naturalnej, bez 
kory. W procesie technologicznym 
nie stosuje się żadnych dodatków che-
micznych lub lepiszczy. Przygotowany 
surowiec poddaje się działaniu wyso-
kiego ciśnienia i pary wodnej. Czasami 
w praktyce dodawane są nieznaczne 
ilości 1–3% substancji organicznych 
takich jak: mąka ziemniaczana, mąka 
kukurydziana, odpady alkoholowe, 
odpady z przemysłu papierniczego lub 
melasa. Generalnie dla uzyskania do-
brej jakości peletu powinno się wyko-
rzystywać naturalną spoistość drewna. 
Geometrię oraz pozostałe parame-
try fizyczne i energetyczne określają 
normy przedmiotowe, np. norma au-
striacka ÖNORM M-7135. Wizualnie 
pelet występuje w postaci brykiecików, 
przypomina kołki stolarskie, czyli jest 
to walec o średnicy 6 lub 8 mm i dłu-
gości 2 do 3 cm. Do produkcji peletu 
używa się specjalistycznych linii pro-
dukcyjnych. Obecnie na rynku są tak-
że pelety produkowane na bazie słomy, 
nasion słonecznika, rzepaku i innych 
naturalnych substancji palnych.
 Zrębki to drobne ścinki drew-
na o wymiarze liniowym 0,5–5,5 
cm (mierzone po kierunku włókna), 
o przekroju poprzecznym do 3 cm2. 
Wśród nich dopuszcza się nieduży 
odsetek, do 10% ścinek, o większych 
wymiarach będących nadfrakcją, jed-
nak o długości nie większej niż 8,5 cm 
i przekroju nieprzekraczającym 5 cm2. 

Analogicznie w zrębce mogą występo-
wać ścinki o mniejszych wymiarach, 
tzw. podfrakcja, jednak w ilości nie 
większej niż 10% udziału masowego. 
Zrębki wytwarzane są z gałęzi w po-
staci naturalnej lub z dużych kawałków 
okorowanego drewna. Jakość zrębów 
zależy od procesu produkcji i przede 
wszystkim od jakości surowca. Jakość 
w sensie geometrycznym związana jest 
z procesem produkcji przy wykorzy-
staniu rębaka, czyli z ostrością noży 
tnących, skuteczności przesiewania, 
trwałości urządzenia. Jakość w sensie 
energetycznym związana jest z zawar-
tością wilgoci w drewnie, czystością 
surowca oraz wartością opałową pod-
danych przeróbce gatunków drewna. 
Zrębki i ścinki będące przetworzonym 
odpadem z przemysłu tartacznego, 
z uwagi na występującą czasami wyso-
ką zawartość wilgoci (40–50%), mogą 
być spalane przy niskiej efektywności 
jedynie w kotłach o dużej mocy. Dla 
poprawienia walorów energetycznych 
powinny być poddane suszeniu i dal-
szemu rozdrobnieniu. Zrębki pocho-
dzenia leśnego, z drobnych kawałków 
drewna, mogą mieć niższą zawartość 
wilgoci, na poziomie ok. 30%, oraz 
ujednoliconą jakość i wymiary, mogą 
być spalane w typowych kotłach na 
zrębki. W tabeli podano przykładowe 
parametry peletu drzewnego i zrębki.
  producenci kotłów na biomasę 
oferują coraz bardziej „wyrafinowane” 
urządzenia do ekologicznego spa-
lania biomasy. Spalanie biomasy jest 
jednocześnie na coraz szerszą skalę 
wykorzystywane do produkcji cie-
pła. Małe i średnie kotły na biomasę 
ogrzewają domy i przygotowują cie-
płą wodę użytkową. Kotły grzewcze 
o dużej mocy także produkują parę 
technologiczną do celów energetycz-
nych. W Płońsku z biomasy drzewnej 
uzyskuje się także energię elektryczną. 
Kotły do spalania biomasy są urządze-

niami specjalistycznymi o charakte-
rystycznej architekturze. Pewne roz-
wiązania w zakresie budowy i pracy są 
prawie identyczne, pozostałe zależą od 
ich mocy.

Cechy wspólne typowych 
kotłów na biomasę

 Są to kotły wodne, niskotempera-
turowe, wyposażone w palniki zinte-
growane z korpusami kotłów, z wen-
tylatorami ssącymi regulowanymi 
falownikiem, z pełną automatyzacją. 
Są to kotły najnowocześniejsze, które 
powstawały ewolucyjnie przez rozwój 
kolejnych jednostek, które projekto-
wano opierając się na doświadczeniu 
w zakresie spalania biomasy. Nowo-
czesność należy rozpatrywać w aspek-
cie automatyki i sterowania, wysokiej 
sprawności i efektywności, różno-
rodności systemów doprowadzenia 
paliwa, optymalizacji i design’u. We 
wszystkich jednostkach zastosowano 
nowoczesne sterowniki, swobodnie 
programowalne, realizujące wszystkie 
funkcje związane z automatyką, stero-
waniem i komunikacją jednostki z oto-
czeniem. Jednostka centralna steruje 
wszystkimi procesami wewnętrznymi 
w kotle, związanymi ze spalaniem, tj. 
doprowadzeniem paliwa, doprowadze-
niem powietrza w sposób płynny, od-
prowadzeniem spalin, automatycznym 
oczyszczaniem wymienników oraz 
palnika, pomiarami temperatur, po-
miarami składu spalin za pomocą son-
dy lambda, regulacją, optymalizacją 
procesu spalania, automatycznym za-
płonem, termicznym zabezpieczeniem 
ciągu oraz zabezpieczeniami. Regula-
cja polega na doprowadzeniu w odpo-
wiedniej ilości paliwa za pomocą do-
zownika ślimakowego, napędzanego 
precyzyjnym silnikiem elektrycznym, 
oraz sterowaniu ilością doprowadzone-
go powietrza do komory spalania w za-

parametr pelet Zrębki

Wartość opałowa 
[Mj/kg] 16–18 11–16

jednostkowa 
wartość opałowa 
w stosunku do 
masy [kWh/kg]

4,7 3,7

jednostkowa 
wartość opałowa 
w stosunku do ob-
jętości [kWh/m3]

3000 750

Wilgotność [%] 8 15–18

Gęstość [kg /m3] 600–700 200–250

Zawartość  
popiołu [%] 0,5–1 1–5

Kotłownie na biomasę 
W związku z coraz większym zainteresowaniem 
wytwarzaniem ciepła ze źródeł odnawialnych na rynku 
obserwuje się wzrost zainteresowania urządzeniami 
do spalania biomasy połączony z jednoczesnym 
kształtowaniem się rynku paliw odnawialnych  
– zrębki i peletu drzewnego. 
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leżności od zapotrzebowania na ciepło. 
Optymalizacja realizowana jest przez 
sterowanie pracą wentylatorów oraz 
ustalanie proporcji powietrza pierwot-
nego, wtórnego i wtórnego korygujące-
go, w zależności od temperatury i skła-
du spalin. Nowoczesna architektura 
sterownika pozwala na swobodną roz-
budowę o dodatkowe moduły, np. dla 
sterowania wieloma obiegami z mie-
szaczami, regulacją w układzie pogo-
dowym, możliwością sterowania obie-
giem ciepłej wody użytkowej, obiegiem 
solarnym, układem do podnoszenia 
temperatury powrotu, układem z bu-
forem ciepła, z dodatkowym źródłem 
ciepła (kocioł gazowy, olejowy, grzałka 
elektryczna, odzysk ciepła), układem 
z wymiennikiem ciepła dla ciepłej 
wody użytkowej. Ponadto sterownik 
kontroluje poziom paliwa za pomocą 
czujników na podczerwień, może stero-
wać klapą na przewodzie spalinowym, 
komunikować się za pomocą modemu 
w telefonii sieciowej lub za pomocą 
SMS-ów w sieci komórkowej GSM. 
Do komunikacji z użytkownikiem 
służy zintegrowany graficzny ekran 
ciekłokrystaliczny z klawiaturą. Płyn-
na regulacja wydajności wentylatorów 
powietrza oraz szeroki zakres mocy 
kotłów pozwala na optymalne dopaso-
wanie kotła do potrzeb użytkownika. 
Kotły pracują płynnie w zakresie mocy 
30−100%. Nowoczesne kotły na bioma-
sę charakteryzują się wysoką sprawno-
ścią oraz niską emisyjnością substancji 
szkodliwych i pyłów, potwierdzoną 
atestami. Wysoką sprawność uzyskano 
przez zastosowanie nowoczesnego ste-
rownika i skomplikowanych algoryt-
mów sterujących pracą wentylatorów 
wyciągowych, balansem podciśnie-
nia oraz dzięki precyzyjnej regulacji 
strumieniem powietrza pierwotnego 
i wtórnego dla uzyskania optymalnych 
warunków spalania. Dla poprawienia 
sprawności optymalizowana jest geo-
metria wewnętrznych elementów ko-
tła, przez które przepływają spaliny. 
Dla zmniejszenia strat postojowych 
stosuje się izolację termiczną kotła 
o grubości nawet do 80 mm. Możli-
wa jest zabudowa klap na przewodzie 
spalinowym (opcja) dla zmniejszenia 
strat postojowych. Stosowane sterow-
niki umożliwiają regulację pogodową, 
która w połączeniu z indywidualną re-
gulacją obiegów grzewczych poprawia 
efektywność energetyczną całego sys-
temu. Wysoką funkcjonalność kotłów 
na biomasę uzyskano przez możliwość 
zautomatyzowania wszystkich proce-
sów od doprowadzenia paliwa, przez 
automatyczny rozruch, wyłączenie, 

oczyszczanie wy-
miennika i palnika 
do automatyczne-
go odprowadzenia 
popiołu. W przy-
padku gdy popiół 
o d p r o w a d z a n y 
jest do pojemnika, 
jego pojemność 
pozwala na gro-
madzenie go przez 
długi czas. Kocioł 
kontroluje stan 
paliwa w zbior-
niku pośrednim. 
Gdy stan paliwa 
jest zbyt niski, 
pojawia się sygnał 
o s t r z e g a w c z y . 
Duże ułatwienie 
stanowi czytelny 
ekran oraz przejrzyście zaprojektowa-
ne menu ekranowe dla użytkownika. 
Nie bez znaczenia jest możliwość ko-
munikacji ze sterownikiem na odle-
głość za pomocą modemu lub SMS-ów. 
Palniki wykonane są ze stali stopowej, 
elementy szczególnie narażone na wy-
soką temperaturę wykonane są zestali 
żaroodpornej, co gwarantuje ich wyso-
ką trwałość. Liczba czynności serwi-
sowych została ograniczona do mini-
mum. Producenci przedstawiają bogatą 
ofertę w zakresie wyposażenia dodat-
kowego zawierającą moduły sterujące, 
zestawy hydrauliczne w zależności od 
mocy jednostki do podnoszenia tem-
peratury powrotu z pompą, zaworem 
trójdrogowym i napędem termicznym 
lub z pompą, zaworem trójdrogowym 
i siłownikiem, zdalny zadajnik z czuj-
nikiem temperatury, energooszczędny 
regulator ciągu, zestaw do napełnia-
nia paliwa. Nowoczesne kotły inte-
grują całościowo instalację grzewczą 

w obiekcie współpracując z zasobni-
kami ciepłej wody użytkowej, bufora-
mi ciepła, kolektorami słonecznymi, 
zespołami wymiennikowymi, arma-
turą regulacyjną i odcinającą instalacji 
grzewczych i ciepłej wody użytkowej.

Różnice w budowie kotłów 
na biomasę w zależności od 
wielkości

 Ze względu na moc grzewczą kotły na 
biomasę można podzielić na trzy grupy. 
Kotły małej mocy o zakresie od 10 do 60 
kW, opalane tylko peletem drzewnym, 
do ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla domów jednorodzin-
nych, niedużych budynków, zakładów 
rzemieślniczych i małych gospodarstw 
rolnych. kotły małej mocy, ze względu 
na brak konieczności gromadzenia dużej 
ilości paliwa, mogą być także stosowane 
w miastach, w rejonach willowych oraz 
mało i średnio zurbanizowanych. Po-

rys. 1. Kocioł i magazyn paliwa

Fot. Kocioł średniej mocy
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siadają palniki z ruchomym, uchylnym 
rusztem. Kotły małej mocy mają budowę 
kompaktową i charakteryzują się mały-
mi wymiarami geometrycznymi, przez 
co łatwe są w transporcie przez wąskie 
drogi komunikacyjne i typowe drzwi. Są 
wykonywane w wersji ze zintegrowany-
mi zasobnikami paliwa o pojemności 
300 l, gdy brak możliwości dodatkowego 
magazynowania paliwa w pomieszcze-
niach sąsiadujących z kotłowniami lub 
brak możliwości magazynowania w pod-
ziemnych silosach. Gdy magazyn peletu 
znajduje się obok kotłowni, wówczas ko-
tły wyposażane są w elastyczne ślimaki 
do transportu paliwa o zasięgu do 9 m. 
W przypadku magazynowania paliwa 
w większej odległości, na zewnątrz, przy 
różnicy wysokości, np. w podziemnym 
silosie, istnieje możliwość zastosowa-
nia pneumatycznego systemu zasilania 
kotła. Długość ścieżki paliwowej może 
wynosić nawet 25 m przy różnicy wy-
sokości do 3 m. Liczba wariantów zasi-
lania pozwala znaleźć optymalny system 
prawie dla każdego typowego obiektu 
w klasie mocy małych.
 Drugą grupę stanowią kotły śred-
niej mocy o zakresie od 20 do 150 kW 
opalane peletem drzewnym lub zręb-
kami. Kotły te mają zastosowanie do 
ogrzewania budynków o większym 
zapotrzebowaniu na ciepło, mogą to 
być budynki użyteczności publicznej, 
urzędy, szkoły, domy jednorodzin-
ne w zabudowie szeregowej z lokalną 
siecią grzewczą. Mogą być stosowane 
na wsi, w małych miejscowościach, 

w miastach w części mało zurbani-
zowanej, przy osiedlach domów jed-
norodzinnych. Ograniczenie stanowi 
konieczność posiadania magazynu 
paliwa odpowiedniego do mocy ko-
tłów i możliwości logistycznych do-
stawy paliwa. Jednostki o średniej 
mocy posiadają budowę modułową 
dla zwiększenia elastyczności i możli-
wości dopasowania ich zabudowy do 
ciasnych pomieszczeń. Symetryczne 
wyprowadzenie króćców zasilających 
i powrotnych z jednostki głównej po-
zwala na zabudowę prawostronną lub 
lewostronną elementów pozostałych 
kotła, w zależności od możliwości do-
prowadzenia paliwa i/lub odprowa-
dzenia spalin. Są to kotły wyposażone 
w palniki retortowe. Kotły mają zu-
nifikowany, wielowariantowy system 
doprowadzenia paliwa w zależności 
od potrzeb użytkownika. Tradycyjny 
za pomocą przenośników ślimako-
wych w wersji poziomej i kątowej 45o 
oraz poziomo-kątowej o zmiennych 
długościach, co 0,5 m od 1 do 4 m. Dla 
większych jednostek długość przenoś-
nika zmienia się co 1 m w zakresie od 
3 do 6 m, z możliwością wydłużenia do 
9 m. Kotły średniej mocy, w dolnym 
zakresie typoszeregu, do 50 kW opa-
lane peletem mogą być zasilane przez 
ślimakowe elastyczne systemy dopro-
wadzenia paliwa o zasięgu do 9 m.
 Trzecią grupę stanowią kotły du-
żej mocy, nazywane inwestycyjnymi, 
o zakresie od 220 do 1000 kW. Najczę-
ściej znajdują zastosowanie do zasila-

nia czynnikiem grzewczym obiektów 
o dużym zapotrzebowaniu na strumień 
ciepła, w budownictwie mieszkanio-
wym, przetwórstwie, przemyśle oraz 
do zasilania małych i średnich sieci cie-
płowniczych w układzie kaskadowym. 
Ich zabudowa w miastach możliwa jest 
w rejonach przemysłowych i rzemieśl-
niczych ze względu na spore potrzeby 
magazynowe i logistyczne związane 
z transportem kołowym. Kotły dużej 
mocy, analogicznie jak jednostki śred-
niej mocy, mają budowę modułową 
oraz prawie identyczne systemy dopro-
wadzania paliwa, oparte na sztywnych 
przenośnikach ślimakowych o geome-
trii jak wyżej. Wyposażone są w palni-
ki retortowe lub schodkowe. Ze wzglę-
du na dużą moc oraz dla zapewnienia 
możliwości zabudowy ich w miastach 
i regionach o wysokich wymaganiach 
ekologicznych, dodatkowo dla zwięk-
szenia skuteczności wychwytywa-
nia cząstek stałych kotły dużej mocy 
posiadają zewnętrzne multicyklony. 
Przy dużych jednostkach ekonomicz-
nie uzasadnione jest stosowanie auto-
matycznego odprowadzenia popiołu 
przenośnikami pneumatycznymi.
 Z drugiej strony urządzenia te nie 
są jednak prostymi zamiennikami ko-
tłów gazowych lub olejowych. Są to 
urządzenia przede wszystkim do spa-
lania ciała stałego z całą swoją specy-
fiką, uwarunkowaniami i ogranicze-
niami. Stosowanie kotłów na biomasę 
wiąże się z pewnymi ograniczeniami.  
Na etapie projektu inwestycji należy 
przewidzieć zdecydowanie dużo wię-
cej miejsca na zabudowę samego kotła 
oraz magazynu paliwa (rys. 1). W przy-
padku kotłowni gazowych lub olejo-
wych zapewnienie minimalnej kuba-
tury na podstawie wskaźnika mocy 
jednostkowej 4,65 kW/m3, wynikającej 
z Prawa budowlanego, zapewnia odpo-
wiednią powierzchnię dla zabudowy 
kotła i całej instalacji kotłowej, oczy-
wiście przy zachowaniu standardowej 
wysokości kotłowni. 
 W przypadku zabudowy kotła na 
biomasę konieczna powierzchnia jest 
zazwyczaj większa, zaś jej wielkość 
spowodowana jest większymi wymia-
rami samego kotła. Profesjonalne kotły 
na biomasę realizują bardziej skom-
plikowane procesy, związane z proce-
sem wytwarzania ciepła, a więc mają 
bardziej skomplikowaną konstrukcję, 
przez co są urządzeniami mniej kom-
paktowymi (rys. 2). Warto zauważyć, 
że w typowych kotłach na biomasę 
jest rozdzielona konstrukcyjnie ko-
mora spalania oraz wymiennik ciepła. 
Zazwyczaj są to dwa niezależne blo-

rys. 2. Profesjonalny kocioł na biomasę
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ki, łączone na etapie zabudowy kotła. 
Taka konstrukcja odzwierciedla spo-
sób pracy kotła oraz względy techno-
logiczne. Nie bez znaczenia są także 
względy związane z transportem kotła 
do budynków przez standardowe drogi 
komunikacyjne i drzwi. Gdyby kocioł 
stanowił jeden blok, wówczas do jego 
wprowadzania do budynku należało-
by przewidywać specjalne włazy lub 
otwory technologiczne. 
 Na ogólne wymiary pomieszczenia 
kotłowni ma wpływ także system do-
prowadzenia paliwa do kotła. Należy 
pamiętać, że w przypadku peletu lub 
zrębki mamy do czynienia z paliwem 
stałym, które jest kłopotliwe w trans-
porcie. Zasilanie kotłów paliwem od-
bywa się poprzez podajniki ślimakowe 
sztywne (lub elastyczne przy jednost-
kach do 50 kW). Taka forma podajni-
ka narzuca pewne ograniczenia geo-
metryczne, związane z mechaniką 
transportu, oraz zabiera powierzchnię. 
Transport paliwa z magazynu paliwa 
do kotła podajnikami ślimakowymi 
jednoznacznie determinuje aranżacje 
kotłowni oraz mocno ogranicza swobo-
dę w zakresie ustawiania kotła. W przy-
padku kotłów na gaz i olej lokalizacja 
kotła często determinowana jest loka-
lizacją komina i możliwością odprowa-
dzenia spalin, w przypadku kotłów na 
biomasę zagadnienie odprowadzenia 
spalin często staje się drugorzędne.
 Kolejnym istotnym czynnikiem 
wpływającym na ogólną powierzchnię 
związaną z zabudową kotłowni na bio-
masę jest zagadnienie magazynowania 
paliwa. W przypadku kotłowni gazo-
wej na GZ50, zasilanej z sieci, nie wy-
stępuje problem magazynowania pali-
wa. Kotłownie opalane gazem ciekłym 
(LPG) lub olejem wymagają relatywnie 
niedużej powierzchni na zabudowę 
zbiorników na gaz lub olej. W przypad-
ku kotłowni na biomasę powierzchnia 
ogólna oraz kubatura magazynu jest 
nieporównanie większa w stosunku do 
magazynu oleju. Wynika to z dość ni-
skiej wartości opałowej paliwa i małej 
gęstości nasypowej. 
Wartość opałowa dla 
peletu wynosi od 16 
do 18 MJ/kg, przy gę-
stości nasypowej ok. 
650 kg/m3. W przy-
padku zrębki sytu-
acja jest jeszcze gor-
sza za sprawą niższej 
wartości opałowej, 

spowodowanej większą zawartością 
wilgoci w paliwie, oraz mniejszą gęsto-
ścią nasypową, spowodowaną relatyw-
nie dużą kubaturą przestrzeni wolnej 
(pustka powietrzna) pomiędzy kawał-
kami drewna. Warto zwrócić uwagę na 
efektywną kubaturę magazynowania. 
W przypadku peletu i zrębki, gdy mamy 
do czynienia z prostym systemem za-
silania paliwem składającego się z na-
garniacza sprężynowego i podajnika 
ślimakowego ukośnego (rys. 3), efek-
tywna kubatura magazynowania jest 
powyżej „ukośnej podłogi”. Przestrzeń 
ta jednak nie obejmuje całej kubatury 
do sufitu magazynu, ponieważ w prak-
tyce zarówno przy ręcznym, jak i tym 
bardziej automatycznym załadunku 
paliwa nie ma możliwości wypełnienia 
jej w całości. W trakcie załadunku ma-
gazynu tworzy się w górnej jego części 
bryła na kształt stożka, który powstaje 
z usypującego się paliwa. Gdy poziom 
paliwa osiągnie sufit, bryła z usypa-
nego paliwa przyjmuje postać stożka 
ściennego z wolnymi przestrzeniami 
między pobocznicą stożka a ścianami. 
Wynika to ze struktury paliwa i natu-
ralnego kąta zsypu, który dla peletu 
wynosi ok. 40o. Ponadto przestrzeń 
poniżej „ukośnej podłogi” jest prze-
strzenią martwą z punktu widzenia 
magazynowania paliwa, analogicz-
nie jak przestrzeń pomiędzy obrysem 
okręgu zataczanego przez nagarniacz 
sprężynowy i ścianami magazynu. Ko-
lejnym ograniczeniem przy stosowa-
niu kotłów na biomasę jest zachowanie 
odpowiedniej relacji pomiędzy maga-
zynem paliwa, pomieszczeniem kotła 
i ścianą zewnętrzną. Pomieszczenie 
kotła musi być w bezpośrednim są-
siedztwie magazynu paliwa ze wzglę-
du na mechaniczne systemy dopro-
wadzania paliwa. Wskazane jest, aby 
magazyn paliwa znajdował się na tej 
samej wysokości lub jedną kondygna-
cję powyżej pomieszczenia kotłowni. 
W szczególnych warunkach magazyn 
paliwa może się znajdować o jedną 
kondygnację poniżej pomieszczenia 

kotła, ale jest to okupione skompliko-
wanymi systemami doprowadzenia 
paliwa, drogimi inwestycyjnie i zajmu-
jącymi sporo przestrzeni. W przypad-
ku transportu pneumatycznego peletu, 
przy jednostkach o małej mocy, możli-
we jest niezbyt duże oddalenie kotła od 
magazynu paliwa do kilkudziesięciu 
metrów w poziomie i różnicy wysoko-
ści jednej kondygnacji. Magazyn pali-
wa musi posiadać jedną przegrodę ze-
wnętrzną, ze względu na konieczność 
jego załadunku, zazwyczaj jest to ścia-
na zewnętrzna w przypadku zabudowy 
na poziomie gruntu lub strop z otwo-
rem załadunkowym – w przypadku 
magazynu zagłębionego w gruncie 
analogicznie jak w tzw. bunkier wę-
glowy przy kotłowniach węglowych. 
Ściana zewnętrzna, w której znajduje 
się otwór zasypowy paliwa, musi po-
siadać duże wymiary dla dogodnego 
załadunku paliwa, szczególnie gdy pa-
liwem będzie zrębka. W przypadku pe-
letu, gdy załadunek jest pneumatyczny, 
wymiary załadunkowe ograniczają się 
do dwóch króćców Dn100. Otwory 
załadunkowe dla kotłowni o średniej 
lub dużej mocy muszą być w takim 
miejscu, aby była możliwość dojazdu 
samochodu ciężarowego lub ciągnika 
z przyczepą. W przypadku załadun-
ku pneumatycznego peletu musi być 
możliwość dojazdu samochodu cięża-
rowego, na którym zabudowana jest 
cysterna, lub samochodu z cysterną na 
naczepie. Dla kotłowni na pelet z do-
stawą cysterną samochodową wielkość 
efektywna magazynowania powinna 
być co najmniej 30–50% większa niż 
pojemność największej cysterny do-
stawcy paliwa. Nadwyżka pojemności 
magazynu wynika z konieczności zała-
dunku przed całkowitym opróżnieniem 
magazynu zimą, natomiast załadunek 
pełnej pojemności cysterny podykto-
wany jest minimalizacją kosztów trans-
portu paliwa.

mgr inż. GRZEGORZ  OjCZYk

rys. 3. Prosty sys-
tem zasilania kotła 
paliwem
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Małysz i pieniądze

Po latach przysłowiowej posuchy w sko-
kach narciarskich zrodził się talent stu-
lecia – Adam Małysz. To dzięki jego 
wspaniałym dokonaniom powstała 
w umysłach władz miasta Wisła kon-
cepcja modernizacji istniejącej skoczni. 
Entuzjazm kibiców przeszedł na poli-
tyków. Ówczesny prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski został  poproszony 
o honorowy patronat nad inwestycją, 
a rzesza urzędników rozpoczęła  ukła-
danie misternego planu. I tak w roku 
2001 r. Zarząd Miasta Wisła wystąpił 
z wnioskiem o dofinansowanie prze-
budowy i modernizacji skoczni nar-
ciarskiej w Wiśle Malince. Ówczesny 
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu przy-
jął i zaaprobował kwotę dotacji w wyso-
kości 8,8 mln zł, przy udziale własnym 
gminy w wysokości 3,1 mln zł. W toku 
przeprowadzonego przetargu omawia-
na kwota okazała się niewystarczająca, 
a najniższa oferta wykonawców opiewa-

ła na ponad 15 mln zł. Ponieważ wkład 
własny gminy musiałby niewspółmier-
nie wzrosnąć, znaleziono rozwiązanie. 
Nałożono przejęcie zadania na oddalo-
ny o 25 km COS Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich Szczyrk (Odległość 25 
km jest niezwykle ważna – w ogromy 
sposób utrudnia zarządzanie skocznią. 
W normalnych warunkach pogodo-
wych przejazd ze Szczyrku do Wisły 
zajmuje około 30 min, w zimie jeżeli 
droga przez przełęcz Salmopolską jest 
przejezdna – 60 min. Jeśli zaś droga 
nie zostanie odśnieżona, konieczny 
jest przejazd ze Szczyrku do Bielska, 
a następnie do Wisły – 120 min). Pod-
pisane porozumienie zakładało do-
starczenie przez miasto dokumentacji 
projektowej, a inwestorem mianowano 
COS OPO Szczyrk. Porozumienie to 
zawierało również bardzo ważną klau-
zulę – otóż miasto Wisła zobowiązywa-
ło się do przejęcia skoczni po zakończe-
niu inwestycji. Wiedząc, że inwestorem 
głównym zostanie COS OPO Szczyrk, 
gmina Wisła zmieniła zalecenia pro-
jektowe, dokładając do już istniejącego 
budynek przejmujący częściowo funk-
cję wybiegu i przełożenia drogi po-
przez zaprojektowanie w nim tunelu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona 
z opóźnieniem zawierała błędy, które 
zostały ujawnione w toku realizacji in-
westycji, jak również zakładała, iż klasa 
geotechniczna gruntu spełnia warunki 
przyjęte dla II klasy. 

Zderzenie z rzeczywistością

 W wyniku przetargu na wyko-
nawstwo skoczni podpisano umowę 
z firmą Hydrobudowa Śląsk przemia-
nowaną w toku realizacji na Hydrobu-
dowa Polska SA. Po przekazaniu placu 
budowy inwestycja zaczęła nabierać 
rumieńców. Szybko jednak wygasł za-
pał budowlańców. Dostarczony projekt 
zawierał niewykonalne rozwiązania. 

 Pieczę nad budową przejąłem 
w 2006 r. Wtedy to bowiem zostałem 
dyrektorem OPO Szczyrk. Pierwszej 
narady, jaką odbyłem na budowie, ni-
gdy nie zapomnę. Okazało się bowiem, 
że wybetonowany przeciwstok (miejsce 
hamowania skoczków – bardzo niety-
powe rozwiązanie, istniejące w takim, 
jak na omawianej skoczni, zakresie tyl-
ko w dwóch miejscach na świecie) jest 
za krótki o min. 5 metrów. Oznaczało 
to, że skoczek nie wyhamuje skoku, 
a zatem roztrzaska się o bandę skocz-
ni. Ponieważ w miejscu koniecznego 
przedłużenia (skocznia byłaby bowiem 
bezużyteczna) przewidziano trybuny 
z miejscami dla VIP-ów, architekt po-
stanowił w miejsce trybun zaprojekto-
wać przedłużenie z konstrukcji stalowej 
przeciwstoku. Na moje pytanie, w jaki 
sposób uzasadni rezygnację z 300 
miejsc, odparł krótko: „VIP-y i tak nie 
płacą za bilety”. Wiedziałem już wtedy, 
że będzie to ciężka praca. Błąd, jaki po-
wstał (wynikał on z błędnie przyjętego 
punktu U – koniec przejścia z zeskoku 
na wybieg), uwidocznił tylko wierz-
chołek góry problemów. Okazało się, 
iż zmiany w projekcie były tak jedno-
znacznie kwalifikowane jako znaczące 
odstępstwa od założeń projektowych, 
że pozwolenie budowlane straciło swą 
ważność. Architekt był jednak innego 
zdania. Co zadziwiające, inwestor mu-
siał wykazać odstępstwa, poprzez wy-
słanie zmian projektowych do PINB. 
Tenże bezzwłocznie przyznał rację 
inwestorowi, nakazując uzyskanie  
aktualnego pozwolenia budowlanego. 
Było to jednak tak szeroki zakres prac, 
iż projektant musiałby rozpocząć swą 
pracę niemal od podstaw. Problem 
potęgowało nałożenie na inwestora 
wykonania wszelkich niespełnionych 
wcześniej zadań koniecznych do roz-
poczęcia inwestycji. W ciągu kilku ty-
godni zaczęły napływać pisma z wszel-
kich urzędów z nakazem uzupełnienia 

Skocznia Wisła Malinka 
Od koncepcji do wykonania

Niewiele jest w naszym kraju budynków infrastruktury 
sportowej powstałych na kanwie emocji ze sportem 
związanych. Taką budowlą jest jednak niewątpliwie 
skocznia k-120 w Wiśle. 
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dokumentacji, która była przecież ko-
nieczna w celu wydania pierwszego 
pozwolenia. Nie widząc innego wyj-
ścia z sytuacji, postanowiłem (pomny 
konsekwencji) zatrzymać inwestycję 
w celu uzupełnienia dokumentacji. 
Wkrótce okazało się, że to dopiero po-
czątek tej trudnej drogi. We wrześniu 
2006 r. w wyniku kilkudniowych in-
tensywnych opadów deszczu nastąpiło 
osuwisko ziemi na zeskoku skoczni. 
Wyrwa powstała w jego konsekwen-
cji spowodowała wydanie przez PINB 
zakazu wszelkich prac przy zeskoku, 
nakazu wykonania ekspertyzy oraz 
dostarczenia projektu naprawczego. 
Ekspertyza wykonana przez firmę Ko-
bud i fachowców z AHG w Krakowie 
wykazała jednoznacznie źle przyjętą 
w projekcie kategorię gruntu. Wyni-
kiem ekspertyzy był nakaz wykonania 
dokumentacji geologiczno-inżynieryj-
nej. Zadanie o tyle trudne, iż jakiekol-
wiek odwierty (niezbędne do tego typu 
dokumentacji) miały być wykonane na 
czynnym osuwisku. Żadna z firm nie 
chciała przystąpić do tego zlecenia. 
Obawiano się, i słusznie, że istnieje 
ryzyko narażenia zdrowia i życia przy 
tego typu pracach. 

Co dalej

Nastąpił impas. Nie można było kon-
tynuować prac bez dostarczenia na-
kazanej dokumentacji. Z ratunkiem 
przyszedł ITB i nieoceniony profesor 
Wysokiński. Sobie znanymi sposoba-
mi wykonał konieczne badania wraz 
z dostarczeniem dokumentacji inży-
nieryjno-geologicznej. Zakładała ona 
oczywiście III klasę gruntu i wykazała 
w sposób jednoznaczny, że budowano 
na łupku cieszyńskim, a nie na skale, 
jak zakładał projektant. Powstał pro-

jekt naprawczy zeskoku opiewający na 
kwotę 9 mln zł. Należało wykonać pa-
lowanie i kotwienie zarówno zeskoku, 
jak i wieży sędziowskiej, która traciła 
pion. Wyliczenia opiewały na 54 mi-
kropale (technologia titan) wierco-
ne na głębokość od 12 do 20 metrów. 
Konieczne było zasypanie rozpadliny, 
jej torkretowanie i uzyskanie wytrzy-
małości pod jeżdżący po zeskoku ra-
trak (12 t masy plus ciężar śniegu). 
Konieczne było również uzyskanie do-
datkowych funduszy – te 9 mln zł. Tu 
nieocenionymi okazali się Apoloniusz 
Tajner i Andrzej Wąsowicz z PZN. Po-
mogli w uzyskaniu dodatkowych fun-
duszy, mimo iż w Ministerstwie Spor-
tu na hasło Wisła Malinka zamykano 
wszystkie drzwi. Dzięki przychylności 
Małgorzaty Cejmer z Departamentu 
Infrastruktury Sportowej uzyskano 
dodatkową dotację, podpisaną przez 
urzędującą minister Elżbietę Jakubiak. 

Odkupiono od autora projektu prawa 
autorskie, co pozwoliło na uzyskanie 
nowego pozwolenia budowlanego. Ma-
ciej Biegun i Grzegorz Kaczmarczyk 
z bielskiej firmy Albis stanęli na wyso-
kości zadania. Znany team (wykonali 
projekt zespołu skoczni Skalite – obec-
nie w realizacji) dokonał koniecznych 
poprawek, jak również sprawował 
pieczę nad wykonawstwem. Spowodo-
wało to, iż dyrektor kontraktu – Jerzy 
Hammer z Hydrobudowy Polska – 
mógł 15 września 2008 r. zameldować 
wykonanie zadania. 

koniec wieńczy dzieło

 Skocznia uzyskała homologację i 27 
września odbyły się pierwsze zawody, 
mistrzostwa Polski na igelicie. Zawody 
wbrew wielu wstępnym nieprzychyl-
nym opiniom zakończyły się sukcesem. 
Ukazały, że skocznia spełnia wszelkie 
wymagane parametry i jest gotowa 
do konkurowania z Wielką Krokwią 
w Zakopanem, a docelowo może przy-
jąć organizację Pucharu Świata.
 Pozostaje ciągle również kwestia 
utrzymania skoczni. Nie ma teraz 
mowy o przejęciu do użytkowania 
skoczni przez miasto. Skocznia jako 
specjalistyczna infrastruktura spor-
towa nie będzie przynosić zysku, a za-
trudnienie minimum 6 pracowników, 
koszty wody, prądu, bieżącego utrzy-
mania to niebagatelna kwota. 

ZbIGNIEW łAGOSZ
zdjęcia autora
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Od momentu wytworzenia pierwszej energii z surowców 
kopalnych, sta a si  ona dobrem po danym. Szybki 
wzrost gospodarczy w XIX wieku oraz coraz atwiejszy 
dost p do róde  energii spowodowa y jej powszechne 
wykorzystanie oraz uzale nienie od jej dost pno ci i ceny. 
Dzi , kiedy eksploatacja nieodnawialnych róde  energii 
jest na poziomie 86,9% zapotrzebowania na produkcj  
energii pierwotnej, normaln  sytuacj  jest wzrost cen 
energii ko cowej. 

Struktura produkcji energii w wiecie

Trendy cen energii 
w latach 1987 - 2005

ród o: Word Energy Council, 2007 Survey of energy resources

Poziom wykorzystania odnawialnych róde  energii pozo-
stawia jednak wiele do yczenia. Obecnie kszta tuje si  
on na poziomie 13,1%. Zwa ywszy na struktur  zu ycia 
energii w Europie, gdzie budynki poch aniaj  40% energii 
istotnym elementem jest wykorzystanie odnawialnych ró-
de  energii w budownictwie.
Rosn ce ceny gazu (Urz d Regulacji Energetyki zatwier-
dzi  podwy k  taryfy gazowej Polskiego Górnictwa Naf-

BuildDesk 
Energy Software 
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doradcy energetycznego
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ród o: Mi dzynarodowa Agencja ds. Energii IEA Energy Statistics, 2007, 
Renewables In Global Energy Supply an IEA Fact Sheet, 01.2007
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towego i Gazownictwa (PGNiG). 
Ceny wzrosn  od 25 kwietnia 
rednio o 14,3%, a hurtowa 

cena gazu o 15,34%.) staj  si  
istotnym powodem do mobi-
lizacji w poszukiwaniu innych 
róde  energii.

Ceny nowych technologii wytwa-
rzania energii ze róde  odna-
wialnych mog  by  wci  jeszcze 
barier  przed podj ciem dzia a  
zmniejszaj cych zu ycie i koszty 
energii. Rozwi zaniem w takich 
wypadkach staje si  efektyw-
no  energetyczna, czyli prosta 
oszcz dno  energii.

To w a nie budynki dysponuj  
najwi kszym potencja em w za-
kresie ograniczenia wykorzysty-
wania energii. W a ciwe przeprowadzenie inwestycji na 
poczet przysz ych oszcz dno ci powoduje, e odpowied-
nio odremontowany budynek mo e zu ywa  jedynie 30% 
energii na ogrzewanie w porównaniu do standardowego 
budynku, wybudowanego przed rokiem 1974. Takimi w a-
nie analizami oraz rozwi zaniami efektywnymi energe-

tycznie zajmuje si  doradca energetyczny.

Doradca energetyczny

Jest to specjalista posiadaj cy kompleksow  wiedz  
z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa 
i ch odnictwa oraz energetyki. Doradca energetyczny 
powinien równie  posiada  okre lony zakres wiedzy 
ekonomicznej, g ównie w zakresie szacowania op a-
calno ci zaproponowanych modernizacji oraz kredyto-
wania inwestycji i remontów. G ówne zadania doradcy 
energetycznego to analiza róde  energii, poprawno ci 
ich wykorzystania oraz analiza i optymalizacja obiektu, 
maj ca na celu obni enie jego energoch onno ci. Us ugi, 
jakie wiadczy doradca energetyczny s  zwi zane z jed-
nej strony z rosn c  wiadomo ci  konieczno ci oszcz -
dzania energii w budynkach, z drugiej z funkcjonuj c  
w Polsce Ustaw  z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
niu przedsi wzi  termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 
162, poz. 1121) wraz ze zmianami wg Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwan  Usta-
w  Termomodernizacyjn . To ona w a nie by a podstaw  
do rozwini cia si  auditingu energetycznego. Wchodz ca 
wkrótce w ycie Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków to nowe pole dzia alno ci dla 
doradców energetycznych.

Rynek doradztwa energetycz-
nego dopiero si  rozwija, wi c 
ekspertów tej specjalno ci wci  
jest niewielu. Ponadto zawi e 
metodologie oraz z o ono  
koniecznych wylicze  w trakcie 
czy to procesu auditingu, czy 
certy kacji stwarza wysok  
barier  rozwoju ekspertów. 
Z pomoc  przysz ym doradcom 
przychodzi technologia infor-
matyczna i BuildDesk Energy 
Software.
BuildDesk Energy Software 
(BDES) to narz dzia informa-
tyczne wspieraj ce procesy 
zwi zane z doradztwem ener-
getycznym. Do pakietu BDES 
nale  BuildDesk Energy Audit, 
BuildDesk Eko Efekt oraz 

BuildDesk Energy Certi cate.

BuildDesk Energy Audit

Ustawa o Wspieraniu Przedsi wzi  Termomodernizacyj-
nych to jedna z najlepiej funkcjonuj cych ustaw w obsza-
rze budownictwa. Dzi ki 9-ciu latom jej funkcjonowania 
uda o si  pozyska  na termomodernizacje budynków 
wielorodzinnych (85%) i budynków u yteczno ci publicz-
nej (8%) ponad 498 mln z otych. Owe wsparcie polega na 
umorzeniu 25% kredytu zaci gni tego na cele termomo-
dernizacyjne. Jest to tzw. premia termomodernizacyjna. 
Obecnie mo liwo  skorzystania z premii termomoderni-
zacyjnej istnieje dla budynków mieszkalnych we wszyst-
kich formach w asno ci, dla budynków wykorzystywanych 
przez jednostki samorz du terytorialnego do wykonywa-
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Doradca energetyczny

Jest to specjalista posiadaj cy kompleksow  wiedz  
z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa 
i ch odnictwa oraz energetyki. Doradca energetyczny 
powinien równie  posiada  okre lony zakres wiedzy 
ekonomicznej, g ównie w zakresie szacowania op a-
calno ci zaproponowanych modernizacji oraz kredyto-
wania inwestycji i remontów. G ówne zadania doradcy 
energetycznego to analiza róde  energii, poprawno ci 
ich wykorzystania oraz analiza i optymalizacja obiektu, 
maj ca na celu obni enie jego energoch onno ci. Us ugi, 
jakie wiadczy doradca energetyczny s  zwi zane z jed-
nej strony z rosn c  wiadomo ci  konieczno ci oszcz -
dzania energii w budynkach, z drugiej z funkcjonuj c  
w Polsce Ustaw  z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
niu przedsi wzi  termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 
162, poz. 1121) wraz ze zmianami wg Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwan  Usta-
w  Termomodernizacyjn . To ona w a nie by a podstaw  
do rozwini cia si  auditingu energetycznego. Wchodz ca 
wkrótce w ycie Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków to nowe pole dzia alno ci dla 
doradców energetycznych.

Rynek doradztwa energetycz-
nego dopiero si  rozwija, wi c 
ekspertów tej specjalno ci wci  
jest niewielu. Ponadto zawi e 
metodologie oraz z o ono  
koniecznych wylicze  w trakcie 
czy to procesu auditingu, czy 
certy kacji stwarza wysok  
barier  rozwoju ekspertów. 
Z pomoc  przysz ym doradcom 
przychodzi technologia infor-
matyczna i BuildDesk Energy 
Software.
BuildDesk Energy Software 
(BDES) to narz dzia informa-
tyczne wspieraj ce procesy 
zwi zane z doradztwem ener-
getycznym. Do pakietu BDES 
nale  BuildDesk Energy Audit, 
BuildDesk Eko Efekt oraz 

BuildDesk Energy Certi cate.

BuildDesk Energy Audit

Ustawa o Wspieraniu Przedsi wzi  Termomodernizacyj-
nych to jedna z najlepiej funkcjonuj cych ustaw w obsza-
rze budownictwa. Dzi ki 9-ciu latom jej funkcjonowania 
uda o si  pozyska  na termomodernizacje budynków 
wielorodzinnych (85%) i budynków u yteczno ci publicz-
nej (8%) ponad 498 mln z otych. Owe wsparcie polega na 
umorzeniu 25% kredytu zaci gni tego na cele termomo-
dernizacyjne. Jest to tzw. premia termomodernizacyjna. 
Obecnie mo liwo  skorzystania z premii termomoderni-
zacyjnej istnieje dla budynków mieszkalnych we wszyst-
kich formach w asno ci, dla budynków wykorzystywanych 
przez jednostki samorz du terytorialnego do wykonywa-
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nia zada  publicznych, 
stanowi cych ich w a-
sno  oraz dla lokalnych 
sieci ciep owniczych 
i lokalnych róde  ciep a 
zaopatruj cych w ciep o 
w/w budynki.

Podstaw  do z o e-
nia wniosku o premi  
termomodernizacyjn  
jest audyt energetyczny. 
Wytyczne do zawarto ci 
audytu energetycznego 
okre lone zosta y w Roz-
porz dzeniu w sprawie 
szczegó owego zakresu 
i formy audytu energe-
tycznego. Przed zapre-
zentowaniem BuildDesk 
Energy Audit nie by o 
w Polsce programu 
komputerowego pozwa-
laj cego na wykonanie 
audytu zgodnie z Roz-
porz dzeniem. Audytor 
przygotowuj c audyt 
energetyczny, musia  ko-
rzysta  z szeregu ró nych 
aplikacji, takich jak program do obliczania zapotrzebowania 
na ciep o, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Oprócz obli-
cze  zapotrzebowania na ciep o, nale y wykona  obliczenia 
wska ników ekonomicznych dla poszczególnych rozwi za  
termomodernizacyjnych, uwzgl dni  odpowiednie ród a 
energii oraz ich warto ci opa owe. Wreszcie ca y audyt 
powinien mie  odpowiedni  form  i uk ad sprecyzowany 
szczegó owo przez Rozporz dzenie. Wszystko 
to powoduje, e wykonanie audytu wyma-
ga szczególnej uwagi przy przenoszeniu 
danych z jednej aplikacji do drugiej, 
gdy  nietrudno o pomy k . Korzysta-
nie z kilku programów znacznie 
wyd u a czas pracy audytora 
w porównaniu z nak adem 
pracy poniesionym na 
wykorzystaniu jednego, 
kompleksowego 
programu. 
BuildDesk 

Energy Audit pozwala wyko-
na  audyt za pomoc  tylko 
jednej aplikacji.

Oszcz dno  
czasu

BuildDesk Energy Audit 
(BDEA) jest oprogramowaniem 
dedykowanym dla audytorów 
energetycznych i doradców 
energetycznych. S u y do prze-
prowadzenia audytu energe-
tycznego oraz przygotowania 
wydruku w postaci elektro-
nicznej zgodnie z wytycznymi 
Ustawy Termomodernizacyjnej. 
Dzi ki kompleksowo ci i rozwi -
zaniom zastosowanym w apli-
kacji skraca czas wykonywania 
audytu ponad trzykrotnie. 
Sposób pracy z programem 
odwzorowuje proces przepro-
wadzania audytu. Zgodnie 
z analiz  budynku przecho-
dzimy kolejno przez zak adki 
(Formalno ci, Budynek, Po-
mieszczenia, Ciep o, Przegro-

dy, Grupy, Usprawnienia, Warianty) wype niaj c danymi 
odpowiednie pola - pracuj c systematycznie oszcz dzamy 
czas i nie zapomnimy o adnym potrzebnym elemencie 
audytu. 

Dzi ki obszernym bazom danych technologii wielkop y-
towych i tradycyjnych, przegród budowlanych i stolarki, 
u ytkownik nie musi wykonywa  szeregu czynno ci zwi -
zanych z wprowadzeniem danych i tworzeniem opisów, 
gdy  w BDEA s  one generowane automatycznie. Pro-
gram automatycznie wprowadza podstawowe opisy, np. 

w trakcie wyboru technologii wznoszenia, korzystaj c 
z szerokich baz danych, pocz wszy od tradycyjnej, 
monolitycznej, poprzez technologie wielkiej p yty: 
OWT, PBU, SMB, W, WK, WUF, czy te  WWP ko cz c 
na dedykowanych: Ratajska Wielka P yta, czy Wiel-

ka P yta Winogradzka, program pyta czy wprowa-
dzi  standardowy opis. Jednak e audytor, je li 

posiada dodatkowe informacje mo e ten opis 
edytowa . 

Aplikacja zosta a równie  wyposa ona 
w szereg pomocniczych programów 
obliczeniowych:
- kalkulator powierzchni i kubatury – 
pozwala na dowolne kszta towanie bry y 
budynku i wylicza wszelkie potrzebne 
parametry geometryczne,
- kalkulator pomieszcze  i wentylacji – 
gdzie precyzyjnie de niujemy poszcze-
gólne pomieszczenia, ich przeznaczenie 
i konieczne warto ci wymian powietrza 
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z analiz  budynku przechodzimy kolejno 
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Pomieszczenia, Ciep o, Przegrody, Grupy, 
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w zale no ci od podanej funkcji pomieszcze ,
- kalkulator U – umo liwia analiz  ciepln  przegród 

z uwzgl dnieniem mostków termicznych.

Kalkulator powierzchni i kubatury 
Kalkulator pomieszcze  i wentylacji

Jako i  Ustawa Termomodernizacyjna nie okre la, kto 
mo e, a kto nie mo e wykonywa  audytu – powstaj  
z tego powodu liczne problemy natury merytorycznej. 
Cz stym b dem s  pomy ki w okre laniu powierzch-
ni oraz wyliczeniach wentylacji i krotno ci wymiany 
powietrza. BuildDesk Energy Audit posiada tzw. Kal-
kulator pomieszcze  i wentylacji. Korzystaj c z intu-
icyjnie zaprogramowanego interfejsu i bazy typowych 
pomieszcze  wprowadzamy tylko konieczne dane takie 
jak nazw  pomieszczenia lub mieszkania, ilo , wymiary 
oraz przeznaczenie, a program sam wylicza powierzchni , 
kubatur  i sugeruje w przypadku wyboru z bazy wymia-
n  powietrza. Strumie  powietrza jest okre lany zgodnie 
z pkt. 2.1.2. Polskiej Normy PN-83/B-03430 „Wentylacja 
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i u yteczno ci publicznej” (z pó niejszymi zmianami). 
Podobnie jak w przypadku opisów dane te mog  zosta  
r cznie skorygowane przez audytora.

Po wprowadzeniu wszystkich lokali mieszkalnych i innych 
pomieszcze  program automatycznie zlicza powierzchnie 
u ytkowe, us ugowe, ruchu i ogrzewane oraz kubatur  
zgodnie z norm  PN-ISO 9836 „W a ciwo ci u ytkowe 
w budownictwie. Okre lanie i obliczanie wska ników 
powierzchniowych i kubaturowych”. Wed ug powy szej 
normy powierzchnia ca kowita kondygnacji sk ada si  
z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zaj tej 
przez konstrukcj . Powierzchnia ca kowita netto budyn-
ku jest sum  powierzchni netto wszystkich kondygnacji 
budynku. Jest ponadto powierzchni  ograniczon  przez 
elementy zamykaj ce i nie jest okre lona dla nast puj -
cych przestrzeni:
- pustej przestrzeni mi dzy powierzchni  terenu a doln  

cz ci  budynku, np. kana y prze azowe,
- przestrzeni wewn trznej stropodachów wentylowanych, 
- poddasza nieu ytkowego, nie nadaj cego si  do poru-

szania w pozycji wyprostowanej. 

Jednocze nie program uzupe nia dane dotycz ce cznej 
wymiany powietrza, wymiany poni ej 12h i powy ej 12h, 
pozwalaj c oczywi cie na r czne zde niowanie krotno ci wy-
miany w przypadku ka dego z pomieszcze  czy mieszka .
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w zale no ci od podanej funkcji pomieszcze ,
- kalkulator U – umo liwia analiz  ciepln  przegród 

z uwzgl dnieniem mostków termicznych.

Kalkulator powierzchni i kubatury 
Kalkulator pomieszcze  i wentylacji

Jako i  Ustawa Termomodernizacyjna nie okre la, kto 
mo e, a kto nie mo e wykonywa  audytu – powstaj  
z tego powodu liczne problemy natury merytorycznej. 
Cz stym b dem s  pomy ki w okre laniu powierzch-
ni oraz wyliczeniach wentylacji i krotno ci wymiany 
powietrza. BuildDesk Energy Audit posiada tzw. Kal-
kulator pomieszcze  i wentylacji. Korzystaj c z intu-
icyjnie zaprogramowanego interfejsu i bazy typowych 
pomieszcze  wprowadzamy tylko konieczne dane takie 
jak nazw  pomieszczenia lub mieszkania, ilo , wymiary 
oraz przeznaczenie, a program sam wylicza powierzchni , 
kubatur  i sugeruje w przypadku wyboru z bazy wymia-
n  powietrza. Strumie  powietrza jest okre lany zgodnie 
z pkt. 2.1.2. Polskiej Normy PN-83/B-03430 „Wentylacja 
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i u yteczno ci publicznej” (z pó niejszymi zmianami). 
Podobnie jak w przypadku opisów dane te mog  zosta  
r cznie skorygowane przez audytora.

Po wprowadzeniu wszystkich lokali mieszkalnych i innych 
pomieszcze  program automatycznie zlicza powierzchnie 
u ytkowe, us ugowe, ruchu i ogrzewane oraz kubatur  
zgodnie z norm  PN-ISO 9836 „W a ciwo ci u ytkowe 
w budownictwie. Okre lanie i obliczanie wska ników 
powierzchniowych i kubaturowych”. Wed ug powy szej 
normy powierzchnia ca kowita kondygnacji sk ada si  
z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zaj tej 
przez konstrukcj . Powierzchnia ca kowita netto budyn-
ku jest sum  powierzchni netto wszystkich kondygnacji 
budynku. Jest ponadto powierzchni  ograniczon  przez 
elementy zamykaj ce i nie jest okre lona dla nast puj -
cych przestrzeni:
- pustej przestrzeni mi dzy powierzchni  terenu a doln  

cz ci  budynku, np. kana y prze azowe,
- przestrzeni wewn trznej stropodachów wentylowanych, 
- poddasza nieu ytkowego, nie nadaj cego si  do poru-

szania w pozycji wyprostowanej. 

Jednocze nie program uzupe nia dane dotycz ce cznej 
wymiany powietrza, wymiany poni ej 12h i powy ej 12h, 
pozwalaj c oczywi cie na r czne zde niowanie krotno ci wy-
miany w przypadku ka dego z pomieszcze  czy mieszka .

Jako i  Ustawa Termomodernizacyjna nie 

okre la, kto mo e, a kto nie mo e wyko-

nywa  audyty – powstaj  z tego powodu 

liczne problemy natury merytorycznej. 

Cz stym b dem s  pomy ki w okre laniu 

powierzchni oraz wyliczeniach wentyla-

cji i krotno ci wymiany. BuildDesk Energy 

Audit posiada tzw. Kalkulator pomieszcze  

i wentylacji. Korzystaj c z intuicyjnie za-

programowanego interfejsu i bazy podsta-

wowych pomieszcze  wprowadzamy tylko 

konieczne dane takie jak nazw  pomiesz-

czenia lub mieszkania, ilo , wymiary oraz 

przeznaczenie, a program sam wylicza po-

wierzchni , kubatur  i sugeruje w przypad-

ku wyboru z bazy wymian  powietrza.
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Zdarza si , e z powodu remontów, spe-
cy ki budynków lub elementów systemu 
wentylacji, nale y skorygowa  wymia-
n  powietrza. Audytor mo e w szybki 
i prosty sposób skorygowa  je korzystaj c 
z wspó czynników korekcyjnych. Dane s  
uwzgl dniane w ko cowych obliczeniach.

Kalkulator U

Jednym z g ównych powodów wysokiej 
energoch onno ci starych budynków s  
tzw. mostki termiczne. Do dzi  audytor 
musia  wprowadza  korekty wynikaj ce 
z mostków termicznych r cznie. 
W BuildDesk Energy Audit w zale no ci od 
rodzaju mostku mamy do wyboru wprowa-
dzenie nast puj cych poprawek:
- w asnej - umo liwia uwzgl dnienie po-

prawek w sytuacji nie obj tej normami, 
wynika z do wiadczenia u ytkownika,

- wynikaj ca z czników mechanicz-
nych przebijaj cych izolacj  - pozwala 
obliczy  typowe poprawki wynikaj ce 
z monta u izolacji w metodzie lekkiej 
mokrej, zakotwienia warstwy os ono-
wej ciany trójwarstwowej lub moco-
wania izolacji na dachu p askim,

- wynikaj ce z nieszczelno ci w war-
stwie izolacji - w programie umo li-
wiono obliczanie wp ywu nieci g o ci 
- nieszczelno ci izolacji termicznej 
na wspó czynnik przenikania cie-
p a przegrody. Wybieraj c poziom 
nieszczelno ci, program oblicza 
poprawk  wynikaj c  z nieszczelno ci 
izolacji zgodnie z norm  PN-EN ISO 
6946:2004,

- stropodachu odwróconego - obli-
czenie wspó czynnika przenikania 
ciep a dla stropodachu odwróconego 
wymaga wprowadzenia dodatkowych 
informacji. Zgodnie z procedur  obli-
czeniow  z normy PN-EN 6946:2004 
Lp - jest numerem warstwy, która 
jest uznawana za membran . Nale y 
najpierw wprowadzi  wszystkie war-
stwy przegrody, a nast pnie wskaza  
warstw , któr  uznaje si  za membra-
n . rednia wielko  opadu podczas 
sezonu grzewczego [mm/dzie ], jest 
dan  ze stacji hydrologicznej lub poda-
na w przepisach lokalnych. Dodatkowo 
nale y poda  wspó czynnik filtracji 
podaj cy frakcj  p osi gaj c  mem-
bran  dachow  oraz wspó czynnik dla 
zwi kszenia strat ciep a, spowodowa-
nych przez wod  opadow  
p yn c  po membranie 
[(W x dzie )/(m2 x K x mm)],

- wynikaj c  z mostków liniowych - po-
zwala obliczy  mostki liniowe zgodnie 
z normami PN-91/B-02020, PE-EN ISO 
6949 i PN-EN 12831. Dla norm PN-
91/B-02020, PE-EN ISO 6949 wybra  
wystarczy z listy rozwijanej przypadek, 
odpowiadaj cy analizowanej sytuacji. 
Dla PN-EN 12831 mo emy okre li  
elementy budynku przecinaj ce izolacj , 
rodzaj pod ogi (lekka, ci ka), powo-
duj ce powstanie mostków oraz liczb  
boków obejmuj cych obliczany element. 

Mo liwo ci  nansowania

Bardzo atwo rozszerzy  analiz   nan-
sow  o dowolny kredyt komercyjny lub 
remontowy. Oprócz ustawowo przyj tych 
za o e  co do premii termomoderniza-
cyjnej program pozwala na wprowadze-

nie dowolnych danych dot.  nansowania 
termomodernizacji (wysoko  wk adu 
w asnego, oprocentowanie, okres kredy-
towania, etc.). Otwiera to nowe mo liwo-
ci na kwestie modernizacji, jednocze nie 

rozszerzaj c zakres auditingu energe-
tycznego i jego wykorzystania w proce-
sach wzrostu efektywno ci energetycznej 
budynków.

Wery kacja danych i pomoc

W trakcie pracy z programem wprowadza-
j c dane potrzebne do wykonania audytu 
mo emy skorzysta  z dodatkowej pomocy, 

Dzi ki Builddesk Energy Audit 
proces przygotowania audytu ener-
getycznego jest bardziej komfortowy, 
a przede wszystkim krótszy. Nie ma 
konieczno ci zakupu i instalacji adne-
go innego oprogramowania. Po czenie 
zalet wersji of ine i online pozwala 
z jednej strony na komfort wprowadza-
nia danych of ine nawet na obiekcie, 
z drugiej na ci g  aktualizacj  sze-
rokich baz danych technologii i mate-
ria ów oraz samego oprogramowania 
po po czeniu z serwerem BuildDesk. 
Dzi ki temu rozwi zaniu jest te  mo -
liwe zaproponowanie nowego sposobu 
rozliczania za korzystanie z oprogra-
mowania.
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jak  proponuje nam 
program. Klawisz F2 
umo liwia uzyska-
nie podpowiedzi 
w poszczególnych 
polach, w których 
aktualnie wpro-
wadzamy dane. 
Natra aj c w trakcie 
audytu na sytuacj  
rzadziej spotykan  
nie trzeba poszuki-
wa  w rozporz dze-
niach odpowiednich 
warto ci, gdy  
praktycznie kom-
pletne przepisy zosta y zakodowane 
w programie.

BuildDesk Energy Audit jest wypo-
sa ony w zaawansowany mechanizm 
wery kacji wprowadzonych danych 
i ich kompletno ci. Program umo -
liwia przeprowadzenie audytu sza-
cunkowego po wprowadzeniu tylko 
niezb dnych danych (na tym etapie 
nie b dzie konieczne np. sporz dza-
nie kompletnych opisów wymaganych 
w audycie). Przed wydrukiem pe nego 
audytu wszystkie wprowadzone dane 
zostan  ponownie sprawdzone i je eli 
nie wszystkie warto ci wymagane 
w audycie zosta y wprowadzone – ser-
wer BuildDesk nie pozwoli na wydruk 
audytu. Tak dok adna analiza i we-
ry kacja danych i oblicze  pozwala 
unikn  b dów. U ytkownik w trakcie 
pracy z narz dziem jest informowany 
o poprawno ci wprowadzanych danych 
w dolnym pasku informacyjnym.

Po czenie wersji 
of ine i online

Program BDEA dzia a w wersji of ine. 
Jest dost pny na stronie internetowej 
https://portal.builddesk.pl i mo na 
go pobra  i zainstalowa  bezp atnie. 
Za ka dym razem, gdy uruchamia-
my program, czy si  on z serwerem 
w celu sprawdzenia dost pnych aktuali-
zacji. Pozwala to na ci g  jego aktual-
no  w stosunku do zmieniaj cych si  
przepisów bez konieczno ci zakupu, 
przesy ki i instalacji kolejnej wersji pro-
gramu. Sama praca z programem a  do 
momentu wygenerowania kompletnego 
audytu odbywa  si  mo e bez pod -
czenia do Internetu. Daje to mo liwo ci 
dzia ania w ka dych warunkach.

P atno ci 
w BDEA

Korzystanie 
z BuildDesk Energy 
Audit a  do mo-
mentu uzyskania 
audytu szacunko-
wego jest bezp at-
ne. Po podj ciu 
decyzji o wykona-
niu audytu i prze-
prowadzeniu 
termomodernizacji 
u ytkownik czy 
si  przez Internet 

z Port@lem BuildDesk i przesy a dane 
potrzebne do przygotowania wydruku. 
Na podstawie kubatury audytowanego 
budynku zostaje okre lona stawka 
za wykonanie audytu, za pomoc  
BDEA. Po akceptacji tej ceny u yt-
kownik otrzymuje audyt energetyczny 
wed ug wybranego wariantu w wersji 
elektronicznej (plik PDF). Oczywi-
cie – ewentualne poprawki prze-

prowadzonego audytu s  bezp atne. 
Jedyne co pozostaje do wykonania 
to wydrukowanie audytu, podpisanie 
go i z o enie jako wniosek o premi  
termomodernizacyjn  lub o kredyt 
komercyjny.

Ochrona danych 
osobowych

W trakcie pracy z programem 
BuildDesk Energy Audit u ytkownicy 
przygotowuj  pe en audyt energetycz-
ny budynku. Niekiedy w a cicielem 
/ inwestorem jest osoba prywatna. 
W takim przypadku dane osobowe tej 
osoby s  umieszczane i przechowywa-
ne w pliku danego projektu, lokalnie na 
komputerze audytora. eby zachowa  
anonimowo  przesy anych na sewer 
plików zawieraj cych dane projektu, 
zachowywane s  one w specjalnych 
plikach wynikowych pozbawionych 
danych osobowych inwestorów indywi-
dualnych. S  to pliki typu *.bdeap. 

Pliki z takim rozszerzeniem pozwalaj  
na wygenerowanie w a ciwych wydru-
ków audytów energetycznych 
poprzez stron  https://portal.build-
desk.pl. Po wygenerowaniu w a ciwego 
wydruku w pliku pdf, z poziomu pro-
gramu BuildDesk Energy Audit mo na 
w bardzo wygodny sposób dopisa  

BuildDesk Energy 
Audit jest wyposa o-
ny w zaawansowany 
mechanizm wery ka-
cji wprowadzonych 
danych i ich komplet-
no ci. Program umo -
liwia przeprowadzenie 
audytu szacunkowe-
go po wprowadzeniu 
tylko niezb dnych 
danych. Przed wydru-
kiem pe nego audytu 
wszystkie wprowadzo-
ne dane s  ponownie 
sprawdzone.

arTyKuŁ SPoNSorowaNy
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jak  proponuje nam 
program. Klawisz F2 
umo liwia uzyska-
nie podpowiedzi 
w poszczególnych 
polach, w których 
aktualnie wpro-
wadzamy dane. 
Natra aj c w trakcie 
audytu na sytuacj  
rzadziej spotykan  
nie trzeba poszuki-
wa  w rozporz dze-
niach odpowiednich 
warto ci, gdy  
praktycznie kom-
pletne przepisy zosta y zakodowane 
w programie.

BuildDesk Energy Audit jest wypo-
sa ony w zaawansowany mechanizm 
wery kacji wprowadzonych danych 
i ich kompletno ci. Program umo -
liwia przeprowadzenie audytu sza-
cunkowego po wprowadzeniu tylko 
niezb dnych danych (na tym etapie 
nie b dzie konieczne np. sporz dza-
nie kompletnych opisów wymaganych 
w audycie). Przed wydrukiem pe nego 
audytu wszystkie wprowadzone dane 
zostan  ponownie sprawdzone i je eli 
nie wszystkie warto ci wymagane 
w audycie zosta y wprowadzone – ser-
wer BuildDesk nie pozwoli na wydruk 
audytu. Tak dok adna analiza i we-
ry kacja danych i oblicze  pozwala 
unikn  b dów. U ytkownik w trakcie 
pracy z narz dziem jest informowany 
o poprawno ci wprowadzanych danych 
w dolnym pasku informacyjnym.

Po czenie wersji 
of ine i online

Program BDEA dzia a w wersji of ine. 
Jest dost pny na stronie internetowej 
https://portal.builddesk.pl i mo na 
go pobra  i zainstalowa  bezp atnie. 
Za ka dym razem, gdy uruchamia-
my program, czy si  on z serwerem 
w celu sprawdzenia dost pnych aktuali-
zacji. Pozwala to na ci g  jego aktual-
no  w stosunku do zmieniaj cych si  
przepisów bez konieczno ci zakupu, 
przesy ki i instalacji kolejnej wersji pro-
gramu. Sama praca z programem a  do 
momentu wygenerowania kompletnego 
audytu odbywa  si  mo e bez pod -
czenia do Internetu. Daje to mo liwo ci 
dzia ania w ka dych warunkach.

P atno ci 
w BDEA

Korzystanie 
z BuildDesk Energy 
Audit a  do mo-
mentu uzyskania 
audytu szacunko-
wego jest bezp at-
ne. Po podj ciu 
decyzji o wykona-
niu audytu i prze-
prowadzeniu 
termomodernizacji 
u ytkownik czy 
si  przez Internet 

z Port@lem BuildDesk i przesy a dane 
potrzebne do przygotowania wydruku. 
Na podstawie kubatury audytowanego 
budynku zostaje okre lona stawka 
za wykonanie audytu, za pomoc  
BDEA. Po akceptacji tej ceny u yt-
kownik otrzymuje audyt energetyczny 
wed ug wybranego wariantu w wersji 
elektronicznej (plik PDF). Oczywi-
cie – ewentualne poprawki prze-

prowadzonego audytu s  bezp atne. 
Jedyne co pozostaje do wykonania 
to wydrukowanie audytu, podpisanie 
go i z o enie jako wniosek o premi  
termomodernizacyjn  lub o kredyt 
komercyjny.

Ochrona danych 
osobowych

W trakcie pracy z programem 
BuildDesk Energy Audit u ytkownicy 
przygotowuj  pe en audyt energetycz-
ny budynku. Niekiedy w a cicielem 
/ inwestorem jest osoba prywatna. 
W takim przypadku dane osobowe tej 
osoby s  umieszczane i przechowywa-
ne w pliku danego projektu, lokalnie na 
komputerze audytora. eby zachowa  
anonimowo  przesy anych na sewer 
plików zawieraj cych dane projektu, 
zachowywane s  one w specjalnych 
plikach wynikowych pozbawionych 
danych osobowych inwestorów indywi-
dualnych. S  to pliki typu *.bdeap. 

Pliki z takim rozszerzeniem pozwalaj  
na wygenerowanie w a ciwych wydru-
ków audytów energetycznych 
poprzez stron  https://portal.build-
desk.pl. Po wygenerowaniu w a ciwego 
wydruku w pliku pdf, z poziomu pro-
gramu BuildDesk Energy Audit mo na 
w bardzo wygodny sposób dopisa  

BuildDesk Energy 
Audit jest wyposa o-
ny w zaawansowany 
mechanizm wery ka-
cji wprowadzonych 
danych i ich komplet-
no ci. Program umo -
liwia przeprowadzenie 
audytu szacunkowe-
go po wprowadzeniu 
tylko niezb dnych 
danych. Przed wydru-
kiem pe nego audytu 
wszystkie wprowadzo-
ne dane s  ponownie 
sprawdzone.
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dane inwestora indywidualnego wybieraj c z menu Plik | 
Dodrukuj dane inwestora.

Podobny mechanizm wydruku i zarz dzania poufnymi 
danymi inwestorów indywidualnych zosta  wykorzystany 
w programie BuildDesk Eko Efekt (BDEE) s u cym do 
przygotowania informacji nt. efektów ekologicznych (re-
dukcji zanieczyszcze ) w wyniku projektowanych dzia a  
modernizacyjnych czy to instalacji, czy termomodernizacji 
obiektu.

Optymalizacja warsztatu 
pracy audytora

Dzi ki BuildDesk Energy Audit proces przygotowania au-
dytu energetycznego jest bardziej komfortowy, a przede 
wszystkim krótszy. Nie ma konieczno ci zakupu i insta-
lacji adnego innego oprogramowania. Po czenie zalet 
wersji offline i online pozwala z jednej strony na kom-
fort wprowadzania danych offline nawet na obiekcie, 
z drugiej na ci g  aktualizacj  szerokich baz danych 
technologii i materia ów oraz samego oprogramowa-
nia po po czeniu z serwerem BuildDesk. Dzi ki temu 
rozwi zaniu jest te  mo liwe zaproponowanie nowego 
sposobu rozliczania za korzystanie z oprogramowania. 
Zasada p atno ci za sko czony, kompletny audyt jest 
wyj tkowo atrakcyjna dla u ytkowników, cz sto wyko-
nuj cych audyty energetyczne jako zaj cie dodatkowe. 
BuildDesk Energy Audit to oszcz dno  czasu i energii 
– w asnej te .

BuildDesk Eko Efekt

Jak powszechnie wiadomo produkcja energii ze róde  
kopalnych ma negatywny wp yw na rodowisko. Skutki 
wzrastaj cej emisji dwutlenku w gla, metanu, freonów 
i ozonu mo na obserwowa  ju  dzi . Anomalie pogodo-
we, huragany i powodzie, upa y i susze to tylko niektóre 

nast pstwa zmieniaj cego si  klimatu. Z kolei inwestycje 
maj ce doprowadzi  do oszcz dzania energii w budyn-
kach to potencjalnie mniejsza emisja dwutlenku w gla 

a  o 460 milionów ton rocznie. Takie 
dzia ania pozwoli yby bezproblemowo wy-
pe ni  postanowienia Protoko u z Kioto.

Jednak e oprócz regulacji prawnych z za-
kresu emisji gazów cieplarnianych kiero-
wanych do przedsi biorstw w Polsce nie 
istniej  adne regulacje dotycz ce emisji 
szkodliwego wp ywu eksploatacji na ro-
dowisko pojedynczych budynków. Oceny 
oddzia ywania na rodowisko przygoto-
wuje si  tylko dla przedsi wzi  mog -
cych znacz co oddzia ywa  na otocznie 
lub obszar Natura 2000, sprecyzowanych 
osobnym rozporz dzeniem.

Budownictwo zu ywa najwi cej, bo a  
40% ca ej wyprodukowanej energii, 
a tak e odpowiada za znaczn  emisj  
dwutlenku w gla. W przypadku domów 
mieszkalnych i obiektów budowlanych prawo nie nakazuje 
wykorzystania systemu handlu uprawnieniami do emisji, 

ograniczaj cego i pozwalaj cego na wery kacj  poziomu 
emitowanych gazów cieplarnianych. Dokumenty okre laj -
ce emisje budynku i jej redukcj  w wyniku przeprowadzo-
nej modernizacji s  jednak potrzebne przy przygotowywa-
niu inwestycji ze wsparciem  nansowym Unii Europejskiej 
– Regionalnych Programów Rozwoju, Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony rodowiska czy Ekofunduszu. By wspomóc 
proces ubiegania si  o dotacje powsta  BuildDesk Eko Efekt.

Aplikacja BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to program kom-
puterowy wykonuj cy obliczenia efektu ekologicznego 
dla dzia a  modernizacyjnych w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. 

Pozwala on na przeliczenie dwóch 
efektów ekologicznych, moder-
nizacji systemów grzewczych 
i systemów produkcji ciep ej wody 
u ytkowej lub ca kowitej moderni-
zacji budynku. 
Bezpo redni efekt ekologiczny jest 
wyra ony za pomoc  obliczeniowej 
emisji rocznej [Mg/rok] dla stanu 
istniej cego i projektowanego, ob-
liczon  w bilansie energetycznym 
wed ug aktualnie obowi zuj cych 
norm, w oparciu o redniomie-
si czne temperatury obliczeniowe. 
Stopie  redukcji zanieczyszcze  
obliczony jest w oparciu o wielko ci 
emisji rocznej. 
Drugim rodzajem efektu ekologicz-
nego obliczanym przez program 
jest tzw. emisja równowa na. 

Okre la ona wielko  ogóln  emisji zanieczyszcze  pocho-
dz cych z okre lonego (ocenianego) ród a zanieczyszcze . 

Emisja ta jest wynikiem zsumowania wielko ci rzeczy-
wistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszcze  
pochodz cych z tego ród a, pomno onych przez ich wspó -
czynniki toksyczno ci. 

Program przygotowuje opracowanie efektu ekologicznego 
w wersji PDF, które po wydrukowaniu i podpisaniu mo e 
stanowi  element dokumentacji do wniosku o do nan-
sowanie ze rodków unijnych, rodków Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Praca z programem dzi ki mo liwo ci importowania da-
nych z BuildDesk Energy Audit jest bardzo prosta. Polega 
tylko na wyborze konkretnych róde  paliwa: biopaliw lub 

Korzystaj c ze spraw-
dzonych elemen-
tów z BDEA równie  
w BDEE zastosowano 
system wery kacji 
i sprawdzania wpro-
wadzanych danych. 
W dolnym oknie 
dialogowym program 
informuje o wprowa-
dzonych danych, ich 
braku, b d  niekom-
pletno ci. Nie pozwala 
równie  na generacj  
opracowania w przy-
padku braku jakich-
kolwiek danych czy 
opisu.
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dane inwestora indywidualnego wybieraj c z menu Plik | 
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BuildDesk Eko Efekt
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energii ze róde  nieodnawialnych, energii s onecznej, 
energii wiatrowej, energii wodnej, energii geotermalnej.
Nast pnie dla przypadków biopaliw i energii ze róde  
nieodnawialnych dobra  nale y poziomy emisji korzystaj c 
czy to z baz programu, czy z w asnej bazy lub te  wpisa  
je indywidualnie dla danego projektu.

Program zawie-
ra baz  danych 
wska ników unosu 
substancji zanie-
czyszczaj cych, 
powstaj cych przy 
energetycznym spa-
laniu paliw kopal-
nych, opublikowan  
przez Ministerstwo 
Ochrony rodowiska, 
Zasobów Naturalnych 
i Le nych w 1996 
roku oraz dane 
z Rozporz dzenia 
Ministra rodowi-
ska z dnia 3 marca 
2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych 
substancji w powie-

trzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008 r.). 
Wspó czynniki toksyczno ci wykorzystywane przy obli-
czaniu emisji równowa nej przyj to zgodnie z Rozporz -
dzeniem Ministra rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. 
w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12), zgodnie 
z wytycznymi Narodowego Funduszy Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochro-
ny rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Natomiast warto ci opa owe przyj to zgodnie z danymi 
producentów paliw, odpowiednimi normami paliwowy-
mi oraz Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
27 grudnia 2007 r. w sprawie warto ci opa owej poszcze-
gólnych biokomponentów i paliw ciek ych (Dz. U. z dnia 
9 stycznia 2008 r.). 

Po czenie wersji of ine i online

Podobnie jak BuildDesk Energy Audit, BuildDesk Eko Efekt 
jest programem wykonanym w technologii mieszanej of i-
ne-online. Pozwala to mi dzy innymi zapewni  u ytkowni-
kom natychmiastowe aktualizacje programu i baz danych 
wykorzystywanych przez program. Z drugiej strony 
pozostawia komfort pracy of ine, pozwalaj c na przyk ad 
na wprowadzanie danych do efektu ekologicznego bezpo-
rednio na obiekcie. Proces aktualizacji zarówno samego 

programu jak i baz danych jest w pe ni automatyczny. 
W momencie uruchomienia, program sprawdza po czenie 
z Internetem i stara si  w pierwszej kolejno ci po czy  
z serwerem aktualizacji BuildDesk. Je eli w czasie od 
ostatniego sprawdzenia przygotowana zosta a aktualizacja 
programu lub danych, to U ytkownik zostanie poinformo-
wany o konieczno ci jej zainstalowania. Aktualizacje pro-
gramu mog  wynika  z dodania dodatkowych elementów 
lub w asno ci funkcjonalnych, rozwi zania dostrze onych 
problemów. Poniewa  mo e to skutkowa  niezgodno ci  
programu z aplikacj  na serwerze, jest konieczne dokona-
nie takiej aktualizacji. Regularne po czenie z serwerem 
aktualizacji jest warunkiem pewno ci pracy na zawsze 
aktualnej wersji programu.

Jak wcze niej zosta o wspomniane BuildDesk EkoEfekt 
wspó pracuje z programem BuildDesk Energy Audit 
umo liwiaj c import plików *.bdea oraz wykonanie efektu 
ekologicznego dla wariantów termomodernizacyjnych wy-
konanych w BDEA. Wszelkie informacje dotycz ce danych 
budynku, zakresu prac, ród a ogrzewania i ciep ej wody 
u ytkowej zarówno w stanie aktualnym i zmodernizowa-
nym s  automatycznie uzupe niane zgodnie z informacja-
mi zawartymi w projekcie audytu.

Wery kacja danych

Korzystaj c ze sprawdzonych elementów z BDEA równie  
w BDEE zastosowano system wery kacji i sprawdzania 
wprowadzanych danych. W dolnym oknie dialogowym pro-
gram informuje o wprowadzonych danych, ich braku, b d  
niekompletno ci. Nie pozwala równie  na generacj  opraco-
wania w przypadku braku jakichkolwiek danych czy opisu.

Obliczenie efektu 

ekologicznego, 

a szczególnie obli-

czenie emisji dwu-

tlenku w gla jest 

tak e jedn  z pro-

pozycji rozszerzenia 

wiadectwa charak-

terystyki energetycz-

nej, które w przy-

sz o ci mo e okaza  

si  obligatoryjnie. 
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Wyniki i generacja wydruków

Po wprowadzeniu wszystkich danych do programu i oblicze-
niu efektów ekologicznych uzyskujemy wyniki w postaci ta-
belarycznej oraz gra cznej. Pozwala to zobrazowa  wp yw 
modernizacji na obni enie emisji zanieczyszcze . Do tego 
momentu praca z programem jest ca kowicie darmowa. 
W momencie, gdy zaakceptujmy wyniki i chcemy uzyska  
w wersji elektronicznej pe ne opracowanie podobnie 
jak w przypadku BuildDesk Energy Audit czymy si  
z Port@lem BuildDesk, gdzie przesy ane s  dane i po akcepta-
cji kosztów otrzymujemy gotowe opracowanie w formacie PDF.

Obliczenie efektu ekologicznego, a szczególnie oblicze-
nie emisji dwutlenku w gla jest tak e jedn  z propozycji 
rozszerzenia wiadectwa charakterystyki energetycznej, 
które w przysz o ci mo e okaza  si  obligatoryjnie. Dane 
te (przedstawienie emisji dwutlenku w gla), nawet odno-
nie budynków mieszkalnych, s  ju  wymagane w krajach 

takich jak m.in. Wielka Brytania czy Austria.

Dzi ki BuildDesk Eko Efekt mo emy monitorowa  nasze 
dzia ania modernizacyjne pod wzgl dem ich wp ywu na 
rodowisko naturalne. Analizuj c dane oraz podejmuj c 

kolejne kroki mo emy zredukowa  do minimum wp yw na-
szych obiektów na otaczaj ce nas rodowisko. Informacja 
na temat emisji CO2 pozwoli na podj cie kroków zmierza-
j cych do jej ograniczenia, a co si  z tym wi e ogranicze-
nie zu ycia energii i oszcz dno  pieni dzy. 

BuildDesk Energy Certi cate

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków zacznie obowi zywa  w Polsce od 
1 stycznia 2009 roku. Jest to maksymalny okres wprowa-
dzenia dyrektywy. Wg artyku u 15 dyrektywy ostateczny 
termin jej wprowadzenia przez kraje Unii mija  4 stycznia 
2006 roku. Istnia a jednak mo liwo  przed u enia tego 
okresu o trzy lata w przypadku braku, w danym kraju 
cz onkowskim odpowiednich kadr do sporz dzania wia-
dectw charakterystyki energetycznej. Omawiana dyrekty-
wa, podobnie jak wiele innych dyrektyw unijnych, podlega 
zasadzie subsydiarno ci. Oznacza to, e zawiera ona ogólne 
wskazówki, cele, de nicje i za o enia, co do metodologii, 
zostawiaj c szczegó owe rozwi zania na szczeblu krajowym.

Jak zak ada Rozporz dzenie w sprawie metodologii 
sporz dzania wiadectw charakterystyki energetycznej 
budynków, wiadectwo musi zosta  sporz dzone w dwóch 
formach: drukowanej i elektronicznej. Aby to zrobi  na-
le y wykorzysta  narz dzie informatyczne. Z pomoc  do-
radcom przychodzi BuildDesk Energy Certi cate (BDEC).
BDEC jest programem dedykowanym na potrzeby certy ka-

cji energetycznej. Jego celem jest przygotowanie wiadec-
twa w formie elektronicznej – pliku PDF, zgodnego z rozpo-
rz dzeniem, który po wydrukowaniu wystarczy podpisa .

Wersja of ine i online

Podobnie jak w przypadku BDEA i BDEE, BDEC jest 
po czeniem wersji offline i online z t  ró nic , e tego 
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programu nie trzeba instalowa . Zosta  napisany w 
technologii Adobe Flash i pozwala na prac  zarówno 
poprzez stron  internetow  https://portal.builddesk.
pl jak i lokalnie na komputerze. Pozwala to na ci g  
jego aktualizacje i wygod  pracy w ka dym miejscu bez 
konieczno ci pod czenia do Internetu. Ponadto, z uwagi 

na brak konieczno ci instalacji programu, mo na go 
uruchomi  na ka dym komputerze, nawet w kawiarence 
internetowej.

Wersja dla ka dego

Jako i  certy kacja energetyczna dotyczy ka dego, 
kto chce wybudowa , sprzeda  b d  wynaj  dom lub 
mieszkanie, program posiada bezp atn  mo liwo  tzw. 
promesowania, czyli uzyskania przewidywanej warto-
ci wspó czynników EP i EK obliczanych w standardowej 

charakterystyce. Mo na to porówna  do audytu szacunko-
wego w BDEA lub wyników w postaci gra cznej w BDEE. 
Ka da osoba, bez uprawnie  mo e wprowadzi  wszystkie 

dane do programu, obliczy  wiadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku i uzyska  promes  bez ponosze-
nia kosztów. Pozwoli to na ewentualne poprawki w fazie 
projektowania domu czy innego budynku.
atwy w obs udze interfejs programu jest w pe ni zrozu-

mia y nawet dla osób nieznaj cych si  czy to na  zyce 

budowli, czy te  na kwestiach zwi zanych z instalacjami, 
jednak e zebranie kompletnych danych oraz ich identy-
 kacja wymaga posiadania minimum wiedzy z zakresu 
certy kacji.

Prostota i oszcz dno  czasu

Podobnie jak w przypadku BDEA u ytkownik przechodzi 
przez kolejne kroki podaj c poszczególne dane z jedne-
go zakresu, czyli informacje o budynku, przegrodach, 
wentylacji, ogrzewaniu, i mieszkaniach b d cych cz ci  
certyfikowanego budynku. Po wprowadzeniu wszystkich 
danych uzyskujemy wynik w postaci graficznie przed-
stawionej warto ci wspó czynnika EP. Taki uk ad po-

84 inżynier Budownictwa Grudzień 2008

zwala intuicyjnie wszystkim pos ugiwa  si  programem 
bez konieczno ci d ugiego i mudnego uczenia si  jego 
obs ugi.
Program zawiera szerokie bazy przegród typowych, 
pocz wszy od cian jednowarstwowych z cegie  poprzez 
wielk  p yt , na indywidualnych rozwi zaniach ko cz c. Po-
nadto ka dy u ytkownik mo e de niowa  w asne przegrody 
budowlane.

Program umo liwia równie  zapisanie, a nast pnie 
wczytanie projektów, nad którymi pracowali my wcze-
niej. Mo emy zapisa  dane i uzupe ni  je w pó niejszym 

czasie. Pozwala to na wprowadzanie poprawek i dok adne 
odwzorowanie budynku, w przypadku, gdy nie dysponu-
jemy kompletn  dokumentacj  i musimy wykona  inwen-
taryzacj . Warunkiem koniecznym zapisu projektu b d  
jego wczytania jest utworzenie konta u ytkownika za 
pomoc  programu. Program w momencie, gdy b dziemy 
chcieli zapisa  projekt, przeniesie nas do strony logowa-
nia. Je li nie mamy konta nale y je stworzy , a nast p-
nie zapisa  plik. W przypadku, gdy pracujemy na wersji 
lokalnej mo emy bez tworzenia konta zapisa  projekt.

Generowanie wiadectwa i p atno ci

Wszystkie narz dzia BuildDesk Energy Software s  bezp at-
nie udost pniane za pomoc  Port@lu BuildDesk. Równie  
BuildDesk Energy Certi cate dost pny jest bez adnych 
op at na stronie https://portal.builddesk.pl. 
P atno ci w przypadku BuildDesk Energy Certi cate, odbywa-
j  si  w opcji „za wygenerowanie ostatecznego wiadectwa 

charakterystyki energetycznej”. U ytkownik, po zako czeniu 
projektowania wiadectwa, w celu jego ostatecznego wyge-
nerowania, musi po czy  si  z Port@lem BuildDesk i wyku-
pi  mo liwo  generowania wiadectw. P atno ci w systemie 
odbywaj  si  z wykorzystaniem szeroko dost pnych form 
p atniczych tzn. kart p atniczych, kredytowych i przelewów 
bankowych. Je eli konto u ytkownika jest odpowiednio zasi-
lone  nansowo mo e on wygenerowa  plik PDF zawieraj cy 
wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Po po-

my lnym wygenerowaniu wiadectwa z konta u ytkownika 
zostanie pobrana w a ciwa p atno . Wszystkie informacje na 
temat sposobu korzystania z naszego rozwi zania s  szeroko 
omówione w plikach pomocy do czonych do oprogramowania.
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nadto ka dy u ytkownik mo e de niowa  w asne przegrody 
budowlane.

Program umo liwia równie  zapisanie, a nast pnie 
wczytanie projektów, nad którymi pracowali my wcze-
niej. Mo emy zapisa  dane i uzupe ni  je w pó niejszym 

czasie. Pozwala to na wprowadzanie poprawek i dok adne 
odwzorowanie budynku, w przypadku, gdy nie dysponu-
jemy kompletn  dokumentacj  i musimy wykona  inwen-
taryzacj . Warunkiem koniecznym zapisu projektu b d  
jego wczytania jest utworzenie konta u ytkownika za 
pomoc  programu. Program w momencie, gdy b dziemy 
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nia. Je li nie mamy konta nale y je stworzy , a nast p-
nie zapisa  plik. W przypadku, gdy pracujemy na wersji 
lokalnej mo emy bez tworzenia konta zapisa  projekt.

Generowanie wiadectwa i p atno ci

Wszystkie narz dzia BuildDesk Energy Software s  bezp at-
nie udost pniane za pomoc  Port@lu BuildDesk. Równie  
BuildDesk Energy Certi cate dost pny jest bez adnych 
op at na stronie https://portal.builddesk.pl. 
P atno ci w przypadku BuildDesk Energy Certi cate, odbywa-
j  si  w opcji „za wygenerowanie ostatecznego wiadectwa 

charakterystyki energetycznej”. U ytkownik, po zako czeniu 
projektowania wiadectwa, w celu jego ostatecznego wyge-
nerowania, musi po czy  si  z Port@lem BuildDesk i wyku-
pi  mo liwo  generowania wiadectw. P atno ci w systemie 
odbywaj  si  z wykorzystaniem szeroko dost pnych form 
p atniczych tzn. kart p atniczych, kredytowych i przelewów 
bankowych. Je eli konto u ytkownika jest odpowiednio zasi-
lone  nansowo mo e on wygenerowa  plik PDF zawieraj cy 
wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Po po-

my lnym wygenerowaniu wiadectwa z konta u ytkownika 
zostanie pobrana w a ciwa p atno . Wszystkie informacje na 
temat sposobu korzystania z naszego rozwi zania s  szeroko 
omówione w plikach pomocy do czonych do oprogramowania.
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Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje si  ponad 80.000 gotowych 
projektów domów jednorodzinnych. Ka dy z tych budyn-
ków zgodnie z aktualnym prawem b dzie musia  posiada  
wiadectwo charakterystyki energetycznej. Nowe rozpo-

rz dzenia ministerialne wprowadzaj  równie  koniecz-
no  szacunków warto ci EP ju  na etapie projektowania 
budynku. 
W celu znacznego u atwienia pracy projektantom, 
BuilDesk Polska Sp. z o.o. udost pni w najbli szym 
czasie baz  danych koniecznych do obliczenia wia-
dectw charakterystyki energetycznej, przygotowan  
dla  projektów domów gotowych, oferowanych przez 
najbardziej znane polskie pracownie architektoniczne. 
Wprowadzenie wszystkich danych budynku, koniecznych 

do wystawienia wiadectwa energetycznego, jest bardzo 
pracoch onne, a po wgraniu pliku przygotowanego przez 
BuildDesk projektant wprowadzi tylko zmiany i modyfi-
kacje w stosunku do projektu wyj ciowego, zakupionego 
w pracowni. 

Certy kacja budynków z systemami 
ch odzenia i inne us ugi 
Port@lu BuildDesk

Rozporz dzenie w sprawie metodologii sporz dzania wia-
dectw charakterystyki energetycznej budynków przed-
stawia dwa sposoby liczenia wiadectwa energetycznego. 
Jest to zale ne od wyst powania systemu ch odzenia 
w budynku.
Algorytm obliczeniowy w tym przypadku jest wysoce 
skomplikowany, co wymaga wi kszego nak adu cza-
su w przygotowaniu opcji programu. BuildDesk Energy 
Certi cate zostanie wyposa ony w wariant przeliczania 
wiadectwa dla budynków z systemem ch odzenia w ko-

lejnej aktualizacji programu. W najbli ym czasie planu-
jemy uruchomienie w Port@lu BuildDesk innych us ug, 
które znacz co u atwi  projektantom analiz  energetycz-
n  budynków. Z uwagi na zakres informacji dost pnych 
w ramach wiadectwa energetycznego budynku i jego 
form , wydaje si  bardzo istotnym wprowadzenie innych 
oblicze , które pozwol  na bardziej szczegó ow  analiz  
budynku (np. wymagania dotycz ce wska nika zapotrze-
bowania na ciep o do ogrzania budynku wyznaczanego 
wg PN-EN ISO 13790, wymagania dotycz ce wspó czynni-
ka temperaturowego fRsi itp.).
BuildDesk Energy Certi cate to program, który dzi ki 
po czeniu wszystkich zalet BDEA i BDEE oraz doborowi 
odpowiednich rozwi za , jest odpowiedzi  na potrzeby 
i wymagania doradców energetycznych w kwestii pro-
fesjonalnego narz dzia do certy kacji energetycznej 
budynków.
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Tacza wyrównanych ciśnień 
gruntowych (Epb)

 W tym rodzaju tarcz stateczność 
przodka zapewnia grunt urobiony 
przez głowicę skrawającą, wypełniają-
cy komorę roboczą. Jest ona oddzielo-
na od reszty tarczy  i tunelu masywną 
ścianą. W niej osadzony jest przenośnik 
ślimakowy z cylindryczną, szczelną 
obudową. Za pomocą tego przenośnika 
urobiony grunt usuwany jest z komory 
roboczej i zrzucany na kołowe lub szy-
nowe środki transportowe albo też na 
przenośnik taśmowy i w ten sposób jest 
ewakuowany z tunelu.
 Podczas pracy tarczy EPB parcie 
gruntu w komorze roboczej jest utrzy-
mywane na wymaganym poziomie 
przez automatyczne kontrolowanie 
warunków drążenia tj.:

szybkości posuwania się tarczy oraz  ■
sił nacisku dźwigników hydraulicz-
nych,
prędkości obrotowej i momentu ob- ■
rotowego głowicy urabiającej,
prędkości obrotowej i momentu ob- ■
rotowego przenośnika ślimakowego.

 W celu zapewnienia stateczności 
przodka najważniejsze jest zachowanie 
równowagi pomiędzy ilością  gruntu 
urobionego i usuniętego z komory ro-
boczej. Zasadę zapewnienia stateczności 
przodka w tarczy EPB ilustruje rys. 1. Aby 
móc dobrać wartość parcia urobionego 
gruntu w komorze roboczej w stosunku 
do założonego w projekcie  zewnętrzne-
go parcia gruntu i ciśnienia wody grun-
towej, w komorze roboczej instaluje się 
czujnik do pomiaru parcia urobku. Je-
żeli wskazuje on, że jest ono większe niż 
wspomniane oddziaływania zewnętrz-
ne, to należy albo zwiększyć wydobycie 
urobku z komory roboczej  przez zwięk-
szenie prędkości obrotowej przenośnika 
ślimakowego, albo zmniejszyć prędkość 
przesuwu tarczy, sterując odpowied-

nio naciskami 
popychając ych 
ją dźwigników 
hydraulicznych. 
W przypadku 
odwrotnym – na-
leży zmniejszyć 
prędkość obroto-
wą przenośnika 
ślimakowego lub 
zwiększyć pręd-
kość przesuwu 
tarczy.
 Drążąc tunel 
za pomocą tarczy 
w y r ó w n a n y c h 
ciśnień grunto-
wych w gruntach 
p o z b a w i o n y c h 
spójności, w gruntach zwartych lub 
w skałach, konieczne jest stosowanie 
tzw. dodatków. Są one wstrzykiwane 
przez specjalne dysze umieszczone 
w głowicy skrawającej, w ścianie ci-
śnieniowej od strony komory roboczej, 
w przenośniku ślimakowym, a niekie-
dy też dookoła przedniej części po-
włoki tarczy. Dodatki te noszą nazwę 
plastyfikatorów, gdyż uplastyczniają 
urobiony grunt  zmniejszając jego tar-
cie wewnętrzne. Ponadto na skutek 
mieszania gruntu z plastyfikatorem 
przez głowicę urabiającą i ewentu-
alnie dodatkowo zamontowane mie-
szadła dochodzi do homogenizacji 
urobku i jego uszczelnienia. W kon-
sekwencji uzyskuje się zmniejszenie 
potrzebnego momentu obrotowego 
głowicy urabiającej. Dobrze zmie-
szany grunt z plastyfikatorem powo-
duje równomierne przedostawanie 
się go do przenośnika ślimakowego. 
Uszczelniony i uplastyczniony urobek 
ułatwia pracę tego przenośnika dzię-
ki zmniejszeniu tarcia w jego wąskiej, 
cylindrycznej obudowie, co znaczą-
co wpływa z kolei na zmniejszenie 

momentu obrotowego przenośnika. 
Dodatkowym efektem jest wytwo-
rzenie się  w nim szczelnego korka 
gruntowego, przez który nie może się 
przedostać woda gruntowa, mogąca 
jeszcze przesączać się do komory ro-
boczej. Wstrzykiwanie plastyfikatora 
wokół powłoki tarczy zmniejsza tarcie 
pomiędzy nią a gruntem, co pozwala 
na zmniejszenie siły nacisku w dźwi-
gnikach hydraulicznych przesuwają-
cych tarczę.
 Na rys. 2 przedstawiono przykła-
dowo przekrój wzdłużny tarczy EPB 
z pokazaniem rozmieszczenia dodat-
kowych wiertnic, za pomocą których 
możliwe jest dokonywanie uzupełnia-
jącego rozpoznania warunków grun-
towych przed czołem tarczy, a także, 
w razie konieczności, wykonanie wy-
przedzającej iniekcji wzmacniającej 
lub uszczelniającej grunt przed i wokół 
przyszłego wyrobiska tunelowego.
 W głowicy urabiającej (fot.) roz-
mieszczone są różnego rodzaju noże-
frezy, dostosowane swoją budową do 
wszystkich, przewidywanych gruntów 
na trasie przyszłego tunelu. Ponadto 

Wybrane problemy 
techniczne w budowie tuneli
cz. III – Budowa tuneli w gruntach
Omawiając dalej wybrane aspekty tuneli w gruntach autor odnosi się również do proble-
mów stojących przed wykonawcą tuneli i stacji II linii metra w Warszawie.

rys. 1. zasada zapewnienia stateczności przodka w tarczy wy-
równanych ciśnień gruntowych (ePB)
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w głowicy znajdują się otwory, którymi 
urobiony grunt przedostaje się do komo-
ry roboczej. Rozmiary tych otworów są 
tak dobrane, aby przedostające się przez 
nie kamienie lub fragmenty rozkruszo-
nej skały odpowiadały możliwościom 
transportowania ich przez przenośnik 
ślimakowy. W przypadku tarcz EPB nie 
stosuje się kruszarek, jak w tarczach za-
wiesinowych, ale przenośniki ślimako-
we zdolne są transportować kamienie 
i fragmenty skał o znacznie większych 
wymiarach, niż  ma zdolność system 
hydrotransportu stosowany  w tarczach 
zawiesinowych.

kryteria wyboru tarcz

 Zastosowanie tarcz zmechanizo-
wanych, jak wynika z opisu ich najlep-
szego wykorzystania, wymaga bardzo 
dobrego rozpoznania warunków geolo-
gicznych i hydrogeologicznych, a także 
właściwości geotechnicznych gruntów 
na trasie budowanego tunelu. Podłoże 
gruntowe Warszawy jest bardzo zróż-
nicowane, zmienne, stąd wybór wła-
ściwego rodzaju tarczy jest zadaniem 
bardzo trudnym. Należy przy tym 
kierować się kryteriami technicznymi 
i ekonomicznymi. Do tych pierwszych 
należą:

warunki gruntowe, a w tym: ■
rodzaje gruntów i ich granulo- ‒
metria,
parametry geotechniczne, ‒
poziomy i ciśnienia wód grunto- ‒
wych oraz współczynniki filtracji,
ewentualna obecność głazów  ‒
narzutowych i innych przeszkód 
w gruncie, np. starych funda-
mentów, pali, kłód drzew;

obecność, położenie i stan technicz- ■
ny urządzeń podziemnych na trasie 
przyszłego tunelu;

warunki powierzchniowe: ■
zabudowa nad i obok tunelu, ro- ‒
dzaj jej fundamentowania, wraż-
liwość na osiadania,
dostępność odpowiedniej po- ‒
wierzchni placu budowy; 
w przypadku tarcz zawiesino-
wych – większej w stosunku do 
wymagań tarcz EPB ze względu 
na konieczność instalacji zakła-
du separacji urobku i regeneracji 
zawiesiny;

dostępność środków chemicznych  ■
stosowanych jako dodatki upla-
styczniające w przypadku tarcz 
EPB i bentonitu, a także niektórych 
dodatków aktywujących – w przy-
padku tarcz zawiesinowych;
dostępność miejsca do składowania  ■
urobku i jego ewentualnej utylizacji, 
w przypadku stosowania dodatków 
uznanych za szkodliwe dla środo-
wiska.

 Ponadto przy wyborze tarcz zme-
chanizowanych należy mieć na uwa-
dze takie szczegó-
łowe kryteria jak:

podatność tar- ■
czy na zaciskanie 
przez otaczający 
grunt, zwłaszcza 
jeżeli ma on zdol-
ność do pęcznie-
nia;
wpływ przekro- ■
ju poprzeczne-
go i długości 
drążonego tu-
nelu. Przy du-
żych średnicach 
potrzebny jest 

bardzo duży moment obrotowy 
głowicy skrawającej, szczególnie 
w tarczach EPB, zaś w przypadku 
tarcz zawiesinowych – konieczna 
jest duża moc zainstalowana w sil-
nikach pomp do tłoczenia zawiesi-
ny i urobku z uwagi na odległość 
od przodka do zakładu segregacji 
urobku i regeneracji zawiesiny;
wpływ danego rodzaju tarczy na  ■
wartość osiadań powierzchni tere-
nu – w zasadzie przy wyborze tar-
czy zawiesinowej osiadania mogą 
być mniejsze niż przy tarczy EPB;
wpływ na czas unieruchomienia  ■
tarczy w sytuacji konieczności wy-
miany noży lub natrafienia na prze-
szkody do usunięcia przed czołem 
tarczy. Ten czas jest krótszy w przy-
padku tarcz zawiesinowych w sto-
sunku do tarcz EPB;
szybkość urabiania, czyli postęp  ■
drążenia. Powszechnie uważa się, 
że jest on większy dla tarcz EPB niż 
dla tarcz zawiesinowych;

rys. 2. tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych – przekrój wzdłużny

widok tarczy 
zmechanizowanej 
od strony głowicy 
urabiającej
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czystość w budowanym tunelu –  ■
znacznie łatwiejsza do utrzymania 
w tunelach drążonych tarczą zawie-
sinową niż EPB itd.

Niektóre problemy stojące 
przed wykonawcą tuneli i stacji 
II linii metra w Warszawie

 Jak wspomniano wcześniej, w grun-
tach morenowych występują głazy na-
rzutowe. Są one utrudnieniem w pracy 
tarcz zmechanizowanych. Wymagają 
wyposażenia głowicy skrawającej w od-
powiednie frezy zdolne urobić skałę. 
Głazy te równocześnie bardzo spowal-
niają postęp robót. Istotnym proble-
mem jest częstotliwość, z jaką będzie się 
na nie natrafiać i na tej podstawie osza-
cować w miarę  dokładnie  rzeczywisty 
postęp robót w tych warunkach.
 Budowa  tuneli w terenach zabudo-
wanych napotyka kolejne utrudnienia 
w postaci istniejącej, podziemnej in-
frastruktury miejskiej. W przypadku II 
linii dotyczy to w zasadzie tylko stacji 
budowanych metodą odkrywkową. 
Przebudowa urządzeń podziemnych to 
zadanie skomplikowane, trudne do sko-
ordynowania w czasie, zwłaszcza że na-
leżą one do różnych właścicieli, którzy 
przy takich okazjach dodatkowo wysu-
wają trudne do spełnienia warunki.
 Nie mniej skomplikowane jest 
uzgodnienie objazdów, przesunięć 

torów tramwajowych, utrzymania 
w jakim zakresie, ruchu na ulicach 
poprzecznych do trasy metra itd. Bez 
uzgodnienia projektu organizacji ru-
chu na czas budowy metra nie uzyska 
się pozwolenia na budowę.
 Innym ważnym zagadnieniem jest 
oddziaływanie budowy metra na oto-
czenie. Z jednej strony chodzi tu o ta-
kie oddziaływania jak: hałas i wibracje 
powodowane pracą maszyn i urządzeń 
oraz wentylatorów znajdujących się na 
powierzchni terenu, zapylenie, zanie-
czyszczenie nawierzchni ulic wywożo-
nym urobkiem, zwłaszcza zmieszanym 
z niedokładnie odsączoną zawiesiną 
bentonitową, a z drugiej strony – od-
działywania powodowane wykony-
waniem wykopów, drążeniem tuneli 
a także ewentualnym wykonywaniem 
depresji wód gruntowych na sąsia-
dujące budowle. Ten wpływ może się 
objawiać w postaci osiadań i w ich na-
stępstwie – poważnych skutków, jeżeli 
przekroczą one dopuszczalne dla danej 
konstrukcji różnice osiadań. Wszystkie 
działania powinny zmierzać do mini-
malizacji takich negatywnych zjawisk 
i ich skutków, a polegają one przede 
wszystkim na bardzo starannym prze-
strzeganiu reżimu danej technologii. 
Należy podkreślić, że pewna część 
tuneli metra przebiegać będzie pod 
istniejącą zabudową a także pod dwo-
ma tunelami I linii metra i pod tune-

lem samochodowym pod Wisłostradą. 
Dla wykonawcy projektowanych tuneli 
metra bardzo ważna jest szczegółowa 
inwentaryzacja stanu tych obiektów, 
zwłaszcza budynków mieszkalnych, 
znajdujących się w strefie wpływu bu-
dowy metra i odnoszenie ewentual-
nych roszczeń mieszkańców domaga-
jących się różnej formy odszkodowania 
do tej wyjściowej inwentaryzacji. 
 Duży problem stanowi wywóz 
i składowanie urobku. Szacuje się, że 
może chodzić o ponad milion metrów 
sześciennych gruntu do wywiezienia, 
w dużej części z centrum miasta. Do-
brze się stało, że Zamawiający wska-
zał stosowne składowiska i uzgodnio-
ne drogi dojazdu do nich. Stosowane 
w tarczy EPB plastyfikatory muszą 
być tak dobrane, aby nie stanowiły za-
grożenia skażeniem środowiska gdyż 
w przeciwnym wypadku konieczne by-
łoby kosztowne utylizowanie urobku 
przed jego ostatecznym zagospodaro-
waniem.
 Podobnie zastosowanie iniekcji 
wzmacniających lub uszczelniających 
grunt w miejscach szczególnie deli-
katnych dla budowy metra wymagać 
będzie potwierdzenia, że związki che-
miczne wchodzące w skład iniektów 
nie spowodują skażenia gruntów ani 
wody gruntowej.
 Do zagadnień stojących na pogra-
niczu problemów technicznych i eko-
nomicznych należy zarządzanie ryzy-
kiem przedsięwzięcia oraz podziałem 
tego ryzyka pomiędzy uczestnikami 
procesu inwestycyjnego. Abstrahując 
od przetargu na projekt i budowę cen-
tralnego odcinka II linii metra w War-
szawie, często duży stopień ogólności 
strony technicznej materiałów prze-
targowych oraz, do czego mają ten-
dencję inwestorzy, przerzucanie całego 
ryzyka na barki wykonawców skutkuje 
cenami ofertowymi znacznie przekra-
czającymi kosztorysy inwestorskie. 
Konieczne jest, by zamawiający do-
strzegali w Wykonawcy partnera, któ-
remu w nie mniejszym stopniu zależy 
na sukcesie, jakim jest zrealizowanie 
przecież wspólnego dzieła.

dr inż. WOjCIECH GRODECkI   
WARBUD SA

warszawskie metro (2006 r.), fot. andrzej j. Gojke / KFP

Miło nam zaprosić Państwa do stoiska „INŻYNIERA BUDOWNICTWA”, na BUDMIE 
(Poznań 20−23 stycznia 2009 r.), do pawilonu nr 15.  Wydawnicwo PIIB
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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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