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TEMAT MIESIĄCA

Analiza przyczyn przecieku żelbetowych ścian zbiornika oczyszczalni ścieków wykazała,  
że główną przyczyną powstałych zarysowań była zbyt długa przerwa między betonowaniem 
fundamentu i ściany zbiornika.

OD REDAKCJI
W ramach 55. Konferencji Naukowej w Krynicy dyskutowano nad tym, jak i czego uczyć młodych ludzi zainteresowanych budownictwem,  

czy i na jakich doświadczeniach się wzorować. Podjęcie tematu KSZTAŁCENIA KADR TECHNICZNYCH DLA BUDOWNICTWA było wyra-

zem zaniepokojenia całego środowiska konsekwencjami zmian systemowych w przygotowaniu kadr dla branży budowlanej, praktycznie  

na wszystkich poziomach: zasadniczym i średnim, ale także wyższym. To jest dopiero początek batalii o profesjonalnego technika i inżyniera, 

a ponieważ w październiku obchodzimy DZIEŃ BUDOWLANYCH, zatem życzę nam wszystkim, aby podjęte w Krynicy działania zaowocowały 
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Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków

Prawnik odpowiada na pytanie czytelnika bu-

dującego przydomową oczyszczalnię ścieków 

i pytającego o właściwe stosowanie przez urząd 

procedury dotyczącej zgłoszenia budowy oraz 

o obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego na aktualnej 

mapie, służącej do celów projektowych.

26

 Jolanta Szewczyk

Budownictwo 
energooszczędne 

– stereotypy, mity i prawdy

Wobec szerokiej dyskusji o budownictwie 

energooszczędnym powstają obiegowe opinie 

dotyczące poszczególnych technologii czy ma-

teriałów, rozchodzą się informacje o realnych 

lub urojonych zagrożeniach czy wadach. Nowinki techniczne, 

chętnie propagowane przez popularne czasopisma, łatwo tra-

fiają do wyobraźni i mogą czasem zastępować realny osąd 

sytuacji i stanu rzeczy.

50

Tomasz Kisilewicz

56 Rusztowania Roku

Konkurs o zasięgu ogólnokrajowym „Ruszto-

wanie Roku” jest dobrą okazją do przedstawie-

nia najciekawszych w ostatnim czasie realizacji 

w zakresie rusztowań. Główne nagrody przyzna-

no za innowacyjność i skalę trudności realizacji, 

ale nagradzano także promowanie bezpieczeństwa pracy.
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Na okładce: Stary Browar w Poznaniu – centrum handlu i sztuki zbudowane w 2003 r.   
Stanowi połączenie obiektu handlowego oraz galerii artystycznej. Łączna powierzchnia całkowita  
to ok. 130 tys. m². Budynek został zaprojektowany przez Studio ADS w oparciu o zabytkowy dawny  
Browar Huggerów; inwestorem była firma Fortis. Fot. K. Wiśniewska

Publikowane w „IB” artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów.  
Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów może odbywać się  
za zgodą redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Następny numer ukaże się: 5.11.2009 r.
Nakład: 117 090 egz. 
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BARG 
Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.
 na 4B

tel. (022) 747 06 17
tel. kom. +48 691 22 74 21  
www.barg.pl
maciej.warzocha@barg.pl

 Diagnostyka konstrukcji 
budowlanych na terenie całego kraju

 Badania konstrukcji istniejących 
i nowo wznoszonych

 Bogate doświadczenie i własna baza 
laboratoryjna

Oferujemy Państwu zarówno przygotowanie 
kompletnych opinii technicznych jak i prowa-
dzenie badań będących podstawą do spo-
rządzania własnych opinii przez ekspertów 
budowlanych. Nasze atuty to krótkie terminy 
realizacji badań, mobilność oraz szerokie zaple-
cze badawcze. Firma należy do grupy laborato-
riów BARG działających na terenie całego kraju.

Nasze bogate doświadczenie pozwala na opra-
cowanie programów badań, które zapewniają 
komplet potrzebnych danych, przy jednocze-
snej minimalizacji kosztów. Posiadane nowo-
czesne wyposażenie badawcze pozwala w wie-
lu przypadkach na zastosowanie nieniszczących 
metod badawczych. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku diagnozowania stanu konstrukcji 
będącej w ciągłym użytkowaniu.

Reklama Barg.indd   1 2008-12-23   00:02:54
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Posiedzenie Prezydium PIIB w dniu 

23 września br. rozpoczęło się omó-

wieniem sprawy wyboru ubezpieczy-

ciela i podpisania z nim umowy gene-

ralnej obowiązkowego ubezpieczenia 

OC inżynierów budownictwa. Po zrefe-

rowaniu działań, które podjął powołany 

w tym celu zespół, jego przewodniczący  

Stefan Wójcik przedstawił projekt treści 

zapytania ofertowego, które wysłane zo-

stanie do ubezpieczycieli. Prezydium jed-

nogłośnie przyjęło 9 firm: AIG, ALLIANZ, 

AXA-AXA, GENERALI, GERLING, HDI 

ASEKURACJA, HESTIA, PZU, WARTA. Na 

tej liście nie znalazła się COMPENSA, z za-

skoczeniem członkowie Prezydium przyje-

li informację o jej współpracy z jedną z izb 

okręgowych. Nie trzeba nikogo przekony-

wać, że ostateczna wysokość składki zale-

ży od liczby ubezpieczonych – podkreślił 

Stefan Wójcik – im jest nas więcej, tym 

składka jest niższa. Zatem bardzo ważne 

jest aby wszystkie izby objęte zostały jed-

ną, dobrze przygotowaną umową.

Wiceprezes PIIB Andrzej Dobrucki 

przedstawił sprawę realizacji wnio-

sku zgłoszonego na VIII Krajowy Zjazd 

PIIB, dotyczącego utworzenia komitetu 

inicjatywy ustawodawczej w sprawie 

opracowania projektu nowego Prawa 

budowlanego i zgłoszenia go do Sejmu 

RP. Wniosek ten szeroko omawiany był 

na posiedzeniu Komisji Prawno-Regu-

laminowej i zarówno tam, jak i na po-

siedzeniu Prezydium uznany został za 

nierealny. Szczegółowe przyczyny nie-

możności podjęcia przez samorząd ta-

kiej inicjatywy wyjaśnił mec. Krzysztof 

Zając. Generalnie sprowadzają się one 

do obowiązkowej procedury określonej 

w ustawie o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli (m. in. 

art. 6 pkt. 3, art. 10 ust.2 ) oraz kwestii 

finansowych i logistycznych. Jako zasad-

ny i konieczny do realizacji przyjęto nato-

miast postulat zawarty we wniosku, aby 

Izba w ramach obowiązującego prawa 

lobbowała zarówno wśród posłów oraz 

senatorów, jak i w resorcie infrastruktury, 

wskazując zgłaszane przez środowisko, 

merytorycznie uzasadnione postulaty. 

Praktyka pokazuje, że dotychczasowe 

działania prowadzone właśnie w tym 

duchu przyniosły szereg istotnych dla 

środowiska zmian w przepisach ustaw 

i rozporządzeń (szerzej na ten temat 

w „IB” nr 09 str. 13–15).

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył 

kampanii sprawozdawczo-wybor-

czej w Izbie. Omówił je dyr. Andrzej  

Orczykowski, który przypomniał, że 

w „Inżynierze budownictwa” nr 09 opu-

blikowane zostały zasady organizacji ze-

brań wyborczych w poszczególnych ob-

wodach oraz ramowy ich regulamin wraz 

ze wzorem kart zgłoszenia kandydata 

i kart wyborczych. Członkowie Izby imien-

nie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału 

w obwodowych zebraniach, te zawiado-

mienia dostarczone zostaną wraz z „Inży-

nierem budownictwa” nr 10. Obwodowe 

zebrania wyborcze organizowane będą 

w IV kwartale br. oraz w styczniu 2010 r. 

Na nich wybrani zostaną delegaci na okrę-

gowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, 

które odbędą się do 15 kwietnia 2010 r. 

i wybiorą przewodniczących oraz człon-

ków poszczególnych organów, a także 

delegatów na IX Krajowy Zjazd PIIB. 

Dr Janusz Rymsza przedstawił projekt 

instrukcji inwentaryzacyjnej PIIB, któ-

ra ma na celu ujednolicenie działań po-

dejmowanych przy kontroli wewnętrznej, 

potwierdzającej realność i wiarygodność 

informacji wynikających z ksiąg rachunko-

wych prezentowanych w sprawozdaniu 

finansowym Krajowej Izby. Obecni przyjęli 

treść dokumentu bez zastrzeżeń.

Uzasadniając prośbę o pomoc finansową 

na pokrycie kosztów wynikających z li-

kwidacji byłej okręgowej izby w Zielonej 

Górze, Józef Krzyżanowski, przewodni-

czący Lubuskiej OIIB, przybliżył sytuację 

finansowo-prawną w swoim okręgu. 

Byli działacze zlikwidowanej izby powołali 

Lubuskie Stowarzyszenie Inżynierów Bu-

downictwa, które zarejestrowane zostało 

w KRS, a jako cel działania wskazali walkę 

o naprawienie strat finansowych i moral-

nych, które jakoby ponieśli jako działacze 

byłej izby w Zielonej Górze. Zapowiedzieli 

ponadto, że podejmą się reprezentowania 

interesów tych inżynierów, którzy ciemię-

żeni są przez obecną izbę – powiedział 

i dodał, że spodziewa się wielu trudnych 

spraw sądowych. Po wyroku Sądu Naj-

wyższego Lubuska Izba przejęła siedzibę 

byłej izby w Zielonej Górze, ale nie za-

staliśmy tam żadnych urządzeń, żadnych 

mebli – jak wynika z faktur kosztowały 

one 150 tys., nie zostało nic – opowiadał. 

Okazuje się, że sprawa ta, zgłoszona do 

prokuratury, została przez nią umorzona. 

Komornik sprzedał na przetargu w 2007 

r. wszystkie te urządzenia, aby zdobyć 

środki na zabezpieczenie roszczeń byłych 

działaczy izby w Zielonej Górze. Kupili 

je po bardzo niskich cenach, m.in. Piotr 

Rupieta i Jacek Przybylski – byli działacze 

tej izby. Niskie ceny zakupu to np. 100 zł 

za zestaw komputerowy – wyjaśniał dalej 

– Sama siedziba natomiast zajęta została 

przez komornika. 

Po wysłuchaniu wystąpienia przewod-

niczącego, członkowie Prezydium jed-

nogłośnie zarekomendowali Krajowej 

Radzie uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na sfinansowanie niektórych kosz-

tów działalności Lubuskiej OIIB, m.in.: 

obsługi prawnej (prawników w Gorzowie 

Wlkp.) postępowań sądowych, egzeku-

cyjnych i administracyjnych związanych 

z roszczeniami byłych działaczy, kosztów 

utrzymania budynku siedziby byłej izby 

w Zielonej Górze oraz opłat sądowych. 

Pomoc taka – mec. Zając to potwierdził 

– może zostać sfinansowana z funduszu 

statutowego PIIB. 

Ważne sprawy izbowe
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Podjęcie takiej tematyki jest, jak stwierdzili or-

ganizatorzy, wyrazem zaniepokojenia środo-

wiska konsekwencjami zmian systemowych 

w kształceniu młodych ludzi i to zarówno na 

poziome średnim, jak i wyższym.

Dobór prelegentów reprezentujących 

wszystkie zainteresowane tematem gre-

mia – od naukowego, poprzez resorty in-

frastruktury, edukacji narodowej oraz nauki 

i szkolnictwa wyższego, samorządu zawo-

dowego, stowarzyszeń naukowo-technicz-

nych, aż do przedsiębiorców – sprawił, że 

dyskusja była ciekawa, konkretna i auten-

tyczna. Fakt, że zderzyły się różne koncepcje 

widzenia i sposobu rozwiązania problemu, 

podwyższył tylko jej wagę.

Najważniejsze tematy debaty to: usta-

wiczne kształcenie inżynierów, realizacja 

Deklaracji Bolońskiej, zmiany w progra-

mach nauczania na uczelniach wyższych 

(tu przywoływano wzory i doświadczenia 

krajów unijnych i USA), rola samorządu 

zawodowego w systemie kształcenia, 

kwestia standardów zawodowych (czy 

powinny zostać opracowane) oraz jakości 

pracy zawodowej inżyniera w ocenie pra-

codawcy. Janusz Krasnowski z Krajowej 

Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił raport 

w sprawie analizy i oceny udostępnionych 

programów studiów wyższych na kie-

runkach kształcenia upoważniających do 

ubiegania się o uprawnienia budowlane. 

W oparciu o wyniki tych badań – wcześniej 

mówił o tym prof. Zbigniew Grabowski  

– KKK przygotowała propozycje minimów 

programowych studiów, które jej zdaniem 

spełniają wymagania stawiane absolwen-

tom uczelni w trakcie egzaminów na 

W ramach 55. Konferencji Naukowej w Krynicy odbyła się debata na temat kształcenia kadr technicznych  
dla potrzeb budownictwa. 

Zmiany są konieczne

Pozostając przy sprawie byłej izby, człon-

kowie Prezydium również jednomyślnie 

przyjęli rekomendacje dla Krajowej Rady 

uchwały dotyczącej uchylenia trzech 

uchwał, przyjętych w marcu 2005 r. 

niezgodnie z prawem przez przedsta-

wicieli okręgowej rady byłej izby, w spra-

wie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent 

utraconych wynagrodzeń. Z szerokiego 

uzasadnienia naruszenia prawa wynika 

podejrzenie, że uchwały zostały sfałszo-

wane, brak było zatwierdzenia ich przez 

radę okręgu i nie było pokrycia w budże-

cie, wszystkie podjęte zostały bez podsta-

wy prawnej i przez organ nie posiadający 

kompetencji do takich decyzji. Sprawę 

działań podejmowanych przez byłych 

działaczy w Zielonej Górze, a właściwie 

szereg spraw rozpatrzy już 14 październi-

ka br. Krajowa Rada PIIB. 

Trwają prace zespołu powołanego  

ds. zakupu nieruchomości na potrzeby 

biura Krajowej Rady PIIB – stwierdziła jej 

przewodnicząca Renata Staszak. Pod 

uwagę brana jest nieruchomość przy ul. 

Mazowieckiej (wejście od ul. Dowcip) 

w Warszawie, w centrum miasta, obok 

obecnej siedziby. Wątpliwości budzi jed-

nak stan prawny obiektu i umowy najmu 

tam obowiązujące. Sprawa jest zatem 

otwarta, wkrótce podejmiemy rozmowy 

z właścicielem budynku, zależnie od ich 

wyniku prowadzić będziemy dalsze dzia-

łania – oświadczyła.

Prof. Zbigniew Grabowski poinfor-

mował obecnych, że Allianz, który jest 

ubezpieczycielem członków samorządu, 

kieruje do biura Krajowej Rady informacje 

o odszkodowaniach wypłacanych inżynie-

rom. Dzięki wynegocjowanym przez Kra-

jową Izbę warunkom umowy wypłacane 

jest ubezpieczenie nawet w przypadkach 

rażącego naruszenia zasad sztuki 

budowlanej. Samorząd zawodowy nie 

może jednak pozostawać obojętny w sy-

tuacjach, gdy przekroczenia są związane 

z niedbalstwem i rażącym naruszeniem 

elementarnej wiedzy budowlanej – usta-

lono, że w takich przypadkach sprawy 

kierowane będą do Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej.
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ZAREZERWUJ 
TERMIN

Termin: 14–16.10.2009

Miejsce: Warszawa

Kontakt: tel. +48 022 39 00/50 w. 54

www.infrastruktura.info

INFRASTRUKTURA  
VII Międzynarodowe Targi 
Infrastruktury Miejskiej i Drogowej 

Termin: 15–16.10.2009

Miejsce: Warszawa

Kontakt: tel. +48 022 811 03 83

e-mail: promotion@ibdim.edu.pl

www.ibdim.edu.pl

ENVIROAD 2009
II Międzynarodowa Konferencja 
„Drogi przyjazne środowisku” 

Termin: 19–21.10.2009

Miejsce: Puławy

Kontakt: tel. +48 022 625 78 07

e-mail: hzablocka@budowlana.pl

„Problemy przygotowania i realizacji 
inwestycji budowlanych”
Warsztaty inżynierów  
i VI Konferencja Naukowo-Techniczna 

Termin: 22–23.10.2009

Miejsce: Kraków

Kontakt: tel. +48 012 628-24-59;  

012 628-24-55

e-mail: konferencja-a4@pk.edu.pl

www.konferencja-a4.pk.edu.pl

„Problemy projektowe w kontekście 
nowych technologii budowlanych”
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna

Termin: 27–29.10.2009

Miejsce: Rawa Mazowiecka

Kontakt: tel. +48 022 826 28 87

e-mail: k.chudon@sitk.neostrada.pl

LII Techniczne Dni Drogowe

Termin: 4–6.11.2009

Miejsce: Sosnowiec

Kontakt: tel. +48 032 788 75 00

e-mail: exposilesia@kolporter.com.pl

www.hydrosilesia.pl

HYDROSILESIA 2009 
Targi Urządzeń i Technologii Branży 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej

uprawnienia budowlane. Okazało się, że 

sprawa ta budzi opór niektórych profeso-

rów. Nie wszystkich – większość kadry aka-

demickiej chętnie widzi współpracę z sa-

morządem, a nawet, jak to stwierdził prof. 

Jerzy Hoła, pokłada w niej nadzieję.

Ustawowym zadaniem Polskiej Izby In-

żynierów Budownictwa jest dbanie o ja-

kość pracy zawodowej inżyniera, która 

jest – i to jest jasne – pochodną wiedzy 

i praktyki. Nadając uprawnienia budow-

lane samorząd zawodowy bierze odpo-

wiedzialność za to, że zaprojektowany 

i zbudowany przez inżyniera obiekt nie 

zagrozi bezpieczeństwu ludzi. Oczywiste 

jest zatem, że musi mieć wpływ na sposób 

i zakres kształcenia młodych ludzi. O wzra-

stającej odpowiedzialności inżynierów, 

o standardach zawodowych w kontekście 

wymagań rynku, o konieczności ustawicz-

nego kształcenia dużo mówił podczas 

konferencji minister Olgierd Dziekoński 

i wyraźnie podkreślał, że w tych obszarach 

rola resortu zdecydowanie się zmniejsza, 

rośnie natomiast rola PIIB.

Samorząd zawodowy jest stosunkowo 

nową jakością w przeszło 80-letniej tra-

dycji zawodu inżyniera, ale nową jakością 

jest też zespół doradców-przedsiębior-

ców, którymi wspomaga się w pracy prof. 

Henryk Zobel, dziekan wydziału inżynie-

rii lądowej na Politechnice Warszawskiej. 

Nie da się takich zmian oraz ich konse-

kwencji ignorować i nie przyjmować do 

wiadomości. 

Podczas konferencji głos zabrało bardzo 

wielu prelegentów i dyskutantów – odsy-

łam Czytelników do materiałów. Kluczo-

we wypowiedzi, które należy przywołać, 

to referaty: prof. Lecha Czarnieckiego  

i doc. Stanisława M. Wierzbickiego na 

temat systemu kształcenia kadr technicz-

nych po wyższych studiach, Olgierda 

Dziekońskiego, który mówił o kształce-

niu ustawicznym w kontekście opinii Mini-

sterstwa Infrastruktury, prof. Zbigniewa 

Grabowskiego – o kształceniu zawodo-

wym w aspekcie uzyskiwania uprawnień 

zawodowych, Andrzeja Kurkiewicza, 

który problem kształcenia przedstawił 

z punktu widzenia Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego, Wiktora  

Piwkowskiego, który skupił się na na-

uczaniu zawodowym, prof. Janusza 

Kaweckiego, który zreferował problem 

jakości kształcenia na kierunku budownic-

two w ocenie Państwowej Komisji Akredy-

tacyjnej oraz Romana Mikina i Leszka 

Chodora, którzy mówili o ocenie jako-

ściowej pracy inżyniera, dokonanej przez 

wybrane dwa przedsiębiorstwa. 

Obraz, który jawi się po pierwszej, nie wy-

czerpującej tematu, ale bardzo potrzeb-

nej dyskusji, najlepiej podsumował prof. 

Wojciech Radomski, przewodniczący 

Komitetu Naukowego Krynickiej Konfe-

rencji, mówiąc: sprawy kształcenia dla 

budownictwa wymagają przemyślanych, 

ale szybkich zmian, tak aby sprostać za-

daniom stojącym przed budownictwem, 

szczególnie teraz w dobie europeizacji 

i globalizacji. 

Kwestie, co do których uczestnicy 

konferencji się zgodzili (podając  

hasłowo), to: 

■ żadna ścieżka kształcenia nie może być 

zamknięta,

■ mimo pewnych zastrzeżeń Deklarację 

Bolońską należy przyjąć,

■ konieczne jest zapewnienie prowadze-

nia praktyk studenckich i należy prze-

konać do tego przedsiębiorców,

■ należy zwiększyć udział doświadczo-

nych projektantów i wykonawców 

w kształceniu akademickim,

■ przedsiębiorstwa powinny prowadzić 

własne szkolenia pracowników w za-

wodach budowlanych (podobnie jak 

robią to Niemcy),

■ konieczne jest podniesienie poziomu 

finansowania szkolnictwa zawodowe-

go i akademickiego,

■ należy przywrócić technika budowlane, 

których nauka kończy się maturą, cho-

dzi bowiem o stworzenie perspektyw 

dla techników,

■ należy wprowadzić system „kontro-

lowanego przymusu” podnoszenia 
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kwalifikacji zawodowych – szkolenia 

powinny być obowiązkowe,

■ należy dążyć do uatrakcyjnienia zawo-

dów budowlanych, wzrostu wynagro-

dzeń i dbałości o prestiż zawodu, 

■ konieczne jest wzbogacenie progra-

mów nauczania o przedmioty nietech-

niczne, takie jak socjologia czy komuni-

kacja społeczna,

■ należy zintensyfikować współpracę 

z zagranicą.

Dalszych uzgodnień wymagać będą:

■ dożywotność lub nie nadawania 

uprawnień budowlanych,

■ uprawnienia zawodowe dla techników 

budownictwa,

■ studia inżynierskie – czy powinny być 

na nich specjalizacje czy nie,

■ sposoby lepszego dostosowania się uczel-

ni do wymagań Deklaracji Bolońskiej,

■ minima programowe nauczania – rola 

PIIB,

■ zbyt wiele specjalności na kierunku 

budownictwa, kwestia korelacji ze spe-

cjalnościami określonymi w Prawie bu-

dowlanym,

■ system kształcenia ustawicznego i pod-

noszenie kwalifikacji,

■ pozyskiwanie funduszy europejskich na 

potrzeby kształcenia,

■ system kształcenia a wahania koniunk-

tury w budownictwie.

Jak zapowiedział prof. Radomski, po kon-

ferencji powołany zostanie specjalny ze-

spół, który opracuje stanowisko dotyczą-

ce powyższej problematyki, my natomiast 

obiecujemy, że „IB” bez zwłoki udostępni 

je swoim Czytelnikom. 

Barbara Mikulicz-Traczyk

W tym roku członkowie Pomorskiej OIIB bran-

żowe święto obchodzili 17 września w Te-

atrze Wybrzeże, na imprezie zorganizowa-

nej wspólnie z Gdańskim Oddziałem PZITB. 

Uroczystość była szczególna, gdyż w tym 

roku przypada jubileusz 75-lecia powstania 

Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, 

którego kontynuatorem jest PZITB. W wy-

stąpieniu otwierającym spotkanie Ryszard 

Trykosko, przewodniczący obydwu pomor-

skich organizacji budowlanych − samorzą-

dowej i naukowo-technicznej, przypomniał, 

że inicjatywa założenia związku inżynierów 

budownictwa zrodziła się w Gdyni, w środo-

wisku budowniczych największej inwestycji 

tamtych czasów w Polsce, gdzie w 1933 r. 

powołano do życia Związek Inżynierów 

Lądowych i Wodnych, któ-

rego współzałożycielem 

i przewodniczącym był inż. 

Marian Bukowski. Data 17 

września skłoniła również 

do chwili zadumy w związ-

ku z rocznicą napaści na Pol-

skę przez Związek Radziecki 

w 1939 r. Pamiętając o prze-

szłości, mówca powrócił do 

spraw, jakie niesie współcze-

sność. Pomorscy budowlani 

są zaangażowani w reali-

zację ważnych inwestycji 

infrastrukturalnych w regionie, szczególnie 

związanych z usprawnieniem komunikacji 

drogowej i kolejowej. Trójmiasto przygo-

towuje się do przyjęcia gości mistrzostw 

piłki nożnej Euro 2012. Gdańsk buduje na 

tę okazję duży stadion, którego realizacja jest 

znacznie zaawansowana. 

Pomorska OIIB stara się nieść pomoc swoim 

członkom w wykonywaniu odpowiedzialne-

go zawodu zaufania publicznego, przy czym 

ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami 

naukowo-technicznymi i związanymi z nimi 

ludźmi nauki, szczególnie z Politechniki 

Gdańskiej. Ryszard Trykosko, kończący w tym 

roku statutowo sprawowanie funkcji prze-

wodniczącego POIIB, przekazał wszystkim  

zaangażowanym w działalność związku 

i izby serdeczne podziękowania za twórczą 

pracę oraz życzenia z okazji branżowego 

święta. 

O dokonaniach, z których mogą być dumni 

pomorscy budowlani, mówili zaproszeni na 

uroczystość przedstawiciele władz regio-

nalnych, stowarzyszeń i instytucji współ-

pracujących, m.in. wojewoda Roman  

Zaborowski, wicemarszałek województwa 

Mieczysław Struk i przewodniczący PZITB 

Wiktor Piwkowski. Wyrazem uznania 

były wręczone odznaczenia państwowe, re-

sortowe i regionalne, pamiątkowe medale 

oraz honorowe odznaki PIIB i PZITB.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymały: Krystyna  

Nagrodzka-Godycka, Elżbieta Urbań-

ska-Galewska i Elżbieta Warsińska. 

Odznaczenia Honorowe za Zasługi dla Bu-

downictwa decyzją ministra infrastruktury 

wyróżnieni zostali: Zbigniew Drewnowski 

i Marek Kacperski. Leszek Niedostat-

kiewicz, Władysław Posiadły i Zenon 

Zduńczyk otrzymali Honorowe Odznaki 

PZITB Złote z Diamentem. 

W imieniu Krajowej Rady PIIB jej przedsta-

wiciel Zdzisław Binerowski udekorował 

liczne grono działaczy POIIB Srebrnymi 

Honorowymi Odznakami PIIB. 

Pomorskie święto budowlanych

Wanda Burakowska
Fot. Andrzej Jamiołkowski



samorząd zawodowy

11
październik 09  [66]



12
iNŻYNier BudowNictwa

samorząd zawodowy

Tematy pierwszego dnia to: zadania sa-

morządu zawodowego inżynierów bu-

downictwa, które omówił prof. Zbigniew 

Grabowski, oraz wybrane zagadnienia 

orzecznictwa w sprawach z udziałem  

organów Izby, przedstawione przez mec. 

Krzysztofa Zająca oraz mec. Jolantę 

Szewczyk.

Stale aktualny i niezwykle istotny w pracy 

zawodowej inżyniera budownictwa po-

zostaje temat samokształcenia członków 

PIIB – stwierdził prezes Izby. W swoim 

wystąpieniu zwrócił uwagę na różne do-

stępne jego formy. Obok pisma „Inżynier 

budownictwa”, które określił jako coraz 

lepsze, spełniające oczekiwania czytelni-

ków, przywołał Internet – wciąż rozwijają-

cy się nośnik informacji. Łatwy dostęp do 

prezentowanych tam wiadomości oraz 

możliwość korzystania z nich praktycznie 

w każdym miejscu i o każdej porze spra-

wia, że coraz bardziej powszechne stają 

się szkolenia przy wykorzystaniu właśnie 

Internetu. Dla inżyniera niezmiennie waż-

ny pozostaje dostęp do norm i tu Izba sta-

ra się, aby warunki współpracy z PKN-em 

były jak najkorzystniejsze dla członków 

PIIB – zapewnił profesor. W dalszej czę-

ści wystąpienia poruszył kwestię współ-

pracy samorządu z organami rządowymi 

i samorządowymi, gratulując szczególnie 

tym okręgom, które partycypują w pro-

gramach regionalnych, w ramach których 

udostępniane są środki unijne.

Przywołując przykład konfliktu, który po-

wstał w związku z likwidacją byłego okrę-

gu w Zielonej Górze, szef Izby podkreślił 

wagę jedności samorządu zawodowe-

go, która jest jednym z podstawowych 

warunków, aby w społecznym odbiorze 

pozycja inżyniera budownictwa była ade-

kwatna do ustawowego zapisu o zawo-

dzie zaufania publicznego. W ten temat 

Ostatnie  
w bieżącej kadencji
W dniach 11–12 września br. w Serocku pod Warszawą miało miejsce spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
dla dyrektorów okręgowych biur oraz prawników obsługujących okręgowe rady PIIB. Posiedzenie,  
jak co roku, zorganizowali pracownicy biura Krajowej Rady PIIB pod przewodnictwem dyrektora Andrzeja 
Orczykowskiego.

Dr Joanna Smarż

Prezes Jaromir Kuśmider 

Mecenas Krzysztof Zając i dyrektor Andrzej Orczykowski



samorząd zawodowy

13
październik 09  [66]

wpisuje się również kwestia ubezpieczeń 

członków Izby. Krajowa Rada powołała 

zespół do spraw wyboru towarzystwa 

ubezpieczeniowego, który ma wyłonić 

optymalną dla inżynierów ofertę ubezpie-

czenia obowiązkowego OC. Niektóre izby 

okręgowe ubezpieczają swoich członków 

w zakresie świadczeń nadobowiązko-

wych i jasne jest, że im więcej okręgów 

będzie takie ubezpieczenia stosować, i to 

u jednego, oferującego najlepsze warun-

ki ubezpieczyciela, tym lepiej (korzystniej  

finansowo) dla każdego ubezpieczonego. 

Zbliżające się miesiące to okres przygo-

towywania i przeprowadzania zjazdów 

sprawozdawczo-wyborczych – nie do 

przecenienia jest więc rola dyrektorów 

poszczególnych biur okręgowych izb, bo-

wiem, zgodnie z przyjętym przez Krajowy 

Zjazd zapisem, koniec obecnej kadencji 

jest równocześnie końcem urzędowa-

nia większości osób pełniących funkcje 

przewodniczących. To właśnie na was 

spocznie ciężar pracy przy ich organizacji 

– stwierdził profesor. 

W dalszej części spotkania Krzysztof  

Zając oraz Jolanta Szewczyk przed-

stawili, na bazie wybranych przykładów, 

problemy prawnej interpretacji sytuacji 

członków Izby, których sprawy toczą się 

w sądach powszechnych oraz sądach ko-

leżeńskich na poziomie okręgu bądź kra-

jowym. Ożywiona dyskusja, propozycje 

interpretacji wybranych zapisów świad-

czą o tym, jak ważne dla codziennej pracy 

prawników są takie „warsztaty”.

Na koniec dnia pierwszego, w wykładzie 

o mostach i kwiatach, o dziele pracy czło-

wieka oraz przyrody opowiedzieli pań-

stwo Barbara i Janusz Rymszowie.

Wieczór przy grillu miał już charakter towa-

rzysko-kulinarny i jego uczestnicy ocenili go 

równie pozytywnie jak pierwszą część dnia. 

Drugiego dnia obrady prowadził dyrek-

tor biura Krajowej Rady PIIB Andrzej  

Orczykowski. Omawiane były proble-

my rzeczników odpowiedzialności za-

wodowej – mec. Krzysztof Zając przed-

stawił konkretne przykłady „z życia 

wzięte”. W dalszej części omówił ważki 

temat sytuacji prawnej, jaka ma miejsce  

w Lubuskiej OIIB. 

Dr Joanna Smarż szczegółowo przedsta-

wiła problematykę usług transgranicznych 

w kontekście praktycznego ich wykony-

wania przez okręgowe biura PIIB. W dal-

szej części posiedzenia omówione zostały 

zmiany w systemie BUDINFO – wprowa-

dzono do aplikacji osobny rejestr osób 

prowadzących usługi transgraniczne. 

Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnic-

twa PIIB, w krótkim wystąpieniu zrefero-

wał charakter współpracy wydawnictwa 

z biurami i biuletynami poszczególnych izb 

okręgowych. Dyrektor Andrzej Orczykowski 

natomiast omówił organizacyjne sprawy 

związane z  IX Krajowym Zjazdem Spra-

wozdawczo-Wyborczym Izby, który będzie 

miał miejsce w czerwcu 2010 r., oraz, roz-

szerzając wystąpienie prof. Grabowskiego, 

najważniejsze zagadnienia dotyczące wy-

boru towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Na koniec Adam Kuśmierczyk opo-

wiedział zebranym o Systemie Wymiany 

Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI 

(Izba jest ważnym ogniwem w całym 

tym przedsięwzięciu), którego celem 

jest usprawnienie wzajemnej współpra-

cy pomiędzy administracjami państw 

członkowskich w procesie wdrażania 

i stosowania przepisów dyrektyw rynku 

wewnętrznego UE.

Ważne informacje, znakomita organi-

zacja, urokliwe miejsce sprawiły, że nie 

zmienił się komentarz wygłaszany przez 

uczestników praktycznie corocznie – przy-

dałoby się więcej takich spotkań. 

Barbara Mikulicz-Traczyk
Magdalena Bednarczyk
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4 lipca 2009 r. odbyło się w Atenach 22. 

zebranie Zarządu Europejskiej Rady Izb In-

żynierskich (EBM ECEC). Poprzednie miało 

miejsce w Krakowie (patrz „IB” nr 4/2009). 

Na spotkaniu w Grecji PIIB była reprezen-

towana przez wiceprezesa Krajowej Rady 

Wojciecha Radomskiego. Obradom 

przewodniczył prezydent ECEC Mirko Ore-

škovič z Chorwacji. Szczegółowy protokół 

z tego posiedzenia jest dostępny w biurze 

Krajowej Rady PIIB w Warszawie.

■ Prezydent ECEC przedstawił stan spraw 

dotyczących nowych członków. Nawią-

zano kontakt z izbami inżynierskimi 

Hiszpanii, Irlandii, Macedonii, Malty 

i Portugalii. Przedstawiciele izb tych 

państw zostaną zaproszeni jako ob-

serwatorzy na Zgromadzenie Ogólne 

ECEC w Sofii, planowane na 14 listo-

pada 2009 r., w celu zapoznania się 

z problematyką i zakresem działalności 

ECEC. Przewidywana jest także próba 

nawiązania kontaktu z Cyprem. Dą-

żenie do zwiększenia liczby członków 

ECEC ma na celu dalsze podniesienie 

znaczenia tej organizacji w Europie. 

■ Sekretarz Generalny ECEC Josef Robl 

z Austrii (gość Krajowego Zjazdu De-

legatów PIIB w czerwcu br. w War-

szawie) poruszył w swym wystąpieniu 

kilka istotnych zagadnień.

Istnieje potrzeba lepszego i po-

wszechniejszego korzystania przez 

izby krajów członkowskich ze strony 

internetowej ECEC i kraje te powinny 

zamieszczać tam najświeższe wiadomości 

o swojej działalności.

Uznano również za celowe wydawanie 

w języku angielskim biuletynu ECEC, który 

zawierałby nie tylko wiadomości o działal-

ności tej organizacji, ale także o najważ-

niejszych formach i efektach działalności 

izb krajów członkowskich – Polska i Chor-

wacja przedstawią takie informacje przed 

Zgromadzeniem w Sofii, niektóre inne kra-

je mają to zrobić w terminie późniejszym.

Na rozesłany 4 czerwca kwestionariusz, 

dotyczący wdrażania tzw. procesu boloń-

skiego w krajach członkowskich ECEC, od-

powiedziały Polska, Czechy, Słowenia, Wę-

gry, Włochy, Chorwacja, Niemcy i Austria. 

Pozostałe kraje zobowiązano do szybkiej 

odpowiedzi. Ankieta jest obecnie opraco-

wywana i wnioski z niej zostaną przedsta-

wione na 23. zebraniu Zarządu ECEC, które 

zaplanowano na 26 września w Belgradzie. 

Sprawa zaawansowania wprowadzania 

procesu bolońskiego jest istotna m.in. dla 

uznawania w krajach UE kwalifikacji zawo-

dowych inżynierów (porównywalność cza-

su i zakresu kształcenia). 

Na rozesłany 10 czerwca kwestionariusz, 

dotyczący dostępu małych firm budow-

lanych do rynku i środków finansowych 

(w tym środków UE), odpowiedziały Pol-

ska, Czechy, Słowenia, Niemcy i Austria. 

Ankieta ta jest bardzo ważna − stanowi 

jeden z podstawowych dokumentów 

w pracach Grupy Roboczej ECEC, zajmu-

jącej się sprawami tzw. małego biznesu 

w budownictwie. 

■ Przewodniczący Grupy Roboczej ECEC 

Gabor Szőllőssy przedstawił stan jej 

bieżących prac. Warto przypomnieć, że 

w skład tej Grupy wchodzi z ramienia 

PIIB Włodzimierz Szymczak z Ma-

zowieckiej OIIB. Opracowane wyniki 

ankiety zostaną rozesłane do krajów 

członkowskich ECEC wraz z projektem 

stanowiska z prośbą o uwagi. Po akcep-

tacji przez Zarząd ECEC ostatecznego 

stanowiska będzie ono wraz z wynikami 

ankiety przedstawione Komisji Europej-

skiej. Głównym celem pracy Grupy Ro-

boczej jest stworzenie merytorycznych 

oraz formalnych podstaw działalności 

małych firm budowlanych w Europie 

w warunkach ostrej konkurencji ze stro-

ny potężnych konsorcjów i dużych firm.

■ Wojciech Radomski, występując 

w imieniu nowej Grupy Roboczej, która 

ma zająć się kodeksem jakości w dzia-

łalności inżynierów budownictwa, 

przedstawił wstępny program i zakres 

działania tej Grupy. Zostały one przez 

Zarząd ECEC zaakceptowane jako doku-

ment podstawowy. W dyskusji podkre-

ślono duże znaczenie spraw, będących 

przedmiotem prac Grupy Roboczej. 

Wojciecha Radomskiego oficjalnie no-

minowano na jej przewodniczącego. 

Będzie on działać wspólnie z Europejską 

Radą Inżynierów Budowlanych (ECCE) 

w składzie: osób reprezentujących ECEC 

(Wojciech Radomski, Thomas Noebel 

i Gabor Szőllőssy) oraz dwóch osób 

z ramienia ECCE. Postanowiono następ-

nie, że przewodniczący Grupy opracuje 

definicję, czym jest jakość w działal-

ności inżynierów budownictwa wraz 

z komentarzami i roześle ten materiał 

do członków Zarządu ECEC do przedys-

kutowania. Zostało to już przez prze-

wodniczącego zrealizowane. O pracach 

Zebranie zarządu ECEC
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Grupy Roboczej będą się ukazywać in-

formacje na stronie internetowej ECEC.

■ Zwrócono uwagę na potrzebę zmian 

w Europejskiej Dyrektywie o Kwali-

fikacjach Zawodowych (ang. Profe- 

ssional Qualifications Directive), która 

nie w pełni odpowiada szerokiemu 

zakresowi działalności zawodowej 

inżynierów budownictwa i różnej ich 

specjalizacji. Uznano, że w tej mierze 

potrzebne jest wspólne, uzgodnio-

ne wystąpienie ECEC, ECCE i FEANI. 

Projekt stanowiska ECEC ma przygo-

tować jej wiceprezydent Alcie Gava 

z Włoch. 

■ Zaakceptowano uzupełnienie Statutu 

ECEC, mówiące, że w przypadku cza-

sowej absencji prezydenta ECEC nomi-

nuje on zarządzającego spośród jedne-

go z wiceprezydentów.

■ Zaakceptowano tryb przygotowania 

sprawozdania na Generalne Zgro-

madzenie ECEC w Sofii oraz ramowy 

program tego Zgromadzenia. Przypo-

mniano o trybie zgłaszania kandydatur 

do zarządu ECEC, rok 2009 jest bo-

wiem ostatnim w kadencji obecnych jej 

władz. Podczas Generalnego Zgroma-

dzenia odbędą się wybory jej nowego 

zarządu. 

Wojciech Radomski  
wiceprezes Krajowej Rady PIIB

18 lipca 2009 r. odbył się wyjazd szkole-

niowy członków SITWiM oraz członków 

Izby Kujawsko-Pomorskiej, w specjalności 

wodno-melioracyjnej na obiekty hydro-

techniczne w zlewni rzeki Noteć. 

Wyjazd, oprócz szkolenia i zwiedza-

nia obiektów hydrotechnicznych, miał 

na celu złożenie hołdu dr. inż. Włodzi-

mierzowi Płazie – wieloletniemu działa-

czowi SITWiM, a także sekretarzowi Izby 

w latach 2003–2008 oraz konstruktorowi- 

-budowniczemu wszystkich zwiedzanych 

obiektów hydrotechnicznych.

W czasie przejazdu autokarem z Bydgoszczy 

do Wielenia uczestnicy zapoznali się z obiek-

tem Białośliwie – obwałowaniami rzeki No-

teci na gruntach organicznych, przepustami 

podwałowymi, stacją pomp i polderem użyt-

ków zielonych oraz stawami rybnymi. 

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe 

i wysłuchali prelekcji dotyczącej budowy, 

utrzymania i eksploatacji urządzeń hydro-

technicznych na Noteci Bystrej – hydro-

węzłów z budowlami piętrzącymi (śluza 

i jaz): Czarnków km 131+980, Pianówka 

km 136+210, Mikołajewo km 143+140, 

Rosko km 148+840, Wrzeszczyna km 

155+530, Wieleń km 161+500 oraz na te-

mat drogi wodnej Wisła – Odra. W XIX w., 

po uregulowaniu Noteci i wybudowaniu 

Kanału Bydgoskiego, rzeka była wykorzy-

stywana jako droga wodna łącząca Wisłę 

z Odrą, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi 

wymiany towarowej pomiędzy wschodni-

mi i zachodnimi rejonami Polski. 

Końcowym etapem lipcowego wyjazdu było 

zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych 

w Wieleniu, przy budowie których w swoim 

ostatnim okresie życia uczestniczył dr inż. 

Włodzimierz Płaza. Tam właśnie, na terenie 

należącym do śluzy nr 20 w Wieleniu, współ-

pracownicy i przyjaciele dr. inż. Włodzimie-

rza Płazy ufundowali i postawili kamień z ta-

blicą pamiątkową poświęconą jego pamięci 

i wmurowaną w fundament mosiężną tubą, 

zawierającą akt erekcyjny. W akcie zapisano 

życiorys zawodowy zmarłego, a podpisali się 

pod nim wszyscy fundatorzy i budowniczy 

oraz burmistrz Wielenia Zbigniew Stocha, 

który towarzyszył uczestnikom wyjazdu 

w czasie zwiedzania i obiecał doprowadzić 

do nadania wieleńskiej śluzie imienia Włodzi-

mierza Płazy. Realizacją tego pomysłu zajmie 

się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Wodnych i Melioracyjnych.

 Ewa Topolewska

Wyjazd szkoleniowy 
Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Dr inż. Włodzimierz Płaza  Śluza w Wieleniu z widocznym kamieniem z tablicą pamiątkową
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Kwintesencję zrównoważonego rozwoju znajdziemy w tzw. ra-

porcie Brundtland z 1987 r.: Zrównoważony rozwój to roz-

wój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając 

możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

W praktyce przekłada się to na przemyślane inwestowanie, da-

jące wymierne korzyści użytkownikowi budynku (finansowe i nie 

tylko), jednocześnie oszczędzające środowisko naturalne. 

W krajach, które wypracowały już własną strategię w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, zdefiniowano obszary, które mają 

największy wpływ na jakość życia ludzi, a równocześnie w istotny 

sposób wpływają na środowisko naturalne. Są to:

1) zużycie energii i związana z jej wytwarzaniem emisja CO2,

2) zużycie wody,

3) adaptacja budynków do zmian klimatycznych,

4) zagrożenie powodziowe,

5) systemy „zrównoważonej” kanalizacji deszczowej,

6) transport,

7) utrzymanie różnorodności biologicznej, 

8) zanieczyszczenia środowiska (w tym hałas),

9) zdrowie i dobre samopoczucie ludzi (ang. wellbeing),

10) gospodarka odpadami,

11) materiały budowlane i pomocnicze w całym okresie istnie-

nia obiektu,

12) zagadnienia społeczne.

W tych obszarach koncentrują się wszelkie działania praktyczne, 

w tym techniczne, prowadzące do uczynienia budynków bardziej 

„zrównoważonymi”. Co tak naprawdę kryje za powyższymi ha-

słami i nad czym w ogóle należy się zastanawiać? Oto konkretne 

przykłady „zrównoważonego” podejścia do realizacji inwestycji 

w poszczególnych obszarach.

1. Zużycie energii i związana z tym redukcja emisji CO2: 

■ redukcja zapotrzebowania na ciepło i chłód, energii do napę-

du pomp, wentylatorów, energii na cele oświetlenia budynku 

itd., maksymalizacja oświetlenia naturalnego, zastosowanie 

wentylacji naturalnej;

■ efektywne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie np. ukła-

dów automatycznej regulacji, falowników na silnikach pomp 

i wentylatorów, czujników ruchu sterujących oświetleniem;

■ wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii, np. pomp ciepła, 

skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (CHP), 

ogrzewania zdalaczynnego;

■ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. spalanie bio-

masy do celów grzewczych, chłodniczych (chłodzenie absorp-

cyjne), do napędu CHP, systemy solarne, siłownie wiatrowe;

■ opomiarowanie istotnych odbiorców energii poprzez zainsta-

lowanie podliczników, pozwalających na dokładne rozliczenie 

zużycia energii przez poszczególne systemy i wychwycenie sta-

nów awaryjnych.

2. Zużycie wody:

■ redukcja zapotrzebowania wody poprzez np. ograniczenie 

nawadniania terenu wodą uzdatnioną z sieci wodociągowej, 

ograniczenie zastosowania urządzeń tracących wodę, np. 

chłodni kominowych, fontann;

■ efektywne wykorzystanie wody poprzez np. zastosowanie 

2-biegowych płuczek zbiornikowych o zmniejszonej pojem-

ności, zastosowanie zaworów natryskowych czasowych, za-

stosowanie zaworów odcinających dopływ wody do toalet 

ogólnodostępnych sterowanych czujnikiem ruchu (eliminacja 

mikroprzecieków);

■ wtórne wykorzystanie wód opadowych do spłukiwania toalet 

i podlewania zieleni;

■ opomiarowanie istotnych odbiorców wody poprzez zainstalowanie 

podliczników (wodomierzy), pozwalających na dokładne rozliczenie 

zużycia wody i wychwycenie stanów awaryjnych (wycieków).

3.  Adaptacja budynków do zmian klimatycznych, głównie 

ocieplenia klimatu, ale nie tylko:

■ ograniczenie zbędnych zysków ciepła poprzez np. odpowied-

nią orientację budynku względem stron świata, przez zasto-

sowanie biernej ochrony przed nasłonecznieniem (przede 

wszystkim zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, dopiero 

potem żaluzji wewnętrznych);

■ efektywne wykorzystanie akumulacyjności cieplnej budynku;

■ zastosowanie odpowiedniej strategii wentylacji budynku.

Wyższa jakość życia 
teraz i w przyszłości
Zrównoważony rozwój NIE MUSI podnosić kosztów inwestycji, w każdym przypadku powinien jednak 
zmniejszyć koszty eksploatacji konkretnego budynku, oszczędzając jednocześnie środowisko naturalne 
i poprawiając jakość życia ludzi z niego korzystających. 

Można osiągnąć bardzo wiele  
nie wydając ani złotówki
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4.  Zagrożenie zalewowe/powodziowe 

(ze strony morza, rzek, otaczające-

go terenu, wód podziemnych, sieci  

kanalizacyjnych, zbiorników itp.):

■ unikanie inwestowania na terenach 

o wysokim ryzyku powodzi;

■ redukcja zagrożenia zalaniem/powo-

dzią poprzez np. retencję wód opa-

dowych, zapewniającą spływ wód 

w ilościach takich jak dla terenu nieza-

inwestowanego; 

■ zaprojektowanie budynku szczelnego, 

zabezpieczonego przed wysokim po-

ziomem wody, jeśli jest to niezbędne.

5.  „Zrównoważona” kanalizacja 

deszczowa:

■ redukcja spływu wód opadowych z te-

renu inwestycji poprzez np. zastosowanie 

„zielonych dachów”;

■ retencja wód opadowych (podobnie jak w punkcie 4), ograni-

czająca szczytowy odpływ z budynku;

■ wykorzystanie i powiększenie istniejących systemów natural-

nego odprowadzenia wód opadowych.

6. Transport:

■ zmniejszenie ruchu pojazdów osobowych poprzez np. wspól-

ne dojeżdżanie do pracy jednym samochodem zamiast kilko-

ma (popularne w Wielkiej Brytanii tzw. car sharing);

■ zachęcanie do komunikacji pieszej i rowerowej poprzez np. 

przygotowanie dobrze oznakowanych ścieżek pieszych i rowe-

rowych oraz parkingów dla rowerów;

■ zachęcanie do korzystania z transportu publicznego poprzez 

np. dogodną lokalizację przystanków autobusowych, dobre 

skomunikowanie z dworcami kolejowymi.

7. Utrzymanie różnorodności biologicznej:

■ ochrona istniejącej na terenie inwestycji flory i fauny;

■ zwiększenie liczby gatunków i ich populacji;

■ skompensowanie nieuniknionych strat dla środowiska spowo-

dowanych przez inwestycję.

Przykładami skutecznych działań w tym kierunku jest zastosowa-

nie „zielonych dachów”, zamontowanie budek dla ptaków i nie-

toperzy, wykonanie oczek wodnych z własnymi ekosystemami.

8. Zanieczyszczenia środowiska (w tym hałasem i freonami):

■  zapobieganie bądź redukcja emisji za-

nieczyszczeń u źródeł;

■  stosowanie ekologicznej ochrony przed 

zanieczyszczeniami, np. przez nasadze-

nia zielen stanowiącej ekran akustyczny.

9.  Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi:

■  ścisłe stosowanie się do wymagań prze-

pisów sanitarno-higienicznych i BHP;

■  zapewnienie dobrej dostępności do 

obiektu użytkownikom o ograniczo-

nych możliwościach poruszania się;

■  unikanie zagrożeń dla zdrowia ludzi, np. 

poprzez odpowiednią ochronę antywibra-

cyjną, ochronę przed hałasem wewnątrz 

budynków, przed Legionellą w instalacjach 

ciepłej wody użytkowej, przy nawilżaniu 

powietrza i w wieżach chłodniczych;

■  zapewnienie warunków komfortu we-

wnątrz budynków w zakresie:

Fot. 1 |  Arup Campus w Birmingham – budynek o bardzo małym zapotrzebowaniu energii na cele 
grzewcze i chłodnicze, doskonale wpisany w środowisko naturalne
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Fot. 2 |  The Rose Bowl, Leeds Metropolitan University w Leeds – budynek zaprojektowany 
i zrealizowany z myślą o zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Uzyskał bardzo wysoką 
ocenę BREEAM Excellent
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10. Gospodarka odpadami:

■ redukcja ilości odpadów;

■ powtórne wykorzystanie materiałów i sprzętu w budynku;

■ segregacja odpadów;

■ kompostowanie odpadów biodegradowalnych;

■ odzyskiwanie energii z odpadów poprzez np. fermentację bez-

tlenową, pirolizę czy zgazowanie.

11.  Zastosowane materiały budowlane i pomocnicze 

w całym okresie trwania obiektu:

■ dobór materiałów ze źródeł ekologicznych, np. legalnie pozy-

skane drewno;

■ dobór materiałów o możliwie jak najmniejszym wpływie na 

środowisko w trakcie użytkowania, np. ograniczanie ilości 

czynników chłodniczych, zawierających HCFC/HFC, unikanie 

farb na bazie ołowiu, materiałów izolacyjnych z HCFC;

■ dobór materiałów z jak najmniejszym tzw. wbudowanym 

wpływem na środowisko, tzn. takich, do których wytworzenia 

i przy utylizacji których zużyje się jak najmniej energii i wody;

■ dobór materiałów z jak największym udziałem składników 

z recyklingu.

12. Zagadnienia społeczne:

■ zaangażowanie lokalnej społeczności poprzez np. informowa-

nie mieszkańców sąsiednich nieruchomości o poziomie hałasu 

generowanego przez nową inwestycję, współfinansowanie lo-

kalnych projektów komunalnych, informowanie społeczności 

lokalnej o korzyściach, jakie przyniesie nowa inwestycja, rekru-

tację pracowników spośród lokalnej społeczności;

■ utrzymywanie obiektu na wysokim poziomie technicznym  

zapewniającym minimalizację wpływu na środowisko;

■ nieprzekraczanie emisji zanieczyszczeń odbieranych przez  

lokalną społeczność jako uciążliwe.

Jak widać, kwestia energii, obejmująca też jej odnawialne źródła, 

wymieniana jest na pierwszym miejscu, stanowi jednak zaledwie 

jedno z dwunastu zagadnień, mających istotny wpływ na reali-

zację zrównoważonego rozwoju.

Pozostaje pytanie: co z kosztami? Okazuje się, że można osią-

gnąć bardzo wiele, nie wydając ani złotówki. Mianowicie:

Już przy wyborze lokalizacji można znacząco wpłynąć na 

przyszłą energochłonność obiektu, komfort użytkowania czy 

koszty przygotowania inwestycji przez zwrócenie uwagi na:

■ ekspozycję przyszłego budynku na wiatr (odkryte przestrze-

nie), skutkującą zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło 

i zwiększoną infiltracją powietrza zewnętrznego;

■  istniejącą zabudowę zacieniającą nowy budynek, co spowodu-

je ograniczenie dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

i w efekcie zwiększony pobór energii elektrycznej przez insta-

lację oświetleniową;

■ istniejące skażenie terenu, zwiększające koszty przygotowania 

inwestycji;

■ usytuowanie terenu inwestycji względem istniejących źródeł 

hałasu, np. w sąsiedztwie linii kolejowych, istniejącej zabudo-

zrównoważony rozwój
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temperatury (ochrona przed przegrzewaniem pomiesz-

czeń), jakości powietrza (odpowiednia filtracja, w tym 

regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i obsłu-

ga filtrów), oświetlenia naturalnego i ochrony przed 

olśnieniem.
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wy przemysłowej,  co skutkować będzie zwiększonymi nakła-

dami na ochronę przed hałasem;

■ możliwość zainstalowania odnawialnych źródeł energii, np. 

kolektorów słonecznych (niezacieniony dach), gruntowych 

pomp ciepła (wskazane badanie gruntu).

Na etapie koncepcji można znacząco wpłynąć na przyszłe 

koszty eksploatacji oraz komfort użytkowania przez wsparcie 

udzielone architektom obejmujące:

■ doradztwo w zakresie optymalnej orientacji budynku wzglę-

dem stron świata – właściwa orientacja redukuje zyski ciepła 

latem, uwzględnia kierunek i siłę wiatru;

■ doradztwo w zakresie formy budynku i biernej ochrony przed 

nasłonecznieniem (mniejsze rozczłonkowanie, możliwie zwar-

ta bryła, zewnętrzne elementy zacieniające na elewacji połu-

dniowej);

■ doradztwo w zakresie właściwości fizycznych przegród bu-

dowlanych, w tym współczynników przenikania ciepła, szczel-

ności budynku, eliminacji mostków cieplnych; 

■ doradztwo w zakresie maksymalizacji oświetlenia naturalne-

go, co może znacząco obniżyć zużycie energii na potrzeby 

oświetlenia sztucznego;

■ wykonanie dynamicznych modeli termicznych budynku dla 

różnych wariantów zacienienia, parametrów fizycznych prze-

gród budowlanych, systemów chłodzenia, ogrzewania, wen-

tylacji i oświetlenia, co powinno doprowadzić do wybrania 

optymalnego rozwiązania, które w ciągu całego roku zapewni 

najniższe koszty eksploatacji budynku.

Gotowe zbiory wytycznych do realizacji „zrównoważonego” bu-

downictwa zawarte są w podręcznikach oceny budynków w sys-

temach BREEAM, LEED i im podobnych. 

Podsumowując, to w rękach inżynierów budownictwa leży klucz 

do zdrowych i tanich w eksploatacji budynków. Powinni oni pro-

ponować inwestorom i architektom rozwiązania „zrównoważo-

ne” na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji. 

Można wówczas osiągnąć bardzo dużo za niewiele. 

mgr inż. Jarosław Witek 
BREEAM International Assessor

ARUP Polska
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18 marca 2009 r. opublikowane zostało 

rozporządzenie Komisji Europejskiej (Com-

mission Regulation (EC) No 244/2009) 

dotyczące niekierunkowych źródeł świa-

tła stosowanych w gospodarstwach do-

mowych, wprowadzające nowe regulacje 

w zakresie wprowadzanych na rynek źró-

deł światła. Rozpoczął się w ten sposób 

proces stopniowego wycofywania z rynku 

UE nieenergooszczędnych źródeł światła.

Realizowane jest w ten sposób postano-

wienie UE dotyczące  ograniczenia zuży-

cia energii elektrycznej i przeciwdziałaniu 

ocieplaniu się klimatu. Przewiduje się, że 

wprowadzenie do powszechnego użycia 

energooszczędnych źródeł światła spo-

woduje ograniczenie całkowitego zużycia 

energii na potrzeby gospodarstw domo-

wych o 10–15%.

Rozporządzenie 

ma zastosowanie 

tylko do niekie-

runkowych źródeł 

światła, tzn. źró-

deł emitujących 

światło jednako-

wo we wszystkich 

kierunkach. Nie 

obejmuje źródeł 

światła kierunkowych emitujących stru-

mień skupiony, takich jak np. żarówki 

reflektorowe, w których światło jest kiero-

wane przez reflektor w danym kierunku. 

Kierunkowe źródła światła zostaną objęte 

innym rozporządzeniem UE, które zosta-

nie zatwierdzone najprawdopodobniej 

w 2010 r.

Klasa energetyczna źródeł światła

Źródła światła przeznaczone dla gospo-

darstw domowych krajów UE zgodnie z Dy-

rektywą 1998/11/EC muszą być zaopatrzone 

w etykiety energetyczne (Energy Label). Ety-

kieta, znajdująca się na opakowaniu, poka-

zuje sprawność energetyczną źródeł światła 

stosowanych w gospodarstwach domowych 

w podziale na siedem klas, oznaczonych li-

terami od A do G. „A” oznacza „bardzo 

wysoką sprawność”, zaś „G” – „najmniej-

szą sprawność”. Określanie klasy sprawno-

ści energetycznej następuje na podstawie 

zmierzonych wartości strumienia świetlne-

go i mocy źródła światła. Metoda pomia-

ru określona jest w normie PN-EN 50285 

Efektywność energetyczna źródeł światła 

do użytku domowego − Metody pomiarów. 

Stosowanie etykiet określa rozporządzenie 

Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie wy-

magań dotyczących dokumentacji technicz-

nej, stosowania etykiet i charakterystyk tech-

nicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 825). Najbar-

dziej energooszczędnymi źródłami światła 

dla gospodarstw domowych są świetlówki 

kompaktowe i liniowe (klasa A i B). Najmniej-

szą sprawność mają żarówki, które mieszczą 

się przeważnie w klasie E.

Etapy wycofywania 

nieenergooszczędnych źródeł 

światła

Wycofanie z rynku żarówek tradycyjnych 

i większości żarówek halogenowych na-

stąpi poprzez podniesienie wymaganej 

dla nich klasy energetycznej. 

Przezroczyste lampy żarowe będą wycofy-

wane etapami, począwszy od 1 września 

2009 r.

Wszystkie nieprzezroczyste lampy 

żarowe będą wycofywane z dniem  

1 września 2009 r.

Przezroczyste źródła światła

Etap Data  
wprowadzenia Wymaganie

1 1 września 2009 klasa energetyczna C dla źródeł światła ≥80 W

2 1 września 2010 klasa energetyczna C dla źródeł światła ≥ 65 W

3 1 września 2011 klasa energetyczna C dla źródeł światła ≥ 45 W

4 1 września 2012 klasa energetyczna C dla źródeł światła ≥ 7 W

5 (przegląd wymagań) 1 września 2013 podniesienie wymagań dla wszystkich źródeł światła

6 1 września 2016 min. klasa energetyczna B dla wszystkich źródeł światła1)

Nazwa  
źródła światła

Oszczędność energii w sto-
sunku do tradycyjnych żarówek

Klasa  
energetyczna

Żarówki tradycyjne – E, F, G 

Żarówki halogenowe wysokonapięciowe (230 V) 0 –15% D, E, F 

Żarówki halogenowe niskonapięciowe (12 V) 25% C

Żarówki halogenowe z ksenonowym gazem 
wypełniającym (230 V)

25% C

Żarówki halogenowe z powłoką odbijającą 
podczerwień (12 V i 230 V)

45% B 

Świetlówki liniowe 80% A

Świetlówki kompaktowe 80% A/B

Wycofywanie żarowych 
źródeł światła z rynku UE
Polacy rzadko stosują 
energooszczędne świetlówki. 
W gospodarstwach domowych 
stanowią one zaledwie 2,5% 
źródeł światła, co jest jednym 
z najniższych wskaźników w UE.

tab. 1 |  Etapy wycofywania przezroczystych źródeł światła 
1) Z wyjątkiem lamp przezroczystych z trzonkami G9 i R7s.

tab. 2 |  Zestawienie źródeł światła wraz z określeniem ich przynależności do klas efektywności 
energetycznej A, B, C, D, E, F, G i określeniem oszczędności zużycia energii w stosunku do żarówek

Etykieta 
energetyczna
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Źródła światła, które nie są objęte 

rozporządzeniem

Żarówki halogenowe przezroczyste 

z trzonkiem G9 i R7s oraz żarówki reflek-

torowe tradycyjne i halogenowe

Podsumowanie  

wprowadzanych uregulowań

Wprowadzane zmiany mają na celu ogra-

niczenie zużycia energii w gospodarstwach 

domowych poprzez wyeliminowanie nie-

efektywnych źródeł światła. Działają na 

korzyść użytkowników sprzętu oświetle-

niowego. W istniejących obecnie oprawach 

oświetleniowych będzie można stosować 

bez przeszkód świetlówki lub odpowiednie 

żarówki halogenowe i żarówki LED-owe 

jako zamienniki tradycyjnych żarówek. 

Posiadają one te same trzonki, więc bez 

trudu dadzą się wkręcić w istniejące opra-

wy. Część z nich swoim wyglądem i roz-

miarami przypomina tradycyjną żarówkę 

(przykład takiej energooszczędnej żarówki 

pokazano na fot. 5). Przy wyborze świe-

tlówki kompaktowej należy zwrócić 

uwagę na jej barwę. Można wybrać, 

w zależności od upodobań, świetlów-

kę o barwie białej lub np. ciepłobiałej. 

Informacja o barwie światła powinna się 

znajdować na opakowaniu. Większa cena 

nowej generacji źródeł światła zostanie 

zrekompensowana mniejszym zużyciem 

energii i dużo większą trwałością.

Nie należy bać się stosowania świetló-

wek kompaktowych. Obecne produko-

wane świetlówki nie powodują zakłóceń 

sieci ani nie są źródłem promieniowania UV. 

Wprowadzono nową elektroniczną metodę 

zapłonu oraz nowe technologie nanoszenia 

Nieprzezroczyste źródła światła Przezroczyste źródła światła

Data  
obowiązy-

wania

Żarówki 
 tradycyjne

Żarówki 
 halogenowe

Świetlówki 
kompaktowe

Żarówki tradycyjne  
i halogenowe standardowe:
≥80 W, ≥65 W, ≥45 W, ≥7 W

Żarówki halogenowe 
z ksenonowym gazem 

wypełniającym

Żarówki halogenowe 
z powłoką IRC

Wymagana klasa energetyczna

Obecnie Brak wym. Brak Brak     Brak      Brak Brak Brak Brak Brak

od 01.09.
2009

A
eliminacja 

z rynku

A
eliminacja 
 z rynku

A
C  

eliminacja
 z rynku

E E E C B

od 01.09.
2010 A

C
eliminacja
 z rynku

E E C B

od 01.09.
2011 A

C
eliminacja
 z rynku

E
praktyczna
eliminacja
 z rynku

C B

od 01.09.
2012 A

C
eliminacja
 z rynku

C B

od 01.09.
2013 Przegląd wymagań i podniesienie wymagań

od 01.09.
2016 A B1) eliminacja

 z rynku B

tab. 3 |  Przegląd zmian wymagań 
1) Z wyjątkiem lamp przezroczystych z trzonkami G9 i R7s, które będą mogły być klasy C.

Fot. 1 |  Porównanie kształtu świetlówki 
kompaktowej i tradycyjnej żarówki

Fot. 2 |  Nowoczesna świetlówka kompaktowa 
o kształcie tradycyjnej żarówki  
(po rozmontowaniu)

Fot. 3 |  Tradycyjna żarówka reflektorowa 
o trzonku E27

Fot. 4 |  Żarówka halogenowa liniowa 
o trzonku R7s

Fot. 5 |  Reflektorowa żarówka halogenowa 
o trzonku GU10
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luminoforów i samych luminoforów. Wszyst-

ko to jest uregulowane prawnie specjalnymi 

normami i przepisami, np. z zakresu zakłóceń 

elektromagnetycznych. Spełniające obowią-

zujące normy świetlówki kompaktowe nie są 

w żadnym wypadku źródłem zakłóceń pra-

cy innych urządzeń ani nie będą emitowały 

promieniowania UV. Układy elektroniczne, 

zgodne z obowiązującymi przepisami i nor-

mami, sprawiają, że pobór mocy świetlówek 

kompaktowych jest zgodny z deklarowanym 

na opakowaniu czy na trzonku. Nie ma rów-

nież problemu z wyłączaniem i załączaniem 

tego typu świetlówek.

Na zakończenie warto powiedzieć, że 

dynamiczny rozwój nowych źródeł świa-

tła w ostatnich latach, zwłaszcza diod 

elektroluminescencyjnych LED, otwo-

rzył zupełnie nowe możliwości zarówno 

przed producentami, jak i użytkownikami 

oświetlenia. Bardzo długa trwałość diod 

LED sprawi, i to już w najbliższej przy-

szłości, że stosowane w naszych mieszka-

niach oprawy oświetleniowe wraz z tymi 

diodami będziemy wymieniali po kilkuna-

stu latach wraz z przepaleniem się zamo-

cowanych w nich źródeł światła. 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowe-

go szeroko informował o wprowadzanych 

zmianach ustawowych m.in. przedstawicie-

li największych sieci handlowych w Polsce. 

mgr inż. Marek Orłowski
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Zdjęcia: Archiuwum PZPO 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kon-

takt z Biurem Polskiego Związku Przemy-

słu Oświetleniowego: biuro@pzpo.pl,  

www.pzpo.pl.

Na podstawie przeprowadzonych badań firma 
doradcza na rynku nieruchomości Cushman  
& Wakefield przewiduje, że w 2010 r. od-
danych zostanie do użytku jedynie 7 mln m² 
nowej powierzchni w centrach handlowych 
w Europie, co stanowić będzie najniższy od 
pięciu lat poziom aktywności deweloperskiej 
w tym segmencie rynku. Pełne skutki globalnej 
recesji prawdopodobnie odczujemy najmoc-
niej w 2011 r., kiedy to zgodnie z prognoza-
mi powstanie jedynie 5 mln m² powierzchni 
w całej Europie.
Jak podaje najnowszy raport firmy Cushman 
& Wakefield, European Shopping Centre De-
velopment (Raport z rynku rozwoju centrów 
handlowych w Europie), w 2009 r. powstanie 
ok. 8,7 mln m² nowej powierzchni centrów 
handlowych, co stanowi spadek o 5% w sto-
sunku do 2008 r. W kolejnych 2–3 latach nie 
należy oczekiwać znaczącego wzrostu podaży 
nowej powierzchni.

Największa ilość nowej powierzchni centrów 
handlowych w pierwszym półroczu 2009 r.  
została oddana do użytku w Rosji. Na rynek 
trafiło wtedy 580 000 m², z czego 45% przy-
padło na Moskwę. W Europie Zachodniej 
pierwsze miejsce pod tym względem zajmują 
Włochy, dzięki otwarciu 18 centrów handlo-
wych, które dostarczyły na rynek nieco ponad 
370 000 m². Niemcy i Holandia również od-
notowały stosunkowo wysoki poziom aktyw-
ności. Największy wzrost podaży powierzchni 
w centrach handlowych zaobserwowano 
w Bułgarii (33%).
Turcja oraz Rosja wciąż znajdują się na szczy-
cie listy państw o największej planowanej 
powierzchni. 
Katarzyna Michnikowska, starszy analityk 
z Działu Doradztwa polskiego biura Cush-
man & Wakefield, powiedziała: „Globalny 
kryzys finansowy, którego skutki zaczął od-
czuwać polski rynek handlowy w czwartym 
kwartale 2008 r. zweryfikował prognozy 
dotyczące planowanej przyszłej podaży. Dziś 
trudno oszacować, ile obiektów z 1,5 mln m² 
planowanych w czerwcu 2008 r. (do oddania 
w latach 2009–2010) zostanie zrealizowa-
nych, ile wstrzymanych, a ile przesuniętych 
w czasie. Z pewnością jednak można stwier-
dzić, że większość obiektów (ponad 65%) 
będących w budowie jest realizowana (ok. 
1 mln m²), co pozwala prognozować roczną 
podaż w latach 2009–2010 na poziomie po-
daży z 2008 r. (ok. 800 000 m²).”

krótko

Spadek liczby nowych centrów handlowych w Europie
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Samochód po prostu trzeba ubezpieczyć
Dokonując wyboru ubezpieczyciela, warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia
i jakość likwidacji szkód. Allianz jest znany ze sprawnego i szybkiego wywiązywania się
ze swoich zobowiązań - jesteśmy trzykrotnym laureatem nagrody "Złoty Zderzak"
dla najlepszej firmy w zakresie likwidacji szkód.

Sprawdź naszą ofertę.
Infolinia: 0 801 10 20 30, www.allianz.pl

U B E Z P I E C Z E N I A |  I N W E S T Y C J E | B A N K O W O Ś Ć
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Nie można jednak zapominać o tym, 

że poza tym szczególnym reżimem 

ochronnym projektanci, w kontekście 

swojej twórczości, mogą korzystać 

z ochrony na zasadach ogólnych. 

Pierwszorzędne znaczenie ma w tym ob-

szarze ochrona dóbr osobistych projek-

tanta, której regulacja ogólna znajduje się 

w kodeksie cywilnym, natomiast zasady 

szczególne – w ustawie o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych.

Istota ochrony dóbr osobistych

Ogólną regulację ochrony dóbr osobi-

stych zawierają art. 23 i 24 k.c. Zgodnie 

z tymi przepisami:

1.  Dobra osobiste człowieka, w szczegól-

ności zdrowie, wolność, cześć, swobo-

da sumienia, nazwisko lub pseudonim, 

wizerunek, tajemnica korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość 

naukowa, artystyczna, wynalazcza i ra-

cjonalizatorska, pozostają pod ochroną 

prawa cywilnego niezależnie od ochro-

ny przewidzianej w innych przepisach.

2.  Ten, czyje dobro osobiste zostaje za-

grożone cudzym działaniem, może 

żądać zaniechania tego działania, chy-

ba że nie jest ono bezprawne. W razie 

dokonanego naruszenia może on także 

żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 

naruszenia, dopełniła czynności po-

trzebnych do usunięcia jego skutków, 

a szczególnie żeby złożyła oświadcze-

nie odpowiedniej treści i w odpowied-

niej formie. Na zasadach przewidzia-

nych w kodeksie może on również 

żądać zadośćuczynienia pieniężnego 

lub zapłaty odpowiedniej sumy pie-

niężnej na wskazany cel społeczny. 

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobi-

stego została wyrządzona szkoda ma-

jątkowa, poszkodowany może żądać 

jej naprawienia na zasadach ogólnych 

(chodzi o zasady z art. 415 i nast. k.c.), 

przy czym przepisy powyższe nie uchy-

biają uprawnieniom przewidzianym 

w innych przepisach, w szczególności 

w prawie autorskim oraz w prawie  

wynalazczym.

Dobra osobiste to zatem dobra każde-

go człowieka, a więc także projektanta, 

nierozerwalnie związane z jego osobą. 

Wśród tych dóbr wymienione zostały m.in.  

nazwisko, wizerunek, ale pamiętać trzeba 

o tym, że zawarty w art. 23 k.c. katalog 

dóbr osobistych nie jest zamknięty, tzn. 

projektantowi jak każdej innej osobie przy-

sługują także inne dobra osobiste, np. pra-

wo do dobrego imienia związanego także 

z wykonywaniem działalności zawodowej. 

W tym miejscu warto zauważyć, że do-

bra osobiste chronione są także przez 

prawo karne, czego najlepszym przykła-

dem są uregulowane w kodeksie karnym 

przestępstwa przeciwko czci, do których 

zalicza się pomówienie innej osoby o ta-

kie postępowanie lub właściwości, które 

mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 

narazić na utratę zaufania potrzebnego 

dla danego stanowiska, zawodu lub ro-

dzaju działalności (art. 212 k.k.).

Z punktu widzenia aktywności zawo-

dowej projektanta najistotniejsze jest 

jednak to, że jako dobro osobiste trak-

towana jest w art. 23 k.c. szeroko okre-

ślona twórczość, niezależnie od ochrony 

przewidzianej w innych przepisach, m.in. 

w przepisach prawa autorskiego (ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

Co prawda brak w tym ogólnym przepisie 

wskazania wprost twórczości projekto-

wej, ale nie powinno ulegać wątpliwości, 

że w powyższej kodeksowej definicji dóbr 

osobistych się ona mieści.

Analiza systemowa ogólnych i szczegól-

nych przepisów, dotyczących ochrony 

Ochrona projektanta 
z tytułu dóbr osobistych
Najbardziej ewidentnym, odrębnie uregulowanym, systemem ochrony 
twórczości projektowej jest ochrona z tytułu praw autorskich do twórczych 
projektów, wynikająca z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
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twórczości, w tym projektowej, skłania do 

następujących praktycznych wniosków.

Po pierwsze, zauważyć należy, że z ochro-

ny dóbr osobistych na podstawie ogól-

nych zasad prawa autorskiego mogą ko-

rzystać nie tylko dzieła, będące efektem 

działalności projektowej, które mają sta-

tus twórczych projektów, czyli utworów 

w rozumieniu prawa autorskiego, ale 

także dzieła nietwórcze, które utworami 

nie są ze względu na brak indywidualne-

go, twórczego charakteru. Innymi słowy 

na przykład architekt, będący w zakresie 

swojej działalności projektowej twórcą 

w rozumieniu prawa autorskiego, może 

korzystać z ochrony przewidzianej w prze-

pisach ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, na-

tomiast projektant wyko-

nujący projekty, niebę-

dące utworami, może 

żądać ochrony na 

ogólnych zasadach 

prawa cywilnego – 

oczywiście biorąc pod 

uwagę naruszenie jego 

dóbr osobistych, np. na-

zwiska lub dobrego imienia.

 Po drugie, jeżeli chodzi o twórcze 

projekty, mające status utworów, dobra 

osobiste projektanta nie powinny być 

mylone z przysługującymi mu dodatko-

wo z mocy ustawy o prawie autorskim 

i prawami pokrewnymi osobistymi pra-

wami autorskimi (art. 16 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych), np. 

z prawem do decydowania o wprowa-

dzaniu zmian do projektu oraz z prawem 

do nadzoru autorskiego.

Naturalnie problematyka ochrony dóbr 

osobistych jest na tyle skomplikowana, że 

nie zawsze można precyzyjnie ustalić gra-

nic wyznaczających bezprawności działania 

w tym zakresie. Dotyczy to m.in. dozwolo-

nej zgodnie z zasadą wolności słowa kry-

tyki, w tym dokonań zawodowych projek-

tantów, która to krytyka nie usprawiedliwia 

jednak krzywdzenia osób krytykowanych 

lub szkodzenia im, m.in. przez naruszanie 

dóbr osobistych krytykowanych osób. To, 

czy w konkretnym stanie faktycznym do-

bra osobiste projektanta zostały naruszone, 

rozstrzyga oczywiście w razie braku ugodo-

wego załatwienia sprawy właściwy sąd.

Szczególne zasady  

dotyczące wizerunku 

Zgodnie z art. 23 k.c. wizerunek osoby 

to jedno z dóbr osobistych. W przypad-

ku bezprawnego posłużenia się wizerun-

kiem projektanta grozi odpowiedzialność 

cywilnoprawna, przewidziana w ramach 

ochrony dóbr osobistych.

Jest to odpowiedzialność uregulowana na 

dwóch poziomach. Po pierwsze, na ogól-

nych zasadach kodeksowych, po 

drugie zaś, na szczególnych 

zasadach określonych 

w ustawie o prawie au-

torskim i prawach po-

krewnych.

W świetle postano-

wień kodeksu cywilne-

go warunkiem żądania 

ochrony prawa do wi-

zerunku jest bezprawność 

działania pracodawcy (por. art. 

24 par. 1 zdanie 1 k.c.). Generalnie 

decyduje o niej brak zgody osoby upraw-

nionej, czyli projektanta. 

 Dotyczy to wszelkich aspektów prawa do 

wizerunku. Prawo autorskie mówi tutaj 

tylko o zezwoleniu na rozpowszechnianie 

wizerunku (art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych), choć w świetle regulacji ustawowej 

nie powinno budzić wątpliwości, że zgo-

da dysponenta wizerunku potrzebna jest 

też w pozostałych przypadkach, także na 

etapie jego tworzenia (fotografowany jest 

uprawniony do odmowy samego wyko-

nania zdjęcia, mimo że fotograf nie ma 

zamiaru jego publikacji).

Zgoda osoby uprawnionej może być dorozu-

miana, choć w razie sporu to na pozwanym  

o naruszenie prawa do wizerunku ciąży obo-

wiązek udowodnienia legalności swojego 

działania. Optymalne jest więc uzyskiwanie 

w 
przypadku 

bezprawnego 
posłużenia się 
wizerunkiem 

projektanta grozi 
odpowiedzialność 

cywilnoprawna
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stosownej zgody na piśmie, aby uniknąć 

w ten sposób ewentualnych wątpliwości. 

Zgoda taka może przybrać formę jedno-

stronnego oświadczenia, podpisanego 

przez projektanta, np. w następującej 

formule:

__________________ dn. __________

ZGODA NA 
ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU

Niniejszym udzielam zezwolenia 
na rozpowszechnianie mojego 
wizerunku, utrwalonego na 
fotografii, stanowiącej załącznik 
do niniejszej zgody, w następujący 
sposób ________________ (np. przez 
publikację wizerunku w firmowym 

biuletynie).

________________________________ 

podpis  projektanta

Wyjątki wynikające  

z przepisów ustawy 

Zgoda stanowi wyłączenie bezprawności 

działania w zakresie uzyskanego indywi-

dualnie zezwolenia. Oprócz tego usta-

wodawca przewiduje wyłączenia z mocy 

prawa, w przypadku których zgoda pro-

jektanta na korzystanie z jego wizerunku 

nie jest wymagana. Chodzi zasadniczo 

o dwa następujące wyjątki, określone 

w art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych mają charak-

ter swego rodzaju licencji ustawowych, 

wobec czego osoba przedstawiona na 

wizerunku nie może skutecznie kwestio-

nować legalności jego rozpowszechnia-

nia, jeśli mieści się ono w zakresie prze-

widzianym w jednym z dwóch punktów 

powyższego ustępu. Stanowi on, że ze-

zwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 

wizerunku:

1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wi-

zerunek wykonano w związku z peł-

nieniem przez nią funkcji publicznych, 

w szczególności politycznych, społecz-

nych, zawodowych;

2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół 

całości, takiej jak zgromadzenie, krajo-

braz, publiczna impreza.

Powszechna znajomość osoby, której wi-

zerunek jest rozpowszechniany, oceniana 

być powinna przy wzięciu pod uwagę 

funkcji, jaką ta osoba pełni. Samo pełnie-

nie jakiejkolwiek funkcji publicznej przez 

określoną osobę nie musi oznaczać, że 

osoba ta jest powszechnie znana. 

Trudno uznać za osobę powszechnie 

znaną np. szeregowego pracownika. Im 

zatem dana osoba pełni wyższą w hie-

rarchii społecznej funkcję publiczną, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że zosta-

nie ona uznana za osobę powszechnie 

znaną w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 

1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Z kolei to, czy brana pod uwagę osoba 

stanowi jedynie szczegół większej całości, 

oceniać należy, biorąc pod uwagę stosunek 

wielkości między wizerunkiem tej osoby, 

widocznym np. na fotografii, a pozostałą 

częścią danego przedstawienia obrazowe-

go. Szczegół kojarzony jest w każdym ra-

zie z niewielkim objętościowo fragmentem 

całości, do której jest odnoszony.

Oczywiście nie wchodzi w grę w tym przy-

padku wszelkiego rodzaju wykadrowywa-

nie określonych osób (ich wizerunków) 

w celu ilustracji konkretnych wydarzeń, 

w których osoby te brały udział. Na przy-

kład rozpowszechnienie wizerunku pro-

jektanta uczestniczącego w szkoleniu wy-

magać będzie jego zgody, jeśli wizerunek 

ten nie jest szczegółem większej całości, 

takiej jak ujęcie całej sali konferencyjnej 

z wizerunkami wszystkich uczestników 

szkolenia, oraz jeśli nie jest to wizerunek 

osoby powszechnie znanej w rozumieniu 

art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie au-

torskim i prawach pokrewnych.

 
Rafał Golat

radca prawny
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odpowiada radca prawny Jolanta G. Szewczyk

Czytelnik wyraził opinię, jakoby sta-

rostwo powiatowe w X nagle zmie-

niło procedurę dotyczącą zgłoszenia 

budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków. Według czytelnika od 20 lat 

starostwo powiatowe nie stosowało 

się do postanowień art. 27 ust. 2 pkt 

1 ustawy – Prawo geodezyjne i karto-

graficzne (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 

163) nakładającego na urząd obowią-

zek uzgadniania dokumentacji przed-

stawianej przez inwestora, w postaci 

szkiców i rysunków oraz opisu (rodzaj, 

zakres i sposób wykonania) robót bu-

dowlanych, związanej z usytuowaniem 

projektowanej sieci uzbrojenia z istnie-

jącymi już na danym terenie instalacja-

mi podziemnymi. Następnym proble-

mem, na jaki zwrócił uwagę czytelnik, 

jest nakładany przez organa starostwa 

powiatowego obowiązek dołączenia 

wraz z projektem budowlanym zago-

spodarowania działki mapy posiadają-

cej zapis Powiatowego Ośrodka Doku-

mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Starostwa Powiatowego „iż niniejsza 

mapa służy do celów projektowych”. 

Po zapoznaniu się z argumentami czytelnika 

oraz skonfrontowaniu ich z obowiązującym 

stanem prawnym przedstawiam procedurę 

zgłoszenia budowy przydomowej oczysz-

czalni ścieków oraz wyjaś-niam przedsta-

wione wątpliwości.  

Instalacja przydomowej oczyszczalni ście-

ków o wydajności do 7,50 m3 na dobę  na 

podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Pb) nie 

wymaga pozwolenia na budowę. Okolicz-

ność, iż budowa przydomowej oczyszczalni, 

jako samodzielnego przedsięwzięcia, zasad-

niczo nie wymaga pozwolenia na budowę, 

powoduje, że zgodnie z przepisami o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym nie jest wymagane również wydanie 

w sprawie lokalizacji tej oczyszczalni decyzji 

o warunkach zabudowy. W takim wypadku 

zgodę na rozpoczęcie budowy przydomo-

wej oczyszczalni ścieków wydaje starostwo 

powiatowe. W celu uzyskania takiej zgody 

należy złożyć w starostwie zamiar budowy 

oczyszczalni w postaci zgłoszenia budowla-

nego, które ma charakter wniosku (art. 30 

ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Do zgłoszenia zgodnie z § 9 pkt 1 rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-

downictwa (MRRiB) z dnia 2 kwietnia 2001 r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-

jenia terenu oraz zespołów uzgadniania do-

kumentacji projektowej należy dołączyć:

■ trzy egzemplarze projektu usytuowania 

sieci uzbrojenia terenu,  

■ decyzje o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu,

■ warunki techniczne podłączenia obiektu 

do istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

uzyskane od jednostek zarządzającymi 

tymi sieciami,  

■ orientację położenia projektowanych sie-

ci uzbrojenia terenu w stosunku do są-

siednich terenów i stron świata, 

■ szkice i rysunki oraz opis (rodzaj, zakres 

i sposób wykonania) robót budowlanych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Pb (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) 

załączanie do zawiadomienia szkiców i ry-

sunków oraz opisu (rodzaj, zakres i sposób 

wykonania) robót budowlanych uzależnia 

się od potrzeb. Oznacza to, że obowiązek 

taki powstaje z chwilą, gdy organ uzna to za 

konieczne. Przesłankami warunkującymi po-

wstanie ww. obowiązku są: ocena stanu fak-

tycznego, charakter inwestycji, oddziaływanie 

inwestycji na bezpieczeństwo ludzi i mienia, 

walory architektoniczne lub środowisko.

Zgodnie z § 10 pkt 1 ww.  rozporządze-

nia wniosek, o którym mowa  § 9 ust. 1,  

rozpatrywany jest na posiedzeniu zespołu 

uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgło-

szenia na rozpatrzenie wniosku. Jeśli został 

złożony wniosek niekompletny, organ poin-

formuje w terminie 30 dni o konieczności 

uzupełniania dokumentów.  

Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 2 

rozporządzenia MRRiB z dnia 2 kwietnia 

2001 r. inwestor będący właścicielem nie-

ruchomości, na której budowana jest przy-

domowa oczyszczalnia ścieków, zwolniony 

jest z obowiązku przedkładania wniosku na 

posiedzeniu zespołu dokonującego koordy-

nacji. Wniosek składany przez taki podmiot 

podlega procedurze uproszczonej i jest 

zatwierdzany w ramach koordynacji przez 

osobę upoważnioną przez starostę. W takiej 

sytuacji zgodnie z postanowieniami ustawy 

– Prawo geodezyjne i kartograficzne należy 

uznać, że uzgadnianie sieci będących przyłą-

czami do budynku lub budowli, w części usy-

tuowanej na nieruchomości będącej własno-

ścią inwestora, nie wymaga przedkładania 

na posiedzeniu zespołu dokonującego ko-

ordynacji, lecz podlega uzgodnieniu w pro-

cedurze uproszczonej, co generuje mniejsze 

koszty. Należy nadmienić, że procedura ta 

stworzona została w celu usprawnienia 

procesu realizacji inwestycji oraz ułatwienia 

inwestorom dopełnienia obowiązku wynika-

jącego z art. 27 ustawy – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne nakładającego na inwestora 

obowiązek uzgodnienia usytuowania projek-

towanych sieci uzbrojenia terenu z właściwy-

mi starostami.  

Wątpliwości czytelnika związane z pierw-

szym przedstawionym przez niego pro-

blemem wynikały z braku dostatecznego 

rozróżnienia sytuacji realizacji inwestycji 

całości zlokalizowanej na terenie nierucho-

mości inwestora i w sytuacji, w której urzą-

dzenia wychodzą poza teren nierucho-

mości inwestora. Pierwsza ze wskazanych  

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni
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odpowiada dr Joanna Smarż z krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIb

Czy posiadając uprawnienia budowlane 

uzyskane w 2009 r., upoważniające do 

projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w spe-

cjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

mogę sporządzać projekty w zakresie 

rozwiązań architektonicznych obiektów 

gospodarczych, garaży i budynków in-

wentarskich oraz przeprowadzać oceny 

techniczne istniejących budynków. 

Wątpliwości powstały w związku z za-

pisem uprawnień budowlanych nada-

wanych pod rządami rozporządze-

nia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, 

poz. 46 z późn. zm.), które stanowią 

podstawę m.in. do ,,sporządzania pro-

jektów w zakresie rozwiązań architek-

tonicznych budynków inwentarskich 

i gospodarczych”.

Obecnie każda decyzja o nadaniu upraw-

nień budowlanych określa szczegółowo ich 

zakres i tak jest również w przedstawionym 

przypadku. Zgodnie z literalnym brzmieniem 

zapisu, umieszczonego na drugiej stronie 

przywołanej decyzji, właściciel decyzji upo-

ważniony jest m.in. ,,do projektowania 

obiektu budowlanego w zakresie sporządza-

nia projektu architektoniczno-budowlanego 

w odniesieniu do konstrukcji obiektu”.

Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika 

upoważnienie do sporządzania projektów 

jedynie w odniesieniu do konstrukcji obiektu. 

Natomiast każdy obiekt kubaturowy wymaga 

sporządzenia zarówno projektu architekto-

nicznego, jak i konstrukcyjno-budowlanego. 

A zatem z uwagi na fakt, że osoba posia-

dająca omawiane uprawnienia budowla-

ne może sporządzać jedynie projekty 

w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, 

przy sporządzaniu projektu obiektu kuba-

turowego powinna zapewnić udział innej 

osoby, która posiada uprawnienia w zakre-

sie rozwiązań architektonicznych.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że zapisy 

przywołanego w pytaniu rozporządze-

nia z 1975 r. nie mają wpływu na zakres 

uprawnień uzyskiwanych obecnie, dlatego 

nie można ich porównywać. 

Poza uprawnieniami projektowymi osoba 

posiadająca opisane uprawnienia upoważ-

niona jest również do ,,kierowania budową 

lub innymi robotami budowlanymi w od-

niesieniu do konstrukcji obiektu oraz archi-

tektury”. Powyższe ma jednak zastosowanie 

wyłącznie do kierowania robotami budow-

lanymi i jest to jedyny wyjątek przeplatania 

w zakresie uprawnień budowlanych różnych 

specjalności.

W świetle powyższego omawiane upraw-

nienia upoważniają ich posiadacza 

do sprawowania kontroli technicznej 

utrzymania obiektów budowlanych 

w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-

budowlanych i architektonicznych. 

Wynika to z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

zgodnie z którym uprawnienia do projekto-

wania lub kierowania robotami budowany-

mi stanowią również podstawę do wykony-

wania samodzielnych funkcji technicznych 

w zakresie sprawowania kontroli technicz-

nej utrzymania obiektów budowlanych.

 

Sporządzanie projektu obiektu kubaturowego

możliwości podlega uproszczonej proce-

durze uzgodnienia ze starostwem powia-

towym, natomiast druga wiąże się z bar-

dziej rozbudowanym postępowaniem 

i dodatkowymi kosztami spowodowanymi 

koniecznością sporządzenia map i doko-

nania uzgodnień z powiatowym zespołem 

uzgodnień dokumentacji projektowej.

Należy natomiast przyznać rację czytel-

nikowi w drugiej przedstawionej przez 

niego kwestii. Starostwo powiatowe 

w X, powołując się na postanowienia 

rozporządzenia MRRiB z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewiden-

cji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo-

łów uzgadniania dokumentacji projek-

towej § 9 ust. 4, nakłada na inwestora  

obowiązek sporządzenia planu sytuacyj-

nego na aktualnej mapie służącej do ce-

lów projektowych (koszt ok. 600 zł), co nie 

znajduje uzasadnienia w podanej przez 

starostwo podstawie prawnej. Rozporzą-

dzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w celu uściślenia kwestii map odsyła  do 

innego aktu prawnego, a mianowicie do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Prze-

strzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opra-

cowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133), 

które w § 4 ust. 1 stwierdza, iż projekt 

zagospodarowania działki lub terenu 

należy sporządzić na kopii aktualnej 

mapy zasadniczej. W ustępie drugim 

wskazano, że w przypadku braku mapy 

zasadniczej w odpowiedniej skali dopusz-

cza się sporządzenie projektu na mapie 

jednostkowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Potwierdzenie tego faktu stanowi art. 29 

ust. 1 Pb stwierdzający, iż budowa przyłą-

czy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

20, wymaga sporządzenia planu sytuacyj-

nego na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

(koszt ok. 30 zł) lub mapy jednostkowej 

przyjętej do państwowego zasobu geo-

dezyjnego i kartograficznego. W związku 

z powyższym narażanie na dodatkowe 

koszty inwestora jest bezzasadne.
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odpowiada radca prawny rafał Golat

Co powinien zrobić kierownik  

budowy, w sytuacji gdy na budowę 

wejdzie projektant, autor projektu, 

wymieniony w pozwoleniu na bu-

dowę, i wyda polecenie sprzeczne 

z poleceniami nadzoru autorskiego?

Zasadą jest, że nadzór autorski re-

alizowany jest przez projektanta bę-

dącego autorem projektu. Zmiana 

projektanta, który nadzór sprawuje, 

oznacza, że projektant, który przed 

zmianą nadzór ten sprawował, nie 

powinien równolegle wykonywać 

obowiązków w tym zakresie, gdyż by-

łoby to sprzeczne z formalnym zgło-

szeniem przedmiotowej zmiany.

Zmiana projektanta, który nadzór 

autorski sprawuje, powinna być 

uzasadniona określonymi okolicz-

nościami, np. chorobą projektanta 

uniemożliwiającą mu realizowanie 

tego nadzoru. Jeśli projektant, który 

nie mógł czasowo nadzoru sprawo-

wać, chce „wrócić” do obowiązków 

w tym zakresie, można taka kolejną 

zmianę przeprowadzić, tym bardziej 

jeśli w grę wchodzi autor projektu, 

choć oczywiście częste (ciągłe) zmia-

ny projektanta sprawującego nadzór 

autorski nie są korzystne dla realizacji 

inwestycji.

Naturalnie można wyobrazić sobie 

sytuację, w której dojdzie do konflik-

tu między autorem projektu a innym 

projektantem sprawującym nadzór 

autorski. Wówczas o odpowiedzial-

ności każdego z projektantów decy-

duje zasadniczo ustawowy zakres ich 

obowiązków.

Pamiętać należy o tym, że zakres 

kompetencji projektanta sprawujące-

go nadzór autorski wyznacza art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

przypisując mu m.in. uzgadnianie 

możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewi-

dzianych w projekcie. Jeśli projektant 

sprawujący aktualnie nadzór autorski 

rozwiązanie zamienne dopuści, a au-

tor projektu rozwiązanie to zakwestio-

nuje, należałoby ocenić, czy protest 

autora projektu jest uzasadniony, np. 

możliwością spowodowania zagro-

żenia życia lub zdrowia ludzi. Jeśli 

projektant w swoim sprzeciwie uza-

sadnił szczegółowo protest, podając 

np. konkretne argumenty, to wystar-

czające może być to stanowisko, 

które na zasadzie doświadczenia 

ocenić może inwestor i kierow-

nik budowy, jeśli zaś sprawa nie jest 

oczywista, rozstrzygające może być 

zdanie osoby trzeciej (biegłego, 

innego projektanta, który wyda opi-

nię i jest bezstronny) albo w ostatecz-

ności decydować będzie wyrok sądu, 

jeśli sprawa trafi do sądu.

Autor projektu, który w nieuzasadnio-

ny sposób blokuje realizację inwesty-

cji, liczyć się musi z odpowiedzialno-

ścią wobec inwestora, np. za szkodę, 

jaką wyrządził mu wskutek opóźnień 

realizacyjnych – na ogólnych zasadach 

deliktowej odpowiedzialności odszko-

dowawczej (art. 415 i nast. k.c.).

Oczywiście zastrzeżeń autora nie 

można lekceważyć, aby nie narazić się 

na zarzut naruszenia jego autorskich 

praw osobistych do projektu. Prawo 

autorskie dopuszcza jednak w wy-

jątkowych sytuacjach wprowadzanie 

zmian w projekcie mimo protestu jego 

autora (art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych – Dz.U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.).

Natomiast projektant sprawujący nad-

zór autorski odpowiadać może np. 

za odmowę uzgodnienia możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamien-

nych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, np. zgłoszonych przez 

kierownika budowy.

Jeśli autor projektu, który nadzoru 

autorskiego nie sprawuje, wchodzi 

na teren budowy i sprzeciwia się sta-

nowisku projektanta sprawującego 

nadzór autorski, kierownik budowy 

może zażądać, aby autor projektu 

odpowiednio sformalizował swo-

je stanowisko, najlepiej dokonując 

odpowiedniego wpisu w dzienniku 

budowy. Na przykład w przypadku 

wpisania do dziennika budowy żąda-

nia wstrzymania robót budowlanych, 

jeśli będzie to wpis nieuzasadniony, 

autor projektu narazić się może na 

odpowiedzialność związaną z nieuza-

sadnionym wstrzymaniem budowy 

(por. uwagi wyżej).

Jeśli natomiast autor projektu zgłasza 

na budowie ustne pretensje bez do-

konania wpisu w dzienniku budowy, 

kierownik budowy może sporządzić 

stosowną notatkę lub protokół, do-

kumentujący takie zdarzenie, najle-

piej podpisane przez wszystkich jego 

uczestników (świadków), co może 

zostać wykorzystane w razie ewen-

tualnego sporu w postępowaniu 

przed właściwym sądem jako dowód 

w sprawie.

 

Konflikt projektantów
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Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest 

stosowanie odpowiednich okien. Okno ener-

gooszczędne w ogólnym pojęciu jest oknem 

o dobrej izolacyjności termicznej. Ta cecha 

fizyczna stolarki okiennej, oznaczana współ-

czynnikiem Uw, podawana jest w informa-

cjach marketingowych jako wyróżniająca 

prezentowany produkt spośród wyrobów 

konkurencji. Przy obecnym poziomie techniki 

i własnościach komponentów stosowanych 

do produkcji stolarki, osiągnięcie termoizo-

lacjności okna na poziomie Uw = 0,7 lub  

0,5 W/(m²K) nie stanowi żadnego problemu.

Konieczność szukania oszczędności w zuży-

ciu energii, przez wbudowywanie w obiek-

tach nowoprojektowanych i remontowanych 

stolarki okiennej przyczyniającej się do ener-

gooszczędnego eksploatowania pomiesz-

czeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także 

pomieszczeń gospodarczych i produkcyj-

nych, uwzględniona została w przepisach 

wykonawczych dla budownictwa w wielu 

krajach Unii Europejskiej. Z kolei podanie 

konkretnych wymagań eksploatacyjnych 

dla okien, w powiązaniu z ich izolacyjnością 

termiczną, pozwoliło na określenie cech fi-

zycznych i mechanicznych stolarki przezna-

czonej dla domów pasywnych i energoosz-

czędnych.

Jakie są to cechy? Najistotniejsze to szczel-

ność na przepuszczalność powietrza i tem-

peratura na powierzchni wewnętrznej 

profilu przy określonej różnicy temperatury 

zewnętrznej oraz wewnętrznej. Każdy, kto 

uczestniczył w badaniu stolarki okiennej lub 

wie, jaki skutek wywołuje różnica ciśnienia, 

zauważy, jak przez nieszczelne okno prze-

nika w linii przylegania uszczelek powietrze 

(ciśnienie zewnętrzne – prędkość wiatru), 

które następnie wprowadza do wnętrza 

pomieszczenia wodę opadową. Zjawisko 

rozszczelnienia rozpoczyna się zazwyczaj 

od połowy wysokości konstrukcji w kierunku 

dolnego, poziomego elementu ramy (para-

petu, podłogi). Zmierzona wartość tempe-

ratury na powierzchni wewnętrznej okna, 

przy określonej w normie wartości tempera-

tury zewnętrznej i wewnętrznej (np. +20,0 

i –5,0), klasyfikuje konstrukcję jako okno pa-

sywne lub energooszczędne.

Wspomniany parametr zmusza do podejmo-

wania prac projektowych nad odpowiednią 

konstrukcją przekroju poprzecznego profilu, 

z którego powstanie rama okienna i rama 

skrzydła. Projektowanie przekroju poprzecz-

nego wprowadza, określony wymaganiami 

dla własności fizycznych i mechanicznych 

konstrukcji, rozstaw ścianek wewnętrz-

nych, rodzaj i miejsce zastosowania izolacji 

termicznej oraz zastosowanie technologii 

wspomagających: wklejania przeszklenia, 

wzmacniania powierzchni zewnętrznej pro-

filu włóknami naturalnymi lub sztucznymi, 

stosowania profili wykonanych na bazie 

mieszanek kompozytowych. Wymagania 

dotyczące właściwości eksploatacyjnych 

stolarki okiennej i powiązanych z nimi wła-

ściwości fizycznych stolarki energooszczęd-

nej zostały opracowane w sąsiadujących 

z Polską krajach. Norma zharmonizowana  

PN-EN 14351-1:2006 określa własności 

eksploatacyjne stolarki okiennej, odnosząc 

je do wymagań w danej strefie obciążenia 

wiatrem oraz wysokości konkretnego obiek-

tu. Normy powiązane, np. niemiecka EnEv, 

określają wymagania eksploatacyjne okien 

Przez własności eksploatacyjne i bezpieczeństwo 
użytkowania do energooszczędności stolarki okiennej
Energooszczędność w wymiarze 
globalnym, w wymiarze każdego 
gospodarstwa domowego  
– szukanie sposobów na 
oszczędność w zużyciu nośników 
energii. 
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energooszczędnych. Jest to trzecia klasa 

przepuszczalności powietrza okien monto-

wanych powyżej drugiej kondygnacji.

Ustawodawca w trosce o użytkownika połą-

czył, w celu nadania sensu energooszczęd-

ności, wymagania eksploatacyjne przepusz-

czalności powietrza z cechą fizyczną okna 

Uw = 1,30 (1,30 jest zapisem określonym 

ustawowo).

Jak jest w Polsce? Przede wszystkim nie ma 

żadnych uwarunkowań ustawowych ani 

technicznych, dotyczących wymagań dla 

tzw. okien energooszczędnych. Nie ma też 

ustawowych wymagań technicznych dla 

własności eksploatacyjnych stolarki okiennej. 

Nie ma też wymagań technicznych zwią-

zanych z bezpieczeństwem użytkowania  

stolarki.

Norma PN-EN 14351-1 obowiązuje od mar-

ca 2006 r. W zbiorze badań fakultatywnych 

określa ona zakres badań i klasyfikację wła-

sności eksploatacyjnych oraz mechanicznych 

stolarki, pozwalających na określenie jej 

przeznaczenia. Ważne jeszcze i stanowią-

ce odniesienie techniczne przy deklarowa-

niu własności stolarki okiennej Aprobaty  

Techniczne pozwalają na określenie, w rozu-

mieniu obowiązujących norm europejskich, 

tylko jednej własności eksploatacyjnej – 

szczelności na wodę opadową przy ciśnieniu 

próbnym 150,0 Pa (klasa 4A). Ciśnienie pro-

jektowe w pierwszej strefie obciążeń wiatrem  

(ok. 80% obszaru Polski) wynosi 385,0 Pa.

W jakiej roli stawiany jest użytkownik stolarki 

okiennej? Czy podejmując decyzję o jej za-

kupie w oparciu o materiały marketingowe, 

zawierające ogólne informacje techniczne 

i cenę, klient dokonuje korzystnego dla sie-

bie wyboru?

Brak uregulowań ustawowych, skonkretyzo-

wanych działań opiniotwórczych ze strony 

polskich instytutów i laboratoriów notyfiko-

wanych, brak określania w projektach oraz 

w specyfikacjach przetargowych wymagań 

odnośnie własności eksploatacyjnych i me-

chanicznych okien nie ułatwia dokonania 

wyboru produktów o odpowiednich ce-

chach i bezpiecznych w użytkowaniu.

To klient precyzuje wymagania dotyczące 

okien i drzwi. W celu lepszego zrozumienia 

jego potrzeb, w firmie Veka stworzyliśmy 

określone procedury, które kierujemy do 

producentów, wykonujących okna na na-

szych profilach. Są to:

■ system wiarygodnego i bezpiecznego de-

klarowania własności stolarki okiennej do 

znaku CE;

■ odpowiedzialność za komponenty wcho-

dzące w skład konstrukcji okiennej. Dekla-

racje zgodności producentów komponen-

tów oparte na dokumentacji technicznej 

opisującej wyrób (badania wg norm eu-

ropejskich, informacje o cechach wyrobu 

– uszczelki, okucia, silikony, podkładki 

podszybowe, wzmocnienia stalowe);

■ badania okresowe produktów naszych 

producentów potwierdzające wiarygod-

ność deklarowanych cech wyrobu;

■ systemową kontrolę produkcji stolarki 

okiennej, potwierdzającą swoimi zapisa-

mi zgodność cech wyrobu z seryjnej pro-

dukcji z cechami wyrobu przebadanego 

w ramach badań ITT;

■ bezpieczeństwo użytkowania stolarki po-

twierdzone badaniami własności mecha-

nicznych stolarki okiennej.

Szczegółowe informacje na www.veka.pl, 

w zakładce „znak CE”.

W naszym rozumieniu okno energooszczęd-

ne to okno o własnościach eksploatacyjnych 

odpowiednich dla strefy obciążenia wiatrem 

oraz wysokości obiektu, okno bezpieczne 

w użytkowaniu, którego własności mecha-

niczne są potwierdzone badaniami. Wreszcie 

okno wykonane z komponentów o cechach 

zapewniających jego wieloletnią eksploatację 

oraz o zgodnej z wymaganiami użytkownika 

izolacyjności termicznej i akustycznej.

Aleksander Majer
Doradztwo Techniczne Veka Polska

VEKA Polska Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 71
96-100 Skierniewice
tel.: (46) 834 44 00, 834 44 34
fax: (46) 834 44 74
e-mail: info_veka_pl@veka.com
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wydarzenia

■ w kategorii „obiekty 
mieszkalne” – moder-

nizacja i adaptacja pralni 

garnizonowej na budy-

nek mieszkalny, ul. To-

ruńska 45B, Bydgoszcz;

■ w kategorii „obiek-
ty zabytkowe” – mo-

dernizacja zabytko-

wego budynku „Biały 

Spichrz”, Dom Młyna-

rza, Czerwony Spichrz, 

Kamienica, ul. Mennica 2, 7, 8, 8A;

■ w kategorii „obiekty kultury”  

– modernizacja i adaptacja kamie-

nicy na Centrum Kultury, ul. Dą-

browszczaków 3, Olsztyn;

■ w kategorii „obiekty szkolnictwa”  

– modernizacja Szkoły Podstawowej  

nr 42, ul. Balkonowa 2/4, Warszawa;

■ w kategorii „obiekty ochrony śro-
dowiska, przemysłowo-iżynieryj-
ne” – modernizacja hali produkcyjnej 

H-2, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec;

■ w kategorii „termorenowacje 
i elewacje” – restauracja zabytko-

wej elewacji budynku, ul. Dyrekcyj-

na 9, Katowice;

■ w kategorii „obiekty zdrowia 
i opieki społecznej” – moderni-

zacja obiektów Szpitala Miejskie-

go im. Alfreda Sokołowskiego, 

ul. Mieszka I 7, Świnoujście;

■ w kategorii „drogi i obiekty mosto-
we” – modernizacja skrzyżowania 

drogi krajowej nr 46 z łącznicą węzła 

„PRĄDY” Autostrady A-4, Opole; 

■ w kategorii „rewitalizacje obsza-
rów i zespołów urbanistycz-
nych” – rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych po byłej cegielni 

na Centrum Integracji Społecznej,  

ul. Galicyjska 17A, Zielonki;

■ w kategorii „obiekty użyteczności 
publicznej” – modernizacja budyn-

ku biurowego Red Tower, ul. Piotr-

kowska 148/150, Łódź;

■ w kategorii „obiekty sakralne”  

– renowacja Klasztoru Sióstr Klarysek, 

Plac Świętej Kingi 1, Stary Sącz;

■ w kategorii „tereny zielone”  
– ul. Śląska 11/13, Częstochowa;

■ w kategorii „obiekty hotelarsko- 
-turystyczne” – modernizacja 

Dworku „Róża Poraja”, Budziejewo 1,  

gm. Mieścisko.

XIII edycja Ogólnopolskiego  
Konkursu „Modernizacja Roku” 
27 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście 
wręczono nagrody laureatom Konkursu „Modernizacja Roku”. 

Tytuł „Modernizacja Roku 2008” w kategorii „obiekty mieszkalne” za modernizację i adaptację pralni 
garnizonowej na budynek mieszkalny (ul. Toruńska 45B, Bydgoszcz)

Tytuł „Modernizacja Roku 2008” w kategorii 
„termorenowacje i elewacje” za restaurację zabytkowej 
elewacji budynku (ul. Dyrekcyjna 9, Katowice)

Celem Konkursu jest nagrodzenie naj-

lepszych modernizacji budowlanych 

w Polsce, jak również promocja inicjatyw 

i dokonań dotyczących remontów oraz 

modernizacji budynków zabytkowych, 

budownictwa mieszkaniowego, budyn-

ków użyteczności publicznej, obiektów 

przemysłowych i inżynieryjnych; obiek-

tów szkolnictwa podstawowego, śred-

niego i wyższego, obiektów kultury, 

sportu, zdrowia i rekreacji oraz obiektów 

ochrony środowiska. Do I etapu Konkur-

su „Modernizacja Roku 2008” zgłoszono 

702 obiekty, spośród których do finału 

zakwalifikowały się 73 obiekty z terenu 

całej Polski.

„Modernizacja Roku 2008”
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Od 2 do 4 września br. Politechnika War-

szawska gościła kilkuset uczestników 

I Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres, 

stanowiący główne wydarzenie obcho-

dów 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich (SEP), odbywał się pod hasłem 

„Elektryka polska – tradycja, teraźniejszość 

i przyszłość”. Jak podkreślał w powital-

nym przemówieniu Jerzy Barglik – prezes 

SEP, podstawowym celem Kongresu było 

określenie stanu elektryki w naszym kraju 

na początku XXI w. oraz sformułowanie 

wniosków dotyczących kierunku rozwo-

ju elektryki w Polsce i „przekazanie tych 

wniosków władzom z nadzieją, że zosta-

ną zrozumiane i wysłuchane”.

Obrady kongresu obejmowały bloki te-

matyczne poświęcone: elektroenergetyce, 

elektrotechnice, elektronice i automaty-

ce, telekomunikacji, informatyce, historii 

elektryki oraz problemom nauki i kształ-

cenia elektryków. 

Wiele miejsca poświęcono elek-

troenergetyce z racji wielkich wy-

zwań stojących przed Polską w związku 

z wdrożeniem dyrektywy UE w sprawie 

efektywności końcowego wykorzysta-

nia energii i usług energetycznych oraz 

z zapewnieniem krajowi bezpieczeństwa 

energetycznego. Dyskutowano nad wpro-

wadzeniem mechanizmu białych certy-

fikatów, budową elektrowni jądrowej, 

rozwojem odnawialnych źródeł energii, 

unowocześnianiem oświetlenia. 

Gościem sesji zatytułowanej „Energety-

ka jądrowa dla Polski” była podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna 

Trojanowska, która omówiła założenia 

Programu Polskiej Energetyki przygoto-

wywanego w ministerstwie. Prof. Zdzi-

sław Celiński z Politechniki Warszawskiej 

przedstawił korzyści wynikające z wdro-

żenia energetyki atomowej w naszym 

kraju i przekonywał, że „już dzisiaj cena 

energii z elektrowni jądrowej jest tańsza 

niż z węglowej”. 

(KW)

I Kongres 
Elektryki Polskiej
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SIErPIEń

19.08.2009

ogłoszono

Ustawę z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) 

Nowelizacja ma na celu uporządkowanie obecnego stanu prawnego i usunięcie istniejących między poszczególnymi 
regulacjami niespójności oraz usunięcie wątpliwości w stosowaniu niektórych przepisów ustawy. Wprowadzono 
także nowe rozwiązania dotyczące hipoteki. Zlikwidowano podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Będzie jeden 
rodzaj hipoteki zabezpieczającej zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe. Jedną hipoteką będzie można 
zabezpieczyć wiele wierzytelności. Wprowadzono także możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytel-
ności przysługujących kilku wierzycielom. Trzeba będzie wówczas ustanowić administratora hipoteki. Wprowadzo-
no nową instytucję rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. W razie wygaśnięcia hipoteki właściciel 
nieruchomości będzie mógł ustanowić w tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nią za zgodą uprawnionego 
którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. Zgodnie z nowelizacją dłużnik hipoteczny będzie miał roszcze-
nie o zmniejszenie sumy hipotecznej, jeśli zabezpieczenie hipoteczne będzie nadmierne. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 20 lutego 2011 r. 

Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 53/09)

Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo własności nieruchomości, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej w try-
bie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781), stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu 
przed powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości i prawo własności 
posadowionych na niej budynków (art. 33 pkt 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 20 stycznia 2005 r.).

21.08.2009

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania 
marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne  
zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 124, poz. 1033) 

Rozporządzenie określa sposób przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska, a także terminy ich przedkładania, formę, układ oraz wymagane techniki przedkładania. Informacje te 
przedkłada wójt, burmistrz lub prezydent miasta do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu 
na dzień 31 grudnia. Straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 paździer-
nika 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439).

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz.U. Nr 124, poz. 1034)

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez marszałka województwa rejestru urządzeń, w których PCB były 
lub są wykorzystywane, i substancji zawierających PCB.

27.08.2009

Sejm uchwalił

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sejm odrzucił poprawkę Senatu, który proponował, aby świadectwo charakterystyki energetycznej było przy sprze-
daży lub wynajmie lokalu „udostępniane do wglądu”, uzasadniając, iż takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami 
UE, które nakazują „udostępnienie” świadectwa charakterystyki energetycznej, co jest pojęciem zakresowo szerszym 
od pojęcia „udostępnienie do wglądu”. W przypadku „udostępnienia do  wglądu” nie ma możliwości zrobienia 
kopii świadectwa czy też sprawdzenia jego prawdziwości, co uniemożliwia udostępnienie tego świadectwa. Pozo-
stałe poprawki Senatu zostały przyjęte przez Sejm. Nowelizacja przewiduje m.in., że uprawnienia do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków będą posiadały osoby, które ukończyły studia magisterskie lub 
inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Ustawę przekazano prezydentowi do podpisu.

Kalendarium
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WrzESIEń

1.09.2009

wpłynął do Sejmu 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ma na celu implementację do prawa krajowego postanowień Dy-
rektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 r. zmieniającej Dyrektywy Rady 89/665/EWG 
i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. 
Termin wdrożenia dyrektywy upływa w dniu 20 grudnia 2009 r. Projekt zakłada skrócenie czasu trwania procedury od-
woławczej. Przewiduje się rezygnację z protestu wnoszonego do zamawiającego. Odwołanie będzie wnoszone przez 
wykonawcę bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie określonym ustawą, w formie pisemnej lub elek-
tronicznej. Skróceniu ma ulec także czas na złożenie oferty – dla postępowań o większych wartościach termin zostanie 
skrócony z 29 dni do 22 dni, natomiast dla mniejszych wartości na roboty budowlane z 20 dni do 14. Rozwiązania te 
mają na celu umożliwienie zamawiającym udzielającym zamówień publicznych o największych wartościach zawieranie 
umów w przetargu nieograniczonym w terminie 60 dni od dnia wszczęcia postępowania, nawet gdy wykonawca sko-
rzysta z prawa do wniesienia odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej. Ponadto projekt precyzuje okres zawiesze-
nia możliwości zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogranicza możliwość unieważnienia umowy 
o zamówienie publiczne jedynie do przypadków rażącego naruszenia prawa. Będzie możliwe zastąpienie unieważnienia 
umowy nałożeniem kar alternatywnych, jeżeli utrzymanie w mocy umowy będzie leżało w interesie publicznym.

3.09.2009

weszła w życie

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 143, poz. 1164)

Ustawa rozszerza katalog źródeł finansowania Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o pożyczki z budżetu pań-
stwa. Ponadto wprowadzono rozwiązania, które mają przyczynić się do podniesienia atrakcyjności, dla przyszłych 
nabywców, obligacji emitowanych na rzecz KFD.

8.09.2009

ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (Mon. Pol. Nr 57, poz. 780)

Obwieszczenie określa stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010. 

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 144, poz. 1182) 

Rozporządzenie określa sposób przygotowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz 
wzory dokumentów stosowanych w trakcie kontroli, tj. wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli, wzór 
protokołu kontroli oraz wzór protokołu oględzin wyrobu budowlanego. Przepisy mają na celu zapewnienie jed-
noznacznego określania zakresu i czasu trwania kontroli, identyfikacji organu kontrolującego i osób wykonujących 
czynności kontrolne, a także identyfikacji kontrolowanego oraz wyrobów budowlanych. 

10.09.2009 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji obję-
tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 136, poz. 1120). 

Rozporządzenie określa dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji: rodzaje instalacji objętych 
systemem, wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem, długość okresu 
rozliczeniowego, substancje objęte systemem oraz współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obliczania ekwiwa-
lentu. Długość okresu rozliczeniowego dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji wynosi 5 lat. 
Obejmuje on okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

15.09.2009

ogłoszono

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2009 r., sygn. akt P 33/07  

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące charakteru 
decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie 
bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 
64 ust. 2 konstytucji. TK stwierdził, że decyzja wojewody, o której mowa w art. 73 ust. 3 ww. ustawy (tj. decyzja stwierdzająca 
przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego), ma 
charakter deklaratoryjny, potwierdza bowiem, że konkretna nieruchomość została wywłaszczona z dniem 1 stycznia 1999 r. 
W odrębnym zaś postępowaniu, tylko na wniosek byłego właściciela takiej nieruchomości, starosta orzeka o wysokości odszkodo-
wania za utraconą własność. TK stwierdził, że wskazane sprawy administracyjne są niezależne, co powoduje, iż brak jest bezpo-
średniego związku decyzji wojewody wydawanej na podstawie art. 73 ust. 3 przepisów wprowadzających z możliwością złożenia 
wniosku o odszkodowanie. Wszystkie osoby, które utraciły własność nieruchomości, miały możliwość zgłoszenia w określonym 
terminie roszczenia odszkodowawczego niezależnie od tego, czy została w tym okresie wydana decyzja wojewody.
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Aneta Malan-Wijata

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do two-
rzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. Nr 141, poz. 1154) 

Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń, formy przedkładania sprawozdania oraz wymagane techniki przedkładania sprawozdania. Straciło 
moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie MŚ z 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawoz-
dania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. Nr 187, poz. 1341).

18.09.2009

weszła w życie

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070)

Ustawa określa: zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zadania Krajowego ośrodka bilansowania 
i zarządzania emisjami, zasady funkcjonowania Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, zasady funkcjonowania 
Krajowego rejestru jednostek Kioto oraz obrotu i zarządzania tymi jednostkami, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zie-
lonych inwestycji oraz Rachunku klimatycznego, warunki i zasady realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium RP oraz 
warunki i zasady realizacji poza terytorium RP projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu czystego rozwoju.

19.09.2009

weszła w życie

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz.U. Nr 144, poz. 1179)

Zmiana polega na dodaniu nowej podstawy wyłączenia sędziego od orzekania w postępowaniu sądowym. Sędzia, który 
orzekał w postępowaniu sądowym w sprawie skargi na decyzję, nie będzie mógł orzekać w postępowaniu sądowym doty-
czącym tej samej sprawy po wznowieniu postępowania administracyjnego. Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. (sygn. akt SK 6/07) stwierdzającego niezgodność z konstytucją art. 18 § 1 
pkt 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim pomijał jako podstawę wyłącze-
nia sędziego od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym, toczącym się po wznowieniu postępowania administracyj-
nego, jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie dotyczącej decyzji wydanej we wznawianym postępowaniu.  

REKLAMA
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NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE: POLSKIE NORMY I POPRAWKI Z ZAKRESU BUDOWNICTWA  
(W OKRESIE: OD 13 SIERPNIa DO 11 WRZEśNIa 2009 R.)

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

1
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 3-1: Wieże, maszty i kominy 
– Wieże i maszty

– 2009-08-31 128

2 PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-1: Silosy PN-EN 1993-4-1:2007 (oryg.) 2009-09-10 128

3
PN-EN 13126-7:2009
Okucia budowlane – Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi 
balkonowych – Część 7: Zatrzaski zapadkowe

PN-EN 13126-7:2007 (oryg.) 2009-08-14 169

4 PN-EN 14648:2009
Okucia budowlane – Okucia do okiennic – Wymagania i metody badań PN-EN 14648:2007 (oryg.) 2009-08-13 169

5 PN-EN 14516:2008/Ap1:2009
Wanny do użytku domowego – 2009-08-14 197

6
PN-EN 12697-41:2009
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu

PN-EN 12697-41:2005 (oryg.) 2009-08-12 212

*Numer komitetu technicznego.
Ap – poprawka krajowa do normy (wynika z pomyłki popełnionej w trakcie wprowadzania Normy Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. błędy 
tłumaczenia, lub niemerytorycznych pomyłek powstałych przy opracowaniu normy krajowej, zauważonych po jej publikacji).

NORMy EUROPEjSKIE I ZMIaNa Z ZaKRESU BUDOWNICTWa UZNaNE (W jęZyKU ORygINałU) Za POLSKIE 
NORMy (W OKRESIE: OD 4 LIPCa DO 12 SIERPNIa 2009 R.)

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

uznania
KT*

1 PN-EN 13226:2009
Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami (oryg.) PN-EN 13226:2004 1)  2009-08-28 100

2
PN-EN 933-10:2009
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek 
– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (oryg.)

PN-EN 933-10:2002 2)  2009-08-28 108

3
PN-EN 1097-8:2009
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności 
kamienia (oryg.)

PN-EN 1097-8:2002 2)  2009-08-28 108

4
PN-EN 933-9:2009
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek 
 – Badanie błękitem metylenowym (oryg.)

PN-EN 933-9:2001 2)   2009-08-28 108

5 PN-EN 14618:2009
Konglomeraty kamienne – Terminologia i klasyfikacja (oryg.) PN-EN 14618:2006 2)   2009-08-28 108

6
PN-EN 1090-1:2009
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności  
elementów konstrukcyjnych (oryg.)

– 2009-08-28 128

7 PN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009 
Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych – Część 1-1: Reguły ogólne (oryg.) – 2009-08-28 128

8
PN-EN 15254-2:2009 
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej – Ściany nienośne – Część 2: 
Ściany murowane i wykonywane z bloków gipsowych (oryg.)

– 2009-08-28 180

9 PN-EN 15466-1:2009 
Podkłady pod zalewy szczelin na zimno i na gorąco – Część 1: Określanie jednorodności (oryg.) – 2009-08-28 212

10
PN-EN 15466-2:2009 
Podkłady pod zalewy szczelin na zimno i na gorąco – Część 2: Określanie odporności na 
substancje alkaiczne (oryg.)

– 2009-08-28 212

11
PN-EN 15466-3:2009
Podkłady pod zalewy szczelin na zimno i na gorąco –  Część 3: Określanie zawartości ciał 
stałych i zdolność do odparowania części lotnych (oryg.)

– 2009-08-28 212

12
PN-EN 14188-4:2009
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe –  Część 4: Wymagania dla podkładów używanych  
w zalewanych złączach (oryg.)

– 2009-08-28 212

13 PN-EN 13941:2009 
Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych (oryg.) PN-EN 13941:2006 2)   2009-08-28 279

14 PN-EN 15544:2009 
Piece kaflowe – Metody obliczeniowe (oryg.)                                                       – 2009-08-12 279

* Numer komitetu technicznego.
1)  Norma ważna do 30 listopada 2009 r.
2)  Norma ważna do 31 stycznia 2010 r.
A – zmiana europejska do normy. Wynika z pomyłek merytorycznych popełnionych w trakcie wprowadzania Normy Europejskiej, zauważonych po jej 
opublikowaniu. Jest wprowadzana jako  identyczna do zbioru Polskich Norm lub włączana do treści normy podczas jej tłumaczenia na język polski.
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ANKIETA POWSZECHNA 

Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: www.pkn.pl/index.php?pid=b8f80c2e987. Przedstawiony wykaz projektów PN jest 
oficjalnym ogłoszeniem ich ankiety powszechnej.
Uwagi do prPN-prEN należy zgłaszać na specjalnych formularzach, których szablony, instrukcje ich wypełniania są dostępne na stronie 
internetowej PKN, w czytelniach PKN oraz w czytelniach Punktów Informacji Normalizacyjnej (PIN). Adresy ich są dostępne na stronie 
internetowej PKN www.pkn.pl.
Ewentualne uwagi prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zespołu Budownictwa: zbdsekr@pkn.pl.
Ankieta obejmuje projekty Polskich Norm – tłumaczonych na język polski (wcześniej uznane za Polskie Normy w oryginalnej wersji 
językowej), w których opiniowaniu na etapie projektu Normy Europejskiej Polska nie brała udziału (prPN-EN), oraz projekty Norm 
Europejskich, które są traktowane jako projekty przyszłych Polskich Norm (prEN = prPN-prEN). 

Janusz Opiłka
dyrektor Zespołu Budownictwa
Polski Komitet Normalizacyjny

OPUBLIKOWaNE W jęZyKU POLSKIM WażNE DLa BRaNży BUDOWLaNEj EUROPEjSKIE  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE*

Lp. Numer i tytuł specyfikacji Data publikacji KT**

1 PKN-CEN/TS 15117:2009
Przewodnik po zasadach zastosowania bezpośredniego i rozszerzonego 2009-07-16 180

2 PKN-CEN/TS 15447:2009
Montaż i mocowanie w badaniach reakcji na ogień zgodnych z dyrektywą Wyroby budowlane 2009-07-15 180

3 PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 1: Oznaczanie wilgotności 2009-08-10 254

4 PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych 2009-08-13 254

5 PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej – Metoda piknometru 2009-08-14 254

6 PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego 2009-08-21 254

7 PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 5: Badanie edometryczne gruntów 2009-08-21 254

8 PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym 2009-08-07 254

9
PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych 
w jednoosiowym stanie naprężenia

2009-08-17 254

10
PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie 
trójosiowego ściskania bez odpływu wody

2009-08-07 254

11
PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania 
po nasyceniu wodą

2009-08-10 254

12 PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania 2009-08-11 254

13
PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie 
hydraulicznym

2009-08-11 254

14 PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 12: Oznaczanie granic Atterberga 2009-08-11 254

* Specyfikacja Techniczna (TS), zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC, część 3, to:
dokument przyjęty przez CEN/CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny/ Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), który w przyszłości może 
być uzgodniony jako Norma Europejska, ale dla którego obecnie:

nie można było uzyskać wymaganego poparcia dla zatwierdzenia go jako Normy Europejskiej, ■
są wątpliwości, czy osiągnięto konsens, ■
tematyka jest nadal w trakcie rozwoju technicznego lub ■
istnieje inny powód uniemożliwiający opublikowanie dokumentu bezpośrednio jako Normy Europejskiej. ■

** Numer komitetu technicznego.
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Ponieważ usług nie da się zobaczyć, a wiel-

ce prawdopodobne, że Klient będzie z nich 

korzystał tylko raz, „pierwsze skrzypce” odgry-

wa reputacja profesjonalisty (fi rmy lub osoby), 

który będzie te usługi świadczył. Potwierdzają 

to badania — menedżerowie kupujący usługi 

profesjonalistów, zapytani o sposób, w jaki 

wybierają te usługi, niemal jednogłośnie (90%) 

odpowiedzieli, że opierają się na reputacji pre-

ferowanego dostawcy. 

Spośród sposobów badania tej reputacji dwa 

odgrywają największe znaczenie dla badanych. 

Pierwszy z nich manifestuje się w odpowiedzi 

„wcześniej o nim słyszałem”, drugi to „polecono 

mi go”. Żaden z tych sposobów badania reputa-

cji nie jest nowatorski, ani odkrywczy. Nowator-

skie za to są metody, jakich ankietowani używają 

do przeprowadzenia swoich analiz.

Dawniej, aby „być znanym” należało budo-

wać swoją markę dużym nakładem sił i środków. 

Adwokat-gwiazda to taki, który zajął się sprawą, 

którą potem zainteresowały się media. Z kolei 

architekt-gwiazda to taki, który zaprojektował 

znany wszystkim budynek (jak choćby teatr czy 

opera w dużym mieście). Jednak temat taki nie 

jest „nośny” dla mediów, więc dany architekt 

sam musiał mozolnie „budować” w innych 

świadomość swojego sukcesu. Mógł robić to 

z pomocą tradycyjnej reklamy, mógł korzystać 

z „poczty pantofl owej” w środowisku… Tak czy 

inaczej oba sposoby wymagały znacznych na-

kładów czasu i/lub pieniędzy.

Z kolei polecenie danego profesjonalisty innym 

wykonawcom wymaga posiadania rozbudowa-

nej sieci kontaktów. Stworzenie takiej sieci wy-

maga czasu, a do tego podlega ograniczeniom 

terytorialnym — ciężko jest być na wszystkich 

imprezach branżowych, nie zawsze opłaca się 

jeździć na drugi koniec kraju. Te ograniczenia są 

często barierą nawiązania nowych, skutecznych 

kontaktów biznesowych.

Internet z jego łatwością publikowania in-

formacji dostępnych dla całego świata zabrał 

mass mediom monopol na tworzenie „gwiazd” 

znanym wszystkim. Witryna internetowa fi rmy 

architektonicznej czy kancelarii adwokackiej 

dostarcza informacje każdemu, niezależnie od 

położenia geografi cznego. Niestety, łatwość pu-

blikacji stworzyła także problem, którego wcze-

śniej nie było: informacji jest za dużo, a czas na 

ich konsumpcję pozostał ten sam — pomimo 

postępu technologii doba ma nadal 24 godziny.

Jeśli zatem zamierzamy publikować informa-

cje o naszej działalności przez internet, należy 

się poważnie zastanowić nad tym, gdzie zamie-

rzamy je publikować. Informacje rozproszone są 

ciężkie do odnalezienia i porównania, dlatego 

własna witryna nie jest dobrym miejscem do 

budowania reputacji — gdyby na konferencji 

branżowej każdy gość chwalił się swoimi doko-

naniami we własnym pokoju, uczestnicy nic by 

z niej nie wynieśli. Odpowiednikiem „wspólnej 

przestrzeni” na sali konferencyjnej są w interne-

cie wortale tematyczne, gromadzące społecz-

ności zainteresowane taką, a nie inną tematyką. 

Wortal, w przeciwieństwie do portalu (który ma 

niewiele informacji, ale za to z wielu dziedzin) 

koncentruje się na przedstawieniu maksymalnej 

liczby informacji z jednej dziedziny. 

W internecie od dawna już istnieją wortale zo-

rientowane na budowanie sieci kontaktów zawo-

dowych (jak LinkedIn czy polski GoldenLine) oraz 

prywatnych (Facebook, czy polski nasza-klasa), 

jednak okazuje się, że społeczności w nich zgro-

madzone są zbyt szerokie, by skutecznie budo-

wać reputację. Jak w każdej branży, także i tu 

pojawia się potrzeba specjalizacji, dostosowania 

narzędzi oferowanych przez wortal do potrzeb 

konkretnej grupy użytkowników. 

USPRO staje naprzeciw tym wyzwaniom. 

To wortal zorientowany na budowanie reputa-

cji i tworzenie zawodowej sieci kontaktów dla 

konkretnej grupy użytkowników — profesjonali-

stów prowadzących wszelkiego rodzaju projekty 

(budowlane, architektoniczne, przemysłowe czy 

energetyczne). Oprócz standardowych narzędzi, 

takich jak sieci kontaktów czy fora dyskusyjne 

(znanych z innych wortali tego typu), posiada 

dedykowane narzędzia, jak rekomendacje, prze-

targi i zespoły projektowe — te docenią właśnie 

profesjonaliści.

Najważniejszą jednak zaletą USPRO jest 

bardzo precyzyjnie sprofi lowana społeczność. 

Zaproszenia do USPRO otrzymują tylko uczest-

nicy rynku usług projektowych, dzięki czemu 

wszyscy zainteresowani gromadzą się w jednym 

miejscu, niczym na porządnie zorganizowanej 

konferencji. Jeśli jesteś profesjonalistą lub ich 

zatrudniasz (pośrednio albo bezpośrednio), nie 

możesz tej konferencji przegapić.

Kiedy Klient lub fi rma kupuje profesjonalne usługi, takie jak usługi architekta, 
budowlańca czy adwokata, przy ich wyborze kieruje się zupełnie innymi 
kryteriami, niż przy zakupie materialnych dóbr, jak samochody czy materiały 
budowlane. Dlatego budowanie silnej pozycji na rynku profesjonalnych usług 
wymaga innych narzędzi i innego podejścia, niż w przypadku sprzedaży 
tradycyjnych produktów.

Zarządzanie 
reputacją oraz siecią 
kontaktów online

www.uspro.pl



40
iNŻYNier BudowNictwa

ekonomika w budownictwie

Pod koniec drugiej dekady września br., 

GUS ogłosił już wstępne wyniki badań, 

dotyczące dynamiki produkcji budowlano-

-montażowej notowane w sierpniu 2009 r.  

Zaprezentowane dane podobnie jak mie-

siąc temu zaskoczyły uczestników rynku 

budowlanego oraz  prognostów. Produk-

cja budowlano-montażowa (w cenach sta-

łych), obejmująca roboty o charakterze in-

westycyjnym i remontowym, zrealizowana 

w Polsce przez przedsiębiorstwa budow-

lane zatrudniające powyżej 9 osób, była 

w lipcu 2009 r. o 10,7% wyższa niż przed 

rokiem, a w sierpniu aż o 11,0%. W po-

równaniu z czerwcem 2009 r. produkcja 

w lipcu była o 5,5% większa, natomiast 

w sierpniu br. w stosunku do lipca tego 

roku spadła jedynie o 0,8%. 

W lipcu 2009 r. wzrost poziomu zre-

alizowanych robót odnotowano we 

wszystkich działach budownictwa, w 

sierpniu już tylko w jednostkach zajmu-

jących się głównie robotami związanymi 

z budową obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej (41,4%). Spadki wystąpiły w 

podmiotach, których podstawowym ro-

dzajem działalności są roboty budowla-

ne związane ze wznoszeniem budynków 

(–4,6%) oraz roboty budowlane specjali-

styczne (–1,2%), np. rozbiórka obiektów 

budowlanych i przygotowanie terenu 

pod budowę, realizacja robót instalacyj-

nych, wykończeniowych. 

Na razie jednak informacje te należy trakto-

wać z pewnym dystansem. Do końca roku 

pozostało jeszcze kilka miesięcy, rynek jest 

mało stabilny, wyniki produkcji przemysło-

wej oraz notowania walutowe, które mają 

wpływ na ceny materiałów budowlanych, 

skaczą i są mało przewidywalne. Niezaprze-

czalny jest natomiast fakt, że koszty wyko-

nawstwa budowlanego spadają, co powin-

no sprzyjać ożywieniu rynku inwestycyjnego. 

Na potrzeby artykułu przeanalizowano 

zbiór danych otrzymanych w wyniku kal-

kulacji kilkudziesięciu budynków należących 

do trzech grup rodzajowych obiektów, pod 

kątem ruchu cen na przestrzeni czterech 

lat. Jak widać z zestawienia, w ostatnich 

trzech kwartałach 2009 r. wskaźniki ceno-

we charakterystyczne dla obiektów ogółem 

spadły, w zależności od rodzaju budynków 

od 0,57% do 2,23%. Ten fakt spowodo-

wany jest wieloma czynnikami. Jednym 

z nich jest wzmożona konkurencyjność firm 

budowlanych, które starają się pozyskać 

zamówienia za wszelką cenę. Rok temu tę 

barierę w prowadzeniu działalności budow-

lano-montażowej wskazywało tylko 49% 

badanych przedsiębiorstw, w lipcu 2009 r. 

było to już 61%, a w sierpniu br. 63%. 

Z konkurencyjnością powiązana jest bariera 

dotycząca niedostatecznego popytu, któ-

ra wzrosła ostatnio w znaczącym stopniu 

(21% w sierpniu 2008 r., 46% w sierpniu 

2009 r.). Przedsiębiorcy mogą zmniejszać 

swoje koszty dzięki zmianom zachodzą-

cym na rynku pracy. Już tylko w niewielkim 

stopniu mówi się o niedoborze wykwalifi-

kowanych pracowników (52% przedsię-

biorców zgłaszało ten problem w sierpniu 

2008 r., rok później tylko 21%), co wiąże się 

w sposób oczywisty ze zmniejszeniem kosz-

tów zatrudnienia (60% przedsiębiorców 

miało ten problem w ubiegłym roku, 51% 

w sierpniu tego roku). Obniżaniu kosztów 

przez firmy budowlane sprzyja zmniejszony 

popyt na materiały budowlane i zmniejsza-

nie cen przez producentów. 

Efekty skomplikowanych powiązań eko-

nomiczno-gospodarczych, mających 

miejsce na naszym rynku budowlanym, 

dokumentują zaprezentowane w artykule 

zmiany wskaźników cenowych odnoszące 

się do poszczególnych grup rodzajowych 

obiektów budowlanych. 

Wskaźniki cenowe wyrażone są w pro-

centach i odnoszą się każdorazowo do 

poprzedniego kwartału, któremu nadaje 

Ceny i koszty w budownictwie  
– III kwartał 2009 r. 

Wskaźniki cenowe i ich zmiany dla grup rodzajowych obiektów

Grupa rodzajowa  
obiektów i stany robót

IV kw.  
2005

zł/m2 p.u.

Wskaźniki cenowe – % 

IV kw.  
2006

IV kw.  
2007

IV kw.  
2008

III kw.  
2009

Budynki wielorodzinne

stan surowy podziemia 306,66 105,30 125,73 112,44 96,80

stan surowy nadziemia 644,01 107,90 130,12 110,49 96,65

stan wykończeniowy 793,03 105,89 122,82 111,61 99,93

instalacje 349,22 107,19 120,10 109,88 98,88

obiekt ogółem 2092,92 106,64 125,05 111,09 98,25

Budynki jednorodzinne

stan surowy podziemia 400,59 105,28 136,10 106,98 98,05

stan surowy nadziemia 825,66 106,16 131,85 106,84 97,25

stan wykończeniowy 805,97 104,24 119,96 111,06 97,20

instalacje 396,13 102,41 114,53 109,96 99,96

obiekt ogółem 2420,55 104,77 125,88 108,64 97,77

Budynki handlowo-usługowe

stan surowy podziemia 150,13 104,26 117,82 110,69 96,98

stan surowy nadziemia 542,44 106,22 122,93 110,53 99,36

stan wykończeniowy 486,66 105,18 125,18 112,57 99,58

instalacje 270,03 103,61 112,96 108,42 100,72

obiekt ogółem 1449,27 105,18 121,33 110,89 99,43
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się wartość 100%. Stąd też 

dany wskaźnik określa za-

wsze procent zmiany cen 

w stosunku do poprzednie-

go kwartału. Aby wyznaczyć 

wskaźnik dla okresów dłuż-

szych niż kwartał, wystarczy 

przemnożyć przez siebie 

wskaźniki kwartalne w od-

powiednim przedziale cza-

sowym, pamiętając, że są to 

wskaźniki procentowe. 

Tak np. dla grupy budynków 

wielorodzinnych wskaźnik 

wzrostu ceny od IV kwartału 

2005 r. do np. III kwartału 

2009 r. dla stanu surowego 

podziemia stanowić będzie 

iloczyn: 

1,05300 x 1,2573 x 1,1244  

x 0,9680 = 1,4410, tzn. 144,10%

Dla umożliwienia przeliczeń wartościo-

wych w kolumnie dotyczącej IV kwartału 

2005 r. podano wskaźniki cenowe od-

niesione do jednostek charakterystycz-

nych wybranych obiektów. Tak więc cenę 

1 m2 p.u. stanu surowego podziemia bu-

dynków wielorodzinnych w III kwartale 

2009 r. obliczy się jako iloczyn: 

306,66 zł/m2 p.u. x 1,4410  

= 441,90 zł/m2 p.u.

Jak widać z zestawienia, po szalonych 

podwyżkach cen robót budowlanych 

w roku 2007, rok 2008 charakteryzował 

się wyhamowywaniem tempa wzrostu, 

a ostatnie trzy kwartały 2009 r. to już ewi-

dentne spadki cenowe, które jeszcze bar-

dziej mogą się pogłębić z końcem roku.

Zainteresowanych szczegółami zaprasza-

my do zapoznania się z wydawnictwami: 

IWNB – informacyjny zestaw wskaźników 

nakładów na obiekty budowlane oraz 

WRC – wskaźniki ruchu cen obiektów 

i robót budowlanych autorstwa firmy  

ORGBUD-SERWIS. 

Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.

Zapraszamy również na:
 kursy kosztorysowania
 studia podyplomowe oraz praktyki:

obrót nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami

Pełna oferta na 
www.top.com.pl

Certy�katy Energetyczne
studia podyplomowe* i kursy dla osób wykonujących:
 świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 audyt energetyczny
* uprawnienie certy�katora bez egzaminu państwowego

Zajęcia w:
 Gdańsk:   0 58 346 03 11
 Warszawa: 0 22 825 75 78
 Poznań:    0 61 852 76 15
 Katowice: 0 32 720 28 42
 Kraków:   0 12 378 97 12
 Lublin:       0 81 463 61 13
 Wrocław: 0 71 733 65 36
 Szczecin: 0 91 881 24 25

W planach zmiana przepisów – świadectwa będą mogli wykonywać 
również inżynierowie (druk sejmowy nr 1853)

Towarzystwo 
Oświatowe „PROFIL”
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Zaprawa, rozumiana jako mieszanina 
kruszywa drobnego (piasku), spoiwa 
i wody, towarzyszy człowiekowi 
od czasów epoki kamiennej. Dzięki 
zaprawom zbudowano Imperium 
Rzymskie, wzniesiono średniowieczne 
katedry, a dzisiaj wykorzystuje się  
je w tak wielu branżach budowlanych, 
że nawet trudno je wszystkie po kolei 
wymienić. Podstawowy problem 
związany z produkcją zapraw to spoiwo. 
W nazwie zaprawy odzwierciedlamy 
rodzaj zastosowanego spoiwa 
i mówimy o zaprawach cementowych, 
wapiennych, gipsowych [2, 4], a także 
wapienno-cementowych, cementowo- 
-glinianych oraz gipsowo-wapiennych. 

Najstarszymi rodzajami wykorzystywanych w budownictwie spoiw 

są wapno i gips. Surowcem do produkcji wapna są naturalne skały 

wapienne występujące na całym świecie. Najdawniejsze znalezi-

ska świadczące o stosowaniu wapna w budownictwie pochodzą 

z około 12 tysiąclecia p.n.e. [3] z miejsc położonych na terenach 

dzisiejszej wschodniej Turcji, gdzie stwierdzono stosowanie wap-

na do budowy posadzek i tarasów. Znane są również przykłady 

stosowania wapna z 7 tysiąclecia p.n.e. na Bliskim Wschodzie 

i z 6 tysiąclecia p.n.e. z Mezopotamii i Ameryce Południowej. Za-

prawy wapienne były też znane Egipcjanom wznoszącym pira-

midę w Sakkarze, budowniczym Wielkiego Muru w Chinach oraz 

Majom i Babilończykom.

W czasach antycznych Grecy doprowadzili stosowanie zapraw wa-

piennych do prawdziwej perfekcji. Stosując ten materiał, uszczel-

niano zbiorniki na wodę, budowano wodociągi oraz przyziemia 

murów. Zaprawy wapienne były również stosowane do wykańcza-

nia wnętrz. Szerokie stosowanie zapraw wapiennych przez Greków 

i Fenicjan wpłynęło na próby ich modyfikowania poprzez dodat-

ki ziemi z Santorini oraz tłuczonych dachówek ceramicznych. Od 

Greków sztukę stosowania wapiennych zapraw przejęli Etruskowie, 

a od Etrusków Rzymianie, którzy z wrodzoną inżynierską precyzją 

rozpoczęli dalszy proces udoskonalania tego uniwersalnego mate-

riału. W miarę rozwoju Rzymu rosło zapotrzebowanie na materia-

ły budowlane odporne na działanie warunków atmo-sferycznych, 

które pozwoliłyby wznosić monumentalne budowle nie tylko 

w spieczonej słońcem Afryce Północnej i Południowej Italii, ale także 

w innych prowincjach powstającego Imperium. W ten sposób zain-

teresowano się zaprawą wapienną modyfikowaną popiołem wulka-

nicznym, tufami wulkanicznymi i mączką ceglaną. Z czasem wapno 

stało się tylko dodatkiem do nowego rodzaju zapraw budowlanych 

opartych na spoiwie, które dzisiaj nazywamy cementem. 

Zaprawa dobra 
na wszystko

Fot. 2 |  Mur rzymski – cegły i bloczki kamienne połączone zaprawą 
cementową

Fot. 1 |  Wezuwiusz – kolebka antycznego cementu
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W czasach Imperium Rzymskiego najbardziej znanym miejscem 

wytwarzania cementu była miejscowość Pozzuoli leżąca u stóp 

Wezuwiusza. Cement wytwarzany w Pozzuoli służył do produkcji 

zapraw na terenie całej Italii. Starożytni Rzymianie wykorzystywali 

zaprawy przede wszystkim do murowania. Mur rzymski różnił się 

dość znacznie od konstrukcji murowych wznoszonych obecnie. 

Pierwszą zasadniczą różnicę stanowiła wielość różnorodnych ele-

mentów ceramicznych i skalnych, stosowanych jako elementy ce-

glarskie. Drugą różnicę stanowił fakt, że bardzo często jeden mur 

wznoszono przy zastosowaniu wielu rodzajów różnych elemen-

tów ceglarskich (ceramicznych i kamiennych). Trzecią zasadniczą 

różnicę stanowiła grubość spoin. Ze względu na charakterystycz-

ny płaski kształt wypalanych na słońcu rzymskich cegieł grubość 

spoin (a co za tym idzie objętość zaprawy w całym murze) była 

o wiele większa niż dzisiaj. Pomimo tych wszystkich ograniczeń 

technologicznych mury rzymskie okazały się bardzo trwałymi kon-

strukcjami, o czym możemy się przekonać, zwiedzając Pompeje 

i Herkulanum. Oprócz zapraw cementowych Rzymianie rozwinęli 

również produkcję betonów. Liczne opisy stosowania zapraw ce-

mentowych i betonów można znaleźć na przykład w dziele pt. 

„O architekturze ksiąg dziesięć” napisanym przez Witruwiusza 

w I wieku p.n.e.:

Istnieje także pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym wła-

ściwościom wytwarza rzeczy godne podziwu. (…) Proszek ten zmie-

szany z wapnem i łamanym kamieniem nie tylko zapewnia trwałość 

wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowie grobli w morzu 

twardnieje pod wodą.

Po upadku Imperium Rzymskiego sztuka wytwarzania cemen-

tu została zupełnie zapomniana. Można to tłumaczyć zmianą 

rynku budowlanego. We wczesnym średniowieczu głównymi 

placami budów stały się miasta położone 

poza Italią (na terenie dzisiejszej Francji, 

Niemiec, Anglii), gdzie z powodu bra-

ku naturalnie występującego pyłu wul-

kanicznego nie było po prostu można 

produkować cementu. Na terenach tych 

występuje jednak w naturalnej formie 

wapno i gips, które to spoiwa na długie 

setki lat zastąpiły cement przy produkcji 

zapraw. Oprócz zmiany spoiwa nastąpiła 

też zmiana związana z materiałami ce-

glarskimi. W miejscach gdzie łatwo było 

pozyskać piaskowiec, wycięte z niego 

bloki chętnie stosowano do wznoszenia 

murów. W innych miejscach funkcję ele-

mentów ceglarskich pełnił kamień łupany 

lub otoczaki. Najciekawszą jednak zmianę 

z budowlanego punktu widzenia stanowi-

ło pojawienie się cegły wypalanej. Z uwagi 

na stosowanie wysokich temperatur musiała mieć ona inny kształt, 

bardzo zbliżony do tego stosowanego współcześnie. 

Gotycki rozmach budowlany zapisał się na ziemiach polskich 

tzw. weneckim wiązaniem cegieł (zwany też flamandzkim) oraz 

zaprawą wapienną wykonaną na bazie piasku z niewielką ilością 

ziaren otoczakowych o średnicy do 8 mm. Zarówno nierówno-

mierny kształt cegieł, jak i gruboziarnista zaprawa wpływały na 

grubość spoin, która wahała się od 20 do 30 mm. Gęstość po-

zorna wysuszonej zaprawy wapiennej wynosiła średnio 1,65 g/

cm3, a nasiąkliwość wagowa wahała się w okolicach 20%. Bada-

na współcześnie wytrzymałość na ściskanie takich zapraw wyno-

si około 2,5 MPa [1], co jak na zaprawę wapienną jest wysoką 

wartością. Tłumaczyć to może fakt, że wapno posiada bardzo 

długi okres wiązania. W tym wypadku długowieczność konstrukcji 

wpływa korzystnie na parametry wytrzymałościowe. Należy jed-

nak pamiętać o niskiej jakości takich zapraw − dużej porowatości 

i niskiej mrozoodporności.

W ciągu następnych kilkuset lat niewiele się zmieniło w technolo-

gii zapraw i wznoszonych za ich pomocą murów. Do wykańczania 

wnętrz często stosowano zaprawy gipsowe, a zaprawy wapien-

ne stosowano do murowania. Sytuacja zaczęła się gwałtownie 

zmieniać na początku XX w., kiedy ponownie odkryto cement 

i zaczęto produkcję przemysłową cementu portlandzkiego.  

Fot. 3 |  Gotycka zaprawa wapienna – zdjęcie mikroskopowe

Mury rzymskie dość znacznie różniły 
się od współczesnych, ale okazały się 

bardzo trwałymi konstrukcjami.
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TPI Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.

W związku z intensywnym rozwojem firma poszukuje dynamicznych 
i zmotywowanych pracowników w całej Polsce.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK ROBÓT
z uprawnieniami do kierowania robotami sanitarnymi

Miejsce pracy: cała Polska

Opis stanowiska:
W ramach pełnionej funkcji osoba zatrudniona na tym 
stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad 
realizacją i postępem prac na budowie, reprezentowanie firmy 
w czasie zebrań koordynacyjnych na budowie oraz w kontaktach 
z głównym wykonawcą.

Wymagania:
 wykształcenie minimum średnie zawodowe
 uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi
 mile widziane doświadczenie w dziedzinie instalacji 

tryskaczowych

Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie
 dodatkowy pakiet socjalny
 pracę w zorganizowanym i zgranym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV 
i listu motywacyjnego na adres: 

TPI Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

lub pocztą e-mail na adres: praca@tpi-op.pl

INSTALACJE TRYSKACZOWE

Do łask wróciły zaprawy cementowe i wapienno-cementowe. 

Stan taki trwał do lat 50. XX w., kiedy to na rynku zaczęły poja-

wiać się pierwsze domieszki plastyfikujące mieszanki betonowe. 

W miarę upływu lat plastyfikatory nowych generacji, z uwagi na 

ich dużą skuteczność, zaczęto nazywać superplastyfikatorami. 

Oprócz domieszek zaczęto też stosować różnego rodzaju do-

datki, takie jak popioły lotne, pyły krzemionkowe, maczki bazal-

towe, włókna stalowe, włókna polipropylenowe i wiele innych. 

Dodatki plastyfikujące i domieszki w postaci pyłów (np. krze-

mionkowych) pozwoliły znacznie zagęścić wewnętrzną struk-

turę zapraw, a przez to wielokrotnie zwiększyć ich odporność 

na działanie wody i mrozu. Stało się też możliwe wykonywanie 

zapraw na bazie bardzo drobnych piasków, a jednocześnie cha-

rakteryzujących się płynną konsystencją. W ten sposób powsta-

ło murowanie na tzw. klej. Połączenie bardzo wysokiej dokład-

ności wymiarowej produkowanych bloczków gazobetonowych 

oraz elementów z ceramiki poryzowanej wraz z drobnoziar-

nistą zaprawą zaowocowało możliwością wznoszenia murów 

o grubości spoiny rzędu kilku zamiast tradycyjnych kilkudziesię-

ciu milimetrów. Wykonywanie zapraw na bazie coraz drobniej-

szych kruszyw i z coraz większą ilością cementu spowodowało 

narastanie problemów związanych z ich skurczem i pełzaniem. 

R o z w i ą z a n i e m 

tego problemu 

stało się stoso-

wanie dodatku 

włókien. Zaprawy 

m o d y f i k o w a n e 

włóknami z two-

rzyw sztucznych 

lub mikrowłók-

nami stalowymi 

charakteryzują się 

niewielkim skur-

czem i pełzaniem, 

a poza tym dużą 

wytrzymałośc ią 

na rozciąganie 

oraz odpornością 

na działanie ob-

ciążeń dynamicz-

nych. Wysokiej 

jakości zaprawy 

m o d y f i k o w a n e 

włóknami zaczęły 

wkraczać w nowe 

branże budow-

lane zarezerwo-

wane dotychczas 

tylko dla betonu i coraz częściej stają się głównym materiałem 

konstrukcyjnym przy wznoszeniu budowli narażonych na dzia-

łanie drgań.

Tradycyjne zaprawy trójskładnikowe (piasek, spoiwo, woda) 

z materiału o ściśle ograniczonym przeznaczeniu budowlanym 

przeistoczyły się w ciągu ostatnich 25 lat w wieloskładnikowy 

kompozyt o bardzo szerokim zakresie stosowania. Zaprawa 

z materiału stosowanego do murowania i tynkowania przeisto-

czyła się w lidera supernowoczesnych materiałów konstrukcyj-

nych, czego przykładem może być chociażby drobnoziarnisty 

kompozyt cementowy o nazwie Ductal, który charakteryzuje się 

średnią wytrzymałością na ściskanie rzędu 200 MPa i wytrzy-

małością na rozciąganie przy zginaniu rzędu 40 MPa. Ciekawe,  

jak będą wyglądały zaprawy za 25 lat.

dr inż. Jacek Katzer
Politechnika Koszalińska, 

Zakład Budownictwa  
i Materiałów Budowlanych

Zdjęcia autora
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Fot. 4 |  Surowy pył krzemionkowy
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Stal – jak kotwić strzemiona?
Na przełomie lat 2006/2007 na zlecenie Centrum Promocji Jakości Stali 

w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej przeprowadzono 

badania żelbetowych belek zbrojonych na ścinanie stalami o średniej (klasa 

B) oraz o dużej ciągliwości (klasa C – EPSTAL®). W trakcie badania zaobser-

wowano rozginanie się zakotwienia strzemion oraz ich wysunięcie z beto-

nu, co powodowało utratę nośności belek (szczegółowy opis w nr. 6/2009 

„Inżyniera budownictwa” i na www.cpjs.pl). Zastosowany w tych bada-

niach typ kotwienia strzemion, tj. hak prosty, jego długość, a także promień 

zagięcia były zgodne z obowiązującymi przepisami (wg PN-B-03264:2002). 

Spostrzeżenia te zachęciły do wykonania nowych badań, mających na celu 

określenie warunków takiego zakotwienia strzemion wykonanych ze stali 

EPSTAL®, która jest obecnie bardzo powszechnie stosowana do zbrojenia 

konstrukcji, aby w pełni wykorzystać jej bardzo dobre właściwości – wyso-

ką wytrzymałość (klasa A-IIIN wg PN-B-03264:2002) i ciągliwość (klasa C 

wg Eurokodu 2). Opracowany w trakcie badania kształt haków powinien 

sprawić, iż pręty strzemion będą mogły być zniszczone jedynie przez zerwa-

nie (po osiągnięciu naprężeń równych wytrzymałości stali na rozciąganie). 

Haki te nie powinny ulegać prostowaniu i wyrywaniu z betonu (co może 

spowodować zniszczenie elementów konstrukcji przed osiągnięciem przez 

pręty strzemion wytrzymałości na rozciąganie). Rozwiązania te przyczynią 

się zatem do znacznej poprawy bezpieczeństwa konstrukcji.

W I etapie badań testowano różne rodzaje zakotwień na modelach drob-

nowymiarowych imitujących fragment elementu konstrukcyjnego, obejmu-

jącego strefę krawędziowego zakotwienia strzemion. W każdym modelu 

zastosowano zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion wykonanych ze stali 

o granicy plastyczności ≥ 500 MPa. Strzemiona o śr. 10 i 12 mm wykonano ze 

stali EPSTAL® o wysokiej ciągliwości (klasa C wg Eurokodu 2), natomiast strze-

miona o śr. 8 mm ze stali o średniej ciągliwości (klasa B). Zakotwione były one 

hakiem normowym prostym (rys. 1a) lub ostrym (rys. 1b), a także w sposób 

pozanormowy (rys. 1c). Modele różniły się poza tym grubością otuliny zbro-

jenia (10, 15, 20 mm) oraz wytrzymałością betonu (18, 25, 35 MPa). Niektó-

re elementy wykonano bez zbrojenia podłużnego. Zastosowano obciążenie 

modeli w postaci siły przyłożonej do końca pręta strzemienia i wyrywającej go 

z betonu. Wybrane modele umieszczano dodatkowo w prasie i poddawano 

dużym naciskom wywołującym w badanym elemencie powstanie dużych na-

prężeń ściskających.

Zbadano 166 wyżej opisanych modeli. Oto najważniejsze z zanotowa-

nych obserwacji: 

■ W przypadku zakotwienia hakiem prostym osiągnięcie naprężenia rów-

nego wytrzymałości stali na rozciąganie i tym samym zerwanie pręta 

(bez uprzedniego prostowania się haka) następowało wyłącznie w mo-

delach dodatkowo obciążonych w prasie siłą ściskającą.

■ Najmniejsze zarysowania poziome (w płaszczyźnie haka – fot. 1) po-

wstałe na czole modelu – będące wynikiem prostowania się strze-

mion – wystąpiły w przypadku zakotwień pozanormowych. W takich 

modelach rysa nie pojawiała się lub, przy podobnych wartościach jej 

rozwarcia, uzyskano nawet o 100 MPa większe naprężenie w pręcie 

poprzecznym niż w modelach z zakotwieniem normowym.

■ Bardzo dobre efekty w ograniczeniu zarysowań poziomych na czole 

modelu uzyskano przy zastosowaniu większego (8φ) niż minimalny 

normowy (4φ) promienia zagięcia pręta strzemienia oraz przy zwięk-

szeniu średnicy pręta podłużnego.

Obserwacje te skłoniły autorów do sformułowania kilku podstawowych 

zaleceń dotyczących zakotwienia strzemion wykonanych ze stali żebro-

wanej o fyk ≥ 500 MPa i εuk ≥ 5% 

(wszystkie wyniki i zalecenia zo-

staną opublikowane w biulety-

nie informacyjnym CPJS):

1) Należy unikać stosowania 

rozwiązań normowych kotwie-

nia strzemion (w szczególności 

haka prostego) przy jednocze-

śnie niewielkich grubościach 

otuliny (10, 15 mm), gdyż 

wówczas podczas wyrywania 

pręta bardzo mało prawdopo-

dobne jest osiągnięcie naprężeń 

o wartości równej wytrzymałości 

na rozciąganie zastosowanej stali zbrojeniowej (pręt zostanie wcześniej 

wyciągnięty z betonu).

2) Przy zakotwieniu hakiem prostym lub ostrym, dla umożliwienia pełne-

go wykorzystania wytrzymałości stali zbrojeniowej, zaleca się stosowa-

nie betonu klasy co najmniej C30/37. W przypadku elementów z betonu 

niższych klas powinno się w tym celu stosować zakotwienia o kształcie 

pozanormowym (wg rys. 1c).

3) Należy zawsze stosować w strefie zakotwienia strzemienia co najmniej 

dwa pręty podłużne, z czego jeden w zagięciu pręta strzemienia.

Zastosowanie się do tych oraz pozostałych zaleceń pozwoli na bardziej 

efektywne wykorzystanie zapasu bezpieczeństwa, jaki daje wysoka grani-

ca plastyczności oraz duża ciągliwość użytej do zbrojenia poprzecznego 

stali – zmniejszy się prawdopodobieństwo zniszczenia strzemion przy ob-

ciążeniu wywołującym naprężenie mniejsze od wytrzymałości stali (po-

przez ich wyrwanie z betonu). 

Wszystkie zalecenia opracowane przez autorów w I etapie badania posłu-

żyły do wykonania modeli dwóch belek jednoprzęsłowych, badanych na 

ścinanie w etapie II. Wkrótce ukaże się biuletyn informacyjny CPJS, w któ-

rym zaprezentowane zostaną wyniki obu etapów. Będzie on dostępny na 

stronie www.cpjs.pl.

Materiał przygotowano na podstawie wykonanego w Katedrze Konstrukcji Budowlanych 
Politechniki Śląskiej opracowania „Badanie zakotwienia strzemion wykonanych ze stali  
o wysokiej ciągliwości” autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego  
oraz mgr. inż. Radosława Kupczyka.

Fot. 1 |  Zarysowanie w płaszczyźnie 
haka na czole elementu 
w modelu bez zbrojenia 
podłużnego

rys. 1 |  Przykłady modeli zbrojonych hakiem: a) normowym prostym 90°; 
b) normowym ostrym 135°; c) pozanormowym

a) b) c)

ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

tel. 22 630 83 75, faks 22 625 50 49
e-mail: biuro@cpjs.pl, www.cpjs.pl
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ENERGETAB 

W dniach 15–17 września odbyły się 22. Mię-
dzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Ener-
getab, wielka impreza wystawiennicza w branży 
energetycznej, energoelektronicznej i pokrew-
nych. Puchar Ministra Gospodarki za „komplek-
sowy system automatyki nowej generacji” otrzy-
mał Instytut Automatyki Systemów Spółka z o.o. 
z Wrocławia. Zainteresowaniem cieszyło się tak-
że towarzyszące targom seminarium „Elektro-
energetyka w budownictwie” zorganizowane 
przez Śląską OIIB oraz SEP Oddział Bielsko-Biała.

Papa antyradonowa  
IZOBIT SUPER AL 4 

Papa podkładowa zgrzewalna firmy Izobud 
Sp. z o.o., modyfikowana SBS, na osnowie 
z welonu szklanego, wzmocniona folią alu-
miniową, o grubości 4 mm. Stosowana przy 
wykonywaniu izolacji przeciwwodnych, izola-
cji poziomych posadzek, fundamentów, wy-
lewek betonowych, tarasów, płyt stykających 
z gruntem, izolacji pionowych w warunkach 
dopuszczających oddziaływanie ciśnienia  
hydrostatycznego wody oraz dachowych.

Adamów czeka na wiatr 

KWB Adamów SA i Grupa Energia podpisały 
list intencyjny w sprawie budowy i eksplo-
atacji elektrowni wiatrowych. Miałyby one 
powstać na terenach poeksploatacyjnych, 
należących do kopalni. Planowana moc elek-
trowni może osiągnąć poziom ok. 80 MW, 
a uruchomione mogłyby zostać w 2012 r. 
Kopalnia już teraz ma ok. 600 ha gruntów, 
które stanowiłyby potencjalnie lokalizację 
przyszłych farm wiatrowych. 

Wibroprasowane uniwersalne  
nadproże 

Firma Budico wprowadziła na rynek wibropra-
sowane uniwersalne nadproże do ścian działo-
wych o dł. 1,2 i 1,5 m, które można stosować 
w dwóch położeniach w zależności od grubo-
ści ścianki (8–12 cm). Produkt umożliwia uzy-
skanie oszczędności na robociźnie i materiale. 
Wytrzymałość 6,0 kN/m, waga 24,5 kg. 

BuildDesk Zieloną Marką 

Kapituła Konkursu Zielona Marka przyznała 
BuildDesk Polska certyfikat w kategorii So-
ftware i doradztwo za program do analizy 
charakterystyki energetycznej budynków BDEC 
PRO oraz rozwiązania przyjazne środowisku  

i człowiekowi. Ranking Zielona Marka przed-
stawia firmy pod kątem skali ich działań, 
mających na celu zwiększenie efektywności, 
oszczędności energii, udziału energii ze źródeł 
odnawialnych czy recyklingu.

Zbrojenie betonu wg technologii 
FORTATECH®FIBRE 

1 kg włókna Fortatech®Fibre zastępuje nawet 
do 30 kg włókna stalowego w 1 m3 betonu, 
podnosząc tym samym parametry: wytrzyma-
łości na rozciąganie przy zginaniu, wytrzyma-
łości na ściskanie, zwiększonej wodoszczel-
ności i mrozoodporności betonu. Korzyści 
techniczne, ekonomiczne oraz logistyczne 
zastosowane w tak szerokim spektrum są 
doceniane przez coraz to szersze środowisko 
projektantów i firm wykonawczych. Wśród 
najnowszych projektów, w których zastoso-
wano system zbrojenia Fortatech®Fibre, jest 
inwestycja Wola Tower, realizowana przez 
Eiffage Budownictwo Mitex S.A.























        

       

       

       

        



     

        



         

         



         

        



           







         

       

       





       











Powstanie Aquapark w Radomiu 

Firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała umowę na budowę Aquaparku w Centrum 
Słonecznym przy ul. Chrobrego. Powstanie budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu. W obiekcie zaprojektowano hale 
basenowe, kompleks SPA oraz kręgielnię i bar. Powierzchnia całkowita: 2848 m2, kubatura: 
31 792 m3. Inwestor: Poland Business Park XI Sp. z o.o. Wartość kontraktu to ok. 32 mln zł 
brutto. Czas realizacji projektu: 12 miesięcy.
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Ruch budowlany  
w I połowie br.  

W I półroczu br. wydano 95 373 decyzji o po-
zwoleniu na budowę, podczas gdy w I połowie 
2008 r. – 10 5443 (spadek o 10%). W I połowie 
2009 r. przekazano do użytkowania 63 020 
obiektów budowlanych, czyli o 8% obiektów 
mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Najwię-
cej przekazanych jest do użytku budynków jed-
norodzinnych – 51% wszystkich takich obiektów. 
Największe spadki odnotowano w kategorii bu-
dynków gospodarczych – o 20% oraz budynków 
przemysłowych i magazynowych – o 19%.

Źródło: GUNB

Wymienniki Termo Hit 

Firma Kospel wprowadziła do oferty nową 
linię poziomych wymienników c.w.u. Termo 
Hit. Zbiorniki są emaliowane proszkowo przy 
zastosowaniu nowoczesnej technologii. Wy-
mienniki mają izolację termiczną wykonaną 
z utwardzonej pianki polistyrenowej. Dzięki 
zwiększonej twardości i gęstości jest ona od-
porna na uszkodzenia mechaniczne oraz ma 
dobre parametry izolacyjne. Urządzenia mają 
także wskaźnik temperatury oraz rozpraszacz 
strumienia wody.

Galeria handlowa  
Dworca Katowice 

Planowana modernizacja dworca będzie zwią-
zana z budową kompleksu, w skład którego 
wejdą dworzec kolejowy i autobusowy, cen-
trum handlowo-usługowe oraz ośrodek biz-
nesu i kultury. Całkowita powierzchnia galerii 
handlowej to 53 tys. m² na 5 kondygnacjach. 
Powstanie także 7-kondygnacyjna część biu-
rowa oraz dwupoziomowy parking. Otwarcie 
centrum: 2012 r. Oddanie do użytku budynku 
biurowego: 4 kwartał 2013 r. Inwestor i dewe-
loper: Neinver Sp. z o.o. jako parter PKP S.A. 
Projekt dworca powstał przy współpracy pra-
cowni architektonicznej SUD Architectes. 

Źródło: Cushman & Wakefield

Przedłużenie autostrady A2  
przez Warszawę 

Budowa ok. 7,5 km drogi ekspresowej S-2 na 
odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska 
z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynar-
ska (S-79) została rozpoczęta. Kontrakt za-
warty z konsorcjum TEERAG-ASDAG POLSKA 
Sp. z o.o./TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, 

Wiedeń/Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., o warto-
ści umownej 1123 mln zł, zostanie zrealizo-
wany do kwietnia 2012 r. Projekt inwestycji: 
DHV Polska Sp. z o.o.

Źródło: GDDKiA

System drogowy  
Dura-Track® 

Nowa metoda stabilizacji grząskiego grun-
tu firmy INTERGEO Real Estate Development 
Sp. z o.o. System Dura-Track® dzięki swoje-
mu unikalnemu kształtowi nie tonie w błocie 
pod naporem nawet największych ciężarów. 
Stabilność i wytrzymałość konstrukcji wynika 
z rozłożenia obciążeń na wielu różnie zorien-
towanych płaszczyznach. Montaż kratownic 
nie wymaga żadnych przygotowań podłoża, 
a zatem go nie degraduje. 

Wielka polska biogazownia 

Firma Agrogaz Sp. z o.o., inwestująca w budo-
wę elektrociepłowni biogazowych, w których 
na bazie biogazu wytwarzane są energia elek-
tryczna i ciepło, zbudowała pierwszą w Polsce 
dużą biogazownię. Inwestycja o łącznej mocy 
2,1 MW została uruchomiona w Liszkowie, 
w województwie kujawsko-pomorskim.

WIĘCEJ NA  
www.inzynierbudownictwa.pl

Opracowała  
Magdalena Bednarczyk

DOM BEZPIECZNY wyróżniony 

DOM BEZPIECZNY (SAFE HOUSE) autorstwa Roberta Koniecznego – KWK Promes znalazł się 
jako jedyny z Polski na finałowej szortliście najlepszych realizacji świata World Architecture  
Festival 2009 w Barcelonie. Natomiast DOM OUTrialny tego architekta wszedł do finału LEAF 
AWARDS w Berlinie. 
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Oprócz podstawowych warunków dotyczących rodzaju budynku, 

zakresu prac i uzyskanych efektów, podstawą do złożenia wniosku 

o premię termomodernizacyjną jak i remontową jest audyt energe-

tyczny lub remontowy. Wytyczne do zawartości audytu energetycz-

nego określone zostały w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego.

Kompleksowy program do audytów energetycznych
BuildDesk Energy Audit (BDEA) jest oprogramowaniem służącym do spo-

rządzania audytów energetycznych zarówno na potrzeby termomoderni-

zacji, jak i premii remontowej. Służy do przeprowadzenia audytu energe-

tycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej zgodnie 

z wytycznymi Ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Ob-

liczenia dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego, 

remontowego… oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008. Opraco-

wanie przygotowane przez program jest gotowym audytem energetycz-

nym lub remontowym, który wystarczy dołączyć do wniosku o premię.

Proste wprowadzanie danych
Sposób pracy z programem odwzorowuje proces przeprowadza-

nia audytu. Zgodnie z analizą budynku przechodzimy kolejno przez 

zakładki (Dane budynku, Przegrody, Ogrzewanie, Strefy budynku, 

Usprawnienia), wypełniając danymi odpowiednie pola – pracując 

systematycznie oszczędzamy czas i nie zapomnimy o żadnym po-

trzebnym elemencie audytu. 

Praca z programem opiera się na prostym procesie. Najpierw uzupełnia-

my dane dotyczące budynku, inwestora jak i osoby wykonującej audyt. 

Następnie definiujemy budynek i jego podstawowe dane, dotyczące 

geometrii i powierzchni, konstrukcji i wcześniejszych prac budowla-

nych, etc. Po wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich przegród, 

dla ułatwienia optymalizacji użytkownik ma możliwość grupowania 

przegród wielowarstwowych (ścian) oraz typowych (okna, drzwi). Po-

zwala to później w prosty i łatwy sposób analizować usprawnienia dla 

całej grupy przegród. Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji 

na temat systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. Następnie, podobnie jak w przypadku BDEC PRO, 

użytkownik definiuje strefy, zyski wewnętrzne, przegrody zewnętrzne 

i wewnętrzne dla tych stref oraz system wentylacji. Po uzupełnieniu 

tych danych może przejść do zakładki Usprawnienia, gdzie uzyskuje 

podstawowe informacje na temat obecnego stanu budynku. 

Zmiany usprawnień i analiza wyników
Użytkownik, pracując z programem, po wprowadzeniu wszystkich da-

nych ma możliwość wprowadzania poszczególnych usprawnień i wy-

liczania dla nich wariantów. Może on modyfikować i wyliczać warian-

ty dla kilku wprowadzonych modernizacji poprawiających sprawność 

systemu grzewczego. W każdym momencie może cofnąć się i zmienić 

usprawnienie, usunąć je, dodać inne i ponownie przeliczyć warianty.

W zakładce Usprawnienia – Warianty optymalizacji użytkownik otrzy-

muje po wykonanym audycie informacje o możliwych wariantach 

Wsparcie procesu 
termomodernizacji i remontu 
– BuildDesk Energy Audit
Od dnia 19 marca 2009 roku funkcjonuje Ustawa 
o wspieraniu remontów i termomodernizacji, 
zastępująca funkcjonującą prawie 10 lat tzw. Ustawę 
Termomodernizacyjną. Podobnie jak wcześniejsza 
ustawa, określa ona zasady uzyskania premii 
zarówno remontowej, jak i termomodernizacyjnej 
oraz dodatkowo kompensacyjnej.



49

artykuł sponsorowany

październik 09  [66]

z przedstawionymi danymi na temat całkowitych planowanych kosz-

tów inwestycji, rocznych oszczędności kosztów energii, procento-

wych oszczędności energii, kwoty kredytu oraz informacje na temat 

warunków wynikających z ustawy, czyli poziomu 16% kosztów cał-

kowitych oraz dwukrotnej rocznej oszczędności energii. Pozwala to 

na wygodny wybór wariantu usprawnień.

Wersja instalacyjna i online
BDEA jest dostępne zarówno w wersji online, przez przeglądarkę in-

ternetową i utworzone na serwerze BuildDesk konto, jak również do 

pobrania w wersji instalacyjnej.

BDEA podobnie jak BDEC PRO zostało stworzone w oparciu o gene-

rację audytów za pomocą serwera BuildDesk. Użytkownik dokonuje 

wszystkich obliczeń w programie, modyfikuje i zapisuje je bądź to 

online (aktywne konto użytkownika) bądź, dla wersji instalacyjnej 

programu, u siebie na komputerze. W chwili generowania audytu 

remontowego lub termomodernizacyjnego łączy się z serwerem, lo-

guje na swoje konto i generuje opracowanie w formie pdf-a. Zarów-

no projekt, jak i audyt są dostępne na jego koncie.

Audyt a certyfikat
Jako że audyt zakłada modernizację, a to w większości przypadków 

zmienia charakterystykę energetyczną budynku, to po przeprowadze-

niu modernizacji należy wykonać nowe świadectwo charakterystyki 

energetycznej. Program BuildDesk Energy Audit wymienia dane 

z programem BuildDesk Energy Certificate Professional. Wystarczy 

zaimportować projekt z programu BDEA do programu BDEC PRO 

i w nim, uzupełniając tylko kilka informacji, wystawić świadectwo dla 

budynku po przeprowadzonej modernizacji.

Dzięki BuildDesk Energy Audit proces przygotowania audytu energe-

tycznego jest bardziej komfortowy, a przede wszystkim krótszy. Nie ma 

konieczności zakupu i instalacji żadnego innego oprogramowania. Po-

łączenie zalet wersji offline i online pozwala z jednej strony na komfort 

wprowadzania danych offline nawet na obiekcie, z drugiej na ciągłą aktu-

alizację szerokich baz danych technologii i materiałów oraz samego opro-

gramowania po połączeniu z serwerem BuildDesk. Zasada płatności za 

skończony, kompletny audyt (system taki sam jak w przypadku programu 

BDEC PRO) jest wyjątkowo atrakcyjna dla użytkowników często wykonu-

jących audyty energetyczne jako zajęcie dodatkowe, a połączenie z BDEC 

PRO pozwala użytkownikom świadczyć pełne usługi z zakresu doradztwa 

zarówno w obszarze auditingu, jak i certyfikacji. BuildDesk Energy Audit 

to oszczędność czasu i energii, również własnej.

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

tel.: (+48) 68 385 00 22, fax: (+48) 68 385 00 22
info@builddesk.pl, www.builddesk.pl
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Typowe problemy z zakresu budownictwa, 

a szczególnie fizyki budowli stają się przed-

miotem szerokiego społecznego zaintere-

sowania. Przy tej okazji powstają obiegowe 

opinie dotyczące poszczególnych technolo-

gii czy materiałów, rozchodzą się informa-

cje o realnych lub urojonych zagrożeniach 

czy ukrytych wadach. Nowinki techniczne, 

chętnie propagowane przez popularne 

czasopisma, łatwo trafiają do wyobraźni 

czytelników i  mogą czasem zastępować 

realny osąd sytuacji. Dużą rolę w kształto-

waniu społecznej świadomości może także 

odgrywać nachalny negatywny marketing, 

do którego sięgają niektórzy producenci 

materiałów budowlanych. Powstały w ten 

sposób obraz funkcjonowania budynku 

bywa więc czasem skrzywiony, pełen ste-

reotypów, półprawd albo wręcz bezpod-

stawnych mitów.

jakie okna 

Architektura tradycyjna opierała się na do-

świadczeniach i rozwiązaniach testowa-

nych i doskonalonych przez setki lat. Taka 

powolna procedura doświadczalna po-

zwalała na eliminację wszystkich błędów, 

zanim uległy one powieleniu na większą 

skalę. Do tradycyjnych zasad poprawnego 

budowania można zaliczyć np.:

■ lokowanie budynku w miejscu natural-

nie osłoniętym od wiatru, ale z dobrym 

dostępem do słońca,

■ otulenie strefy mieszkalnej pomieszcze-

niami pomocniczymi i inwentarskimi,

■ stosunkowo niewielka powierzchnia 

okien, ale powiększona powierzchnia 

okien w ścianie południowej,

■ pomieszczenia mieszkalne zlokalizowa-

ne w południowej części budynku,

■ przewiewne strychy nad izolowanym 

termicznie stropem itd.

Zasady te pozostały w dużej mierze aktu-

alne. Często można obserwować mniej lub 

bardziej udane próby wracania do nich we 

współczesnych budynkach energooszczęd-

nych. Niektóre tradycyjne obserwacje zosta-

ły jednak zarzucone lub przekręcone i w ten 

sposób funkcjonują obecnie w świadomo-

ści społecznej. To stwierdzenie dotyczy 

m.in. preferowanej 

orientacji okien. 

Okna południowe 

są bowiem trakto-

wane jako główna 

przyczyna prze-

grzewania wnętrz.

Na rys. 1 pokaza-

no wykresy ilości 

energii słonecznej, 

jaka w poszcze-

gólnych miesią-

cach roku dociera 

w naszej szerokości 

geograficznej do 

różnie zorientowanych przegród budynku. 

W przypadku orientacji wschodniej i za-

chodniej (a także północnej) maksimum 

energii słonecznej przypada na okres letni, 

kiedy ochrona przed przegrzaniem wnę-

trza jest zadaniem najważniejszym (strzał-

ka czerwona). W tym samym okresie ilość 

energii słonecznej docierającej do płasz-

czyzny zorientowanej na południe jest wy-

raźnie mniejsza. Natomiast w zimie płasz-

czyzna okien zorientowanych na południe 

jest nasłoneczniona najobficiej (strzałka 

niebieska) i może być dla pomieszczenia 

źródłem istotnych i pożądanych w tym 

okresie zysków cieplnych. Niezależnie jed-

nak od orientacji wielkość okien i związane 

z tym zyski cieplne muszą być przedmiotem 

rozważnego projektowania, pozwalające-

go na minimalizację zapotrzebowania na 

ogrzewanie i ochronę wnętrza przed prze-

grzewaniem.

Dodatkową zaletą okien zorientowanych 

na południe jest możliwość ich prostej 

i skutecznej ochrony przed nadmiernym 

nasłonecznieniem poprzez osłony za-

cieniające. Stała osłona pozioma dobrze 

chroni płaszczyznę okna przed padają-

cym pod dużym kątem promieniowaniem 

w szczycie wiosennego czy letniego dnia, 

a nie ogranicza dostępu promieniowa-

nia słonecznego do okna w trakcie zimy 

(fot. 1). Ta sam osłona zastosowana nad 

oknem wschodnim czy zachodnim będzie 

niemal zupełnie bezużyteczna.

Struktura bilansu cieplnego 

budynków energooszczędnych 

Podwyższanie izolacyjności termicznej 

przegród zewnętrznych budynku, a także 

znaczne ograniczanie strat wentylacyjnych 

Budownictwo  
energooszczędne
– stereotypy, mity i prawdy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

po udnie

poziomo

wschód-
zachód 

pó noc

lato

zima

rys. 1 |  Miesięczne sumy energii słonecznej dla płaszczyzny poziomej 
i płaszczyzn pionowych o różnych orientacjach [1]
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sprawia, że proporcje poszczególnych 

składników bilansu cieplnego budynków 

energooszczędnych różnią się w istot-

ny sposób od tych, które miały miejsce 

w przypadku budynków tradycyjnych. 

Na rys. 2 pokazano uśrednioną strukturę 

bilansu cieplnego dla 15 doświadczal-

nych budynków, zrealizowanych na całym 

świecie, w ramach programu badawcze-

go International Energy Agency (IEA) [3]. 

Budynki znacznie różniły się między sobą 

pod względem szczegółowych rozwiązań 

technicznych. Zdecydowanie różne były też 

warunki klimatyczne ich lokalizacji. Mimo to 

łatwo zauważyć można mały udział w bilan-

sie cieplnym ogrzewania konwencjonalnego 

oraz dominujący udział energii słonecznej 

i bytowych zysków wewnętrznych. W jednym 

z dwóch budynków niemieckich ogrzewanie 

konwencjonalne pokrywa 25% całkowitego 

zapotrzebowania, a 43% udziału w bilansie 

ma biernie pozyskiwana energia słoneczna. 

W przypadku bardzo niekorzystnych warun-

ków temperaturowych i słonecznych w Ha-

mar, w środkowej Norwegii (powyżej 60oN), 

w świetnie izolowanym segmencie budynku 

szeregowego dostawa energii z zewnątrz 

pokrywa 11% zapotrzebowania, odzysk cie-

pła z powietrza wentylacyjnego 56%, zyski 

od ludzi i urządzeń 15%, a zyski słoneczne 

10%. Podane wartości średnie oraz wybrane 

przykłady, mimo różnic ze względu na po-

ziom izolacyjności termicznej i warunki oto-

czenia, dobrze ilustrują znaczenie dla bilan-

su cieplnego budynku zysków, które dotąd 

miały znaczenie marginalne, oraz wskazują 

kierunki dalszego rozwoju budownictwa 

energooszczędnego.

Dzięki znacznemu obniżeniu strat ciepl-

nych z budynku poprzez konsekwentne 

izolowanie powłoki zewnętrznej i odzysk 

ciepła z powietrza wentylacyjnego zapo-

trzebowanie na ogrzewanie może być 

w znacznej mierze pokrywane przez byto-

we zyski cieplne oraz zyski od biernie po-

zyskanego promieniowania słonecznego. 

Komfort cieplny w budynkach 

pasywnych 

W ramach programu europejskiego, które-

go realizacje rozpoczęto w 1998 r., powsta-

ło już w Europie kilka tysięcy tzw. budynków 

pasywnych. Większość z nich wzniesiono 

w Niemczech, zaledwie kilka znajduje się 

w Polsce. Budynki tego typu stanowią dziś 

ważny element strategii tzw. zrównoważo-

nego rozwoju i ochrony środowiska.

Dom pasywny zapewnia wymagany kom-

fort termiczny we wnętrzu tylko przy tzw. 

uzupełniającym systemie ogrzewania 

konwencjonalnego, używanym jedynie 

w najchłodniejszych okresach roku. Jest 

to możliwe m.in. poprzez:

■ radykalne ograniczenie strat cieplnych 

na drodze przenikania przez przegrody 

nieprzezroczyste i przezroczyste,

■ odzysk ciepła z powietrza wentylacyj-

nego,

■ możliwie efek-

tywne wykorzy-

stanie pasyw-

nych (biernych) 

zysków słonecz-

nych.

Zalecany współ-

czynnik przeni-

kania ciepła dla 

przegród nieprze-

zroczystych po-

winien spełniać 

warunek U≤0,1 W/(m2K). Z tego warunku 

wynikają warstwy efektywnej izolacji ter-

micznej o grubościach rzędu 30–40 cm. Za-

potrzebowanie na konwencjonalną energię 

ogrzewania w budynkach pasywnych nie 

powinno przekraczać 15 kWh/(m2rok).

Niezwykle wysokie wymagania dotyczą 

izolacyjności termicznej każdego ele-

mentu budynku pasywnego. Z tą kwestią 

związane są dwa kolejne mity. Drewno 

jest traktowane jako materiał o niezwykle 

korzystnych właściwościach izolacyjnych 

i wilgotnościowych. W rzeczywistości ele-

menty drewniane ścian lub okien muszą 

być wspomagane efektywną izolacją ter-

miczną, aby spełnić obecne wymagania. 

Dodatkowy koszt inwestycyjny pogrubio-

nej izolacji termicznej, lepszych okien, wy-

mienników ciepła ma być według założeń 

szybko kompensowany oszczędnościami 

inwestycyjnymi, wynikającymi z rezygna-

cji z konwencjonalnej instalacji grzewczej 

oraz znacznymi oszczędnościami przy 

eksploatacji w trakcie całego życia tech-

nicznego budynku. Jednak ocena opła-

calności budownictwa pasywnego nie 

jest już tak jednoznaczna i łatwa. Duże 

znaczenie w łącznej ocenie energetycz-

no-ekonomicznej będzie miał również 

rodzaj zabudowy oraz standard budynku. 

W przypadku bardzo rozpowszechnionego 

w Niemczech budownictwa szeregowego 

względnie niska cena segmentu miesz-

kalnego jest związana z małą powierzch-

nią działki, małą powierzchnią i prosto-

tą budynku, bez obniżenia standardu  

 
 

 
 

Fot. 1 |  Skuteczna forma ochrony okna 
południowego przed promieniowaniem 
(fot. autor)
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rys. 2 |  Struktura bilansu cieplnego energooszczędnych budynków IEA [2]
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technicznego i energetycznego. Przy-

kładem jest socjalne budownictwo pa-

sywne wznoszone przez władze miejskie  

Wuppertalu.

Charakterystyczną cechą budownictwa 

o standardzie energetycznym budynku 

pasywnego jest komfort cieplny we wnę-

trzu. Jest on wynikiem bardzo zbliżonej 

temperatury powietrza i tzw. temperatury 

promieniowania otoczenia, czyli średniej 

temperatury przegród tworzących wnę-

trze. Łączne oddziaływanie temperatury 

powietrza i przegród jest określane przy 

użyciu tzw. temperatury operatywnej, 

opisanej w sposób następujący [1]:

Toperatywna =
Tpowietrza + Totoczenia

2

Jak wynika z tej zależności, dla prawidłowej 

oceny warunków cieplnych w pomieszcze-

niu równie ważna jak temperatura po-

wietrza jest także temperatura wszystkich 

przegród tworzących pomieszczenie. 

W budynkach słabo izolowanych jest ona 

niska i w efekcie temperatura operatywna 

(odczuwalna) jest również obniżona, wy-

wołując dyskomfort użytkowania.

Wpływ powierzchni przeszklenia 

na zapotrzebowanie na energię 

ogrzewania 

Jak wspomniano, proces przepuszczania 

promieniowania przez szyby, a następnie 

absorpcji i akumulacji energii słonecznej 

w przegrodach budynku jest skompli-

kowany i zależny od wielu parametrów, 

a więc poprawne projektowanie biernych 

systemów powinno te wszystkie parametry 

uwzględniać. Nie ma jednak użytecznych 

i relatywnie prostych narzędzi projekto-

wych, do których mógłby sięgnąć projek-

tant tzw. architektury słonecznej. Projek-

tanci nie znają zwykle skomplikowanych 

dynamicznych procesów pozyskiwania 

i  akumulowania energii w przegrodach. 

Często więc projektowanie architektury 

słonecznej kończy się dotkliwą porażką 

nie tylko projektanta, ale przede wszyst-

kim użytkowników budynku. Energia 

słoneczna ma szczególne znaczenie dla 

bilansu cieplnego modnych obecnie 

tzw. budynków pasywnych, ale także 

i tu brak jest narzędzi wspomagających 

proces projektowania takich obiektów. 

Powiększanie powierzchni przeszklonych 

otworów, a więc uważane za skuteczne 

maksymalizowanie zysków może tu być 

bardzo zawodne.

Analizy prezentowane w artykule są 

oparte na długookresowych obliczeniach 

symulacyjnych przeprowadzonych w pro-

gramie EnergyPlus. Ich przedmiotem jest 

wydzielona termicznie, południowo-za-

chodnia część budynku jednorodzinnego 

o powierzchni 25 m2, zlokalizowanego 

w Krakowie. W obliczeniach dokonywa-

no zmian pola powierzchni południo-

wego okna, a także pojemności cieplnej 

przegród, nie zmieniając ich izolacyjności 

termicznej. W tab. 1 przedstawiono ana-

lizowane warianty pojemności cieplnej 

obudowy przypadającej na jednostkowe 

pole powierzchni podłogi.

Wyniki obliczeń symulacyjnych dla frag-

mentu jednorodzinnego budynku o stan-

dardzie izolacyjnym domu pasywnego i ze 

standardowym oszkleniem niskoemisyjnym 

przedstawiono na wykresie rys. 3 [4]. 

Ogólne wnioski wynikające z kształtu i wza-

jemnego ułożenia krzywych na wykresie:

■ możliwość akumulacji ciepła w masyw-

nych przegrodach tworzących pomiesz-

czenie pozwala znacznie skuteczniej 

wykorzystywać energię promieniowa-

nia słonecznego, niż jest to możliwe 

w przypadku budynku lekkiego;

■ powiększanie powierzchni okien połu-

dniowych i związanych z nimi zysków 

słonecznych ma sens jedynie do pew-

nego ściśle zależnego od pojemności 

cieplnej pomieszczenia momentu, jego 

przekroczenie wiąże się z ponownym 

wzrostem zapotrzebowania na ogrze-

wanie i znacznie nasilonym przegrze-

waniem wnętrza;

■ znaczne przewymiarowanie okna za-

miast dużych oszczędności energe-

tycznych prowadzi do dużego wzrostu 

zapotrzebowania na energię zarówno 

w okresie zimowym, jak i letnim.

 
 

 

Fot. 2 |  Socjalne budynki pasywne w zabudowie szeregowej, Wuppertal, Niemcy (fot. autor)

Wariant Pojemność  
cieplna Ca/f

Klasyfikacja  
obudowy

kJ/m2·K

I 79.31 obudowa lekka

II 105.86 obudowa lekka

III 258.73
obudowa średnio 

masywna

IV 624.62 obudowa masywna

V 834.62 obudowa masywna

VI 960.62 obudowa masywna

VII 1919.40
obudowa bardzo 

masywna

tab. 1 |  Warianty pojemności cieplnej obudowy
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Ta ostatnia obserwacja ma kapitalne znacze-

nie dla podkreślenia znaczenia precyzyjne-

go narzędzia projektowego dla budynków 

o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ener-

gię. Budynki pasywne wzięły swą nazwę 

i kojarzą się potocznie z biernym systemami 

słonecznymi, tzw. architekturą słoneczną, 

i wreszcie z dużymi płaszczyznami prze-

szkleń. Jak pokazano jednak, bardzo duże 

połacie okien południowych o wysokiej izo-

lacyjności termicznej nie powinny być sto-

sowane w budynkach nowego standardu. 

Powiększone ponad poziom oświetleniowy 

powierzchnie okien, a więc przewymia-

rowane w stosunku do wartości optymal-

nych, prowadzą jednocześnie do istotnego 

wzrostu zapotrzebowania na energię do 

ogrzewania i chłodzenia wnętrza.

W Polsce brakuje aktualnych i precyzyj-

nych zasad projektowania powierzchni 

przeszklenia. W przepisach spotkać można 

nieco archaiczny już dziś zalecany wskaźnik 

przeszklenia wynikający z potrzeb oświetle-

nia naturalnego. Jak pokazano wcześniej, 

duże powierzchnie przeszklenia mogą mieć 

decydujący wpływ zarówno na zapotrze-

bowanie energetyczne budynków, jak też 

na warunki użytkowe. Budynki nadmiernie 

i nieracjonalnie przeszklone wznoszone były 

w okresie socjalistycznym jako symbol no-

woczesności (fot. 3). 

Bezsensowne z punktu widzenia zapo-

trzebowania na ogrzewanie, chłodzenie 

i komfort użytkowania budynki wznosi się 

jednak także i dziś.

Szczelność przegród a „oddychanie”

Dyfuzja pary wodnej przez przegrody bu-

dowlane jest często błędnie określana jako 

zdolność „oddychania pomieszczenia”. Nie-

mal każdy producent materiałów budowla-

nych uważa za swój obowiązek podkreślić, 

że oferowany materiał „oddycha”. Niestety, 

wielu doświadczonych projektantów chce 

projektować „oddychające” budynki.

W rzeczywistości dyfuzja pary wodnej jest 

to proces bardzo powolnego wyrówny-

wania cząstkowych ciśnień pary wodnej 

pomiędzy dwoma środowiskami, które 

rozdziela przegroda. Przepływ pary wod-

nej odbywa się od środowiska o wyższej 

koncentracji pary do środowiska o kon-

centracji niższej. W zimie mamy więc za-

wsze w budynkach mieszkalnych do czy-

nienia z dyfuzją pary wodnej z wnętrza 

pomieszczenia na zewnątrz. O tym, jaka 

ilość pary wodnej przenika przez obudowę 

budynku, decyduje nie tylko jej opór dyfu-

zyjny (paroszczelność), ale także różnica 

ciśnień pary wodnej po obydwu stronach, 

zależna od temperatury i wilgotności po-

wietrza. Zadaniem projektanta budynku 

jest poprawny dobór i układ materiałów 

w obudowie. Ma on zapewnić niezakłó-

cony przebieg dyfuzji pary wodnej przez 

przegrodę, a tym samym ochronić ją przed 

zawilgoceniem i destrukcją. Specyficzne 

funkcje i rozwiązania przegród zewnętrz-

nych w budynkach sprawiają, że niektóre 

z nich mogą mieć niewielkie opory dyfu-

zyjne (np. ściany z betonu komórkowego), 

a inne są zazwyczaj bardzo szczelne (stro-

podachy z paroizolacją i hydroizolacją). 

W przypadku sprzyjającym najbardziej in-

tensywnej dyfuzji pary, a więc przegrody 

o wysokiej paroprzepuszczalności (np. ce-

ramika poryzowana bez tynków, o grubości 

40 cm, współczynnik oporu dyfuzyjnego  

μ = 5) i dużej różnicy temperatury w zimie 

(20 K) gęstość strumienia dyfundującej 

przez jednostkową powierzchnię prze-

grody pary wodnej może wynosić zaled-

wie 0,25 g/m2. 

Nie ma to jednak żadnego związku z mi-

kroklimatem wilgotnościowym wnętrza 

budynku. W użytkowanym przez ludzi 

wnętrzu budynku mamy zawsze do czy-

nienia z emisją wilgoci, związaną z wy-

dychaniem pary wodnej, parowaniem 

z powierzchni skóry oraz używaniem 

wody. Ilość wytwarzanej w ten sposób 

pary wodnej jest ściśle zależna od spo-

sobu eksploatacji budynku czy nawyków 

jego użytkowników. Szacuje się, że np. 

w mieszkaniu 4-osobowej rodziny mamy 

do czynienia ze stałą średnią emisją 

pary na poziomie 300 g/h [5]. Utrzyma-

nie oczekiwanej wilgotności powietrza 

w pomieszczeniu wymaga więc również 

stałego usuwania pary wodnej z wnętrza 

budynku. Gdyby jedynie tzw. oddycha-

nie przegród miało zapewnić utrzyma-

nie poprawnych, stabilnych warunków 

wilgotnościowych wewnątrz budynku, 

to powierzchnia paroprzepuszczalnych 

przegród zewnętrznych mieszkania 

4-osobowej rodziny musiałaby wynosić 
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 rys. 3 |  Zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku w zależności od powierzchni okna 

południowego i pojemności cieplnej wnętrza; standard izolacyjny budynku pasywnego, 
oszklenie niskoemisyjne [4]
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aż 1200 m2. W warunkach rzeczywistych 

jedynym sposobem usuwania nadmia-

ru pary wodnej z wnętrza budynku jest 

właściwa wentylacja. Udział dyfuzji pary 

wodnej w bilansie wilgoci poprawnie 

funkcjonującego budynku zawiera się 

w granicach 1–3% całkowitej emisji pary 

wodnej [5], a więc jest pomijalnie mały.

Powłoka zewnętrzna budynku powinna 

charakteryzować się także wysoką szczel-

nością na przenikanie powietrza. W świa-

domości społecznej budynek szczelny jest 

negatywnie utożsamiany z termosem.  

Ma to swoje źródła prawdopodobnie 

w błędnych realizacjach budynków z na-

turalną wentylacją. Jednak dzięki wysokiej 

szczelności obudowy uzyskuje się moż-

liwość sterowania wymianą powietrza 

i ograniczenie w ten sposób do niezbędne-

go minimum wentylacyjnych strat ciepła, 

bez uszczerbku dla warunków cieplno-

wilgotnościowych we wnętrzu i komfortu 

cieplnego. Wymiana powietrza przy stan-

dardowym badaniu różnicą ciśnień 50 Pa 

powinna wynosić w budynkach pasywnych 

mniej niż 0,6 1/h, podczas gdy według 

obecnych polskich wymagań technicznych 

nie powinna przekraczać wartości 1,5 1/h 

w przypadku budynków z wentylacją me-

chaniczną i 3,0 1/h przy wentylacji grawi-

tacyjnej. Tak wysoka szczelność wymaga 

zastosowania specjalnych rozwiązań i ma-

teriałów, a także musi być przedmiotem 

badań kontrolnych szczelności obudowy 

w fazie wykończeniowej budynku. 

 dr Tomasz Kisilewicz
Politechnika Krakowska

Tekst oparty na referacie wygłoszo-

nym podczas seminarium szkoleniowe-

go ITB „Termomodernizacja i co dalej”  

(15 czerwca 2009 r.)
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 Fot. 3 |  Fragment przeszklonej w całości wschodniej ściany budynku dydaktycznego z lat 70.

Chcesz otrzymać bezpłatną, 
miesięczną prenumeratę 
dziennika „Puls Biznesu” 
w wygodnej formie e-wydania?

Wejdź do 30.10.2009 roku 
na stronę www.prenumerata.pb.pl/PIIB
lub zadzwoń na infolinię 0 801 801 771
i podaj hasło „Prenumerata dla inżyniera”

dla inżynierów
Oferta specjalna
dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 Kosztorys:budowlanka w liczbach,
stawki płacowe, ceny wybranych 
materiałów budowlanych

 Finisz tygodnia: ilustracja 
nieruchomości, która była przedmiotem
ważnej bądź nietypowej transakcji

 Postać:kwestionariusz z pytaniami 
wypełniany przez osobę z branży 
budowlanej.

 Informacje o nowych inwestycjach:
planowanych, realizowanych i właśnie
ukończonych (biura, mieszkania, 
magazyny, hotele, centra handlowe)

Co tydzień w „Pulsie Biznesu” sekcja

Lokale i grunty

REKLAMA
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Nowoczesny, architektonicznie piękny budy-

nek kina Novekino Siedlce powstał przy użyciu 

szalunków i rusztowań ALTRAD-Mostostal. Ge-

neralnym wykonawcą multikina była firma bu-

dowlana z Warszawy, która zastosowała sza-

lunki ścienne MIDI BOX i MIDI BOX Plus w fazie 

budowy oraz rusztowania ramowe Mostostal 

Plus, modułowe ROTAX Plus i przejezdne MP 

do prac wykończeniowych, tynkarskich i insta-

lacyjnych. Sprzęt został dostarczony na budo-

wę przez firmę ALTRAD-Mostostal-Montaż.

Przy budowie obiektu wykorzystano ok. 300 m² 

szalunków ściennych, które były wielokrotnie 

przestawiane w kolejnych fazach budowy. Przy 

wznoszeniu ścian o wysokości ponad 8 m za-

stosowano szalunek wspinający. 

Szalunki MIDI BOX i MIDI BOX Plus są w pełni 

kompatybilne. Systemy te to pełna gama płyt 

szalunkowych o szerokości od 25 do 240 cm 

oraz wysokości 150, 270 i 300 cm. Szalunki 

ścienne MIDI BOX są szalunkami średnio-

gabarytowymi (szerokości płyt od 25 do 

90 cm i wysokości 150 i 270 cm); dzięki 

lekkiej konstrukcji ich montaż na budowie 

możliwy jest bez użycia żurawia. Dopusz-

czalne parcie betonu wynosi 60 kN/m² dla 

ustawienia bez nadbudów oraz 55 kN/m²  

– z nadbudowami. 

Szalunek ścienny MIDI BOX Plus to szalu-

nek ciężki o dopuszczalnym parciu betonu  

– 80 kN/m². Podstawowe wymiary płyt MIDI 

BOX Plus to: szerokości od 25 do 240 cm dla 

wysokości 300 cm, szerokości od 75 do 240 cm 

dla wysokość 270 cm. 

Szalowanie stropów wykonano na bazie sza-

lunku stropu tradycyjnego. Na system składają 

się regulowane podpory, dźwigary i wodo-

odporna sklejka. Zaletą systemu jest wysoka 

nośność podpór, szczelność płyt, gładkość po-

wierzchni uzyskana po rozszalowaniu. 

Do prac wykończeniowych budynku Nove-

kino Siedlce zastosowano zarówno ruszto-

wania systemowe ROTAX Plus, Mostostal 

Plus i przejezdne MP, jak i kombinację tych 

systemów. Na bazie wymienionych rusz-

towań powstały konstrukcje nietypowe, 

zastosowane do wykonania konstrukcji 

z rusztowań w salach, korytarzach i antre-

soli widokowej. Były to głównie platformy 

podsufitowe różnej wielkości, do zamon-

towania których wykorzystano rusztowania 

o różnej długości pól. 

Rusztowania modułowe i ramowe są rusz-

towaniami systemowymi. Elementy obu ty-

pów rusztowań zostały tak zaprojektowane, 

iż mogą być docelowo lub zamiennie sto-

sowane do budowy konstrukcji przy użyciu 

jednego lub obu systemów.

Budynek Novekino Siedlce jest najnowocze-

śniejszym obiektem tego typu w mieście, 

a jego realizacja przebiegała sprawnie i szyb-

ko dzięki rusztowaniom i szalunkom wypro-

dukowanym przez ALTRAD-Mostostal.  

ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.
ul. Starzyńskiego 1 

08-110 Siedlce
tel. 0 801 ALTRAD

tel. +48 25 644 82 93
fax +48 25 644 62 62

www.altrad-mostostal.pl
e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl

ALTRAD-Mostostal  
– ...od projektu po dostarczenie pełnego zestawu 
rusztowań i szalunków na plac budowy
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Konstruktorzy i budowniczowie hali musieli zrealizować waż-

ne zadanie: stworzyć obiekt, którego głównym zadaniem była 

ochrona przed warunkami atmosferycznymi wielkogabary-

towych kanałów spalin o przekroju rurowym, wytwarzanych 

z tworzyw sztucznych na potrzeby elektrowni Bełchatów. 

Montowana hala była zbudowana z typowych elementów 

stalowych rusztowania plettac Perfect Contur. Wymiary we-

wnętrzne hali: 13,0 m x 25,0 m x 14,0 m. W zakresie nietypo-

wości realizowanych prac szczególną uwagę należało zwrócić 

na wykonanie konstrukcji dachu oraz bramy rozsuwanej.

Zwycięską konstrukcję szeroko opisywaliśmy w artykule projek-

tanta hali Piotra Kmiecika „Rusztowania – ciekawe i nietypowe 

realizacje wykorzystane w przemyśle” –  nr 11/2008 „IB”. Dodat-

kowy szczegółowy opis dostępny jest na stronie internetowej 

www.inzynierbudownictwa.pl

Danuta Gawęcka 
dyrektor PIGR

mgr inż. Piotr Kmiecik

Więcej szczegółów dotyczących konkursu: www.rusztowania-izba.org.pl

Rusztowania roku
12 września br. w Łochowie podczas Forum Rusztowaniowego – cyklicznej imprezy 
organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań, ogłoszono wyniki II edycji 
Konkursu Rusztowanie Roku – konkursu, którego celem jest promowanie nowatorskich 
rozwiązań projektowych i technologicznych oraz dobrych i bezpiecznych praktyk przy 
budowie konstrukcji z rusztowań. 

I miejsce i nagroda Złotego Kuplunga: realizacja tymczasowej hali z konstrukcji ruszto-

wań modułowych na terenie elektrowni Bełchatów wykonana przez firmę Bis plettac.

II miejsce i nagroda Srebrnego Kuplunga: ex aequo rusztowania robocze wiszące na 

moście w Puławach wykonane przez firmę Ramirent oraz „Latające Rusztowanie” – kon-

strukcja rusztowania posadowionego na bandażach kotła bloku 858 MW w elektrowni Beł-

chatów zrealizowane przez firmę ThyssenKrupp Xervon Polska.

III miejsce i nagroda Brązowego Kuplunga: konstrukcja rusztowania wsporczego pod 

budowę kopuły reaktora Babcock w Stoczni Marynarki Gdańskiej zrealizowana przez firmę 

Rubo Serwis.

Laureaci w kategorii I – rusztowanie

złoty kuplung 
Tę prestiżową nagrodę zdobyła tymczasowa hala 
z konstrukcji rusztowań modułowych na terenie 
elektrowni Bełchatów, wykonana przez firmę BIS plettac.
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Srebrny kuplung 

Budowa mostu im. Jana Pawła II przez Wisłę 
w ciągu obwodnicy Puław, wraz z trasą objazdową, 
była największą tego typu inwestycją w kraju. 
Wiszące rusztowania robocze na moście wykonała 
firma Ramirent.

Most zbudowany jest w konstrukcji stalowej łukowej z płytą po-

mostową podwieszoną w dolnym pasie. Przęsło nurtowe mostu 

posadowione jest na dwóch filarach mostowych odległych od 

siebie o ok. 200 m. Całkowita długość mostu to ok. 450 mb. 

Wysokość konstrukcji mierzona od poziomu lustra wody wynosi 

ok. 50 m. Podczas prac montażowych oraz wykonywania zabez-

pieczeń antykorozyjnych konstrukcji nośnej mostu wykorzystane 

zostało rusztowanie podwieszane. Używano je do prac spawal-

niczych, antykorozyjnych i malarskich. Prace montażowe trwały 

od kwietnia do czerwca 2008 r.

Prace przygotowawcze

Realizację montażu rusztowań rozpoczęto od określenia: celu 

i zasadności ustawienia rusztowań, zestawień obciążeń, możli-

wości wykonania zamocowań i kotwień.

Na ich podstawie wybrano najkorzystniejsze i najbardziej eko-

nomiczne rozwiązanie. Wybrano rusztowania Layher, łącząc 

ze sobą dwa systemy: rusztowanie ramowe Blitz o szerokości 

0,73 m i długości 2,57 m (rusztowanie to zapewniało komuni-

kację pionową) oraz rusztowanie modułowe AllRound o szero-

kości stojaków od 0,73 m do 1,09 m i długości pola od 0,73 m 

do 3,07 m (to rusztowanie pełniło funkcję rusztowania robo-

czego).

Montaż

Konstrukcja rusztowania została wykonana z systemowych 

elementów rusztowania modułowego AllRound. Rusztowa-

nie zostało podwieszone na dźwigarach kratowych stalowych 

ustawionych na górnej powierzchni łuku mostowego. Sto-

jaki rusztowania połączone zostały z górnym i dolnym pasem 

dźwigara za pomocą złączy krzyżowych. Rygle łączące stojaki 

stanowiły podparcie dla pomostów roboczych oraz pomostów 

komunikacyjnych. Tak wykonane ramy, zawieszone z obu stron 

łukowej belki mostowej, połączone były ze sobą za pomocą  

U-rygli podwójnych. Stanowiły też podparcie dla pomostu ro-

boczego wykorzystywanego podczas zabezpieczenia dolnej 

części łuku mostowego. Konstrukcję rusztowania ustawioną na 

górnych pasach łuku mostowego zabezpieczono przed przesu-

waniem za pomocą rur stalowych Ø 48 opartych na cięgnach 

podtrzymujących płytę pomostową.

Całość konstrukcji została stężona za pomocą systemowych stę-

żeń pionowych zamontowanych z obu stron łuku mostowego. 

Rusztowania podwieszane 
na moście w Puławach

Rusztowania na łukach

rys. 1 |   Całość konstrukcji została stężona za pomocą systemowych 
rozwiązań
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Projekt przewidy-

wał wykorzystanie 

różnych długości 

modułów w celu 

d o s t o s o w a n i a 

do zmiennego 

nachylenia łuku 

mostowego za-

równo w kierun-

ku podłużnym, 

jak i poprzecz-

nym. Skutkowało 

to koniecznością 

montażu różnych 

długości pól 

(2,07−3,07 m) 

w zależności od nachylenia łuku, stojaków (ze skokiem kryzy co 

0,5 m) oraz stężeń pionowych i poziomych.

Organizacja robót

Dostawy rusztowań realizowano z magazynów regionalnych 

Ramirent w Podolszynie k. Warszawy i Bytomiu. Inwestycję przy 

współudziale biura konstrukcyjnego obsługiwał oddział Lu-

blin. Projekt techniczny przewidywał organizację placu budowy 

z uwzględnieniem całej technologii dostaw sprzętu oraz wyko-

nania montażu i demontażu rusztowań. Sprzęt do transportu 

pionowego i poziomego oraz tymczasowe ogrodzenia dostar-

czyła również firma Ramirent. 

Do realizacji montażu rusztowań przystąpiono, dostosowując 

tempo prac do potrzeb zleceniodawcy. W tym samym czasie 

na placu budowy pracowało pięć grup montażowych złożo-

nych z najbardziej doświadczonych pracowników firmy. Praca 

na znacznej wysokości, nad wodą i otwarta przestrzeń stwarza-

ły szczególnie niesprzyjające warunki. Dobór monterów z od-

powiednimi kwalifikacjami oraz osób nadzorujących z dużym 

doświadczeniem pozwolił na bezpieczną pracę. Każda grupa 

montażowa otrzymała niezależny zakres prac, co pozwoliło 

dokładnie śledzić postępy oraz przekazywać i rozliczać wykona-

ne zakresy montażu. Dodatkowo prace montażowe wspierała 

grupa logistyczna, odpowiedzialna za dostarczenie rusztowań 

w miejsce prowadzonych montaży oraz utrzymanie nadzoru nad 

prawidłowym postępem prac. 

Oddanie mostu do użytku

Realizacja zakończona została w zakładanym terminie. Rozwiąza-

nia zastosowane przy tej realizacji weszły na stałe do wybudów 

systemowych oferowanych przez Ramirent. Nastąpiło oficjalne 

otwarcie mostu. Kronikę dokumentującą postęp prac przy budo-

wie mostu w Puławach można obejrzeć na www.pulawymost.pl.

Elżbieta Nowicka-Słowik
Kierownik Produktu Rusztowania RAMIRENT  SA 

członek Rady ŚLOIIB

Przy największej elektrowni w Polsce i obecnie jednym z najwięk-

szych placów budowy w kraju funkcjonuje oddział ThyssenKrupp  

Xervon Polska Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa specjalizującego się 

w budowie skomplikowanych technicznie konstrukcji z rusztowań. 

Główny wykonawca inwestycji − konsorcjum Alstom Power  

Sp. z  o.o. i Rafako SA − podpisał z ThyssenKrupp Xervon 

Polska umowę na wyłączność dostaw rusztowań w ob-

szarze kotła oraz umowy na prace w maszynowni i innych 

obiektach powstającego bloku na parametry nadkrytyczne 

o przewidywanej mocy znamionowej 858 MW. Zakres prac  

ThyssenKrupp Xervon na budowie bloku objął nie tylko ruszto-

wania, ale również pozostałe zabezpieczenia BHP, takie jak plan-

deki, siatki, podwieszane siatki asekuracyjne itp. 

Rusztowanie na bandażach kotła 

Jednym z wyzwań było wykonanie rusztowania na bandażach ko-

tła. Rusztowanie to miało posiadać cechy rusztowania stacjonarnego 

i zarazem lekkiego, spełniającego wszystkie wymogi BHP i co najważ-

niejsze wytrzymałego na wszelkie oddziałujące siły zewnętrzne, któ-

rym będzie poddane na budowie. Konstrukcja docelowo miała zostać 

zainstalowana na wysokości od 77,10 m do 127,60 m, co wiązało się 

z koniecznością transportu całości za pomocą dźwigu. 

W pierwszej kolejności przygotowano projekt wykonawczy rusz-

towań, sporządzony i sprawdzony przez uprawnione do tego oso-

by. Priorytetem przy jego tworzeniu było zapewnienie maksymal-

nej sztywności oraz stabilności konstrukcji, dlatego też projektant 

po dokonaniu niezbędnych wyliczeń statycznych zastosował do  

Elektrownia Bełchatów  
– rusztowania dla tzw. bandaży bloku XIII 858 MW
Wkrótce dzięki nowo budowanemu blokowi energetycznemu elektrowni Bełchatów przypadnie tytuł 
największej elektrowni na świecie wytwarzającej energię elektryczną z węgla brunatnego. 

rys. 2 |  Konstrukcje rusztowania podwieszanego 
ustawioną na górnych pasach łuku 
mostowego
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wykonania zadania mate-

riał systemu Modex i jego 

moduły o wymiarach 2,5 m 

x 1,13 m i 2,5 m x 0,82 m; 

1,13 m x 2,0 m; 1,13 m x 

3,0 m i 1,13 m x  4,0 m. 

Modułowy system Modex, 

mający świadectwo do-

puszczenia do użytkowa-

nia przez Niemiecki Instytut 

Techniki Budowlanej w Ber-

linie, cechuje się dużą elastycznością zastosowania. Głównym jego 

elementem, pozwalającym na budowę konstrukcji w górę, są 

nośne elementy pionowe powszechnie nazywane choinkami lub 

prętami. Elementy te to stalowe rury ø 48,3 mm długości od 1 do 

4 m, posiadające co 50 cm węzły, w które można zapinać kolejne 

elementy. Węzły te umożliwiają przyłączenie do 8 elementów usy-

tuowanych zarówno w poziomie, jak i biegnących ukośnie, a ob-

ciążenia, jakie mogą wytrzymać, wynoszą odpowiednio: 

■ siła normalna = ±16 kN

■ siła poprzeczna (pionowa) maks. na węzeł = 48 kN 

■ siła poprzeczna (pozioma) = ±17 kN

■ moment gnący = ±47 kNcm

■ siła osiowa = ±9 kN

Natomiast obciążenie użytkowe dla pomostów roboczych uzależ-

nione jest od długości modułu oraz sposobu podparcia i wynosi 

od 2 do 6 kN/m2. Przy optymalizacji parametrów konstrukcji rusz-

towania z Modex’u można budować nawet do 58 m wysokości 

bez dodatkowych przeliczeń statycznych. Parametry stali, z której 

elementy systemu zostały wykonane, posiadają zgodności z wszel-

kimi normami dopuszczającymi je do użytkowania w Polsce.

Jednak sam system Modex nie eliminuje wszystkich problemów po-

wstających przy konstrukcji rusztowań nietypowych. Największą trud-

ność projektu rusztowania na bandażach kotła stanowiło zapewnienie 

sztywności całej konstrukcji oraz zakotwienie, które nie pozwoliłoby 

na jakiekolwiek przesunięcie podczas transportu na wysokość ponad 

77 m. Dodatkowo ograniczona nośność dźwigu transportującego 

całość konstrukcji na miejsce instalacji przy kotle oraz ograniczenia 

wynikające z wytrzymałości nośności słupów kotła wymuszały mak-

symalne zmniejszenie ciężaru rusztowania przy zachowaniu wszyst-

kich zabezpieczeń BHP. Istotnym elementem, który uwzględniono, 

były siły wiatru, które nie tylko utrudniały pracę dźwigu, ale również 

stwarzały ryzyko destabilizacji konstrukcji rusztowaniowej. Należało 

również przewidzieć bezpieczną technikę demontażu rusztowania. 

Na wysokości 77–120 m stanowiło to duże wyzwanie, gdyż cały pro-

ces musiał być przeprowadzony szybko i efektywnie, nie uszkadzając 

przy tym konstrukcji kotła i nie powodując strat w materiale.   

Mając na uwadze powyższe trudności, ThyssenKrupp Xervon opraco-

wała wstępny projekt techniczny, w którym zaproponowała rozwiąza-

nie konstrukcji rusztowaniowej, uwzględniając nieodzowne jej cechy, tj.: 

wytrzymałość, odpowiednią sztywność, lekkość oraz bezpieczeństwo. 

Ponadto ze względu na brak możliwości ingerencji w czasie transpor-

tu rusztowanie musiało zostać zabezpieczone przed przesunięciem 

i upadkiem z wysokości, a jego poszczególne elementy, mimo iż nie 

przytwierdzone na stałe, nie mogły odpaść od całości konstrukcji. 

Po zatwierdzeniu przez inwestora ogólnej koncepcji rusztowań 

i technologii montażu zdecydowano się na rozpoczęcie prac. Na 

każdym etapie realizacji tego przedsięwzięcia w stan gotowości były 

postawione wszystkie służby realizacyjne, złożone z pracowników 

działu „inżynieringu”, logistyki, nadzoru technicznego, wewnętrz-

nych służb BHP oraz ekip monterów i specjalistycznych grup alpini-

stycznych. Wszyscy uczestnicy projektu posiadali wymagane przez 

polskie prawo uprawnienia, szkolenia BHP oraz niezbędne badania 

lekarskie konieczne do wykonywania powierzonych im zadań.

Do dziś cały projekt nie został jeszcze wykonany w 100 procen-

tach, przed ThyssenKrupp Xervon stoi kolejne wyzwanie, jakim 

jest proces demontażu, równie ważny i wymagający profesjonal-

nego podejścia wszystkich pracowników. 

mgr inż. Mirosław Sokołowski
Dyrektor ds. Realizacji i Marketingu

mgr Kamil Migdał 
Doradca ds. Handlowych

Zdobywcę Brązowego Kuplunga − realizację  rusztowań pod  

budowę kopuły reaktora atomowego przez firmę Rubo-Serwis  

− przedstawimy w listopadowym numerze „IB”.
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Szczegółowe parametry techniczne 
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W poprzednim artykule pisałem o doborze szalunków typu BOKS. 
W niniejszym artykule zamierzam przedstawić szalunek słupowy 
typu OWS pokazany na rys. 1. 
Model obliczeniowy OWS składa się z kilku pól. Każde pole, poza 
polem pierwszym, składa się z jednej pary słupów połączonych roz-
porami oraz z płyt płetwowych wsuniętych płetwami w prowadnice 
słupów. Ilość płyt liczonych w pionie zależy od wymaganej głęboko-
ści wykopu. Każdy słup „zbiera” w prowadnicach obciążenia z po-
wierzchni połówek płyt z lewej i prawej strony słupa.
Konstrukcja płyt do OWS zapewnia wymaganą nośność płyty w każ-
dej sytuacji użytkowej.
Słup jest belką dwuwspornikową, podpartą na rolkach rozpory. 
Konstrukcja połączenia dwóch słupów z rozporą umożliwia zmianę 
wzajemnego usytuowania rozpory w stosunku do każdego ze słu-
pów. Takie rozwiązanie, uzupełnione możliwością blokady rozpory 
względem słupów, podyktowane  jest koniecznością przemiennego, 
krokowego zapuszczania lub wyciągania słupów. 
Model obliczeniowy słupów opiera się na schemacie statycznym 
belki dwuwspornikowej. Obciążenie belki może być rozpatrywane 
dwojako: 
■ albo jako q [kN/m] – obciążenie liniowe ciągłe, równomiernie roz-

łożone na całej długości słupa, 
■ albo jako obciążenie punktowe, siłami skupionymi P1, P2, P3 

[kN]…,  wywołane przez składowe poziome nacisku poszczegól-
nych warstw gruntu.

W obu przypadkach o wielkości obciążenia decyduje nacisk obliczenio-
wy ear [kN/m2]. Nacisk obliczeniowy ear, zgodnie z PN-EN 13331-1:2004: 
„Obudowy ścian wykopów”, jest to składowa pozioma nacisku kon-
kretnego gruntu ea w [kN/m2] na określonym poziomie wykopu po-
mnożona przez cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa γF. 
Wyznaczony nacisk obliczeniowy ear służy do wymiarowania po-
szczególnych elementów konstrukcyjnych obudowy OWS.
Przykładowo, dla OWS-7A (rys. 1) przy głębokości 6,3 m, wyliczony 
nacisk obliczeniowy wynosi ear= 50 kN/m2. W rezultacie działania 
tego nacisku powstaje moment obliczeniowy Med [kNm]. Dla słupa 
jak na rys. 1 przy minimalnym prześwicie pod rozporą hc min = 3,2 m 
maksymalny moment obliczeniowy wynosi MEd = 650 kNm. 
Warunek nośności granicznej słupa jako belki dwuwspornikowej wy-
maga, aby maksymalny moment obliczeniowy MEd max był mniejszy 
od nośności granicznej Mc,Rd w przekroju niebezpiecznym.
Nośność graniczna Mc,Rd wynika z charakterystyki geometrycznej 
przekrojów słupa oraz z właściwości zastosowanej stali.
Nośność graniczną niektórych, wybranych typów obudów OWS po-
dano w tablicy nr 1.

Dobór szalunków OWS
Aby dobrać optymalny typ obudowy OWS potrzebne jest, poza głębo-
kością i szerokością wykopu, ustalenie rodzaju i stanu gruntów. Praktyka 
pokazuje, że najczęściej, pod warstwami nasypów, mamy do czynienia 
z kilkoma warstwami gruntów w dwóch lub trzech formacjach. 

W roku bieżącym miało miejsce nieprawidłowe użycie BOKSU 3,0 
x 2,0 m w Poznaniu na głębokości około 4,5 m w gruntach okre-
ślonych przez użytkownika jako „ciężkie”. W rezultacie pod napo-
rem gruntu nastąpiło powolne ugięcie wspornikowe płyty boksu 
o 200 mm. Wg relacji użytkownika, proces uginania wspornikowego 
trwał kilkanaście minut.
Podjęto działania zapobiegawcze wg ustalonego planu. Plan ten 
obejmował badanie podłoża na budowie wspomnianego odcinka 
kolektora. Badania wykonała firma HEBO.  
Wyniki badań firmy HEBO pozwoliły na obliczenie parcia gruntu we 
wszystkich warstwach. Ekspertyza specjalistów z HEBO wyrażona we 
wnioskach w Opracowaniu nr 398/09 mówi: przyczyną utraty sta-
teczności szalowania [BOKSU 3,0 x 2,0 m – przypis M. K.] w tych 
warunkach gruntowych nie była mała sztywność szalowania lub 
wadliwość tego systemu. Zasadniczą przyczyną awarii było przyjęcie 
nieodpowiedniego systemu zabezpieczenia. Właściwym systemem 
szalowania, dla istniejących w podłożu warunków gruntowych, było 
szalowanie pionowe, wykonane z wyprasek stalowych lub profili 
ścianki szczelnej. Jak wynika z opisanego na wstępie modelu obli-
czeniowego, obudowy o konstrukcji słupowej spełniają wymagania 
szalunków pionowych.
Badania wykazały, że budowa podłoża do głębokości 7,0 m składa 
się z trzech formacji gruntów o zróżnicowanej genezie. Nasypy do  

Obudowa wykopów liniowych 
konstrukcji słupowej 

rys. 1 |  Słupowa obudowa wykopów OWS-7A 
hc – prześwit pod rozporą 
hcmin = 3,2 m 
hcmax = 4,3 m

Prawidłowy dobór szalunków – cz. II
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głębokości 1,5 m wspierają się na stropie osa-
dów zastoiskowych. Są to pyły, pyły piaszczyste 
z domieszkami lub przewarstwieniami namułów 
lub torfów. Warstwa ta sięga głębokości 3,5 m 
i wspiera się na stropie piasków pochodzenia 
rzecznego i głębiej piasków wodnolodowco-
wych. Pod nasypami występują namuły orga-
niczne przewarstwione torfami. Piaski wspierają 
się na głęboko rozmytym podłożu iłów pstrych 
plioceńskich. Jest to tzw. formacja, która zawie-
ra przewarstwienia glinami pylastymi zwięzłymi. 
Piaski są w stanie średniozagęszczonym i zagęsz-
czonym. Stan konsystencji iłów jest twardopla-
styczny, a zmienność plastyczności iłów obejmu-
je przedział od 0,08 do 0,25. 
Na podstawie tych wyników wyliczono siły skupio-
ne i momenty obliczeniowe.
Podobnie wyliczono rozkład i wielkość sił skupio-
nych i momentów obliczeniowych dla trzech in-
nych, znanych profili geotechnicznych, będących 
w posiadaniu działu marketingu.
Wyniki tych obliczeń zebrano w tablicy nr 2*, a następnie sporządzo-
no wykresy momentów obliczeniowych na rys. 2.
Każdy wykres odnosi się do innych gruntów. Prześwit pod rozporą 
taki sam dla wszystkich wykresów. I tak:
■ Wykres nr 1 ilustruje przebieg momentu obliczeniowego MEd  

działający na słup obudowy typu OWS-7A przy założeniu kon-
strukcyjnym, że ear = 50 kN/m2.

■ Wykres nr 2 ilustruje przebieg momentu obliczeniowego MEd 
działający na słup obudowy typu OWS-7A pod wpływem nacisku 
warstw gruntu w Poznaniu, opisanych przez HEBO. 

■ Wykres nr 3 ilustruje przebieg momentu obliczeniowego MEd 
działający na słup obudowy typu OWS-7A pod wpływem nacisku 
warstw gruntu wg profilu nr 3 z marketingu. 

■ Wykres nr 4 ilustruje przebieg momentu obliczeniowego MEd 
działający na słup obudowy typu OWS-7A pod wpływem nacisku 
warstw gruntu wg profilu nr 4 z marketingu. 

■ Wykres nr 5 ilustruje przebieg momentu obliczeniowego MEd 
działający na słup obudowy typu OWS-7A pod wpływem nacisku 
warstw gruntu wg profilu nr 5 z marketingu. 

Wykresy nr 1; 2; 3; 4; 5 przedstawione na rys. 2 pokazują, że wykres 
nr 1, wykreślony na podstawie wytrzymałości katalogowej, daje naj-
większy moment obliczeniowy. Pozostałe wykresy wyprowadzone 
z konkretnych, niekiedy bardzo trudnych gruntów, pokazują mniejszy 
moment obliczeniowy. Oznacza to, że pełna informacja o aktualnym 
stanie gruntów na konkretnym placu budowy pozwoli na zastosowanie 
lżejszych, a więc tańszych typów obudów. Przy dużych przedsięwzię-
ciach w „przyjaznych” gruntach oferuję projektowanie lżejszych, tań-
szych OWS wg danych geologicznych przedstawionych przez klienta.

Marek Kopras

* Ze względów redakcyjnych niniejszy artykuł został skrócony. Po-
nadto nie umieszczono w nim tablicy nr 2. Całość artykułu wraz z ta-
blicą 2 dostępna jest na WWW.KOPRAS.PL.

Lp.

Oznaczenie typu 
liniowej obudowy 

wykopów konstrukcji 
słupowej

Długość słupa/ 
max głębokość 

[m]

Typ słupa wg 
ilości prowadnic

Wytrzymałość,  
czyli dopuszczalny  

nacisk obliczeniowy 
ear kN/m2

Charakterystyka 
geometryczna 
przekroju słupa 

Wx  [cm3]

Długość 
wspornika  

a [m]

Obciążenie obli-
czeniowe od ear 

Med [kNm]

Nośność 
graniczna słupa 

McRd  [kNm]

1 OWS-3 3,0/2,4 Jedno- 
prowadnicowy 36 439,4 0,78 40 94

2 OWS-4 3,0/3,7 Jedno- 
prowadnicowy 25 439,4 1,48 93 938

3 OWS-40 4,0/4,8 Dwu- 
prowadnicowy 40 2531 2,23 397 540

4 OWS-5AN 4,0/4,8 Dwu- 
prowadnicowy 50 3604 2,33 542 769

5 OWS-6 5,5/6,1 Dwu- 
prowadnicowy 50 3604 2,13 453 769

6 OWS-7A 6,0/6,3 Dwu- 
prowadnicowy 50 3604 2,55 650 769

7 OWS-8 6,0/7,4 Dwu- 
prowadnicowy 50 3604 2,75 756 769

rys. 2 |  Wartości momentu obliczeniowego Med dla różnych gruntów

tab. 1 |   Specyfikacje techniczne niektórych, wybranych typów obudów liniowych wykopów o konstrukcji słupowej

KOPRAS Sp. z o.o.
Szklarnia 7, 64-510 Wronki

tel. +48 67 254 11 96
www.kopras.pl
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Quadro jest to system bloków silikatowych o dużych wymiarach. 

Podstawowym elementem jest blok o wymiarach b x h = 498 x 

498 mm. Daje to 4 bloki na 1 m2 muru i stąd też wywodzi się 

nazwa systemu. Bloki Quadro produkowane są o gęstości 2,0 

kg/dm3 i posiadają klasę wytrzymałości 20 MPa. Duża masa po-

jedynczego bloku uniemożliwia ręczne przenoszenie elementów, 

dlatego integralną częścią systemu są przenośniki – małe żura-

wie służące do transportu cegieł bezpośrednio z palet na miejsce 

wmurowania. Z wykorzystaniem tych żurawi Quadro staje się 

bezkonkurencyjną pod względem wydajności i jakości metodą 

murowania. Norma na wykonanie 1 m2 ściany to ok. 0,35 robo-

czogodzin (~ 20 min.).

Rozwinięciem systemu Quadro jest system Planelemente. Mate-

riałem w tym przypadku są bloki o wymiarach b x h = 998 x 

623 mm (1,61 szt./m2). Istotą rozwiązania jest całkowita pre-

fabrykacja elementów potrzebnych do wymurowania zadanego 

układu konstrukcyjnego (bloki zostają przycięte do wymiarów 

określonych w projekcie). Na podstawie dostarczonego projektu 

producent tnie lub produkuje bloki, tak aby całkowicie wyklu-

czyć cięcie na placu budowy. Na budowę dostarczane są wów-

czas oznakowane elementy, docięte na miarę, wraz z rysunkiem  

(projektem) precyzyjnie określającym miejsce wmurowania każ-

dego z nich. Umożliwia to postawienie piętra praktycznie bez 

użycia piły przez murarzy oraz sprowadza ich pracę do układania 

bloków w murze za pomocą przenośnika zgodnie z dostarczo-

nym rysunkiem. Z tego względu zrozumiałe jest porównywanie 

murowania w systemie Planelemente do układania klocków lego, 

z całą pewnością jest równie proste. Dla tego systemu norma na 

wykonanie 1 m2 muru to ok. 0,2–0,25 roboczogodzin. Uwaga! 

Prefabrykacja nie wymaga konstrukcji zaprojektowanej „pod sys-

tem”. Producent przygotuje elementy, nawet jeśli zdecydujemy 

się na murowanie z Planelemente w ostatniej chwili, tuż przed 

wmurowaniem pierwszej cegły. Prefabrykacja bloków możliwa 

Quadro
system wielkowymiarowych bloków silikatowych

Quadro jest nowością na polskim rynku, oferowaną 
jeszcze przez nieliczne firmy. Po przemysłowe 
metody murowania będziemy musieli sięgnąć, 
podobnie jak sięgnęliśmy po maszynowe wykonanie 
tynków i podłoży. 

Fot. 1 |  Budowa w Gryfinie (inwestor TBS Gryfino)

Fot. 2 |  Szalunki tracone wieńca przygotowane do montażu, Gryfino
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jest również dla bloków Quadro. System nie stawia ograniczeń 

odnośnie do wymiarów ścian.

Murowanie w systemach Quadro i Planelemente przebiega 

znacznie szybciej, niż pozwalają na to inne technologie (pusta-

ki ceramiczne, gazobeton, drobnowymiarowe bloki silikatowe). 

Podkreślić należy, że brygada murarska w technologii Quadro 

i Planelemente liczy dwie osoby. Wykwalifikowani murarze są 

w stanie murować nawet w pojedynkę!

Porównanie systemów murowania

Autor dokonał szczegółowego porównania obecnie dostęp-

nych materiałów i technik murowania. Niżej zostaną przedsta-

wione tylko wnioski z wykonanych obliczeń. Porównanie prze-

prowadzono dla ściany wykonanej z pustaka porotyzowanego, 

silikatów drobnowymiarowych, betonu komórkowego oraz 

Quadro i Planelemente. Z obliczeń wykonanych na podstawie 

KRN 2-02 i NNRNKB 202 wynika, że w przypadku wzięcia pod 

uwagę tylko kosztów materiałów i nakładów bezpośrednich 

najtańszym materiałem jest pustak porotyzowany. Odpowied-

nio o 14% droższy jest gazobeton, o 28% Quadro, o 33% silikat 

drobnowymiarowy i o 38% Planelemente. Podstawowe zalety 

Quadro to: 

■ Redukcja czasu realizacji przeciętnego budynku o dwa miesią-

ce, a w konsekwencji obniżenie kosztów stałych budowy, tj.:

kosztów pracy żurawia, –

kosztów energii elektrycznej i –  wody,

kosztów nadzoru, –

kosztów dozorowania budowy, –

kosztów ubezpieczenia i ryzyka. –

■ Redukcja kosztów kredytowania z uwagi na czas.

■ Możliwość szybszego przekazania obiektu do eksploatacji 

i w konsekwencji szybsze osiągnięcie  pierwszego przycho-

du. Ta cecha ma znaczenie nie tylko przy obiektach przemy-

słowych, lecz także przy budynkach mieszkalnych. Szybsze 

przekazanie do eksploatacji to szybsze przejęcie spłaty kredytu 

przez lokatorów bądź użytkowników.

■ Uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej z uwagi na 

możliwość pocienienia ścian nośnych do 18 cm (a nawet do 

15 cm) z uwagi na wysoką wytrzymałość Quadro oraz kleju.

Oprócz wspomnianych już oszczędności, ograniczając tynkowa-

nie do tynku pocienionego przy przyjętych założeniach, skraca-

my czas wykonania tynków o 400 roboczogodzin.

Ograniczenie kosztów pozwoli zredukować cenę usług, co może 

ułatwić wygrywanie przetargów z zamówień publicznych, gdzie 

cena stanowi jedyne kryterium wyboru oferenta.

Przy niektórych zadaniach (np. obiekty przemysłowe, stacje ben-

zynowe, hotele, pensjonaty) krótszy czas realizacji inwestycji 

może mieć zasadnicze znaczenie.

Skrócenie czasu realizacji kolejnych przedsięwzięć zwiększa sto-

pień wykorzystania  mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa, a to 

pozwala realizować więcej zadań w określonym czasie.

Możliwości zwiększenia wydajności pracy murarzy metodami 

ekstensywnymi się wyczerpały, nasze budownictwo śladem za-

chodnioeuropejskiego musi w odpowiedzi na spadek atrakcyjno-

ści zawodu murarza sięgnąć po metody intensywne, a taką me-

todą są systemy Quadro i Planelemente. Podobnie jak sięgnęliśmy 

po maszynowe wykonanie tynków i podłoży, będziemy zmuszeni 

sięgnąć po zmechanizowane metody murowania.

Fot. 3 |  Zamontowane szalunki tracone (montaż szalunku o dł. 2,5 m 
odbywa się na dwa kołki szybkiego montażu), Gryfino

Fot. 4 |  Warstwa startowa (staranne wykonanie warstwy startowej 
powoduje, że bez większego nakładu sił uzyskuje się pionowość 
oraz idealną wysokość murów), Gryfino

Fot. 5 |  Bez wysiłku w 25 sekund muruje się 0,5 m2 ściany, Gryfino
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Quadro w realizacji 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Best SA podjęło się 

wdrożenia nowej na naszym rynku technologii – zastosowa-

ło system Quadro na budowach w Gryfinie i Szczecinie przy  

ul. Bieszczadzkiej oraz system  Planelemente przy ul. Zbójnickiej 

(pisał o tym Biuletyn Informacyjny ZOIIB nr 4/2008).

Opisane zalety Quadro znalazły praktyczne potwierdzenie, np. 

budynek w Gryfinie (48 mieszkań, 5 kondygnacji) w technologii 

silikat drobnowymiarowy musiałyby realizować co najmniej cztery 

4-osobowe brygady murarzy, a wymurowały dwa 2-osobowe ze-

społy, uzyskując znacznie większe tempo. W ślad za tym nastąpiła 

redukcja kosztów osobowych, zużycia prądu, zaplecza. Jakość wy-

konanych murów jest zdecydowanie wyższa niż tradycyjna.

Quadro wymusza jakość. Na minimum dzień przed przystąpieniem 

do zasadniczego murowania wykonywana jest warstwa startowa 

o szczegółowo określonej wysokości dobranej tak, aby po ułożeniu 

bloków o wysokości 498 mm uzyskać precyzyjną wysokość muru. 

Warstwa startowa podlega szczegółowemu odbiorowi co do osio-

wości, pionowości i poziomu. Jeżeli odbiór zostanie przeprowadzo-

ny z dużą starannością, to prawdopodobieństwo odchyłki muru 

od pionu jest bardzo małe, a górna krawędź muru jest idealnie  

pozioma i równa. Filozofia ta jest odmienna od stosowanej zwykle 

na polskich budowach, ponieważ w naszej praktyce wyrównywanie 

muru odbywa się na ostatniej warstwie poprzez szpałdowanie.

Brygady skierowane do murowania w systemie Quadro osiągnęły 

pełną sprawność i wydajność w ciągu jednego miesiąca. Szybkie 

efekty nauki osiągnięto dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu 

producenta (Baustofwerke Germendorf), dostawcy (Realbud 

Szczecin), zarządu i nadzoru SPB Best SA.

Jednocześnie z zastosowaniem Quadro SPB Best SA wdrożyło tech-

nologię szalunku traconego wieńca. Jest to bardzo prosta, re-

latywnie tania metoda szybkiego wykonania wieńca. Na budynku 

o obwodzie 160 m wykonanie szalunku trwa 3−4 godziny. Tradycyj-

ny szalunek z drewna wymaga 2−3 dni i wiąże się z koniecznością 

demontażu po zabetonowaniu. Stosując szalunek tracony, uzyskuje 

się powierzchnię wieńca, która w żadnym wypadku nie wymaga 

podkuwania (i kolejnego  zaangażowania ludzi i sprzętu).

Wielu z pracowników SPB Best SA miało podczas pracy za gra-

nicą do czynienia z wymienionymi technologiami, co prawdopo-

dobnie także znacząco wpłynęło na tempo wdrożenia systemu.

Wszystkie produkty systemu Quadro są produkowane w klasie 

wytrzymałości 20. Daje to możliwość pocienienia ścian i zasto-

sowania nawet przy budynkach czterokondygnacyjnych gru-

bości ścian nośnych 18 cm. Pocienienie ścian przy zachowaniu 

wymiarów obrysu budynku może spowodować zwiększenie po-

wierzchni użytkowej o 4–5%. Biorąc pod uwagę wartość sprze-

dażną obiektu wielorodzinnego, przyrost powierzchni użytkowej  

w takiej wysokości może przynieść znaczące korzyści finansowe.

 
 mgr inż. Krzysztof Zabłocki

Zdjęcia autora

Zainteresowanym bliżej technologią Quadro polecamy  

artykuł na stronie www.realbud.pl

Fot. 6 |  Otwory okienne z zastosowaniem nadproży systemowych, 
Szczecin, ul. Bieszczadzka

Fot. 7 |  Budynek zrealizowany w systemie Planelemente z gotowych 
dociętych fabrycznie elementów,  Szczecin, ul. Zbójnicka,  
20 mieszkań w zabudowie szeregowej (inwestor Best Deweloper)

Fot. 8 |  Szczegół szalunku traconego wieńca, Szczecin, ul. Zbójnicka
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W teorii – budownictwo to dziedzina działal-

ności człowieka związana ze wznoszeniem 

obiektów budowlanych. Obejmuje wznoszenie 

obiektów nowych, ale również przebudowę, 

odbudowę, modernizację i konserwację obiek-

tów już istniejących z wykorzystaniem różno-

rodnych technologii oraz maszyn i urządzeń.

A w praktyce: ciężki sprzęt, zabrudzenia naturalne 

i technologiczne, praca w zmiennych warunkach 

atmosferycznych, która wymaga obecności na 

placu budowy mocnego sprzętu i środków czysz-

czących. A to zadanie dla urządzeń czyszczących 

Kärcher, zawsze z oryginalnym wyposażeniem!

Aby zapewnić pożądaną sprawność oraz bezpie-

czeństwo prac budowlanych, firma Kärcher jesienią 

2009 r. oferuje Państwu: urządzenia wysokoci-

śnieniowe (HD 6/15 C Plus, HD 10/25-4 SX Plus,  

HDS 8/17-4M), dzięki którym usuną Państwo 

szczególnie uporczywe zabrudzenia budowlane. 

HD 6/15 C Plus to kompaktowe, mobilne urządzenie 

z silnikiem na prąd trójfazowy, które można transpor-

tować w każdym samochodzie typu kombi. 

HD 10/25-4 SX Plus polecane jest do usuwania 

dużych ilości zabrudzeń w bardzo ciężkich warun-

kach pracy. Wysokie ciśnienie (250 bar), doskonała 

wydajność oraz żywotność urządzenia sprawiają, że 

spełni ono nawet najbardziej wygórowane wyma-

gania. Wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność 

zastosowania gorącej wody, należy zastosować 

urządzenie HDS 8/17-4 M. Cechami wyróżniający-

mi urządzenie jest m.in. ciągły monitoring spalin, 

jak również funkcja ECO zapewniająca maksymalną 

wydajność przy redukcji zużycia paliwa.

Od 1.10 do 31.12.2009 Kärcher oferuje także 

zasadowy środek czyszczący RM 31 do usu-

wania zabrudzeń olejowych, tłuszczy, smoły 

i sadzy. 

Równocześnie Kärcher zaprasza do akcji Gwa-

rancja Rok +. Wystarczy zarejestrować wybra-

ne urządzenia wysokociśnieniowe na stronie  

www.karcher.pl, a pozyskacie Państwo certyfikat 

przedłużający gwarancję o kolejny rok!

W jesiennej ofercie dla budownictwa Kärcher 

poleca także odkurzacze z możliwością od-

sysania cieczy NT 27/1, NT 65/2 Eco, a także 

szorowarkę BR 40/10-C Adv, czyli urządzenie 

przeznaczone do czyszczenia m.in. posadzek 

marmurowych, granitowych, PCV, linoleum czy 

parkietu. Razem z BR 40/10 warto stosować 

środek do czyszczenia podłóg RM 69 – zasado-

wy, do usuwania zabrudzeń olejowych i mine-

ralnych (w ofercie jesiennej 4x10 l).

Zapraszamy na zakupy!
 

Więcej informacji od 1.10.2009  

na www.karcher.pl oraz pod numerami  

infolinii: 0801 811 234, 022 314 62 13.

Kärcher: teoria w praktyce!

krótko

Nowy reaktor
Elektrownia atomowa Olkiluoto nad Zato-
ką Botnicką na wybrzeżu Finlandii działa od 
1979 r. Obecnie składa się z dwóch bloków, 
każdy o mocy 860 MW. Blok trzeci, pierw-
szy typu EPR (European Pressurized Reactor 
albo Evolutionary Power Reactor, gdyż tak  

nazywany jest na rynku amerykańskim) ma 
mieć wydajność netto 1600 MW i jest bu-
dowany przez konsorcjum utworzone przez 
firmy Areva NP i Siemens AG. Reaktor ten 
cechuje duża wydajność oraz zwiększony 
poziom zabezpieczeń. Ma cztery niezależne 
systemy chłodzenia, dodatkowy zbiornik na 
ewentualny wyciek paliwa, betonową osłonę  

o grubości 2,6 m, zdolną wytrzymać uderzenia 
samolotów. W lecie br. ogłoszono, że opóź-
niony projekt przekroczy budżet o 60%, na co 
mają wpływ m.in. wyjątkowo „wyśrubowane” 
normy bezpieczeństwa. Datę uruchomienia 
powstającego bloku przesunięto na rok 2012. 
Większość Finów ma pozytywny stosunek do 
wykorzystywania energetyki jądrowej oraz 
podziemnego składowania odpadów. Energia 
elektryczna produkowana w elektrowniach 
atomowych stanowi w bilansie energetycz-
nym Finlandii blisko 25%, a po uruchomieniu 
trzeciego reaktora w Olkiluoto wzrośnie do  
ok. 35%. Inwestycja nie korzysta z żadnych 
form wsparcia państwowego. Przy budowie 
trzeciego bloku pracuje kilkuset Polaków. 
Zgodnie z postanowieniami fińskiej ustawy 
dotyczącej energii jądrowej z 1994 r. wszel-
kie odpady nuklearne produkowane w Finlan-
dii muszą być przechowywane w tym kraju  
i Olkiluoto wybrane zostało na miejsce docelo-
we składowania odpadów.

(red.)
Fot. Wikipedia
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W 1995 roku firma Novenco jako pierwsza 

zaprojektowała system wentylacji strumie-

niowej wykorzystujący wentylatory typu Jet 

Fan dla garaży. Tym samym wprowadziła 

nowe standardy wentylacji bezkanałowej, 

oferujące znaczne oszczędności energii 

w porównaniu z systemami tradycyjnymi. 

W systemach wentylacji strumieniowej ka-

nały wentylacyjne zastąpione są przez wen-

tylatory strumieniowe Jet Fan, montowane 

bezpośrednio do sufitu w garażu. Eliminacja 

długich kanałów wentylacyjnych powoduje 

zmniejszenie strat ciśnienia powietrza wy-

nikających z oporów jego przepływu. Dzię-

ki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej przez wentylatory na-

wiewne oraz wyciągowe.

Analiza zużycia energii na 
przykładzie dwupoziomowego 
garażu o powierzchni 9000 m2

Do wentylacji dwupoziomowego gara-

żu podziemnego o powierzchni 9000 m² 

(4500 m2 każdy poziom) 

zastosowano system 

wentylacji mechanicznej 

w oparciu o 2 wentyla-

tory nawiewne oraz 2 

wentylatory wyciągowe. 

Wymagana wydajność 

instalacji wyciągowej 

wynosi 80 000 m³/h, 

natomiast instalacji na-

wiewnej 70 000 m³/h, 

przy czym rekompen-

sacja pozostałej części 

świeżego powietrza od-

bywać się będzie w spo-

sób naturalny poprzez 

naturalne otwarcia/

szachty. W przestrzeni garażu zastosowano 

wentylatory strumieniowe Jet Fan. Przyjęto, 

iż na każdej kondygnacji garażu zamonto-

wanych zastanie 11 wentylatorów.

W systemach wentylacji Novenco straty ci-

śnienia przyjęte do obliczeń są znacznie 

mniejsze, przez co możliwe jest zastosowa-

nie wentylatorów o mniejszej mocy. 

W opisanym przypadku zużycie mocy przez 

wentylatory wynosić będzie odpowiednio 

9 kW (wentylator wyciągowy) oraz 7,5 kW 

(wentylator nawiewny). Zużycie mocy  

przez wentylator strumieniowy wynosi 

0,2 kW (Jet Fan). 

Całkowite zużycie mocy dla opisanego przy-

kładu wynosi 37,4 kW, co daje oszczędność 

29,6 kW (44%) w porównaniu z systemem 

wentylacji kanałowej.

Przy założeniu, iż system pracuje 3h na dobę 

przez 300 dni w roku, uzyskiwana oszczęd-

ność energii wynosi ponad 25 000 kWh.

Należy pamiętać, że powyższe obliczenia 

odnoszą się tylko do wentylatorów wypro-

dukowanych przez Novenco. 

Istotną cechą systemu jest możliwość swo-

bodnego programowania trybu pracy wen-

tylacji, dzięki czemu możliwy jest elastyczny 

dobór parametrów systemu w zależności 

od potrzeb klienta oraz danej charaktery-

styki garażu. Przy wykorzystaniu systemu 

detekcji gazów toksycznych możliwe jest 

zaprogramowanie pracy w taki sposób, 

aby uruchomienie wentylatorów następo-

wało jedynie w strefie, w której wykryto 

podwyższone stężenie gazów toksycznych  

(CO/LPG/NOx). 

Serdecznie zapraszamy do współpracy 

wszystkich zainteresowanych, albowiem 

możemy pomóc przy obniżaniu kosztów 

budowy obiektu i jego eksploatacji nie tylko 

poprzez mniejsze zużycie energii elektrycz-

nej. Niebawem Novenco wprowadzi na 

rynek nową serię wentylatorów, które po-

zwolą na dalsze obniżenie kosztów.

Oszczędności energii elektrycznej 
przy zastosowaniu systemu wentylacji 
strumieniowej Novenco
Zastosowanie wentylacji w garażach zamkniętych ma na celu usuwanie powietrza zanieczyszczonego przez 
spaliny i zastąpienie go świeżym powietrzem. Ponadto, w przypadku wybuchu pożaru, system wentylacyjny 
odpowiedzialny jest za usuwanie powstającego dymu poza obszar parkingu. 

RW-TECH
ul. Fieldorfa 5A/D
03-984 Warszawa

tel. 0 22 671 20 25 
faks 0 22 671 20 26

www.rw-tech.pl
info@novenco.pl
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Przy projektowaniu żelbetowych zbiorni-

ków na ciecze wpływ skurczu betonu jest 

często pomijany w obliczeniach statycznych 

[1, 4]. Projektanci uznają takie postępowa-

nie za uzasadnione, jeżeli w wytycznych 

do projektu wskażą warunki, jakie muszą 

być spełnione, jeżeli chodzi o skład beto-

nu, jego pielęgnację w pierwszych dniach 

po ułożeniu, a także przerwy dylatacyjne. 

W zaleceniach tych pomija się zwykle pro-

blem ciągłości betonowania, uznając, że 

jest on sam w sobie elementem tzw. sztuki 

budowlanej. Przedstawiony przykład zbior-

nika oczyszczalni ścieków, przy którego 

budowie zbyt duża przerwa między beto-

nowaniem fundamentu i ściany zbiornika 

doprowadziła do jej zarysowania, dowodzi, 

że projekt powinien zawierać także wytycz-

ne odnośnie do samego betonowania, nie 

pozostawiając wykonawcy swobody inter-

pretacyjnej [2, 3, 5].

Charakterystyka obiektu

Rozpatrywany zbiornik żelbetowy jest ele-

mentem oczyszczalni ścieków. Jest to cy-

lindryczny zbiornik otwarty o średnicy we-

wnętrznej 39,0 m i wysokości mierzonej od 

góry fundamentu 6 m (rys. 1). W środku 

zbiornika znajduje się cylindryczna kolumna 

posadowiona na płycie dennej. Przestrzeń 

zbiornika została podzielona na komory 

technologiczne za pomocą wewnętrznego 

cylindrycznego płaszcza, o średnicy 26,0 m, 

oraz usytuowanych wzdłuż średnicy ścian 

żelbetowych. Grubość żelbetowego ze-

wnętrznego i wewnętrznego płaszcza zbior-

nika wynosi 0,40 m, natomiast grubość ścian 

usytuowanych wzdłuż średnicy zbiornika 

0,45 m. Ściany cylindryczne posadowione 

zostały na pierścieniowych fundamentach 

o szerokości 1,60 m i wysokości 0,50 m. 

Dno zbiornika wykonano w postaci nieza-

leżnej płyty żelbetowej o grubości 0,30 m. 

W płaszczu zewnętrznym zbiornika wykona-

no pięć dylatacji pionowych, równomiernie 

rozmieszczonych wzdłuż obwodu, wyko-

nanych z rur plastikowych w celu tworzenia 

kontrolowanych rys skurczowych. W płasz-

czu wewnętrznym wykonano trzy takie dyla-

tacje. Do wykonania zbiornika zastosowano 

beton C 30/37, o W 8 i F 150, zbrojony stalą 

AIIIN. Stopień zbrojenia obwodowego płasz-

cza zewnętrznego był zmienny wzdłuż wy-

sokości płaszcza i wynosi od 0,49% w górnej 

do 0,66% w dolnej części płaszcza.

Stopień zbrojenia zewnętrznego pierście-

nia fundamentowego wynosił 0,13%. 

Zbiornik docelowo miał zostać częściowo 

obsypany gruntem, przy czym wysokość 

części nieobsypanej jest zmienna wzdłuż 

obwodu zbiornika. 

Projektant zwracał szczególną uwagę na 

zagadnienia związane ze szczelnością i skur-

czem betonu. Założył, że skurcz będzie ogra-

niczony do minimum przez odpowiednie 

zabiegi technologiczne, takie jak zaprojekto-

wanie mieszanki betonowej o ściśle ograni-

czonej ilości cementu na 1 m3 mieszanki, do-

bór odpowiedniego kruszywa, zastosowanie 

cementu o małym cieple wiązania i przez 

odpowiednią pielęgnację betonu

Historia betonowania zbiornika

Wykonywanie zbiornika rozpoczęto od be-

tonowania ławy fundamentowej płaszcza 

wewnętrznego. Prace rozpoczęto w po-

łowie czerwca. Po 14 dniach przystąpiono 

do betonowania płaszcza wewnętrznego. 

Znacznie dłuższa różnica czasu dzieliła 

wykonanie ławy fundamentowej płaszcza  

Awaryjne zarysowanie 
ścian zbiornika spowodowane skurczem
Nadzór autorski projektanta przy realizacji obiektów, szczególnie tych 
skomplikowanych, jest zdecydowanie niezbędny.

Fot. 1 |  Widoczne przecieki w miejscu 
powstałych rys od zewnętrznej strony 
w zewnętrznym płaszczu reaktora 
(zauważone 10 grudnia)

Fot. 2 |   Widoczne iniekcje powstałych rys oraz 
obszar naprawy przecieków
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zewnętrznego i walcowej ściany tego 

płaszcza. Betonowanie fundamen-

tu płaszcza zewnętrznego rozpoczę-

to 26 czerwca, natomiast betono-

wanie ściany płaszcza zewnętrznego  

− 2 sierpnia, czyli po 38 dniach po wyko-

naniu ławy fundamentowej. Rozszalowa-

nie fundamentu zewnętrznego nastąpiło 

po 5 dniach od chwili rozpoczęcia beto-

nowania, natomiast ściany zewnętrznej 

po 24 dniach od chwili betonowania.

Opis uszkodzeń zbiornika

Podczas przeprowadzania (w grudniu) 

próby szczelności wykonanego reaktora 

po wypełnieniu zbiornika wodą do pozio-

mu 3,5 m zauważono ślady przecieków na 

ścianie płaszcza zewnętrznego. Układały się 

one w regularny ciąg pionowych linii roz-

mieszczonych na zewnętrznej powierzchni 

płaszcza reaktora, w jego dolnej części, 

wzdłuż całego obwodu. Na fot. 1 poka-

zano zarejestrowane podczas sprawdzenia 

szczelności wybra-

ne miejsca przecie-

ków. 

Długość zauważo-

nych przecieków 

była różna, nie 

przekraczała na 

ogół 1,0 m. Miejsca 

przecieków tworzy-

ły charakterystyczny 

kształt trójkątów; 

najszersze były na 

dole, przy połącze-

niu z fundamen-

tem i zanikały stop-

niowo ku górze. 

Według informacji 

wykonawcy inten-

sywność przecie-

ków była niewielka 

i zmniejszała się 

w czasie. Miejsca 

przecieków uwi-

doczniły pionowe 

rysy, wcześniej nie-

zauważone. 

Uszkodzenia płaszcza zewnętrznego, 

w postaci pionowych rys, zauważono 

następnego dnia po rozpoczęciu próby 

szczelności − po 166 dniach od momen-

tu wykonania fundamentu zewnętrznego 

i 129 dniach od chwili rozpoczęcia beto-

nowania płaszcza zewnętrznego (fot. 1). 

Zauważone rysy rozpoczynały się od styku 

płaszcza z fundamentem i rozwijały się 

w kierunku pionowym na wysokość ok. 

1 m. Rozstaw wynosił ok. 1 m, a ich układ 

był dość regularny wzdłuż całego obwo-

du zewnętrznego płaszcza.

Autorzy nie mieli możliwości oszacowania 

szerokości rozwarcia rys, ponieważ w dniu 

wizji lokalnej została już zakończona in-

iekcja tych rys (fot. 2). Biorąc pod uwagę 

charakter zauważonych przecieków, moż-

na przypuszczać, że ich rozwarcie było 

największe w dolnej, przyfundamentowej, 

części płaszcza i zmniejszało się stopniowo 

ku górze. Istnienie przecieków wskazuje na 

przelotowy charakter powstałych rys. Na 

podstawie uzyskanych informacji o niewiel-

kiej intensywności przecieków i jej zmniej-

szaniu się w czasie można domniemywać, 

że szerokość rozwarcia rys była niewielka.

analiza przyczyn powstałych 

uszkodzeń

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń 

kontrolnych można stwierdzić, że przyczyną 

rys. 1 |   Szkic żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków:  
a) rzut zbiornika, b) przekrój porzeczny zbiornika
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powstałych rys nie mogło być jedynie obcią-

żenie technologiczne parciem cieczy. Zbior-

nik zaprojektowano w ten sposób, że panu-

jąca maksymalna siła rozciągająca płaszcz 

zewnętrzny, wywołana parciem cieczy, była 

mniejsza od siły rysującej, wyznaczonej przy 

założeniu fazy I. Charakter rys oraz infor-

macje na temat terminów betonowania 

poszczególnych elementów zbiornika skła-

niały do postawienia hipotezy, że główną 

przyczyną powstałych uszkodzeń mógł być 

skurcz betonu. W celu sprawdzenia tej hi-

potezy przeprowadzono analizę odkształ-

ceń skurczowych w fundamencie i ścianie 

zewnętrznej reaktora  w okresie, jaki upły-

nął od chwili rozpoczęcia betonowania do 

dnia, w którym stwierdzono występowanie 

przecieków. W tab. 1 przedstawiono proce-

durę wyznaczania odkształceń wywołanych 

skurczem betonu według metody wpro-

wadzonej do PN-B-03264:2002. Podane 

w tabeli wartości odnoszą się do płaszcza 

zewnętrznego zbiornika po 129 dniach od 

chwili rozpoczęcia betonowania. Zbrojenie 

obwodowe ściany zmniejsza nieco warto-

ści odkształceń, co zostało uwzględnione 

w obliczeniach zgodnie z [4]. Podobne obli-

czenia przeprowadzono dla pierścienia fun-

damentowego po 38 i 166 dniach od chwili 

rozpoczęcia betonowania fundamentu. 

W tab. 2 przedstawiono wartości całkowi-

tych odkształceń skurczowych fundamentu 

i ściany zewnętrznej zbiornika w charak-

terystycznych punktach czasowych. Na 

wykresie pokazano przebieg odkształceń 

skurczowych w fundamencie i płaszczu 

zewnętrznym reaktora od momentu rozpo-

częcia betonowania fundamentu do chwili 

zauważenia przecieków. 

Nazwa wielkości Wzór Wartość

wytrzymałość charakterystyczna betonu [MPa] fck 30

wytrzymałość średnia betonu [MPa] fcm 38

moduł sprężystości stali Es 200000

średni moduł sprężystości betonu Ecm 32000

moduł sprężystości betonu na rozciągania na początku wysychania Ecm (ts) 32000

wiek betonu w chwili rozpoczęcia wysychania ts 24

współczynnik pełzania φ(∞,to ) 1,6

stosunek modułów sprężystości (stali do betonu) αe (ts) =  
Es

Ecm(ts)
6,25

stopień zbrojenia As1 ρ1 0,0033

stopień zbrojenia As2 ρ2 0,0033

wiek betonu w rozważanej chwili t 129

współczynnik zależny od rodzaju cementu βsc 5

wilgotność [%] RH [%] 50

miarodajny wymiar przekroju elementu [mm] ho=
2Ao

u
400

funkcja określająca przyrost skurczu w czasie βds (t – ts) =
 t – ts

 0,5

 
0,35h2

o + t – ts 
0,135664689

współczynnik zależny od wilgotności względnej powietrza βRH = 1,55

1–

 RH 3
   

100   
1,35625

końcowe odkształcenie skurczowe betonu od wysychania εcsd ∞  = [160 + βsc (90 – fcm)]∙10-6∙βRH
0,000569625

funkcja określająca przyrost skurczu autogenicznego βas (t) = 1 – e-0,2√t


0,896849206

końcowe odkształcenie skurczu autogenicznego εcsd ∞ = 2,5(fck – 10)∙10-5, 0,00005

odkształcenie skurczowe spowodowane wysychaniem εcsd, ∞ (t,to) = εcsd, ∞ βds (t–to) 0,0000773

odkształcenie skurczowe spowodowane skurczem autogenicznym εcsa(t) = εcsa, ∞ βas (t) 0,0000448

całkowite odkształcenie skurczowe betonu εcs(t,ts) = εcsd(t,ts)+εcsa(t ) 0,000122

funkcja starzenia (dla skurczu, β = 0,8) β 0,8

α3 = 
αe (ts)∙(ρ1+ ρ2)

1+αe(ts)∙ (ρ1+ ρ2)
0,040

współczynnik relaksacji naprężeń skurczowych wskutek pełzania betonu k3 = 
1

1+βα3φ(∞, t0)
0,95

całkowite odkształcenie skurczowe elementu żelbetowego εcs
RC(t,ts) = εcs(t,ts)∙(1 – α3)k3 0,000112

naprężenie w betonie [MPa] σcs'' = εcs (t,ts)Ecmα3k3 0,15

naprężenie w zbrojeniu [MPa] <σcs'' = –εcs (t,ts)Es(1 – α3)k3 -22,31

tab. 1 |  Wyniki obliczeń odkształceń płaszcza zewnętrznego reaktora, wywołanego skurczem, po 129 dniach od chwili rozpoczęcia betonowania
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Na wykresie pokazany jest przyrost na-

prężeń skurczowych w fundamencie od 

chwili rozpoczęcia betonowania płaszcza 

zewnętrznego do momentu zauważenia 

przecieków, a także różnica między od-

kształceniami skur-

czowymi płaszcza 

a przyrostem od-

kształceń skurczo-

wych w fundamen-

cie zbiornika. 

Analiza odkształceń 

skurczowych w fun-

damencie i ścia-

nie zewnętrznej potwierdziła postawioną 

wcześniej hipotezę, że skurcz betonu sta-

nowił główną przyczynę powstałych uszko-

dzeń w ścianie zewnętrznej zbiornika. Be-

tonowanie płaszcza zewnętrznego reaktora 

(na którego powierzchni stwierdzono prze-

cieki spowodowane rysami) rozpoczęto po 

38-dniowej przerwie od chwili zabetono-

wania pierścieniowego fundamentu płasz-

cza zewnętrznego. W ciągu tego okresu 

w pierścieniowym fundamencie wystąpiła 

już znaczna część skurczu betonu. Jak wy-

nika z obliczeń (patrz tab. 2), w chwili roz-

poczęcia betonowania płaszcza zewnętrz-

nego całkowite odkształcenie skurczowe 

fundamentu (z uwzględnieniem zbrojenia) 

wynosiło 0,000064 

(0 ,064  mm/m) . 

W chwili rozpoczęcia 

próby szczelności, 

9 grudnia, całkowite 

odkształcenie skur-

czowe fundamentu 

wynosiło 0,000105 

(0,105 mm/m). Przy-

rost odkształcenia skurczowego funda-

mentu od chwili rozpoczęcia betonowania 

płaszcza zewnętrznego do dnia przeprowa-

dzenia próby szczelności reaktora osiągnął 

wartość 0,000105 – 0,000064 = 0,000043 

(0,043 mm/m). W tym czasie (129 dni) od-

kształcenie skurczowe zewnętrznego płaszcza 

reaktora wyniosło 0,000112 (0,112 mm/m), 

było więc znacznie większe aniżeli przyrost 

odkształcenia fundamentu. Różnica tych od-

kształceń, wynosząca 0,000112 - 0, 000043 

= 0,0000684 (0,0684 mm/m), stanowi mia-

rę oporu zewnętrznego, z jakim fundament 

przeciwstawia się swobodnym odkształce-

niom skurczowym płaszcza. Tego typu opór 

wywołuje zawsze naprężenia rozciągające 

w betonie, którego odkształcenia skurczowe 

są krępowane. Podkreślane jest to zgodnie 

w pracach [1, 2, 3, 4]. 

W celu oszacowania skutków krępujące-

go działania fundamentu na zewnętrzny 

płaszcz reaktora wpływ ten wymode-

lowano w obliczeniach statycznych za 

pomocą równomiernego obniżenia tem-

peratury płaszcza zbiornika o wartość 

105∙0,0000684 = 6,84oC. 

Obliczenia wykonano dla zewnętrznego 

płaszcza walcowego reaktora biologicznego, 

analizując cały układ, wykorzystując metodę 

elementów skończonych. Przyjęto, że ściana 

płaszcza z ławą fundamentową połączona 

jest przegubowo. Obliczenia statyczno-wy-

trzymałościowe wykonano przy zastoso-

waniu komercyjnego programu obliczenio-

wego. Przyjęto powłokowy typ konstrukcji, 

o sześciu stopniach swobody. Zastosowano 

siatkę elementów skończonych prostokątną. 

Wykorzystano czworokątne czterowęzłowe, 

powierzchniowe elementy skończone.

Jak wynika z obliczeń (patrz rys. 2), takie 

obniżenie temperatury, adekwatne do 

wartości oporu stawianego przez wcze-

śniej wykonany fundament odkształce-

niom skurczowym płaszcza, prowadzi do 

powstania naprężeń rozciągających w be-

tonie płaszcza, których maksymalna war-

tość wynosi 2,20 MPa. Po uwzględnieniu 

zbrojenia, analizując przekrój w fazie Ia, 

naprężenia te wynoszą 2,11 MPa.

Skurcz betonu powoduje również naprę-

żenia rozciągające w betonie (i ściskające 

w stali) wskutek wewnętrznego oporu 

stawianego przez niepodlegające skurczo-

wi zbrojenie. Na podstawie obliczeń (tab. 

1), zgodnie z [4], opór stawiany przez 

zbrojenie płaszcza po uwzględnieniu re-

laksacji betonu wskutek pełzania mógł 

wywoływać w chwili przeprowadzania 

próby szczelności dodatkowe naprężenia 

rozciągające o wartości 0,15 MPa.

Liczba dni liczona od 
rozpoczęcia betonowania 

fundamentu

Fundament 
zewnętrzny 

reaktora

Ściana zewnętrzna 
reaktora Uwagi

5 0,000017 – Rozszalowanie fundamentu

38 0,000062 0,000000 Rozpoczęcie betonowania ściany 
zewnętrznej

62 0,000074 0,000031 Rozszalowanie ściany  
zewnętrznej

166 0,000105 0,000112 Stwierdzenie występowania 
przecieków

rys. 2 |  Naprężenia obwodowe w płaszczu zewnętrznym zbiornika wywołane obniżeniem 
temperatury o 6,84oC

Analiza wykazała, że 
główną przyczyną 

powstałych zarysowań 
była długa przerwa 

między betonowaniem 
fundamentu i ściany 

zbiornika.

tab. 2 |  Wartości całkowitych odkształceń skurczowych fundamentu i ściany zewnętrznej
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Łączne działanie skurczu (wskutek oporu 

zewnętrznego i wewnętrznego) mogło 

spowodować, w chwili przeprowadzania 

próby szczelności, naprężenia rozciągające 

w betonie równe 2,11 MPa + 0,15 MPa = 

2,26 MPa, a więc już przekraczało wytrzy-

małość charakterystyczną betonu C30/37 

na rozciąganie (fctk = 2,0 MPa). W chwili 

zauważenia przecieków zbiornik był wy-

pełniony do wysokości ok. 3,5 m powyżej 

poziomu dna. Naprężenia wywołane par-

ciem cieczy w dolnej części zbiornika osią-

gały wtedy wartość 1,66 MPa (obliczoną 

jak dla fazy I z uwzględnieniem zbrojenia). 

Sumując się z naprężeniami wywołanymi 

skurczem, powodowały powstanie naprę-

żeń całkowitych znacznie przekraczają-

cych średnią wytrzymałość betonu C30/37 

na rozciąganie (2,26 MPa + 1,66 MPa = 

3,92 MPa > fctm = 2,9 MPa). Tak więc rysy 

wywołane łącznym działaniem skurczu be-

tonu i parcia cieczy mogły powstać przy 

stosunkowo niskim poziomie napełnienia 

zbiornika, a można zaryzykować stwierdze-

nie, że część z nich mogła pojawić się jeszcze 

przed przeprowadzeniem próby szczelno-

ści. Rysy te, mające bardzo małe rozwarcie, 

mogły pozostawać niezauważone do chwili 

napełnienia reaktora i uwidocznić się przy 

dodatkowych naprężeniach rozciągających 

wywołanych parciem cieczy. 

Wnioski

Analiza powstałego zarysowania zbiorni-

ka oczyszczalni ścieków – przeprowadzo-

na z uwzględnieniem wszystkich moż-

liwych wpływów w tym reologicznych 

– wykazała, że główną przyczyną powsta-

łych rys były zróżnicowane odkształcenia 

skurczowe w obszarze styku ławy funda-

mentowej ze ścianą zbiornika. Ta różnica 

odkształceń przy braku poślizgu na styku 

wspomnianych dwóch podstawowych 

elementów konstrukcyjnych zbiornika 

spowodowała obwodowe poziome na-

prężenia rozciągające w dolnej partii 

ściany, które spowodowały przy próbie 

szczelności pojawienie się rys pionowych 

stanowiących źródło przecieków. Stało 

się tak mimo dochowania, wydawałoby 

się, wszelkiej staranności w ograniczaniu 

rozmiarów skurczu betonu na etapie pro-

jektowania zbiornika. Opisywany przypa-

dek wskazuje na potrzebę ingerencji pro-

jektanta w ramach nadzoru autorskiego  

także w realizację obiektu, szczególnie tak 

odpowiedzialnego jak w analizowanym 

przypadku. Przypadek ten pokazuje także, 

jak niebezpieczne, w aspekcie szczelności, 

mogą być zbyt długie przerwy między be-

tonowaniem fundamentów i ścian zbior-

ników na ciecze.

prof. zw. dr inż. Tadeusz  
Godycki-Ćwirko 

dr hab. inż. Piotr Korzeniowski 
mgr inż. Paweł Piotrkowski

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Problemy opisywane w niniejszym artykule zo-

stały także przedstawione w nr. 10 miesięcz-

nika „Inżynieria i Budownictwo”, jednak ze 

względu na zasięg „Inżyniera Budownictwa” 

oraz wagę poruszanych problemów warto za-

poznać z nimi szersze grono odbiorców.
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Od pomysłu do jego realizacji wiodła długa droga. Dopiero  

28 listopada 1998 r. został wmurowany akt erekcyjny pod bu-

dowę budynku przeznaczonego na zbiory muzealne Marynarki  

Wojennej RP i miasta Gdyni. Dziewięć lat później u stóp Kamien-

nej Góry, przy plaży, stanął piękny, nowoczesny gmach, laureat 

53. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za 

Wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownic-

twa. W listopadzie 2007 r. nastąpiło otwarcie muzeum. Marynar-

ka wojenna jeszcze nie wprowadziła swoich zbiorów do wnętrza, 

które ze względu na brak funduszy pozostaje niewykończone. 

Lokalizacja budowli

Lokalizacja muzeum przy ul. Zawiszy Czarnego i Sędzickiego w Gdy-

ni jest najlepsza z tych, które można sobie wyobrazić dla muzeum 

eksponującego tradycje marynarki wojennej. W bliskim sąsiedztwie 

znajduje się basen portowy, gdzie stoi zacumowany okręt ORP „Bły-

skawica”, będący jednym z najcenniejszych eksponatów w zbiorach 

muzeum. Z okazji różnych imprez i świąt przypływają tam gościn-

nie również inne okręty polskie i zagraniczne. Na działce, na której 

stoi budynek, od 1975 r. znajduje się Skansen Uzbrojenia Morskie-

go i Lotnictwa, stała ekspozycja ciągle uzupełniana o nowe zbiory. 

W tradycję tej części miasta wpisany jest także Jacht Klub MW Ko-

twica i Klub Marynarki Wojennej Riwiera, znajdujący się w wybudo-

wanym w 1925 r. Hotelu Polskim Riwiera.

– Pierwszą – mówi kmdr por. dr Sławomir Kudela, dyrektor 

Muzeum MW – siedzibą naszego muzeum (od 1953 r.) była 

przedwojenna willa, która ze względu na stan techniczny została 

zburzona, później zbiory eksponowano w kinie znajdującym się 

przy klubie MW. 

Wartość posiadanych zbiorów muzealnych – kontynuuje kmdr 

Sławomir Kudela – obligowała do intensywnych działań na rzecz 

budowy siedziby muzeum. Nasze potrzeby zbiegły się z potrze-

bami miasta, które również nie miało dostatecznie wygodnego 

miejsca do przechowywania i eksponowania swoich pamiątek. 

Grunt Skarbu Państwa znajdujący się w naszym zarządzaniu, na 

którym znajdowały się dotychczasowe siedziby muzeum, był 

ważnym atutem w rozmowach z gospodarzami miasta. Lokali-

zacja na działce przy ul. Zawiszy Czarnego i Sędzickiego należała 

do jednych z najbardziej prestiżowych. 

W 1997 r. Franciszka Cegielska, prezydent Gdyni, i admirał Ryszard 

Łukasik, dowódca marynarki wojennej, podpisali list intencyjny 

w sprawie budowy wspólnej siedziby dla Muzeum Marynarki Wojen-

nej i Muzeum Miasta Gdyni. Strony wyszły z założenia, że wspólna 

budowa muzeów wynika z historycznego przeplatania się dziejów 

marynarki i historii Gdyni. W 2001 r. powstała fundacja „O dach dla 

historii Marynarki Wojennej RP”, która odegrała ważną rolę w pozy-

skiwaniu środków na inwestycję.

Budowa z duszą  
przedwojennej gdyni
Idea budowy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni publicznie zdefiniowana została w październiku 1927 r.  
podczas konferencji naukowej poświęconej rozwojowi polskiego Wybrzeża. Doktor Włodzimierz Antoniewicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego (późniejszy wybitny profesor archeologii)  wystąpił wówczas z referatem, 
w którym postulował stworzenie placówki muzealnej zajmującej się polskimi tradycjami na morzu. 
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Budowa z duszą  
przedwojennej gdyni

Koncepcja architektoniczna

Budowę gmachu muzeów rozpoczęto w kwietniu 2002 r. na mocy 

umowy o wspólnej realizacji inwestycji zawartej między Urzędem 

Miasta Gdyni a dowództwem marynarki wojennej i stosownej cesji na 

rzecz fundacji „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP” ze strony 

miasta z tytułu otrzymania terenu pod Muzeum Miasta Gdyni. Nie-

stety ten punkt umowy nie został spełniony zgodnie z oczekiwaniami 

marynarki wojennej i stąd kłopoty z zakończeniem inwestycji.

Projekt architektoniczny przygotował Warsztat Architektury, Pra-

cownia Autorska Krzysztofa Kozłowskiego w Sopocie. Na kształt 

bryły miał wpływ niewątpliwie duch architektury przedwojennej 

Gdyni, co przełożyło się na elegancką, harmonijną formę, doskonale 

wkomponowaną w zieleń i istniejącą zabudowę. Autorzy projektu 

architekci: Krzysztof Kozłowski, Piotr Nofski, Maciej 

Jaśkowiec, Maria Stankiewicz i konstruktor Piotr 

Puzyrewski, mieli bardzo ciekawy problem do 

rozwiązania – wpisanie w nowy gmach 

istniejącego, przedwojennego, 

zabytkowego budynku 

klubu Riwiera i pod-

kreślenie jego 

walorów architektonicznych. Przyjęli koncepcję stworzenia kompo-

zycyjnej jedności budynku Riwiery i projektowanego muzeum w taki 

sposób, aby tworzyły one nierozerwalną całość, dając efekt formy 

rzeźbiarskiej, wolno stojącej, umożliwiającej ciekawą percepcję ze 

wszystkich kierunków. Równocześnie wkomponowali budowlę 

w istniejące tereny zielone, z którymi tworzy jedność, głównie 

poprzez szerokie otwarcie wnętrz na tereny ekspozycji 

zewnętrznej. Ważnym elementem determinującym 

formę projektu były istniejące budynki Teatru 

Fot. 1 |  Budynek posiada dwa 
wejścia główne i dwie fasady 
„reprezentacyjne”, dla każdego 

muzeum osobne, znajdujące 
się po przeciwległych 

stronach.

Muzeum Marynarki Wojennej: kubatura 17 830 m3,  

powierzchnia użytkowa:  3 136 m2

Muzeum Miasta Gdyni: kubatura 16 500 m3,  

powierzchnia użytkowa: 3 016 m2
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Muzycznego i akademika WSM. Ich bryły potraktowano jako wy-

znacznik skali nowego obiektu, dzięki czemu uzyskano harmonijną 

przestrzeń w tej części miasta – charakterystyczną cechę klimatu ar-

chitektonicznego przedwojennej Gdyni. W konsekwencji Riwiera nie 

została przytłoczona przez nowy budynek, który stanowi jej tło wraz 

z zielenią Kamiennej Góry. 

Dwa w jednym

Obiekt jest własnością dwóch niezależnych od siebie inwesto-

rów i pełni, choć podobne, dwie niezależne funkcje. Dlatego też, 

mimo że bryła stanowi jednorodną całość, zaprojektowano dwa 

odległe od siebie główne wejścia. Architekci wykorzystali układ 

terenu. Obiekt jest posadowiony na poziomie Bulwaru Nadmor-

skiego i na tym poziomie znajduje się wejście główne do Mu-

zeum Marynarki Wojennej. Podwyższenie terenu w kierunku ul. 

Sędzickiego zadecydowało o zaprojektowaniu wejścia głównego 

do Muzeum Miasta Gdyni na poziomie drugiej kondygnacji, do 

którego prowadzą efektowne schody. Kolejne kondygnacje za-

planowano na potrzeby wystawiennicze muzeów. Całość wień-

czy nad Muzeum Marynarki Wojennej kawiarnia z obszernym 

tarasem widokowym na Zatokę Gdańską, a nad Muzeum Miasta 

Gdyni – dwupoziomowa, z antresolą galeria sztuki współczesnej. 

Poziom podstawowy galerii ma wyjście na obszerny taras z moż-

liwością organizowania na nim np. wystaw plenerowych. 

Budowa

Generalnym wykonawcą budynku była gdyńska firma MEGA SA, 

która na plac budowy weszła wiosną 2002 r. i w roku 2006 prze-

kazała inwestorom obiekt w stanie surowym zamkniętym, z pełnym 

wykończeniem z zewnątrz. Kierownikiem projektu był inż. Zbigniew 

Budda. Roboty związane z wykończeniem wnętrz i przygotowaniem 

do użytku wykonało przedsiębiorstwo Warbud SA, ale tylko w części 

będącej własnością miasta. Segment budynku należący do Muzeum 

Marynarki Wojennej RP czeka na dokończenie prac budowlanych 

wewnątrz, jak tylko będą pieniądze na ten cel. Komandor Sławomir 

Kudela, dyrektor muzeum, cieszy się z solidnego wykonawstwa stanu 

surowego. Obiekt stoi kilka lat nieużytkowany, bez ogrzewa-

nia i nie ma żadnych z tego powodu uszkodzeń.

– Dla nas – mówi inż. Jacek Lewandowski, kierownik budowy 

– była to atrakcyjna praca, głównie ze względu na walory este-

tyczne budynku. Przyjemnie jest budować piękne architektonicz-

nie obiekty, z luksusowym wykończeniem, wymagające większej 

wiedzy niż ta, którą posiada rzemieślnik. Budynek zabytkowej 

Riwiery, którą projektant wkomponował w całość kompleksu 

muzealniczego, narzucał organizację placu budowy i szczególną 

dbałość o to, by nie ucierpiał podczas robót. Projekt wykonawczy 

był robiony w trakcie budowy. Fasady aluminiowe wielkopłyto-

we w części segmentu Muzeum Marynarki Wojennej były np. 

napinane ciągami od wewnątrz, przeciw ssaniu i parciu wiatru, 

ponieważ tworzyły coś w rodzaju żagla. Całość zrealizowaliśmy 

z pomocą tylko jednego stacjonarnego żurawia i żurawia samo-

jezdnego od strony plaży. W zasadzie nie mieliśmy poważniej-

szych problemów z posadowieniem budynku. Musieliśmy tylko 

opanować wody deszczowe spływające z Kamiennej Góry, coraz 

bardziej zabetonowanej. Konstrukcja budynku jest żelbetowa 

o ciekawej formie. Jej wykonanie należy do standardów firmy 

budowlanej tej rangi co MEGA. Dużo satysfakcji daje trwałe i es-

tetyczne wykonanie wykończenia budynku z zewnątrz – elewacji 

z piaskowca z Bolesławca i wypełnień ze szkła i aluminium. Nad 

Muzeum Marynarki Wojennej dach jest pokryty folią i blachą ty-

tanowo-cynkową, która imituje fale. Taras kawiarni został wykoń-

czony mahoniowym drewnem i aż żal, że nie jest użytkowany. 

Mnie, jako wykonawcę, martwi obiekt niebędący w eksploatacji, 

bo to nigdy nie wychodzi mu na zdrowie. 

Inżynier Jacek Lewandowski, absolwent Politechniki Gdańskiej, 

uprawnienia budowlane posiada od 1989 r. Kierował wieloma 

ważnymi, trudnymi i prestiżowymi budowami.

Na starych fotografiach z czasu budowy Gdyni utrwalono lu-

dzi, którzy wykonywali bardzo poważne i skomplikowane prace 

przy wznoszeniu miasta i portu. Ich pomocnikami były konie. Są 

prawie na każdym zdjęciu. W tym miejscu, gdzie wybudowano 

gmach muzeów, było cmentarzysko koni – budowniczych Gdyni. 

Inżynier Jacek Lewandowski, mający dzisiaj do dyspozycji nowo-

czesny budowlany sprzęt transportowy, najlepiej wie, jak konie 

ciężko pracowały. Bardzo podoba się mu pomysł, rzucony kiedyś, 

by tym pięknym, mądrym i pracowitym zwierzętom postawić 

w Gdyni pomnik, np. w parku Rady Europy, w bliskim sąsiedz-

twie muzeów, gromadzących gdyńskie pamiątki, i ich dawnego 

cmentarzyska.

Wanda Burakowska 
Fot. Andrzej Jamiołkowski 

Fot. 2 |  Wejście do  Muzeum Marynarki Wojennej RP
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LEgIONELLa W INSTaLaCjaCH BUDyNKóW

Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser

Wyd. 1, str. 150, oprawa broszurowa, Ośrodek Informacji 

„Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2009.

Kompendium wiedzy dotyczące obecności bakterii Legionella w instalacjach budynków – odpo-

wiednich przepisów i procedur likwidacji tych bakterii. Autorzy podali także konkretne przykłady 

realizacji takich procedur. Książka przeznaczona jest dla projektantów i użytkowników instalacji, 

a także m.in. służb epidemiologicznych.

ZNOWELIZOWaNE WaRUNKI TECHNICZNE jaKIM POWINNy ODPOWIaDać 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. TEKST UJEDNOLICONY Z KOMENTARZEM

Wyd.1., str. 327, oprawa broszurowa, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

Publikacja przedstawia ujednolicony tekst ze zmianami wynikającymi z pięciu nowelizacji rozporządzenia 

MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, z oznaczeniem drukiem wytłuszczonym nowelizacji z 2008 i 2009 r. Ukazuje stan prawny 

obowiązujący od 7 lipca 2009 r. Zawiera komentarz techniczny do znowelizowanych przepisów, a także 

wykaz przepisów odrębnych, przywołanych w rozporządzeniu, oraz skorowidz tematyczny.

KOMPUTEROWE MODELOWaNIE BETONOWyCH USTROjóW 
INżyNIERSKICH. 
WyBRaNE ZagaDNIENIa. TOM 1–2 
Włodzimierz Starosolski 
Wyd. 1, str. 528, oprawa broszurowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Autor stworzył rodzaj poradnika dla projektanta. Praca ogranicza się do przedstawienia płaskich 
(najczęściej stosowanych) modeli obliczeniowych konstrukcji żelbetowych. Zagadnienia uszeregowa-
no w kolejności, z jaką styka się z nimi projektant, uwzględniając obowiązujące przepisy i podając, 
kiedy możliwe jest odstąpienie od nich. Tom I jest poświęcony kształtowaniu w modelach: siatek ele-
mentów skończonych, belek oraz różnego rodzaju podpór, natomiast tom II − obciążeniom modeli, 
szerokiej gamie rozwiązań szczegółowych oraz w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych.

ZaSaDy DIagNOSTyKI ZaBEZPIECZEń aNTyKOROZyjNyCH STaLOWyCH 
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Michał Wojtowicz, Wojciech Piwowarczyk

Wyd. 1, str. 28, oprawa broszurowa laminowana, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2008.

Autorzy instrukcji opisują metody oceny stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów budowla-

nych w trakcie eksploatacji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz wskazania odnoszące się 

do wykonywania napraw lub renowacji i ich zakresu. Instrukcja nie dotyczy obiektów eksploatowa-

nych w wodzie i gruncie. Publikacja szczególnie zainteresuje inspektorów nadzoru budowlanego, 

inspektorów korozyjnych i rzeczoznawców.



Inwestor: A.P. Møller i Fundacja Chastine McKinney Møller. Architekt: C.F. Møller, Arhus, Dania. 

Sufit: sufity wyspowe, dźwiękochłonne Sonar Rockfon.

SUFITY PODWIESZANE
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Szkoła im. A.P. Møller, Schleswig, Niemcy
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Salon Mobalpa, Paryż, Francja
Inwestor: Mobalpa (Fournier Habitat). 

Architektura: Patriarche & Co. 

Architektura wnętrz: Mobalpa design office and TBWA. 

Sufit: system wyspowy z ponad 1300 m² systemu  

dźwiękochłonnego Mono Acoustic Rockfon.

Pałac Pokoju, Haga, Holandia
Inwestycja: nowe skrzydło pałacu o pow. 700 m². 

Architektura: Wilford Schupp Architecten, bd architectuur.  

Architektura wnętrz: bd architectuur. 

Sufit: bezspoinowy, dźwiękochłonny system  

Mono Acoustic Rockfon.
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Galerię zaprojektowało Biuro Projektowo- 

-Doradcze Arkus z Gliwic oraz Biuro Inży-

nieryjno-Konsultingowe Niras Polska Sp. 

z o.o. Inwestorem jest firma Braaten+Pe-

dersen plus Partners. Wykorzystanie ścian 

szczelinowych pozwoliło na zminimalizo-

wanie wpływu wykopu na sąsiadującą za-

bytkową zabudowę, a także na odcięcie 

dopływu wody gruntowej do wykopu, 

dzięki czemu nie będzie konieczne od-

wadnianie gruntu wokół budowy, które 

mogłoby spowodować osiadania otacza-

jącego terenu.

Niżej omówiono technologię realizacji 

ścian szczelinowych z wykorzysta-

niem systemu ciągłego złącza wo-

doszczelnego CWS® firmy Soletanche 

Polska na przykładzie skomplikowanej lo-

gistycznie budowy, gdzie zaprojektowano 

ścianę szczelinową grubości 60 i 80 cm, 

słupopale tymczasowe oraz ścianę środ-

kową oddzielającą sąsiednie segmenty 

budynku różniące się liczbą kondygnacji 

podziemnych. Ściana szczelinowa, która 

w fazie tymczasowej stanowi obudowę 

i zabezpieczenie stateczności wykopu, 

w fazie docelowej będzie stanowić ścianę 

zewnętrzną kondygnacji podziemnych.

Galerię Agora zaprojektowano na rzucie 

zbliżonym do prostokąta o wymiarach 

około 163,0 x 73,0 m. Budynek podzie-

lono na trzy segmenty, przy czym seg-

ment pierwszy posiada dwie kondygnacje 

podziemne (maks. głębokość wykopu  

–12,93 m poniżej 0 budynku), a segmenty 

drugi i trzeci jedną kondygnację podziem-

ną (maks. głębokość wykopu –7,43 m po-

niżej 0 budynku). Segment pierwszy zo-

stał oddzielony od segmentów drugiego  

i trzeciego środkową ścianą szczelinową 

grubości 80 cm. 

Jako metodę stabilizacji ścian szczelino-

wych w fazie tymczasowej stosuje się 

różne systemy zapewnienia stateczności 

ścian (rozpory stalowe, kotwie gruntowe 

czy stropy wykonane na gruncie i tym-

czasowo podparte). Sposób zapewnienia 

stateczności jest dobierany do każdej bu-

dowy indywidualnie ze względu na dużą 

liczbę czynników, które należy uwzględnić, 

m.in. geometrię ścian, głębokość wykopu, 

warunki gruntowe, obciążenia zewnętrz-

ne, infrastrukturę podziemną. 

Segment pierwszy ze względu na dużą 

głębokość wykopu został otoczony ścianą 

szczelinową grubości 80 cm rozpartą stro-

pem pośrednim w poziomie kondygnacji 

-1, podpartym słupami stalowymi umiesz-

czonymi w palach o średnicy 80 cm.

Wykop dla wykonania płyty fundamento-

wej segmentów drugiego i trzeciego jest 

zabezpieczony ścianą szczelinową o gru-

bości 60 cm rozpieraną w poziomie oczepu 

żelbetowego ściany szczelinowej rozpora-

mi stalowymi narożnymi oraz zastrzałowy-

mi pomiędzy oczepem ściany szczelinowej 

a wykonanym wcześniej środkowym frag-

mentem płyty fundamentowej.

głęboka ściana 
szczelinowa w Bytomiu
W Bytomiu na placu Kościuszki powstaje wielofunkcyjna galeria Agora Bytom. Ze względu na 
umiejscowienie obiektu wśród zwartej zabudowy miejskiej, i zaprojektowane kondygnacje podziemne 
zastosowano zabezpieczenie wykopu w postaci ścian szczelinowych.

rys. 1 |  Rzut ściany szczelinowej wraz z tymczasowym rozparciem

Fot. 1 |  Wiercenie słupopali
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Warunki gruntowe

Podłoże na terenie działki charakteryzuje 

się dużą niejednorodnością gruntów. Pod 

warstwą gruntów nasypowych niebudow-

lanych, złożonych z luźno ułożonych ma-

teriałów powstałych z wyburzenia starych 

budynków o miąższości do 5,0 m, wystę-

puje skomplikowany układ przestrzenny 

warstw piasków od drobnych po grube, 

pyłów od miękkoplastycznych po twardo-

plastyczne oraz glin pylastych i piaszczy-

stych również o różnym stopniu plastycz-

ności. Według dokumentacji geologicznej 

strop warstwy nieprzepuszczalnej znajduje 

się od 15 do 24 m poniżej poziomu terenu. 

Zwierciadło wody gruntowej częściowo 

napięte stabilizuje się powyżej poziomu 

posadowienia budynku zarówno w części 

głębokiej, jak i płytszej. Z tego względu 

ściany szczelinowe zaprojektowano z za-

głębieniem minimum 2 m w warstwie nie-

przepuszczalnej (zgodnie z opracowaniem  

dr. hab. inż. Jacka Pieczyraka) w celu od-

cięcia dopływu wody gruntowej do wyko-

pu. Ze względu na możliwe wystąpienie 

różnic pomiędzy dokumentacją geotech-

niczną a układem warstw w terenie, oraz 

ze względu na dużą odległość pomię-

dzy otworami badawczymi w czasie  

głębienia sekcji pod nadzorem doświad-

czonego geologa należało potwierdzić 

osiągnięcie minimalnego zagłębienia 

w warstwie nieprzepuszczalnej. Głębo-

kość ściany można było na bieżąco mo-

dyfikować, tak aby uzyskać zapewnienie 

spełnienia założeń.

Założenia

■ Obwód ścian szczelinowych grubości 

80 cm – 272 m.b.

■ Obwód ścian szczelinowych grubości 

60 cm – 238,5 m.b.

■ Głębokość ścian dla segmentu 1 – śred-

nio 21,5–26 m poniżej 0 budynku.

■ Głębokość ścian dla segmentów 2 i 3 

 – średnio 18 m poniżej 0 budynku.

■ Liczba pali pod słupy tymczasowe 

 – 31 szt. Ø 80 l = 7,5 m słup HEB300.

Ściany szczelinowe to konstrukcje żelbe-

towe powstałe w wyniku zabetonowania 

wykopanej w gruncie szczeliny, do której 

uprzednio wprowadzano zbrojenie. Wy-

kop wykonywany jest w osłonie zawiesi-

ny bentonitowej, zabezpieczającej jego 

stabilność do czasu betonowania. Beto-

nowanie odbywa się metodą contractor 

(podwodną) za pomocą kilku rur.

W pierwszej kolejności wykonuje się murki 

prowadzące ścian szczelinowych o szero-

kości 64 cm dla ściany 60 cm oraz 84 cm 

dla ściany 80 cm umożliwiającej swobod-

ne wprowadzenie urządzenia głębiącego.

Następnie w osłonie zawiesiny bento-

nitowej wykonywany jest wykop jednej 

sekcji ściany szczelinowej. Długość sek-

cji wynosi od 2,80 m (długość pojedyn-

czego zbioru chwytaka) do maksimum 
Fot. 2 |  Instalacja kosza zbrojeniowego w sekcji 

ściany szczelinowej

Fot. 3 |  Betonowanie sekcji ściany szczelinowej
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9,5 m (długość maks. 

zależy od parametrów 

występujących gruntów 

oraz dodatkowych ob-

ciążeń występujących 

za ścianą szczelinową). 

Po wykonaniu wykopu 

zawiesina w szczeli-

nie jest odpiaszczana, 

a następnie za pomo-

cą dźwigu opuszczane 

są poszczególne kosze 

zbrojeniowe. Po wpro-

wadzeniu koszy nastę-

puje betonowanie sekcji 

ściany szczelinowej me-

todą contractor.

Bezpośrednio po wyko-

naniu wszystkich sekcji 

ściany szczelinowej wy-

konany został oczep żel-

betowy spinający wierzch 

ściany. Po wykonaniu 

ściany wykonano pale 

fundamentowe z umiesz-

czonymi słupami stalowymi służące jako 

podparcie stropu rozpierającego dla seg-

mentu pierwszego.

Dalsze fazowanie prac dla segmentu 

pierwszego:

■ wykonanie wykopu do poziomu pod 

strop nad -2;

■ wykonanie obręczy stropu rozpierają-

cego oraz montaż rozpór stalowych 

w miejscu otworów technologicznych;

■ wykonanie wykopu do poziomu doce-

lowego maks. 12,97 m poniżej pozio-

mu 0 budynku;

■ wykonanie płyty fundamentowej;

■ wykonanie dalszej konstrukcji pod-

ziemnej budynku z uzupełnieniem stro-

pu nad -2 oraz fazowanym usunięciem 

rozpór stalowych.

Dalsze fazowanie prac dla segmentu 

drugiego i trzeciego:

■ wykonanie wykopu w części centralnej 

budynku z pozostawieniem odpowied-

nich przypór ziemnych zabezpieczają-

cych stateczność ściany szczelinowej;

■ montaż rozpór narożnych oraz wier-

cenie i sprężenie tymczasowych kotwi 

gruntowych;

■ wykonanie wykopu docelowego do 

rzędnej maks. 7,43 m poniżej poziomu 

0 budynku;

■ wykonanie płyty fundamentowej;

■ fazowany demontaż rozpór stalowych 

wraz z wykonywaniem dalszej kon-

strukcji budynku;

■ odcięcie kotwi gruntowych po wykona-

niu konstrukcji 0 budynku.

Dla segmentów drugiego i trzeciego 

przygotowano projekt rozpór zastrzało-

wych pomiędzy oczepem ściany szczeli-

nowej a płytą fundamentową. Równo-

cześnie zamiennie przygotowano projekt 

kotwienia ściany szczelinowej i po uzy-

skaniu zgody właścicieli sąsiednich dzia-

łek wykonano kotwienie. Pozwoliło to 

na przyśpieszenie robót ziemnych ze 

względu na brak konieczności fazowania 

prac z pozostawieniem skarp przy ścianie 

szczelinowej.

Przy tak dużej inwestycji o zmiennej liczbie 

kondygnacji podziemnych konieczne było 

zastosowanie zróżnicowania grubości ścian 

szczelinowych oraz sposobu  ich rozparcia. 

Dzięki temu uzyskano optymalne rozwiąza-

nie pozwalające wykonać część podziemną 

budynku w sposób jak najbardziej ekono-

miczny i szybki.

Ściany szczelinowe i słupopale zostały 

zakończone w marcu 2009 r. Obecnie 

trwają roboty stanu zero i stanu surowe-

go budynku.

Projektantem ścian szczelinowych jest 

mgr inż. Urszula Tomczak (Soletanche 

Polska Sp. z o.o.), a kierownikiem budowy 

na czas wykonania ścian szczelinowych  

– mgr inż. Krzysztof Graf z tej samej firmy. 

Roboty w zakresie ścian szczelinowych 

wykonała firma Soletanche Polska.

mgr inż. Krzysztof Graf
mgr inż. Urszula Tomczak

Zdjęcia: Archiwum firmy  
Soletanche Polska 

rys. 2 | Przekroje typowe dla segmentu 1 oraz segmentu 2 i 3
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  Ile razy w ciągu ostatnich 18 miesięcy uczestniczyłeś  
w szkoleniu podnoszącym Twoje kwalifikacje zawodowe?
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Osoby, które zamówią roczną prenume-
ratę „Inżyniera budownictwa” otrzymają 
bezpłatny Katalog Inżyniera – proszę  
o zaznaczenie wybranego tomu  
(opcja dla każdej prenumeraty):
  „KATALOG INŻYNIERA Budownictwo Ogólne” 

edycja 2009/2010  
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  „KATALOG INŻYNIERA Instalacje”  
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wydarzenia

krótko

Innowacyjny, nowy model Regulatora Pary 
MPF 110 firmy Marma Polskie Folie pojawi się 
w ofercie Marmy prawdopodobnie jeszcze pod 
koniec tego roku. Stosowany razem z membra-
nami dachowymi, skutecznie reguluje przepływ 
pary wodnej i zapobiega gromadzeniu się wil-
goci w płytach gipsowo-kartonowych. Nowy 
Regulator Pary MPF 110 można wykorzystać 
także jako wiatroizolację ścian szkieletowych. 
Regulator MPF 110 rozwiązuje nie tylko pro-
blem przenikania pary wodnej przez ściany 
szkieletowe, ale także skutecznie chroni je przed 
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.  

Poza tym stanowi barierę przed przewiewami 
czy niekontrolowanymi przepływami powietrza 
przez szczeliny i szpary znajdujące się w termo-
izolacji.
Dane techniczne produktu:

masa – 110 g/m², ■
liczba warstw – 2, ■
zakres temperatur stosowania – od –40   ■
do 120ºC,
paroprzepuszczalność – 140 g/m²/24h, ■
kolor – biały, ■
wymiary rolki standardowej – 1,5 x 50 m, ■
klasa odporności ogniowej – E. ■

Jeden regulator – podwójne zastosowanie

Ze statystyk PIP wynika niestety, że 

przepisy BHP łamane są na budowach 

nagminnie. Znamiennym jest fakt, że 

znaczna część osób poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy posiadała krótki 

(do 1 roku) staż pracy. W ostatnich la-

tach wzrastała liczba wypadków śmier-

telnych. PIP w ubiegłym roku odnoto-

wała wypadki na budowach, w których 

zginęły 122 osoby, a 164 osoby doznały 

ciężkich obrażeń.

Obecnie za naruszenie przepisów lub 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

osoby odpowiedzialne za popełnienie 

wykroczenia (pracodawca lub osoby kie-

rujące pracownikami) mogą zostać uka-

rane przez inspektora pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy karą grzywny w postaci 

mandatu karnego bądź karą grzywny 

przez sąd grodzki na wniosek inspektora 

pracy. Górna granica wysokości grzyw-

ny, jaką może nałożyć sąd za naruszenie 

przepisów prawa pracy, w tym przepi-

sów i zasad BHP, to kwota 30 000 zł,  

natomiast dolna granica wynosi 1000 zł. 

Za popełnienie wykroczenia inspek-

tor pracy może ukarać nałożeniem man-

datu karnego w wysokości od 1000 do 

2000 zł. Jeżeli osoba ukarana już dwa 

razy za wykrocznie przeciwko prawom 

pracownika naruszy prawo w ciagu 2 lat 

od ostatniego ukarania wysokość man-

datu może wzrosnąć do 5000 zł.

Pracodawca, który nie wykonuje nakazu 

inspektora pracy, może otrzymać grzyw-

nę do 10 tys. zł, a jeśli jest osobą praw-

ną albo jednostką organizacyjną − nawet  

do 50 tys. zł. Przy wielokrotnym nakłada-

niu grzywny kwoty te rosną odpowiednio 

do 50 tys zł.  i 200 tys. zł.

(KW)

PIP nakłada 
grzywny i mandaty

Od 2007 r. obowiązuje nowa 
ustawa o Państwowej Inspekcji 
Pracy, której przepisy m.in. 
znacznie podwyższyły kary 
za nieprzestrzeganie przepisów 
i zasad BHP, co nie pozostało 
bez wpływu na zasady kontroli 
wykonywanej przez organy PIP. 
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Zaułek Onyx
Osiedle domów jednorodzinnych u zbiegu ulic 

Królowej Jadwigi i Pylnej na Woli Justowskiej 

w Krakowie.

Generalny wykonawca i inwestor: Buma 

Building Systems S.A. 

Autorzy: Biuro Projektów i Rozwoju Buma 

Building Systems S.A. – Jacek Michalski, 

Krzysztof Dymek.

Współpraca: Ns Moon Studio – architekci: 

Agnieszka Szultk, Piotr Nawara.

Architektura wnętrz: Biuro projektowania 

wnętrz „Signatura Remi&Gile” – architekci: 

Paulina Remi-Michalska, Małgorzata Domin.

Konstrukcja: Biuro Projektów i Rozwoju Buma 

Building Systems S.A. – projektant: Kazimierz 

Basista.

Powierzchnia: terenu – 0,2196 ha, zabudowy 

– 436 m², użytkowa – 876 m², całkowita  

– 1196 m2.

Kubatura: 3108,80 m3.

Lata realizacji: 2007–2008.




