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na dobry początek...

Systemy deskowań ramowych wielkowymiarowych

Systemy deskowań ramowych wielkowymiarowych są wydajne i bezpieczne, ale dro-

gie w eksploatacji, z tego względu pożądane jest, aby wykorzystanie ich na budowie 

było optymalne. Producenci deskowań posiadają bazy danych dotyczące rozwiązań 

systemowych, które w zależności od projektu i wymagań mogą znaleźć racjonalne 

zastosowanie u klienta. 

Zygmunt Orłowski

 54

Prawo w izbie, izba wobec prawa 
O pracach Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

W ostatnim czasie szczególnie akcentujemy trzy zagadnienia: 

■  przywrócenie ograniczonych uprawnień (w zakresie powierzonym) technikom, 

■  nadawanie inżynierom uprawnień wykonawczych bez ograniczeń już po studiach 

zawodowych, 

■  utworzenie specjalności techniczno-budowlanej hydrotechnicznej (w miejsce zli-

kwidowanych w 1994 r. specjalności: konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie bu-

dowli hydrotechnicznych oraz wodno-melioracyjnej).

Zbigniew Kledyński

 11

DODATEK SPECJALNY  
Klimatyzacja i wentylacja z funkcją chłodzenia

Kontrola pracy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Zbigniew Szpil ■ Artykuł 

sponsorowany – Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających wraz z kom-

pensatorami ■ Wentylacja z funkcją chłodzenia, Maciej Danielak
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TERMIN

Termin: 8.05–10.05.2012

Miejsce: Poznań

Kontakt: tel.  61 869 22 95

61 869 25 37 

www.expopower.pl

greenpower.mtp.pl

EXPOPOWER
Międzynarodowe Targi Energetyki
GREENPOWER 
Międzynarodowe Targi Energii 
Odnawialnej

Termin: 8.05–11.05.2012

Miejsce: Kielce

Kontakt: tel. 41 365 12 22

www.targikielce.pl 

AUTOSTRADA-POLSKA 2012 
Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego

Termin: 24.04–25.04.2012

Miejsce: Sosnowiec

Kontakt: tel. 032 78 87 500

www.exposilesia.pl/expocable/pl

ExpoCABLE  
– Targi Technologii, Wykorzystania 
Kabli i Przewodów w Przemyśle

Termin: 9.05.2012

Miejsce: Kielce

Kontakt: tel. 22 814 26 09

geo.ibdim.edu.pl

Konferencja 
„Podłoże i fundamenty budowli 
drogowych”

Termin: 11.05–13.05.2012

Miejsce: Nowy Targ

Kontakt: tel. tel. 33 873 21 92

 www.promocja-targi.pl 

Targi Budownictwa, Ogrzewania 
i Wyposażenia Wnętrz

Termin: 16.05–18.05.2012

Miejsce: Cedzyna k. Kielc

Kontakt: tel. 41 34 24 593

www.rzeczoznawstwo2012.tu.kielce.pl

Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy 
Budowlanego

Termin: 22.05–24.05.2012

Miejsce: Bydgoszcz

Kontakt: tel. 52 376 89 26

www.igwp.org.pl

WOD-KAN 
Targi Maszyn i Urządzeń dla 
Wodociągów i Kanalizacji

Identyfi kacja zagrożeń 
w czasie wykonywania wykopów

Poprawa bezpieczeństwa pracy możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki ciągłej identyfi ka-

cji zagrożeń i próbie ich eliminacji. Takiemu sposobowi postrzegania bezpieczeństwa 

pracy przyświeca metoda Bezpieczeństwo Pracy z programu Training Within Industry. 

Jeden z jego twórców uważał, że każde działanie należy najpierw zaplanować, potem 

wykonać, następnie sprawdzić, czy funkcjonuje, a w ostatnim etapie nadzorować.

Katarzyna Misiurek, Bartosz Misiurek 
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Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Barbara Jawień z Biura Projektów Arch-Deco Sp. z o.o. w Gdyni. 
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i ma podwójną, dwupowłokową fasadę, całkowicie przeszkloną; fasadę wykonała fi rma 
Eljako-Al., zastosowano szkło fi rmy Pilkington.
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Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo państwa 

demokratycznego, w którym działalność niezależnych od państwa 

różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest 

podstawą samodzielnego rozwoju obywateli oraz stanowi wyraz 

ich osobistej aktywności. Jego podstawową cechą jest świadomość 

potrzeb wspólnoty, dążenie do ich zaspokajania oraz poczucie 

odpowiedzialności za jego dobro.
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samorząd zawodowy

2 kwietnia br. przedstawiciele ponad 20 sa-

morządów zawodowych wzięli udział w ogól-

nopolskiej debacie poświęconej deregulacji 

zawodów oraz pomysłowi usunięcia art. 17 

z Konstytucji RP. Wśród zaproszonych samorzą-

dów był także nasz samorząd zawodowy wraz 

z reprezentantami m.in. samorządów lekarzy, 

prawników, architektów.

Podczas debaty podkreślano, że samorządy 

zawodów zaufania publicznego stanowią gwarancję ładu obywatelskiego i trudno wyobrazić sobie współ-

czesne społeczeństwo obywatelskie bez samorządów zaufania publicznego. Przedstawiciele samorzą-

dów zawodów zaufania publicznego, w tym także nasz samorząd zawodowy, wystosowali wspólny apel 

do Rady Ministrów i parlamentu, w którym prosimy o poszanowanie konstytucyjnej zasady pomocniczości 

i o zaniechanie działań zmierzających do uchylenia art. 17 Konstytucji RP (pełna wersja apelu znajduje się 

na str. 9).

Jak się okazuje, nie tylko niektórzy znani politycy, ale także niektórzy utytułowani specjaliści nie do-

strzegają różnicy między dobrowolnym zrzeszeniem (korporacją w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach) 

a samorządem w sensie konstytucyjnym. Niestety, poziom wiedzy dotyczącej istoty samorządu jest szalenie 

ubogi. Wielu dyskutujących o samorządzie nie wie, że obok samorządu powszechnego, czyli terytorialnego, 

w doktrynie prawa europejskiego ma swoje miejsce również samorząd zwany specjalnym, który występuje 

w postaci samorządu narodowościowego, gospodarczego lub zawodowego.

Samorząd inżynierów budownictwa nie różni się wiele od innych. Mamy podobne kłopoty codzienne i tak 

samo satysfakcję z pracy osiągamy tylko od święta. Problemem jest natomiast brak powszechnej świadomo-

ści, co w tym przypadku jest wyróżnikiem przesądzającym o kwalifi kacji naszego zawodu do kategorii zawo-

dów zaufania publicznego. A sprawa wydaje się prosta: bezpieczeństwo życia i zdrowia, bezpieczeństwo 

budowli, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowi-

ska naturalnego itp. To obszar odpowiedzialności członków naszego samorządu.

Powinniśmy dążyć do tego, żeby w odbiorze społecznym zapisy w Konstytucji dotyczące samorządów 

zawodowych były tak samo traktowane jak zapisy dotyczące samorządów terytorialnych.

Andrzej Roch Dobrucki
Prezes 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa



samorząd zawodowy

9
kwiecień 12  [94]

My, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, apelujemy o poszanowanie konstytucyjnej zasady pomoc-
niczości i zaniechanie działań zmierzających do uchylenia art. 17 Konstytucji.
Konstytucja w art. 17 umożliwia tworzenie samorządów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania 
publicznego i powierza im prawo sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Nałożenie na samorządy 
zawodowe tego obowiązku nie służy interesom ich członków, lecz wynika z troski ustrojodawcy o interes publiczny. Celem 
regulacji jest zagwarantowanie obywatelom odpowiedniej jakości usług w tych zawodach, które mają bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo dóbr chronionych konstytucyjnie, takich jak życie, zdrowie i mienie. Tylko sprawne i silne samorządy zawo-
dowe mogą zapewnić, że osoby wykonujące szczególnie ważne społecznie zawody będą stale podnosić swoje kwalifi kacje, 
przestrzegać prawa i zasad deontologii zawodowej, a w razie popełnienia błędu poniosą wszelką odpowiedzialność.
Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że propozycja zniesienia art. 17 Konstytucji, a co za tym idzie – likwidacji samorządów zawo-
dowych, spotkała się z ciepłym przyjęciem przez niektórych przedstawicieli rządu i część parlamentarzystów. Nie sposób przy tym 
nie dostrzec, że pomysł ten pochodzi ze środowiska, które miało istotny wkład w obalenie ustroju totalitarnego i budowało nowy 
ład konstytucyjny; ład, w którym znajduje się przestrzeń dla wyrażania woli społeczeństwa, a w nim – samorządów zawodów 
zaufania publicznego. Autorzy projektowanej zmiany Konstytucji zapomnieli o tych ideach. Zarówno zgłoszeniu propozycji, jak 
i dotyczącym jej komentarzom politycznym nie towarzyszy chęć przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji zarówno z samorzą-
dami zawodowymi, jak i z ogółem społeczeństwa. Taki sposób działania nie może zyskać aprobaty w demokratycznym państwie 
prawnym. Ponadto wyeliminowanie konstytucyjnego fundamentu działania samorządów zawodów zaufania publicznego pro-
wadzi prostą drogą do ograniczenia praw obywatela do obrony przed omnipotencją władzy wykonawczej.
Przypominamy, że w preambule Konstytucji, w której zawarto zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot, naród polski powiedział: 
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o za-
chowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych 
zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 roku

Apel podpisali przedstawiciele m.in.: Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Rady Kuratorów, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
Naczelnej Izby Lekarskiej, Izby Architektów RP, Polskiej Izby Urbanistów, Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskiego Stowarzyszenia 
Licencjonowanych Detektywów.

Przedstawiciele samorządów spotkali się dokładnie w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, której ideą było 
stworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Odbyła się debata, na której dyskutowano sformułowany przez samo-
rządy apel do rządu i parlamentarzystów.

Samorządy zawodowe to nie grupy interesu, lecz wyraz rezygnacji państwa z rządzenia całym społeczeństwem – przekonywał 
mec. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Samorządność zawodowa to formuła zabezpieczająca profesjona-
lizm i poziom etyczny osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Niedouczony, nieetyczny i niekontrolowany lekarz czy 
inżynier budownictwa w realny sposób zagraża największym wartościom: bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – mówił Konstanty 
Radziwiłł, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Natomiast zdaniem byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia próba 
likwidacji art. 17 to w istocie zamach na decentralizację państwa. 
Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski uważa, że liczba zawodów objętych regulacją prawdopodobnie jest zbyt duża. 
Nie wszystkie muszą być obwarowane przepisami, na przykład – z całą rewerencją – przewodnicy turystyczni. Zawody zaufania 
publicznego to co innego – one wymagają nie tylko wybitnego profesjonalizmu, ale też wysokich wymogów etycznych i moral-
nych. Nie można powiedzieć, że wszystko pozostawimy rynkowi – dodał. 

 (red)

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego 
podpisali apel do rządu i parlamentu, wzywając do zaprzestania 
działań zmierzających do uchylenia art. 17 Konstytucji RP. 
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samorząd zawodowy

Jestem członkiem MOIIB w Krakowie 
od samego początku powstania izby. 
Pracę w budownictwie rozpocząłem 
w 1988 r. W zeszłym roku powiększy-
łem swoje uprawnienia do poziomu 
„projektowanie i kierowanie robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej”.
Swoje doświadczenie i wiedzę budowa-
łem przez wiele lat i z całą odpowiedzial-
nością mogę powiedzieć, że cały czas 
się uczę i wręcz trzeba się ciągle uczyć 

i doskonalić. Z przerażeniem słucham 
w mediach o planach deregulowania 
zawodów zaufania publicznego.
W tym momencie myślę o zawodzie 
inżyniera budowlanego i uważam, że 
dotychczasowy sposób uzyskiwania 
uprawnień do samodzielnego pełnie-
nia funkcji w budownictwie w peł-
ni się sprawdził i jest jak najbardziej 
pożądany. Uproszczenie procedur 
uzyskiwania uprawnień spowoduje 
poważny spadek jakości i poziomu 

bezpieczeństwa realizacji robót, 
żeby nie powiedzieć, iż powstanie 
„wolna amerykanka”. W tej opinii 
nie jestem odosobniony i w związku 
z tym w imieniu swoim i wielu kole-
gów z branży apeluję do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa o walkę 
o zachowanie status quo, po to aby 
nie zniszczyć tego, co się sprawdziło 
w wieloletniej praktyce.

mgr inż. Tadeusz Rafacz
 

Nie zniszczyć tego, co się sprawdziło 
– z listu do redakcji:

„NA POMYSŁY OTWARCIA ZAWODU ARCHITEKTA DLA KAŻDEGO ABSOLWENTA BEZ POTRZEBY PRAKTYKI 
I WERYFIKACJI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ODPOWIEDZIAŁBYM: ŻYCZĘ PANI/PANU PODDANIA SIĘ OPERACJI 
PROWADZONEJ PRZEZ CHIRURGA PROSTO PO STUDIACH, W SZPITALU ZAPROJEKTOWANYM PRZEZ ARCHITEKTA 
PROSTO PO STUDIACH I ZBUDOWANYM PRZEZ INŻYNIERA PROSTO PO STUDIACH. A NASTĘPNIE DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ, MAJĄC ZA REPREZENTANTA PRAWNIKA TEŻ PROSTO PO STUDIACH.” 

(„Deregulacja. Jawa czy tylko seans spirytyzmu?” arch. Andrzej Pawlik, „Zawód: Architekt” nr 1/2012)

2 marca br. w Warszawskim Domu 
Technika NOT podsumowano XVIII ple-
biscyt redakcji „Przeglądu Techniczne-
go” i Naczelnej Organizacji Technicz-
nej o tytuł „Złoty Inżynier 2011”. 
Do laureatów i organizatorów plebiscy-
tu pisma skierowali Prezydent RP Broni-
sław Komorowski oraz Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudryc-
ka. W sumie uhonorowanych zostało 
21 osób, a statuetkę „Diamentowego 
Inżyniera 2011” otrzymał prof. Jerzy 
Buzek. Odbierając nagrodę powiedział: 
Jeśli Unia Europejska przegrywa walkę 
konkurencyjną, to właśnie dlatego że 
brakuje nam inżynierów i techników. 

Przegrywamy nie tylko z USA i Japonią, 
ale i z Chinami. Powinniśmy zwiększać 
zainteresowanie naukami ścisłymi w 
szkołach średnich, a nawet podstawo-
wych. I zachęcać młodych ludzi – szcze-
gólnie dziewczęta – aby nie bały się 
zostać inżynierami.

Diamentowy inżynier
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Zamiast wstępu
Zbliża się XI Sprawozdawczy Zjazd 
Krajowy Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Jesteśmy także blisko 
półmetka bieżącej kadencji władz izby 
oraz w roku X jubileuszu powstania 
PIIB. Przywołane okoliczności skłania-
ją do podsumowań i planów. 
W zjazdowych sprawozda-
niach – delegaci, a na stronach 
internetowych izb okręgowych 
i PIIB – także wszyscy zainte-
resowani będą już wkrótce 
mogli poznać ubiegłoroczny 
dorobek organów izby.
Warto go także przybliżać ję-
zykiem mniej sformalizowanych wy-
liczeń, bez przywołań przepisów lub 
treści uchwał. Warto pokazywać tryb 
pracy organów oraz charakter kontak-
tów z naszymi partnerami na szeroko 
rozumianym polu budownictwa. Dzię-
ki temu lepiej ocenimy efekty naszych 
działań i skuteczniej możemy zaplano-
wać je w przyszłości.

O naturze prac Komisji 
Prawno-Regulaminowej
Komisja Prawno-Regulaminowa jest 
ciałem powołanym przez Krajową Radę 
PIIB, a jej zadania zostały ujęte w sto-
sownych uchwałach. Wieloletnia już 
praktyka działania komisji ugruntowa-
ła się w następujących aktywnościach: 
opiniowanie i udział w realizacji wnio-
sków zjazdowych, gdy dotyczą one 
materii prawnej i regulaminowej, opi-
niowanie projektów aktów prawnych 
przekazywanych do izby z ministerstw 
lub Sejmu, prace inicjowane w Krajo-

prof. Zbigniew Kledyński
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB

Prawo w izbie, izba wobec prawa
O pracach Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

wej Radzie lub w komisji, a związane 
z kwestiami wyżej opisanej natury.
Poza nielicznymi przypadkami granice 
działalności komisji nie są ściśle określo-
ne, zwłaszcza co do form pracy. Ważne 
są polecenia i inspiracje płynące z Krajo-
wej Rady oraz przekazywane zwrotnie 

sugestie. Kontakty z przedstawicielami 
ministerstw, organów centralnych, komi-
sji sejmowych i senackich, organizacjami 
działającymi w obszarze budownictwa 
są zawsze pośrednie, tj. poprzez Krajo-
wą Radę, jej prezydium i prezesa PIIB. 
Gwarantuje to jednoznaczność naszych 
stanowisk i wzmacnia głos środowiska.
Należy bowiem pamiętać, że PIIB zrze-
sza sto kilkanaście tysięcy inżynierów 
oraz techników budownictwa różnych 
branż i o różnym doświadczeniu zawo-
dowym (i życiowym), pełniących różne 
funkcje techniczne w procesie budow-
lanym, zajmujących różne stanowiska 
pracy. Ta rozmaitość jest bogactwem 
izby, ale i problemem. Zwłaszcza gdy 
przychodzi wypracować jedno zdanie, 
spójne stanowisko i konsekwentnie je 
reprezentować na zewnątrz.
Dlatego w komisji są przedstawiciele 
okręgowych zespołów prawno-regu-
laminowych, tj. ciał działających przy 
okręgowych radach i w zakresie analo-

gicznym do zakresu działalności Komisji 
Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady. 
Mają oni przedstawiać opinie własne, 
gdyż każda z tych osób dysponuje du-
żym osobistym doświadczeniem za-
wodowym, oraz przenosić na forum 
krajowe głosy z okręgów, zapatrywa-

nia członkowskie. Zbieranie, 
opracowywanie i dyskutowa-
nie opinii na temat przesyła-
nych do izby aktów prawnych 
wymaga czasu. Niestety, ale 
najczęściej jest go zbyt mało. 
Bywa, że opinia jest oczekiwa-
na w ciągu kilku dni. W takich 
wypadkach krąg konsultacji 

zawęża się, a o tym, że jest właściwy, 
decyduje rozeznanie kierownictwa izby. 
Niektóre wystąpienia są uzgadniane 
z pozostałymi izbami lub organizacja-
mi działającymi w budownictwie (m.in. 
w ramach tzw. porozumienia B-8).
Jest dużą szkodą dla procesu tworzenia 
prawa, że głos PIIB jest często traktowa-
ny jako głos korporacji, lobbysty, grupy 
interesu. Skala naszego samorządu 
i jego wewnętrzne zróżnicowanie spra-
wiają, że wypracowywane stanowiska 
zawsze są wyważone i pod wieloma 
względami kompromisowe. Sądzę, że 
wielu naszych członków może z tego 
powodu czuć wręcz niedosyt, gdy ich 
zdecydowane postulaty – w wyniku 
opisanego procesu – przekształcają 
się w bardziej zniuansowane opinie 
i wystąpienia. Taka jest jednak natura 
kompromisu. Jeśli porównać docho-
dzenie do wspólnego zdania do dzie-
lenia tortu, to najlepiej jest, gdy każdy 
ma w końcu poczucie, iż jemu dostał 

Skala naszego samorządu 
i wewnętrzne zróżnicowanie sprawiają, 
że wypracowywane stanowiska są 
wyważone i pod wieloma względami 

kompromisowe.
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się największy kawałek. Niestety, bywa 
i tak, że wspólne stanowisko nie daje 
poczucia satysfakcji nikomu.

Z czym na zewnątrz?
Poza uzgadnianiem opinii pozostaje 
jeszcze sfera ich wdrażania. Stosun-
kowo najłatwiej jest ze sprawami we-
wnątrzizbowymi, gdy zmiany regula-
minów i procedur wewnętrznych nie 
kolidują z przepisami wyższego rzędu, 
np. ustawą o samorządach zawodo-
wych. Gorzej, gdy tak nie jest i nasze 
postulaty wymagają najpierw zmian 
w prawie. Przykładem takiej sprawy jest 
chociażby kwestia umocowania rzeczni-
ka odpowiedzialności zawodowej – czy 
ma być jeden, ale w wielu osobach, czy 
też jeden, ale z zastępcami. Bezpieczne 
rozstrzygnięcie, do którego izba się skła-
nia, to „jeden plus zastępcy”, ale w opi-
nii części prawników najpierw powinna 
zmienić się ustawa, a dopiero później 
nasz statut i regulaminy. Roztropność 
nakazuje wybrać drogę bezpieczniejszą 
i nie podejmować ryzykownych rozwią-
zań prawnych. Ewentualne fi asko „drogi 
na skróty” osłabiłoby autorytet naszego 
samorządu, a nie buduje się go ani szyb-
ko, ani łatwo. Niestety, traci szybko.
Ze sprawami, w tym wnioska-
mi ze zjazdów, które dotyczą 
ustaw i rozporządzeń, nie jest 
łatwo trafi ć do organów to 
prawo stanowiących. W ostat-
nich dwóch latach wynikało to nie tyle 
z braku odpowiednich kontaktów (te są 
w mojej opinii lepsze niż kiedykolwiek), 
ale z dwóch niezależnych od nas prze-
słanek. Po pierwsze, zmieniona ustawa 
Prawo budowlane trafi ła do Trybunału 
Konstytucyjnego, co praktycznie za-
mroziło wszelkie nad nią prace do mo-
mentu rozstrzygnięcia trybunału. Gdy 
to już nastąpiło, powstał pomysł stwo-
rzenia nowej ustawy, a nawet Kodeksu 
budowlanego.
W efekcie praktycznie wszystkie nasze 
wystąpienia były i są przyjmowane życz-
liwie, ale odkładane do wykorzystania na 
przyszłość, chociażby opracowania zało-
żeń do zmienianych aktów prawnych.

Nic więc dziwnego, że Krajowa Rada 
i Komisja Prawno-Regulaminowa stara-
ją się śledzić zmiany, propozycje zmian, 
pozostają w kontakcie z Ministerstwem 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej. Podjęliśmy w izbie dyskusję 
nad proponowanymi tezami do no-
wej ustawy. W komisji pracujemy także 
– równolegle – nad tezami do własne-
go projektu Prawa budowlanego.
Tymczasem – kiedy piszę ten tekst – nie 
ma jeszcze formalnego stanowiska resor-
tu, nie ma dokumentu, który mógłby być 
zaopiniowany przez izbę, zgodnie z jej 
ustawowymi uprawnieniami. Należy so-
bie także jasno powiedzieć, że autorskie, 
izbowe pomysły na prawo budowlane 
nie mają na celu inicjatywy ustawodaw-
czej, do czego czasami zachęcają delega-
ci zjazdowi, znużeni przeciągającymi się 
procedowaniami. Pamiętajmy, że PIIB nie 
ma prawa do takiej inicjatywy, a projekt 
obywatelski wymaga 100 tys. podpisów. 
O realności ich zebrania łatwo wyrobić 
sobie pogląd na podstawie frekwencji 
na obwodowych zjazdach sprawoz-
dawczo-wyborczych, czytelnictwa prasy 
fachowej i powszechnego udziału człon-
ków izby w organizowanych przez nią 
szkoleniach.

Po co więc taka praca? Po to, aby przy-
gotować się do rzeczowej dyskusji nad 
nową ustawą, aby wypracować pogląd 
środowiska w kwestiach ustawowych.
Co dalej? Dalej będą dyskusje, argu-
mentowanie i próby przekonywania 
do naszych opinii. System tworzenia 
prawa w Polsce nie jest doskonały. Aby 
skutecznie przekonywać, nie wystarczy 
wysłać pismo. Należy docierać do tych, 
którzy decydują ostatecznie o kształcie 
stanowionych ustaw, czyli pań i panów 
posłów, pań i panów senatorów Najja-
śniejszej Rzeczpospolitej.
Ogromną rolę w tym zakresie mają wła-
dze okręgowe. Liczą się dobre kontakty 
z lokalnymi politykami – parlamentarzy-

stami, rozmowy z nimi i uświadamianie 
im wagi podejmowanych tematów.
Tej pracy nie wykona Krajowa Rada. 
Powinno się to dziać w okręgach. 
Aby głos szesnastu okręgów nie był 
kakofonią, opracowaliśmy w Komisji 
Prawno-Regulaminowej zestawienie 
dotychczasowych wystąpień PIIB do 
różnych organów państwa w spra-
wach legislacyjnych, związanych z bu-
downictwem. Te zestawienia, za po-
średnictwem przedstawicieli okręgów 
w komisji, trafi ły do rad okręgowych. 
Są wspólnym głosem środowiska. 
Trzeba tym głosem mówić.

A tak konkretnie?
Opisane wyżej sprawy dotyczą kwestii 
najważniejszych – procedury wypraco-
wywania stanowiska izby w zakresie 
legislacji oraz działań zmierzających do 
jego wdrożenia. Na co dzień sprowa-
dza się to do pracy wielu osób, najczę-
ściej społecznej.
W ciągu dwóch lat bieżącej kadencji 
komisja zaopiniowała, co w niektórych 
przypadkach sprowadziło się do kom-
pletnych, własnych przedłożeń projek-
tów opiniowanych aktów prawnych, 
kilkadziesiąt rozporządzeń i ustaw.

Niepełny ich wykaz obejmuje:
■  projekt rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury zmie-
niającego rozporządzenie 
w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powin-
ny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie;

■  rządowy projekt ustawy o wspiera-
niu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych;

■  projekt rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczą-
cych autostrad płatnych;

■  projekt rozporządzenia Ministra In-
frastruktury zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Izba nie ma inicjatywy ustawodawczej, 
nie stanowi prawa. 
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■  projekt ustawy o zmianie usta-
wy Prawo budowlane (dotyczyło: 
powierzenia przez starostów gmi-
nom spraw z zakresu swojej wła-
ściwości jako organu administracji 
architektoniczno-budowlanej);

■  projekt rozporządzenia Ministra Infra-
struktury zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, 
specyfi kacji technicznych wykonania 
odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego;

■  projekt ustawy (z dnia 12.04.2010 r.) 
o zmianie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

■  projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw;

■  poselski projekt ustawy o zmianie usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbani-
stów i ustawy Pb;

■  projekt ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i roz-
biórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzo-
nych w wyniku działania żywiołu oraz 
niektórych innych ustaw;

■  poselski projekt ustawy o zapobiega-
niu skutkom powodzi;

■  projekt rozporządzenia Ministra In-
frastruktury zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie;

■  projekt rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie zakresu, 
terminu i sposobu przekazywania 
informacji o przeprowadzonych 
kontrolach wyrobów budowlanych 
oraz wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach;

■  założenia do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych;

■  senacki projekt ustawy o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (w ramach 
wykonania obowiązku dostosowania 

przepisów prawa do orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego);

■  projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie autostrad płatnych;

■  projekt rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie dokumentacji 
i rekompensat dotyczących obszaru 
ograniczonego użytkowania dla dro-
gi krajowej wraz z uzasadnieniem;

■  projekt nowelizacji rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie;

■  poselski projekt (Komisja Przyjazne 
Państwo) ustawy o zmianie ustawy 
Prawo budowlane;

■  projekt ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych wraz z uzasadnieniem;

■  projekt rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wzorów 
i sposobu prowadzenia centralnych 
rejestrów osób posiadających upraw-
nienia budowlane, rz eczoznawców 
budowlanych oraz ukaranych z ty-
tułu odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie;

■  projekt rozporządzenia Ministra Go-
spodarki w sprawie przeprowadzenia 
szkolenia oraz egzaminu dla osób 
ubiegających się o nadanie uprawnień 
audytora efektywności energetycznej;

■  projekt rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych;

■  projekt rozporządzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego.

Więcej o tego rodzaju działaniach zna-
leźć można w sprawozdaniach komisji 

przedkładanych Krajowej Radzie i Kra-
jowemu Zjazdowi.

O niewyczerpanym worku 
z wnioskami
Bardzo szczególnym obszarem dzia-
łań komisji jest opiniowanie wniosków 
zjazdowych. Komisja pracuje nad nimi 
w porozumieniu z Komisją Wnioskową 
KR, a później – po przyjęciu przez Kra-
jową Radę – niektóre z nich realizuje. 
Wniosków zjazdowych dotyczących 
materii prawnej jest corocznie kilka-
dziesiąt. Niektóre z nich są po prostu 
źle sformułowane, przez co trudno je 
zinterpretować i zaopiniować. Wadą 
wielu wniosków jest ich ogólność. 
W sprawach natury prawnej to zasad-
nicza ułomność. Nie zawsze też wnio-
skodawcy zdają sobie w pełni sprawę 
z uwarunkowań swojego pomysłu lub 
wręcz nie mają znajomości aktualnego 

stanu prawnego. Mimo to każ-
dy wniosek jest skrupulatnie 
badany, dyskutowany i w przy-
padku różnicy zdań w komisji 
poddawany pod głosowanie. 
Tak wypracowane stanowisko 

jest przedmiotem obrad Krajowej Rady, 
która podejmuje ostateczne decyzje 
o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.
Realizacja wniosków – zależnie od ich 
przedmiotu – uwarunkowana jest tak, 
jak to opisałem na początku. Izba nie 
ma inicjatywy ustawodawczej, nie sta-
nowi prawa. Jest w tym zakresie intere-
sariuszem, petentem. Właściwymi nam 
formami oddziaływania jest opiniowanie 
i występowanie z wnioskami dalej. Nasze 
Koleżanki i Koledzy powinni brać to pod 
uwagę w swoich oczekiwaniach odno-
śnie realizacji zgłaszanych wniosków.
Nie satysfakcjonują nas pozory załatwie-
nia sprawy, tj. wysłanie pisma, którego 
skuteczność będzie żadna, podjęcie 
działań pro forma. Dlatego są sprawy, 
które realizujemy permanentnie, przy 
czym wykorzystujemy współpracę z in-
nymi partnerami i na różnych pozio-
mach kontaktu lub ponawiając nasze 
wystąpienia w różnych okolicznościach 
oraz kierując je do różnych gremiów. 

Wniosków zjazdowych 
dotyczących materii prawnej 
jest corocznie kilkadziesiąt. 
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W ostatnim czasie szczególnie akcen-
tujemy trzy zagadnienia (chociaż lista 
postulatów jest dłuższa): przywrócenie 
ograniczonych uprawnień (w zakresie 
powierzonym) technikom, nadawanie 
inżynierom uprawnień wykonawczych 
bez ograniczeń już po studiach zawodo-
wych oraz utworzenie specjalności tech-
niczno-budowlanej hydrotechnicznej 
(w miejsce zlikwidowanych w 1994 r. 
specjalności: konstrukcyjno-inżynieryjnej 
w zakresie budowli hydrotechnicznych 
oraz wodno-melioracyjnej).

O sprawach nie mniej 
trudnych, których nigdy 
nie zabraknie
Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania 
wnioskodawców są większe i idą także 
w innych kierunkach, np. rozszerzenia 
uprawnień konstrukcyjno-budowla-
nych o możliwość projektowania ar-
chitektonicznego obiektów o kubatu-
rze ponad 1000 m3 (padają propozycje 
2,5 lub 5 tys. m3).
Sądzę, że najlepszą okazją do podniesie-

nia tej szczegółowej kwestii będą prace 
nad nową ustawą Prawo budowlane 
(lub ustawą Kodeks budowlany, gdyż 
nazwa tego nowego przedłożenia jest 
jeszcze przedmiotem dyskusji). Liczymy 
także, że argumentów do oceny moż-
liwości przeprowadzenia tej propozycji 
dostarczą wyniki prac Krajowej Komisji 
Kwalifi kacyjnej, analizującej programy 
kształcenia na politechnikach, uczel-
niach niepublicznych i w wyższych 
szkołach zawodowych. Ewentualny 
wniosek powinien być szczególnie do-
brze uzasadniony merytorycznie, także 
w szerszym obszarze kształcenia, a nie 
tylko wystąpieniem grupy projektan-
tów – konstruktorów, absolwentów 
renomowanych uczelni technicznych. 
Jeśli bowiem przepis wejdzie w życie, 
to będzie dotyczył wszystkich – i tych 
mniej doświadczonych, i z mniej reno-
mowanych uczelni.
Trudno sobie wyobrazić, aby po-
wyższa sprawa miała nas poróżnić 
lub aby próbować ją przeprowadzić 
bez otwartego, uczciwego dialogu.

Zamiast podsumowania
Gdy to, co jest, nie w pełni satysfakcjo-
nuje, pozostają życzenia.
Życzyłbym sobie, aby izba była w sferze 
legislacji traktowana jak partner społecz-
ny. Aby politycy od modnych aktualnie 
deregulacji, liberalizacji i wyważania 
otwartych drzwi zrozumieli, że inżynie-
rowie budownictwa nie tylko ze sobą 
współpracują, ale i konkurują, przez co 
ład budowlany jest im potrzebny jak po-
wietrze, a nie jako narzędzie dominacji 
lub poszerzania sfery wpływów.
Życzyłbym sobie, aby trafi ały do nas 
projekty aktów prawnych dopracowa-
ne i wewnętrznie spójne, zintegrowa-
ne z regulacjami towarzyszącymi. Aby 
konieczność ich powstania wynikała 
z obiektywnie uzasadnionych potrzeb, 
a proponowane rozwiązania bazowa-
ły na rzetelnych badaniach i analizach 
stanu rzeczy.
Życzyłbym sobie, aby… nie były to jedy-
nie „pobożne życzenia”.

Obradowała Krajowa Rada

Obradom przewodniczył prezes Krajo-
wej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. 
Na początku spotkania Marian Pła-
checki, przewodniczący Krajowej 
Komisji Kwalifi kacyjnej PIIB, omówił 
wyniki XVIII sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane. Okręgowe 
Komisje Kwalifi kacyjne w całym kraju 
przyjęły 2636 wniosków. Do pisemne-
go egzaminu testowego przystąpiło 
2568 osób oraz dodatkowo 178 osób 
przystąpiło w trybie poprawkowym do 

28 marca br. obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano 
m.in. o możliwości podwyższenia składki oraz pracach zespołu 
ds. zakupu elektronicznego dostępu do norm. Podsumowano 
XVIII sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane. Urszula Kieller-Zawisza

części ustnej. Uprawnienia uzyskało 
2260 inżynierów. Przewodniczący KKK 
przedstawił również problem zmian 
przepisów w kolejnych sesjach egza-
minacyjnych.
Następnie Andrzej R. Dobrucki omówił 
przebieg spotkania przewodniczących 
rad okręgowych PIIB z wojewódzkimi 
inspektorami nadzoru budowlanego, 
w którym uczestniczył także Janusz 
Żbik, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Transportu, Budownictwa 
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i Gospodarki Morskiej, oraz Robert 
Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.
Informację dotyczącą analizy wysoko-
ści składki na okręgową izbę przed-
stawił Mieczysław Grodzki, przewod-
niczący zespołu powołanego w celu 
zbadania tej sprawy. Z analizy po-
równawczej budżetów wszystkich izb 
okręgowych za rok 2010, którą prze-
prowadził zespół, wynika, że wydatki 
na działalność statutową oraz obsłu-
gę organizacyjną, administracyjną 
i fi nansową przewyższają przychody 
wynikające ze składki członkowskiej 
na izby okręgowe, która obecnie wy-
nosi 25 zł na miesiąc. Brak środków 
jest szczególnie dotkliwy w małych 
izbach, a ich kondycja fi nansowa spra-
wia, że nie mogą w pełni prowadzić 
działalności statutowej. Podczas dys-
kusji zwrócono także uwagę na fakt, 
że wysokość obecnie obowiązujących 
składek ustalona została 10 lat temu 
i nie była indeksowana przy systema-
tycznie wzrastających innych cenach. 
Przewodniczący zespołu ds. wysokości 
składki na okręgową izbę zapropono-
wał przekazanie wniosków do analizy 
poszczególnym okręgowym izbom 
oraz zaproponował wzrost składki od 
roku 2013.
Następnie skarbnik KR PIIB Andrzej 
Jaworski przedstawił budżet Krajowej 
Rady na 2013 r. z podwyższoną składką 
o 1 zł miesięcznie. W swojej wypowie-

dzi podkreślił, że budżet uwzględnia 
zmieniające się realia funkcjonowania 
samorządu zawodowego oraz ko-
nieczność realizacji w pełni zadań sta-
tutowych, jakie spoczywają na samo-
rządzie. Dlatego też budżet na 2013 r. 
obejmuje m.in. koszt planowanego 
rozwoju szkoleń internetowych dla 
członków PIIB i rozwój czasopisma „In-
żynier Budownictwa”. Podczas gorącej 
dyskusji zdecydowano przedstawić tę 
kwestię na okręgowych zjazdach, zaś 
projekt budżetu uwzględniający uwa-
gi zebranych będzie zaprezentowany 
na Krajowym Zjeździe.
Piotr Korczak, przewodniczący zespołu 
ds. elektronicznego dostępu do Pol-
skich Norm, omówił działania zespołu, 
które uwzględniały ustalenia przyjęte 
na posiedzeniu Prezydium KR 22.02. 
br. Zgodnie z nimi zespół podjął próby 
uzyskania lepszych warunków zakupu 
Polskich Norm w PKN, które odnosiły 
się głównie do ograniczenia liczby jed-
noczesnych dostępów przy zachowaniu 

pozostałych możliwości funkcjonalnych 
oferowanej usługi oraz umożliwienia 
umieszczenia zakupionych PN na ser-
werze PIIB w okresie trwania umowy.
P. Korczak poinformował, że wpłynęła 
także do zespołu skorygowana oferta 
Podkarpackiej OIIB, która nie przewidu-
je sprzedaży pakietu PKN Polskiej Izbie 
Inżynierów Budownictwa, a jedynie 
3-letni dostęp.
Przewodniczący zespołu ds. elektro-
nicznego dostępu do PN powiedział, 
że zespół wnioskuje za zakupem Pol-
skich Norm bezpośrednio od PKN 
w pakiecie usługi „E-dostęp”. Koszt 
zakupu wynosi prawie 2,6 mln zł net-
to w rozłożeniu na 3 lata. Uczestnicy 
spotkania podczas burzliwej dysku-
sji zwracali uwagę na bardzo wysoki 
koszt zakupu PN, wyrażając przy tym 
obawę, że liczba osób korzystających 
z norm może być zbyt mała.
Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR 
PIIB, omówił stan przygotowań spra-
wozdań organów za rok 2011 na Kra-
jowy Zjazd. W czasie posiedzenia przy-
jęto także terminarz zebrań Krajowej 
Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 
2012 r. oraz podjęto uchwały w spra-
wie dotyczącej polityki bezpieczeń-
stwa i instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym PIIB.
Na koniec zaakceptowano nadanie ho-
norowych odznak PIIB dla członków 
izb: dolnośląskiej, lubuskiej, kujawsko-
-pomorskiej, pomorskiej, opolskiej, za-
chodniopomorskiej, podkarpackiej.
W obradach Krajowej Rady uczestni-
czyli: Monika Majewska z MTBiGM 
oraz Jerzy Baryłka z GUNB.
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List Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego nawiązuje 
do jego stanowiska dotyczącego uwierzytelniania dokumentów stanowiących część 
projektu budowlanego przedstawionego w ubiegłym roku w piśmie do wojewodów 
i opublikowanego w nr. 3/2011 „Inżyniera Budownictwa”.



samorząd zawodowy

17
kwiecień 12  [94]

Budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorzowie Wielko-
polskim stał się 24 marca br. miejscem 
obrad XI Zjazdu Sprawozdawczego 
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Przewodniczący 
Okręgowej Rady Józef Krzyżanowski, 
otwierając zebranie, przywitał hono-
rowych gości zjazdu, w tym wiceprze-
wodniczącą Krajowej Komisji Rewizyj-
nej Ewę Barcicką oraz przedstawicieli 

ZJAZD LUBUSKIEJ OIIB 

ZJAZDY SPRAWOZDAWCZE OKRĘGOWYCH IZB PIIB

Marcin Krzyżanowski

Rozpoczęły się zjazdy sprawozdawcze izb okręgowych. Pierwsze zorganizowały Lubuska 

i Wielkopolska OIIB. W następnych dwóch numerach „IB” – relacje ze zjazdów pozostałych izb.

stowarzyszeń naukowo-technicznych: 
Ryszarda Sąsiadka z zielonogórskiego 
oddziału NOT i Krzysztofa Ozgę z go-
rzowskiego oddziału NOT. Wybrano 
osobę prowadzącą obrady – Andrzeja 
Surmacza i po dalszych niezbędnych 
formalnościach przystąpiono do pra-
cy. Wcześniej jednak był czas na część 
bardziej uroczystą. Po wystąpieniach 
z ap ro s zony ch 
gości odbyła się 
ceremonia wrę-
czenia dyplo-
mów osobom 
zasłużonym dla 
izby, w związku 
z obchodzonym 
w tym roku jubi-
leuszem istnienia 
samorządu za-
wodowego. 

Delegaci wysłuchali sprawozdań z dzia-
łalności organów izby: Okręgowej 
Rady, Komisji Kwalifi kacyjnej, Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
i Komisji Rewizyjnej. Następnie zagłoso-
wali za przyjęciem sprawozdań i udzie-
leniem absolutorium Okręgowej Ra-
dzie, przyjęli również budżet na 2012 r. 

Okręgowy zjazd uchwalił także wniosek 
do Krajowej Rady o nadanie Srebrnych 
Odznak Honorowych PIIB członkom 
Lubuskiej Komisji Rewizyjnej: Ewie Bosy, 
Antoniemu Sokołowskiemu, Ryszardo-
wi Teteryczowi i Władysławowi Wierz-
bickiemu. Przyjęto uchwałę pozytywnie 
opiniującą wniosek dotyczący zmiany 
wysokości składki członkowskiej. 
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27 marca br. obradował XI Zjazd Spra-
wozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Na 
182 uprawnionych delegatów wzię-
ło w nim udział 129, co stanowiło 
70,88% wszystkich delegatów. 
Honorowymi gośćmi zjazdu byli: wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek, dy-
rektor Wydziału Infrastruktury Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Ewa Ślęzak, dyrektor MTP BUDMA 
Violetta Pastwa, wiceprezes PIIB mgr 
inż. Stefan Czarniecki, prodziekan Wy-
działu Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska PP dr hab. inż. Tomasz Mróz, 
przewodniczący Rady Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów Krzysztof 
Frąckowiak, przewodniczący Zarządu 
Oddziału SITWM Cezary Siniecki, prze-
wodniczący Zarządu Oddziału SEP Ka-
zimierz Pawlicki, prezes Oddziału SITK 
w Poznaniu Bogdan Bresch.
Wojewoda Piotr Florek wyraził duże 
uznanie za dotychczasową 10-letnią 
działalność izby na terenie Wielko-
polski oraz efektywną współpracę. 
Stwierdził, że WOIIB bardzo dobrze 

ZJAZD WIELKOPOLSKIEJ OIIB
Mirosław Praszkowski

Zdjęcia autora

wywiązuje się ze swoich statutowych 
obowiązków. Podkreślił proces kształ-
cenia specjalistycznego inżynierów 
budownictwa, co bezpośrednio prze-
kłada się na coraz lepsze realizacje 
inwestycji budowlanych w wojewódz-
twie. Powiedział również, iż należy 
bardziej efektywnie pracować nad no-
welizacją Prawa budowlanego i prze-
pisów z nim związanych.
Stefan Czarniecki poinformował 
o działaniach, które podjęła PIIB 
w celu poprawy Prawa budowlanego 
i ustawy o zamówieniach publicznych. 
Stwierdził, że należy dokładać coraz 

więcej starań w celu kształcenia spe-
cjalistycznego członków samorządu, 
m.in. poprzez rozpoczęte już wdraża-
nie szkoleń e-learningowych.
Kolejni goście w swoich wystąpieniach 
podkreślali: znaczenie WOIIB dla rozwo-
ju i umacniania znaczenia samorządu 
zawodowego, wpływ na zmiany w po-
strzeganiu roli inżyniera budownictwa 
w procesie inwestycyjnym oraz bardzo 
dobrą współpracę z jednostkami admi-
nistracji państwowej i samorządowej.
Przewodniczący Okręgowej Rady Jerzy 
Stroński złożył sprawozdanie z dzia-
łalności rady w 2011 r. Skarbnik Kazi-
mierz Ratajczak zreferował rozliczenie 
budżetu izby w 2011 r. 
Po wysłuchaniu sprawozdań organów 
izby z działalności w 2011 r., delegaci 
zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
OR WOIIB. Zastępca przewodniczą-
cego OR Włodzimierz Draber przed-
stawił „Program działalności na 2012 
rok”, a skarbnik izby – propozycję bu-
dżetu na ten rok, które zostały przez 
delegatów zatwierdzone. Przyjęto 8 
wniosków: 7 – do KR PIIB, 1 – do reali-
zacji przez OR. 
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22 marca br. w siedzibie Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Warszawie z ini-
cjatywy Andrzeja Rocha Dobruckiego, 
prezesa KR PIIB, i Roberta Dziwińskiego, 
Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, odbyło się spotkanie wojewódz-
kich inspektorów nadzoru budowlanego 
z przewodniczącymi okręgowych rad 
PIIB. Udział w nim wziął podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej Janusz 
Żbik. Dyskutowano o współpracy między 
GUNB i PIIB oraz zapoznano się z założe-
niami do Kodeksu budowlanego.
W obradach udział wzięli także Jacek 
Szer i Paweł Ziemski, zastępcy Główne-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

Urszula Kieller-Zawisza

Inżynierowie 
budownictwa 
i nadzór 
budowlany 
zacieśniają 
współpracę

oraz Krzysztof 
Antczak, zastęp-
ca dyrektora De-
partamentu Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się ze sta-
nem prac związanych z przygotowaniami 
do opracowania Kodeksu budowlanego, 
które zaprezentował Janusz Żbik. Podkre-
ślił w swoim wystąpieniu, że proponowa-
ne zmiany zmierzają do ułatwienia pro-
cesu inwestycyjnego oraz sprawniejszego 
funkcjonowania administracji budow-
lanej. J. Żbik zapewnił, że głos środowi-
ska budowlanego będzie uwzględniany 
podczas konsultacji społecznych, które 

z a p l a n o w a n o 
po opracowaniu 
założeń.
Podczas pierw-
szego wspólnego 
spotkania woje-
wódzkich inspek-
torów nadzoru 
b u d o w l a n e g o 
z przewodniczą-
cymi okręgowych 
rad PIIB poruszo-

no problem odpowiedzialności zawo-
dowej i jej egzekwowania oraz współ-
pracy na tym polu pomiędzy nadzorem 
budowlanym a samorządem zawodo-
wym inżynierów budownictwa. Spotka-
nie pozwoliło na wyjaśnienie istotnych 
spornych kwestii dotyczących odpowie-
dzialności zawodowej. Przedstawiciele 
PIIB omówili funkcjonowanie samorzą-
dowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej oraz sądów dyscyplinar-
nych. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
budowlanego wnieśli natomiast swoje 
uwagi dotyczące funkcjonującego syste-
mu karania osób, które w swojej działal-
ności zawodowej nie wykazały należytej 
staranności i nie przestrzegały obowią-
zującego kodeksu zasad etyki zawodo-
wej członków PIIB.
Przedstawiciele obu stron zgodnie 
uznali, że potrzebna jest kontynuacja 
takich roboczych spotkań, które po-
głębią współpracę pomiędzy samorzą-
dem inżynierów budownictwa a nad-
zorem budowlanym.
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W czasie spotkania jego uczestnicy omó-
wili i wymienili uwagi dotyczące stanowi-
ska członków Grupy B-8 w odniesieniu 
do ustawy o zamówieniach publicznych 
i działaniu Urzędu Zamówień Publicz-
nych, zwłaszcza zaś do pełnienia nadzo-
ru autorskiego. Niepokojące doniesienia 
związane z wprowadzanymi przez in-
westorów praktykami budzą niepokój 
środowiska budowlanego. Marta Strze-
lak, radca prawny reprezentujący Izbę 
Architektów RP, omówiła stosowanie 
ustawy prawo zamówień publicznych 
w odniesieniu do zamówień na pełnie-
nie nadzoru autorskiego nad realizacją 
projektu architektoniczno-budowlane-
go. Przedstawiła także opinię eksperta 
dotyczącą prawa twórcy utworu archi-
tektonicznego do nadzoru nad realizacją 
jego dzieła. Po burzliwej dyskusji uczest-
nicy spotkania zdecydowali o przygoto-
waniu wspólnego stanowiska i przedło-
żenia go prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych.
Następnie zapoznano się z poselskim 
projektem ustawy o zmianie ustawy 

6 marca br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy B-8 pod przewodnic-
twem Andrzeja Rocha Dobruckiego – prezesa KR PIIB. Dysku-
towano m.in. o ustawie o zamówieniach publicznych oraz pro-
pozycji nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Urszula Kieller-Zawisza

Spotkanie Grupy B-8

Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym 
umów w procesie budowlanym, zgło-
szonym przez Klub Poselski „Ruch Pali-
kota”. Uczestnicy spotkania uznali, że 
każda z uczestniczących w obradach 
izb samorządowych wypracuje swój 
pogląd w tej sprawie, który przedstawi 
wszystkim członkom Grupy B-8.
Podczas obrad wysłuchano także infor-
macji przedstawionej przez Jacka Ban-
dułę z Polskiej Izby Urbanistów, doty-
czącej nowelizacji ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Podkreślił on, że członkom Polskiej Izby 
Urbanistów znane są problemy związa-
ne z funkcjonowaniem obecnego syste-
mu planowania przestrzennego w Pol-
sce oraz jego ekonomiczne i społeczne 
konsekwencje. Prowadzone przez nas 
od wielu lat analizy stanu gospodar-
ki przestrzennej wskazują, że istotną, 
aczkolwiek nie jedyną przyczyną postę-
pującej degradacji przestrzeni są nie-
właściwe rozwiązania prawne zawarte 
w ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym – powiedział 

J. Banduła. Polska Izba Urbanistów spo-
dziewa się, że proponowane przez nią 
zmiany pozwolą m.in. na przywróce-
nie prawidłowych relacji dokumentów 
planistycznych, ułatwią sporządza-
nie planów miejscowych i ich zmian, 
wzmocnią trwałość stanowionego pra-
wa miejscowego. Uczestniczący w spo-
tkaniu wyrazili uznanie dla propozycji 
PIU oraz zadeklarowali chęć przedsta-
wienia proponowanej nowelizacji na 
szerszym forum oraz ustosunkowania 
się do przedłożonego projektu.
W spotkaniu Grupy B-8 udział wzięli: 
Marta Strzelak, Wojciech Gęsiak i Piotr 
Gadomski z Izby Architektów RP, Jacek 
Sztechman i Jacek Banduła z Polskiej 
Izby Urbanistów, Leszek Ganowicz 
z Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Anna Boryska ze 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
Karol Sołtysiak z Geodezyjnej Izby Go-
spodarczej, Andrzej Roch Dobrucki 
i Marek Walicki z Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.
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– Gdy zaczęła się ta sprawa, pomy-
ślałem, że politycy i publicyści robią 
z igły widły. Pękło, naprawi się i po 
temacie! Okazało się jednak, że to 
nie takie proste. 
Od lat spore grono profesjonalistów 
uważa, że stosowane w Polsce tech-
nologie do budowy autostrad i dróg 
są niewłaściwe, ponieważ nie są do-
stosowane do warunków atmosfe-
rycznych występujących na terenie 
prawie całego kraju, z wyjątkiem ru-
bieży zachodnich. Europa od Atlan-
tyku po Łabę (i parę kilometrów na 
wschód) jest pod wpływem klimatu 
morskiego (atlantyckiego) o najniż-
szych temperaturach w zimie od –15 
do –18oC. Natomiast większa część 
kraju podlega wpływom klimatu 
kontynentalnego, podobnie jak u na-
szych wschodnich sąsiadów i sporej 
części Skandynawii, z temperaturami 
spadającymi: od –28 do –34oC.
GDDKiA jest zwolennikiem miesza-
nek MMA „twardych” [PEN20/30 
i PEN35/50], popularnych u naszych 
zachodnich sąsiadów, pękających 
przy temperaturach od –16 do –22oC. 

Skandynawowie stosują masy bar-
dziej „miękkie” [PEN180], wytrzymu-
jące temperatury od –28 do –34oC. 
Na przełomie stycznia i lutego br. 
w Polsce północno-wschodniej mrozy 
osiągnęły –30oC. Zaraz po ustąpieniu 
mrozu dziennikarze nagłośnili wystą-
pienie licznych, podobno, spękań na 
nowo budowanych autostradach. 
Pęknięcia termiczne, typowe wady 
nawierzchni asfaltowych, mogą sta-
nowić potwierdzenie teorii o zbyt 
twardych mieszankach MMA stoso-
wanych w Polsce. Co gorsza, spęka-
nia termiczne prowadzą do dalszych 
uszkodzeń nawierzchni i do skrócenia 
okresu ich żywotności. Możemy za-
tem spodziewać się remontów już po 
2–3 sezonach, zamiast po 7–8 latach.
W maju 2011 r. fachowcy z fi rmy Eu-
rovia w ramach seminarium IBDiM 
w Warszawie pokazali prezentację 
dotyczącą projektowania mieszanek 
mineralno-asfaltowych wraz z sze-
roką analizą występujących wad 
i propozycjami ich usunięcia bez do-
datkowych nakładów fi nansowych. 
Słuchaczami byli, między innymi, 

przedstawiciele GDDKiA oraz CUPT. 
Na początku marca br. GDDKiA poin-
formowała, że „przyczyną powstania 
szczelin na A1 i A2 były niechlujnie 
prowadzone prace budowlane…” 
Nie czuję się kompetentnym, aby 
polemizować z tą oceną, lecz zwra-
cam uwagę na sekwencję wydarzeń. 
Krytyczna ocena stosowanych w Pol-
sce technologii i ostrzeżenia przed 
ich skutkami były grubo wcześniejsze 
od obserwowanego zjawiska oraz 
bieżącego poszukiwania winnych.
Prawo budowlane odpowiedzialność 
za rozwiązania projektowe przypisu-
je projektantowi. W kontraktach „Na 
Budowę” (czerwony FIDIC) decyzje 
dotyczące rozwiązań projektowych 
i technologii podejmuje, a ściśle 
mówiąc podejmować powinien, 
projektant. Wykonawca i nadzór 
inwestorski odpowiadają za wyko-
nanie zgodne z projektem. W kon-
traktach „Projektuj i buduj” (żółty 
FIDIC) Wykonawca przejmuje odpo-
wiedzialność za zastosowane tech-
nologie. Dlatego w procesie wyła-
niania dostawcy usług projektowych 

Co z tymi drogami?

– Panie Inżynierze, spójrzmy głębiej w te szczeliny na autostradach, 
jak w ogóle mogło dojść do ich powstania? 

ODPOWIADA: mgr inż. Krzysztof Woźnicki, EUR ING, ekspert FIDIC, przedstawiciel DRBF
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i wykonawczych tak istotne jest do-
świadczenie i… wysokość gwarancji, 
jakich mogą oni udzielić. 
„W Polsce wszyscy znają się na dro-
gach” napisał dr inż. K. Błażejowski 
w „Sztuce projektowania mieszanek 
mineralno-asfaltowych”. Wycho-
dząc z tego założenia w budow-
nictwie drogowym Zamawiający 
(GDDKiA) uznał, że wie najlepiej. 
Kluczowy dla technologii budowy 
drogi jest skład mieszanki mineral-
no-asfaltowej (MMA). Skład MMA 
jest narzucony przez GDDKiA projek-
tantom na etapie udzielania zlecenia, 
a Wykonawcom/projektantom w Pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym. 
Działaniem takim Zamawiający zdej-
muje w sporej części z Wykonaw-
ców/projektantów odpowiedzialność 
za przyjętą technologię. Taką politykę 
trudno zrozumieć, gdyż po to w pro-

cesie kwalifi kacji wyłaniamy doświad-
czonego wykonawcę czy to projektu, 
czy robót, aby wykorzystać jego fa-
chową wiedzę i doświadczenie. Po to 
wyłaniamy wykonawcę usług lub ro-
bót z odpowiednio wysoką gwaran-
cją dobrego wykonania i stosownie 
wysokim ubezpieczeniem od błędu 
w działalności zawodowej, aby był 
zabezpieczony interes Zamawiające-
go. Przeniesienie z Wykonawcy na 
Zamawiającego wybranych decyzji 
merytorycznych powoduje rozmycie 
odpowiedzialności.
Czas najwyższy na wyciągnięcie wnio-
sków, bo koszty napraw nie będą 
niskie i, co gorsza, nie będą „kwalifi -
kowalne”. Sugerowałbym potrakto-
wanie Wykonawców jak partnerów, 
dając im większą swobodę w doborze 
technologii, materiałów i rozwiązań 
projektowych (co nie oznacza danie 

pełnej swobody), w zamian za odpo-
wiednio wydłużony okres udzielanych 
gwarancji i ich wysokości.
Niepokojąco brzmi cytat z artykułu 
dr. inż. Krzysztofa Błażejowskiego: 
„Od wielu lat nie prowadzimy prac 
badawczych w zakresie nowych 
metod projektowania składu MMA. 
Nie interesujemy się też, co świat 
w tej sprawie robi. A nowych metod 
pojawiło się dość dużo.”

Wykorzystano:

1.  EUROVIA, Metody Projektowania Mie-

szanek Mineralno-Asfaltowych, Trwa-

łość Nawierzchni Drogowych IBDiM, 

Warszawa – 18 Maj 2011

2.  dr inż. Krzysztof Błażejowski, MMA 

w świetle wymagań normowych, cz. I, 

edroga.pl

3.  GDDKiA, Spękania – pierwsze analizy, 

edroga.pl

– Po przeprowadzeniu szczegóło-
wych badań laboratoryjnych odwier-
tów z miejsc spękań, Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
stwierdza, że przyczyną pojawienia 
się szczelin i spękań m.in. na budo-
wanym przez fi rmę Eurovia odcinku 
A autostrady A2 ze Strykowa do Ko-
notopy nie jest wadliwa technologia 
betonu asfaltowego o wysokim mo-
dule sztywności, co w swoim piśmie z 
2011 r. podnosił ten wykonawca, ale 
brak właściwego zabezpieczenia ko-
lejnych elementów konstrukcji drogi 
lub mechaniczne uszkodzenia tej tra-
sy poprzez nacięcia piłą. To ewident-
ny błąd w sztuce budowlanej. Nie 
pojawiły się natomiast spękania tzw. 
niskotemperaturowe, czyli takie, gdy 
konstrukcja pęka na mrozie ze wzglę-
du na zbyt twardy asfalt – a o tym 
właśnie pisała Eurovia wiosną 2011 r. 
W związku z pismem Eurovii z mar-
ca 2011 r. GDDKiA wspólnie z Insty-
tutem Badawczym Dróg i Mostów 

zorganizowała w maju 2011 r. specjal-
ne seminarium poświęcone argumen-
tom tego wykonawcy o stosowaniu 
nieodpowiedniej na polskie warunki 
klimatyczne technologii. IBDiM, któ-
ry od ponad 10 lat zajmuje się opra-
cowaniem właściwej technologii dla 
dróg asfaltowych dla Polski, odrzucił 
wszystkie argumenty Eurovii. Odrzu-
cony został także argument, że przy-
jęta metoda stosowania nawierzchni 
o Wysokich Modułach Sztywności 
– czyli takich, które się nie koleinują 
– dobra jest dla Francji, ale nie dla 
Polski, gdzie występują silniejsze 
spadki temperatur. Właśnie dlatego 
IBDiM, dostosowując tę technologię 
do naszych warunków krajowych, 
zmienił stosowane we Francji bardzo 
twarde asfalty na bardziej miękkie, 
które przy naszej pogodzie nie popę-
kają, ale i nie będą się koleinować.
To właśnie brak kolein był celem 
pracy polskiego Instytutu Badaw-
czego Dróg i Mostów nad betonem 

asfaltowym o wysokim module 
sztywności, zastosowanym po raz 
pierwszy 25 lat temu we Francji. IB-
DiM, na zlecenie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, dosto-
sował francuską metodę do polskich 
warunków poprzez użycie asfaltów 
bardziej miękkich niż te, przystoso-
wane do francuskich warunków. Taki 
skład zapewniał równą powierzchnię 
drogi bez kolein.
Mieszankę po raz pierwszy zastoso-
wano w Polsce w 2002 r. na doświad-
czalnym odcinku S5. Doświadczenie 
zakończyło się sukcesem, wobec cze-
go już w 2003 r. biura projektowe roz-
poczęły powszechne wprowadzanie 
warstw o Wysokim Module Sztywno-
ści (BA WMS). Od tego czasu techno-
logia WMS przestała być uważana za 
eksperymentalną i stała się normą sto-
sowaną nie tylko na polskich, ale tak-
że czeskich, słowackich, francuskich 
czy hiszpańskich drogach.

 

KOMENTUJE: Urszula Nelken, rzecznik prasowy GDDKiA
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Zapewnienie jakości w procesie reali-
zacji obiektów budowlanych ma za-
gwarantować spełnienie sześciu wy-
magań podstawowych określonych 
w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r. z później-
szymi zmianami, tj.: 
■  bezpieczeństwo konstrukcji,
■  bezpieczeństwo pożarowe,
■  bezpieczeństwo użytkowania, 
■  odpowiednie warunki higieniczne 

i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
■  ochrona przed hałasem i drganiami,
■  odpowiednia charakterystyka ener-

getyczna budynku oraz racjonaliza-
cja użytkowania energii.

Pierwotnie zostały one zdefi niowa-
ne w dyrektywie Unii Europejskiej 
nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 
1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw 
i aktów wykonawczych państw człon-
kowskich dotyczących wyrobów 
budowlanych, która to dyrektywa 
została wdrożona na nasz krajowy 
rynek ustawą o wyrobach budowla-
nych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dnia 
9 marca 2011 r. zostało uchwalone 
rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 305/2011, usta-
nawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG, które wprowadza 
dodatkowo siódme wymaganie pod-
stawowe:
■  zrównoważone wykorzystanie zaso-

bów naturalnych.

Rola laboratorium 
akredytowanego w kształtowaniu jakości

Dla wyrobów, którym stawia się wysoko poprzeczkę w zakresie 
jakości, wymaga się, aby badania sprawdzające  były wyko-
nywane przez „obce” w stosunku do producenta laboratorium 
uznane przez Polskie Centrum Akredytacji. 

dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska 
Centrum Technologiczne Budownic-
twa przy Politechnice Rzeszowskiej 

Termin wejścia w życie wszystkich ure-
gulowań powyższego rozporządze-
nia ustalono na dzień 1 lipca 2013 r., 
wtedy też przestaną obowiązywać 
ustalenia dyrektywy nr 89/106/EWG. 
Najpóźniej zatem z tą datą będzie 
obowiązywać spełnianie siedmiu wy-
magań podstawowych. 

Rola laboratorium akredytowa-
nego we wprowadzaniu wyro-
bów budowlanych do obrotu
Spełnienie wymagań podstawowych 
odbywa się m.in. przez zastosowanie 
wyrobów budowlanych, które zo-
stały wprowadzone do obrotu zgod-
nie z ustawą o wyrobach budowla-
nych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz 
przepisów z nią skorelowanych (roz-
porządzenia, ustawy o systemie oceny 
zgodności). Szczególnie ważne są dwa 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
obydwa z 11 sierpnia 2004 r.:
■  w sprawie systemów oceny zgodno-
ści wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfi kowane jednostki uczestniczą-
ce w ocenie zgodności, oraz sposo-
bu oznaczania wyrobów budowla-
nych oznakowaniem CE;

■  w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym,

 w których zdefi niowane są stosowane 
w procedurze dopuszczania wyrobów 
budowlanych do obrotu systemy oce-
ny zgodności (oznaczone 1+, 1, 2+, 

2, 3 i 4). W wymienionej tu kolejności 
(od 1+ do 4) maleje zakres czynności 
związanych z zapewnieniem jakości 
wyrobów, a zatem także ich koszt. We 
wszystkich systemach oprócz „4” wy-
magany jest udział jednostek akredy-
towanych (notyfi kowanych – przy zna-
kowaniu znakiem CE), w tym między 
innymi laboratoriów akredytowanych 
(notyfi kowanych) – patrz tablica.
Wymogi określające wybór odpowied-
niego systemu oceny zgodności dla po-
szczególnych wyrobów wynikają wprost 
z opracowanych dla nich zharmonizo-
wanych specyfi kacji technicznych, przez 
co należy rozumieć normę zharmoni-
zowaną (EN) albo europejską aprobatę 
techniczną (lub aprobatę techniczną dla 
wyrobów znakowanych wyłącznie zna-
kiem budowlanym). Określenie „zhar-
monizowana” dotyczy powiązania 
z dyrektywą UE 89/106/EWG, a precy-
zyjniej można stwierdzić, że powstała na 
podstawie mandatu udzielonego przez 
Komisję Europejską na opracowanie eu-
ropejskiej normy zharmonizowanej lub 
na podstawie wytycznych do europej-
skich aprobat technicznych. Te właśnie 
mandaty narzucają odpowiedni poziom 
i zakres kontroli dla konkretnych wyro-
bów budowlanych, a więc system oceny 
zgodności. Dla niektórych wyrobów bu-
dowlanych (np. dla kruszyw do betonu, 
elementów ściennych) specyfi kacje okre-
ślają alternatywnie dwa systemy oceny 
zgodności (4 lub 2+). Osobą decydującą 
o narzuceniu wymaganego systemu dla 
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System 

oceny zgodności

Zadania 

producenta

Zadania jednostki akredytowanej 

(notyfi kowanej)

1+ ZKP - BK BT WI CN BS
1 ZKP - BK BT WI CN -

2+ ZKP BT BK - WI CN -
2 ZKP BT - - WI - -
3 ZKP - - BT - - -
4 ZKP BT - - - - -

ZKP – zakładowa kontrola produkcji
BT – badania typu
BK – badania sprawdzane przez jednostkę certyfi kującą

 WI – wstępna inspekcja
 CN – ciągły nadzór
 BS – badania sondażowe

takiego wyrobu budowlanego, stoso-
wanego w konkretnym projekcie, jest 
wtedy projektant obiektu (kierując się 
stopniem wpływu tego wyrobu na speł-
nienie wymagań podstawowych), nato-
miast producent albo dostosuje się do 
ostrzejszych kryteriów przy deklarowa-
niu zgodności (system 2+), albo zostanie 
wykluczony jako dostawca.

Dlaczego laboratorium ma 
być akredytowane?
Odpowiedź na powyższe pytanie wy-
daje się być dość oczywista – dla tych 
wyrobów, dla których stawia się wyżej 
poprzeczkę akceptowalnego poziomu 
zapewnienia jakości, wymaga się jed-
nocześnie, aby badania sprawdzające 
(badania typu lub badania bieżące, lub 
badania sondażowe) były wykonywane 
przez obce w stosunku do producenta 
laboratorium, którego kompetencje 
zostały uznane przez także obcą, tym 
razem w stosunku do laboratorium, 
uprawnioną jednostkę akredytującą – 
w Polsce jest to Polskie Centrum Akre-
dytacji. W przypadku uczestniczenia la-
boratorium w procesie oceny zgodności, 
który kończy się oznakowaniem wyrobu 
znakiem CE, musi ono być także noty-
fi kowane. Notyfi kacja oznacza zgło-
szenie Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim UE laboratorium o uzna-
nych kompetencjach (akredytowanego), 
które dodatkowo przeszło proces auto-
ryzacji, czyli zakwalifi kowania przez mi-
nistra lub kierownika urzędu centralnego 
właściwego ze względu na przedmiot 
oceny zgodności (obecnie dla wyrobów 
budowlanych – Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej).

Aby jednostka mogła uzyskać certy-
fi kat akredytacji laboratorium ba-
dawczego, musi wdrożyć zasady ujęte 
w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
Ogólne wymagania dotyczące kompe-
tencji laboratoriów badawczych i wzor-
cujących, które powinny być opisane 
w Księdze Jakości, określającej system 
zarządzania jakością tej organizacji. 
Jeżeli laboratorium spełnia wymagania 
PN-EN ISO/IEC 17025, to znaczy, że 
system zarządzania jest zgodny z zasa-
dami normy ISO 9001 Systemy zarzą-
dzania jakością. Wymagania.
Ustanowiony przez laboratorium sys-
tem zarządzania musi być właściwy dla 
zakresu jego działalności i powinien 
zawierać wszystkie elementy niezbęd-
ne do zapewnienia jakości wyników 
badań. Dotyczy to przede wszystkim 
ustanowienia prawidłowych relacji 
i odpowiedzialności personelu o odpo-
wiednich kompetencjach, nadzoru nad 
wyposażeniem technicznym, nadzoru 
nad dokumentacją, działań korygują-
cych i zapobiegawczych. System zarzą-
dzania powinien być stale doskonalony, 
m.in. w efekcie przeprowadzanych sys-
tematycznie audytów wewnętrznych 
i przeglądów zarządzania. 
Laboratorium akredytowane musi 
charakteryzować się niezależnością 
kierownictwa i personelu od jakich-
kolwiek komercyjnych, fi nansowych 
lub innych nacisków. Musi także mieć 
wdrożoną politykę i procedury zapew-
niające klientom ochronę poufnych 
informacji i praw własności. 
W zakresie technicznym w działal-
ności laboratorium akredytowanego 
muszą być uwzględnione wszystkie 

czynniki wpływające na prawidłowość 
i wiarygodność badań, tzn.:
■  czynnik ludzki,
■  warunki lokalowe i środowiskowe,
■  metody badań i ich walidacja,
■  wyposażenie, 
■  spójność pomiarowa,
■  pobieranie próbek,
■  postępowanie z obiektami badań.
Wpływ tych czynników na całkowitą 
niepewność pomiaru należy brać pod 
uwagę przy opracowywaniu procedur 
badawczych, szkoleniu i kwalifi kowa-
niu personelu oraz przy wyborze wy-
korzystywanego wyposażenia.
Każdy, kto obsługuje określone wy-
posażenie, przeprowadza badania, 
ocenia wyniki badań i podpisuje spra-
wozdania z badań, musi posiadać 
odpowiednie kompetencje, potwier-
dzone adekwatnym wykształceniem 
i szkoleniami w tym zakresie.
Laboratorium powinno zapewnić, że 
warunki środowiskowe (m.in. tem-
peratura, wilgotność powietrza) nie 
spowodują unieważnienia wyników 
ani nie wpłyną ujemnie na wymaganą 
jakość pomiarów. W tym celu muszą 
być one stale monitorowane, nadzo-
rowane i rejestrowane. 
Laboratorium powinno stosować 
metody badań, łącznie z metodami 
pobierania próbek, które są zgodne 
z wymaganiami klienta i jednocześnie 
zgodne z aktualnymi wymogami norm 
i przepisów. Dla każdego wykonywa-
nego badania laboratorium powinno 
mieć i stosować procedury szacowa-
nia niepewności pomiarów. 
Wyposażenie laboratorium powinno 
zawierać komplet elementów niezbęd-
ny do prawidłowego przeprowadzenia 
badań – od pobierania próbek, poprzez 
pomiary i samo badanie. Ma być obsłu-
giwane wyłącznie przez upoważniony 
do tego personel. Urządzenia dające 
wątpliwe wyniki powinny być wyco-
fane z eksploatacji. W przypadku gdy 
wyposażenie znajdzie się poza nadzo-
rem laboratorium, przed ponownym 
włączeniem go do eksploatacji musi 
być sprawdzone.

Tab. Systemy oceny zgodności



W celu zapewnienia spójności pomia-
rowej całe wyposażenie używane do 
badań musi być przed oddaniem do 
użytkowania oraz systematycznie (we-
dług przyjętego planu) wzorcowane, 
a w trakcie eksploatacji na bieżąco 
sprawdzane w sposób niezbędny do 
utrzymania zaufania co do statusu 
wzorcowania. Od laboratoriów ba-
dawczych wymaga się także, aby na 
bieżąco uczestniczyły w programach 
porównań międzylaboratoryjnych. 
Pobieranie próbek przez laboratorium 
musi odbywać się zgodnie z odpo-
wiednimi dla przeprowadzanych ba-
dań procedurami, z zapisami doty-
czącymi niezbędnych danych (w tym 
środowiskowych), poszczególnych 
czynności oraz identyfi kacją próbek. 
Laboratorium powinno mieć ustalone 
procedury dotyczące transportowania, 
przyjmowania i postępowania z obiek-
tami podlegającymi badaniu oraz ich 
zabezpieczania i magazynowania, 
zawierające wszystkie warunki nie-
zbędne do ochrony interesów labora-
torium i klienta (zwłaszcza poufność). 
Laboratorium musi mieć opracowany 
i wdrożony system identyfi kacji ba-
danych obiektów.
Wszystkie elementy systemu zarządza-
nia w laboratorium akredytowanym 
poddawane są kontroli i weryfi kacji 
przez Polskie Centrum Akredytacji 
przez coroczne audyty w nadzorze, 
oraz co czteroletni audyt odnawiający. 
Podsumowując – wynik pochodzący 
z laboratorium akredytowanego jest 
zawsze w pełni udokumentowany 
i wiarygodny, z oszacowaną niepew-
nością pomiaru, a przy tym poufny, co 
oznacza, że przekazywany jest wyłącz-
nie zamawiającemu badania.

Rola laboratorium akredyto-
wanego przy kontroli jakości 
robót budowlanych
Przedstawione wymogi stawiane labo-
ratoriom uczestniczącym w procesie 
oceny zgodności wyrobów budowla-
nych wynikają z odpowiednich prze-
pisów (ustaw, rozporządzeń), których 

celem jest „urzędowe” zabezpieczenie 
odbiorcy przed nabyciem i zastosowa-
niem w obiekcie wyrobu, który zagra-
żałby niespełnieniu któregoś z wyma-
gań podstawowych. Zagrażałby więc 
m.in. życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, 
ochronie środowiska. Kontrola proce-
sów budowlanych nie kończy się jed-
nak na ocenie wyrobów budowlanych 
będących tylko elementami (składni-
kami), z których scala się cały obiekt 
w procesie realizacji. 
Część materiałów budowlanych nie 
zostało ujętych w procesie harmoniza-
cji, dlatego nie są one wyrobami bu-
dowlanymi w myśl ustawy o wyrobach 
budowlanych, a tym samym nie są one 
urzędowo kontrolowane (przez urzę-
dy nadzoru budowlanego szczebla 
wojewódzkiego) – są jednak masowo 
stosowane, np. beton towarowy. Poza 
tym pomimo ostrych rygorów nakła-
danych na producentów wyrobów 
budowlanych zdarzają się wprowa-
dzone do obrotu partie wadliwe i nie-
pełnowartościowe. Budzą one wtedy 
wątpliwości u odbiorcy, wykonawcy 
robót czy inwestora. Część inwesto-
rów odpowiedzialnych i kosztownych 
obiektów (np. obiekty komunikacyjne), 
chcąc powiększyć zaufanie do jakości 
realizowanych zadań, z góry zakłada 
dodatkowe kontrole stosowanych ma-
teriałów, stawiając odpowiednie wy-
magania już na etapie opracowywania 
specyfi kacji technicznych do projektu. 
Pojawia się wówczas konieczność za-
trudnienia laboratorium kontrolujące-
go właściwości użytych wyrobów.
Można w tym miejscu zadać jedno za-
sadnicze pytanie: Czy warto do ta-
kich zadań zatrudnić laboratorium 
akredytowane? – laboratorium, 
w którym proces powstawania wyni-
ku badania jest w pełni kontrolowany 
i w pełni nadzorowany, również przez 
stronę zewnętrzną. Laboratorium, 
w którym w każdej chwili można od-
tworzyć wszystkie czynności i warunki 
środowiskowe badania – począwszy 
od pobrania próbek do badań, po-
przez proces ich przygotowywania, 
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wykonania badań przez kompetentny 
personel na wzorcowanych i spraw-
dzanych urządzeniach, po opraco-
wanie wyników z oszacowaną, na 
podstawie określonego wpływu po-
szczególnych czynników, niepewno-
ścią pomiarów. Wynik badania pocho-
dzący z laboratorium akredytowanego 
jest zawsze wiarygodny i niepodwa-
żalny. Wszystkie wątpliwości co do 
jego wartości określone są w sposób 
jawny właśnie poprzez wyliczoną nie-
pewność pomiaru.

Badanie z takiego laboratorium na 
pewno będzie droższe, bo kompeten-
cje personelu oraz jakość wyposażenia 
i nadzór nad nim kosztują. Nie jest też 
możliwe uproszczenie lub skrócenie 
procedur badawczych, przyspieszenie 
badań, wykonywanie badań w ilości 
większej niż wydajności znamionowe 
urządzeń stanowiących wyposażenie 
badawcze czy też zmniejszanie liczeb-
ności próbek stanowiących reprezen-
tację badanej populacji. 

Prognoza zmian po 
1 lipca 2013 r.
Wspomniane rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 ustanawiające zharmo-
nizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/
EWG z dnia 9 marca 2011 r. wpro-
wadzi nowe podejście do akceptacji 
wyrobów. W terminie do dnia 1 lipca 
2013 r. wchodzą ostatecznie w ży-
cie wszystkie zapisy rozporządzenia. 
Z preambuły tego aktu prawnego 
można wywnioskować, że celem 
zmian jest uproszczenie obecnych ram 
prawnych oraz poprawa przejrzystości 
i skuteczności obecnie obowiązują-
cych środków. Zmieni się także zrozu-
mienie i znaczenie niektórych działań 
i dokumentów powstających na etapie 
dopuszczania wyrobu do obrotu, i nie 
chodzi tutaj tylko o zmianę ich nazwy.
Zamiast deklaracji zgodności będzie 
deklaracja właściwości użytko-
wych w odniesieniu do zasadniczych 

charakterystyk wyrobu budowlane-
go. Będą one zdefi niowane w odpo-
wiednich zharmonizowanych specyfi -
kacjach technicznych – tzn. normach 
zharmonizowanych (tak jak do tej 
pory) lub europejskich ocenach 
technicznych (do tej pory europej-
skich aprobatach technicznych). 
Wymagane zasadnicze charakterystyki 
wyrobu wynikać będą z siedmiu wy-
magań podstawowych, jakie muszą 
spełnić realizowane obiekty budowla-
ne, które przedstawiono we wstępie 
artykułu. Systemy oceny zgodności 
zastąpione będą systemami oceny 
i weryfi kacji stałości właściwości 
użytkowych. Będzie ich nie sześć, 
lecz pięć (1+, 1, 2+, 3, 4). 
Jako pierwsi do zmian muszą przy-
gotować się producenci wyrobów 
budowlanych oraz projektanci obiek-
tów, po nich wykonawcy robót i nad-
zór, aby bardziej świadomie dobierać 
i akceptować dane wyroby do kon-
kretnego zastosowania.

REKLAMA
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l isty do redakcji

Zmiana usytuowania lub rozbiórka ścian działowych
Jakie warunki techniczne i prawne 
muszą być spełnione, aby moż-
na było wyburzyć ścianę działo-
wą w domu jednorodzinnym albo 
w mieszkaniu w budynku wielo-
rodzinnym? 

Pytanie jest jednym z wielu doty-
czących warunków technicznych 
i formalnoprawnych dokonywania 
zmian w układzie funkcjonalnym 
mieszkań zarówno w budynkach jed-
no-, jak i wielorodzinnych. Pytanie 
powyższe jest z pozoru najprostsze, 
z pozoru tylko, bo odpowiedź nie 
jest jednak wcale taka prosta. Trud-
ność sprawia interpretacja mających 
zastosowanie przepisów ustawy 
– Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623). 
Zacząć trzeba jednak od wyjaśnienia 
funkcji ścian działowych. Nie pełnią 
one z defi nicji funkcji konstrukcyj-
nej, ale odgrywają za to decydującą 
rolę w kształtowaniu wnętrz zarów-
no w budynkach mieszkalnych, jak 
i wszelkich innych. Teoretycznie moż-
na sobie wyobrazić budynek bez ścian 
działowych, ale w przypadku miesz-
kania to się praktycznie nie zdarza. 
Pełniąc tę funkcję, współdecydują one 
zatem o  spełnieniu wymagań nało-
żonych na wnętrza, których wydzie-
leniu służą. Wymagania określone są 
różnymi przepisami, w tym Prawem 
budowlanym. Usunięcie ściany działo-
wej, wstawienie nowej lub jej przesu-
nięcie mogą na spełnienie (bądź nie) 
tych wymagań wpłynąć. I tu docho-
dzimy do istoty problemu. 

Wymagania użytkowe i warunki Wymagania użytkowe i warunki 
techniczne zmiany usytuowania techniczne zmiany usytuowania 
bądź likwidacji ścian działowychbądź likwidacji ścian działowych

Jeśli chodzi o wymagania użytko-
we, to określa je inwestor, korzy-
stając z pomocy specjalistów, i to 
nie tylko architekta, ale również 
inżyniera budowlanego oraz inży-
nierów branżowych (nie zawsze 
bezpośrednio, najczęściej robi to 
za pośrednictwem architekta, jest 
to ich wkład). Dla wielu rodzajów 
obiektów wymagania te są usta-
lone przez organy lub jednostki 
zarządzające sprawami inwestycji 
budowlanych. W latach 1947–1988 
takie wymagania użytkowe dla za-
sadniczych rodzajów budynków 
oraz lokali mieszkalnych i użyt-
kowych były ustanawiane w for-
mie obowiązujących normatywów 
technicznych projektowania (stąd 
często można spotkać w starszych 
książkach lub dokumentacji skrót 
NTP). Dziś oczywiście one już nie 
obowiązują. Funkcję tę spełniają 
obecnie w niektórych dziedzinach 
wyłącznie akty prawne (rozporzą-
dzenia ministrów) wydawane na 
podstawie delegacji ustawowych. 
Przykładami takich regulacji mogą 
być akty prawne określające zasa-
dy projektowania zakładów opieki 
zdrowotnej, gabinetów lekarskich 
lub lokali aptecznych. Dostosowu-
jąc lokal do nowej funkcji, musimy 
też spełnić nowe związane z tym 
wymagania. 
Inny nadrzędny charakter mają 
powszechnie obowiązujące akty 
prawne:
1.  Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).

2.  Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Rozporządzenie w sprawie warun-
ków technicznych zawiera przepisy, 
które powinny być spełnione w bu-
dowanych lub przebudowywanych 
budynkach, aby odpowiadały wy-
maganiom podstawowym opisa-
nym w art. 5 Prawa budowlanego. 
Przepisy te odnoszą się do wszel-
kiego rodzaju budynków, uściślając 
w szczególności warunki techniczne 
dotyczące mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych oraz pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w budyn-
kach wielo- i jednorodzinnych, 
użyteczności publicznej, a także 
produkcyjnych i magazynowych. 
Z przepisami tymi korespondują 
przepisy powołanego wyżej rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Określają one m.in. wymaga-
nia dotyczące pomieszczeń, w któ-
rych wykonywana będzie praca, 
i związanych z nimi pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 
Wybiegamy jednak za daleko. Py-
tanie dotyczy jedynie (lub przede 
wszystkim) wyburzenia ścian dzia-
łowych w lokalu mieszkalnym w bu-
dynku wielorodzinnym bądź jedno-
rodzinnym. W konsekwencji jednak 
rozbiórka ścian działowych wiąże się 
z przebudową danego lokalu. Doty-
czące tego przepisy można znaleźć 
przede wszystkim w dziale III roz-
porządzenia MI w sprawie warun-
ków technicznych, zatytułowanym 
„Budynki i pomieszczenia”. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że zawierają one 
powołania na przepisy zawarte 
w innych działach tego rozporzą-
dzenia, głównie w działach IV i IX. 

Odpowiadają Władysław Korzeniewski i Rafał Korzeniewski
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Analiza tych uwarunkowań powinna 
poprzedzić każdą koncepcję przebu-
dowy lokalu, i to niezależnie od jej 
celowości pod względem użytko-
wym i uzasadnienia ekonomicznego 
(patrz rys. 1a i 1b). 
Ze względu na liczebność i duży za-
kres tematyczny zawartych w roz-
porządzeniu przepisów nie sposób 
szczegółowo przedstawić ich wybo-
ru  (zob. [1]).
Trzeba zwrócić uwagę na zagadnienie, 
które nie wiąże się z rozbiórką ścian 
działowych, ale ze zmianą ich usytuo-
wania bądź wykonaniem nowej ścia-
ny, na przykład w celu podziału jedne-
go pomieszczenia na dwa mniejsze.
Ponieważ głównym atutem ścian 
działowych jako przegród akustycz-
nych jest ich ciężar własny, do ich 
wykonania w mieszkaniu stosuje się 
najczęściej dyle gipsowe grubości 
8,5 cm lub cegłę pełną bądź dziu-
rawkę grubości 6,5 cm (czyli na rąb) 
z tynkiem obustronnym. Dla wydzie-
lenia pomieszczeń higieniczno-sa-
nitarnych lub kuchni (w przypadku 
gdy w ścianie montowane są prze-
wody instalacyjne bądź inne urzą-
dzenia techniczne) stawia się ściany 
z cegły pełnej grubości 12 cm (czyli 
na pół cegły). 

Warto zwrócić jeszcze uwagę, że 
tego typu ściany działowe są wyko-
rzystywane często do montażu sza-
fek wiszących czy półek na książki 
osadzonych na wspornikach. Trady-
cyjnie też przy ścianach działowych 
sytuowane są szafy, regały i inne 
meble. Obciążenia liniowe przeno-
szone przez strop w miejscu opar-
cia na nim ściany mogą być więc 
znaczne. 
Z tego powodu sytuowanie ścian 
działowych na stropach gęsto żebro-
wych, zarówno wykonywanych na 
budowie, jak i prefabrykowanych, 
wymaga w przypadku tych stropów 
odpowiedniego wzmocnienia żeber 
w miejscu usytuowania ściany. Je-
dynie w przypadku niewielkich roz-
piętości i usytuowania ściany pro-
stopadle do układu żeber z takiego 
wzmocnienia można zrezygnować. 
Natomiast żelbetowe stropy płyto-
we, zarówno wykonywane na budo-
wie, jak i prefabrykowane, posiadają 
z reguły zbrojenie przystosowane do 
przenoszenia obciążeń od typowych 
ścian działowych, niezależnie od ich 
usytuowania. 
W istniejących budynkach, w których 
ma być dokonana zmiana usytu-
owania bądź planuje się wykonanie 

nowej ściany działowej, każdorazo-
wo należy dokonać analizy projektu 
budowlanego, aby stwierdzić, jaki 
jest stan faktyczny. 

Wymagania formalnoprawne Wymagania formalnoprawne 
rozbiórki bądź zmiany położenia rozbiórki bądź zmiany położenia 
ścian działowychścian działowych
Dla należytego zrozumienia analizo-
wanych przepisów Prawa budowla-
nego trzeba przytoczyć ustawowe 
defi nicje zawarte w art. 3: Ilekroć 
w ustawie jest mowa o: (…)
6)   budowie – należy przez to ro-

zumieć wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, roz-
budowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego;

7)   robotach budowlanych – należy 
przez to rozumieć budowę, a tak-
że prace polegające na przebudo-
wie, montażu, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego;

7a)  przebudowie – należy przez to 
rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowla-
nego, z wyjątkiem charaktery-
stycznych parametrów, jak: ku-
batura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji;

8)   remoncie – należy przez to ro-
zumieć wykonywanie w istnieją-
cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej kon-
serwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budow-
lanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym (…)

12)  pozwoleniu na budowę – na-
leży przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie bu-
dowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budo-
wa obiektu budowlanego.

Rys. 1   a)   Przykład mieszkania normatywnego z końca lat 80. XX w., kategorii M4, przeznaczonego dla rodziny czterooso-
bowej o poprawnym układzie rozkładowym, z cechami funkcjonalnego podziału strefowego na strefę ogólną 
(pokój ogólny, kuchnia, hall, ustęp wydzielony) i strefę prywatną (dwa pokoje dwuosobowe, łazienka). Walorem 
mieszkania jest możliwość doraźnego wykorzystania pokoju ogólnego także jako sypialni, a mankamentem 
estetycznym wyeksponowanie usytuowanych na wprost wejścia do mieszkania drzwi do łazienki.  

                 b)   Przedstawiona przez architekta wnętrz w gazetowym kąciku porad architektonicznych propozycja całkowitej 
przebudowy układu funkcjonalnego mieszkania, polegająca na utworzeniu jednoprzestrzennego wnętrza 
centralnego, w którego skład wchodzą hall, pokój ogólny i aneks kuchenny. Zamieniono również ustęp wy-
dzielony na pomieszczenie gospodarcze. Po dokonaniu takiej kosztownej przebudowy mieszkanie zyskałoby 
postulowaną indywidualizację formy wnętrza, ale zarazem utraciłoby dotychczasową wartość użytkową 
wskutek zlokalizowania w jednoprzestrzennej strefie ogólnej wielu kolizyjnych funkcji. Zamiast tego można 
byłoby poprawić funkcjonalność pierwotnego układu tej strefy przez wykonanie minimalnym kosztem drzwi 
składanych lub rozsuwanych w ścianie działowej między kuchnią a pokojem dziennym. Ułatwiłoby to kontakt 
między tymi pomieszczeniami, z zachowaniem ich odrębności funkcjonalnej i estetycznej, a w szczególności 
izolacyjności akustycznej. 

a) b)
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Uwzględniając przytoczone defi ni-
cje ustawowe, można rozpatrywać, 
jakich formalności prawno-admi-
nistracyjnych wymaga wykonanie 
robót budowlanych polegających 
na wymurowaniu, montażu lub 
rozbiórce (demontażu) ścian dzia-
łowych wewnątrz budynków mają-
cych charakter przegród stałych oraz 
przystosowanych do zmiany ich 
usytuowania. 

Zmiany pozwolenia na budowę Zmiany pozwolenia na budowę 
w trakcie realizacjiw trakcie realizacji
Wykonanie ścian działowych zgod-
nie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym jest objęte jedną decyzją 
o pozwoleniu na budowę obiektu 
budowlanego. W trakcie budowy 
może zaistnieć potrzeba dokonania 
rozbiórki wzniesionej już ściany dzia-
łowej. Powodem, poza przypadkiem 
błędu w jej usytuowaniu, może być 
zmiana (bądź uściślenie) wymagań 
funkcjonalnych ze strony przyszłego 
użytkownika. 
Zgodnie z art. 36a Prawa budowla-
nego zmiany w trakcie budowy, po-
legające na odstąpieniu od projektu 
budowlanego w zakresie istotnym, 
wymagają uzyskania decyzji admini-
stracyjnej o zmianie pozwolenia na 
budowę. 
Na podstawie ust. 5 pkt 5 tego ar-
tykułu można wnioskować, że do 
zmian istotnych w zakresie doty-
czącym ścian działowych należą 
tylko te, które mogą utrudniać 
użytkowanie danego lokalu lub 
części budynku przez osoby nie-
pełnosprawne. Trzeba jednak za-
znaczyć, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 4 przystosowania do użyt-
kowania przez osoby niepełno-
sprawne poruszające się za pomo-
cą wózków inwalidzkich wymagają 
budynki użyteczności publicznej 
i wielorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego. Nie ma nato-
miast obowiązku przystosowania 
do użytkowania przez nie budyn-
ków jednorodzinnych. Oznacza to, 

że w budynkach jednorodzinnych 
zmiany wprowadzone w trakcie 
budowy można zaliczyć do zmian 
nieistotnych, a więc niewymaga-
jących uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę. 
Regulacja prawna wynikająca z art. 
36a ust. 5 pkt 5 niesłusznie pomi-
ja kwalifi kacje zmian ścian dzia-
łowych we wszelkich budynkach, 
do których odnoszą się przepisy 
wspomnianego rozporządzenia MI 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. określa-
jące ścisłe wymagania dotyczące 
usytuowania takich przegród bu-
dowlanych w celu uzyskania wyma-
ganych parametrów pomieszczeń 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowania. Jest oczywiste, że 
zmiany w tym zakresie w sto-
sunku do projektu budowlanego 
powinny być uznane za istotne 
i wymagające zmiany pozwolenia 
na budowę. 
Wszystkie uwarunkowania wynika-
jące z art. 36a ust. 1–5, z uwzględ-
nieniem również obowiązujących 
warunków technicznych dla budyn-
ków, powinien wziąć pod uwagę 
projektant budynku, którego obo-
wiązuje przepis art. 36a ust. 6 o na-
stępującej treści:
Projektant dokonuje kwalifi kacji 
zamierzonego odstąpienia oraz 
jest obowiązany zamieścić w pro-
jekcie budowlanym odpowiednie 
informacje (rysunek i opis) doty-
czące odstąpienia, o którym mowa 
w ust. 5.
Dyspozycje projektanta dotyczące 
warunków zmiany położenia lub li-
kwidacji ścian działowych powinny 
bezwzględnie dotyczyć przegród 
przystosowanych do montażu i de-
montażu w celu późniejszej zmiany 
położenia lub całkowitej likwidacji. 
Mogą również obejmować prze-
grody stałe, których zmiana usytu-
owania lub rozbiórka jest uwarun-
kowana spełnieniem określonych 
warunków technicznych, co może 
uzasadnić zakwalifi kowanie takiej 

zmiany jako istotnego odstąpienia 
od projektu budowlanego, wyma-
gającego zmiany pozwolenia na 
budowę.

Zmiany w budynku istniejącymZmiany w budynku istniejącym
W art. 3 pkt 7a został scharakte-
ryzowany zakres zmian mających 
charakter przebudowy budynku 
lub jego części, a więc np. lokalu 
mieszkalnego bądź użytkowego. 
W przypadku przebudowy jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego 
lub lokalu w budynku wielorodzin-
nym do zakresu robót budowla-
nych należy najczęściej zmiana 
położenia części ścian działowych, 
wymagająca ich rozbiórki i wyko-
nania nowych przegród budow-
lanych. Zmiana układu ścian dzia-
łowych może również ograniczać 
się do rozbiórki niektórych ścian 
działowych między oddzielny-
mi pomieszczeniami w celu ich 
połączenia. 
Na podstawie art. 29 Prawa bu-
dowlanego można stwierdzić, że 
takie roboty budowlane nie zosta-
ły zwolnione z obowiązku uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Nie 
zostały one również wymienione 
w art. 30 jako wymagające zgło-
szenia do organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej przed 
przystąpieniem do ich wykona-
nia. Należy stąd wysnuć wnio-
sek, że wykonanie robót budow-
lanych wchodzących w zakres 
przebudowy budynku lub jego 
części (lokalu mieszkalnego) wy-
maga uzyskania pozwolenia na 
budowę na podstawie projektu 
architektoniczno-budowlanego 
zatwierdzonego przez ten organ.

Remont wewnętrznych przegród Remont wewnętrznych przegród 
budowlanychbudowlanych
W ramach prac remontowych 
w budynku lub jego części (na przy-
kład w lokalu mieszkalnym) może 
zachodzić potrzeba naprawienia 
i wzmocnienia ścian działowych. 
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Zgodnie z defi nicją ustawową re-
montu (art. 3 pkt 8) cel taki może 
być osiągnięty także przez wymianę 
starego elementu budowlanego na 
nowy, wykonany z nowych materia-
łów o takiej samej lub większej war-
tości technicznej. 

Likwidacja ścian działowychLikwidacja ścian działowych
Rozbiórka stałej ściany działowej 
w celu połączenia sąsiadujących ze 
sobą pomieszczeń należy do robót 
budowlanych mających charakter 
przebudowy (patrz wyżej). 
Samoistnym rodzajem robót budow-
lanych, a ściślej montażowych, będzie 
likwidacja lub przemieszczenie prze-
grody pionowej między pomieszcze-
niami w danym lokalu, jeśli została 
ona zmontowana z elementów przy-
stosowanych do takiego celu. Taki 
sposób wykonania przegród pomię-
dzy pomieszczeniami wymaga ich za-
projektowania i opisania w projekcie 
architektoniczno-budowlanym, roz-
wiązania technicznego oraz sposobu 
wykonania montażu i demontażu, 
z uwzględnieniem wszystkich uwa-
runkowań funkcjonalnych i bezpie-
czeństwa użytkowania pomieszczeń 
ograniczonych takimi przegrodami. 
Zmiany w układzie takich przegród 
w granicach określonych w projekcie 
budowlanym i pozwoleniu na budo-
wę budynku nie będą wymagały do-
pełnienia formalności wynikających 
z przepisów Prawa budowlanego.
Na zakończenie  należy dodać, że 
przedstawione w artykule wyma-
gania formalnoprawne dotyczące 
rozbiórki ścian działowych nie mają 
związku z przepisami art. 31 Prawa 
budowlanego mówiącymi o zasa-
dach legalizacji rozbiórki obiektów 
budowlanych. 

LiteraturaLiteratura
1.  Wł. Korzeniewski, Projektowanie miesz-
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14.02.2012 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt P 17/10 (Dz.U. z dnia 

22 lutego  2012 r. poz. 201) 

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie 
własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszka-
niową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy 
najmu lokalu. Powyższy przepis we wskazanym zakresie straci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

16.02.2012 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. akt III CZP 96/11

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządcą nieru-
chomości może być osoba fi zyczna posiadająca licencję zawodową. Sąd Najwyższy uznał, że wynikający z  po-
wyższego przepisu wymóg posiadania licencji zarządcy nie dotyczy członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej 
wybranego spoza grona właścicieli lokali.

27.02.2012 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, 
w sprawie podatku od nieruchomości garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych

Sąd stwierdził, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 
ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy (tj. stawki wyższej przewidzianej dla budynków lub ich części pozostałych). Oznacza 
to, że garaż stanowiący odrębną nieruchomość opodatkowany jest stawką wyższą niż garaż będący przynależ-
nością lokalu mieszkalnego. 

1.03.2012 

zostało 

opublikowane 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego po-
stęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej koge-
neracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej (MP z dnia 1 marca  2012 r. poz. 108)  

Minister Gospodarki ogłosił raport oceniający postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej 
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej.

weszła w życie Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 
3 października 1985 r. (Dz.U. z  dnia 24 lutego  2012 r. poz. 210)

Konwencja została ratyfi kowana przez Prezydenta RP dnia 19 października 2011 r. Głównym celem Konwencji 
jest wzmocnienie i promocja polityki na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa. Zgodnie z Konwencją wy-
rażenie „dziedzictwo architektoniczne” rozumiane jest jako dobra trwałe obejmujące: zabytki, zespoły budynków 
i tereny. Przez pojęcie „zabytki” należy rozumieć wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością 
historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną, włącznie z ich częściami składowy-
mi i wyposażeniem. Pod pojęciem „zespoły budynków” kryją się natomiast jednolite zespoły zabudowy miejskiej 
lub wiejskiej wyróżniające się szczególną wartością, na tyle zwarte, aby tworzyć określoną jednostkę urbanistycz-
ną. „Tereny” zaś to dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę, stanowiące obszary częściowo zabudo-
wane, dostatecznie wyodrębnione i jednolite, aby tworzyły jednostkę urbanistyczną, mającą szczególną wartość. 
Konwencja nakazuje wprowadzenie systemu ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego oraz przyjęcia zin-
tegrowanej polityki państwa w zakresie konserwacji zabytków.
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7.03.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z dnia 21 lutego 2012 r. poz. 199)

Rozporządzenie określa: zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzch-
ni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), a także organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, ak-
tualizacji i okresowej weryfi kacji PRG oraz tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy admi-
nistracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG. W bazie danych PRG 
gromadzone są dane dotyczące m.in. przebiegu: granic państwa, granic zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa, granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, granic nadleśnictw, regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, granic pasa nadbrzeżnego, w tym 
ochronnego i technicznego, a także pól powierzchni: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, obsza-
rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Baza danych zawierać będzie również informacje dotyczące adresów i ich 
lokalizacji przestrzennej. Dane zawarte w PRG udostępniane będą za pomocą usług sieciowych, o których mowa 
w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, lub na informatycznych nośnikach 
danych, na wniosek zainteresowanego – w formie dokumentów elektronicznych lub wydruków komputerowych.

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie fi nansowego wsparcia na tworzenie lokali socjal-
nych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niesta-
nowiących lokali socjalnych (Dz.U. z dnia 28 lutego 2012 r. poz. 224)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie 
fi nansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Zmiany dotyczą dodania odwołania do ustawy z dnia 
16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi do tych przepisów 
rozporządzenia, w których funkcjonowało dotychczas odwołanie do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Oznacza to rozszerzenie kryteriów 
oceny wniosku o udzielenie fi nansowego wsparcia również o te wskazane w ustawie z dnia 16 września 2011 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Celem nowelizacji jest umożliwienie 
uzyskania wsparcia fi nansowego przez gminy dotknięte skutkami powodzi.

14.03.2012 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt III 
SA/Po 994/11, w sprawie podatku od nieruchomości

Sprawa dotyczyła altany, która została ocieplona, przez co w obrysie zewnętrznym jej wymiar powiększył się 
i wyniósł 37,75 m². Organ podatkowy uznał, że skoro budynek altany ma powierzchnię zabudowy przekraczającą 
35 m², nie podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ale podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użyt-
kowa, a nie powierzchnia zabudowy. W art. 1a ust. 1 pkt 5 tej ustawy określono pojęcie powierzchni użytkowej 
budynku lub jego części. Dane dotyczące powierzchni użytkowej powinny być ustalane na podstawie fi zycznego 
obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej długości ścian. Sąd stwierdził, że nie sposób przyznać organowi 
podatkowemu racji, aby obmiar zewnętrzny budynku był podstawą do uznania, że przedmiotowa altana będzie 
podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Wyrok jest nieprawomocny.

KWIECIEŃ

Aneta Malan-Wijata

5.04.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
(Dz.U. z dnia 22 marca 2012 r. poz. 299) 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy szczegółowego sposobu określania przez radę gminy wy-
magań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
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Identyfikacja zagrożeń
w czasie wykonywania wykopów

Wśród błędów człowieka najważniejszymi czynnikami powodu-
jącymi wypadki są te związane z  nieprzydatnością lub niewy-
dolnością fizyczną lub umysłową, nieuwagą bądź nieostrożno-
ścią, brakiem odpowiedniego szkolenia, brakiem dozoru.

Katarzyna Misiurek 
Wydział Budownictwa Lądowego 
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Bartosz Misiurek
Lean Enterprise Institute Polska 
oraz Wydział Mechaniczny 
Politechniki Wrocławskiej

Czy problem zapewniania 
bezpieczeństwa pracy 
na placach budowy jest 
naprawdę ważny?
W ostatnich latach w Polsce powstała 
swoista moda na poprawę bezpieczeń-
stwa pracy na budowach. Przyczyn takie-
go zachowania może być wiele, jednak 
dwie główne, które się nasuwają, to: 
■  odpowiedzialność przełożonych za 

bezpieczeństwo pracowników bu-
dowlanych jest zapisane prawnie 
w naszym ustawodawstwie; 

■  przejmowanie wzorców przez pol-
skich inżynierów, którzy szlifowali 
swoje umiejętności w zagranicznych 
korporacjach.  

Obserwacje z polskich fi rm budowla-
nych potwierdzają, że nadal spotyka się 
pogląd, że bezpieczeństwo pracownika 
zależy od jego zaradności. A to na prze-
łożonych ciąży główna odpowiedzial-
ność za poziom bezpieczeństwa pod-
czas pracy. Kto wobec tego na placu 
budowy powinien być odpowiedzialny 
za identyfi kację zagrożeń i wdrażanie 
środków zaradczych? Przeanalizujmy 
kilka faktów. 
Analiza danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z trzech kwartałów 2010 
i 2011 r. wskazuje, że w Polsce zostało 
poszkodowanych w budownictwie od-
powiednio 6193 i 5879 osób. Według 
GUS wypadki, w których uczestniczyły 
poszkodowane osoby, zostały podzie-
lone na trzy kategorie: śmiertelne, cięż-
kie i lekkie (rys. 1).

Przedstawione dane nie pokazują pro-
blemów społecznych, a przecież z każ-
dym wypadkiem wiążą się cierpienie 
i ból człowieka oraz pogorszenie sytua-
cji materialnej często całych rodzin. 

Przyczyny wypadków
Wzorując się na badaniach przeprowa-
dzanych przez największych ekspertów 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
przyczyny powstawania wypadków 
można podzielić na dwie główne kate-
gorie [2]: 
■  błędy człowieka, 
■  problemy techniczne. 

W grupie błędy człowieka najważniej-
sze czynniki powodujące wypadki są 
związane z  nieprzydatnością (ewen-
tualnie niewydolnością) fi zyczną 

Rys. 1    Liczba osób poszkodowanych w wypadkach w budownictwie w pierwszych trzech kwartałach 2010 i 2011 r. 
(opracowanie własne na podstawie [1])

lub umysłową, nieuwagą bądź nie-
ostrożnością, brakiem odpowiednie-
go szkolenia, brakiem dozoru. Dru-
ga kategoria – problemy techniczne 
– w uproszczeniu jest sprowadzana 
do wad maszyn i urządzeń bądź ich 
uszkodzeń lub awarii, a także pro-
blemów z czynnikiem materialnym. 
Według ogólnie przyjętych kryteriów 
90% wypadków następuje wskutek 
błędu człowieka, a pozostałe 10% 
jest związane z problemami technicz-
nymi. Dane te potwierdzają obserwa-
cje z życia codziennego. Ponad 95% 
wypadków na drodze jest wynikiem 
błędów kierowców, szczególnie nie-
przestrzeganiem zasad i procedur, 
a zaledwie 5% powstaje na skutek 
psującego się na przykład układu 
hamulcowego.
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Rys. 2    Statystyczny rozkład zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dla jednej osoby (opracowanie własne na podsta-
wie [2])

Poprawa bezpieczeństwa pracy na bu-
dowie musi zacząć się od oddziaływa-
nia na świadomość pracowników.

Odpowiedzialność przełożo-
nych za poziom bezpieczeń-
stwa pracy na budowie
Model tradycyjny, w którym za po-
ziom bezpieczeństwa odpowiedzialni 
są wyłącznie specjaliści ds. bhp, nie 
sprawdza się w praktyce. Potwier-
dzają to dane statystyczne. W nowo-
czesnym podejściu główna odpowie-
dzialność za identyfi kację zagrożeń 
spoczywa na brygadzistach, maj-
strach i kierownikach. Każdy wykop, 
każde stanowisko powinno mieć 
przeprowadzoną ocenę ryzyka, ale 
nie przez specjalistów bhp, tylko 
przez bezpośrednich przełożonych. 
To oni mają największą wiedzę na te-
mat zagrożeń na danym stanowisku 
pracy. W takim modelu cel jest jeden 
– ZERO WYPADKÓW. Rzeczywistość 
jest jednak zupełnie inna. Ocena ry-
zyka wykonana przez specjalistów ds. 
bhp jest praktycznie zawsze popraw-
na pod względem prawnym i meryto-
rycznym, ale brak jest w niej czynni-
ków związanych z wiedzą praktyczną, 
której tacy specjaliści nie mają. Polskie 
przysłowie mówi: Wypadki chodzą po 
ludziach. W myśl niego wypadki się 
zdarzają i trzeba się z tym pogodzić. 
Prawda jest zupełnie inna. Prawdo-
podobieństwo wypadku wzrasta, im 

więcej jest miejsc powodujących zda-
rzenia potencjalnie wypadkowe, zwa-
ne zwyczajowo zdarzeniami „o włos”. 
Są one częścią życia prywatnego oraz  
zawodowego, niezależnie w jakiej 
branży się pracuje. Badania przepro-
wadzone przez słynnego naukowca 
amerykańskiego Herberta W. Hein-
richa na przełomie XVIII i XIX wieku 
wykazały, iż koncentrowanie się jedy-
nie na sprawnym reagowaniu na wy-
stępujące zdarzenia wypadkowe nie 
przyniesie poprawy w zakresie bez-
pieczeństwa. W grupie 330 zdarzeń 
tego samego rodzaju 300 nie powo-
duje urazu – są to właśnie zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe („o włos”), 
29 powoduje uraz lekki, a jeden z tych 
urazów może być ciężki i skutkować 
nieobecnością w pracy (rys. 2). Różni-
ca pomiędzy tymi grupami jest błaha 
i polega wyłącznie na szczęściu. Kolo-
kwialnie można zobrazować to w ten 
sposób: ktoś, kto miał tylko zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe, miał szczę-
ście, a ten, kto miał wypadek ciężki, 
miał pecha. 
Już pobieżna analiza tego modelu 
wyznacza nowy kierunek działania 
– koncentracja powinna spoczywać 
na sytuacjach potencjalnie niebez-
piecznych. Jeśli zmniejszymy ich ilość, 
tym samym obniżymy prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wypadków. 
Potrzebna jest tutaj profi laktyka. I jest 
ona głównym tematem związanym 

z doskonaleniem bezpieczeństwa 
pracy. 

Prewencja jako najskutecz-
niejsze działanie zapobiega-
jące wypadkom
Poprawa bezpieczeństwa pracy możli-
wa jest tylko i wyłącznie dzięki ciągłej 
identyfi kacji zagrożeń i próbie ich eli-
minacji. Jest to niekończący się proces. 
Takiemu sposobowi postrzegania bez-
pieczeństwa pracy przyświeca metoda 
bezpieczeństwo pracy (zwana dalej 
BP) z programu Training Within Indu-
stry (szkolenia w przemyśle) zwanego 
TWI. Program TWI powstał w latach 
40. ubiegłego wieku podczas II wojny 
światowej w USA na zlecenie amery-
kańskiego ministerstwa obrony na-
rodowej. Nad jego powstaniem czu-
wali najwięksi amerykańcy naukowcy 
i praktycy na czele z Williamem De-
mingiem, jednym z najbardziej roz-
poznawalnych specjalistów w zakresie 
zarządzania. Deming uważał, że każde 
działanie należy najpierw zaplanować, 
potem wykonać, następnie sprawdzić, 
czy funkcjonuje, a w ostatnim etapie 
nadzorować. Ten sposób myślenia 
opisał jako cykl PDCA (z ang. Plan-Do-
-Check-Act, zaplanuj – zrób – sprawdź 
– nadzoruj), który przyjął zwyczajową 
nazwę jako koło Deminga. Cykl ten 
był podstawą powstania koncepcji 
Kaizen (z jap. ciągłego doskonalenia). 
W związku z tym, że Deming aktyw-
nie brał udział w tworzeniu programu 
TWI, każda z metod zawarta w tym 
programie opiera się ściśle na cyklu 
PDCA. Podobnie metoda TWI BP zbu-
dowana jest z czterech kroków, a ce-
lem jej jest metodyczne podejście do 
identyfi kacji zagrożeń oraz później-
szego postępowania z nimi. Pierwszy 
krok metody TWI BP poświęcony jest 
identyfi kacji zagrożeń (zaplanuj), dru-
gi krok to określenie środków zarad-
czych dla wszystkich zagrożeń (zrób), 
trzeci krok to wdrożenie środków za-
radczych w życie (sprawdź, czy działa), 
ostatni czwarty krok to kontrola rezul-
tatów (nadzoruj)  – rys. 3.

 

1       PECH                        zdarzenia powodujące ciężki uraz 

29                                 zdarzenia powodujące lekki  uraz 

300                   SZCZĘŚCIE               brak urazu  
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Poniżej opisany zostanie szczegółowy 
proces analizy prac wykopowych z uży-
ciem metody TWI BP.

KROK 1. IDENTYFIKACJA MIEJSC 

BĘDĄCYCH PRZYCZYNAMI ZAGROŻEŃ

Celem pierwszego kroku jest przeana-
lizowanie stanowiska pod względem 
wyszczególnienia zagrożeń. Bezpośred-

Rys. 3    Metoda TWI BP a cykl PDCA

Rys. 4    Schemat postępowania w kroku 1. metody TWI BP

ni przełożony, wykonując krok pierwszy 
metody, powinien udać się na anali-
zowane miejsce i postępować według 
schematu na rys. 4.
Pierwszym krokiem podczas procesu 
doskonalenia bezpieczeństwa pracy 

Lp.. Typ zagrożenia
Czy zagrożenie 

występuje?

Opis 

zagrożenia

Obecne sposoby 

eliminacji zagro-

żenia

1 Zagrożenia związane z ergonomią pracy 
(np.: trudny dostęp, niewygodna pozycja w pracy) Tak/Nie

2 Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi Tak/Nie
3 Nieporządek (np.: brak ustalonych zasad 5S, wolno leżące przedmioty) Tak/Nie

4
Ostre krawędzie (np.: noże, przecinaki, piły, elementy robocze elektronarzędzi, 
części ostre maszyn i urządzeń; krawędzie przedmiotów szklanych i elemen-

tów blaszanych, gwoździe, szpilki, igły)
Tak/Nie

5 Dźwiganie/przenoszenie sprzętu Tak/Nie
6 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi Tak/Nie
7 Zagrożenia związane z przemieszczaniem towarów Tak/Nie
8 Zagrożenia związane z upadkiem z wysokości Tak/Nie
9 Zagrożenie związane ze śliskimi,  nierównymi powierzchniami Tak/Nie

10 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym Tak/Nie
11 Zagrożenie pożarem i/lub wybuchem Tak/Nie
12 Awarie maszyny Tak/Nie
13 Hałas Tak/Nie
14 Promieniowanie optyczne widzialne Tak/Nie
15 Wibracja (ogólna i oddziałująca przez kończyny górne) Tak/Nie
16 Pole elektrostatyczne Tak/Nie
17 Pyły przemysłowe Tak/Nie
18 Substancje toksyczne Tak/Nie
19 Substancje drażniące Tak/Nie

20 Obciążenia fi zyczne statyczne (praca w niedogodnej pozycji,  powtarzanie 
monotypowych czynności) Tak/Nie

21 Obciążenia fi zyczne dynamiczne (praca o znacznym wydatku energetycznym) Tak/Nie
22 Inne Tak/Nie

jest gruntowna identyfi kacja zagrożeń 
w miejscu ich występowania – odby-
wać się to musi w rzeczywistym miej-
scu pracy, czyli na placu budowy. Celem 
tego etapu jest zdobycie gruntownej 
wiedzy na temat panujących warunków 

Tab. Arkusz identyfikacji zagrożeń (opracowanie własne)
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Rys. 5    Hierarchia skuteczności środków zaradczych

w miejscu wykonywania pracy. Prze-
łożony musi dokonać przeglądu pod 
kątem historii, przepisów i standar-
dów pracy. Pomocnym narzędziem 
do gruntownej analizy zagrożeń 
może być arkusz identyfi kacji za-
grożeń (zwany arkuszem IZ) – patrz 
tabela. Przedstawiony arkusz IZ został 
opracowany na potrzeby identyfi kacji 
zagrożeń podczas wykopów. W przy-
padku analizy innych miejsc na budo-
wie arkusz IZ wymagać będzie weryfi -
kacji i aktualizacji. Mało doświadczony 
w zakresie bhp lider albo majster może 
nie być odpowiednio wyczulony na 
zagrożenia. Dzięki arkuszowi IZ musi 
postępować według wskazanych 
punktów, które pokazują najczęściej 
występujące zagrożenia. Jeżeli przeło-
żony zidentyfi kuje dane zagrożenie na 
analizowanym wykopie, oznacza na 
arkuszu IZ stwierdzenie „Tak” przy da-
nym zagrożeniu, opisuje to zagrożenie 
oraz zapisuje, czy są już na tym sta-
nowisku wprowadzone jakiekolwiek 
środki zaradcze dla tego zagrożenia. 
Arkusz IZ stanowi dla przełożonego 
pewnego rodzaju listę sprawdzającą. 
Po przeprowadzeniu identyfi kacji za-
grożeń przełożony może przejść do 
drugiego kroku metody TWI BP.

KROK 2. OKREŚLENIE ŚRODKÓW 

ZARADCZYCH

Głównym celem drugiego kroku jest 
dopasowanie do zidentyfi kowanych 
zagrożeń odpowiednich środków za-
radczych. Analiza powinna być pro-
wadzona przy udziale pracowników, 
którzy dobrze znają aspekty swojego 
miejsca pracy. Najbardziej efektywnym 
środkiem zaradczym jest eliminacja za-
grożenia, najmniej skutecznym są środ-
ki ochrony osobistej (rys. 5).
Każde zagrożenie powinno mieć zde-
fi niowany środek zaradczy. Analiza 
powinna rozpoczynać się od zapropo-
nowania sposobu eliminacji zagroże-
nia. Nie wszystkie zagrożenia można 
wyeliminować. Jeżeli taka sytuacja 
wystąpiła, należy dla zagrożenia wy-
szukać środki techniczne. Przykładem 

środków technicznych podczas zagro-
żenia hałasem są obudowy dźwięko-
chłonno-izolacyjne, tłumiki akustyczne, 
ekrany akustyczne i przemysłowe kabi-
ny dźwiękoizolacyjne. Zaprojektowanie 
środka zaradczego w postaci środka 
technicznego nie zwalnia od dalszej 
analizy zagrożenia, ponieważ ono da-
lej istnieje. Właśnie dlatego kolejnym 
etapem powinno być przygotowanie 
zwizualizowanych ostrzeżeń na stano-
wisku pracy oraz kolejno przeprowa-
dzenie efektywnego instruktażu załogi 
na temat zagrożenia przez bezpośred-
nich przełożonych. Najmniej skutecz-
nym środkiem zaradczym jest wdroże-
nie środków ochrony osobistej, które 
są bardzo ważnym i potrzebnym ele-
mentem oddziaływania na zagrożenie, 
jednak powinny być implementowane 
jako ostateczność i uzupełnienie innych 
środków zaradczych. Praktyka jednak 
pokazuje, że większość fi rm zaczyna 
wdrażać swój system bezpieczeństwa 
od środków ochrony osobistej, zapo-
minając, że najbardziej skuteczne jest 
wyeliminowanie zagrożenia. 

KROK 3. WPROWADZANIE W ŻYCIE 

DZIAŁAŃ ZARADCZYCH

Trzeci krok polega na wprowadzeniu 
w życie środków zaradczych. Należy tu-
taj szczególny nacisk położyć na samo-

dzielną pracę. Opiera się to na prostym 
założeniu, że przełożonemu najbardziej 
zależy na skutecznym wdrożeniu działa-
nia. Gdy nie jest możliwe, aby przełożo-
ny samodzielnie wdrożył w życie opra-
cowany w drugim kroku pakiet środków 
zaradczych, należy prosić o pomoc 
majstra, kierownika czy specjalistę ds. 
bhp. Wprowadzone w życie działania 
zaradcze dzielimy na natychmiastowe 
oraz długoterminowe. Działania natych-
miastowe to te, które należy wdrożyć 
od razu, ponieważ na stanowisku jest 
zagrożenie, które musi być opanowane. 
Działania długoterminowe wymagają 
zazwyczaj dogłębnej analizy.

KROK 4. KONTROLA REZULTATÓW

Czwarty krok metody TWI BP związa-
ny jest z oceną osiągniętych wyników. 
Niestety jest on bardzo często zanie-
dbywany bądź pomijany. Audyty, rea-
gowanie na odstępstwa, nieustanna 
praca z ludźmi i angażowanie szerego-
wych pracowników w cykliczne kontro-
le stanu bezpieczeństwa nie powinny 
nigdy mieć końca. Im więcej zagrożeń, 
wypadków „o włos” i incydentów zo-
stanie zidentyfi kowanych i wyelimino-
wanych, tym niższe jest prawdopo-
dobieństwo wystąpienia poważnych 
wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. 
 c.d. str. 53 
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klimatyzacja i wentylacja z funkcją chłodzenia

Kontrola pracyKontrola pracy
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 
w ok. 1/3 nowoczesnych budynków występuje zespół 

chorego budynku, czyli kombinacja dolegliwości 
związanych głównie ze zbyt małą ilością świeżego 
powietrza w pomieszczeniu oraz jego złą jakością.

mgr inż. Zbigniew Szpil
rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Sanitarnych, Kraków

Wzrost zainteresowania kontro-
lą pracy instalacji wentylacyjno-
-klimatyzacyjnych świadczy, że 
wreszcie sprawy poprawnej eks-
ploatacji tych urządzeń zaczyna-
my traktować poważnie. Przez 
wiele lat wykonane niekiedy po-
ważnym nakładem sił i środków 
instalacje działały od święta, 
a często nie pracowały w ogóle 
i zarastając kurzem, szybko sta-
wały się stertą złomu.
Normy i przepisy określające 20 
czy 30 lat temu warunki sanitar-
no-higieniczne w budownictwie 
powszechnym i przemysłowym 
zwykle były mocno wyśrubowa-
ne i nieraz przewyższały wymo-
gi obowiązujące w rozwiniętych 
krajach zachodnich. Rozdźwięk 
między teorią i praktyką nastę-
pował, kiedy przychodził żmud-
ny okres normalnej eksploatacji. 
Sprawdzenie zgodności parame-
trów świeżo wykonanej instala-
cji z założeniami projektowymi 
należało do rzadkości.
Jeżeli przy odbiorze instalacji jej 
parametry zostały sprawdzone 
i stwierdzono zgodność z zało-
żeniami projektowymi, to bie-
żąca codzienna kontrola pracy 
urządzeń zapewnia jej prawi-
dłowe działanie. Współczesne 
konstrukcje, właściwe opomia-
rowanie oraz sprawna automa-
tyka gwarantują stabilność pracy 
i ułatwiają eksploatację. Nie ma 

na przykład żadnych proble-
mów ze stwierdzeniem, że fi ltr 
powietrza należy wyczyścić, 
ponieważ jego zanieczyszczenie 
osiągnęło poziom powodujący 
przekroczenie założonego oporu 
przepływu, lub też sprawdzenie, 
czy parametry wody grzewczej 
zapewniają właściwą tempera-
turę powietrza nawiewnego.
Każdego, kto weźmie do ręki 
projekt wentylacji opracowany 
w USA, musi uderzyć ogromna 
liczba przepustnic przeciwpoża-
rowych, skutecznie szatkująca 
instalacje na liczne strefy pożaro-
we. Amerykanie są niezmiernie 
uczuleni na zabezpieczenia prze-
ciwpożarowe, chyba jeszcze od 
czasów pamiętnego, gigantycz-
nego pożaru w Chicago w XIX 
wieku. Także i u nas zaczynamy 
doceniać znaczenie przepustnic, 
ale przy bieżącej kontroli zwykle 
je pomijamy. Niesłusznie, gdyż 
zdarza się, że pręty ze stopu Wo-
oda urywają się samoistnie, a po 
kilku latach użytkowania koń-
cówka przewodu może skoro-
dować i przepustnica sterowana 
elektrycznie nie zadziała. A prze-
cież obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563). 

Według tego rozporządzenia 
w obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego, a na-
leży do nich zaliczyć np. kuchnie 
zakładów gastronomicznych, 
usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych 
przynajmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wyni-
ka z warunków użytkowych.
Ostatnio sprawa czystości prze-
wodów wentylacyjnych stała się 
modna. Sporo się na ten temat 
pisze, powstały specjalistyczne 
fi rmy oferujące czyszczenie insta-
lacji i wyposażanie jej w otwory 
rewizyjne. Ta druga oferta może 
budzić zdziwienie, bo przecież 
prawidłowo wykonana instalacja 
odpowiednią ilość wyczystek po-
winna posiadać „od urodzenia”, 
tym bardziej że obecnie obowią-
zuje norma PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków – Sieć 
przewodów – Wymagania doty-
czące sieci przewodów ułatwia-
jących konserwację systemów 
przewodów.
Czyszczenie instalacji jest 
przedsięwzięciem kłopotli-
wym i stosunkowo kosztow-
nym, dlatego wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia z in-
stalacjami „specjalnej troski”, 
w wymagających sterylnych 
warunków obiektach służby 
zdrowia lub w szczególnie 



DODATEK SPECJALNY IB

43
kwiecień 2012

narażonych na zanieczyszcze-
nie instalacjach obsługujących 
gastronomię, należy odpowied-
nią czystość zapewnić w fazie 
projektowej.
W coraz częściej wykonywa-
nej w małych domach miesz-
kalnych i w poszczególnych 
mieszkaniach wentylacji na-
wiewno-wyciągowej, wyposa-
żonej w zwarte agregaty z re-
kuperatorem, zdarza się, że do 
instalacji podłączamy kuchen-
ny okap. Nie jest to rozwiąza-
nie zalecane, ponieważ trudny 
do oczyszczenia krzyżowy wy-
miennik ciepła szybko zarasta 
drobinami tłuszczu.
Lepiej wylot z okapu wyprowa-
dzić oddzielnie, a do instalacji 
podłączyć tylko kratkę wentyla-
cji ogólnej kuchni.
Na szczęście minęły już czasy, 
kiedy w małych instalacjach po-
wszechnie stosowano nawilżane 
olejem działkowe fi ltry siatko-
we lub napełnione pierścieniami 
Raschiga, a dla większych insta-
lowano olejowe fi ltry obrotowe 
typu A, wzorowane na radziec-
kich fi ltrach Sirocco, w których 
przy najmniejszych niedokładno-
ściach montażowych lub niedba-
łej eksploatacji zakleszczały się 
siatki, oblepiały grubą warstwą 
pyłu i fi ltr zamieniał się w po-
mnik niechlujstwa i ignorancji. 
W tych wszystkich urządzeniach 
porywany z powietrzem olej sta-
nowił doskonały podkład do osa-
dzania się w przewodach pyłu 
i rozwoju drobnoustrojów. 
Dzisiaj szczegółowe normy i wy-
tyczne dokładnie określają klasy 
fi ltrów przeznaczonych dla po-
szczególnych instalacji i prze-
strzeganie tych warunków w pro-
jektach wyeliminuje konieczność 
zbyt częstego czyszczenia.

Termin to rzecz święta

Podstawowe terminy kontroli 
i okresowych przeglądów urzą-
dzeń wchodzących w skład sys-
temów wentylacyjno-klimaty-

zacyjnych są zawarte 
w instrukcjach obsługi 
i w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej. Z za-
sady ustala je produ-
cent urządzenia, a do 
obowiązków użytkow-
nika należy ścisłe prze-
strzeganie zakresu prac 
i terminów ich wykona-
nia, nie tylko w okresie 
gwarancyjnym. Są to 
wymogi powszechnie 
znane, skrupulatne ich 
realizowanie zapewnia 
stabilną i bezawaryjną 
pracę instalacji.
Tradycyjne pojęcie 
kontroli, którą można 
nazwać mechaniczną, 
rozszerzono w ostat-
nich dziesięcioleciach, 
kiedy weszliśmy w erę 
gospodarki energo-
oszczędnej. Polska 
Norma PN-EN 15239:
2007 Wentylacja bu-
dynków – Charaktery-
styka energetyczna bu-
dynków – Wytyczne dotyczące 
kontroli instalacji wentylacji oraz 
podobna norma PN-EN 15240:
2007, dotycząca klimatyzacji, 
ustalają zakres prac kontrolnych 
zapewniających energooszczędną 
pracę systemów wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych. Kontrolę wszyst-
kich urządzeń i elementów insta-
lacji wentylacyjnych powinno się 
przeprowadzać co pięć lat, instala-
cji klimatyzacyjnych orientacyjnie 
co trzy lata. Terminy powyższe 
należy rozumieć jako maksymal-
ne, gdyż normy uzależniają także 
częstotliwość kontroli od rodzaju 
instalacji, wieku i podatności na 
zanieczyszczenia. I tak np. insta-
lacje klimatyzacyjne w szpita-
lach powinny być kontrolowane 
co rok.
Znacznie szerszego omówienia 
wymaga zagadnienie szeroko 
pojętej czystości instalacji. Cho-
ciaż od czasów Hermana Riet-
schla wiadomo było, że tylko 
czysta instalacja spełnia założo-

ne wymogi higieniczne, dopie-
ro w ostatnich latach zaczęto 
wprowadzać przepisy i normy 
określające dopuszczalny sto-
pień zanieczyszczenia przewo-
dów i urządzeń oraz częstotli-
wość kontroli.

Czystość instalacji – zagadnie-
nie wcale niebłahe 

Dotychczas zagadnienie czysto-
ści instalacji wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych pod względem 
higienicznym jest w kraju praw-
nie uregulowane w obiektach 
służby zdrowia. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listo-
pada 2006 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowia-
dać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 
1568) w § 50 ustala częstotli-
wość okresowego czyszczenia 
instalacji i urządzeń nie rzadziej 
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niż co 24 miesiące. Termin ten 
dla obiektów szpitalnych nie 
zgadza się z terminami zaleca-
nymi w przytoczonej wcześniej 
normie PN-EN 15240:2007. Jaki 
więc termin wybrać dla budyn-
ków szpitalnych? Oczywiście 
ten normatywny, czyli co rok. 
Także ten czasokres obowiązuje 
w zakładach gastronomicznych, 
zgodnie z podanym wyżej roz-
porządzeniem w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej.
Przed przedstawieniem podsta-
wowych danych, określających 
światowe trendy dotyczące czy-
stości interesujących nas insta-
lacji, należy odpowiedzieć na 
pytanie: skąd się te zanieczysz-
czenia biorą?
Lista źródeł zanieczyszczeń 
instalacji wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej zbyt długa nie jest, 
a do podstawowych czynników 
zaliczamy pozostałości po pro-
dukcji poszczególnych elemen-
tów systemu oraz ich montażu, 
zanieczyszczenia dostarczane 
z powietrzem zewnętrznym, 
z powietrzem recyrkulacyjnym, 
a także zanieczyszczenia po-
wstające w samym systemie. Te 
ostatnie to zanieczyszczenia bio-
logiczne, wzrastające na skutek 
namnażania się bakterii i grzy-
bów. Ilość mikroorganizmów 
jest bogata, łącznie z osławiony-

mi bakteriami Coli i Legionelli.
Ogólna recepta zapewniająca czy-
stość instalacji jest zwarta i prosta: 
staranny montaż, fi ltracja powie-
trza zewnętrznego odpowiada-
jąca klasie instalacji, dla instalacji 
obsługujących pomieszczenia 
o specjalnych wymogach rezygna-
cja z recyrkulacji, unikanie w sys-
temie martwych przestrzeni i sta-
ła praca instalacji. To zakamarki 
urządzeń i przewodów bez prze-
pływu powietrza, a także  długo-
trwałe postoje sprzyjają tworzeniu 
się biofi lmów, gdzie różne rodzaje 
mikroorganizmów, wzajemnie się 
wspierając, uzyskują doskonałe 
warunki nie tylko do przetrwa-
nia, ale i rozwoju.
Stopień zanieczyszczeń najlepiej 
pokazują badania przeprowa-
dzane w różnych krajach, m.in. 
w Danii i Finlandii (dr inż. A. 
Charkowska, Przyczyny i źródła 
zanieczyszczeń instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, „Rynek 
Instalacyjny” nr 3/2009).
I tak, gęstość pyłu na dolnej ścian-
ce przewodów wentylacyjnych 
wynosiła od 1,1 do 50,9 g/m2, przy 
czym średnia gęstość w przewo-
dzie wywiewnym była 2,7 razy 
większa niż w nawiewnym. Jest to 
dobitne potwierdzenie przyczyn 
wzrostu zanieczyszczeń przy sto-
sowaniu recyrkulacji.
Ilość jednostek tworzących ko-
lonie, w skrócie jtk, wynosiła 
dla grzybów 70–6200 jtk/g pyłu, 
a dla bakterii nawet 490–35 900 
jtk/g pyłu.

Graniczne wartości 
zanieczyszczeń – czyli 
kiedy instalacje należy 
czyścić?

W krajach rozwiniętych liczba 
instalacji wentylacyjno-klimaty-
zacyjnych rośnie w sposób lawi-
nowy, jednak jakość powietrza 
wentylacyjnego nie zawsze za 
tym gwałtownym rozwojem na-
dąża. Zanieczyszczona instalacja 
nie tylko pogarsza komfort użyt-
kowania, ale obniża sprawność 

energetyczną urządzeń i wzmaga 
zagrożenie pożarowe. Są to wy-
starczające przyczyny do poważ-
nego zajęcia się zagadnieniem 
czystości instalacji oraz ustalenia 
odpowiednich kryteriów określa-
jących poziom zanieczyszczeń.
Projekt europejskiej normy prEN 
15780:2008 (E) dzieli instalacje na 
trzy klasy: podstawową, średnią 
i zaawansowaną. Pierwsza obej-
muje pomieszczenia o okresowej 
obecności ludzi, takich jak maga-
zyny; druga budynki mieszkal-
ne, szkoły, hotele, teatry, szpitale; 
natomiast do klasy zaawansowa-
nej zalicza się obiekty przemysłu 
farmaceutycznego, spożywcze-
go, laboratoria, a także obiekty 
szpitalne o zaostrzonych wyma-
ganiach higienicznych, do któ-
rych należą sale operacyjne czy 
oddziały intensywnej opieki.
W zależności od klasy insta-
lacji ustalono minimalną czę-
stotliwość kontroli wynoszącą 
przykładowo w klasie średniej 
i zaawansowanej: dla central 
i fi ltrów raz w roku, dla nawil-
żaczy dwa razy do roku. Kontro-
luje się ilość osadzonego pyłu, 
biorąc pod uwagę jego gęstość 
powierzchniową lub grubość 
warstwy oraz ilość kolonii bakte-
rii i grzybów zawartych w pyle.
Dopuszczalna gęstość osadzo-
nego pyłu wynosi dla klasy 
średniej 1,5 g/m2, dla klasy 
zaawansowanej 0,75 g/m2. 
Wartość określająca koniecz-
ność czyszczenia: odpowiednio 
3,0 g/m2 i więcej oraz 1,5 g/m2. 
Dla klasy podstawowej granicz-
nych wartości nie ustalono.
Jeszcze przed podjęciem prac 
nad Normą Europejską prEN 
15780:2008 (E) w wielu kra-
jach obwiązywały normy lo-
kalne określające dopuszczalne 
zanieczyszczenie przewodów 
przed i po czyszczeniu. W Wiel-
kiej Brytanii dopuszczalne war-
tości wynosiły dla przewodów 
nawiewnych i recyrkulacyjnych 
1 g/m2, dla wywiewnych 6 g/m2. 
Dla nawiewu i recyrkulacji ©
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łagodniejsze normy obowiązują 
w Finlandii – 2 g/m2, natomiast 
bardziej restrykcyjne we Fran-
cji, bo tylko 0,4 g/m2. Dla wy-
wiewu odpowiednio 5 i 6 g/m2. 
Dopuszczalne zanieczyszczenie 
przewodów po czyszczeniu 
w Wielkiej Brytanii  i we Francji 
wynosi 0,1 g/m2.
Należy zaznaczyć, że wszystkie 
podane wyżej wartości, zarów-
no dla norm lokalnych, jak i pro-
jektowanej Normy Europejskiej, 
odnoszą się do jednej i tej samej 
metody pomiaru, a mianowicie 
grawimetrycznej metody podciś-
nieniowej z fi ltrem membrano-
wym. Jest to metoda zalecana, 
najbardziej popularna, dająca 
powtarzalne wyniki. Wszystkie 
pozostałe metody, np. pomiar 
grubości warstwy czy pomiar za 
pomocą wycierania tkaniną, dają 
wyniki znacznie różniące się od 
metody podciśnieniowej.
Normy krajowe lub ich projekty 
także znacznie się różnią w oce-

nie dopuszczalnej ilości drob-
noustrojów znajdujących się 
w próbkach osadzonego w insta-
lacji pyłu. Propozycja amerykań-
skiego Mechanical Hygiene In-
dustries (MHI) dopuszcza liczbę 
grzybów pleśniowych mniejszą 
od 15 000 jtk/g, natomiast bak-
terii – poniżej 30 000 jtk/g.
Niemiecka norma VDI 6022 nie-
stety nie jest wprost porównywal-
na z wytycznymi MHI, ponieważ 
odnosi się do mililitrów, ograni-
czając ogólną liczbę bakterii do 
1000 jtk/ml. Dla bakterii z rodza-
ju Legionelli wartość powyższa 
wynosi zaledwie 1 jtk/ml.
Mówiąc o czystości instalacji 
wentylacyjnych, specjalną uwa-
gę należy poświęcić systemom 
wyciągowym w branży gastro-
nomicznej, szczególnie w kuch-
niach. W tym przypadku zanie-
czyszczenia nie tylko obniżają 
efektywność działania instalacji 
i zwiększają zużycie energii, ale 
stanowią zagrożenie pożarowe. 

Przytoczone już zostały wymogi 
zawarte w rozporządzeniu kra-
jowym, teraz kilka zdań o pro-
pozycjach zagranicznych.
Instalacja wymaga czyszczenia, 
kiedy średnia wartość grubości 
warstwy osadu mierzona we-
dług testu WFTT (West Film 
Thickness Test), potocznie zwa-
nego testem grzebieniowym, 
wynosi 200 i więcej mikrome-
trów. Drugim kryterium okre-
ślającym konieczność czyszcze-
nia jest przekroczenie chociażby 
w jednym pomiarze grubości 
500 mikrometrów.
Brytyjskie wytyczne zawar-
te w Heating and Ventilating 
Contractors Association – UK 
2008 uzależniają częstotliwość 
czyszczenia od intensywności 
użytkowania kuchni. W obiek-
tach rzadko wykorzystywanych 
(2–6 h/dobę) instalację wyciągo-
wą należy czyścić co 12 miesię-
cy, przy użytkowaniu średnim 
(6–12 h/dobę) co 6 miesięcy, 
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natomiast przy pracy intensyw-
nej, od 12 do 16 h/dobę, proces 
czyszczenia trzeba przeprowa-
dzać co 3 miesiące.
Na czystość instalacji znaczny 
wpływ ma także staranność 
montażu i jakość użytych ma-
teriałów. Na przykład według 
wytycznych obowiązujących 
w Finlandii ilość pozostałego 
smaru na powierzchni świeżo 
zamontowanego przewodu nie 
może przekraczać 10 g/m2.
Istotne znaczenie ma również ja-
kość użytych materiałów izola-
cyjnych i tłumiących, a także ich 
zanieczyszczenie drobnoustro-
jami. Wytyczne Environmental 
Health & Safety proponują czte-
ry klasy liczby kolonii grzybów 
pleśniowych w tych materia-
łach: od 10 000 jtk/g dla stężeń 
niskich do ponad 1 000 000 jtk/g 
dla stężeń dużych.

Metody czyszczenia

Podstawowy podział dzieli me-
tody czyszczenia na dwie grupy: 
suchą i mokrą.
W metodzie suchej, prostszej 
i tańszej, posługujemy się 
szczotkami ręcznymi, szczot-
kami napędzanymi mechanicz-
nie, stosujemy sprężone powie-
trze lub podciśnienie. Metodę 
suchą zwykle wykorzystuje się 
do czyszczenia przewodów na-
wiewnych i mniej zanieczysz-
czonych przewodów wyciągo-
wych.
W czyszczeniu metodą mokrą 
stosuje się parę, środki chemicz-
ne lub dezynfekujące. 
Szeroko rozwinięte wytycz-
ne odnoszące się do sposobów 
i procesu czyszczenia zawie-
ra projekt Normy Europejskiej 
prEN 15780:2008.

HAŁAS I ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ
Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski
Wyd. 1, str. 253, oprawa twarda, Wydawnictwo Masta, Gdańsk 2011.  

Na książkę składają się dwie niezależne części. Część pierwsza poświęcona jest problematyce 
hałasu w wentylacji pomieszczeń, sposobom analizy hałasu i jego uciążliwości. Część druga 
dotyczy zagadnień oddziaływania wentylacji na czystość powietrza wewnątrz pomieszczeń, 
prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usu-
wania z niego zanieczyszczeń; w tej części poruszono także problemy zanieczyszczeń promie-
niotwórczych i zapachowych.
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Podsumowanie

Sprawną i czystą instalację wen-
tylacyjno-klimatyzacyjną oraz 
uporanie się z wszelkimi proble-
mami, jakie w czasie eksploatacji 
mogą się pojawić, zapewni su-
mienne przestrzeganie wymie-
nionych w artykule norm i roz-
porządzeń. 

Literatura

1.  Dokumentacja techniczno-ru-
chowa zainstalowanych urzą-
dzeń.

2.  Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U. Nr 80, 
poz. 563).

3.  Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań, ja-
kim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urządze-
nia zakładu opieki zdrowotnej 
(Dz.U. Nr 213, poz. 1568).

4.  Polskie Normy:
PN-EN 12097:2007, 
PN-EN 15239:2007, 
PN-EN 15240:2007.

5.  Projekt Normy Europejskiej 
prEN 15780:2008 (E) 
oraz normy i wytyczne 
zagraniczne.
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Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających 
wraz z kompensatorami gwarancją lepszego wraz z kompensatorami gwarancją lepszego 
działania systemu oddymianiadziałania systemu oddymiania
Systemy oddymiające mają za zada-
nie wytworzenie nad podłogą war-
stwy wolnej od dymu. Przepływ 
dymu spowodowany przez wenty-
latory zmniejsza się w miarę wzro-
stu temperatury dymu, dlatego tak 
ważna jest odporność ogniowa oraz 
szczelność kanałów oddymiających. 
Należy również pamiętać o pro-
blemie wydłużeń kanałów stalo-
wych w warunkach pożaru – brak 
kompensacji powstałych wydłużeń 
może skutkować utratą szczelności 
instalacji, a w konsekwencji jej nie-
właściwą pracą. 

Przewody i kształtki 

oddymiające

Klimat Pro wprowadził do swojej 
oferty system poziomych przewo-
dów i kształtek oddymiających 
typu kZO, obsługujących jedną 
strefę pożarową. Oferowane pro-
dukty zapewniają spełnienie wa-
runków szczelności ogniowej oraz 
dymoszczelności. Wykonane są 
z blachy ocynkowanej i nie wyma-
gają stosowania dodatkowej izolacji 
lub obudów przeciwpożarowych. 
Przewody oraz kształtki oddymiają-
ce mogą być wykorzystane w insta-
lacjach typu mieszanego, spełniają-
cych jednocześnie funkcje wentylacji 
ogólnej i oddymiającej. 
Mogą stanowić samodzielną insta-
lację lub mogą być łączone z in-
stalacją zbiorczą wielostrefową. 
Przewodami tymi może być odpro-
wadzany dym o temperaturze do 
600°C. Zestaw może być stosowany 
do wykonywania instalacji o zakre-
sie ciśnień roboczych: podciśnienia 
–1500 Pa, nadciśnienia – do 500 Pa. 

Pojedynczy element ma maksy-
malne wymiary 1250 x 1000 mm 
w przekroju poprzecznym oraz 
1500 mm długości. W przypadku 
konieczności zastosowania więk-
szych przekrojów tworzone są mo-
duły składające się z kilku pojedyn-
czych elementów. 
Ze względu na stosunkowo ni-
ską wagę, instalacja oddymiania 
nie obciąża konstrukcji budynku 
w takim stopniu, jak ma to miejsce 
w przypadku innych rozwiązań. 
Dzięki zmniejszeniu zużycia ma-
teriałów obniża się koszt wykona-
nia przewodów oddymiających, co 
pozwala obniżyć koszt inwestycji 
przy zachowaniu wymagań ochro-
ny przeciwpożarowej. Oznacza 
to, iż elementy oferowane przez 
Klimat Pro są znacznie tańszą al-
ternatywą niż dostępne na ryn-
ku konkurencyjne rozwiązania. 
Dodatkowo są łatwe w montażu, 
ponieważ ich instalacja odbywa 
się bardzo podobnie do instalacji 
tradycyjnych systemów wentyla-
cji, przy zastosowaniu podobnych 
materiałów montażowych, narzę-
dzi i sprzętu. 
Jednostrefowe przewody oddymia-
jące oferowane przez Klimat Pro 
spełniają kryteria klasy odporności 
ogniowej E600 120 (ho) S 1500single. 
Przewody i kształtki oddymiające 
mają Aprobatę Techniczną AT-15-
8714/2011 wydaną przez Instytut 
Techniki Budowlanej.

Zastosowanie 

kompensatorów

W trakcie pożaru pod wpływem 
wysokiej temperatury przewody 
oddymiające ulegają wydłużeniu. 
Wielkość tego wydłużenia zależy 
od różnicy temperatur i długości 
przewodu, np. przy temperaturze 
600°C długość odcinka prostego 
10 m ulegnie wydłużeniu o ok. 
70 mm. Takie wydłużenie może 
spowodować szereg bardzo nega-
tywnych konsekwencji: 
  uszkodzenia połączeń kana-
łów,
  deformację i załamanie się in-

stalacji,

  utratę szczelności instalacji,
  wyrywanie podpór, a w rezul-

tacie deformację kanałów.

Takie zdarzenia wpływają nega-
tywnie na pracę całego układu od-
dymiania, co może mieć tragiczne 
konsekwencje. Rozwiązaniem pro-
blemu wydłużenia kanałów jest za-
stosowanie kompensatorów, które 
są w stanie przejąć wydłużenia 
przewodów nawet do 85 mm na 
każde 10 m instalacji. Kompensa-
tory gwarantują 
stabilną pracę 
całego syste-
mu przewodów 
i kształtek od-
d y m i a j ą c y c h 
przez 120 mi-
nut, co jest opty-
malnym czasem 
potrzebnym na 
ewakuację. 
Zas tosowanie 
przewodów od-
dymiających Kli-
mat Pro daje szereg korzyści, wśród 
których najważniejsze jest spełnienie 
norm przeciwpożarowych, zaleceń 
Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
wymogów Ministra Infrastruktury. 
Eliminacja zewnętrznych materiałów 
ogniochronnych wpływa pozytywnie 
na koszt inwestycji oraz wagę instala-
cji (waga elementu to ok. 9,0 kg/m2). 
Przede wszystkim jednak przewody 
oddymiające Klimat Pro montowa-
ne są wraz z kompensatorami, które 
gwarantują przejęcie wydłużeń kana-
łów oraz stabilność elementów oddy-
miających. 

Klimat Solec Sp. z o.o.
ul. Nadborna 2a

86-050 Solec Kujawski
tel.: +48 52 515 40 50
fax: +48 52 387 50 85
info@klimat-pro.pl
www.klimat-pro.pl 
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Wentylacja Wentylacja 
z funkcją chłodzeniaz funkcją chłodzenia
Aby system wentylacyjny był energooszczędny, należy 
wykorzystywać naturalne zjawiska fizyczne, niewyma-

gające dostarczania energii zewnętrznej: odzysk ener-
gii (ciepła/chłodu), chłodzenie adiabatyczne z odparo-

wania wody, naturalne przewietrzanie (free-cooling).
dr inż. Maciej Danielak
Kampmann  Polska Sp. z o.o.

Wciąż rosnące ceny surowców 
energetycznych oraz coraz bar-
dziej wymagająca polityka ener-
getyczna zmuszają inwestorów 
oraz użytkowników do szuka-
nia oszczędności eksploatacyj-
nych. Sytuacja ta korzystna jest 
dla rozwiązań energooszczęd-
nych, które mimo zwiększo-
nych nakładów inwestycyjnych 
charakteryzują się często bar-
dzo krótkimi okresami amorty-
zacyjnymi. 
Technika budowlana oferuje 
nam w odpowiedzi na te oczeki-
wania materiały o coraz lepszych 
współczynnikach izolacyjności 
i szczelności. W efekcie nowo 
powstałe oraz remontowane 
mieszkania, domy czy budynki 
są bardzo szczelne, a wentylacja 
naturalna nie spełnia wymagań 
higienicznych.
Coraz szczelniejsze budynki 
wyposażane są w wentylację 
mechaniczną o różnych projek-
towych rozwiązaniach.
Aby uzyskać i utrzymać warun-
ki komfortu wewnętrznego, na-
leży stale wymieniać powietrze 
w pomieszczeniach użytkowa-
nych. W trakcie wentylowania 
spełniane są dwie podstawowe 
funkcje: higieniczna i kalorycz-
na. Parametry mające wpływ na 
pracę systemu wentylacyjnego 
są różne, do podstawowych za-
liczają się:
  za wysokie stężenie CO2,

 Rys. 1 Ι  Systemy wentylacyjne (rys. autora)Rys 1 Ι Systemy wentylacyjne (rys autora)

Systemy wentylacyjne 

Wentylacja naturalna 

Wentylacja okienna 

Infiltracja 

Wentylacja szczelinowa 

Wentylacja kominowa 

Wentylacja hybrydowa 

Wentylacja wyporowa 

Wentylacja mieszająca  

Wentylacja źródłowa  

Lokalna wentylacja 
mieszająca  

Centralna Rozproszona 

Nawiewna 

Wywiewna 

nawiewno-wywiewna 

Wentylacja mechaniczna 
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  zła odczuwalna jakość po-
wietrza („zły” zapach),
  emisja zanieczyszczeń ak-

tywnych zapachowo przez 
materiały budowlane,
  za wysoka lub za niska wil-

gotność powietrza,
  za wysoka lub za niska tem-

peratura powietrza w po-
mieszczeniu.

Wybór systemu 
wentylacyjnego

W zależności od tego, jakie wy-
magania stawiane są dla syste-
mu wentylacyjnego oraz jaka 
jest sytuacja architektoniczna, 
wybierany jest rodzaj systemu 
oraz jego funkcje.
Ogólna klasyfi kacja systemów 
wentylacyjnych zestawiona zo-
stała na rys. 1.
Dodatkowo systemy wentyla-
cyjne dzielą się na centralne i de-
centralne (rozproszone).
W starym budownictwie stosowa-
na wentylacja naturalna w pełni 
spełniała stawiane jej wymagania. 
W nowo budowanych pomiesz-
czeniach używane materiały są 
na tyle szczelne, że konieczne jest 
stosowanie mechanicznych syste-
mów wentylacyjnych. Wentylacja 
mechaniczna zasadniczo dzieli się 
pod względem trzech kryteriów:
  usytuowania wentylatora (jed-

no centralne lub więcej roz-
proszonych –  decentralnych);
  rodzaju doprowadzenia i usu-

wania powietrza (systemy 
wywiewne, nawiewne oraz 
nawiewno-wywiewne); 
  korzystania z energii w usu-

wanym powietrzu (instalacje 
z odzyskiem ciepła oraz bez 
rekuperacji).

Wymiarowanie stru-
mienia wentylacyjnego

Wybór ilości powietrza nawiewa-
nego (świeżego) wynika z zadań, 
jakie system wentylacyjny ma speł-
nić. Wymagania higieniczne, jakie 
należy spełnić, są wymaganiami 

priorytetowymi, oznacza to, że 
strumień powietrza przypadający 
na każdego użytkownika zgod-
nie z normą PN-83/B-03430 jest 
wartością minimalną. Często jed-
nak strumień ten osiąga wyższe 
wartości wynikające z potrzeby 
usunięcia większych ilości dwu-
tlenku węgla, zapachu czy też 
instalacja wentylacyjna wymiaro-
wana jest również dla potrzeb ka-
lorycznych pomieszczenia (grza-
nie, chłodzenie).
Orientacyjnie można przyjąć, że 
w pomieszczeniach mieszkal-
nych w ciągu godziny powin-
na następować przynajmniej 
półkrotna wymiana powietrza 
n = 0,5 1/h.

Centralny system 
wentylacyjny

Centralny system wentylacyjny 
to rozwiązanie nawiewno-wy-
wiewne, w którym powietrze 
nawiewane, jak również usuwa-
ne, jest za pomocą wentylatorów 
umieszczonych w centrali (cen-
tralce) wentylacyjnej. Dystrybucja 

 Rys. 2 Ι  Centralny system wentylacyjny w domku jednorodzinnym Rys 2 Ι Centralny system wentylacyjny w domku jednorodzinnym

Powietrze 
zewnętrzne

Powietrze usuwane

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

REKLAMA
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stać w niektórych przypadkach, 
gdy zyski od nasłonecznienia 
powodują przegrzanie pomiesz-
czenia. Odzysk ciepła jest wów-
czas niepożądany, a wymiennik 
ciepła należy obejść. Chłodzenie 
powietrzem zewnętrznym okre-
ślane jest mianem natural-cooling 
lub free-cooling. Kolejnym na-
turalnym procesem, jaki można 
wykorzystać w pracy centrali 
wentylacyjnej, jest odparowanie 
wody w celu schłodzenia powie-
trza nawiewanego (chłodzenie 
adiabatyczne). Wszystkie te pro-
cesy realizować można w jed-
nym centralnym urządzeniu, 
a tryby przełączane są automa-
tycznie w zależności od rejestro-
wanych temperatur zadanych 
i rzeczywistych.

Wentylacja pomiesz-
czeń świeżym powie-
trzem z pośrednim 
adiabatycznym 
chłodzeniem

W centrali nawiewno-wywiew-
nej z rekuperatorem i obejściem 

realizować można kilka zadań 
– stanów pracy. Gdy centralę 
wyposaży się dodatkowo w źró-
dło chłodu, jej praca i przydat-
ność staje się całoroczna.
W przykładowej centrali (fot.) 
zaproponowano technologię do 
klimatyzacji pomieszczeń z wy-
korzystaniem tylko świeżego 
powietrza zewnętrznego, które 
jest chłodzone w przeponowym 
wymienniku ciepła w wyniku 
odparowania wody. Dzięki tej 
technologii można wyelimino-
wać większość wad stosowa-
nych dotychczas klasycznych 
klimatyzatorów freonowych, 
w których powietrze wentyla-
cyjne jest ochładzane i osuszane 
w powierzchniowych chłodni-
cach powietrza z bezpośrednim 
odparowaniem syntetycznego 
czynnika chłodniczego.
System wykorzystuje naturalną 
zasadę chłodzenia przez odpa-
rowanie – proces odbywa się 
w centralce wentylacyjnej z czę-
ściową klimatyzacją w dwóch 
oddzielnych strumieniach po-
wietrza:
  w pierwotnym strumieniu 

powietrza bez podnoszenia 
jego wilgotności,

  w strumieniu powietrza pro-
cesowego z odparowaniem 
wody na hydrofi lowej war-
stwie płytek aluminiowych.

Wilgotność bezwzględna po-
wietrza w pomieszczeniu pozo-
staje podczas tego procesu nie-
zmieniona, co jest bardzo istotną 
zaletą w porównaniu z komo-
rami zraszania (w komorach 

 Rys. 3 Ι  Chłodzenie przez odparowanie – natura wzoremRys 3 Ι Chłodzenie przez odparowanie natura wzorem

powietrza w budynku odbywa 
się kanałami wentylacyjnymi. 
Układ, wymiarowanie tych ka-
nałów podlega dokładnemu obli-
czeniu i projektowaniu. Powietrze 
nawiewane jest do pomieszczeń 
o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych, np. sypialni, a usu-
wane jest z pomieszczeń, gdzie 
bezpośrednio należy usuwać 
zanieczyszczenia, np. łazienka 
czy kuchnia. Dlatego też część 
pomieszczeń utrzymywana jest 
w lekkim nadciśnieniu, a część 
w podciśnieniu.

Ekologiczne systemy wentyla-
cyjne to takie, które realizują 
możliwie wszystkie tryby pracy 
przy jak najmniejszym zużyciu 
energii pierwotnej.
Zasadniczo wykorzystać moż-
na energię zawartą w powietrzu 
usuwanym. Odzysk ciepła lub 
chłodu realizuje się w rekupera-
torze. Chłód powietrza zewnętrz-
nego również można wykorzy-

Ekologiczne systemy 
wentylacyjne

Fot. Ι  Centrala wentylacyjna z rekuperacją, obejściem oraz chłodzeniem adiabatycznym Fot Ι Centrala wentylacyjna z rekuperacją obejjściem oraz chłodzeniem adiabatycznymjśc
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tych nawilżane i schładzane 
jest bezpośrednio powietrze 
nawiewane). Podczas proce-
su odparowania zewnętrzna 
hydrofi lowa powłoka płytek 
aluminiowych spryskiwana 
jest cyklicznie kroplami wody. 
Parowanie następuje dzięki ru-
chowi powietrza wzdłuż nawil-
żonej powłoki zewnętrznej. Po-
wstające zimno odparowania 
chłodzi płytki, a tym samym 
powietrze przepływające po 
wewnętrznej stronie. Chłodne 
powietrze płynie do pomiesz-
czenia. Powietrze procesowe 
odprowadzane jest z urządze-
nia na zewnątrz. W idealnych 
warunkach możliwe jest obni-
żenie temperatury nawiewane-
go powietrza nawet o 14oC. Po-
tencjał schłodzenia powietrza 
procesowego jest dużo większy 
niż w przypadku chłodzenia 
adiabatycznego powietrza wy-
wiewanego. Powietrze proceso-
we ma takie same początkowo 
parametry termodynamiczne 
jak powietrze zewnętrzne, czy-
li jego wilgotność jest mniejsza 
(zazwyczaj) niż powietrza wy-
wiewanego, ponieważ w po-

mieszczeniach wentylowanych 
mamy do czynienia z zyskiem 
wilgotności od ludzi oraz np. 
gotowania.

Podsumowanie

Każde pomieszczenie, które jest 
użytkowane przez ludzi, należy 
wentylować. Wynika to z pod-
stawowych zadań kształtowania 
klimatu wewnętrznego i wy-
magań higienicznych. Wypeł-
nianie wymagań higienicznych 
można powiązać z kształtowa-
niem komfortu termicznego. 
Oprócz wentylatorów należy 
wówczas system wentylacyj-
ny wyposażyć w odpowiednie 
komponenty do obróbki termo-
dynamicznej powietrza. Aby 
system był energooszczędny, 
należy wykorzystywać natu-
ralne zjawiska fi zyczne, niewy-
magające dostarczania energii 
zewnętrznej: 
  odzysk energii (ciepła/chło-

du),
  chłodzenie adiabatyczne 

z odparowania wody,
  naturalne przewietrzanie 

– free-cooling.

Stosowanie technologicznie 
zaawansowanych urządzeń 
wiąże się z większymi kosz-
tami inwestycyjnymi. Branża 
energetyczna jest jednak bran-
żą o stałych i wysokich kosz-
tach eksploatacyjnych. Prosta 
analiza ekonomiczna wykazuje 
więc najczęściej, że inwesty-
cja w systemy energooszczęd-
ne szybko się zwraca dzięki 
zmniejszeniu kosztów eksplo-
atacyjnych, a czas amortyzacji 
jest mniejszy niż pięć lat.
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Naturalny system chłodzenia i wentylacji, wykorzystujący 
zjawisko chłodzenia adiabatycznego. Urządzenie zasy-
sa gorące powietrze z otoczenia, które poprzez przepływ 
przez nawilżony wkład ulega ochłodzeniu. W miejscach, 
w których temperatury wynoszą powyżej 30˚C, zasysane 
powietrze można schłodzić o 10 K lub więcej. 
CoolStream można stosować przez cały rok, zapewniając 
dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Natomiast z funk-
cji chłodzenia korzysta się tylko wówczas, gdy wymagają 
tego warunki zewnętrzne. Gorące powietrze znajdujące się 
wewnątrz budynku pod dachem usuwane jest za pomocą 
otworów wywiewnych lub wentylatorów. 

System wyróżnia 
niski koszt eksplo-
atacji i konserwa-
cji, przy średnim 
zużyciu ok. 1 kW 
energii i 50 l wody 
na 10 000 m3/h 
dostarczonego po-
wietrza. 
Szczególnie spraw-
dza się w przemy-
śle tworzyw sztucz-
nych, metalowym, spożywczym, magazynach, centrach 
handlowych i wystawienniczych.

Nowość
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 c.d. ze str. 40
To w interesie najwyższego kierow-
nictwa jest przestrzeganie, czy system 
bezpieczeństwa w fi rmie działa pra-
widłowo. Im mniej wypadków, tym 
większa wydajność podczas prac wy-
konywanych na budowie. 

Podsumowanie
Skuteczny system bezpieczeństwa pra-
cy to przede wszystkim identyfi kacja 
zagrożeń i próba ich eliminowania, 
analizowanie stanowiska pracy przez 
brygadzistów i majstrów we współpra-

cy z pracownikami. Skuteczny system 
bezpieczeństwa to proces ciągłego do-
skonalenia. Nie wystarczy tylko szkolić 
pracowników i wyposażać ich w środ-
ki ochrony osobistej. Należy pracować 
z nimi nad eliminacją zagrożeń, a jeżeli 
nie jest to możliwe, to nad projekto-
waniem możliwie najlepszych środków 
technicznych, które mogą uchronić ich 
przez zagrożeniem. Należy założyć, że 
na każdym stanowisku istnieją zagro-
żenia. Ważne, żeby je identyfi kować 
zgodnie ze słynną dewizą: brak proble-
mów to największy problem.
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8 marca br. w Pałacu Prymasowskim 
w Warszawie odbyła się uroczystość 
z udziałem wielu zaproszonych gości. 
Wśród uczestników były osoby podej-
mujące 30 lat temu decyzję o utworze-
niu Warszawskiego Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego Budow-
nictwa: Zofi a Ostaszewska-Wyszatko, 
Jerzy Majewski i Zbigniew Tyczyński. Na 
uroczystości Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
reprezentował podsekretarz stanu Piotr 
Styczeń. W uroczystości uczestniczyli 
także: Andrzej Dobrucki – prezes Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – se-
kretarz generalny PZiTB, Janusz Za-
lewski – wiceprezes Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa, Andrzej 
Bratkowski – były minister budownic-
twa, Wacław Baranowski – pierwszy 
wieloletni prezes Wacetobu, przed-
stawiciele fi rm i organizacji współpra-
cujących z Wacetobem, byli i obecni 

Działalność firmy to: wyceny nieruchomości, ekspertyzy i opinie 
dotyczące stanu technicznego budynków i budowli, projektowanie 
i kosztorysowanie, wydawnictwa specjalistyczne, szkolenia i kursy, 
nadzory inwestorskie, opinie prawne dotyczące umów o roboty 
budowlane i zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Balbina Kacprzyk

30 lat WACETOBU

pracownicy oraz współpracownicy.
Prezydent RP Bronisław Komorowski 
nadał order i odznaczenia zasłużonym 
pracownikom Wacetobu. Aktu deko-
racji dokonał minister Piotr Styczeń. 
(Więcej o odznaczeniach i szersza re-
lacja z uroczystości na www.inzynier-
budownictwa.pl.)
Okolicznościowy referat przedstawił 
w imieniu prezesa Olgierda Sielewicza, 
który nie mógł osobiście uczestniczyć 

w uroczystości, prokurent i dyrektor 
techniczny Andrzej Warwas.
Na zakończenie części ofi cjalnej prze-
wodniczący Komitetu Honorowego Jerzy 
Majewski oraz dyrektor Andrzej Warwas 
wręczyli okolicznościowe statuetki i dy-
plomy pracownikom, ekspertom Wace-
tobu oraz osobom związanym z działal-
nością fi rmy, a także przedstawicielom 
prasy, w tym „Inżyniera Budownictwa”.



54
INŻYNIER BUDOWNICTWA

technologie

Roboty deskowaniowe należą do naj-
bardziej kosztotwórczych procesów 
występujących podczas realizacji obiek-
tów w technologii monolitycznej [6, 
8, 15]. Wysokie koszty dzierżawy de-
skowań, duże nakłady robocizny zwią-
zane z ich montażem, a także coraz 
większe wymagania w zakresie jakości 
powierzchni formowanych elementów 
wymuszają konieczność poszukiwania 
tańszych i sprawniejszych w obsłudze 
systemów deskowań. Systemowe de-
skowania ramowe odpowiadają tym 
wymogom: są bezpieczne, ekono-
miczne, spełniają wysokie wymagania 
jakościowe, a także przyczyniają się do 
ochrony środowiska. 
Przez system deskowaniowy rozu-
mie się kompleksowy zespół współza-
leżnych elementów (form, łączników, 
urządzeń podpierających) i sposobów 
postępowania technologiczno-organi-
zacyjnego pozwalających na sprawną 
realizację tymczasowej konstrukcji na-
dającej kształt elementom betonowym 
i żelbetowym, zgodny z zaprojektowa-
nymi rozwiązaniami architektonicznymi 
i konstrukcyjnymi.  Deskowania oprócz 
ciężaru własnego oraz ciężaru formo-
wanych elementów żelbetowych prze-
noszą tzw. obciążenie technologiczne, 
na które składa się ciężar pracowników 
i urządzeń stosowanych w procesie be-
tonowania. Obciążenia te oddziaływają 
na konstrukcję deskowania do czasu 
uzyskania przez ukształtowany w nich 
element konstrukcyjny takiej wytrzyma-
łości, która pozwoliłaby mu samodziel-

nie utrzymać masę własną i przyjąć ob-
ciążenia oddziałujące w czasie budowy 
[1, 4, 12].
Systemowe deskowania ramowe dzie-
limy na drobnowymiarowe i wielkowy-
miarowe. Kryterium podziału deskowań 
ramowych jest ciężar  podstawowych 
elementów, tj. płyt (tarcz) systemu, 
wiążący się bezpośrednio z ich wy-
miarami geometrycznymi. Systemowe 
deskowania drobnowymiarowe prze-
znaczone są do montowania ręcz-
nego, natomiast montaż elementów 
deskowania wielkowymiarowego wy-
maga użycia sprzętu – żurawi. Widok 
fragmentu zaformowanej ściany przy 
użyciu elementów wielkowymiarowych 
przedstawiono na fot. 1.

Nowoczesne deskowania, łącząc w sobie zalety różnych mate-
riałów, są wydajne i bezpieczne oraz pozwalają na spełnienie 
rygorystycznych wymagań normowych, jak również wymagań 
klientów. 

dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
prof. Politechniki Białostockiej

Systemy deskowań 
ramowych wielkowymiarowych

Deskowania te są w stanie przenieść 
ciśnienie mieszanki betonowej od 70 
do 100 kN/m2 [5, 10]. Wytrzymałość 
deskowania 100 kN/m2 oznacza, że 
możemy betonować ścianę o wysoko-
ści 4,0 m bez uwzględniania przerw 
w układaniu mieszanki betonowej. 
Deskowania wielkowymiarowe używa-
ne są z powodzeniem przy realizacji 
obiektów budownictwa przemysłowe-
go, inżynieryjnego, wielokondygnacyj-
nych obiektów budownictwa użytecz-
ności publicznej, a także budownictwa 
mieszkalnego [7, 15].
Charakterystyczną cechą tych deskowań 
jest możliwość uzyskania dużej wydaj-
ności podczas montażu płyt oraz utrzy-
mania znacznego tempa betonowania. 
Duże formaty płyt, a szczególnie scalone 
jednostki powierzchniowe są idealne do 
deskowania wielkich powierzchni ścien-
nych, obniżają koszty robocizny do 50% 
w stosunku do deskowań drobnowymia-
rowych. Elementy o dużej powierzchni 
nadają się szczególnie do wykonywania 
„betonu elewacyjnego”.
System deskowań wielkowymiarowych 
składa się z tzw. elementów podstawo-
wych oraz akcesoriów.
Podstawowe elementy deskowania 
wielkowymiarowego stanowią:
■  płyty (tarcze) deskowania,
■  tzw. płyty uniwersalne (wielozada-

niowe), 
■  elementy narożników: prostokątnych 

zewnętrznych i wewnętrznych sta-
łych oraz narożników przegubowych 
regulowanych bezstopniowo.

Fot. 1 Fragment zadeskowanej ściany przy użyciu 
deskowania ramowego wielkowymiarowego 
NOEmega
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Płyta (tarcza) deskowania składa się 
z ramy i poszycia. Rama i wewnętrzne 
usztywnienia – stanowiące konstrukcję 
płyty (tarczy) – wykonane są z profi li 
stalowych o przekroju zamkniętym lub 
ze stopów aluminiowych. Zapewniają 
całemu elementowi stabilność kształtu 
i sztywność na skręcanie. W elemen-
tach konstrukcyjnych tarczy – w ramie 
i żebrach – w sposób usystematyzo-
wany rozmieszczone są otwory funk-
cyjne, które bardzo wygodnie i szybko, 
a przede wszystkim bezpiecznie po-
zwalają łączyć ze sobą zarówno ele-
menty systemu, jak również elementy 
dodatkowe, np. wsporniki pomostu 
roboczego czy podpory. 

Konstrukcję płyty wielkowymiarowej przedstawiono na 
rys. 1 [9]. 
Deskowania wielkowymiarowe – jak już wspomniano – cha-
rakteryzują się znacznymi rozmiarami elementów podstawo-
wych, tj. płyt. W tabeli poniżej podano parametry podstawo-
wych płyt w wybranych systemach deskowań stosowanych 
w Polsce. 
Oczywiście w zestawie płyt wymienionych systemów wy-
stępują jeszcze płyty uzupełniające; o trzech–czterech róż-
nych wysokościach oraz pięciu–sześciu szerokościach. Każ-
da z płyt może być montowana w pozycji stojącej i leżącej 
(poziomej). Przyjmuje się, że każda płyta wielkowymiarowa 
ma dwie wysokości i dwie szerokości. To zróżnicowanie 
wymiarów płyt oraz stosowanie elementów uzupełnia-
jących ułatwiają dostosowanie systemu do każdego typu 
obiektu. Płyty o zróżnicowanych wymiarach pozwalają na 
regulację wysokości deskowania w module 25 cm, w nie-
których systemach nawet 15 cm. 
Osiągnięcia w technologii betonu w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat, polegające na otrzymaniu i wdrożeniu samozagęszczalnych 
betonów, stwarzają między innymi ułatwienia w betonowaniu 
elementów konstrukcyjnych o skomplikowanych kształtach 
geometrycznych oraz elementów mocno zazbrojonych. Za-
kłada się, że w przypadku stosowania mieszanki samo-
zagęszczalnej deskowanie należy projektować przy 
założeniu pełnego parcia hydrostatycznego [2, 12, 16]. 
W zdecydowanej większości przypadków deskowania ramowe 
wielkowymiarowe są w stanie przenieść to ciśnienie hydro-
statyczne powstałe podczas układania mieszanki betonowej.  
Producenci deskowań bardzo szybko dostosowali płyty do tej 
szczególnej cechy mieszanki, tj. samozagęszczalności – opra-
cowali rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wpompowy-
wanie mieszanki do deskowania od dołu. W systemach desko-
wań wielkowymiarowych ramowych Meva, Doka są elementy 

Rys. 1 Konstrukcja płyty wielkowymiarowej: a) ukośnie zespawane ramy stalowe 
wykonane z zamkniętych profili z uformowanym wrębem i zabezpiecze-
niem krawędzi; b) na górnym żebrze ramy przyspawane są nakrętki z gwin-
tem DW do przymocowania osprzętu; c) otwory z tuleją w kształcie stożka 
do przejścia prętów spinających; d) połączenie elementów za pomocą 
klamry M; e) żebra poprzeczne wykonane z zamkniętych profili stalowych; 
f ) szybkie śrubowe mocowanie elementów dodatkowych do żebra funk-
cyjnego za pomocą nakrętek z gwintem DW; g) otwór transportowy do 
zamocowania zawiesia transportowego linowego

Rys. 2 Największa płyta wielkowymiarowa występująca na polskim rynku budowlanym – NOEtop 2000



Lp.. Nazwa systemu

Wymiary:

wysokość 

x szerokość

[cm]

Powierzchnia

[m2]

Ciężar

[kN]

Dopuszczalne

parcie mieszanki 

betonowej [kN/m2]

1 NOEtop 2000 265 x 530 14,04 7,60 88

2 NOEmega 300 x 240 7,20 4,60 100

3 PERI Trio 330 x 240 7,92 3,98 83 

4 PERI Maximo 330 x 240 7,92 4,08 81 

5 DOKA Framax Xlife 330 x 270 8,91 5,14 80

6 MEVA Mammut 
350 350 x 250 8,75 5,81 100

7 ULMA Orma 330 x 240 7,92 4,10 80

8 PASCHAL Althed 280 x 250 7,00 4,60 92

9 HARSCO Manto 270 x 480 12,96 8,09 80

10 RINGER Master 270 x 240 6,48 3,85 80

11 ALTRAD Mostostal 
MIDI BOX Plus 300 x 240 7,20 3,48 80

(tarcze) tzw. uniwersalne SCC (universal 
panel SCC), w których na stałe wmon-
towane są króćce pompy, umożliwiające 
oddolny transport mieszanki betono-
wej (fot. 2). Do króćca podłączana jest 
specjalnie przystosowana końcówka 
rurociągu pompy i tym sposobem od-
bywa się transport samozagęszczalnej 
mieszanki betonowej do deskowania. 

Fot. 2 Podłączenie rurociągu pompy do króćca 
tarczy SCC (Meva-StarTec)

Rys. 3 Króciec pompy betonu PERI: 1 – złączka; 1.1 – 
zasuwa (zawór); 2 – łącznik (element pośred-
niczący pomiędzy ramą tarczy a korpusem 
króćca); 2.1 – nakrętka; 3 – suwak oczyszcza-
jący złączkę z resztek; 3.1 – kontrnakrętka

Wymiary zewnętrzne elementów SCC 
odpowiadają wymiarom typowym tarcz 
systemowych (MEVA-StarTec, DOKA Fra-
max Xlife).
Firma PERI w swojej ofercie króciec 
pompy do betonowania traktuje jako 
wyrób uzupełniający paletę deskowań 
wielkowymiarowych: Maximo, Trio i in-
nych deskowań specjalnych. Może on 
być montowany w dowolnym miejscu 
płyty, wskazanym przez klienta. Elemen-
ty króćca są zwymiarowane na parcie 
boczne mieszanki p = 200 kN/m2.   
Płyty uniwersalne, nazywane w li-
teraturze także wielozadaniowymi, 

RE
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A
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Tab.  Parametry tzw. podstawowych płyt w wybranych 
systemach deskowań wielkowymiarowych
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Rys. 4 Naroża ścian kształtowane za pomocą: a) narożników stałych o kącie 90o;  b) narożników z przegubem; 
c) naroża o kącie 90o wykonane z płyt uniwersalnych; d)  narożników stałych o kącie 135o 

multielementami, są stałymi elemen-
tami wszystkich deskowań wielkowy-
miarowych. Różnią się one od stan-
dardowych odpowiedników szyną 
metalową z rzędami dodatkowych 
otworów, rozmieszczonych w module 
co 5 cm, pozwalających na kotwienie 
w dowolnych miejscach. Przy użyciu 
płyt wielozadaniowych formuje się de-
skowania słupów prostokątnych i kwa-
dratowych, stosuje się je przy usko-
kach ścian, do kształtowania naroży 
zewnętrznych, deskowań czołowych 
itp. Mogą one być także stosowane 
jako zwykłe elementy deskowania o tej 
samej szerokości.
Do zestawu podstawowych elemen-
tów deskowania wielkowymiarowego 
należą narożniki zewnętrzne i we-
wnętrzne. W celu prostokątnego 
ukształtowania naroża zewnętrznego 

stosuje się dwa sposoby: za pomocą 
elementu uniwersalnego (płyty wielo-
zadaniowej) lub za pomocą narożni-
ka zewnętrznego. Zastosowanie płyty 
uniwersalnej w przypadku kątów 90o 
redukuje konieczność stosowania ele-
mentów uzupełniających dla różnych 
grubości ścian. Umożliwia ustawienie 
szerokości ścian od 15 do 50 cm ze 
skokiem co 5 cm. 
W zestawach systemów deskowań 
wielkowymiarowych znajdują się rów-
nież narożniki sztywne zewnętrzne 
i wewnętrzne o kącie 135o (PERI, NOE, 
Paschal). Z doświadczeń wykonawczych 

wynika, że narożniki 135o w praktyce 
często występują. Przy zastosowaniu 
stałych elementów naroża te można 
formować szybko i dokładnie, nie są 
wymagane dodatkowe elementy wy-
równawcze.
W przypadku kształtowania naroży 
o innych kątach rozwartych i ostrych 
stosowane są zewnętrzne i wewnętrz-
ne narożniki przegubowe. Omawia-
ne sposoby formowania narożników 
przedstawiono na rys. 4.

Akcesoria deskowania 
wielkowymiarowego
Zestaw akcesoriów deskowań systemo-
wych wielkowymiarowych składa się 
z następujących elementów:
■  elementy uzupełniające (kompensa-

cyjne), 
■  zamki montażowe (klamry łączące),
■  ściągi spinające,
■  belki (rygle) wyrównujące,
■  podpory ukośne, zastrzały,
■  wsporniki pomostu roboczego,
■  zawiesia transportowe.
Formy można łączyć ze sobą zarówno 
w kierunku poziomym, jak i pionowym, 
tzn. w pozycji leżącej, stojącej lub nad-
stawiane. Wielkowymiarowe deskowa-
nia umożliwiają w krótkim czasie zafor-
mować ściany o znacznej powierzchni. 
Jest to jedna z podstawowych zalet 
tego systemu deskowań.

Fot. 3 Kompensowanie wymiarów niemodularnych 
za pomocą belki drewnianej i zamka nastaw-
nego (NOEmega) 

Rys. 5 Zamki łączące podstawowe i kompensacyjne: a) NOEtop 2000, 
b) DOKA Framax Xlife, c) MEVA Mammut, d) PERI Trio BFD  
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Łączenie elementów w deskowaniach 
wielkowymiarowych odbywa się za 
pomocą specjalnych zamków, nazy-
wanych także przez niektórych pro-
ducentów klamrami. Rozwiązaniom 
konstrukcyjnym zamków producenci 
deskowań przypisują szczególną rolę. 
Zamki w każdym systemie deskowań 
muszą spełniać trzy następujące funk-
cje: umożliwiać łatwe łączenie dwóch 
elementów, wyrównywać wzajemne 
ustawienie płyt względem siebie oraz 
uszczelniać połączenie płyt. Ponadto 
zamki zapewniają znaczną sztywność 
utworzonemu układowi płyt. W więk-
szości systemów łączenie płyt do 

Rys. 7 Przekrój deskowania ściany z elementów 
wielkowymiarowych: a) podpory ukośne 
(zastrzały), b) wspornik pomostu roboczego, 
c) belki wyrównujące, d) barierka ochronna 

wysokości 3 m odbywa się przy użyciu 
tylko dwóch zamków. 
Prawie wszyscy producenci deskowań 
stosują dwa rodzaje zamków łączących:
■  podstawowe, łączące płyty, płyty 

z narożnikami,
■  kompensacyjne.  
Zamki podstawowe łączą dwie sąsia-
dujące płyty, płytę z narożnikiem itp. 
Zamki kompensacyjne umożliwiają 
wstawianie między płytami elementu 
kompensującego niemodularny wy-
miar długości ściany (fot. 3). Szerokość 
elementu kompensującego jest ograni-
czona.
Na rys. 5 przedstawiono zamki podsta-
wowe i kompensujące kilku producen-
tów deskowań.
W celu zapewnienia odpowiedniej 
grubości ściany (utrzymania odstępu 
obu powierzchni deskowania) i za-
chowania nieodkształcalności desko-
wania stosuje się ściągi. Podczas be-
tonowania ściągi poddawane są sile 

REKLAMA

Rys. 6 Widok ściągu DW zamontowanego w desko-
waniu: 1 – pręt ściągu, 2 – nakrętka talerzo-
wa, 3 – element dystansowy (rurka z tworzy-
wa sztucznego), 4 – stożek uniwersalny

1 3 4 2
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rozciągającej, przez ramy form prze-
noszą obciążenie wywołane parciem 
mieszanki betonowej. Komplet ściągu 
stosowany w deskowaniach ściennych 
przedstawiono na rys. 6.
Powszechnie stosowanymi elementa-
mi łączącymi obie ściany deskowań są 
ściągi śrubowe typu DYWIDAG (DW). 
Ściągi DW spełniają wytyczne określo-
ne w normie DIN 18216 – Ściągi do 
deskowań (Schalungsanker für Beton-
schalungen). 
Element dystansowy, który oprócz za-
pewnienia właściwej grubości ściany 
umożliwia właściwe dociśnięcia ścią-
gów, składa się ze stożków z tworzywa 
sztucznego i rurki dystansowej, przy-
ciętej na odpowiednią długość. Po roz-
deskowaniu rurka pozostaje w zabeto-
nowanej konstrukcji, natomiast stożki 
są z niej usuwane. W nowoczesnych 
systemach wielkowymiarowych pręty 
spinające DW przechodzą przez spe-
cjalnie ukształtowane tulejki w kształ-
cie stożka. Umożliwia to deskowanie 
jednostronnych i dwustronnych ścian 
ukośnych, np. Mammut 350. 
W ostatnich latach PERI wprowadzi-
ło nowy system deskowań wielko-
wymiarowych Maximo ze ściągiem 
stożkowym MX (fot. 4). Rozwiązanie 
to umożliwia wykonanie deskowania 
ścian bez użycia rurek dystansowych 
i stożków. Obsługa ściągów może od-
bywać się z jednej strony. Dopuszczalna 
siła rozciągająca ściągu MX wynosi 90 
kN. Przedstawione rozwiązanie pozwa-
la oszczędzić materiał i istotnie przyczy-
nić się do oszczędności czasu podczas 
montażu i demontażu ściągów.

Nowe normy europejskie dotyczące sys-
temów deskowań i rusztowań wyraźnie 
zaostrzają wymogi dotyczące bezpie-
czeństwa pracy na budowie. Częścią 
składową deskowań ścian wysokich są 
pomosty pośrednie do obsługi punktów 
kotwiczenia. Odległość pomiędzy po-
mostami nie może być większa niż 3 m. 
W celu utrzymania deskowania w pro-
jektowanym położeniu stosuje się pod-
pory ukośne zwane także zastrzałami. 
Ich zadaniem jest podpieranie, rekty-
fi kacja i zabezpieczanie przed zmia-
nami położenia pionowych deskowań 
monolitycznych konstrukcji budow-
lanych. Podpory ukośne przenoszą 
przede wszystkim siłę rozciągającą 
i ściskającą powstałą w wyniku parcia 
wiatru na płyty deskowania. Komplet 
podporowy składa się z górnej podpo-
ry ukośnej (zastrzału), dolnej podpory 
ukośnej (rozpory), głowic mocujących 
do żeber funkcyjnych oraz stopy prze-
gubowej [11].
W zależności od producentów pod-
pór spotykamy różne rozwiązania 
szczegółów połączeń podpór za-
równo z elementami deskowań, jak 
i z podłożem.
Elementami systemu deskowanio-
wego są również pomosty robocze 
(rys. 7). Umożliwiają one bezpieczne 
wykonywanie robót betoniarskich oraz 
dostęp do elementów wyposażenia 
deskowań w celu ich montażu i de-
montażu. Dopuszczalne obciążenie  
pomostu wynosi 1,5 kN/m2. W syste-
mach deskowań wielkowymiarowych 
mają zastosowanie przeważnie go-
towe pomosty roboczo-betoniarskie 

o długości 270 cm. Są one zawiesza-
ne za pomocą żurawia na płytach od 
góry, z zaczepami zabezpieczającymi 
się samoczynnie. 

Zakończenie
Ciągle rosnące wymagania zawar-
te w normach i instrukcjach [3, 13], 
a także wymagania klientów w zakresie  
jakości (wykończenia) powierzchni be-
tonu, wysokich wymagań dotyczących 
tolerancji geometrycznych formowa-
nych elementów zmuszają producen-
tów deskowań do doskonalenia swoich 
produktów i poszukiwania coraz bar-
dziej innowacyjnych rozwiązań. No-
woczesne deskowania, łącząc w sobie 
zalety różnych materiałów (tworzyw 
sztucznych, stopów aluminium o du-
żej wytrzymałości, stali), pozwalają na 
spełnienie rygorystycznych wymagań 
normowych oraz wymagań klientów. 
Poza tym są wydajne i bezpieczne.  
Każdy z producentów dostarcza in-
strukcję montażu i demontażu danego 
systemu deskowań. Zawarte są w nich 
wszystkie informacje i wskazówki słu-
żące bezpiecznemu, prawidłowemu, 
szybkiemu i ekonomicznemu zastoso-
waniu danego systemu deskowań na 
placu budowy.
Omawiane systemy deskowań ramo-
wych wielkowymiarowych są drogie 
w eksploatacji, z tego też względu 
pożądane jest, aby wykorzystanie de-
skowań na budowie było optymalne. 
Producenci deskowań posiadają bazy 
danych dotyczące rozwiązań systemo-
wych, które w zależności od projektu 
i wymagań mogą znaleźć racjonalne 
zastosowanie u klienta. Ponadto mają 
programy informatyczne umożliwia-
jące zaprojektowanie optymalnego 
rozwiązania wraz ze szczegółowym 
zestawieniem elementów; programy 
te pozwalają na dokładną wizualizację 
proponowanych rozwiązań.
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Przed startem 
Budowa drapacza chmur jest bardzo skom-
plikowanym przedsięwzięciem i z tego po-
wodu zaczyna się znacznie wcześniej niż 
budowa zwykłego domu mieszkalnego. 
Dotyczy to nie tylko samej konstrukcji, ale 
niejednokrotnie też dostawców technolo-
gii i sprzętu potrzebnego do realizacji. Nie-
malże każdy taki projekt wymaga od nich 
indywidualnego podejścia. 
Po wykonaniu koncepcji architektonicznej, 
ale jeszcze w trakcie powstawania doku-
mentacji konstrukcyjnej, inżynierowie 
powinni przewidzieć np. rodzaj urządzeń 
stosowanych do budowy. Konstrukcja 

Truizmem jest, że budownictwo to jedna z podstawowych gałęzi 
gospodarki. Jasne jest również, że w najbliższej przyszłości 
zmniejszona zostanie ilość funduszy przeznaczonych na bu-
dowę dróg, co wzbudza poważne obawy o kondycję całego 
przemysłu. Część środków zostanie przekazana na inwestycje 
w innych obszarach, jednak spowolnienie wydaje się być nie-
uniknione. W takim czasie aspiracje Warszawy, by zostać cen-
trum finansowym krajów wschodniej Europy, mogą przyczynić 
się do wzrostu popytu na budownictwo wysokie. mgr inż. Michał Fabijanek

Przygotowanie wysokiej inwestycji

budynku musi przenieść obciążenia wy-
wierane przez zamontowane urządzenia. 
Ich rodzaj i konstrukcja będzie zależeć 
od tego, w jakiej technologii będziemy 
budować nasz budynek. Niemożliwe jest 
zatem oddzielenie etapów projektowa-
nia konstrukcji oraz ustalenia technologii 
i harmonogramu budowy. Choć jest to 
oczywiste, zdarza się, że brak takich zało-
żeń powoduje znaczne wydłużenie pro-
jektowania budynku.

Sposób budowy 
Po wydarzeniach z 11.09.2001 r. świat 
zwrócił większą uwagę na rodzaj 

materiałów wykorzystywanych do bu-
dowy. Do wielu czynników branych do-
tąd pod uwagę doszło kilka, o których 
wcześniej nie myślano, jak na przykład 
odporność konstrukcji na ekstremalne 
temperatury. Beton monolityczny i pre-
fabrykaty znalazły szersze zastosowanie, 
otwierając nowe obszary działalności 
wielu fi rmom dostarczającym materiały 
i sprzęt. Jednakże te nowe wyzwania 
zmusiły fi rmy do rozwijania technologii 
budowy takich obiektów.
Obciążenia ruchowe wywierane na kon-
strukcję budynku są skomplikowanym za-
gadnieniem również dla fi rmy szalunko-
wej. Na początek musimy ustalić, w jaki 
sposób będzie budowany trzon budynku. Szalunki dźwigarowe Top50 na trzonie budowanym razem z poniższym stropem

Alternatywne metody budowy trzonu i stropów 
wieżowca

Ściana

Strop

Strop

Ściana
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Najczęściej stosowanym wariantem jest 
budowa trzonu budynku z wyprzedze-
niem kilku kondygnacji w stosunku do 
stropów poszczególnych poziomów. 
Umożliwia to zastosowanie katalogo-
wych rozwiązań systemów wspinających 
i samowspinających. W ten sposób plac 
budowy dzielimy na dwie części, wyma-
gające na ogół osobnych ekip, ale również 
uniezależniamy postęp prac przy zalewa-
niu stropów od terminowego oddawania 
kolejnych etapów trzonu. Innym wyjściem 
jest zalewanie ścian trzonu niemalże jed-
nocześnie ze stropem znajdującym się 
bezpośrednio pod nimi. Zmniejszamy 
wtedy ilość rusztowań, ale ściśle związu-
jemy postęp budowy stropów z budową 
rdzenia budynku.

Jak zaszalować trzon… 
Następnym krokiem będzie ustalenie spo-
sobu przestawiania rusztowań podpie-
rających deskowania ścian trzonu. Jeśli 
wybierzemy system przenoszony dźwi-
giem, zdejmowany z konstrukcji budyn-
ku, nie będzie możliwości przestawiania 
deskowań przy większych podmuchach 
wiatru. Drugim „biegunem technologii” 
jest rusztowanie samowspinające. Dzięki 
niemu dźwig w ogóle nie bierze udziału 
w przestawianiu deskowań. Dzieje się 
to za pomocą systemu hydraulicznego. 
Rozwiązanie jest droższe, ale pozwala 
oszczędzić czas pracy dźwigu. 
W przypadku trzonów opłaca się stoso-
wać deskowania dźwigarowe. Koszt jed-
norazowy projektowania, montażu oraz 
pokrycia szalunku sklejką jest dość duży 
i ich stosowanie w większości przypad-
ków jest mniej opłacalne niż szalunków 
ramowych. Jednak trzon budynku wy-
sokiego ma zawsze na tyle powtarzalną 

Szalunki ramowe Doka i rusztowanie samowspinające 
na trzonie budowanym z wyprzedzeniem

Osłona wiatrowa Doka zabezpieczająca budowę 
i dźwig do przestawiania sprzętu TLS

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32 
05-220 Zielonka

tel. +48 22 771 08 00
fax +48 22 771 08 01
http://www.doka.pl

geometrię, że koszty początkowe roz-
kładają się na wiele przełożeń tego sa-
mego szalunku. Koszt dzierżawy takiego 
sprzętu jest natomiast tak niski, że dość 
szybko osiągamy moment zrównania się 
kosztów obu technologii. Przyjmuje się, 
że przy 6-miesięcznym okresie dzierżawy 
szalunków opłaca się stosować deskowa-
nia dźwigarowe, a opłacalność ta rośnie 
ze wzrostem wysokości i czasu budowy. 

…a jak pozostałe elementy? 
Rodzaj deskowania stropów i pozosta-
łych elementów konstrukcji budynku (np. 
słupów, belek obwodowych) należy do-
stosować do technologii budowy stropu, 
harmonogramu wykonania kolejnych 
taktów i kondygnacji, rodzaju zbrojenia 
itp. Wiadomo, że deskowania panelowe 
umożliwiają rozszalowanie stropu bez ko-
nieczności zdejmowania jego podparcia, 
jednakże są znacznie droższe i wymagają 
zachowania ścisłego reżimu technologicz-
nego. Systemy dźwigarowe są tańsze, lecz 
w większości przypadków muszą pozo-
stawać pod stropem do uzyskania przez 
niego odpowiedniej nośności. Innym bez-
piecznym rozwiązaniem przyspieszającym 
obsługę deskowania są stoliki stropowe 
i z tego powodu warto rozważyć ich sto-
sowanie. Niektóre technologie stropów 
wręcz wymuszają zastosowanie konkret-
nych rozwiązań. Na przykład strop spręża-
ny uzyskuje nośność po wykonaniu sprę-
żenia, co powoduje, że musi być podparty 
do zakończenia tego procesu. 

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim 
Jednym z najważniejszych tematów, któ-
re trzeba wziąć pod uwagę, jest sprawa 
zabezpieczenia placu budowy. Prawo 
wymaga stosowania osłon zabezpie-
czających całe kondygnacje podczas 
wznoszenia budynków wysokich. Jednak 
konstrukcja osłony zależy ściśle od kon-
strukcji stropu. Oczywistym utrudnieniem 
może być konstrukcja obwodu stropu, 
np. konieczność ominięcia belki obwo-
dowej. Jednakże trzeba również pomy-
śleć o mniej oczywistych problemach. 
Czy świeży strop będzie w stanie prze-

nieść obciążenie konstrukcją osłony? Czy 
osłona nie utrudni przestawiania desko-
wań i materiałów lub procesu montażu 
albo sprężania stropu? 

Przygotowanie to podstawa 
Te kilka zagadnień wyjętych z metodo-
logii doboru szalunków pokazuje, jak 
skomplikowany może być proces opra-
cowania technologii budowy wysokich 
obiektów. Z doświadczeń fi rmy Doka 
wynika, że zagadnień, które należy 
wziąć pod uwagę, jest znacznie więcej, 
a stopień ich skomplikowania przekra-
cza przedstawioną tu argumentację. Na 
ich przykładzie jednak widać, jak ważna 
jest współpraca inwestora, architektów, 
konstruktorów, fi rmy wykonawczej i do-
stawców sprzętu już na etapie przygoto-
wania inwestycji.  

Więcej przykładów zobaczycie 
Państwo na str. 7.
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A good ventilation system in your house 
– the key to healthy and comfortable 
living environement

GLOSSARY:

living environment – środowisko/
warunki życia, otoczenie 
well-being – dobre samopoczucie
indor air quality – jakość powietrza 
wewnątrz budynków
alongside – wraz z 
exhaust fumes – spaliny
air pollution – zanieczyszczenie 
powietrza
to serve many functions – spełniać 
wiele funkcji
to supply – dostarczać
moisture – wilgoć
dust mites – roztocza
pollutant – substancja zanieczysz-
czająca środowisko
excess – nadmierny
mold – pleśń
humidity level – poziom wilgotności 
powietrza
natural (gravity) ventilation 
system – system wentylacji natural-
nej (grawitacyjnej) 
crack – szczelina
vent – tu: nawiewnik
frame – tu: framuga, ościeżnica
changeable factor – zmienny czynnik
airtightness – szczelność 
fl ow of air – przepływ powietrza
fan – wentylator
air duct – kanał wentylacyjny
exhaust ventilation – wentylacja 
wywiewna
balanced ventilation – wentylacja 
nawiewno-wywiewna
supply vent – wentylator nawiewny, 
nawiew
exhaust vent – wentylator wywiewny, 
wylot
heat recovery ventilator 
– rekuperator 
step by step – krok po kroku
to seal – uszczelnić
paint – farba
furnishings – meble, umeblowanie
installation and operating costs 
– koszty instalacji i użytkowania
capacity – tu: kubatura

Our health, comfort and well-being depends, to a large extent, on indoor 
air quality, and hence on our home’s ventilation system. Basically, while 
working, sleeping, relaxing, or simply living, we spend most of our time 
indoors, rather than out in nature. Therefore, alongside paying attention 
to exhaust fumes from vehicles or power plant emissions, we should also 
consider the problem of air pollution in our homes.

THE IMPORTANCE OF HOME 
VENTILATION
Home ventilation, that is simply 
the exchange of air,  can serve many 
essential functions. First of all, it supp-
lies fresh air to the home while, at 
the same time, removing polluted air, 
and consequently also moisture, dust 
mites, or unpleasant odors. Otherwise, 
high concentrations of pollutants in 
poorly ventilated places can cause se-
rious health problems. This is a com-
mon concern for people who suffer 
from asthma and allergies. In addition, 
excess moisture may lead to physi-
cal damage to the building or mold 
outbreak. To avoid these, homeown-
ers shall decide on such a ventilation 
system that would ensure proper ven-
tilation, provide them with fi ltered air, 
maintain proper humidity levels, and 
even reduce the heating and cooling 
costs in a building.   

DIFFERENT VENTILATION SYSTEMS
Natural ventilation, the traditional 
method of allowing fresh air to replace 
indoor air, is probably the cheapest and 
easiest to install system. Outdoor air 
enters the house through cracks, small 
holes, and vents (usually fi tted in win-
dow and door frames, or walls). Un-
fortunately, home’s natural infi ltration 
is very often ineffective as it depends 
on many changeable factors, includ-
ing building’s airtightness, outdoor 
temperatures, and wind. There is also 
the disadvantage of high costs associ-
ated with heating cold air, the amount 
of which cannot be fully controlled.        
The alternative seems to be mechani-
cal ventilation, in which the fl ow of air 
is determined by fans and air ducts. 
The system may be classifi ed as exhaust 
or balanced ventilation. The former, 
typically based on the use of a single 
fan connected to ducts from several 
rooms, and fi nally to a exhaust point 

in the house, is relatively simple and 
inexpensive to install. The latter is defi -
nitely more expensive – both to install 
and to operate. It usually has two fans 
and two duct systems, what ensures 
an optimal distribution of fresh air in 
a house. A typical balanced ventilation 
system is designed so that supply vents 
are placed in bedrooms and living 
rooms, and exhaust vents are in rooms 
where moisture and pollutants are of-
ten generated (kitchens, bathrooms). 
The system, if additionally equipped 
with heat recovery ventilator, is consid-
ered the most complete and successful 
method of home ventilation.

DESIGNING A HOME VENTILATION 
SYSTEM – STEP BY STEP
  Seal the house tightly (especially 
the foundation and garage) to block 
contaminated air from entering 
the house;

  Choose such building materials, 
paints and furnishings that minimize 
emissions of pollutants;
  Choose a ventilation system for 
your home, taking into account sev-
eral factors such as: installation and 
operating costs, or the type of heating 
and cooling system to be installed;
  Determine your home’s ventilation 
requirements, depending on its ca-
pacity or the number of household 
members;
  Avoid excess ventilation as it could 
result in the increase in heating and 
cooling costs;
  Make sure that ventilation ducts are 
airtight, and that control systems 
work properly.  

Tłumaczenie – str. 74

© Elżbieta Adamczyk - Fotolia.com

Magdalena Marcinkowska
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Przyczółki mostów zinte-
growanych na fundamencie 
palowym
Kolejnym elementem podpory skraj-
nej jest ścianka zapleczna (żwirowa) 
projektowana na działające w dwóch 
płaszczyznach momenty zginające oraz 
moment skręcający. Powoduje to ko-
nieczność, podobnie jak w przypadku 
słupów/pali, stosowania dużych po-
wierzchni zbrojenia. Ponadto często 
istnieje potrzeba używania łączników 
sworzniowych na pasie górnym i dol-
nym dwuteowego  dźwigara stalo-
wego. Na pasie dolnym, ze względu 
na ograniczoną ilość miejsca, często 
stosuje się łączniki wiotkie typu pręto-
wego w miejsce sworzniowych. Należy 
zaznaczyć, że tego typu łączniki (prę-
towe) są znacznie droższe i należy je 

projektować wyłącznie w miejscach, 
w których są niezbędne. 
Transfer sił ścinających można także 
zapewnić poprzez przełożenie czę-
ści zbrojenia przez środnik dźwigara 
stalowego. Ze względu na tolerancję 
wykonania klatki zbrojeniowej otwory 
w środniku są z reguły dużo większe 
(50 mm i 75 mm) niż średnica zbroje-
nia. Typowy detal końca belki stalowej 
przedstawiono na rys. 1 i fot.  1. 
Dźwigary betonowe (najczęściej sprę-
żone) mogą zostać wyprefabrykowane 
z odpowiednim zbrojeniem kotwiącym, 
wystającym z dolnego pasa dźwigara, 
które pozwala dowiązać belkę do kon-
strukcji przyczółka bądź, jak w przy-
padku dźwigarów stalowych, belki 
mogą być wbetonowane w przyczółek 
na głębokość ok. 600 mm z prętami 

mgr inż. Tomasz Musiał
Arup Wielka Brytania, ZBM IZ

Obiekty mostowe 
z przyczółkami zintegrowanymi – cz. II

zbrojeniowymi przyczółka przełożony-
mi przez otwory pozostawione w środ-
niku belki.
Transfer sił między ścianką zaplecz-
ną a palami żelbetowymi może być 
osiągnięty dzięki typowemu detalowi 
oczepu. Z kolei transfer sił do stalowe-
go pala dwuteowego może wymagać 
wykorzystania łączników wiotkich typu 
sworzniowego w górnej części pala. Jeśli 
pal zaprojektowany jest jako wciskany, 
sworznie są montowane dopiero po 
pogrążeniu pala. Jeśli pale stalowe są 
wbudowywane jako zbrojenie sztywne 
pala, istnieje możliwość montażu sworz-
ni przed wbudowaniem dwuteownika 
w świeżą mieszankę betonową wypełnia-
jącą otwór w gruncie. Należy podkreślić, 
że w praktyce unika się montażu sworz-
ni o średnicy przekraczającej 19 mm, 
ponieważ mocowanie do pionowych 
powierzchni jest bardzo kłopotliwe. 

Fot. 1 Przepuszczenie zbrojenia oczepu przez 
środnik belki

Rys. 1 Szczegół zakończenia dźwigara stalowego w moście zintegrowanym
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Rys. 2 Alternatywny sposób mocowania sworzni na palu stalowym

Rys. 3 Szczegół uszczelnienia styku rękawa oddzielającego z oczepem

Fot. 2 Przygotowanie do zbrojenia ścianki zaplecznej – dźwigary na tymczasowych ciosach podłożyskowych

Alternatywny sposób mocowania sworz-
ni po wbudowaniu pala przedstawiony 
został na rys. 2. Rozwiązanie to polega 
na fabrycznym przyspawaniu sworzni 
do płaskownika, który z kolei mocowa-
ny jest na budowie przez spawanie do 
wbudowanego wcześniej pala.
Szczególną uwagę należy zwrócić 
na projektowanie i wykonanie rę-
kawa oddzielającego trzon pala od 
zasypki gruntowej. Oczep żelbetowy 
zwieńczający pale nie może być fi zycznie 
połączony z rękawem, by nie powodo-
wać jego przemieszczeń w gruncie wraz 
z odkształcającą się konstrukcją. Jedno-
cześnie góra rękawa musi być na tyle 
szczelna, aby zapobiegać przedostawa-
niu się zanieczyszczeń, gruntu lub/i mo-
krego betonu do pustki między kolumną 
a rękawem. Typowy szczegół takiego 
uszczelnienia pokazany jest na rys. 3.
Odnośnie do dźwigarów głównych 
– jak wspomniano wcześniej – ścianka 
zapleczna wznoszona jest w dwóch 
fazach; w pierwszej kolejności wykony-
wany jest oczep pali/kolumn, następ-
nie betonowana jest przestrzeń między 
dźwigarami (fot. 2). Aby zapewnić po-
ziom i projektowaną rzędną dźwiga-
ra, pomocne okazują się tymczasowe 
łożyska (stalowe płytki) wbetonowane 
w oczep, na których spoczywa dźwigar 
z przyspawanym do spodniej jego czę-
ści wahaczem (fot. 3). Ponieważ płytka 
łożyskowa zespolona jest z oczepem 
za pomocą zaczynu cementowego, 
pozwala to na regulację rzędnej posa-
dowienia dźwigara, różnicując grubość 
warstwy zaczynu.
Aby zapewnić stateczność dźwigarów 
na oczepie – mocuje się je za pomocą 
klamry lub spoiny do pionowego zbro-
jenia ścianki zaplecznej (fot.  4).
Stateczność skrętną dźwigara zapew-
nia się, stosując ceowe belki poprzecz-
ne lub system stężeń między parami 
dźwigarów (fot. 5). Ewentualnie moż-
na zastosować stężenia montowane 
od czoła dźwigarów. Należy jednak 
pamiętać, projektując, aby zbroje-
nie ścianki zaplecznej nie kolidowa-
ło z belkami poprzecznymi.
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Ze względu na mniejszą wartość 
momentu podporowego kotwienie 
dźwigara wymaga zastosowania 
mniejszej liczby łączników wiotkich.
Przyczółki pełnościenne najczęściej 
wykorzystuje się w jednoprzęsłowych, 
krótkich mostach zintegrowanych. 
Gdy sztywność przyczółka porów-
nywalna jest ze sztywnością przęsła, 

Fot. 3 Szczegół łożyska tymczasowego – wahacz 
przyspawany do dźwigara i oparty na płycie 
stalowej

Fot. 4 Klamra przymocowana do zbrojenia ścianki 
zaplecznej zapewniająca stateczność dźwi-
gara na oczepie

Innym sposobem na zabezpie-
czenie dźwigarów przed obrotem 
podczas betonowania jest wylanie 
płyty pomostu nad podporami w fa-
zie 1, następnie gdy beton fazy 1 
stwardnieje, wykonanie pomostu 
w przęśle. Jest to sposób prefero-
wany przez wykonawców, ponie-
waż nie wymaga zastosowania kło-
potliwych podpór tymczasowych. 
Jednak wadą tej metody jest wpro-
wadzanie dodatkowego momentu 
zginającego do węzła nad podporą. 
Moment ten powstaje od ugięcia 
dźwigara ze świeżym betonem.

Przyczółki mostów zinte-
growanych na fundamencie 
bezpośrednim
Inne rozwiązania mostów zintegrowa-
nych to rozwiązania wykorzystujące 
fundamenty bezpośrednie tj.:
■  ścianka zapleczna oparta bezpośred-

nio na gruncie, wykorzystując tzw. 
fundament poduszkowy (rys.  4) lub 

■  ścianka zapleczna oparta na funda-
mencie bezpośrednim (rys. 5). 

Te dwa rozwiązania posadowienia 
mogą być użyte wyłącznie w sytuacji, 
gdy przed fundamentem znajduje się 
stateczna skarpa zbocza/nasypu. 
Brytyjska administracja drogowa (High-
ways Agency) ogranicza możliwość 
posadowienia bezpośredniego na 
gruncie zbrojonym do obiektów o roz-
piętości przęsła nie większej niż 18 m 
(wg  BD 70/03, 2003).

Cechą poduszkowego fundamentu 
zintegrowanego jest przemieszczenie 
poziome i obrót na gruncie związany 
z pracą przęsła. Instrukcja BA 42/96 
(1996)  ogranicza dopuszczalną noś-
ność podłoża pod tego typu funda-
mentami do 50% nośności podłoża 
wyznaczonej dla zwykłych, niezinte-
growanych fundamentów bezpośred-
nich, w których nie występuje obrót 
i poślizg pod stopą. Współczynnik 
ten został wprowadzony, by ograni-
czyć prawdopodobieństwo osiadania 
gruntu podczas cyklicznych prze-
mieszczeń. Aby zmniejszyć nacisk na 
grunt rodzimy, powierzchnia pod-
stawy fundamentu powinna być 
dostatecznie duża. Jedną z metod 
zmniejszenia nacisku bez konieczności 
nadmiernego zwiększania podstawy 
fundamentu jest wymiana gruntu pod 
stopą. Pozwala to na uzyskanie więk-
szej powierzchni rozkładu nacisku na 
warstwy gruntu rodzimego.
Warto wspomnieć, że obliczenia dla 
przęsła z fundamentem poduszko-
wym są mniej złożone niż dla mo-
stów o schemacie ramy pełnej. Po-
nieważ moment od utwierdzenia 
w miejscu podparcia jest niewielki, 
jedynym dodatkowym oddziaływa-
niem w przęśle, które projektant 
musi uwzględnić, jest siła osiowa 
w dźwigarze pochodząca od zmian 
temperatury. Siła ta jest niewielka 
i rzadko jest siłą wiodącą przy wy-
znaczaniu przekrojów dźwigara. 

REKLAMA
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Rys. 4 Fundament poduszkowy

Rys. 5 Fundament bezpośredni

podpora znakomicie przeciwstawia się 
obrotowi od pełzania betonu, bez wy-
twarzania znacznego momentu zgina-
jącego lub dużych obrotów w węźle. 
Jednak im większa rozpiętość przęsła, 
tym bardziej skomplikowane efek-
ty oddziaływań sił, z którymi mamy 
do czynienia. Także parcie gruntu na 
przyczółek pełnościenny jest rozwa-
żaniem znacznie bardziej skompliko-
wanym niż dla przyczółków mostów 
z przęsłami łożyskowanymi. Wartości 
parcia zmieniają się znacznie wraz 

z przemieszczeniami przyczółka 
– można to zaobserwować, wyko-
rzystując wcześniej przedstawione 
wzory cytowane za BA 42/96(1996). 
Choć przywołany dokument określa 
również wartości współczynników 
materiałowych i obciążeniowych, nie 
informuje, jak i kiedy należy ich uży-
wać. Powodem tej niejednoznaczności 
jest fakt, że parcie gruntu jest często 
reakcją na siły generowane przez sam 
obiekt, a siły te zostały już przemno-
żone przez odpowiednie współczyn-
niki obciążeniowe – nieprawidłowe 
jest zatem stosowanie dodatkowych 
współczynników. Podane współczyn-
niki są jak najbardziej sensowne, pod 
warunkiem że zostaną użyte ostrożnie 
i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
Jedno z postanowień wyżej wymie-
nionej instrukcji jest warte szcze-
gólnej uwagi: minimalna wartość 
parcia gruntu musi być większa 
lub równa wartości Kp/3 (gdzie Kp 
– współczynnik parcia biernego). 
Mechanizm cyklicznych, niewiel-
kich przemieszczeń gruntu za przy-
czółkiem nie jest jeszcze dokładnie 
zbadany. Zakłada się, iż jego efek-
tem jest zwiększenie wartości parcia 
gruntu w funkcji czasu, co uwzględ-
niono w postaci konserwatywnej 

Fot. 5 Poprzecznica ceowa zapewniająca usztywnienie poprzeczne w czasie betonowania

minimalnej wartość współczynnika 
parcia Kp/3. Instrukcja Highways 
Agency jest dokumentem otwartym, 
poddawanym przeglądom i popraw-
kom. Wraz z postępem badań moż-
na spodziewać się również poprawki 
dotyczącej minimalnej wartości par-
cia, jaką należy uwzględnić.

Podsumowanie
Jest wiele zagadnień dotyczących 
mostów zintegrowanych, które nale-
żałoby poruszyć i którym można by 
poświęcić osobne artykuły. Na pew-
no warte uwagi są szczegóły rozwią-
zań konstrukcyjnych odpowiadające 
za trwałość, takie jak np. defl ektory 
spływu wody – proste elementy mon-
towane na pasie dolnym dźwigarów 
stalowych, których zadaniem jest od-
prowadzenie wody, zanim dopłynie do 
ściany przyczółka. W Wielkiej Brytanii 
nie projektuje się płyt przejściowych, 
ponieważ odpowiednie zagęszczenie 
dobrze dobranego gruntu zasypowe-
go gwarantuje brak charakterystycz-
nych progów najazdowych przy wjeź-
dzie na obiekt mostowy.
Mosty zintegrowane są obiektami 
bardziej złożonymi obliczeniowo niż 
tradycyjne mosty z przęsłami łożysko-
wanymi. Jednak korzyści płynące z za-
stosowania tego typu konstrukcji są 
wymierne i gwarantują zwrot ponie-
sionych nakładów w trakcie użytkowa-
nia obiektu. Wiedzą o tym doskonale 
brytyjscy inżynierowie, na co dowo-
dem są liczne mosty zintegrowane bu-
dowane wzdłuż nowych i istniejących 
szlaków komunikacyjnych.
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Prawidłowo pracujące przewody pro-
wadzą założoną ilość medium (wody, 
ścieków) przy zachowaniu neutralno-
ści dla otoczenia, w którym są pro-
wadzone, i przy minimalnej (zgodnej 
z aktualnym stanem wiedzy) uciążli-
wości eksploatacyjnej dla zarządzają-
cego sieciami. 
Przedstawiona charakterystyka na-
wiązuje do opisowego ujęcia defi nicji 
niezawodności przewodów jako wła-
ściwości obiektów charakteryzującej 
ich zdolność do pełnienia określonych 
funkcji, w określonych warunkach 
i określonym przedziale czasu [1]. 

Ujmuje ona cztery aspekty, do któ-
rych nawiązywać będą również za-
gadnienia planowania rehabilitacji 
przewodów – odpowiednią wydol-
ność hydrauliczną, stan konstrukcji, 
oddziaływanie na środowisko przy-
rodnicze oraz podatność na prowa-
dzenie efektywnej eksploatacji.
Wszelkie działania podejmowane 
przez zarządzających sieciami wo-
dociągowymi i kanalizacyjnymi wy-
chodzą z założenia utrzymania ich 
niezawodnego funkcjonowania lub 
dążą do poprawy niezawodności sieci 
w przypadku występowania defi cytów. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne należą do podstawowych 
części infrastruktury technicznej, a ze względu na rozległość 
zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania wymaga podej-
mowania skoordynowanych działań, uwzględniających zatrud-
nienie licznych specjalistów, zaangażowania wyspecjalizowane-
go sprzętu, czasu i dużych nakładów finansowych. 

dr inż. Bogdan Przybyła
Politechnika Wrocławska

Planowanie rehabilitacji technicznej 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
– wybrane zagadnienia – cz. I

Defi cyty wskazujące na zawodność 
funkcjonowania sieci mogą być różnie 
pojmowane, w zależności od grupy lu-
dzi, której dotyczą, a którzy są w jakiś 
sposób z nią związani. Jeśli wziąć pod 
uwagę np. projektantów, personel 
eksploatujący i konsumentów wody, to 
w każda z tych grup przejawiać będzie 
inne tendencje w dążeniu do ustalania 
warunków  istnienia i eksploatacji sieci 
wodociągowej.
Przewody wodociągowe i kanaliza-
cyjne ulegają uszkodzeniom, które 
są efektem błędów zachodzących na 
etapie projektowania, budowy oraz 
w trakcie eksploatacji przewodów. 
Uszkodzenia przewodów mogą mieć 
różny charakter i skutkować liczny-
mi konsekwencjami. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się pojęcia „stan 
uszkodzenia” przewodu i „typ uszko-
dzenia”, który najłatwiej skojarzyć 
z lokalnym zjawiskiem obserwowanym 
w konkretnym miejscu przewodu. Po-
jęcie stanu uszkodzenia jest bardziej 
szerokie i obejmuje również wynik 
oceny jako miarę poziomu zagroże-
nia stwarzanego przez zespół zmian 
powstałych w przewodzie do mo-
mentu przeprowadzenia badań. Spe-
cyfi czne dla uszkodzeń przewodów, 
szczególnie dla przewodów kanaliza-
cyjnych, jest występowanie sytuacji, 
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w której uszkodzony przewód może re-
alizować swoją funkcję w stanie uszko-
dzenia, który jest trudny do wykrycia, 
gdy zarządzający i korzystający z sieci 
nie odczuwają bezpośrednich nega-
tywnych efektów tego stanu. Może 
się wydawać wtedy, że przewody są 
w dobrym stanie. Również zarządza-
jący może przez długi okres ukrywać 
rzeczywistą sytuację, podczas gdy wy-
stępujące uszkodzenia powodują kon-
sekwencje o działaniu przesuniętym 
w czasie lub o wolno narastających ne-
gatywnych skutkach. Przykładem dla 
przewodów kanalizacyjnych mogą być 
nieszczelności powodujące eksfi ltra-
cję ścieków do przestrzeni gruntowej 
i stopniowe skażenie, a dla przewodów 
wodociągowych sytuacja odwrotna 
– gdy w przypadku drobnych spękań 
ścian przewodów zachodzi zjawisko 
tzw. iniekcji i związane z tym zasysanie 
wody gruntowej do wnętrza przewo-
du wodociągowego w trakcie wzrasta-
jącej szybkości przepływu wody pitnej. 
Przykładowy podział konsekwencji złe-
go stanu przewodów kanalizacyjnych 
przedstawia rys. 1, wskazując na róż-
norodność oddziaływań i na znaczenie 
prowadzenia działań dla poprawy nie-
zawodności sieci i tym samym na zna-
czenie rehabilitacji przewodów.
Ponieważ zarządzający siecią staje 
przed problemem spełnienia oczeki-
wań odbiorców w sprawie wysokości 
opłat za wodę i ścieki, szczególnie 
istotne jest, aby koszty ponoszone na 
przedsięwzięcia wodociągowe i kana-
lizacyjne nie były wyższe, niż jest to 
konieczne. Należy tu wskazać na od-
działywanie samorządów lokalnych 
oraz ich współodpowiedzialność za re-
alizację planów modernizacji i rozwo-
ju sieci infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Wynika to z ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747), 
zgodnie z którą rady gmin ustalają 
kierunki rozwoju sieci i zatwierdzają 
opracowane przez przedsiębiorstwa 
wieloletnie plany modernizacji sieci.

Rys. 1 Konsekwencje złego stanu przewodów kanalizacyjnych [2]

Planowanie rehabilitacji 
sieci 
W normie PN-EN 752:2008 [3] podaje 
się następującą ogólną defi nicję reha-
bilitacji przewodów kanalizacyjnych: 
zespół działań, których celem jest 
odtworzenie lub polepszenie funkcjo-
nowania istniejącej sieci kanalizacyj-
nej. Analogiczną defi nicję przyjmuje 
się dla przewodów wodociągowych. 
Jest to defi nicja odnosząca się do 
sieci przewodów, należy jednak pod-
kreślić, że pojęcie rehabilitacji moż-
na bezpośrednio powiązać również 
z planowanymi działaniami na okre-
ślonych odcinkach przewodów. Są to 
więc dwie płaszczyzny lub obszary 
analizy problemu i ta druga może być 
kojarzona z projektem rehabilitacji 
danego przewodu lub przewodów. 
Jednocześnie istnieje duża zależność 
między podejmowanymi w obu płasz-
czyznach działaniami. W racjonalnie 
zarządzanych systemach występuje 
wyraźna nadrzędność decyzji z pierw-
szego obszaru, tym samym szczegó-
łowe rozwiązania projektowe muszą 
odpowiadać założeniom często wie-
loletnich planów przedsiębiorstw.
W przedsiębiorstwach zarządzają-
cych sieciami wprowadza się w spo-
sób świadomy lub quasi-przypadkowy 
strategię postępowania z wadliwie 
działającymi przewodami. Można 
wymienić: strategię straży pożarnej, 

strategię obciążeniową, okresowej 
wymiany (prewencyjną), strategię 
odnowy z inspekcją (w tym pro-
gnozowaną). Są to konwencjonalne 
strategie rehabilitacji technicznej 
przewodów, które zostały opisane 
m.in. w [2]. Strategie te mają swoje 
zalety i wady, niektóre jednak uważa 
się za nieodpowiadające obecnym 
standardom. Na przykład strategia 
straży pożarnej zakłada – uogólnia-
jąc – podejmowanie działań dopie-
ro po wystąpieniu jednoznacznego 
uszkodzenia w przewodach, jako 
reakcja na to uszkodzenia. Stosowa-
nie (często przypadkowe) takiej stra-
tegii skutkuje zasadniczo największą 
częstotliwością awarii, również tak 
spektakularnych, jak nieoczekiwane 
zapadnięcia jezdni lub zalania i pod-
topienia przy pękniętych rurociągach 
magistralnych. Na ogół nie można 
wykluczyć występowania ekstremal-
nych zdarzeń przy stosowaniu in-
nych strategii, jednak prawdopodo-
bieństwo tego jest minimalizowane. 
Obecnie za podstawowe, szcze-
gólnie dla sieci kanalizacyjnych, 
można uważać strategie odnowy 
z inspekcją lub prognozowane 
strategie odnowy z inspekcją, 
które mogą być dalej różnicowane 
przy uwzględnieniu szczegółowych 
kryteriów lub założeń. Jako kryteria 
różnicujące wymienić należy:
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■  kryterium kapitałowe, związane 
z utrzymaniem założonej wartości 
substancji budowlanej sieci;

■  kryterium realizacji zewnętrznych 
wymagań prawnych ustalanych dla 
różnych części sieci;

■  kryterium oparte na założeniu 
wspólnych działań z innymi bran-
żami zarządzającymi infrastrukturą 
techniczną jednostek osadniczych;

■  kryterium zachowania założonego 
stanu przewodów, wynikającego 
z dokonanej oceny.

Wymienione podgrupy (traktowane 
jako warianty strategii odnowy z in-
spekcją) ujmowane są szczegółowo 
przez niemiecką wytyczną [4]. Należy 
tu wyjaśnić, że pojęcie „odnowa prze-
wodów” jest równoważne pojęciu ich 
rehabilitacji technicznej. W wycofanej 
już wersji normy PN-EN 752 z 2001 r., 
w tłumaczeniu angielskiego rehabili-
tation użyto nieprawidłowo terminu 
modernizacja. Aktualna zaś wersja 
normy PN-EN 752 [3] nie doczekała się 
na razie polskiego tłumaczenia.
Realizacja strategii odnowy z inspekcją 
bazuje na jej trzech zasadniczych ele-
mentach:
■  optymalizacji kontroli systemu,
■  klasyfi kacji uszkodzeń i ocenie stanu 

przewodów,

■  planowaniu na podstawie wyników 
oceny skali i przedziału czasowego 
rehabilitacji odcinków sieci.

Ujęcie zagadnienia w trzech podpunk-
tach jest oczywiście uproszczeniem, 
jednak przedstawia zasadniczą ideę 
– planowanie rehabilitacji odbywa 
się odpowiednio do wyników inspek-
cji, dających informację o aktualnym 
stanie przewodów i co ważniejsze 
pozwalających na prognozowanie 
zmian tego stanu w przyszłości. 
Jednym z pierwszych etapów opraco-
wania planu rehabilitacji jest określe-
nie docelowych wymagań funkcjonal-
no-użytkowych, które są grupowane 
pod kątem kryteriów hydraulicznych, 
higienicznych i zdrowotnych, śro-
dowiskowych i konstrukcyjnych. Do-
datkowo uwzględnia się zachowanie 
bezpieczeństwa pracowników prowa-
dzących eksploatację sieci oraz inne 
zagadnienia strategiczne – związane 
na przykład z zagrożeniem działania-
mi określanymi jako terrorystyczne. 
Wymagania funkcjonalno-użytkowe, 
jakie musi spełniać sieć po przepro-
wadzeniu odnowy, zawarte są w PN-
-EN 752:2008 [3] (dla kanalizacji) 
i PN-EN 805:2002 [5] (dla wodo-
ciągów). Wszelkie zalecenia poda-
wane w normach należy odnieść do 

wymagań prawnych obowiązujących 
w kraju (jak wiadomo, normy same 
z siebie nie są obowiązkowe do sto-
sowania). Przykładowy zestaw mini-
malnych wymagań dla przewodów 
wodociągowych zestawionych w [6] 
zawarto w tabeli. 
W normie [3] przedstawiono szcze-
gółowy schemat blokowy procedury 
planowania i realizacji odnowy syste-
mów kanalizacyjny – rys. 2. Wskazuje 
on wyraźnie na cztery podstawowe 
kierunki badań stanu sieci, które to 
badania mają się zakończyć oceną 
i porównaniem wyników oceny z za-
kładanymi wymaganiami funkcjonal-
no-użytkowymi.
Prowadzenie systematycznej kontroli 
stanu sieci należy do głównych za-
sad prawidłowej ich eksploatacji. Ba-
dania są prowadzone dla dokonania 
oceny stanu przewodów, która ukie-
runkowana jest na trzy podstawowe 
zagadnienia:
■  ocenę właściwości hydraulicznych 

sieci,
■  ocenę ich wpływu na środowisko 

i zdrowie ludności,
■  ocenę stanu konstrukcji i jej 

trwałości.
W ramach tzw. dozorowania przewo-
dów wyróżnia się kontrole rutynowe 

Tab.  Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla poddawanych rehabilitacji systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi (w nawiasach podano odpowiednie 
punkty normy) [6]

Rodzaj wymagań Wymagania wg normy PN-EN 805

Hydrauliczne Należy określić obecne i prognozowane zapotrzebowanie na wodę (5.3.1)
Przewody magistralne, rozdzielcze i przyłącza wodociągowe należy wymiarować tak, aby zapewnić 
maksymalną założoną prędkość przepływu, z uwzględnieniem określonej jakości świadczonych usług (8.3.1)
Przepustowość przewodów rozdzielczych powinna być wystarczająca do dostarczenia wody do celów 
przeciwpożarowych (8.3.2.4)

Hydrauliczne i higieniczne Minimalizować stagnację wody (5.1.4)

Higieniczne Systemy wodociągowe zabezpieczone przed przepływem zwrotnym (5.1.3)
Bezpośrednie połączenie różnych systemów wody do picia dopuszczalne tylko wtedy, gdy właściwości 
wód są zbliżone i nie nastąpi pogorszenie ich jakości (5.1.5)

Higieniczne i strukturalne Materiały i elementy spełniające odpowiednie wymagania i które nie wpływają na pogorszenie jakości 
wody (5.1.2)

Konstrukcyjne Systemy powinny być projektowane na okres funkcjonowania przynajmniej 50 lat (5.2)
Prace dotyczące napraw, renowacji lub wymiany należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. 
W przypadku napraw lub renowacji projektowany okres trwałości może być krótszy niż 50 lat (7)
Rurociąg należy projektować na wytrzymałość w warunkach nieustalonych przy ciśnieniu 80 kpa 
poniżej atmosferycznego (8.4.1)

Bezpieczeństwa i eksploatacji Szczególną uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu systemów zaopatrzenia w wodę ze względu na 
ataki terrorystów, wandalizm lub inne nielegalne działania (5.4)
Należy określić ciśnienie projektowe. Należy wziąć pod uwagę próbę ciśnieniową (8.4.1)
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Rys. 2 Schemat blokowy modernizacji systemów kanalizacyjnych wg PN-EN 752

Rys. 3 Zależność kosztów odnowy systemu od krotności kontroli: KO – koszt odnowy, KK – koszt kontroli, 
KNS – koszt niesprawnego działania systemu, i – krotność kontroli [2]

(bieżące), kontrole szczegółowe oraz 
kontrole specjalne. Badania odbio-
rowe przewodów oddawanych do 
eksploatacji klasyfi kowane są oddziel-
nie, mimo że mogą wykorzystywać te 
same metody diagnostyczne. Kontrole 
rutynowe, o najmniejszej dokładno-
ści, przeprowadzane są z największą 
częstotliwością w stałych odstępach 
czasu, kontrole szczegółowe, o więk-
szym współczynniku dokładności, 
prowadzone w odstępach czasu bę-
dących wielokrotnością odstępów 
czasu stosowanych przy kontrolach 
rutynowych. Dzięki odpowiedniemu 
zaplanowaniu tych badań tworzy się 
całościowe programy kontroli sieci, 
będące podstawowym narzędziem 
pozyskiwania zbiorów informacji dla 
rozpoznawania i śledzenia zmian za-
chodzących w przewodach.
Badania specjalne (ekspertyzowe) pro-
wadzone są losowo i interwencyjnie, 
gdy wyniki przeglądów rutynowych 
i specjalnych nie przyniosły oczekiwa-
nych efektów. Są to najczęściej ba-
dania ekspertyzowe realizowane na 
potrzeby zaplanowania rehabilitacji 
technicznej konkretnych odcinków 
przewodów.
Dane uzyskiwane w wyniku prowadze-
nia kontroli sieci wraz z przeprowa-
dzonymi na ich podstawie analizami 
(ocena stanu) gromadzi się w kompu-
terowych bazach danych. Uzupełnio-
ne o dane inwentaryzacyjne i eksplo-
atacyjne, w tym w formie grafi cznej 
(schematy, rysunki, plany sieci), stano-
wią tzw. kataster sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej. 
Dzięki tworzeniu cyfrowych planów 
sieci wraz powiązanymi bazami danych 
(tzw. geografi czny system informacji 
(GIS) jako forma katastru sieci) zarzą-
dzający siecią uzyskuje łatwy dostęp 
do informacji, która dotychczas była 
bardzo rozproszona. Nawiązując do 
planowania rehabilitacji przewodów – 
przykładowo uzyskuje się prezentację 
sieci z oznaczeniem potrzeb (pilności) 
przeprowadzenia działań naprawczych 
dla jej poszczególnych fragmentów. 
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Uogólniając, prowadzenie systema-
tycznych badań przewodów (progra-
mowej kontroli) wraz z prawidłowym 
zarządzaniem wynikami jest działa-
niem kosztownym i wymagającym 
odpowiedniej kultury technicznej. Jest 
jednak obecnie standardem zarządza-
nia systemami wodociągowymi ka-
nalizacyjnymi. Rysunek 3 przedstawia 
typowe (teoretyczne) zależności mię-
dzy kosztami prowadzenia kontroli, 
kosztami odnowy i kosztami wadliwe-
go działania systemu. Wskazuje też na 
możliwość poszukiwania rozwiązań 
optymalnych również w tym zakresie.

Uwaga: W części II: Planowanie reha-
bilitacji przewodów.
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Nasze zdrowie, komfort i dobre samopoczucie 
zależy w dużym stopniu od jakości powietrza 
w naszym domu, a co za tym idzie – od 
rodzaju stosowanego w nim systemu 
wentylacji. Zasadniczo, pracując, śpiąc, 
odpoczywając, czy po prostu mieszkając, 
większość czasu spędzamy nie na łonie natury, 
a wewnątrz budynków. Dlatego też, wraz 
z uwagą, jaką poświęcamy kwestiom spalin 
samochodowych i fabrycznych, powinniśmy 
również zastanowić się nad problemem 
zanieczyszczeń powietrza w naszych domach. 

Znaczenie wentylacji w domu
Domowa wentylacja, czyli po prostu wymiana 
powietrza, może spełniać wiele funkcji. Przede 
wszystkim dostarcza świeże powietrze do 
wnętrza domu, jednocześnie usuwając z niego 
powietrze zużyte, a w rezultacie także wilgoć, 
roztocza czy przykre zapachy. W innym wypadku 
wysokie stężenie substancji zanieczyszczających 
w słabo wentylowanych pomieszczeniach może 
spowodować poważne problemy zdrowotne. 
Powody do niepokoju mają szczególnie osoby 
cierpiące na astmę i alergicy. W dodatku 
nadmiar wilgoci może doprowadzić do 
uszkodzenia budynku lub pojawienia się 
pleśni. Aby tego uniknąć, właściciele domów 
powinni zdecydować się na taki system 
wentylacji, który zapewni odpowiedni przepływ 
powietrza, jego fi ltrację, utrzyma odpowiedni 
poziom wilgotności, a nawet zredukuje koszty 
ogrzewania i chłodzenia budynku.

Różne systemy wentylacji
Wentylacja naturalna – tradycyjna metoda 
wymiany powietrza zużytego na świeże – to 
prawdopodobnie najtańszy i najprostszy 
w instalacji system. Powietrze z zewnątrz wpływa 
do domu przez szczeliny, małe otwory, oraz 
nawiewniki (zwykle montowane we framugach 
okien i drzwi lub w ścianach). Niestety, taka 
naturalna infi ltracja jest często nieskuteczna 
w działaniu, jako że zależy od wielu zmiennych 
czynników, w tym szczelności budynku, 
temperatury zewnętrznej oraz wiatru. Wadą 
systemu są również wysokie koszty związane 
z ogrzewaniem napływającego zimnego 
powietrza, którego ilości nie da się w pełni 
kontrolować.         
Alternatywą zdaje się być wentylacja 
mechaniczna, w której przepływ powietrza 
wymuszają wentylatory oraz kanały 
wentylacyjne. Wyróżnia się tu wentylację 
wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Ta 
pierwsza, polegająca zwykle na zastosowaniu 
jednego wentylatora połączonego z kanałami 
wentylacyjnymi z różnych pomieszczeń 
i ostatecznie z kanałem wyciągowym, jest 
stosunkowo prosta i niedroga w instalacji. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna jest na pewno 
droższa – zarówno jeśli chodzi o jej instalację, jak 
i użytkowanie. Zazwyczaj składa się ona z dwóch 
wentylatorów i dwóch kanałów wentylacyjnych, 
co zapewnia optymalną dystrybucję świeżego 
powietrza w domu. Typowa wentylacja 

nawiewno-wywiewna jest zaprojektowana tak, 
by nawiew zlokalizowany był w sypialniach 
i salonach, a wyloty w często zanieczyszczonych 
lub wilgotnych pomieszczeniach (kuchnie, 
łazienki). Taki system, wyposażony dodatkowo 
w rekuperator (element do odzysku ciepła), 
uważany jest za najbardziej kompletną 
i najskuteczniejszą metodę wentylacji domu. 

Projektowanie domowego systemu 
wentylacji – krok po kroku
■   Uszczelnij dokładnie dom (szczególnie 

fundamenty i garaż), aby nie dopuścić do 
przemieszczania się zanieczyszczonego 
powietrza do domu;

■   Wybierz takie materiały budowlane, farby 
i umeblowanie, które ograniczają emisję 
substancji zanieczyszczających;

■   Wybierz system wentylacji dla twojego domu, 
biorąc pod uwagę kilka czynników, jak na 
przykład koszty instalacji i użytkowania czy 
rodzaj systemu grzewczo-chłodniczego, 
który będzie zainstalowany;

■   Określ wymagania wentylacyjne dla twojego 
domu, w zależności od jego kubatury lub 
liczby domowników;

■   Unikaj nadmiernej wentylacji, co mogłoby 
skutkować wzrostem kosztów ogrzewania 
i chłodzenia;   

■   Upewnij się, że kanały wentylacyjne są 
szczelne, a układy sterowania działają 
poprawnie.
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Szansa na skuteczniejsze dochodzenie 
zaległych należności przez biura projektowe 

W marcu br. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu 
cywilnego. Umowy o roboty budowlane miałyby zostać za-
stąpione szerszą kategorią umów w procesie budowlanym, 
co zrównałoby pozycję dostawców oraz biur projektowych 
z pozycją podwykonawców (mających możliwość uzyska-
nia gwarancji zapłaty od inwestora) i umożliwiło bardziej 
skuteczne dochodzenie zaległych należności.

Źródło: www.sejm.gov.pl
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Fałszowanie świadectw odbioru dla stali zbrojeniowej
oraz związane z tym konsekwencje dla wykonawcy

W ostatnim czasie zaobserwowano wśród dystrybutorów stali 
zbrojeniowej bardzo niepokojące przypadki podrabiania świadectw 
odbioru, tzw. atestów, które służą jako dokument odbioru materia-
łu na budowie. Problem jest bardzo poważny, ponieważ materiał 
dostarczony z fałszywym lub niekompletnym dokumentem odbioru 
jest niewiadomego pochodzenia i istnieje ryzyko, iż nie został cer-
tyfi kowany zgodnie z Ustawą o wprowadzeniu wyrobów budow-
lanych do obrotu, a jego parametry wytrzymałościowe oraz skład 
chemiczny nie zostały potwierdzone w żadnych badaniach.
Dlatego wykonawcy konstrukcji powinni zwrócić szczególną 
uwagę na materiał dostarczany na budowę oraz dokumen-
ty odbioru, które są do niego dołączane. Należy pamiętać, iż 
zgodnie z prawem budowlanym wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia, czy wyrób użyty przez niego w konstrukcji zo-
stał wprowadzony do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, a więc był certyfi kowany na zgodność z odpo-
wiednią normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli podczas kontroli 
okaże się, iż dostarczony na budowę materiał jest niezgodny 
z opisem w dokumentacji, w najlepszym wypadku oznaczać to 
może spore opóźnienia w pracach budowlanych, w najgorszym 
zaś katastrofę budowlaną i odpowiedzialność karną wykonaw-
ców i innych osób uczestniczących w obrocie taką stalą.

Dokumenty odbioru, które powinny być dołączane 
do każdej dostawy stali zbrojeniowej, to:
1.  Dowód dostawy, który zawiera dane handlowe (nr klienta, 

nr zamówienia), nazwę wyrobu, gatunek stali, ilość i dane 
dotyczące wiązek (numer i waga każdej wiązki), wymiary 
(średnice i długości), numery wytopów oraz całkowitą wagę 
dostarczanego materiału.

2.  Świadectwo odbioru – potocznie zwane atestem – które 
zawiera m.in. następujące informacje:

■  nazwę i adres zamawiającego (pierwszego kupującego 
od producenta),

■  numer dowodu dostawy (do jednego dowodu dostawy może 
być dołączonych kilka atestów) i inne dane dotyczące zamó-
wienia,

■  nazwę wyrobu,
■  gatunek stali,
■  numery norm i aprobat technicznych, których wymagania są 

spełnione przez wyrób oraz numer i datę odpowiedniej de-
klaracji zgodności,

Fot. 1 Stal EPSTAL ma etykietę zawierającą informacje niezbędne do identyfikacji 
prętów. Etykieta jest przytwierdzona do każdej wiązki prętów dostarczonej 
na budowę

Fot. 2 Stal EPSTAL ma napis „EPSTAL” nawalcowany na prętach, dzięki czemu jest 
jednoznacznie rozpoznawalna i łatwa w identyfikacji na budowie

■  numer wytopu,
■  skład chemiczny każdego wytopu (wszystkie pierwiastki wy-

magane prawem),
■  wyniki próby rozciągania każdego wytopu,
■  wyniki badania zginania z odginaniem,
■  numery certyfi katów zgodności i innych certyfi katów, przy-

znanych producentowi na dany wyrób.
Podczas odbioru materiału na budowie należy bardzo do-
kładnie sprawdzać wszystkie dokumenty odbioru. Szczególną 
uwagę powinno się zwrócić na bardzo niewyraźne kopie doku-
mentów, cenę wyrobu niższą od rynkowej, dokumenty niekom-
pletne, w których nie podano wszystkich informacji wymaga-
nych przez Ustawę o wyrobach budowlanych. Bardzo częstym 
przypadkiem jest usunięcie przez nieuczciwego sprzedawcę na-
zwy i adresu pierwszego zamawiającego (kupującego materiał 
od producenta) i pozostawienie pustego miejsca lub przybicie 
pieczątki innej fi rmy. Zdarza się również, iż w tabeli składu che-
micznego brakuje danych na temat niektórych pierwiastków, 
których podanie jest wymagane prawem.
Należy również uważnie przyjrzeć się dostarczonej stali zbroje-
niowej. W celu szybkiej, wstępnej weryfi kacji materiału na bu-
dowie powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na:
■  wzór użebrowania, charakterystyczny dla danego gatunku 

stali, opisany szczegółowo w stosownej aprobacie technicz-
nej lub normie,

■  w przypadku stali EPSTAL – sprawdzić, czy na prętach znajdu-
ją się nawalcowane napisy EPSTAL,

■  numer danego producenta, który jest nanoszony na pręty 
poprzez pogrubienie odpowiednich żeber.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na na-
szą stronę internetową www.cpjs.pl lub do bezpośredniego 
kontaktu z naszym biurem:

Centrum Promocji Jakości Stali
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

tel.: +48 22 630 83 76, tel./fax: +48 22 630 83 75
e-mail: biuro@cpjs.pl

www.cpjs.pl
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l iteratura fachowa

PODSTAWY BEZWYKOPOWEJ REHABILITACJI TECHNICZNEJ PRZEWODÓW 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

A. Kolonko, W. Kujawski, B. Przybyła, A. Roszkowski, S. Rybarski

Wyd. 1, str. 215, oprawa twarda, ARSPOL, Bydgoszcz 2011. 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” opracowała standard, który w sposób usystematyzowany 

przybliża możliwości korzystania z technologii bezwykopowej rehabilitacji sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych. Autorzy opisują wszystkie etapy inwestycji, dają 

wskazówki o charakterze technicznym, informacje dotyczące kosztów i źródeł pozyskiwania fun-

duszy. W załączniku bardziej szczegółowo zostały ukazane wybrane metody rehabilitacji przewo-

dów wraz z ilustracjami.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEDŁUG EUROKODU 2 
I NORM ZWIĄZANYCH, T. 3

Włodzimierz Starosolski

Wyd. 4, str. XXIV+670, oprawa miękka i twarda, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

W tym tomie autor przedstawia: zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, także ścian opo-

rowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obli-

czanie i konstrukcję szczegółów konstrukcji żelbetowych (np. naroży i skrzyżowania prętów, wspor-

ników, otworów), projektowanie fundamentów oraz posadzek przemysłowych.

Wydanie 4 zostało znacznie poszerzone i uzupełnione, m.in. o zalecenia znajdujące się w Eurokodzie 

2 i normach związanych, przy czym normy PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO zostały potraktowane jako 

podstawowe, choć omówione są także zalecenia dotychczasowych Polskich Norm. Uwagę zwraca 

znaczna liczba ilustracji.  

Podręczniki prof. Starosolskiego są polecane zarówno dla inżynierów budowlanych, jak i studentów.

STALOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE NAPOWIETRZNYCH 
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Projektowanie według norm europejskich

Zbigniew Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik

Wyd. 1, str. 232, oprawa broszurowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012. 

Autorzy opisują zasady projektowania kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii wyso-

kiego napięcia i aktualne wymagania wynikające ze stosowania norm europejskich PN-EN. W pierw-

szym z pięciu rozdziałów są przedstawione ogólne wymagania i zasady projektowania linii, klasy-

fi kacja, uwzględniane przy projektowaniu czynniki; następne rozdziały ukazują: oddziaływania na 

napowietrzne linie elektroenergetyczne, zarys mechaniki przewodów, stalowe konstrukcje wspor-

cze, posadowienie tych konstrukcji. Zagadnienia ilustruje obszerny przykład obliczeniowy prezentu-

jący krok po kroku przebieg obliczeń słupa mocnego, rozpoczynając od zestawienia oddziaływań, 

tworzenia ich kombinacji, analizy przewodów, poprzez obliczenia statyczne i wymiarowanie prętów, 

a kończąc na projektowaniu fundamentów.

Literatura fachowa
Patronat

Medialny

Patronat

Medialny
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W potocznym słowniku budowlanym 
bardzo często się zdarza, że pojęcie da-
chu zielonego jest utożsamiane z da-
chem odwróconym. Mimo że pokrycie 
roślinnością jest najczęściej wykonywa-
ne na dachu odwróconym, to jednak 
warto zaznaczyć, że obydwa pojęcia 
dotyczą zupełnie różnych zagadnień 
technicznych. Artykuł ma na celu przy-
bliżenie czytelnikom pojęć dach zielony 
i dach odwrócony oraz ukazanie wza-
jemnych zależności między nimi.

Dach zielony i jego specyficzne 
wymagania
Dachy zielone to roślinność, uprawia-
na na stropach, tarasach oraz dachach 
płaskich i skośnych, która jest w trwały 
sposób związana z konstrukcją budow-
li, dzięki czemu może zostać zakwalifi -
kowana jako powierzchnia biologicznie 
czynna (50% powierzchni). Najogólniej 
dzieli się je na dachy intensywne – użyt-
kowe, oraz dachy ekstensywne – nie-
użytkowe. 
Przez pojęcie „dach zielony inten-
sywny” należy rozumieć zieleń wy-
konaną najczęściej na stropie garażu 
podziemnego, na którym znajdują się 
także ścieżki, drogi, place zabaw, fon-
tanny itp. Ponieważ dach zielony ma za 
zadanie odtworzyć warunki gruntowe 
umożliwiające wegetację roślin w tak 
specyfi cznym miejscu, składa się on za-
zwyczaj z wielu warstw technicznych, 
takich jak: warstwa wegetacyjna – pod-
łoże glebowe (tzw. substrat dachowy), 
warstwa fi ltracyjna – geowłóknina, 
warstwa drenażowa – mata z tworzyw 
sztucznych lub kruszywo jednofrakcyj-
ne, warstwa ochronna – geowłóknina. 
Miąższość warstwy podłoża glebowe-

Z roku na rok dachy odwrócone i roślinność na dachach zyskują 
w Polsce coraz większą popularność.

Paweł Kożuchowski
Laboratorium Dachów Zielonych

Zielony dach odwrócony

go jest zależna od rodzaju nasadzeń 
i waha się w granicach od 20 do 
100 cm, co też znajduje odzwierciedle-
nie w wadze takiego dachu zielonego 
od 300 do nawet 1000 kg/m2.  

Z kolei jako „dach zielony eksten-
sywny” należy rozumieć nieużytkowe 
zazielenienia dachów, na których wyko-
nuje się zazwyczaj układy warstw o ma-
łej grubości, tj. od 10 do 15 cm. Dachy 
takie, obok istotnego udziału w bilansie 
powierzchni biologicznie czynnej, służą 
zmniejszeniu ilości wody opadowej od-
prowadzanej z dachu do systemu kana-
lizacji, poprawie izolacyjności termicznej 
dachu i mikroklimatu w otoczeniu bu-
dynku oraz zamaskowaniu pokrycia da-
chowego i ochronie hydroizolacji przed 
degradującym oddziaływaniem sił natu-
ry (promieniowania UV, siły ssania wia-
tru, gradobicia itp.).

Aby dachy zielone mogły powstać, 
należy odpowiednio przygotować bu-
dynek, to znaczy zapewnić mu izolację 
przeciwwodną (hydroizolację) oraz ter-
miczną. Właściwy dobór układu izolacji 
przeciwwodnej i termicznej jest zależny 
od wielu czynników użytkowych, takich 
jak: oczekiwana izolacyjność cieplna, 
przewidywane obciążenia dachu, jego 
ekspozycja i odporność na czynniki at-
mosferyczne, a także przewidywana 
możliwość wykorzystania i użytkowa-
nia dachu.
W tym miejscu należy zastanowić się nad 
wyborem rodzaju dachu pod względem 
izolacji. Czy ma być to dach klasyczny, 
tj. dach w układzie ocieplonym (hy-
droizolacja układana na termoizolacji), 
czy też dach odwrócony (termoizolacja 

układana na hydroizolacji). Obydwa 
rozwiązania są poprawne i praktycznie 
wykonywane, warto jednak przytoczyć 
ich zalety i wady.

Dach klasyczny – ocieplony (hydroizo-

lacja ułożona na termoizolacji, rys. 1):

+  dobra i stabilna izolacyjność termiczna 
(współczynnik przenikania ciepła), po-
nieważ termoizolacja pozostaje w wa-
runkach niezmiennej wilgotności;

+  możliwość stosowania lekkich warstw 
spadkowych, np. w postaci klinów 
spadkowych ze styropianu;

+  duży wybór i dostępność na rynku 
materiałów do izolacji termicznej;

–  brak możliwości użytkowego obcią-
żania dachu z uwagi na elastyczną 
termoizolację pod hydroizolacją;

–  mała odporność na siły ssania wiatru, 
która powoduje konieczność kotwie-
nia hydroizolacji do podłoża (spe-
cjalne kołki) lub balastowania dachu 
żwirem bądź dachem zielonym eks-
tensywnym;

–  szybsze starzenie się hydroizolacji pod 
wpływem promieniowania UV bez 

Rys. 1 Przekrój dachu klasycznego



78
INŻYNIER BUDOWNICTWA

technologie

Rys. 2 Przekrój dachu odwróconego Rys. 3 Przekrój dachu  zielonego na dachu odwróconym

dodatkowego balastowania żwirem 
lub dachem zielonym ekstensywnym;

–  mała odporność na uszkodzenia me-
chaniczne, np. gradobicie, uszkodze-
nia przez spadające elementy;

–  trudność w lokalizacji uszkodzeń 
z uwagi na łatwość niekontrolowa-
nej migracji wody w warstwie termo-
izolacji.

Dach odwrócony (termoizolacja ułożona 

na hydroizolacji, rys. 2):

+  możliwość użytkowego obciążenia 
dachu, ponieważ hydroizolacja wyko-
nana na sztywnym podłożu jest do-
datkowo zabezpieczona od góry war-
stwą termoizolacji, a co za tym idzie 
– możliwość wykonania parkingów 
i dachów zielonych intensywnych;

+  łatwość wykonania dachu dzięki 
sztywnemu podłożu; 

+  możliwość szybkiego i bezpieczne-
go sprawdzenia szczelności pokrycia 
przez wykonanie próby wodnej;

+  bardzo duża odporność na czynniki 
atmosferyczne, ponieważ hydroizo-
lacja dachu jest zawsze przykryta 
termoizolacją oraz warstwami bala-
stowymi;

–  zmienny współczynnik przewodzenia 
ciepła, ponieważ termoizolacja pozo-
staje w warunkach mokrych;

–  ograniczony wybór materiałów do 
wykonania termoizolacji, która ze 
względu na konieczność przebywa-
nia w warunkach mokrych musi być 

nienasiąkliwa; materiały do izolacji 
termicznej dachu odwróconego, ta-
kie jak XPS (polistyren ekstrudowany), 
PIR (pianki poliuretanowe) czy szkła 
piankowe, są stosunkowo drogie.

Ogród i parking na dachu 
odwróconym 
Poznawszy specyfi kę dachów zarówno 
pod kątem izolacji, jak i rodzaju nasa-
dzeń, możemy śmiało stwierdzić, że 
istnieje między nimi ścisła zależność. 
Dachy zielone intensywne, czyli 
tzw. ogrody na dachu, wykonuje 
się najczęściej na dachu odwróco-
nym. Podstawą tej symbiozy jest ich 
umiejscowienie – najczęściej płyta sto-
powa garażu podziemnego. Ponieważ 
garaże podziemne są najczęściej nie-
ogrzewane, a ich wymagania pod ką-
tem izolacyjności termicznej niewielkie, 
rozwiązanie dachu odwróconego jest 
optymalne. 

Izolacja termiczna na dachu odwróco-
nym (rys. 3) pełni funkcję docieplenia 
stropu w celu ograniczenia ruchów ter-
micznych konstrukcji. Ponieważ dach 
zielony intensywny jest układem cięż-
kim, jego wykonanie bezpośrednio na 
warstwie hydroizolacji spowodowałoby 

jej odkształcenia i ewentualne uszko-
dzenia. Dach odwrócony jest zatem 
rozwiązaniem bardzo korzystnym, po-
nieważ cały ciężar dachu zielonego 
spoczywa na termoizolacji, która  
ułożona na hydroizolacji zabez-
piecza ją przed skutkami nacisku 
i – co równie ważne – chroni po-
krycie przed ewentualnymi uszko-
dzeniami przez drobne elementy, 
jakich nie brak na każdej budowie. Ka-
myki, patyki itp. na dachu odwróconym 
stanowią mniejsze zagrożenie, ponie-
waż wbiją się w miękką termoizolację, 
pozostawiając warstwę hydroizolacji 
w stanie nienaruszonym. 

Należy jednak pamiętać, że cały ciężar 
dachu zielonego spoczął na stosun-
kowo miękkiej termoizolacji. Pojęcie 
„miękka” jest mało precyzyjne, należy 
raczej powiedzieć, że termoizolacja 
(np. XPS i PIR) jest odporna na ściska-
nie w granicach od 150 do 700 kPa 
(PN-EN 826, wytrzymałość na ściskanie 
przy odkształceniu 10%), co jednak nie 
jest jednoznaczne z jej trwałą odporno-
ścią na ściskanie przewidywaną na lata 
(PN-EN 1606, dopuszczalne napręże-
nie ściskające trwałe < 2%, 50 lat), któ-
ra może być nawet prawie trzykrotnie 
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mniejsza i wynosić 60–250 kPa. Ozna-
cza to w praktyce, że na termoizolacji 
XPS i PIR możemy bez obaw ustawiać 
ciężar 6000–25 000 kg/m2. Jeśli prze-
widujemy większe obciążenia, należy 
zastosować termoizolację ze szkła pian-
kowego o jeszcze większej odporności 
na ściskanie.

Ponieważ odporność na ściskanie jest 
przyjmowana dla całopowierzchnio-
wego obciążenia termoizolacji, warto 
się zastanowić, jak to jest na dachu 
zielonym. Przy wykonywaniu dachu 
zielonego niezbędną warstwą tech-
niczną jest drenaż, którego zadaniem 
jest skuteczne odprowadzenie wody. 
Drenaż jest wykonany zazwyczaj z płyt 
z tworzywa sztucznego lub w postaci 
warstwy kruszyw jednofrakcyjnych. To 
właśnie warstwy drenażowe ułożone 
na termoizolacji wywierają na nią nacisk 

swoją powierzchnią styku. Powierzch-
nia styku jest bardzo różna, w zależno-
ści od materiału użytego do wykonania 
drenażu, i może wynosić od 20 do 90% 
całej powierzchni. Wskazuje to na wy-
raźną zależność między odpornością 
na ściskanie termoizolacji a materia-
łem zastosowanym do drenażu. Aby 
przeciwdziałać zgubnym skutkom 
parcia drenażu na dachu zielonym, 
należy zawsze stosować warstwę 
ochronną w postaci geowłókniny 
układaną na termoizolacji. Ma ona 
za zadanie zwiększyć powierzchnię 
styku drenażu z termoizolacją poprzez 
napięcie się pod wpływem obciążenia. 
Bardzo ważną cechą warstwy ochron-
nej jest jej zdolność dyfuzyjna, ponie-
waż między płyty termoizolacji zawsze 
wniknie woda, będąca potencjalnym 
siedliskiem dla grzybów i pleśni. Dlatego 
tak ważne jest jej stałe odparowywanie 
do warstwy drenażu. Jako geowłókninę 
ochronną stosuje się tzw. geowłókni-
nę dyfuzyjną, czyli taką, która zawsze 
będzie zdolna do wymiany powietrza 
(geowłókniny nienasiąkliwe). Należy 
także pamiętać, aby warstwa drenażo-
wa miała możliwość stałego napowie-
trzania się przez opaski żwirowe.

Do wykonania dachu zielonego nie-
zbędne jest zastosowanie odpowied-
niego podłoża glebowego, które jest 

podłożem zarówno wodoprzepusz-
czalnym, jak też mocno nasiąkliwym. 
Tak zwane substraty dachowe łączą 
obie te cechy, ponieważ są wykonane 
z kruszyw nasiąkliwych, które z jednej 
strony magazynują niezbędną dla roślin 
wodę, z drugiej zaś zapewniają odpro-
wadzenie jej nadmiaru do odpływów.

Na dachu intensywnym bardzo często 
wykonywane są utwardzone ciągi ko-
munikacyjne lub parkingi z płyt beto-
nowych, kostki lub innych materiałów. 
W tym przypadku dach odwrócony jest 
optymalnym rozwiązaniem konstruk-
cyjnym ze względu na zapewnienie 
odporności na ściskanie całego układu 
warstw. 

Wykonanie dachu zielonego lub parkin-
gu na dachu nieodłącznie związane jest 
z koniecznością transportowania dużej 
ilości materiałów sypkich oraz ich 
zagęszczania. Dach odwrócony jest 
do tego bardzo dobrze przygotowany, 
jednak nie należy zapominać o zacho-
waniu środków bezpieczeństwa i od-
powiedniej organizacji robót. Roboty 
można wykonywać na dwa sposoby: 
dostarczać materiały sypkie na miejsce 
po zabezpieczonej hydroizolacji i wysy-
pywać je na układane na bieżąco ko-
lejne warstwy (termoizolacja, warstwa 
dyfuzyjno-ochronna, drenażowa, fi ltra-
cyjna, substrat i/lub podbudowa) bądź 
dostarczać materiały sypkie po ułożo-
nych warstwach, sukcesywnie zasypu-
jąc je przed sobą. 

Oba rozwiązania są prawidłowe, za-
wsze jednak wymagają zabezpieczeń. 
W pierwszym przypadku na hydroizo-
lacji należy ułożyć płyty gumowe lub 
płyty ze sklejki, ponieważ jeżdżenie po 
niezabezpieczonej hydroizolacji jest 
niedopuszczalne. Wadą tej metody jest 
konieczność stałego sprzątania hydro-
izolacji przed przystąpieniem do ukła-
dania kolejnych warstw. W przypadku 
drugiego rozwiązania do zabezpiecze-
nia termoizolacji i pozostałych warstw 
należy użyć odpowiednio grubej 

Fot. 1 Brak geowłókniny powoduje zniszczenie 
termoizolacji

Fot. 2 Dach zielony skośny na dachu odwróconym
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Fot. 3 Wykonanie chodnika na dachu odwróconym

Fot. 4 Dach odwrócony w trakcie realizacji, po deszczu

warstwy materiału sypkiego (substrat 
lub podbudowa), który na bieżąco do-
wozimy. Wadą tej metody jest wielo-
krotne przejeżdżanie po dowożonym 
materiale skutkujące jego nadmier-
nym zagęszczeniem, co powoduje 
konieczność jego ponownego spulch-
nienia przed ostatecznymi robotami 
wykończeniowymi (np. nasadzenia, 
układanie kostki). Praktyka pokazuje, 
że najskuteczniejsza jest metoda 
mieszana, tj. zasypywanie wszystkich 
warstw na bieżąco z zastosowaniem 
dodatkowego zabezpieczenia w po-
staci płyt gumowych lub sklejki na 
czas dowożenia materiałów. Jednak 
niezależnie od przyjętej metody osta-
tecznego wykonania dachu zielonego 
lub parkingu na dachu odwróconym 

należy przystąpić do wykonywania za-
bezpieczeń bezzwłocznie po ułożeniu 
termoizolacji, gdyż bez obciążenia jest 
narażona na ryzyko przesuwania przez 
wiatr lub podnoszenia przez wodę.

Dach ekstensywny na dachu 
odwróconym 
Dachy odwrócone wykonywane są 
także nad pomieszczeniami użytkowy-
mi. Od strony technicznej oznacza to 
konieczność zastosowania zarówno 
nieco grubszej warstwy termoizolacji, 
jak również ich balastowania, dosto-
sowując ciężar warstwy balastowej do 
wyporności termoizolacji. Jest wiele 
technik skutecznego balastowania, nie-
mniej tylko jedna łączy w sobie zalety 
techniczne i estetyczne. Atrakcyjność 

dachu odwróconego nad pomieszcze-
niami użytkowymi zapewni stosun-
kowo tani i łatwy do wykonania dach 
zielony ekstensywny. 

Zaletą dachu zielonego ekstensywne-
go na dachu odwróconym jest bardzo 
dobre zabezpieczenie hydroizolacji 
przed starzeniem, czynnikami atmos-
ferycznymi oraz ogniem. Rozwiązanie 
to jest stosowane na świecie od wielu 
lat i wszystkie obliczenia ekonomiczne 
wskazują, że w długofalowym bilansie 
przynosi także wymierne korzyści dla 
użytkownika. Koszty balastowania da-
chu odwróconego dachem zielonym 
ekstensywnym są oczywiście wyższe 
aniżeli klasyczne balastowanie żwirem, 
lecz różnica w granicach 40–60 zł/m2 
zwraca się w trakcie eksploatacji dachu. 
Zwrot poniesionego nakładu kompen-
suje równocześnie wiele korzyści. Prze-
dłużona dwu-, trzykrotnie żywotność 
hydroizolacji oznacza zmniejszenie 
nakładów na stałe naprawy pokrycia 
i jego wymianę, zmniejszona ilość wody 
opadowej odprowadzanej do kanaliza-
cji oznacza zmniejszenie opłat za ście-
ki, poprawiona izolacyjność termiczna 
dachu pociąga za sobą zmniejszenie 
nakładów na klimatyzację, a dodatko-
wa powierzchnia biologicznie czynna 
zapewnia poprawę mikroklimatu wo-
kół budynku. Jeśli zaś „balast” w po-
staci dachu ekstensywnego uatrakcyjni 
dach budynku fi rmy lub urzędu, nie bez 
znaczenia pozostają aspekty społeczne 
i wizerunkowe. 

Wynalezienie nienasiąkliwej termoizo-
lacji zapoczątkowało nowy rozdział 
w budownictwie, dzięki któremu mo-
żemy budować bezpieczniej i szybciej, 
a ponadto ciekawiej. Dzięki technolo-
giom dachu zielonego możemy wyko-
rzystać każdą przestrzeń, oddając ją lu-
dziom i naturze. W efekcie połączenia 
technologii dachu zielonego i odwró-
conego dziś już nie mamy w naszych 
miastach pustyni z betonu i papy.
Zdjęcia: Laboratorium Dachów Zielonych
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Lekkie kruszywo Leca® KERAMZYT produ-

kowane jest w Gniewie ze specjalnego ga-

tunku wysokoilastej gliny pęczniejącej. 

Podczas wypalania w temperaturze do-

chodzącej do 1150ºC gliniany granulat 

kilkakrotnie zwiększa swoją objętość uzy-

skując porowatą strukturę wewnętrzną 

pokrytą twardą, ceramiczną osłonką. Dzię-

ki swym unikalnym właściwościom keram-

zyt znajduje zastosowanie w wielu dzie-

dzinach budownictwa oraz geotechnice, 

ogrodnictwie i oczyszczaniu wody.

Leca® KERAMZYT z powodzeniem używa-

ny jest również przy budowie „zielonych 

dachów”, gdzie można go zastosować 

praktycznie w każdym rozwiązaniu.

Keramzyt jako warstwa izolacyjna umożli-

wia wykonanie skutecznej (λ<0,1 W/mK), 

niezmiennej w czasie, trwałej i wytrzymałej 

(0,75 MPa) izolacji termicznej. Istotną cechą 

keramzytu jest odporność na korozję biolo-

giczną. Jest niepalny (klasa A1). Jako mate-

riał sypki doskonale niweluje nierówności 

podłoża, pozwala na łatwe kształtowanie 

spadków, stanowiąc solidną podbudowę 

LecaLeca®® KERAMZYT  KERAMZYT 
na zielony dach

pod kolejne warstwy. Niezależnie od tego, 

czy będzie to zazielenienie, ciąg komunika-

cyjny czy element architektury ogrodowej.

Keramzyt jako warstwa drenażowa ma 

znakomitą zdolność odprowadzania wody 

(współczynnik fi ltracji 3,3 cm/s). Jednocze-

śnie nasiąkliwość na poziomie ok. 35% 

gwarantuje dostateczną pojemność wodną 

warstwy. Leca® KERAMZYT łatwo oddaje 

nagromadzoną wilgoć, dzięki czemu pełni 

rolę swoistego bufora wodnego. Należy 

również podkreślić niewielką wagę Leca® 

KERAMZYTU (ciężar objętościowy wynosi 

ok. 290 kg/m3). Wykonana z niego warstwa 

drenażowa znacznie ogranicza obciążenie 

konstrukcji.

Keramzyt jako element warstwy wegeta-

cyjnej zapewnia stabilną strukturę (tworzy 

szkielet substratu), gwarantując dostatecz-

ną ilość wolnych przestrzeni powietrznych. 

Leca® KERAMZYT występuje w całej gamie 

frakcji (od 0–2 mm do 10–20 mm), dlatego 

bez problemu można wykonać substrat 

o dowolnie wybranym składzie granulome-

trycznym. Zapewnia też łatwe odprowa-

dzenie nadmiaru wody. Pozwala na uzyska-

nie pożądanej pojemności wodnej – w celu 

zwiększenia ilości akumulowanej wody sto-

suje się keramzyt łamany. Leca® KERAMZYT 

może stanowić nawet 60% objętości sub-

stratu. Gwarancją skuteczności rozwiązań 

opartych o kruszywo keramzytowe jest jego 

całkowita odporność na działanie wody, 

mrozu, nawozów, kwasów humusowych 

oraz agresywnego środowiska. Leca® 

KERAMZYT jest materiałem obojętnym 

chemicznie, dzięki czemu nie wchodzi 

w reakcję z pozostałymi składnikami sub-

stratu oraz substancjami odżywczymi. 

Lekki beton na bazie keramzytu może być 

zastosowany do wykonania warstw spad-

kowych, trwałego osadzania różnych ele-

mentów, np. obrzeży chodnikowych itd. 

Leca® KERAMZYT to znakomite kruszywo 

do przygotowania lekkich betonów (już od 

gęstości 500 kg/m3). 

mgr inż. Arkadiusz Jóźwik 
doradca inwestycyjny, marka Weber Leca®

Szczegółowych informacji na temat pre-
zentowanego rozwiązania udzieli autor ar-
tykułu (arkadiusz.jozwik@saint-gobain.com, 
tel. 505 172 083).

Więcej informacji na www.netweber.pl

Saint-Gobain Construction 
Products Polska sp. z o.o. 

marka Weber Leca®
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

tel.: 58 535 25 95 
infolinia: 801 620 000

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com
www.netweber.plRóżne warianty nawierzchni na keramzytowym drenażu 

drenaż z Leca® KERAMZYTU L 
w geowłókninie

hydroizolacja folia przeciw 
porastaniu korzeni

warstwa spadkowa

artyku ł sponsorowany
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samorząd zawodowywydarzenia

Organizatorem XXVII Warsztatów był 
Katowicki Oddział PZITB przy współ-
pracy oddziałów PZITB w Bielsku-Białej 
i Gliwicach, zespołowi organizacyjnemu 
przewodniczył inż. Janusz Krasnowski. 
Patronat branżowy sprawowała Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa oraz izby 
okręgowe: małopolska i śląska. 
Pierwszego dnia warsztatów odbyło się 
spotkanie uczestników z przedstawiciela-
mi władz PIIB. Wiceprzewodniczący Kra-
jowej Rady PIIB Stefan Czarniecki w krót-
kim powitalnym wystąpieniu wskazał 
najważniejsze kierunki obecnych działań 
izby, mówił m.in. o kampanii sprawoz-
dawczej i przygotowaniach do zjazdów, 
fi nalizowaniu sprawy dostępu wszystkich 
członków izby do norm budowlanych, 
czytelnictwie pism fachowych, a także 
o problemach części izb z fi nansowaniem 
szkoleń. Tym bardziej warto docenić rolę 
warsztatów w podnoszeniu kwalifi kacji 
ich uczestników, z których większość jest 
przecież członkami PIIB.
Działania swoich izb przedstawili także 
krótko: Andrzej Nowak – wiceprzewod-
niczący Śląskiej OIIB oraz przewodni-
czący Zarządu Katowickiego Oddziału 
PZITB, Stanisław Kaczmarczyk – prze-
wodniczący Małopolskiej OIIB. Ten 
ostatni, nawiązując do sprawy „dere-
gulacji zawodów”, stwierdził, że ważne 
jest, aby „wszystkie zawody budowlane 
trzymały się razem” i przypomniał, że 
zawód budowlańca jest najstarszym, 
który podlegał regulacji (mowa jest 

Krystyna Wiśniewska

Takie konferencje są potrzebne
XXVII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Patronat

Medialny

540 osób wzięło udział w wykładach i dyskusjach podczas 
XXVII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku 
w dniach 7–10 marca. Ich tematyka „Konstrukcje metalowe” 
stanowiła kontynuację cyklu „Nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne”. 

o tym już w starożytnym Kodeksie 
Hammurabiego).
Głos zabrał również Waldemar Szleper 
– rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej PIIB oraz wiceprzewodniczący 
Śląskiej OIIB. Wskazał na fakt, że choć 
spadła w stosunku do 2010 r. liczba 
skarg na członków izb, to nadal jest 
ich dużo (ok. 500 w 2011 r.). W zakre-
sie odpowiedzialności zawodowej są to 
najczęściej: przekraczanie uprawnień 
i uchylanie się od sprawowania nadzoru 
autorskiego, a w zakresie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej – robienie ekspertyz 
„pod zamówienie” oraz fałszowanie 
dokumentów budowy i dokumentów 
związanych z uprawnieniami.
Dr. inż. Ireneuszowi Jóźwiakowi został 
uroczyście przyznany tytuł honorowego 
członka komitetu organizacyjnego WPPK 
za zasługi przy organizacji warsztatów.
Na warsztatach w 2011 r. często „stra-
szono Eurokodami”, a podczas tego-
rocznych wiele referatów dotyczyło 

praktycznych sposobów stosowania 
pakietu norm europejskich w zakresie 
projektowania konstrukcji stalowych.
Większość sesji poświęcono oblicze-
niom elementów i ustrojów, kilka 
– materiałom (stali, aluminium, za-
bezpieczeniom przeciwkorozyjnym) 
i wykonywaniu konstrukcji. Materiały 
konferencyjne zmieściły się z trudem 
w 3 grubych tomach.
Dużą popularnością cieszył się blok 
„Stadiony na Euro 2012”. Ciekawe 
prezentacje przygotowali także spon-
sorzy oraz organizatorzy stoisk, zaś dla 
zainteresowanych ochroną przed koro-
zją Polskie Towarzystwo Cynkownicze 
zorganizowało wycieczkę do Zakładów 
Cynkowniczych w Chrzanowie.

Zasłyszane w kuluarach:

Taka wiedza, jaką zdobywa się 
na warsztatach, jest teraz bar-
dzo potrzebna. I się sprzedaje, 
a otrzymane materiały też się 
przydadzą.
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Wprowadzenie
Promieniowanie to, najogólniej mówiąc, 
jeden ze sposobów wysyłania i przenosze-
nia na odległość energii w postaci ciepła, 
światła, fal elektromagnetycznych lub czą-
stek materii. Jest to zjawisko powszechne 
i naturalne. Szczególnym rodzajem jest 
promieniowanie jonizujące, które wywołu-
je w obojętnych elektrycznie atomach i czą-
steczkach materii jonizację, czyli zmiany 
w ładunkach elektrycznych. Promieniowa-
nie jonizujące stanowi nieodzowny skład-
nik biosfery ziemskiej, warunkujący prawi-
dłowy rozwój istot żywych. 
Dopóki nie są przekroczone określone po-
ziomy promieniowania jonizującego (gam-
ma oraz alfa), nie ma powodów do obaw. 
Źródłami promieniowania gamma wewnątrz 
budynku są naturalne pierwiastki promie-
niotwórcze, znajdujące się w wyrobach bu-
dowlanych produkowanych z surowców 
i odpadów pochodzenia mineralnego oraz 
zawarte w podłożu gruntowym, a także 
część promieniowania kosmicznego przeni-
kającego przez ściany, dach, stropy.
Źródłem promieniowania alfa jest powstający 
z rozpadu radu Ra-226 radon i pochodne 
jego rozpadu; pochodzą one głównie z grun-
tu (79%) oraz – w znacznie mniejszym stop-
niu – z materiałów budowlanych (12%).

System kontroli wyrobów 
budowlanych w Polsce
Wymagania krajowe dla zapewnienia 
odpowiednich warunków higieniczno-
-zdrowotnych w pomieszczeniach budowla-
nych ujęte są w: Prawie budowlanym i Pra-
wie atomowym, rozporządzeniach 
wykonawczych oraz rekomendacji Rady Unii 
Europejskiej dotyczącej średniego rocznego 
stężenia radonu w budynkach.
Zgodnie z tymi przepisami, budynki przezna-
czone na pobyt ludzi lub inwentarza żywego 
powinny spełniać następujące warunki:
■  budynek nie może być wykonany z wyro-

bów budowlanych, w których przekroczone 
są graniczne zawartości naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych;

■  średnie roczne stężenie radonu w powie-
trzu w pomieszczeniach nie powinno 

Naturalna promieniotwórczość wyrobów 
budowlanych, w tym autoklawizowanego 
betonu komórkowego (ABK)

przekraczać: 200 [Bq/m3] w budynkach 
nowobudowanych oraz 400 [Bq/m3] 
w budynkach starszych.

Za podstawę oceny wyrobów przyjęto ozna-
czone laboratoryjnie (Poradnik ITB 455/210):
Wskaźnik f1 – mówi o narażeniu całego cia-
ła promieniowaniem gamma.

kgBq
S

kgBq
S

kgBq
Sf ThRaK

/200/300/30001 ++=

gdzie:
SK, SRa, STh – stężenia: potasu K-40, radu 
Ra-226 i toru Th-228 w Bq/kg

Wskaźnik f2 – mówi pośrednio o narażeniu 
na promieniowanie alfa.

f2 = SRa
gdzie:
SRa – stężenie radu Ra-226 w Bq/kg

Warunki bezpieczeństwa są spełnione, 
gdy f1 ≤ 1,2, a f2 ≤ 240 Bq/kg

Badania i ocena promieniotwórczości 
wyrobów budowlanych
Od 1980 r. prowadzone są przez ITB, CEBET 
(obecnie w strukturze ICiMB jako CBB CE-
BET), CLOR oraz przez ok. 30 innych labora-
toriów badania powszechnie stosowanych 
surowców i wyrobów budowlanych. 

CLOR co roku przesyła uaktualnione dane 
o stężeniu radionuklidów potasu-40, radu-
226, toru-228 oraz wskaźników f1 i f2 w 11 
wybranych surowcach pochodzenia natural-
nego (m.in. marmur, kreda, gips, glina, 
łupek), 8 – przemysłowego (popioły lotne, 
żużle, fosfogipsy, kruszywa) oraz cemencie, 
betonie lekkim, innych betonach oraz cera-
mice budowlanej do Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Wg tych danych dla betonów komórko-
wych zarówno wskaźnik aktywności f1 
nigdy nie przekroczył wartości 1,20, jak 
i f2 – wartości 240 Bq/kg, przy czym dla 
betonów komórkowych piaskowych 
wartości te są korzystnie bardzo niskie. 
Dla betonów komórkowych popioło-
wych średnie wartości f1 i f2 są na pozio-
mie wartości uzyskiwanych dla ceramiki 
budowlanej, powszechnie uznawanej za 
materiały bezpieczne pod kątem nara-
żenia na promieniowanie. 
W tabeli 1 zestawiono średnie wartości 
wskaźników f1 i f2 dla najczęściej spotyka-
nych materiałów ściennych. Na tej podsta-
wie oraz przy uwzględnieniu masy materia-
łów wyliczono i zestawiono również 
orientacyjne wartości aktywności radu 
Ra-226 w jednym m2 ścian (rys.).

Lp.
Materiał 

budowlany

Masa 1 m2 
ściany 

[kg]

Wskaźniki 
aktywności: Aktywność Ra-226 

w 1 m2 ścian [Bq]
f

1
f

2
 [Bq/kg]

1. ABK – piaskowy bloczek 
gęstości 600 142,73 0,16 20 2855

2. Silikaty – Silka E 24 332,64 0,16 20 6653

3. Ceramika – pustak UNI-MAX 
250/220 228,00 0,54 70 15960

4. ABK – popiołowy bloczek 
gęstości 600 142,73 0,56 80 11419

5. Beton zwykły – bloczek 
fundamentowy 399,00 0,22 24 9576

6. Keramzytobeton – pustak 
liapor M 213,41 0,36 32 6829

7. ABK – piaskowy bloczek 
gęstości 400 166,52 0,16 20 3330

Uwaga: grubość ścian wynosiła 24 cm, z wyjątkiem pozycji ostatniej, dla której wynosiła 
ona 42 cm

Tab. 1. Średnie wartości wskaźników aktywności f1 i f2 dla wybranych materiałów ściennych

prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek  Centrum Badań Betonów – CEBET w Warszawie
mgr Kalina Mamont-Cieśla  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)
mgr inż. Tomasz Rybarczyk  SOLBET Sp. z o.o.
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Rodzaj 
materiału

Wielka płyta Drewno
Beton kom. 
popiołowy

Beton kom. 
piaskowy

Cegła ceram.
Beton kom.

/cegła ceram.

Średnie stężenie [Bq/m3] 47,0 92,3 56,7 61,2 86,2 68,2

Maks. stężenie [Bq/m3] 108,0 172,0 99,5 134,7 116,0 127,0

Ocena poziomu promieniowania 
w budynkach
Z przeprowadzonych pomiarów kontrol-
nych wynika, że średni roczny równoważ-
nik dawki promieniowania gamma w bu-
dynku z betonu komórkowego wynosi 0,8 
mSv i jest o około 10% niższy niż w budyn-
kach murowanych z cegły ceramicznej. Jest 
to spowodowane mniejszą masą 1 m2 ścia-
ny z betonu komórkowego oraz większym 
stężeniem radu Ra-226 w wyrobach 
ceramicznych.
Wyniki pomiarów stężeń radonu, przeprowa-
dzonych przez CEBET we współpracy z CLOR, 
za pomocą metody detektorów śladowych (In-
strukcja ITB nr 352/98) w budynkach, w któ-
rych ściany wykonano z różnych materiałów 
budowlanych, przedstawiono powyżej. 
Pomiary wykazały, że najwyższy poziom ra-
donu (mierzony w Bq/m3) występuje w bu-
downictwie drewnianym. Ponieważ drew-
no nie jest źródłem radonu, potwierdzają 
się wyniki badań uzyskane w innych kra-
jach, że nie materiał budowlany jest czynni-
kiem decydującym o podwyższonym stęże-
niu radonu, lecz grunt, na którym stoi 
budynek, oraz łatwość infi ltracji radonu 
z gruntu do wnętrza budynku. Budynki 

drewniane nie mają 
zwykle tak solidnych 
fundamentów jak mu-
rowane, co sprzyja dy-
fuzji radonu z podłoża 
do budynku.

Podsumowanie
Wprowadzone w Polsce 
wymagania i zasady kon-
troli promieniotwórczo-
ści naturalnej surowców, 
materiałów i wyrobów 
budowlanych zapewnia-
ją spełnienie wymagań 
higieniczno-zdrowot-
nych zarówno krajowych, jak i rekomendowa-
nych przez Radę Unii Europejskiej.

Podkreślić należy, na podstawie kontroli 
prowadzonych systematycznie w kraju 
od 1980 r., że betony komórkowe za-
równo piaskowe, jak i popiołowe speł-
niają wymagania w zakresie dopuszczal-
nych stężeń naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych.
Zarówno wyniki badań stężeń naturalnych 
pierwiastków promieniotwórczych w be-

Rys. Aktywność Ra-226 w 1m2 ściany dla różnych materiałów ściennych

1                     2                     3                     4                      5                     6                     7

tonach komórkowych (piaskowych i po-
piołowych), jak i wyniki stężeń radonu 
w mieszkaniach z nich wykonanych, na tle 
tych pomiarów w innych materiałach bu-
dowlanych i zrealizowanych z nich budyn-
ków, wskazują, że betony komórkowe są 
materiałem zdrowym oraz bezpiecznym 
z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Szerzej o tematyce artykułu w Materiałach 5. Mię-
dzynarodowej Konferencji dotyczącej ABK. 
Bydgoszcz 2011, s. 457–464.

Sprężanie to wyzwanie

Technologia sprężania to 115 lat historii 
rozwoju tej technologii na świecie i 60 
lat w Polsce. Organizator Zakład Kon-
strukcji Sprężonych Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych Politechniki 
Krakowskiej podjął się nie lada zadania: 
połączenia prezentacji historycznych 
dokonań polskich inżynierów z najnow-
szymi realizacjami różnych obiektów bu-
dowlanych. Dla umożliwienia wymiany 
doświadczeń w oparciu o konkretne już 
przykłady, problemy i trendy, zorganizo-
wane zostały równolegle z konferencją 
warsztaty, w których udział wzięło wielu 
praktyków związanych z tą dziedziną. 
Pierwszy „historyczny” dzień to wystą-
pienia profesorów: Kazimierza Furtaka 

W marcu br. w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-tech-
niczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE – pierwsza o tak wyodręb-
nionej tematyce. Barbara Mikulicz-Traczyk

– rektora PK, Tadeusza Tatara – dzie-
kana wydziału inżynierii lądowej PK, 
Wojciecha Radomskiego – przewod-
niczącego Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN, Andrzeja Ajdukiewicza 
z Politechniki Śląskiej, dr. Stanisława 
Kaczmarczyka – przewodniczącego 
Małopolskiej OIIB, a w dalszej części 
m.in. referat – wspomnienie prof. Stani-
sława Kusia z Politechniki Rzeszowskiej 
o ważniejszych realizacjach konstrukcji 
sprężonych w ostatnich 60 latach oraz 
referat o roli ITB w rozwoju konstrukcji 
sprężonych w Polsce. Dzień następny 
to szereg wystąpień, w ramach których 
poruszone zostały w zasadzie wszyst-
kie aspekty tej szczególnej technolo-

gii, wynikające z praktyki. Omawiano 
zarówno koncepcje sprężania dużych 
zbiorników żelbetowych, jak i przy-
kłady rozwiązań konstrukcyjnych sto-
sowanych w drogowych betonowych 
mostach podwieszonych, przywołano 
przykłady stosowania konstrukcji sprę-
żonych w budownictwie kubaturo-
wym, zreferowana została przebudo-
wa mostu w Krościenku.
Duże zainteresowanie poruszanymi 
zagadnieniami, mnogość obszarów, 
w których technologia ta ma zastoso-
wanie, a równocześnie jej perspektywy 
pozwalają mieć nadzieję na kolejne spo-
tkania równie udane jak to pierwsze.
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Obudowa berlińska składa się z pio-
nowych słupów oraz poziomych ele-
mentów opinki. Słupy wykonane są 
najczęściej z kształtowników stalowych 
(dwuteowników lub ceowników). Rzad-
ko stosowane są inne rozwiązania, jak 
np. pale żelbetowe. Słupy osadza się 
w gruncie metodą wbijania lub umiesz-
czając je w wywierconym otworze wy-
pełnionym betonem albo zawiesiną 
twardniejącą. Ze względu na koniecz-
ność usunięcia związanego materiału 
po odsłonięciu kształtownika, wypeł-
nienie betonem stosuje się tylko poni-
żej poziomu planowanego wykopu. 
Opinkę montuje się między słupami, 
w kilku etapach, w miarę pogłębiania 
wykopu i odsłaniania kolejnych warstw 
gruntu. Odsłonięty grunt powinien 
mieć możliwość zachowania chwilowej 
stateczności do czasu zamontowania 
opinki. Bardzo trudno jest wykonać 
taką obudowę w gruntach łatwo 
się osypujących, np. w piaskach jed-
nofrakcyjnych. Najczęściej jako opinki 
używa się krawędziaków drewnianych.  
Możliwe jest również użycie elementów 
stalowych lub żelbetowych. Pomimo 
zachowania odpowiedniej staranności 
niemożliwe jest dokładne dopasowanie 
montowanej opinki do odsłoniętego 
gruntu. Dlatego w tego rodzaju obudo-
wie nieuniknione są przemieszcze-
nia gruntu za obudową. W związku 
z tym niewskazane jest wykonywa-
nie obudowy berlińskiej w bezpo-
średnim sąsiedztwie istniejących 
obiektów. Lepsze przyleganie do 
gruntu zapewnia opinka z torkretu, ale 
w Polsce nie jest często stosowana. 
Obudowę berlińską stosuje się 
zwykle powyżej poziomu wody 

Obudowa berlińska
Obudowa berlińska stanowi tymczasowe zabezpieczenie 
wykopów. Najczęściej jest ona konstrukcją traconą.mgr inż. Piotr Rychlewski

gruntowej. Za względu na nieszczel-
ność obudowy możliwe są wycieki 
wody z gruntu do wykopu, ale w takiej 
sytuacji należy zadbać, aby wypływają-
ca woda nie wypłukiwała do wykopu 
gruntu zza obudowy. Możliwość swo-
bodnego wypływu wody do wykopu 
zabezpiecza przed spiętrzeniem pozio-
mu wody wynikającym ze zbudowania 
w gruncie szczelnej przegrody.
W przypadku niewielkich głębokości 
(3–4 m) ściana może pracować wsporni-
kowo. Przy głębszych wykopach statecz-
ność ściany zapewniają kotwy gruntowe 
lub rozpory stalowe. W przypadku 
kotwienia obudowy można wyko-

nać dodatkowy wieniec przenoszący 
parcie poziome obudowy na kotwy. Jest 
to jednak element zabierający cenną 
przestrzeń wewnątrz wykopu. Dlatego 
najczęściej kotwi się pojedyncze 
słupy. W takim przypadku słup składa 
się z pary ceowników, w których kotew 
przechodzi między środnikami kształ-
towników. Możliwe jest również przy-
gotowanie słupów z dwuteowników 
ze wspawaną rurą umożliwiającą prze-
prowadzenie kotwy. 
Po wypełnieniu swojej funkcji możliwe 
jest zdemontowanie opinki w miarę za-
sypywania wykopu oraz wyciągnięcie 
słupów stalowych. Najczęściej jednak 

Rys. Fazy wykonywania obudowy berlińskiej (opis str. 86)

Fot. 1 Naroże ścianki berlińskiej
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obudowa berlińska jest konstrukcją tra-
coną. Wynika to z trudności wyciągnię-
cia słupów kotwionych lub ze szczupło-
ści miejsca na demontaż opinki.
Fazy wykonywania obudowy berliń-
skiej przedstawiono schematycznie na 
rysunku:
a) zagłębienie pala,
b)  częściowy wykop z odsłonięciem 

pala i skarpy,
c)  wykonanie opinki na odsłoniętej 

części,
d)  kolejne fazy wykopu z uzupełnia-

niem opinki, wykop do pełnej głę-
bokości,

e)  wykonanie opinki do pełnej głębokości 
wykopu,

f)  wykonanie konstrukcji docelowej 
w wykopie,

g)  zasypanie pachwiny, najczęściej 
z pozostawieniem opinki.

Zalety obudowy berlińskiej:
■  relatywnie nieduży koszt (mniejszy niż 
ściany szczelinowej),

REKLAMA

Fot. 2 Ściana kotwiona w jednym poziomie. Pojedyncze kotwy dla każdego kształtownika. Widoczna łatwość 
w kształtowaniu ścianki w planie.

■  akceptowalny koszt również przy ma-
łym zakresie robót,

■  łatwość kształtowania obudowy 
w planie,

■  możliwość zastosowania jako tymcza-
sowe przedłużenie ściany szczelinowej.

Do wad obudowy berlińskiej można 
zaliczyć:
■  niemożność wykonania w bezpo-
średnim sąsiedztwie istniejących 

budowli, ze względu na większe niż 
w ścianach szczelinowych odkształ-
cenia przyległego terenu,

■  nieprzydatność w gruntach poniżej 
poziomu wody lub łatwo osypują-
cych się (np. piaski jednofrakcyjne),

■  konieczność wykonania oddzielnej 
ściany docelowej,

■  mała nośność pionowa.
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wydarzenia

Marcowe Targi Elektrotechnika, z który-
mi równolegle odbywają się Targi Świa-
tło oraz Targi Czystej Energii Cenerg, 
co roku licznie odwiedzają zaintereso-
wani nowościami w zakresie sprzętu 
i technologii stosowanych w branży 
elektrotechnicznej, w tym również 
w nowoczesnych budynkach. Nasz 
miesięcznik jest głównym patronem 
medialnym targów elektrotechnika.
Targi łączą prezentacje wystawców 
z interesującymi seminariami dla pro-
jektantów instalacji elektrycznych i elek-
tryków, powodzeniem cieszy się cykl 
szkoleń dla inżynierów elektryków 
organizowany wspólnie z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa (dla człon-
ków PIIB opłata za udział w szkoleniu 
i materiały wynosiła tylko kilkanaście 
złotych).
W tym roku organizatorzy zaprosili 
m.in. na szkolenia PIIB dotyczące: no-
woczesnych systemów elektroinstala-
cyjnych, teletechniki w społeczeństwie 

Krystyna Wiśniewska

          Elektrotechnika 2012
X edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu 

Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń, 

12–14 marca

Patronat

Medialny

informacyjnym, instalacji elektrycznych 
pracujących w szczególnych warun-
kach, instalacji w obiektach budowla-
nych i przemysłowych, technologii LED, 
automatyki  budynkowej. Uczestnicy 
szkoleń chętnie odwiedzali stoiska wy-
stawców. Izba Architektów RP zorgani-
zowała warsztaty Architektura Światło 
Przestrzeń. Pierwszego dnia targi gości-
ły wicepremiera Waldemara Pawlaka, 
który otworzył pokaz pojazdów elek-
trycznych i ekologicznych.
Nagrodę Główną w Konkursie na Naj-
lepszy Wyrób Targów Elektrotechnika 
2012 – Nagrodę Prezydenta RP Lecha 
Wałęsy otrzymała fi rma Jean Mueller 

Polska za rozłącznik z bezpiecznika-
mi SASILplus. Firma otrzymała za ten 
produkt również Nagrodę Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa w za-
kresie elektrotechniki. Nagrodę głów-
ną targów ŚWIATŁO 2011 – Nagrodę 
Prezydenta RP Lecha Wałęsy zdobyła 
fi rma Technolight za oprawę 1786 
Aura. Nagrodę PIIB w zakresie oświe-
tlenia przyznano fi rmie Rabbit za cy-
frowy programator astronomiczny 
CPA 6.0. 

Wykaz nagród przyznanych na targach: 
www.elektroinstalacje.pl.
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Otwarcie mostu 
Marii Skłodowskiej-Curie 

24 marca otwarto uroczyście most Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie, o długości ok. 
800 m. Trasa tzw. Mostu Północnego zapewni 
połączenie Białołęki z Bielanami. Do ruchu od-
dawana jest zasadnicza jego część, termin osta-
tecznego zakończenia robót budowlanych prze-
widziany jest na 30 czerwca br., a zakończenie 
realizacji zamówienia na 31 lipca br.

Źródło: MTBiGM

ArtHauss w Polsce 

Niemiecka fi rma ArtHauss we współpracy 
z polskim inwestorem utworzyła spółkę joint 
venture – ArtHauss Poland. Nowy oddział ofe-
rować będzie energooszczędne domy, dając 
klientowi szereg wysokiej jakości kompaty-
bilnie ze sobą działających urządzeń energo-
oszczędnych typu wentylacja z rekuperacją, 
panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, 
pompę ciepła, turbinę wiatrową.

Pomiary z Ubexi 

Ubexi to nowa marka, jaka pojawiła się na rynku 
profesjonalnych rozwiązań pomiarowych dla bu-
downictwa. Wyłącznym dystrybutorem produk-
tów fi rmy w Polsce jest APOGEO sp. z o.o. Ubexi 
specjalizuje się w technologiach pomiarowych, 
dostarczając zarówno profesjonalne niwelatory 
laserowe i system sterowania maszyn dla branży 
budowlanej, jak i rozwiązania dla geodezji.

Apartamenty „Hoża 55”

Dwa budynki, pięcio- i sześciokondygnacyjny 
„Hożej 55” w Warszawie, w których znajdzie 
się łącznie jedynie 61 apartamentów, będą 
nawiązywać architektonicznie do przeszłości. 
Zakończono już prace związane z budową 
parkingu podziemnego i rozpoczęto realizację 
konstrukcji nadziemia. Zakończenie budowy 
zaplanowano w II kwartale 2013 r.

Wycinarka do glazury Bosch 

GCT 115 Professional fi rmy Bosch to specjali-
styczne urządzenie dla glazurników umożli-
wiające czyste i równe cięcie obrabianych ma-
teriałów. Wycinarka jest zaopatrzona w osłonę 
i zintegrowany system odsysania, które gwaran-
tują czystą i niemal bezpyłową pracę. Wydajny 
silnik o mocy 720 W i prędkości obrotowej na 
poziomie 11 000 obrotów na minutę zapewnia 
wysokie tempo pracy.

Olimpia Port – osiedle społeczne

Osiedle Olimpia Port wpisuje się w działania 
władz Wrocławia, a także ekspertów z Dol-
nośląskiej Izby Architektów i wrocławskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
którzy zainicjowali projekt WUWA2 (ofi cjal-
na nazwa: „Nowe Żerniki”). Będzie to miej-
sce inspirowane wrocławską wystawą sprzed 
lat: „Wohnung und Werkraum” – Mieszkanie 
i miejsce pracy – WUWA, 1929 r.

Amfi teatr w Iwoniczu-Zdroju 
pokryty zielenią 

Ostatnim etapem budowy amfi teatru jest przykry-
cie dachu zielenią. Konstrukcja dachu, wykonana 
przez Fabrykę Drewna Klejonego, jest dwuspado-
wa o zmiennym kącie nachylenia – od 22 stopni 
w kalenicy do 85 stopni w miejscach okapowych. 
Część dachu nad sceną wspiera się na wiązarach 
z drewna klejonego o gr. 20 cm. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł.

Mikrobiogazownia w Studzionce 

Innowacyjna, niewielka gazownia jest zloka-
lizowana w gospodarstwie państwa Pojdów 
w miejscowości Studzionka, w gminie Pszczyna 
w województwie śląskim. Pracuje na potrzeby 
jednego gospodarstwa i jest jednym z dwóch 
tego rodzaju zakładów w naszym kraju. Posta-
wienie gazowni trwało 2 lata, a roboty budowla-
ne zostały wykonane przez fi rmę Wolf System.

HSW S.A. zakupiona przez 
Liugong 

Przedsiębiorstwo Huta Stalowa Wola S.A. Od-
dział I zostało zakupione przez fi rmę Liugong, 
tworząc spółkę Liugong Machinery (Poland) 
Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. Nowa spół-
ka będzie produkować maszyny budowlane.

Wyremontowano Park Zdrojowy 
w Cieplicach 

25 tys. m² alejek spacerowych, 5 ha trawni-
ków, 230 ławek oświetlonych 160 lampami 
– w uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry za-
kończyła się renowacja ogrodu pałacowego. 
Prace trwały od marca 2010 r. Ich koszt wy-
niósł prawie 15 mln zł, z czego ok. 5 mln pokrył 
budżet miasta, a pozostała część pochodziła ze 
środków unijnych. Nadzór: PM Group.
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Green Horizon w Łodzi 

Skanska Property Poland rozpoczyna drugi etap inwestycji biurowej Green Horizon. Całkowita 
powierzchnia najmu w tym kompleksie wyniesie 33 000 m2, z czego na budynek B przypadnie 
14 000 m2. Oddanie do użytku budynku A planowane jest na IV kwartał 2012 r., a budynku 
B – na II kwartał 2013 r. Biurowiec będzie certyfi kowany w systemie LEED.

Narzędzia pomiarowe 
Leica iCON 

Kompleksowe rozwiązania pomiarowe 
dla budownictwa ogólnego, drogowego 
oraz infrastruktury. Narzędzia iCONstruct 
to: iCON build – do wszystkich pomiarów, 
iCON site – do prac inżynieryjnych, iCON-
struct – umożliwia dobranie podstawowego 
zestawu do indywidualnych potrzeb, iCON 
robot 50 – tachimetr do obsługi przez jedną 
osobę, iCON gps 60 – wielozadaniowy od-
biornik GPS umożliwiający pracę z popraw-
kami RTK.

Premiera systemu Schüco 
ProSol TF+ 

Wielowarstwowa technologia Schüco 
ProSol TF+, bazująca na kombinacji dwóch 
rodzajów krzemu – amorficznego i mikro-
krystalicznego, zapewnia 30% więcej uzy-
sków w porównaniu do tradycyjnych roz-
wiązań cienkowarstwowych. Szyba solarna 
z powłoką TCO o grubości 3,2 mm zapew-
nia efektywną ochronę modułu, a zarazem 
maksymalną przepuszczalność światła. Mo-
duły fotowoltaiczne wyróżniają się czarnym, 
lśniącym wyglądem. 

WIĘCEJ NA www.inzynierbudownictwa.pl

Opracowała 
Magdalena Bednarczyk

Biurowiec Corius 

Globe Trade Centre S.A. oddała do użytku 
trzeci biurowiec w kompleksie Okęcie Business 
Park w Warszawie. Znajduje się tu 8840 m² 
powierzchni biurowej klasy A. Budynek ma 
zielone tarasy na najwyższych kondygnacjach. 
Jest w trakcie pozyskiwania certyfi katu LEED. 
Architektura: APA Kuryłowicz & Associates. 
Generalny wykonawca: Unibep.

Wynagrodzenia inżynierów   

Wyniki badania Antal International wskazują, że 
ponad połowa specjalistów inżynierów w Pol-
sce zarabia powyżej 8000 zł brutto miesięcznie. 
Pensje inżynierów utrzymują się cały czas na 
wysokim poziomie – ich przeciętne wynagro-
dzenie wynosi 9500 zł brutto miesięcznie. Prze-
ciętne wynagrodzenie miesięczne specjalistów 
i menedżerów wynosi 9600 zł brutto, wobec 
3600 zł brutto przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw wg GUS.

Energooszczędna hala sportowa 

Hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie jedną 
z najbardziej oszczędnych takich hal w Europie. 
Do jej ogrzania wystarczy 15 kWh/m2 rocznie. 
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań archi-
tektonicznych pozwala osiągnąć oszczędności 
rzędu 50 tys. zł rocznie w porównaniu z halami 
starego typu. Powierzchnia hali: 1850,2 m², 
kubatura: 15 879 m³. Architektura: Architektu-
ra Pasywna. Oddanie do użytku: 2012/2013 r.

Design na ruszcie  

Firma HAURATON została ostatnio docenio-
na pod względem designerskim w konkursie 
Focus Open w Stuttgarcie. Srebrną statuet-
kę otrzymał innowacyjny ruszt szczelinowy 
FIBRETEC® (tworzywo PA-GF wzmocnione 
włóknem szklanym, nie tylko odporne na 
korozję i działanie czynników atmosferycz-
nych, ale także wytrzymałe i lekkie).

© carlosseller - Fotolia.com



ORGANIZATORZY
 KONFERENCJI 

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA: NAUKA, PRAKTYKA, 

PERSPEKTYWY ROZWOJU 

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

KOMITET 
HONOROWY

KOMITET 
ORGANIZACYJNY

MIEJSCE I DATA 
KONFERENCJI

TEMATYKA 
KONFERENCJI

WARSZTATY 
INŻYNIERSKIE

Barbara KUDRYCKA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sławomir NOWAK – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wojciech RADOMSKI – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Andrzej ŁAPKO – Przewodniczący Komitetu Nauki PZiTB
Wiktor PIWKOWSKI – Przewodniczący PZITB
Andrzej SOBKOWIAK – Rektor Politechniki Rzeszowskiej

prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański  – przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski  – wiceprzewodniczący 
dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz  – wiceprzewodniczący 
dr inż.  Janusz Konkol – sekretarz organizacyjny
dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz 
dr inż. Artur Borowiec 
mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski
Grzegorz Rybicki

Obrady Konferencji odbędą się w dniach 16-21 września w hotelu KRYNICA 
w Krynicy Zdroju, ul. Park Sportowy 3.

Część problemowa:
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA: NAUKA, PRAKTYKA, 
PERSPEKTYWY ROZWOJU
Prelegentami w części problemowej będą zaproszeni przedstawiciele komisji 
sejmowej, agencji rządowych i samorządowych – zarządzających infrastrukturą 
transportu, a także uczelni technicznych i ośrodków naukowo – badawczych 
oraz fi rm wykonawczych. 
Część ogólna dotyczyć będzie problemów naukowo-badawczych budownictwa.

Przed konferencją, w dniach 13–16 września, planowane są „warsztaty 
inżynierskie” w formie szkolenia z zakresu praktycznego posługiwania się 
normami europejskimi (Eurokodami) w projektowaniu obiektów mosto-
wych. Warsztaty obejmować będą prezentację przykładów obliczeń w zakre-
sie obciążeń mostowych, przęseł betonowych, stalowych i zespolonych oraz 
fundamentów podpór mostowych.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska

tel. 17 865 1701
e-mail: krynica2012@prz.edu.pl,
www.krynica2012.prz.edu.pl
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