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Okładka: wieżowce w Kanadzie. Kanada szczyci się dużą liczbą wysokich budynków, 
ma 9 budynków o wysokości ponad 200 m (najwyższy First Canadian Place w Toronto ma 355 m) 
i 34 budynki o wysokości przekraczającej 150 m. 

Fot. Elenathewise (FOTOLIA)

Następny numer ukaże się: 7.09.2012 r.

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

Nakład: 118 980 egz. 

P O L S K A

I Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

Barbara Mikulicz-Traczyk
redaktor naczelna 

OD REDAKCJI

Odbył się zjazd krajowy – dwudniowa dyskusja na temat ważnych dla 

członków PIIB spraw, a ja odniosłam wrażenie, że w tle obrad i rozmów 

kuluarowych brzmiało – niezmienne od lat – pytanie: co nam daje ta izba? 

Miesięcznik „IB” w zakresie dla siebie możliwym stara się na nie 

odpowiadać.

W bieżącym numerze prezes izby omawia najważniejsze działania 

podejmowane przez organy samorządu. Publikujemy ponadto ważne 

komunikaty o wysokości składek i podpisywaniu przez projektantów 

pewnych oświadczeń.  
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Zrozumieć instalację elektryczną w twoim domu 

Instalacja elektryczna – jak to działa
Domowy system instalacji elektrycznej składa się z wielu elementów, jednak
szczególne znaczenie mają dwa z nich: licznik energii elektrycznej oraz skrzynka
elektryczna. Licznik służy przede wszystkim naszemu dostawcy energii, który
dokonuje na jego podstawie pomiaru zużycia energii elektrycznej. Po tym
jak prąd przechodzi przez miernik, trafi a do skrzynki elektrycznej, skąd, po
rozgałęzieniu, doprowadzany jest do wszelkich urządzeń elektrycznych, ob-
wodów oświetleniowych, kontaktów i gniazd w całym domu. Skrzynki elektry-
czne wyposażone są w narzędzia, które, w razie awarii instalacji elektrycznej,
spowodują odłączenie zasilania poszczególnych obwodów. Należą do nich bez-
pieczniki oraz automatyczne wyłączniki. Te drugie można ponownie włączyć po
usunięciu uszkodzenia. Z kolei, w przypadku przepalenia bezpiecznika, należy
go odkręcić i wyrzucić. Niemniej jednak zarówno bezpieczniki, jak i wyłączniki
nadmiarowo-prądowe chronią przewody przed przegrzaniem czy pożarem. Do-
datkowo, instalacja elektryczna powinna być połączona przewodem z ziemią
(uziemienie), co w razie zwarcia lub przeciążenia pozwoli zabezpieczyć samą
instalację oraz wszelkie urządzenia w domu, a także zapewni ochronę przed
porażeniem prądem.
Prace elektryczne – czy brać się za nie samemu
Często, aby zaoszczędzić pieniądze, próbujemy radzić sobie z naprawami insta-
lacji elektrycznej na własną rękę. Lepiej jednak dmuchać na zimne niż ryzykować
porażeniem prądem czy pożarem. Dlatego też wszystkie poważniejsze prace
elektryczne należy zlecać wykwalifi kowanym elektrykom. Jeśli jednak posiadasz
odpowiednie doświadczenie, znasz plan swojej instalacji elektrycznej i zdecy-
dujesz się na jakieś drobne naprawy elektryczne, zawsze pamiętaj, aby:
■  odłączyć zasilanie obwodów instalacji elektrycznej poprzez wykręcenie bezpie-

cznika lub przełączenie wyłącznika automatycznego w skrzynce elektrycznej;
■  zanim dotkniesz przewodów, sprawdzić, czy nie ma w nich już żadnego

napięcia;
■  wyłączyć z sieci wszelkie urządzenia elektryczne, które planujesz naprawić;
■  upewnić się, że nie stoisz na mokrej podłodze.
Generalnie warto uświadomić sobie, że samodzielne majsterkowanie przy
pracach elektrycznych wymaga dokładnego planowania i przygotowania.
W przeciwnym razie popełnione przez nas błędy mogą być kosztowne
i wpędzić nas w poważne kłopoty. 

Elektryczność bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w naszym 
codziennym życiu. Oglądając telewizję, ładując telefon komórkowy 
czy wreszcie włączając światło w pokoju – w każdym z tych przypadków 
polegamy na instalacji elektrycznej, znajdującej się w naszym domu. 
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XI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa, który odbył się 6–7 lipca 

br., udowodnił, że stajemy się coraz bardziej 

zorganizowani, coraz bardziej identyfi kujemy 

się z naszym samorządem i nie boimy się podej-

mować trudnych decyzji dla jego dobra.

Krajowa Rada, po przedstawieniu sprawozda-

nia, otrzymała absolutorium za miniony rok. Na 178 

obecnych delegatów 145 było „za”. Taki wynik to 

nie tylko potwierdzenie zaufania, jakim zostaliśmy 

obdarzeni przez członków naszego samorządu, ale 

także zobowiązanie do jeszcze lepszego działania. 

Otrzymane absolutorium upewniło nas, że realizowany program działania był słuszny. Jednoznacznie roz-

strzygnęliśmy wątpliwości dotyczące zakresu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej i instalacyj-

no-inżynieryjnej, nadanych w latach 1975–1988. Podpisaliśmy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym umowę 

w sprawie elektronicznego dostępu do norm aktualnych i wycofanych. Łącznie to około 7 tysięcy norm, które 

po zainstalowaniu będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich członków PIIB.

W wyniku negocjacji prowadzonych z ubezpieczycielem, po raz kolejny obniżyliśmy wysokość obowiązko-

wej składki OC z 83 zł do 79 zł. Nowa stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Osiągnięcie takiego 

wyniku było możliwe dzięki bezpośredniemu współdziałaniu z ubezpieczycielem, bez pośrednictwa brokera.

Podpisaliśmy nowe porozumienie w sprawie współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 

które zastąpiło stosowny dokument podpisany 10 lat temu przez Komitet Organizacyjny IIB. Działania te 

umożliwią jeszcze lepszą integrację środowiska inżynierów i techników budownictwa. 

Podjęliśmy ważne dla nas tematy, m.in. wymuszania na projektantach rezygnacji z praw autorskich oraz po-

wstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach związanych z nową 

ustawą Prawo budowlane i ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W czasie zjazdowych dyskusji pojawiły się nowe, nurtujące nasze środowisko problemy, które Krajowa 

Rada będzie sukcesywnie rozwiązywać.

Zgromadzeni delegaci wykazali się dużą odpowiedzialnością za losy samorządu oraz poczuciem jedności, 

decydując się na podniesienie wysokości składek wnoszonych od 2013 r. na izby okręgowe oraz izbę krajową. 

Pozwoli to na podejmowanie nowych zadań statutowych realizowanych przez izbę.

Rozwój oraz umacnianie naszego samorządu to cel, jaki sobie postawiliśmy już na początku jego powsta-

nia, i który obecnie konsekwentnie realizujemy.

Andrzej Roch Dobrucki
Prezes 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczyna-
ją 1 stycznia 2013 roku i później, opłacają roczną składkę 
w wysokości 79 zł (składka ponownie obniżona). Członko-
wie, którzy w roku 2012 nadpłacili opłatę ubezpieczeniową 
o kwotę 13 zł, wnoszą opłatę pomniejszoną o tę kwotę. 
Wysyłane druki przelewów będą uwzględniały powyższe 
zmiany. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącz-
nie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie
Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownic-
twa w roku 2013 są następujące:
–  na okręgową izbę, płatne jednorazowo za 12 m-cy – 348 zł 

lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy);
–  na krajową izbę – 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 

cały rok – 72 zł.
Członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno 
na okręgową, jak i Krajową Izbę), które obejmowały rów-
nież miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności będą 
zobowiązani do wyrównania należnych składek do wyso-
kości obowiązującej w roku 2013. Wielkość dopłaty będzie 
zależała od liczby miesięcy, których dopłata dotyczy.

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier budow-
nictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wy-
drukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku 
zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji 
umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.
Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 
15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Po-
dane na drukach numery kont są indywidualne (każdy członek 
posiada własne wirtualne konto), dlatego też prosimy o nie-
dokonywanie opłat za kilka osób na jedno wirtualne konto.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków” został 
uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowa-
nych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.
W przypadku nieotrzymania lub zagubienia przekazów lub 
wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe 
Biuro jest do Państwa dyspozycji:
–  korespondencyjnie na adres: ul. Mazowiecka 6/8, 

00-048 Warszawa
–  telefonicznie:

tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
fax (22) 827-07-51, e-mail: skladki@piib.org.pl

Krystyna Wiśniewska
Fot. Paweł Baldwin

XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
6–7 lipca 2012 r.

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe 
ubezpieczenie OC w roku 2013

Fot. 1 Prezydium Zjazdu (od lewej): Aleksander Nowak, Mirosława Ogorzelec, Mieczysław Grodzki, Roman Karwowski, Jolanta Herma
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Zjazd tradycyjnie rozpoczął się 
od powitania gości i delegatów 
przez prezesa PIIB Andrzeja Rocha 
Dobruckiego. Wskazał on na rosnące 
znaczenie PIIB, przejmowanie od ad-
ministracji państwowej wielu funkcji, 
a jednocześnie fakt, że „izba musi 
się borykać z wieloma problemami, 
jak np. ostatnio próby wymuszania 
na projektantach rezygnacji z praw 
autorskich”.
Na zjazd przybyło 172 delegatów 
(frekwencja wyniosła 88,7%). Jego 
przewodniczącym został wybrany 
Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej 
OIIB, zaś w skład Prezydium Zjazdu 
weszli również: Aleksander Nowak, 
Roman Karwowski, Jolanta Herma 
i Mirosława Ogorzelec.

Gośćmi byli m.in.: Piotr Styczeń 
– podsekretarz stanu w Minister-
stwie Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej, Robert Dziwiński 
– Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, jego zastępca Jacek Szer, 
przewodniczący PZITB Ryszard Tryko-
sko oraz sekretarz generalny Wiktor 
Piwkowski, Jerzy Grochulski – prezes 
SARP, Wiesław Olechnowicz – sekre-
tarz generalny PZITS, Jerzy Barglik 
– prezes SEP, Jerzy Gumiński – pre-
zes SITPMB, Janusz Rymsza – zastęp-
ca dyrektora IBDiM, Marek Kaproń 
– ITB.
Podczas zjazdu dokonano podsu-
mowania działalności izby w 2011 r. 
i przedstawiono sprawozdania krajo-
wych organów. Delegaci zatwierdzili 

Fot. 2 Goście (od lewej): Piotr Styczeń, Janusz Rymsza, Robert Dziwiński, Jacek Szer

Fot. 3 Honorowy prezes PIIB Zbigniew Grabowski i prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki

Fot. 4 Delegaci ze Śląskiej OIIB
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te sprawozdania i udzielili absolu-
torium Krajowej Radzie PIIB. Zjazd 
podjął decyzję o podwyższeniu 
składki członkowskiej od 2013 r. 
(patrz str. 9), natomiast nie zgodził 
się na coroczną, związaną z infl acją, 
rewaloryzację tej składki. Jej wyso-
kość pozostawała niezmienna od 
2003 r., a w tym czasie przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw (wg GUS) wzrosło o 54%, 
wzrosły także koszty kolportażu i ko-
respondencji. Uzasadnieniem wzro-
stu składki jest również planowane 
rozszerzenie dotychczasowej działal-
ności izby na rzecz swoich członków, 
w szczególności: zwiększenie liczby 

szkoleń przy wyrównaniu dostępno-
ści do nich członków małych i dużych 
izb okręgowych, rozwój e-learningu, 
założenie internetowej biblioteki 
technicznej (w której dostępne będą 
normy), rozwój tematyczny i meryto-
ryczny „Inżyniera budownictwa”. 
Zjazd przyjął również budżet PIIB na 
kolejny rok, oparty już na nowej wy-
sokości składki.
Delegaci uchwalili ponadto przyznanie 
22 złotych i 10 srebrnych Odznak 
Honorowych PIIB. Uroczyste ich 
wręczenie odbyło się w drugim dniu 
zjazdu.
W tym roku odbędzie się jesz-
cze jeden krajowy zjazd – uroczy-

sty, jubileuszowy, ściśle związany 
z obchodami 10-lecia działania PIIB. 
Sprawę planowanego na jesień zjaz-
du nadzwyczajnego przybliżył dele-
gatom wiceprezes Krajowej Rady PIIB 
Zbigniew Kledyński.
Na zakończenie prezes Dobrucki zazna-
czył, że w najbliższym czasie nie będzie 
nam w budownictwie łatwo. Dlatego 
bardzo ważne jest lobbowanie na rzecz 
dobrego prawa, w tym nawiązywanie 
współpracy z posłami, gdyż powstający 
obecnie Kodeks budowlany (lub może 
Prawo budowlane z uzupełnieniami) 
na tym etapie w wielu punktach nie 
spełnia oczekiwań środowiska.

Fot. 5 Delegaci ze Świętokrzyskiej OIIB

Fot. 6 Po dekoracji Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB
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Powiększamy nasze szeregi
■  115 250 członków liczyła PIIB 

na dzień 31 grudnia 2011 r.,
■  6211 nowych członków przyjęto 

w 2011 r.,
■  51,05% osób nowo przyjętych mia-
ło mniej niż 36 lat,

■  62 641 członków PIIB reprezento-
wało budownictwo ogólne, co sta-
nowiło 54,35%; drugie miejsce zaj-
mowały instalacje sanitarne z 21 570 
członkami (18,72%), a trzecie – insta-
lacje elektryczne liczące 16 735 osób 
(14,52%),

■  21 inżynierów liczyła najmniejsza 
grupa reprezentująca budownictwo 
wyburzeniowe.

Umacniamy nasze struktury
■  16 okręgowych izb znajduje się 

w strukturze PIIB,
■  44 placówki terenowe działają 

w 13 okręgowych izbach,
■  17 289 członków liczyła w 2011 r. 

Mazowiecka OIIB, największa w PIIB,
■  2674 osoby należały do Opolskiej 

OIIB, najmniejszej w PIIB.

Kobiety w naszym samorządzie
■  11,32% członków PIIB stanowiły ko-

biety, a 88,68% – mężczyźni,
■  4901 kobiet należących do PIIB znaj-

dowało się w przedziale wiekowym 

Urszula Kieller-Zawisza

PIIB w statystyce w 2011 r.

56–65 lat i jest to największa damska 
reprezentacja, uwzględniając prze-
działy wiekowe. Wśród mężczyzn 
najliczniejsza jest również grupa 
wiekowa 56–65 lat i wynosi 37 069,

■  60% członków PIIB posiada wy-
kształcenie wyższe, 38% stanowią 
technicy i 2% – majstrowie.

Doskonalimy kwalifikacje 
zawodowe
■  28 798 osób skorzystało ze szko-

leń gwarantowanych przez Izbę 
w 2011 r. Najwięcej w Mazowieckiej 
OIIB – około 7 tys. osób i Śląskiej OIIB 
– prawie 5 tys. osób,

■  około 25% wszystkich członków 
PIIB uczestniczyło w szkoleniach 
w 2011 r.,

■  ponad 2 godz. poświęcił na szkolenie 
statystyczny członek Izby w 2011 r.,

■  4228 członków naszej Izby uczestni-
czyło w konferencjach i wycieczkach 
technicznych.

Jesteśmy samorządem 
otwartym
■  4528 osób uzyskało uprawnienia 

budowlane w 2011 r.,
■  9 – w tylu specjalnościach PIIB na-

daje uprawnienia budowlane, czyli 
w architektonicznej, konstrukcyjno-
-budowlanej, drogowej, mostowej, 
wyburzeniowej, kolejowej, teleko-
munikacyjnej, instalacji elektrycznych 
i instalacji sanitarnych,

■  24 osobom posiadającym upraw-
nienia budowlane nadano tytuł rze-
czoznawcy budowlanego. W ciągu 
10 lat funkcjonowania PIIB tytuł ten 
otrzymało 461 osób,

■  29 osób uzyskało potwierdzenie 
swoich kwalifi kacji zawodowych do 
wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.

Przestrzegamy zasad etyki 
zawodowej
■  497 spraw wpłynęło w 2011 r. do 

okręgowych rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej, w tym: 379 
dotyczyło odpowiedzialności zawo-
dowej, 55 dotyczyło odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej, a 63 pozosta-
wały poza kompetencją Izby,

■  4308 to liczba spraw, w których 
okręgowi rzecznicy odpowiedzial-
ności zawodowej wszczęli postę-
powania; w 51 nie wszczęto po-
stępowań, 188 spraw umorzono, 
78 spraw przekazano do okrę-
gowych sądów dyscyplinarnych, 
a 15 spraw trafi ło do Krajowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Na koniec 2011 r. 
144 sprawy były w toku.

Sprawujemy nadzór nad 
należytym wykonywaniem 
zawodu
■  1 sprawa wpłynęła do Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego w 2011 r. z ty-
tułu odpowiedzialności zawodowej 
jako do sądu I instancji i 16 spraw 
(6 – odpowiedzialność zawodowa 
i 10 – odpowiedzialność dyscyplinar-
na) jako do sądu II instancji,

■  187 spraw do rozpatrzenia wpłynęło 
do okręgowych sądów dyscyplinar-
nych, z czego 167 spraw dotyczy-
ło odpowiedzialności zawodowej 
i 20 spraw – odpowiedzialności dys-
cyplinarnej. W wyniku postanowień 
okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. 
ukarały winnych w 87 sprawach, 
w 42 sprawach umorzyły postępo-
wanie, w 29 sprawach uniewinniły 
obwinionych od zarzucanych czy-
nów, w 29 sprawach orzekły o za-
tarciu kary.
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Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa apeluje do członków naszego 
samorządu o solidarne niepodpisywanie tego typu dokumentów.
Uzasadnienie naszego stanowiska znajduje się w piśmie organizacji samorządu zawodowego 
i gospodarczego, skierowanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dn. 29 marca 2012 r., 
zamieszczonym na www.piib.org.pl (17 maja 2012 r.).
O tym działaniu PIIB zostanie powiadomiony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Tylko nasze solidarne działania mogą przynieść pozytywny i oczekiwany rezultat.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jak powinienem postąpić, jeśli inwestor daje mi do podpisu poniższe 
oświadczenie w zakresie prawa autorskiego i autorskich praw zależnych: 
Co do punktów 1, 2, 3 – nie mam zastrzeżeń, z pkt. 4 i 5 – nie zgadzam się. 
Jakie są konsekwencje podpisania takiego oświadczenia? Czy mogę się zgodzić na treść pkt. 4 i 5?

CZŁONEK PIIB PYTA:

ODPOWIADA PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

 Dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej 

 Ja niżej podpisany …………………………… oświadczam, że:

1.  w przypadku zaistnienia konieczności sprawowania nadzoru autorskiego, zobowiązuję się go pełnić na podstawie odręb-
nej umowy,

2.  zobowiązuję się do udzielenia pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych, od wezwania 
przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną,

3.  na Gminę przechodzi całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
 a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprografi czną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie projektu w postaci cyfrowej, zwielo-
krotnianie projektu poprzez odbitki ksero),

 b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, 
najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót 
budowlanych),

 c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach 
i internecie, promocję),

4. wyrażam zgodę na:
 a)  dokonywanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią zmian w dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej, wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań: projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, 
zmiany obowiązujących przepisów itd.,

 b)  wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
i jednocześnie przenoszę na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywania prawa zależnego wobec doku-
mentacji, czyli prawa do twórczych przeróbek (wykorzystania dokumentacji do realizacji nowej Inwestycji), Projektant nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone bez jego wiedzy,

5.  zobowiązuję się , iż nie dokonam żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i nie będę 
korzystał z przysługujących mi osobistych praw autorskich do dokumentacji w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrud-
niający korzystanie i rozporządzanie tymi utworami przez Gminę.

……………………………………..
        (data i podpis)

UWAGA PROJEKTANCI
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Spotkanie Grupy B-8 z ministrem Januszem Żbikiem

Obradom przewodniczył Andrzej Roch 
Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, która pełni obecnie 
prezydencję w Grupie B-8. Na spotka-
nie z przedstawicielami organizacji 
i izb związanych z budownictwem 
przybyli: Janusz Żbik, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
Robert Dziwiński, Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, oraz Krzysz-
tof Antczak i Michał Leszczyński z De-
partamentu Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w MTBiGM.
W czasie obrad doszło do wymiany 
poglądów pomiędzy uczestnikami 
spotkania. Przedstawiciele Grupy B-8 
nie kwestionowali zasadniczego celu 
proponowanych zmian – usprawnienia 
szeroko rozumianego procesu inwesty-
cyjnego. Zwracali jednak uwagę, że 
w przygotowanych założeniach nie 
uwzględniono wielu propozycji oraz 
uwag zgłaszanych wcześniej przez 

środowiska zawodowe, związane 
z procesem inwestycyjno-budowla-
nym. Nie zgadzano się także z niektó-
rymi rozwiązaniami przedstawionymi 
w projekcie opracowanym przez ze-
spół powołany przez MTBiGM.
Krzysztof Antczak podkreślił, że uwagi 
zgłaszane w czasie konferencji prekon-
sultacyjnych, które odbyły się w Rze-
szowie, Gdańsku, Wrocławiu i War-
szawie, zostały w miarę możliwości 
ujęte w przygotowanej na początku 
czerwca wersji projektu zmian.
W czasie spotkania mówiono m.in. 
o bezpieczeństwie w procesie inwe-
stycyjnym, prawie własności i prawie 
do zabudowy, nadzorze autorskim, 
funkcjonowaniu specustaw, zawartości 
projektu budowlanego oraz o zróżni-
cowaniu jego zawartości w zależności 
od stopnia skomplikowania obiektu. 
Zwrócono uwagę na niespójność pro-
ponowanych w założeniach rozwią-
zań dotyczących ustawy Prawo bu-

dowlane z propozycjami 
rozwiązań dotyczących 
ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Krytycznie odniesiono 
się do propozycji, aby 
projektant w projekcie 
budowlanym określał 
obszar oddziaływania 
obiektu oraz wprowa-
dzenia nowego podmio-
tu tzw. sprawdzającego, 
upoważnionego do kon-
troli poszczególnych eta-
pów budowy. Podnoszo-

no kwestię przywrócenia technikom 
możliwości uzyskiwania uprawnień 
budowlanych.
W przygotowanym projekcie zawarte 
są także pozytywne rozwiązania. Należy 
do nich na przykład przyjęcie zasady, że 
budować można na podstawie skutecz-
nego zgłoszenia z jasno określonymi wy-
jątkami. Pozytywnie ocenić należy także 
ograniczenie zakresu wydawania decy-
zji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 
wprowadzenie zasady tzw. żółtej kartki 
– powiedział Andrzej R. Dobrucki.
Na koniec spotkania Janusz Żbik pod-
kreślił: Jesteśmy otwarci na dyskusję 
i konstruktywne uwagi dotyczące 
zmian, jakie powinny być wprowadzo-
ne w nowym Prawie budowlanym oraz 
ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.
Członkowie Grupy B-8 ustalili, że zo-
stanie wypracowane wspólne stanowi-
sko odnoszące się do założeń przedło-
żonych przez Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Gę-
siak i Piotr Gadomski z Izby Architektów 
RP, Jacek Sztechman i Jacek Banduła 
z Polskiej Izby Urbanistów, Bartłomiej 
Kolipiński z Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, Ryszard Trykosko z Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa, Jerzy Grochulski i Grzegorz 
Chodkowski ze Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich, Włodzimierz Kędziora 
ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
Kazimierz Staśkiewicz z Izby Projektowa-
nia Budowlanego i Marek Walicki z Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa.

22 czerwca br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie obradowała Grupa B-8. Debatowano o założeniach 
do nowej ustawy Prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako I etapie opraco-
wania Kodeksu budowlanego.Urszula Kieller-Zawisza

Krzysztof Antczak i minister Janusz Żbik
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21 kwietnia br. w Szczecinie, w Kan-
tynie Portowej Zarządu Portu Szcze-
cin-Świnoujście obradował XI Zjazd 
Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa. Na 195 uprawnionych delegatów 
w zjeździe wzięło udział 131, co sta-
nowiło 67,20% wszystkich delegatów. 
W obradach uczestniczyli goście ho-
norowi, m.in.: przewodniczący Za-
chodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Architektów Jan Łukaszewski, prezes 
FSNT NOT Piotr Szymczak, przewod-
niczący Oddziału w Szczecinie SIiTP 
Przemysłu Materiałów Budowlanych 

ZJAZD ZACHODNIOPOMORSKIEJ OIIB
Ewa Barcicka
sekretarz OR ZOIIB

Bogusław Ziółkowski, Zachodniopo-
morski Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego Ryszard Kabat oraz 
przewodniczący stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych z okręgu koszaliń-
skiego i szczecińskiego. 
Podczas zjazdu odznaczono członków 
izby Złotymi i Srebrnymi Odznakami 
Honorowymi PIIB. Prezes Oddziału 
SEP w Szczecinie Adam Borguński 
wręczył medal im. prof. Mieczysława 
Pożaryskiego przyznany ZOIIB w uzna-
niu zasług dla rozwoju SEP.
Sprawozdanie z działalności rady 
w 2011 r., przedstawione przez prze-
wodniczącego Okręgowej Rady ZOIIB 
prof. dr. hab. inż. Zygmunta Meyera, 

i sprawozdania z pracy pozostałych 
organów statutowych zostały zatwier-
dzone. Delegaci jednomyślnie udzielili 
absolutorium OR.
Następnie przewodniczący OR przed-
stawił Plan Pracy Okręgowej Rady na 
2012 r., przewodniczący pozostałych 
organów izby – Plany Pracy w 2012 r., 
a skarbnik izby mgr inż. Marek Kudyba 
– propozycję budżetu na 2012 r. De-
legaci podjęli uchwały o ich zatwier-
dzeniu.
Przyjęto 4 wnioski dotyczące: dofi -
nansowania kosztów leczenia syna 
delegata chorego na ostrą białacz-
kę szpikową, przeprowadzenia cyklu 
szkoleń na temat odnawialnych źródeł 
energii, dyskusji na forum ogólnopol-
skim nt. wprowadzenia koniecznych 
i niezbędnych zmian dostosowujących 
do istniejących nowych warunków 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz zobowiązania OR 
do przygotowania na kolejny zjazd 
materiałów pozwalających na podjęcie 
decyzji co do powołania spółki prowa-
dzącej działalność gospodarczą.
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21 kwietnia br. w siedzibie NOT 
w Warszawie odbył się XI Zjazd Spra-
wozdawczy Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady 
otworzył przewodniczący Rady MOIIB 
Mieczysław Grodzki, witając delega-
tów i gości reprezentujących zaprzyjaź-
nione samorządy zawodowe, władze 
samorządowe, organizacje technicz-
ne. Listy gratulacyjne przesłali m.in.: 
wiceminister transportu, budownic-
twa i gospodarki morskiej Janusz Żbik, 
minister w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński oraz Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego Robert 
Dziwiński. Gościem zjazdu był poseł 
na Sejm RP Janusz Piechociński.

ZJAZD MAZOWIECKIEJ OIIB
Mieczysław Wodzicki

M. Grodzki przedstawił działalność 
MOIIB w roku 2011, podkreślając 
udział w niej szeregowych członków. 
Za ważne uznał prace nad zmianą 
Prawa Budowlanego. Przygotowano 
ankietę, która pozwoli zebrać do-
świadczenia członków z użytkowania 
dotychczasowej ustawy i sformuło-
wać wnioski do zmian. Przypomniał 
o istnieniu cennego dla wszystkich 
zawodów zaufania publicznego Ma-
zowieckiego Forum Samorządowego 
i kreatywną rolę w nim MOIIB. Cieszy 
i jest powodem szczególnej satysfakcji 
wzrost zainteresowania szkoleniami. 

Od 2009 do 2011 r. notujemy przy-
rost frekwencji z 36,6 do 46,2%. Dal-
szej intensyfi kacji szkoleń, a w tym 
internetowego systemu dokształcania 
(e-learning), sprzyja uruchomienie 
pracowni komputerowej z własnymi, 
oryginalnymi programami szkolenia. 
Wysoko cenimy coraz bliższe kontakty 
z uczelniami, co sprzyja zbliżeniu sta-
nowisk w sprawie programów naucza-
nia oraz poznaniu ambitnych studenc-
kich kół naukowych. Przewodniczący 
z satysfakcją odnotował wzrost za-
ufania między MOIIB a inspektorata-
mi nadzoru budowlanego, zwłaszcza 
rzeczników odpowiedzialności zawo-
dowej. Spektakularnym zwieńczeniem 
kontaktów z władzami państwowymi 
i wojewódzkimi było spotkanie u mi-
nistra Olgierda Dziekońskiego preze-
sa KR PIIB Andrzeja R. Dobruckiego 
i członków prezydium izby mazowiec-
kiej z wojewodą Jackiem Kozłowskim, 
którego wynikiem z pewnością będzie 
pogłębienie współpracy.
Z kolei prezes Andrzej Dobrucki wy-
raził uznanie dla organów MOIIB 
za całokształt działań w roku 2011, 

podkreślając w szczególności prace na 
rzecz egzekwowania zasad etyki zawo-
dowej oraz fakt utworzenia komisji ds. 
etyki. Podkreślił znaczące osiągnięcia 
MOIIB w działalności szkoleniowej oraz 
cenne kontakty z uczelniami, dobrze 
rokujące dla uzgodnień programowych 
i rozwoju praktycznej części studiów. 
Zjazd udzielił absolutorium Radzie 
MOIIB za 2011 r. oraz przyjął budżet 
na 2012 r. Spośród przedyskutowa-
nych wniosków pięć skierowano do 
rozpatrzenia przez Krajową Radę.
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XI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa odbył się 21 
kwietnia br. w sali koncertowej Opery 
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
W pierwszej części zjazd zatwierdził 
sprawozdania z działalności organów 
izby w 2011 r. przedstawione przez 
ich przewodniczących oraz ocenił po-
zytywnie wykonanie budżetu POIIB 
w 2011 r., udzielając absolutorium ra-
dzie izby. Uchwalono także budżet na 
2012 r. Kolejnym punktem spotkania 
były wybory uzupełniające do Komisji 
Rewizyjnej.
Zjazd przyjął ponadto do realizacji 
trzy wnioski. Pierwszy z nich dotyczył 
przywrócenia w wykazie uprawnień 
budowlanych specjalności wodno-
-melioracyjnej. Specjalność ta zo-
stała na bazie aktualnego Prawa 
budowlanego włączona do specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej. 

ZJAZD PODLASKIEJ OIIB
Monika Urban-Szmelcer

Do wykonywania zawodu w tym 
zakresie przystępują zatem osoby 
bez przygotowania teoretycznego 
i praktycznego. Drugi z wniosków 
dotyczył nadania Złotej Odznaki Ho-
norowej przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej POIIB Małgorzacie Micał. 
W trzecim zaapelowano o zapewnie-
nie w organach wydających pozwo-
lenia na budowę kadry dysponującej 
uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania, a zatem przygoto-
wanej do oceny projektów nie tyl-
ko od strony prawnej, ale również 
merytorycznej.
Działania izby na szczeblu krajowym 
omówili jej reprezentanci: sekretarz KR 
PIIB Ryszard Dobrowolski oraz wice-
przewodniczący Krajowej Komisji Kwa-
lifi kacyjnej Kazimierz Szulborski.
Następnie rozpoczęła się część uroczy-
sta zjazdu. Wzięło w niej udział ponad 
320 osób, w tym ok. 80 stanowili przed-
stawiciele podlaskich władz oraz naj-
większych fi rm budowlanych z regionu. 

Przewodniczący 
Rady POIIB Cze-
sław Miedzia-
łowski oraz jego 
I zastępca Ry-
szard Dobrowol-

ski przedstawili prezentację medialną 
dotyczącą historii oraz obecnego funk-
cjonowania podlaskiej izby. Zebrani mo-
gli zobaczyć archiwalne zdjęcia z okre-
su organizacyjnego izby i jej rozwoju na 
przestrzeni minionych 10 lat.
Przyjemnym akcentem wieczoru były 
listy i gratulacje przekazane od stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych oraz 
podlaskich władz. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali także 
koncertu Orkiestry Symfonicznej Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
Wydziału Instrumentalno-Pedagogiczne-

go w Białymstoku 
pod batutą Kazi-
mierza Dąbrow-
skiego przy udzia-
le solistów. Wciąż 
iść, aby sięgnąć 
do gwiazd… 
Właśnie to po-
słannictwa jest 
sens – rozbrzmie-
wał głos solisty 
wykonującego 
pieśń z musicalu 

„Człowiek z La Manchy”. Niewątpliwie 
koncert był dla słuchaczy niezapomnia-
nym przeżyciem. Wszyscy optymistycznie 
nastrojeni wzięli następnie udział w kole-
żeńskim spotkaniu. 
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XI Zjazd Sprawozdawczy Dolnoślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa odbył się 21 kwietnia br. 
Zebranych przywitał przewodniczący 
rady prof. Eugeniusz Hotała. Gośćmi 
byli reprezentanci władz administra-
cyjnych i samorządowych, uczelni, 
stowarzyszeń technicznych i samorzą-
dów zawodowych, także z zagranicy. 
Wiceprezes KR PIIB prof. Zbigniew 
Kledyński oprócz życzeń przekazał in-
formacje dotyczące spraw istotnych 
dla środowiska, w tym udostępnienia 
członkom izby norm budowlanych 
oraz stanu prac nad kodeksem bu-
dowlanym. Życzenia od rektora Poli-
techniki Wrocławskiej przekazał prof. 
Cezary Madryas. Głos zabrali również: 
dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzę-
du Wojewódzkiego, dyrektor Wydzia-
łu Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miejskiego, przewodniczący Dolnoślą-
skiej Izby Architektów oraz prezydent 
Brandenburskiej Izby Inżynierów. 

ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OIIB
dr inż. Andrzej Pawłowski 

zastępca przewodniczącego Rady DOIIB
Fot. Katarzyna Rudy

Wręczono Ho-
norowe Odznaki 
PIIB. Złotą otrzy-
mał Cezary Ma-
dryas, srebrne 
– Jan Czupajłło, 
Andrzej Hryciuk, 
Leszek Krawczyk 
i Marian Persona.
Przewodniczący 
E. Hotała przedstawił sprawozdanie 
z działalności Rady DOIIB. Zwrócił 
uwagę na dobrą współpracę i kon-
takty z urzędami, nadzorem budow-
lanym, przedsiębiorcami i inwesto-
rami, uzyskanymi dzięki dyskusjom 
na Forum Inżynierskim oraz w czasie 
spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
organizowanych z okazji 10-lecia 
izby. Podkreślił rolę powstałych grup 
członkowskich, inicjujących przedsię-
wzięcia w terenie. Wspomniał o do-
brej współpracy z innymi samorzą-
dami i organizacjami, w tym z Izbą 

Architektów oraz 
zagranicznymi 
izbami inżynie-
rów. Wspomniał 
o kontynuacji wy-
dawania biulety-
nu „Budownictwo 
Dolnośląskie”.

Przyjęto budżet na rok 2012. W dyskusji 
podniesiono m.in. temat prowadzenia 
książki praktyki, zaproponowano przy-
gotowanie ostrzeżeń dla inżynierów na 
podstawie spraw rozpatrywanych przez 
OROZ i OSD. Dyskutowano również 
o kosztach i opłatach, które mogłyby 
zostać obniżone poprzez wprowadze-
nie własnych ubezpieczeń, o konieczno-
ści sprzedaży obiektu w Przesiece oraz 
o prenumerowaniu czasopism w wersji 
elektronicznej. Postulowano obniżenie 
składki dla emerytów. Prof. Z. Kledyń-
ski przedstawił sytuację fi nansową PIIB 
i przesłanki do rozważań dotyczących 
podniesienia składki członkowskiej.
Ostatnia część zjazdu została poświęco-
na rozpatrzeniu ponad 30 zgłoszonych 
wniosków. W głosowaniu część z nich 
skierowano do Rady DOIIB, część – na 
zjazd krajowy, kilka zostało odrzuconych.
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Aula budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie była 
21 kwietnia br. miejscem obrad XI Zjazdu Sprawozdawcze-
go Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Otwarcia zjazdu dokonał przewodniczący Rady PDK OIIB 
Zbigniew Detyna, który na wstępie powitał honorowych go-
ści, w tym: przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej 
PIIB Tadeusza Duraka, dyrektora Oddziału GDDKiA w Rze-
szowie Wiesława Kaczora, dziekana Wydziału Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej prof. 
dr. hab. inż. Leonarda Ziemiańskiego, zastępcę Podkarpac-
kiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Zofi ę Majkę oraz przedstawicieli: bratnich izb – architektów 
i urbanistów, a także rzeszowskich oddziałów stowarzyszeń 
naukowo-technicznych.

ZJAZD PODKARPACKIEJ OIIB
Leszek Kaczmarczyk

Następnie dokonano wyboru pre-
zydium zjazdu: przewodniczącego 
Ryszarda Pabiana, zastępcę przewod-
niczącego Stanisławę Mazur oraz se-
kretarza Leszka Kaczmarczyka. 
Po wystąpieniach niektórych z zapro-
szonych gości odbyła się prelekcja 
dyrektora Wiesława Kaczora pt. „Pro-
gram budowy dróg krajowych na lata 
2011–2015 na Podkarpaciu”. Wykład 
poparty bogatą dokumentacją foto-
grafi czną, przedstawiający stan robót 
drogowych na Podkarpaciu, spotkał 
się z dużym zainteresowaniem.

Po przerwie rozpoczęła się część me-
rytoryczna zjazdu, w której delegaci 
wysłuchali sprawozdań z działalności 
organów izby. Następnie, po dyskusji, 
zagłosowali za przyjęciem sprawoz-
dań, udzieleniem absolutorium Radzie 
PDK OIIB i przyjęciem budżetu izby na 
2012 r.
Delegaci złożyli szereg wniosków, któ-
re poddano dyskusji, a następnie prze-
głosowano.
Zjazd jednogłośnie opowiedział się 
przeciwko podwyższeniu składek 
członkowskich.
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21 kwietnia br. obra-
dował w Katowicach 
XI Zjazd Sprawozdaw-
czy Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Delegaci 
podsumowali kolejny 
rok pracy i podjęli waż-
ne dla przyszłej działal-
ności uchwały.
Zjazd miał charak-
ter roboczy. Obszerne 
sprawozdania z pra-
cy poszczególnych organów delega-
ci otrzymali w materiałach zjazdo-
wych. Przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka rozpoczął swoje spra-
wozdanie stwierdzeniem, że działania 
wszystkich organów Śląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa 
podporządkowane są takim zasadom 
i wartościom jak: stałe podnoszenie 
umiejętności oraz rzetelne wypełnianie 
obowiązków, począwszy od nadawania 
uprawnień budowlanych po ocenę dzia-
łań projektantów, kierowników budów 
i inspektorów nadzoru. Zwracał uwagę 
na potrzebę stałego podnoszenia pre-
stiżu zawodu inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego oraz 
przyszłego wykorzystania potencjału 
młodych w działalności samorządo-
wej. Podkreślił także dobrą współpracę 

ZJAZD ŚLĄSKIEJ OIIB Maria Świerczyńska
Fot. Foto Video Łucja Śmiejka

w zakresie kształtowania warunków 
pracy w branży budowlanej z organiza-
cjami zrzeszonymi w Forum Budownic-
twa Śląskiego oraz ze stowarzyszeniami 
branżowymi i organizacjami pozarzą-
dowymi. Doceniając te działania, jak 
również aktywny udział i zaangażowa-
nie ŚlOIIB w inte-
grację środowisk 
gospodarczych 
na Śląsku, Kapitu-
ła Laurów Umie-
jętności i Kompe-
tencji Regionalnej 
Izby Gospodarczej 
w Katowicach 
przyznała śląskiej 
izbie „Złoty Laur 
U m i e j ę t n o ś c i 
i Kompetencji”. 

Następnie przewodniczący poszcze-
gólnych organów statutowych ŚlOIIB 
omówili sprawozdania i podsumowali 
efekty działalności w ubiegłym roku. De-
legaci przyjęli uchwałami sprawozdania 
i udzielili absolutorium radzie za 2011 r. 
oraz przyjęli projekt budżetu na 2012 r. 
Ważnym punktem obrad było przegło-
sowanie przez delegatów uchwał do-
tyczących zakupu siedziby ŚlOIIB oraz 
podjęcia przez izbę działalności gospo-
darczej, a także zmiana w regulaminie 
Komisji Pomocy Finansowej. Komisja 
Uchwał i Wniosków zaproponowała 
przyjęcie wszystkich 16 zgłoszonych 
na XI zjeździe wniosków: 7 zostanie 
przekazanych do rozpatrzenia do Rady 
ŚlOIIB, a 9 skierowanych do rozpatrze-
nia przez Krajowy Zjazd PIIB. 
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21 kwietnia br. odbył się w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie XI Zjazd Sprawozdawczy 
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Wzięło w nim udział 121 
delegatów z ogólnej liczby 163 upraw-
nionych, co stanowiło 74,23%. W zjeź-
dzie uczestniczyli następujący zaprosze-
ni goście: Janusz Żbik – podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej, An-
drzej Bujakowski – doradca prezydenta 
Miasta Krakowa, Artur Kania – Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, Elżbieta Gabryś – dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, Małgo-
rzata Boryczko – Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Bo-
rysław Czarakcziew – przewodniczący 
Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów, Marian Płachecki – przewod-
niczący Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej 
PIIIB i przewodniczący Małopolskiego 
Oddziału PZITB, Władysław Waga – pre-
zes Krakowskiego Oddziału SEP. Goście 
w swoich wystąpieniach zwrócili uwa-
gę na bardzo dobrze układającą się 
współpracę z Małopolską OIIB. W czę-
ści ofi cjalnej Stanisław Karczmarczyk – 
przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB 
uroczyście wręczył Statuetki „Małopolski 
Inżynier Budownictwa 2011” za wybit-
ne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie 
budownictwa w zakresie projektowa-
nia i wykonawstwa. Nagrody otrzyma-
li: mgr inż. Andrzej Garpiel (w zakresie 
projektowania) oraz mgr inż. Marcin 
Braś (w zakresie wykonawstwa). 
Następnie Janusz Żbik w imieniu 
Prezydenta RP odznaczył Orderem 
Odrodzenia Polski (IV klasy) Krzyżem 
Ofi cerskim Stanisława Karczmar-
czyka i Zygmunta Rawickiego oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi – Kry-
stynę Korniak-Figę. Z kolei Andrzej 

ZJAZD MAŁOPOLSKIEJ OIIB
Stanisław Karczmarczyk

przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB
Fot. Piotr Rawicki

Bujakowski w imieniu prezydenta Jacka 
Majchrowskiego wręczył Stanisławowi 
Abrahamowiczowi Odznakę Prezy-
denta M. Krakowa HONORIS GRATIA. 
Natomiast Srebrne Odznaki Honorowe 
PIIB otrzymali: Roman Chmiel, Adam 
Knapik, Andrzej Kuldanek, Wacław 
Marcjan, Wojciech Struzik. 
W kolejnym punkcie programu delegaci 
wybrali prezydium zjazdu w następują-
cym składzie: przewodnicząca Małgo-
rzata Duma-Michalik, zastępca przewod-
niczącej Zbysław Kałkowski, sekretarze: 
Adam Knapik i Jerzy Korkowski. 
Sprawozdanie z działalności Rady 
MOIIB za rok 2011 przedstawił 
Wojciech Biliński – sekretarz OR, 

a sprawozdanie fi nansowe za 
2011 r. oraz projekt budżetu izby na 
2012 r. przedstawił Mirosław Borycz-
ko – skarbnik izby. Następnie zostały 
zreferowane sprawozdania z działal-
ności poszczególnych organów izby, 
które zostały przyjęte większością 
głosów. Zjazd udzielił OR absoluto-
rium za 2011 r. 
Zgłoszono 14 wniosków, z czego 3 
wnioski zostały skierowane do rozpa-
trzenia przez KR PIIB, a 1 wniosek zo-
stał przekazany do realizacji przez OR. 
Zjazd odrzucił 9 wniosków, a 1 wniosek 
został wycofany przez jego autora.
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Haiti to mała wyspa określana krainą 
magii i perłą Karaibów, zamieszkuje ją 
9 mln mieszkańców. Społeczeństwo 
haitańskie jest młode. Średnia wieku 
wynosi 20 lat. Największym problemem 
jest edukacja, ok. 50% dzieci nie uczęsz-
cza do szkoły. Tylko 20% uczniów kon-
tynuuje naukę w szkole średniej, a 5% 
zdaje maturę. Prawdziwym wyzwaniem 
jest poziom nauczania. Ok. 85% szkół 
nie ma odpowiednich certyfi katów. 
Przeciętna klasa liczy ok. 80 uczniów.  
Jacmel leży w południowej części 
Haiti. Założone w 1698 r. miasto li-
czy ponad 40 tys. mieszkańców. Jest 
stolicą południowo-wschodniego de-
partamentu. I tutaj Biskupstwo Jacmel 
przekazując działkę budowlaną o po-
wierzchni 3870 m2  wskazało lokali-
zację szkoły.

12 stycznia 2010 r. Haiti dotknę-
ło trzęsienie ziemi o sile 7 stopni 
w skali Richtera. Wg danych rządu 
Haiti trzęsienie pochłonęło 316 tys. 
ofi ar śmiertelnych. Ok. 3 mln ludzi 
odniosło obrażenia bądź zostało bez 
dachu nad głową. Zniszczeniu uległa 
większość historycznych budynków 
i 105 tys. domów. Wartość poniesio-
nych strat oceniono na 7,9 mln USD, 
czyli 120% PKB kraju (2009 r.).  
19 lutego 2010 r. powstała Fundacja 
Polska – Haiti. Prezesem fundacji jest 
Zofi a Pinchinat-Witucka. Fundacja jest 
sformalizowaną organizacją jednoczą-
cą grono osób wstrząśniętych stycz-
niową tragedią. Ich żywiołowa reakcja 
zaowocowała m.in. kampanią medial-
ną „Solidarni z Haiti”, którą zorganizo-
wali we współpracy z Caritas Polska.  

Celem fundacji jest wsparcie 
mieszkańców Haiti w długotermino-
wych projektach odbudowy kraju. 
W założeniu pomoc ta ma posłu-
żyć przede wszystkim kształceniu 
przyszłych elit gospodarczych, na-
ukowych i kulturalnych z naciskiem 
na uświadamianie młodym Haitań-
czykom konieczności podjęcia dzia-
łania dla dobra całego społeczeń-
stwa. Wyzwaniem dla fundacji jest 
znalezienie takich metod pomocy, 
które pozwolą wspierać najbardziej 
potrzebujących.
Długoterminowe projekty fundacji 
to: 1) budowa Szkoły w Jacmel oraz  
jej wsparcie w zakresie dydaktycznym, 
2) stworzenie Internetowej Platformy 
Edukacyjnej, 3) System Stypendialny 
dla Uczniów i Studentów z Haiti, 
4) promocja kultury i sztuki obu kra-
jów, 5) wspieranie w rozwoju szkoły 
w Fond des Blancs. 
Przedsięwzięcie „Budowa Szkoły 
w Jacmel” polega na wybudowaniu, 
na podstawie wybranego projektu 
(drogą konkursu), zespołu szkolne-
go o powierzchni 1700 m2 dla 400 
dzieci. 
Zleceniodawcą, Inwestorem Bez-
pośrednim budowy szkoły jest Bi-
skupstwo Jacmel na Haiti. Sprawa-
mi osobiście kieruje Ekscelencja Bp. 
Launay Saturne. Szacowany koszt 
przedsięwzięcia to 1,7 mln USD (bez 
nakładów m.in. na zagospodarowa-
nie działki i oczyszczalnię ścieków). 
27 maja 2011 r. został ogłoszo-
ny konkurs na wykonanie projektu 
zespołu szkolnego w miejscowości 
Jacmel, Haiti. 

Współorganizatorami konkursu byli: 
Fundacja Polska – Haiti, Izba Archi-
tektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Polska Izba Inżynierów Budownic-
twa. Do wzięcia udziału w tym nie-
codziennym przedsięwzięciu zaprosili 
architektów i inżynierów budownic-
twa z nadzieją, że będzie ono funda-
mentem pod wieloletnią współpracę 
polskiego środowiska architektonicz-
nego i budowlanego z innymi środo-
wiskami na świecie, potrzebującymi 
naszej obecności. 
Konkurs był otwarty, dwuetapowy. 
Etap I to opracowanie koncepcji 
architektonicznej zespołu szkolne-
go z podstawowymi założeniami 
branżowymi. Etap II zakładał opra-
cowanie projektu wielobranżowe-
go, w szczegółowości projektu bu-
dowlanego. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa dla architektów była 
przynależność do izby architektów. 
Natomiast w przypadku inżynierów 
budownictwa – do PIIB. Odzew był 
duży, bo na konkurs nadesłano łącz-
nie 57 prac. 
Organizatorzy konkursu powołali 
Sąd Konkursowy w składzie:
■  prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus 

(IARP – przewodniczący komisji),
■  mgr inż. arch. Rafał Szczepański 

(IARP),
■  dr inż. arch. Jerzy Grochulski 

(SARP),
■  mgr inż. Jerzy Pobóg-Pągowski 

(PIIB),
■  mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 

(sędzia referent),
■  mgr inż. arch. Tomasz Tomaszewski 

(sekretarz).

Pomoc dla Haiti 
mgr inż. Jerzy Pobóg-Pągowski
Główny Specjalista Krajowego Biura PIIB

Rozstrzygnięty został konkurs na projekt zespołu szkolnego 
w Jacmel.
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3–14 października 2011 r. rozstrzy-
gnięto I etap konkursu. Jury konkursu 
do II etapu zakwalifi kowało 3 zespoły 
projektowe. Dodatkowo ze względu 
na wysoki poziom nadesłanych prac 
oraz na ich dużą liczbę jury przy-
znało wyróżnienia sześciu zespołom 
projektowym.
13 maja 2012 r. jury konkursu wy-
łoniło zwycięski projekt zespołu 
szkolnego w Jacmel na Haiti.
Konkurs wygrał Zespół projektowy 
z Wrocławia w składzie: Maciej Siu-
da, Katarzyna Dąbkowska, Kamil 
Rusinek, Łukasz Piasta, Jerzy Ma-
zurkiewicz i Marta Niedbalec, we 
współpracy z architektem Andrze-
jem Poznańskim. Nagrodą główną 
jest zlecenie wykonania projektu wy-
konawczego i trzy jednotygodniowe 
wielobranżowe nadzory autorskie 
w miejscowości Jacmel.
Drugie miejsce przyznano Zespo-
łowi projektowemu z Warszawy 
w składzie: Karol Szparkowski, Ka-
mil Miklaszewski, Agata Filipek, 
Karolina Rawłuszko, Zygmunt 
Szparkowski i Magdalena Bacha-
nek. Nagroda to 7000 zł.
Trzecie miejsce zdobył Zespół pro-
jektowy Agaty Stępień z Kielc. Na-
groda to 5000 zł.
Ogłoszenie wyników konkursu od-
było się 13 maja br. w Pałacu Za-
moyskich w Warszawie podczas uro-
czystego koncertu charytatywnego 
(wspierającego budowę tej szkoły), 
uświetnionego przez recitale Kayah 
oraz Marcina Wyrostka. W trakcie 
koncertu nastąpiło przekazanie pro-
jektu szkoły Ekscelencji Launay Sa-
turne, biskupowi diecezji Jacmel, na 
terenie, gdzie zostanie wybudowana 
szkoła imienia Jana Pawła 
II. Wydarzeniu towarzyszyła 
wielkoformatowa wystawa 
wszystkich projektów ar-
chitektonicznych biorących 
udział w konkursie. Organi-
zatorem koncertu była: Fun-
dacja Polska – Haiti, Izba Ar-
chitektów Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa. 
Nagrodzony projekt autorzy zatytu-
łowali „Dwa światy”.
Z opisu technicznego do projektu 
architektoniczno-budowlanego bu-
dowy szkoły DWA ŚWIATY:

Idea projektu. Zaproponowany po-
dłużny parterowy budynek ciągnie 
się przez całą długość działki, dzie-
ląc ją na pół i wyodrębniając w ten 
sposób dwa patia o odmiennym cha-
rakterze: z jednej strony kameralny 
dziedziniec, z drugiej – duży otwarty 
plac. Ta idea determinuje cały pro-
jekt, począwszy od zagospodaro-
wania otoczenia szkoły, wydzielenia 
dojazdu publicznego i prywatnego, 
skończywszy na rozmieszczeniu po-
mieszczeń i sal lekcyjnych. Obszar 
po stronie zachodniej przeznaczony 
jest na sport i rekreację (boiska do 
piłki nożnej, plac zabaw, etc.); część 
wschodnia jest miejscem wyciszenia, 
nauki i zajęć plenerowych (zielo-
na przestrzeń, scena letnia, miejsce 
do aranżacji przedstawień i zajęć 
grupowych). Szkoła jest łącznikiem 
tych dwóch światów: to budynek, 
w którym dydaktyka przenika się 
z rozrywką. 

Usytuowanie budynku. Działka, na 
której zaprojektowana jest szkoła, 
usytuowana jest na spadku terenu. 
Różnica pomiędzy najwyższym i naj-
niższym punktem wynosi ok. 5 m. 
Zaproponowany podłużny parte-
rowy budynek dopasowuje się do 
działki schodkową zabudową. Pro-
jektowane schody i rampy pomiędzy 
poszczególnymi płytami są dzięki 

temu minimalne, co zapewnia płyn-
ność komunikacji oraz bezpieczeń-
stwo użytkowania. Podłużna forma 
budynku tworzy wyraźny i charakte-
rystyczny element w skali działki i jej 
otoczenia.

Proponowany układ budynku różni 
się od standardowego układu szko-
ły. Zastosowano rozwiązanie, które 
prostymi środkami przełamuje mo-
notonię szkolnych korytarzy, uzysku-
jąc wnętrze różnorodne pod wzglę-
dem proporcji, natężenia, światła, 
otwartości i funkcji. Powtarzalność 
elementów, regularna siatka kon-
strukcyjna, wykorzystanie prostych 
zasad budowlanych i przejrzystość 
koncepcji pozwala na łatwą i szybką 
realizację, przy zastosowaniu pod-
stawowych technologii i niskim na-
kładzie fi nansowym. 

Konstrukcja szkoły oparta jest na 
prostych rozwiązaniach budowla-
nych. Posadowienie obiektu zaprojek-
towano jako bezpośrednie na płycie 
fundamentowej. Układ konstrukcyj-
ny stanowią ustroje ścianowo-płyto-
we oraz słupowo-płytowe. Wszystkie 
ściany nośne budynku, słupy i pod-
ciągi zaprojektowano jako żelbetowe 
monolityczne. Rozczłonkowanie bu-
dynku na wiele elementów i zastoso-
wane dylatacje umożliwiają dowolne 
etapowanie, tworząc jednocześnie 
optymalny układ konstrukcyjny na 
zjawiska sejsmiczne. 

Wykorzystanie wody – ekologia bu-
dynku. Ze względu na duże proble-
my z bieżącą wodą na terenie Haiti, 
w szkole przewidziane zostało reten-

cjonowanie wody oraz uży-
cie jej do celów sanitarnych. 
W budynku zaprojektowane 
zostały dwa niezależne sys-
temy zbiorników. Woda do 
wszystkich zbiorników do-
prowadzana jest z dachów 
na różnych wysokościach.
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12 maja br. grupa 55 członków Lu-
buskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z rejonów Gorzowa, 
Zielonej Góry i Żar wizytowała budo-
wę Terminala Regazyfi kacyjnego PLNG 
w Świnoujściu, mającego w przyszło-
ści przyjmować drogą morską ciekły 
gaz ziemny z rejonu Zatoki Arabskiej, 
m.in. z Kataru. Cały terminal zajmują-
cy ok. 46 ha terenu wraz z falochro-
nem i portem gazowców tworzy Polski 
Gazoport w Świnoujściu.
Na budowie zostaliśmy przyjęci niezwy-
kle serdecznie przez Generalnego Reali-
zatora Inwestycji – międzynarodowe 
konsorcjum fi rm: Saipem-PBG-Techint. 
Gospodarzami spotkania byli członko-
wie naszej izby pracujący na tej budo-
wie, inżynierowie: Andrzej Michalski 
– kierownik robót konstrukcyjnych, 
Bogusław Wołczecki – kierownik ro-
bót instalacyjnych sanitarno-techno-
logicznych oraz Zygmunt Grochowi-
na – kierownik robót instalacyjnych 

Andrzej Surmacz

Wycieczka techniczna 
– budowa gazoportu w Świnoujściu 

elektrycznych. Kierownikiem Budowy 
jest mgr inż. Piotr Laskowski. Inwesto-
rem zadania – PLNG i GAZ System.
Najbardziej zaawansowane w bu-
dowie są dwa zbiorniki żelbetowe 
o średnicy ok. 90 m i wysokości ok. 
60 m każdy, zbudowane w techno-
logii szalunków ślizgowych (obec-
nie w stanie surowym) jako przyszłe 
magazyny ciekłego gazu o pojem-
ności roboczej ok. 160 tys. m³ każ-
dy. Obecnie trwają zaawansowane 
roboty montażowe dachów stalowych 
zbiorników żelbetowych, obiektów 
techniczno-technologicznych oraz 
budowa estakad żelbetowych i sieci 
sanitarnych podziemnych. Wartość 
inwestycji całego gazoportu, w skład 
którego wchodzą falochron, port dla 
gazowców i terminal regazyfi kacyjny 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, to 
ok. 7 mld zł. Gaz w postaci płynnej, 
dostarczonej gazowcami, groma-
dzony w zbiornikach będzie zamie-

niany w procesie regazyfi kacji na 
terenie terminala w postać gazową 
i tłoczony do sytemu gazociągów 
Polski, a także wywożony cysterna-
mi samochodowymi i kolejowymi. 
Wyzwaniem dla wykonawców są ro-
boty izolacyjne części naziemnej zbior-
ników i gruntu w strefi e posadowie-
nia, umożliwiających magazynowanie 
ciekłego gazu w temperaturze –163ºC 
oraz budowa kilkudziesięciu kilometrów 
sieci sanitarno-technologicznych.
Roboty rozpoczęto we wrześniu 
2010 r., a zakończenie ich planuje 
się na lipiec 2014 r.
Byliśmy pierwszą zorganizowaną gru-
pą inżynierów wizytującą tę inwestycję 
i dostaliśmy od gospodarzy zaprosze-
nie na 2013 r., kiedy będą realizowane 
znaczące roboty instalacyjno-techno-
logiczne, oraz na 2014 r. – na czas 
rozruchu technologicznego terminala. 
Dziękujemy. 
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Jubileusz 20-lecia 
Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Zygmunt Rawicki

Już w 1913 r., w ówczesnej monarchii 
austriacko-węgierskiej, na wniosek fe-
deralnych organizacji inżynierów bu-
downictwa powołano Związek Czeskich 
Autoryzowanych Inżynierów Budownic-
twa w Królestwie Czeskim. W 1921 r., 
po powstaniu Republiki Czechosłowac-
kiej, na pierwszym walnym zgromadze-
niu w Pradze powstała Izba Inżynierska 
w Republice Czechosłowackiej. Niestety 
w lipcu 1951 r. izba ta została rozwią-
zana. Po „praskiej wiośnie” w 1968 r. 
odnowiono Związek Inżynierów Budow-
nictwa, który skupiał dawnych członków 
izby i gromadził różne materiały oraz 
pamiątki po niej. Działalność związku 
była przez ówczesne władze tolerowana 
do 1977 r., kiedy to został on ponow-
nie rozwiązany. Dopiero po zmianach 
politycznych, jakie nastąpiły na począt-
ku lat 90. XX w. w Europie Wschod-
niej, w maju 1992 r. uchwalono ustawę 
o powołaniu samorządu autoryzowa-
nych architektów oraz autoryzowanych 
(uprawnionych) inżynierów i techników 
budownictwa. Dzień ten przyjmuje się 
za początek odnowionej po latach Cze-
skiej Izby Autoryzowanych Inżynierów 
i Techników Budownictwa (ČKAIT).
Obecnie ČKAIT zrzesza ponad 28 000 
uprawnionych inżynierów i techników 
budownictwa. ČKAIT ma 13 regional-
nych oddziałów w: Pradze, Czeskich 
Budziejowicach, Pilźnie, Karlowych 
Warach, Usti nad Łabą, Libercu, Hrad-
cu Kralowych, Pardubicach, Brnie, Oło-
muńcu, Ostrawie, Zlinie i Jihlawie. Jest 
członkiem Europejskiej Rady Izb Inży-
nierskich (ECEC) i Europejskiej Rady In-
żynierów Budownictwa (ECCE). Czeska 
Izba Autoryzowanych Inżynierów i Tech-

Zygmunt Rawicki wręcza okolicznościowy 
adres PIIB inż. Pavlowi Křečkowi 

ników Budownictwa, wspólnie z Czeskim 
Związkiem Inżynierów Budownictwa 
(ČSSI), była w 1994 r. współorganiza-
torką nawiązania współpracy między 
organizacjami budowlanymi – izbami 
i związkami z krajów tzw. Grupy Wy-
szehradzkiej (V-4). W ramach tej współ-
pracy co roku odbywają się spotkania 
Grupy V-4 każdorazowo w innym kraju. 
ČKAIT była 4 razy gospodarzem takich 
spotkań, a także wydawcą pierwsze-
go i piątego tomu publikacji „Zabytki 
techniki krajów V-4”. Czeska Izba Au-
toryzowanych Inżynierów i Techników 
Budownictwa współpracuje także z in-
nymi izbami i organizacjami budowla-
nymi w Europie, jak np. z Niemiec, Au-
strii, Wielkiej Brytanii (ICE), Chorwacji 
i Słowenii, a także w Stanach Zjedno-
czonych (ASCE).
Główne uroczystości obchodów 20-lecia 
odnowienia Czeskiej Izby Autoryzowa-
nych Inżynierów i Techników Budownic-
twa odbyły się 24 maja 2012 r. w Kaplicy 
Betlejemskiej w Pradze pod honorowym 
patronatem Ministra Regionalnego Roz-
woju i Rektora Uniwersytetu Techniczne-
go w Pradze. W obchodach jubileuszu 
wzięło udział ok. 200 osób reprezentu-
jących stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne, placówki naukowe, fi rmy pro-
jektowe i wykonawcze oraz liczne grono 
zasłużonych członów ČKAIT. W gronie 
gości honorowych znaleźli się m.in. 
honorowy prezydent Bawarskiej Izby 
Inżynierskiej prof. Karl Kling oraz delega-
cje izb inżynierskich z Węgier, Słowacji 
i Polski. Gospodarzem jubileuszu był 
przewodniczący Czeskiej Izby Autoryzo-
wanych Inżynierów i Techników Budow-
nictwa inż. Pavel Křeček.

W czasie uroczystego spotkania wygło-
szono dwa okolicznościowe referaty: 
„Historia techniki w Czechach” oraz 
„20 lat Czeskiej Izby Autoryzowanych 
Inżynierów i Techników Budownictwa”. 
Wręczono także kilka okolicznościo-
wych medali z okazji XX-lecia ČKAIT.
W czasie uroczystości przekazano na 
ręce przewodniczącego ČKAIT wiele 
listów gratulacyjnych. Uczestniczący 
w jubileuszu, piszący te słowa, prze-
kazał okolicznościową spiżową tablicę 
pamiątkową i adres od prezesa Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W części artystycznej z krótkim recita-
lem wystąpił szesnastoosobowy zespół 
kontrabasistów z Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Brnie.
Uroczystości jubileuszowe były dosko-
nałą okazją do podsumowania i wy-
tyczenia dalszych kierunków działania 
ČKAIT, wymiany poglądów, niespodzie-
wanych spotkań, a także nawiązania 
nowych kontaktów i przyjaźni.
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Podstawowym obowiązkiem członka 
Izby Inżynierów Budownictwa jest 
przede wszystkim należyte i sumien-
ne wykonywanie zawodu w granicach 
interesu publicznego oraz przestrze-
ganie zasad etyki zawodowej. Wynika 
to z art. 17 Konstytucji RP oraz mię-
dzy innymi z art. 41 ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów [1], a także z art. 95 Prawa 
budowlanego [2].
W art. 41 ustawy [1] czytamy, że czło-
nek Izby jest obowiązany:
1)  przestrzegać przy wykonywaniu 

czynności zawodowych obowiązu-
jących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej lub urbanistycznej,

2)  przestrzegać zasad etyki zawodo-
wej,

3)  stosować się do uchwał organów 
izby,

4)  regularnie opłacać składki człon-
kowskie.

Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 2 tej 
ustawy: Od odpowiedzialności dyscy-
plinarnej wyłączone są czyny podlega-
jące odpowiedzialności zawodowej, 
określone w art. 95 ustawy – Prawo 
budowlane, oraz czyny podlegające 
odpowiedzialności porządkowej zgod-
nie z przepisami kodeksu pracy.
Niewywiązywanie się z powyższych 
obowiązków i zasad skutkuje odpo-
wiedzialnością zawodową lub dyscy-
plinarną. Sprawy zarówno z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej, jak 
i dyscyplinarnej rozpatruje okręgowy 
sąd dyscyplinarny zgodnie z art. 25 
ust. 1 ustawy [1].
Orzekanie w sprawach odpowie-
dzialności zawodowej wynika także 

Popełniłeś błąd w projekcie lub na budowie, zostałeś ukarany, 
czy całe życie zawodowe ta sprawa musi się „ciągnąć” za tobą?

Ryszard Kaniecki
mgr prawa
inż. budownictwa lądowego

Zatarcie kary

z art. 98 ust. 1 Prawa budowlanego: 
W sprawach odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie orzekają 
organy samorządu zawodowego. Od-
powiedzialności zawodowej podlegają 
osoby wykonujące samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, które 
dopuściły się czynów w wymienionym 
wyżej art. 95 Prawa budowlanego.
Popełnienie czynów powodujących 
odpowiedzialność zawodową w bu-
downictwie jest zagrożone według 
art. 96 ust. 1 Prawa budowlanego na-
stępującymi karami:
1)  upomnieniem,
2)  upomnieniem z jednoczesnym nało-

żeniem obowiązku złożenia w wy-
znaczonym terminie egzaminu, 
o którym mowa w art. 12 ust. 3,

3)  zakazem wykonywania samodziel-
nej funkcji technicznej w budow-
nictwie na okres od roku do 5 lat, 
połączonym z obowiązkiem złożenia 
w wyznaczonym terminie egzaminu, 
o którym mowa w art. 12 ust. 3.

Jednym z zadań okręgowego sądu 
dyscyplinarnego jest orzekanie w spra-
wach o zatarcie kary. Uregulowane 
jest to we wspomnianym art. 25 ust. 
3 ustawy [1].
Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka 
o zatarciu kary, o której mowa w art. 
101 ust. 1 Prawa budowlanego. 
Z przepisu tego wynika, że organ, 
który orzekał w I instancji o odpo-
wiedzialności zawodowej w budow-
nictwie, na wniosek ukaranego orze-
ka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
1)  wykonywał samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie przez 
okres:

 a)  2 lat – w przypadku kary określo-
nej w art. 96 ust. 1 pkt 1,

 b)  3 lat – od złożenia egzaminu 
– w przypadku kary określonej 
w art. 96 ust. 1 pkt 2,

 c)  5 lat – po przywróceniu prawa 
wykonywania samodzielnej funk-
cji technicznej w budownictwie 
– w przypadku kary określonej 
w art. 96 ust. 1 pkt 3;

2)  w okresach, o których mowa w pkt 
1, nie był ponownie ukarany jedną 
z kar określonych w art. 96 ust. 1.

Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa wystąpił do Sądu 
Dyscyplinarnego ŁOIIB o zatarcie kary 
upomnienia orzeczonej z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej w 2007 r.
Wniosek zawierał niepoświadczone kse-
rokopie dokumentów, z których treści 
wynikało, że w latach 2007–2011 wy-
konywał i nadal wykonuje samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, 
m.in. kierownika budowy oraz projek-
tanta. Po tym wystąpieniu zaintereso-
wany złożył kilka pism, które uważał za 
uzupełnienie dokumentacji załączonej 
do wniosku, według niego stanowiącej 
dowód wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
przez okres niezbędny do podjęcia de-
cyzji o zatarciu kary. Zgodnie z art. 75 
§ 1 k.p.a. jako dowód należy dopuścić 
wszystko, co może przyczynić się do 
wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzecz-
ne z prawem [3]. Nie oznacza to, że 
niepoświadczoną fotokopię dziennika 
budowy lub tylko niektórych jego stron 
można uważać za dowody. Stanowią 
one jedynie informację o istnieniu takich 
dokumentów.
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W związku z tym Sąd Dyscyplinarny 
ŁOIIB wezwał członka wnioskodaw-
cę do przedłożenia okręgowemu 
sądowi dyscyplinarnemu, w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia wezwa-
nia, oryginałów kompletnych dzien-
ników budów, których kserokopie 
niektórych stron uprzednio przeka-
zał, lub ich uwierzytelnionych ko-
pii oraz przedstawienia informacji, 
czy wykonywał funkcje kierownika 
budowy na budowach niewymie-
nionych uprzednio w nadesłanych 
pismach, co do których wydane 
zostały decyzje o pozwoleniu na 
użytkowanie.
Przyjęte stanowisko okręgowego sądu 
dyscyplinarnego w kwestii dotyczącej 
dokumentów poparte jest wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie sygn. 
akt III SA 110/03 (System Informacji 
Prawnej LEX nr 148853): Należy wska-
zać na niedopuszczalność nadsyłania 
akt składających się z niepoświadczo-
nych urzędowo kserokopii dokumen-
tów. Niepoświadczona kserokopia 
dokumentu nie może być uznana za 
dowód w sprawie.
Wezwanie okręgowego sądu dyscypli-
narnego odniosło zamierzony skutek. 
Członek wnioskodawca przekazał ko-
lejne kopie dokumentów, w tym uwie-
rzytelnione kopie dzienników budów. 
W związku z tym Sąd Dyscyplinarny 
ŁOIIB dokonał ustaleń faktycznych na 
podstawie następujących dokumen-
tów: pism strony, uwierzytelnionych 
kopii dzienników budów, uwierzy-
telnionej kopii wniosku o wpisanie 
na listę członków okręgowej izby in-
żynierów budownictwa oraz kopii 
uprawnień budowlanych i wydanych 
zaświadczeń.
Okręgowy sąd dyscyplinarny nie uznał 
jako dowodów niepoświadczonych 
urzędowo kserokopii dokumentów 
dołączonych do wniosku oraz pism 
składanych przez stronę w tej kwestii.
W ocenie sądu ww. osoba wykonywa-
ła funkcje kierownika budowy w łącz-
nym wymiarze ok. trzech lat, a więc 

spełniła warunek minimum dwóch lat 
niezbędny do podjęcia decyzji o za-
tarciu kary. Należy podkreślić, że we 
wskazanym okresie zainteresowany 
stosownie do art. 101 ust. 1 pkt 2 
Prawa budowlanego nie był ponownie 
ukarany jedną z kar określonych w art. 
96 ust. 1 Prawa budowlanego.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Dys-
cyplinarny ŁOIIB orzekł o zatarciu kary 
upomnienia orzeczonej decyzją OSD 
w 2007 r.
Zagadnieniem, które mnie zaintere-
sowało przy okazji tej sprawy, jest 
cała problematyka związana z za-
tarciem kar, a więc nie tylko z tytu-
łu odpowiedzialności zawodowej, 
ale także z tytułu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o zatarcie 
kar z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej, to OSD nie ma problemu 
z orzekaniem. Zachodzi tylko ko-
nieczność, aby zainteresowany czło-
nek izby spełniał warunki do zatarcia 
kary, zgodnie z cytowanym wcześniej 
art. 101 Prawa budowlanego, i zło-
żył odpowiedni wniosek.
Natomiast orzekanie o zatarciu kary 
dyscyplinarnej w obecnym stanie praw-
nym jest niemożliwe. Do tej pory za-
tarcie kary w tym obszarze prawnym 
następowało z urzędu zgodnie z art. 
55 ust. 2 ustawy [1]: Zatarcie wpisu 
o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej następuje z urzędu po 
upływie trzech lat od uprawomocnie-
nia się orzeczenia kary upomnienia 
lub nagany oraz po upływie pięciu 
lat od upływu okresu zawieszenia 
w prawach członka. Obecnie Trybu-
nał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 
października 2010 r. w sprawie sygn. 
akt K1/09 spowodował, że cytowany 
art. 55 ust. 2 utracił moc obowią-
zującą z upływem 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej.
Przyczyną takiego orzecze-
nia TK było to, że art. 55 
ust. 2, który pomija zasady 
zatarcia wpisu o ukaraniu 
karą dyscyplinarną skreślenia 

z listy członków izby, jest niezgodny 
z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP [4].
Praktycznie utrata ww. mocy obowią-
zującej uniemożliwia obecnie zatarcie 
kary dyscyplinarnej.
Zachodzi pytanie: dlaczego organy po-
siadające inicjatywę ustawodawczą 
w ciągu 12 miesięcy nie spowodowa-
ły nowelizacji art. 55 ustawy [1].
Taką sytuację należy określić jako co 
najmniej wstydliwą. Całe szczęście, że 
liczba spraw z tytułu odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej rozpoznawanych 
przez okręgowy sąd dyscyplinarny 
w stosunku do liczby spraw z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej stano-
wi znikomy procent.
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Z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszło 
w życie nowe rozporządzenie Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie pro-
wadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań archi-
tektonicznych i innych działań przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 165, poz. 987). Uchyliło 
ono uprzednio obowiązujące rozpo-
rządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. 
obejmujące ten sam zakres spraw. 
Nowe rozporządzenie zawiera § 29, 
dotyczący okresu ważności pozwoleń 
wydanych na podstawie uchylonego 
rozporządzenia, przy czym na potrzeby 
niniejszego artykułu skupię się jedynie 
na pozwoleniu wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na prowadzenie 
robót przy obiekcie wpisanym do reje-
stru zabytków (pozwolenie stare).
Powołany § 29 jest sformułowany 
w sposób nieprecyzyjny, sugerujący 
działanie prawa wstecz w pewnych 
sytuacjach, w zakresie wykonywania 
przez inwestorów obowiązków zwią-
zanych z uzyskiwaniem pozwoleń 
starych. Czy niewykonanie tych obo-
wiązków przez inwestorów naraża ich 
obecnie na sankcje ze strony organów 
administracji? Celem tego artykułu jest 
próba zinterpretowania § 29 nowego 
rozporządzenia w odniesieniu do po-

Obowiązywanie starych pozwoleń 
konserwatora na roboty w świetle nowego 
rozporządzenia

W nowym rozporządzeniu jest paragraf sformułowany niepre-
cyzyjnie, sugerujący działanie prawa wstecz w pewnych sytua-
cjach w zakresie wykonywania przez inwestorów obowiązków 
związanych z uzyskiwaniem pozwoleń starych. 

Andrzej Wybranowski
radca prawny specjalizujący się 
w procesie budowlanym

zwoleń starych i jednoczesne udziele-
nie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Planowany termin zakończenia 
robót w pozwoleniu starym 
a okres ważności pozwolenia 
wydawanego na podstawie 
nowego rozporządzenia
Zgodnie z uchylonym rozporządze-
niem w pozwoleniu starym konser-
wator wskazywał jedynie planowany 
okres wykonywania robót, na które 
konserwator wyrażał zgodę. Stosow-
nie bowiem do  § 5 ust. 1 pkt 5 uchy-
lonego rozporządzenia w pozwoleniu 
starym wskazywany był przewidywa-
ny termin rozpoczęcia i zakończenia 
objętych pozwoleniem robót. Nie był 

więc to termin wiążący. Potwierdził to 
również NSA w Warszawie w wyroku 
z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II 
OSK 671/09), który na gruncie uchylo-
nego rozporządzenia stwierdził, że:
Wymóg wskazania w pozwoleniu 
przewidywanego terminu rozpoczęcia 
i zakończenia objętych nim prac lub ro-
bót wynika z przepisu § 5 ust. 1 pkt 5 
cytowanego powyżej rozporządzenia. 
Stanowi on konsekwencję wynikające-
go z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
obowiązku wskazania takiego terminu 
przez inwestora we wniosku. Żaden 
przepis rozporządzenia ani ustawy 
nie określa skutku upływu przewidy-
wanego terminu rozpoczęcia i ukoń-
czenia robót przed ich faktycznym 
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rozpoczęciem lub przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W szczególności brak jest przepisu, 
który łączyłby z upływem terminu sku-
tek wygaśnięcia decyzji. Nie występuje 
zatem w przepisach prawa w stosun-
ku do pozwolenia konserwatorskiego 
odpowiednik przepisu art. 37 ust. 1 
Prawa budowlanego – przewidującego 
skutek wygaśnięcia decyzji o pozwole-
niu na budowę w sytuacji niepodjęcia 
robót budowlanych w oznaczonym 
terminie. Omawiany termin przewi-
dywanego rozpoczęcia i zakończenia 
prac objętych pozwoleniem konser-
watorskim ma zatem wyłącznie walor 
informacyjny – wiążący się z przewidy-
waniami inwestora, które mogą oka-
zać się nietrafne, na przykład wskutek 
przedłużenia się z przyczyn od niego 
niezależnych postępowania w przed-
miocie pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym należy pod-
kreślić, że na tle obowiązywania uchy-
lonego rozporządzenia, w sytuacji gdy 
inwestor zamierzał kontynuować ro-
boty po upływie planowanego termi-
nu realizacji robót określonego w po-
zwoleniu starym, nie było konieczne 
(praktykowane i wymagane przez 
część organów) przedłużanie terminu 
realizacji robót określonego w tym po-
zwoleniu poprzez jego zmianę (co nie 
zmienia faktu, że uzyskanie takiego 
przedłużenia mogło mieć swoje uza-
sadnienie ekonomiczne – brak sporu 
z właściwym organem).
W nowym rozporządzeniu o ile inwe-
stor jeszcze we wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na prowadzenie robót 
(pozwolenie nowe) wskazuje prze-
widywany termin zakończenia robót 
(§ 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), o tyle 
już w samym pozwoleniu nowym 
konserwator określa jedynie termin 
ważności tego pozwolenia (§ 15 ust. 
1 pkt 7 rozporządzenia). Tym samym 

należy uznać, że z upływem ważności 
pozwolenia nowego wszelkie roboty 
prowadzone po tym terminie są wy-
konywane bez wymaganego pozwo-
lenia, co naraża inwestora m.in. na 
wszczęcie postępowania nadzorczego 
przez konserwatora zabytków w trybie 
art. 43 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, skutkującego 
wstrzymaniem robót.

Przepis przejściowy nowego 
rozporządzenia
Jak wspomniano we wstępie artykułu, 
kłopotów interpretacyjnych przysparza 
§ 29 nowego rozporządzenia, zgodnie 
z którym pozwolenia wydane na pod-
stawie uchylonego rozporządzenia za-
chowują ważność do końca okresu, na 
który zostały wydane. Ustawodawca 
przeoczył, iż dla pozwolenia starego 
nie był ustalany jego okres ważności. 
Pozwolenie stare określało jedynie pla-
nowany termin realizacji robót. Można 
próbować przyjąć w ramach wykładni 
celowościowej, że używając pojęcia 
„okres ważności” w § 29, ustawodaw-
ca miał na myśli określony w pozwole-
niu starym planowany termin realizacji 
robót. A zatem jeżeli pozwolenie stare 
przewidziało planowany termin zakoń-
czenia robót, np. na 10 maja 2012 r., 
to oznacza to, że z upływem tego dnia 
straci ono ważność (i konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia nowego).
Jednak taka wykładnia oznaczałaby 
stosowanie prawa wstecz w niektó-
rych sytuacjach. Dla zobrazowania 
tego twierdzenia można posłużyć się 
następującym przykładem.

Roboty rozpoczęły się 1 stycznia 
2011 r. W pozwoleniu starym został 
określony planowany termin zakoń-
czenia robót na 1 maja 2011 r. Roboty 
zostały zakończone jednak dopiero 1 
października 2011 r., przy czym inwe-

stor nie przedłużał planowanego ter-
minu realizacji robót poprzez zmianę 
pozwolenia starego. 
Gdyby roboty zostały zrealizowane 
w trakcie obowiązywania poprzed-
niego rozporządzenia, nie byłoby na-
ruszeniem prawa przekroczenie przez 
inwestora terminu realizacji robót 
określonego w pozwoleniu starym, 
gdyż nie był to termin wiążący1. Jed-
nak z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszło 
w życie nowe rozporządzenie. Stosow-
nie do zaproponowanej interpretacji 
§ 29, zgodnie z którą pozwolenie stare 
traci ważność z momentem upłynięcia 
planowanego terminu zakończenia ro-
bót, pozwolenie stare utraciłoby waż-
ność z mocą wsteczną, tj. przed wej-
ściem w życie nowego rozporządzenia 
(utraciłoby ważność z dniem 1 maja 
2011 r.). Tym samym inwestor byłby 
obciążony obowiązkiem za okres, któ-
ry już upłynął. Trzeba w tym miejscu 
zauważyć, że zgodnie z art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych przepisy mogą 
mieć moc wsteczną, jeżeli zasady de-
mokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. Zgod-
nie z orzecznictwem przepisy prawa 
nie mogą nakładać obowiązków 
działających wstecz, lecz najwyżej 
mogą nakładać prawa (wyrok NSA 
z 19 listopada 2010 r., sygn. akt II 
FSK 1272/09). Można więc przyjąć, że 
zaprezentowana interpretacja, zgod-
nie z którą pozwolenia stare zawsze 
tracą ważność z momentem upływu 
planowanego terminu zakończenia 
robót określonego w pozwoleniach 
starych, jest niedopuszczalna, albo-
wiem umożliwia ona działanie prawa 
wstecz, polegające na nałożeniu na 
podmioty obowiązków, których reali-
zacja miałaby nastąpić jeszcze przed 
wejściem w życie rozporządzenia 

1   Jeszcze raz należy podkreślić, że występujące w praktyce stanowisko części organów, traktujące zawarty w pozwoleniu starym planowany 
termin zakończenia robót jako wiążący, jest niezasadne. Nie zmienia to faktu, że w pewnych sytuacjach takie przedłużenie może być korzyst-
ne dla inwestora (porównaj ostatni akapit w artykule).
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nowego, co jest sprzeczne z zasadą 
demokratycznego państwa prawnego 
zawartą w art. 5 powołanej ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r., a także art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2.
Niestety, treść § 29 jest na tyle nie-
jasna, że trudno znaleźć zadowalającą 
interpretację, która jednocześnie nie 
prowadzi do działania prawa wstecz. 
Nie rozpatrując wszystkich możliwych 
interpretacji, wskazać jedynie należy, 
że szczególnie wątpliwości interpre-
tacyjne budzi interpretacja (wyda-
wałoby się najbardziej racjonalna), 
stosownie do której pozwolenia 
stare tracą ważność zgodnie z za-
wartym w nich planowanym ter-
minem zakończenia robót, chyba 
że zachodzi przypadek prowadzący do 
działania prawa wstecz. W tym ostat-
nim przypadku pozwolenia stare tracą 
ważność dopiero z momentem wejścia 
w życia nowego rozporządzenia, co wy-
klucza działanie prawa wstecz. Taka in-
terpretacja zakłada zatem konieczność 
interpretacji nowego rozporządzenia 
przy zachowaniu jego zgodności z po-
wołanymi wyżej art. 5 ustawy o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych, a także 

art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które dotyczą zasady demokra-
tycznego państwa prawnego. Jednak 
konsekwencją takiego założenia jest 
dwojakie rozumienie pojęcia „okres 
ważności” użytego w § 29 nowego 
rozporządzenia. W sytuacji bowiem 
stosowania § 29 w stanie faktycz-
nym nieobejmującym działania prawa 
wstecz okres ważności pozwolenia 
starego oznaczałby okres między pla-
nowanym terminem rozpoczęcia robót 
a planowanym terminem zakończenia 
robót. Natomiast w stanie faktycznym 
objętym potencjalnym działaniem § 29 
wstecz (jak w przykładzie) okres waż-
ności oznaczałby termin między plano-
wanym rozpoczęciem robót a dniem 
wejścia w życie nowego rozporządze-
nia. Interpretacja zakładająca dwojakie 
rozumienie pojęcia w ramach jednego 
przepisu wydaje się niedopuszczalna.
Pomimo problemu ze znalezieniem 
właściwej interpretacji § 29 nowego 
rozporządzenia należy pamiętać, że 
o ile organy administracji są związa-
ne przepisami obowiązujących roz-
porządzeń przy wydawaniu decyzji, 
o tyle sądy administracyjne mogą 
przy orzekaniu pominąć przepisy 
wykonawcze. Stosownie bowiem do 
art. 178 ust. 1 Konstytucji RP sędzio-
wie w sprawowaniu swojego urzędu 
są niezawiśli i podlegają tylko kon-
stytucji oraz ustawom (a więc nie 
podlegają rozporządzeniom). O ile 
zatem organy, wydając decyzje na 
podstawie nowego rozporządzenia, 
mogą mieć problem ze znalezieniem 
interpretacji pomijającej działanie 
prawa wstecz, o tyle sądy mogą przy 
orzekaniu pominąć § 29. Niestoso-
wanie § 29 spowoduje zastoso-
wanie przez sąd ogólnej zasady, 
zgodnie z którą stare decyzje za-
chowują moc po wejściu w życie 
nowego rozporządzenia. Podkreślić 
należy, że niestosowanie § 29 przez 
sąd dotyczy wyłącznie tych stanów 
faktycznych, w których § 29 miałby 

działać wstecz. W pozostałym za-
kresie sądy powinny normalnie sto-
sować § 29, uznając, że pozwolenia 
stare tracą ważność z momentem 
upływu zawartego w nich planowa-
nego terminu realizacji robót.  

Konkluzja
Mając powyższe rozważania na uwa-
dze, wróćmy do przykładu, w którym 
inwestor zrealizował roboty w dniu 
1 października 2011 r. na podstawie 
pozwolenia starego przewidującego 
planowany termin realizacji robót 
na dzień 1 maja 2011 r. Załóżmy, że 
w dniu 5 marca 2012 r. wojewódzki 
konserwator zabytków, będąc zwią-
zanym § 29 nowego rozporządzenia, 
wszczął postępowanie nadzorcze, 
twierdząc, że inwestor zrealizował 
część robót bez ważnego pozwole-
nia, albowiem stosownie do  § 29 po-
zwolenie stare wygasło w dniu 1 maja 
2011 r. W takiej sytuacji inwestor 
powinien najpierw złożyć odwołanie 
do właściwego ministra, a następnie 
skargę do sądu administracyjnego. 
Jeżeli sąd uzna, że § 29 nowego roz-
porządzenia jest niezgodny z art. 5 
ustawy o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, a także z art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, to w danej 
sprawie administracyjnej powinien po 
prostu nie zastosować § 29 i orzec, że 
pozwolenie stare zachowało moc po 
wejściu w życie nowego rozporządze-
nia (i tym samym było wystarczające 
do przeprowadzenia całości robót). 
Odpowiadając zatem na pytanie 
zadane we wstępie artykułu, wy-
daje się, że inwestor nie naruszył 
i nie narusza przepisów prawa w 
przypadku kontynuowania robót na 
podstawie pozwolenia starego po 
wejściu w życie nowego rozporzą-
dzenia, choć niewykluczone, że do-
piero na etapie sądowym inwestor 
wykaże swoje racje.  

2  Zgodnie z art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Fot. K. Wiśniewska

Fot. 2    Poznań
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Pokrótce zasygnalizowane zostaną wy-
brane, podstawowe aspekty formal-
noprawne współpracy projektantów, 
a mianowicie: 1) występowanie przez 
projektantów w roli wspólników, 2) za-
wieranie umów przez współpracujących 
ze sobą projektantów, 3) uprawnienia 
projektantów jako autorów w stosunku 
do wspólnych projektów, 4) opodatko-
wanie działających wspólnie projektan-
tów podatkiem dochodowym.

Projektanci jako wspólnicy
W przypadku gdy dwóch lub więcej 
projektantów chce prowadzić ze sobą 
dłuższą współpracę i nadać jej formal-
ny wymiar, najbardziej właściwe jest 
zawarcie przez nich odpowiedniej 
umowy spółki. Co prawda, w grę 
wchodzi także utworzenie spółki kapi-
tałowej, którą jest spółka z o.o., ale dla 
mniejszych przedsięwzięć gospodar-
czych bardziej właściwą formą współ-
pracy jest spółka cywilna.
Podpisując umowę spółki cywilnej, na-
leży mieć świadomość tego, że spół-
ka ta nie jest odrębnym podmiotem 
prawa, w szczególności nie ma ona 
osobowości prawnej. Podmiotem jest 
każdy ze wspólników.
Powołanie spółki cywilnej równo-
znaczne jest z rozpoczęciem dzia-
łalności gospodarczej ze wszystkimi 
wynikającymi z tym konsekwencja-
mi. W tym kontekście wspólnicy spółki 
cywilnej mają status przedsiębiorców, 
gdyż ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Jak projektant z projektantem
– uwarunkowania współpracy

Często projektanci współpracują ze sobą przy realizacji 
zadań projektowych. Współpraca taka ma kontekst formalny, 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Rafał Golat
radca prawny

(Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 
z późn. zm.) wyraźnie stanowi w art. 4 
ust. 2, że za przedsiębiorców uznaje się 
także wspólników spółki cywilnej w za-
kresie wykonywanej przez nich działal-
ności gospodarczej.
Zasady dotyczące zawierania umo-
wy spółki cywilnej oraz relacji mię-
dzy wspólnikami określają z kolei 
przepisy kodeksu cywilnego (art. 
860 i nast. k.c.). Umowa spółki cy-
wilnej skutkuje powstaniem między 
wspólnikami szczególnej więzi, po-
legającej na wspólności praw spół-
kowych o tzw. łącznym charakterze. 

Wspólnicy zobowiązują się bowiem 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego przez działanie w spo-
sób oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów, przy czym w cza-
sie trwania spółki wspólnik nie może 
domagać się podziału wspólnego ma-
jątku wspólników (art. 860 par. 1 i art. 
863 par. 2 k.c.). Z drugiej strony za 
zobowiązania spółki wspólnicy odpo-
wiedzialni są solidarnie (art. 864 k.c.), 
co oznacza m.in., że wierzyciel może 
żądać zaspokojenia roszczeń związa-
nych z działalnością spółki od każde-
go ze wspólników w pełnej wysokości 
(art. 366 k.c.).

Zawieranie umów 
przez projektantów
Jeśli współpracujący ze sobą pro-
jektanci zdecydują się na zawarcie 
między sobą umowy spółki cywilnej, 
mogą w umowie tej określić zasady 
reprezentacji spółki, także na po-
trzeby zawierania umów związanych 
z działalnością spółki. Jeśli umowa 
spółki w tym zakresie nic nie stano-
wi, znajdują zastosowanie zasady 
kodeksowe. Chodzi przede wszyst-
kim o art. 866 k.c., zgodnie z któ-
rym w braku odmiennej umowy lub 
uchwały wspólników każdy wspólnik 
jest umocowany do reprezentowania 
spółki w takich granicach, w jakich 
jest uprawniony do prowadzenia jej 
spraw. Z kolei art. 865 k.c. przewiduje 
m.in., że każdy wspólnik jest upraw-
niony i zobowiązany do prowadzenia 
spraw spółki i że każdy wspólnik może 
bez uprzedniej uchwały wspólników 
prowadzić sprawy, które nie prze-
kraczają zakresu zwykłych czynności 
spółki. Jeżeli jednak przed zakończe-
niem takiej sprawy chociażby jeden 
z pozostałych wspólników sprzeciwi 
się jej prowadzeniu, potrzebna jest 
uchwała wspólników.
Natomiast jeśli współpraca między 
projektantami ma doraźny charakter, 
przy zawieraniu umów na wspólne 
przedsięwzięcia w grę wchodzą zasad-
niczo dwa rozwiązania.
■  Po pierwsze pod umową, np. na 

wykonanie określonych prac projek-
towych, podpisać się mogą wszyscy 

Ustawa o prawie autorskim 
przewiduje domniemanie rów-
ności udziałów przysługujących 
projektantom jako współtwór-
com projektu.
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współpracujący projektanci, którzy 
wspólnie występują w roli jednej ze 
stron tej umowy, czyli wykonawcy 
(projektanta). 

■  Po drugie jeden z projektantów może 
zostać upoważniony przez pozosta-
łych do zawarcia w ich imieniu okre-
ślonej umowy lub umów, występu-
jąc w roli ich pełnomocnika. W tym 
przypadku również stroną umowy są 
wszyscy wskazani w umowie projek-
tanci, podejmujący się wspólnie rea-
lizacji określonych zobowiązań, np. 
projektowych, z tym że nie jest ko-
nieczne, aby każdy z projektantów 
składał pod umową swój podpis.

Ogólne zasady dotyczące działania 
pełnomocników zawiera również ko-
deks cywilny (art. 98 i nast.), np. art. 
103 par. 1 k.c. stanowi, że jeżeli zawie-
rający umowę jako pełnomocnik nie 
ma umocowania albo przekroczy jego 
zakres, ważność umowy zależy od jej 
potwierdzenia przez osobę, w której 
imieniu umowa została zawarta.

Projektanci jako 
współtwórcy
Ze względu na to, że współpraca mię-
dzy projektantami, polegająca z reguły 
na wspólnym prowadzeniu prac pro-
jektowych, skutkuje powstawaniem 
(tworzeniem) wspólnych projektów, 
stanowiących utwory w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.), istotnym aspektem tej 

współpracy jest występowanie przez 
projektantów w roli współtwórców 
w rozumieniu powyższej ustawy.
W tym kontekście na uwagę zasługuje 
przede wszystkim art. 9 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, 
określający w sposób szczególny for-
malne relacje między współautorami. 
Artykuł ten w ust. 1 przewiduje m.in. 
domniemanie równości udziałów, 
przysługujących projektantom jako 
współtwórcom projektu we wspól-
nie przysługujących im majątko-
wych prawach autorskich do niego. 
W sytuacji zatem gdy projektantom 
zależy, aby udziały te określone zo-
stały w innych proporcjach, powinni 
proporcje te uzgodnić i umownie po-
stanowić. W przypadku braku umow-
nej regulacji szczególnej obalenie 
ustawowego domniemania równo-
ści udziałów w prawach autorskich 
wymagać będzie interwencji sądu, 
gdyż zgodnie z powyższym przepi-
sem każdy ze współtwórców może 
żądać określenia wielkości udziałów 
przez sąd, na podstawie wkładów 
pracy twórczej.
Poza tym art. 9 ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych rozstrzyga 
też m.in., że do wykonywania prawa 
autorskiego do całości utworu potrzeb-
na jest zgoda wszystkich współtwór-
ców, natomiast każdy ze współtwórców 
może dochodzić roszczeń z tytułu na-
ruszenia prawa autorskiego do całości 
utworu, przy czym uzyskane świadcze-
nie przypada wszystkim współtwórcom, 
stosownie do wielkości ich udziałów. 

W ust. 5 tego 
artykułu znaj-
duje się ode-
słanie do od-
powiedniego 
stosowania 

przepisów kodeksu cywilnego o współ-
własności w częściach ułamkowych. Na 
uwagę zasługuje zwłaszcza art. 198 k.c. 
przewidujący, że każdy ze współ-
właścicieli może rozporządzać swo-
im udziałem bez zgody pozostałych 
współwłaścicieli.

Aspekt podatkowy 
współpracy projektantów
Pomijając ogólne zasady opodatkowa-
nia działalności gospodarczej, także 
w sytuacji gdy współpracujący ze sobą 
projektanci decydują się na powoła-
nie spółki cywilnej, szczególny aspekt 
podatkowy współpracy projektantów 
wynika z art. 8 ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361). Artykuł ten w ust. 1 stano-
wi mianowicie, że przychody z udziału 
w spółce niebędącej osobą prawną, 
ze wspólnej własności, wspólnego 
przedsięwzięcia, wspólnego posiada-
nia lub wspólnego użytkowania rzeczy 
lub praw majątkowych u każdego po-
datnika określa się proporcjonalnie do 
jego prawa do udziału w zysku (udzia-
łu), przy czym w przypadku braku 
przeciwnego dowodu przyjmuje się, 
że prawa do udziału w zysku (udziału) 
są równe.
Z przepisu tego wynika zatem, że jeśli 
projektanci wspólnie realizują okre-
ślone przedsięwzięcie, podejmując się 
np. wykonania na zamówienie okre-
ślonych prac projektowych, otrzymując 
z tego tytułu określone wynagrodze-
nie, nawet jeśli w umowie określone 
jest ono łącznie, bez jego rozdziału na 
poszczególnych projektantów, każdy 
z nich uzyskuje odpowiedni przychód, 
podlegający opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym, którego wysokość 
ustalana jest albo na podstawie posta-
nowienia umownego, precyzującego 
wynagrodzenie każdego z projektan-

tów, albo na podstawie wynika-
jącego z powyższego przepisu 
podatkowego domniemania 
równości udziałów.
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Masz mało wiedzy o Patentach Europejskich?
Chcesz poznać szanse i zagrożenia metody 

zaprojektuj i wybuduj?

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Oddział Warszawski Związku Mostowców 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz KPRM

zapraszają na seminarium:

„Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii”
które odbędzie się 13 listopada 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy o nowościach w geotechnice i budownictwie mostowym.

Tematy referatów będą obejmować m. in.: patentowanie nowych rozwiązań, w tym szanse i zagrożenia związane 
z patentami europejskimi, korzyści z kontraktów prowadzonych metodą zaprojektuj i wybuduj, 

nowoczesne metody montażu mostów, łożyska, podpory mostów wykonanych z gruntu zbrojonego, nowe rodzaje pali.

Spotkanie jest kontynuacją wysoko ocenianych przez uczestników seminariów geotechnicznych, 
o których informacje wraz z programem i warunkami uczestnictwa można znaleźć na stronie: 

geo.ibdim.edu.pl
Przy zgłoszeniu i opłacie do 31 sierpnia 2012 r. dwa wartościowe bonusy.

Dla członków PIIB – DODATKOWA ZNIŻKA wysokości 50 zł od standarowej opłaty za seminarium.

Patronat

Medialny



lipiec/sierpień 12  [97]

l isty do redakcji

35

Kto może dokonywać okresowych przeglądów przewodów 
kominowych?
Czy okresowych przeglądów 
wentylacji grawitacyjnej o kana-
łach murowanych w budynkach 
mieszkalnych może dokonywać 
inżynier posiadający uprawnie-
nia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej?

Kwestie okresowych kontroli stanu 
technicznego elementów budynków 
i budowli oraz instalacji normuje 
art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 
Wskazany przepis określa elemen-
ty budynków oraz rodzaje instalacji 
podlegające obowiązkowi kontroli, 
jej częstotliwość oraz rodzaj upraw-
nień, jakimi powinna legitymować 
się osoba dokonująca kontroli.
Zgodnie z powyższym okresowej 
kontroli dokonywanej co najmniej 
raz w roku podlegają przewody ko-
minowe (dymowe, spalinowe i wen-
tylacyjne) – art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) 
Prawa budowlanego.
Jak zastrzega ustawodawca 
w art. 62 ust. 6 tej ustawy, kontro-
lę stanu technicznego wskazanych 
przewodów kominowych powinny 
przeprowadzać:
1)  osoby posiadające kwalifi kacje 

mistrza w rzemiośle kominiarskim 
– w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wenty-
lacyjnych; 

2)  osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej spe-
cjalności – w odniesieniu do prze-
wodów kominowych, o których 
mowa w pkt 1, oraz do kominów 
przemysłowych, kominów wolno 
stojących oraz kominów lub prze-

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB

wodów kominowych, w których 
ciąg kominowy jest wymuszony 
pracą urządzeń mechanicznych.

Z powyższego wynika, iż przeglądu 
przewodów dymowych oraz grawi-
tacyjnych przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych mogą dokonać oso-
by posiadające kwalifi kacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim oraz osoby 
posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności.
Za uprawnienia budowlane odpo-
wiednie do dokonywania kontroli 
stanu technicznego przewodów ko-
minowych i wentylacyjnych uznaje 
się uprawnienia:
■  do projektowania lub kierowania ro-

botami budowlanymi w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej oraz 

■  do projektowania lub kierowania 
robotami budowlanymi w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie sie-
ci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych.  

Należy  podkreślić, że powyższe doty-
czy jednak wyłącznie uprawnień wy-
danych na mocy obowiązującej usta-
wy – Prawo budowlane z 1994 r., ale 
po dniu 24 grudnia 1997 r., kiedy to 
upoważnienie do sprawowania kon-
troli technicznej utrzymania obiek-
tów budowlanych zostało włączone 
również do uprawnień projektowych 
(Dz.U. Nr 111, poz. 726). Wcześniej, 
tj. od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 
24 grudnia 1997 r., upoważnienie do 
sprawowania kontroli technicznej 
utrzymania obiektów budowlanych 
związane było wyłącznie z uprawnie-
niami wykonawczymi.
Podobnie upoważnienie do sprawo-
wania kontroli technicznej utrzyma-
nia obiektów budowlanych wynika-
ło z uprawnień wykonawczych pod 

rządami wcześniejszych przepisów.  
Zgodnie bowiem z § 2 ust. 3 rozpo-
rządzenia Przewodniczącego KBUiB 
z dnia 10 września 1962 r. w sprawie 
kwalifi kacji fachowych osób wyko-
nujących funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. 
Nr 53, poz. 266), funkcje techniczne 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
kierownika budowy i kierownika ro-
bót oraz funkcje techniczne polega-
jące na kontroli technicznej budów 
bądź kontroli technicznej utrzyma-
nia obiektów budowlanych mogą 
być wykonywane wyłącznie w spe-
cjalności i w zakresie wynikającym 
z posiadanych uprawnień do kiero-
wania robotami budowlanymi.
Analogiczną regulację odnajduje-
my w przepisach rozporządzenia 
MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 
z 1975 r. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.). 
Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia 
osoby posiadające przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodziel-
nych funkcji obejmujących kiero-
wanie, nadzorowanie i kontrolowa-
nie techniczne budowy i robót są 
uprawnione również w tym samym 
zakresie do kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz do 
kontrolowania stanu technicznego 
obiektów budowlanych.
Zacytowane przepisy wskazują jed-
noznacznie, iż kontrolowanie stanu 
technicznego obiektów budowla-
nych związane było z uprawnienia-
mi wykonawczymi.
Jednocześnie, co wynika także z przy-
wołanych przepisów, w każdym przy-
padku należy zwracać uwagę na 
zakres uprawnień. Powyższe oznacza, 
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że osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane w ograniczonym zakresie 
mogą przeprowadzać kontrole stanu 
technicznego przewodów komino-
wych i wentylacyjnych tylko w obiek-
tach wchodzących w zakres tych 
uprawnień. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że 
kontrolę stanu technicznego przewo-
dów dymowych oraz grawitacyjnych 

przewodów spalinowych i wentyla-
cyjnych mogą  przeprowadzać oso-
by legitymujące się uprawnieniami 
w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej oraz instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
z uwzględnieniem wskazanych po-
wyżej zastrzeżeń. 

Jednocześnie należy wskazać, iż za-
gadnienia omawianych kontroli zo-
stały szczegółowo opisane na stro-
nie internetowej Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego www.gunb.
gov.pl w zakładce: Informacje – Kon-
trole stanu technicznego obiektów 
budowlanych.

Instrukcja gospodarowania wodą dla suchego zbiornika
W urzędzie marszałkowskim toczy 
się postępowanie w celu wydania 
pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie suchego (wiejskiego) 
zbiornika przeciwpowodziowego. 
Projektowany zbiornik przeciw-
powodziowy suchy jest budowlą 
wodną niewymagającą jakich-
kolwiek czynności obsługowych, 
w wyniku których mogłoby być 
prowadzone gospodarowanie 
wodą. Te informacje zostały za-
mieszczone w dołączonym do 
wniosku operacie wodnopraw-
nym. Urząd wezwał do uzupeł-
nienia wniosku i przedłożenia 
instrukcji gospodarowania wodą 
jako osobnego dokumentu. In-
strukcja miałaby być opracowana 
zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 17 sierpnia 
2006 r. w sprawie zakresu instruk-
cji gospodarowania wodą (Dz.U. 
Nr 150, poz. 1087).
W prawie wodnym nie sprecyzo-
wano, co to jest instrukcja gospo-
darowania wodą, ani nie okre-
ślono, w jakim przypadku jest 
wymagana. Według mnie mało 
precyzyjne sformułowanie funkcji 
instrukcji powoduje, że urzędnicy 
nadinterpretują prawo.

Czytelnik prosi o interpretację 
art. 131 ust. 2a prawa wodnego 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145, da-
lej jako prawo wodne) co do ko-
nieczności dołączania projektu 
instrukcji gospodarowania wodą 
do wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego, m.in. w sytuacji 
wykonywania suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego. 

Budowa suchego zbiornika Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego przeciwpowodziowego 
Do wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na opisaną przez 
czytelnika budowę suchego zbiorni-
ka przeciwpowodziowego powinien 
być załączony projekt instrukcji go-
spodarowania wodą.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ust. 2a prawa 
wodnego do wniosku o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na 
piętrzenie wód powierzchniowych 
lub na zależne od siebie korzystanie 
z wód przez kilka zakładów dołącza 
się projekt instrukcji gospodarowa-
nia wodą, zawierający opis sposobu 
gospodarowania wodą i zaspokoje-
nia potrzeb wszystkich użytkowni-
ków odnoszących korzyści z urzą-
dzenia wodnego, którego dotyczy 
instrukcja.

Przepis ten przewiduje zatem dwie 
niezależne przesłanki, które obligują 
wnioskodawcę do załączenia projek-
tu instrukcji gospodarowania wodą 
do wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego:
a)  urządzenia wodne powodują 

spiętrzenie wód powierzchnio-
wych, przy czym należy uznać, 
że nie jest istotne, czy spiętrzenie 
będzie stałe czy przejściowe;

b)  kilka zakładów korzysta z wód 
w sposób zależny od siebie.

W mojej ocenie w odniesieniu 
do opisanej przez czytelnika budo-
wy suchego zbiornika przeciwpo-
wodziowego mamy do czynienia 
z sytuacją wymienioną pod lit. a). 
Przede wszystkim należy zauważyć, 
że suche zbiorniki przeciwpowo-
dziowe są jednym z rodzajów bu-
dowli przeciwpowodziowych (art. 9 
pkt 1a prawa wodnego), które z ko-
lei zostały zaliczone do urządzeń 
wodnych (art. 9 pkt 19 lit. a) prawa 
wodnego), a zatem takie zbiorniki 
są urządzeniami wodnymi.
Po drugie, z opisanego przez czytel-
nika stanu faktycznego wynika, że 
elementem suchego zbiornika jest 
zapora ziemna o długości 140 me-
trów i wysokości 3,6 metra. To właś-
nie ta zapora będzie powodować 

Odpowiada radca prawny Andrzej Wybranowski
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spiętrzenie wody powierzchniowej 
w okresie wzmożonych opadów czy 
przechodzącej fali powodziowej.
Po trzecie, z przepisów prawa wod-
nego dotyczących instrukcji gospo-
darowania wodą wynika, że obo-
wiązek załączenia projektu instrukcji 
jest niezależny od tego, czy zbiornik 
suchy wymaga jakiejkolwiek obsługi 
umożliwiającej kontrolę przepływu 
wody albo czy posiada urządzenia 
umożliwiające regulowanie wysoko-
ści piętrzenia i wielkości przepływu. 
Fakt zatem, że w opisanym stanie 
faktycznym suchy zbiornik przeciw-
powodziowy działa w zasadzie auto-
matycznie1, nie ma żadnego znacze-
nia dla ustalenia istnienia obowiązku 
przygotowania projektu instrukcji. 
Reasumując, w opisanym przez czy-
telnika stanie faktycznym mamy do 
czynienia z urządzeniem wodnym 

(suchym zbiornikiem przeciwpo-
wodziowym) powodującym okre-
sowe piętrzenie wody, co zgodnie 
z art. 131 ust. 2a obliguje wniosko-
dawcę do załączenia projektu in-
strukcji gospodarowania wodą do 
wniosku o pozwolenie na budowę.
Na marginesie należy zauważyć, że 
sporządzając w powyższym stanie 
faktycznym projekt instrukcji gospo-
darowania wodą, może się zdarzyć, 
że któryś z obowiązkowych elemen-
tów tej instrukcji (określonych w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie 
zakresu instrukcji gospodarowania 
wodą2 nie będzie miał zastosowania 
ze względu na specyfi kę suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego. 
W takiej sytuacji wnioskodawca 
powinien zaznaczyć w projekcie in-
strukcji, że dany element instrukcji 

nie ma zastosowania, oraz uzasad-
nić swoje stanowisko.

Przypadki „bezcelowego” żądania Przypadki „bezcelowego” żądania 
dołączenia projektu instrukcji dołączenia projektu instrukcji 
Odnosząc się do zasygnalizowanych 
przez czytelnika przypadków „bez-
celowego” żądania przez organy 
projektu instrukcji gospodarowania 
wodą, wskazuję, że literalna treść 
art. 131 ust. 2a prawa wodnego 
niestety może często zezwalać or-
ganowi na żądanie instrukcji pomi-
mo bezcelowości takiego żądania 
(każdy przypadek wymaga jednak 
osobnej analizy). W tym zakresie 
pozostaje niestety inwestorowi albo 
dostosowanie się do żądań organu, 
albo wdanie się w spór z organem 
w celu przesądzenia sprawy przez 
sąd administracyjny.

 krótko
Nowe Prawo wodne?

Ministerstwo Środowiska – uznając, 
że dotychczasowe zmiany ustawy 
Prawo wodne nie usunęły wszyst-
kich problemów prawnych, nato-
miast uczyniły ustawę nieprzej-
rzystą – rekomenduje uchwalenie 
nowej ustawy Prawo wodne, wpro-
wadzającej nowe regulacje prawne 
w dziedzinie gospodarki wodnej 
oraz dokonującej reformy istnieją-
cych instytucji prawnych w zakresie 
tej dziedziny. Ma to skutkować m.in. 
usprawnieniem funkcjonowania 
odpowiednich organów admini-
stracji publicznej, wzmocnieniem 
kompetencji samorządu terytorial-
nego oraz lepszym wdrażaniem 
postanowień Ramowej Dyrektywy 
Wodnej.

Źródło: www.srodowisko.abc.com.pl

1  Pamiętać należy, że nawet opisany przez czytelnika suchy zbiornik będzie wymagał udziału człowieka przy jego gospodarowaniu w szerokim 
tego słowa znaczeniu – chodzi o takie czynności, jak: usuwanie rumowiska, odmulanie, konserwacja i naprawy, uzupełnianie ubytków umoc-
nień czy ogólna dbałość o dobry stan techniczny zbiornika.

2  Przez obowiązkowe elementy instrukcji rozumiem elementy, które przywołane rozporządzenie nie uznaje w § 10 za elementy fakultatywne, 
tj. elementy, których można nie uwzględniać.
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Średnie ceny materiałów 
nadal stabilne
Według notowań  przeprowadzanych  
cyklicznie przez Sekocenbud ceny ma-
teriałów ogółem zużywanych w bu-
downictwie w stosunku do IV kw. 
2011 r. pozostały bez zmian, a w po-
szczególnych rodzajach materiałów 
(tab. 1) zanotowano, że:
■  ceny materiałów budowlanych 

wzrosły o 0,1%, 
■  ceny materiałów instalacyjnych 

wzrosły o 0,7%, 
■  ceny materiałów elektrycznych spa-

dły o 3,2%. 
Zmiany cen materiałów wg rodzajów, 
jakie nastąpiły w  I kw. 2012 r., na tle 
kolejnych kwartałów roku ubiegłego 
pokazane są na wykresie 1. Najwięk-
szą dynamikę cen wykazały materiały 
elektryczne, których ceny rosły i spa-
dały, osiągając w efekcie w  I kw. tego 
roku poziom niższy niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. W przy-
padku cen materiałów budowlanych 
zauważalny jest ich stabilny poziom 

I kwartał 2012 z lekkim 
wzrostem cen

Po I kwartale tego roku ceny czynników produkcji (robocizna, 
materiały i sprzęt) nie uległy większym zmianom.

dr inż. Janusz Traczyk
mgr Mariola Gala-de Vacqueret
eksperci Sekocenbud

od III kw. 2011 r., w I kw. 2012 r. ceny 
średnie krajowe były o 1,1% wyższe 
w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. 
Z kolei w tym samym czasie nastąpił 
lekki wzrost cen materiałów instala-
cyjnych w I kw. 2012 r. o 4,3% w sto-
sunku do I kw. 2011 r.
Początek sezonu budowlanego 
w 2012 r. spowodował, że niektóre 

wybrane materiały odnotowały więk-
sze ruchy cenowe (wykres 3): o kilka 
procent spadły ceny wełny mineralnej 
(2%) i kabli miedzianych (5%), wzro-
sły natomiast ceny m.in. stali zbro-
jeniowej (8%), oleju napędowego 
o prawie 20% (może to wpłynąć na 
koszty transportu m.in. materiałów). 
Zmiany cen w poszczególnych gru-
pach materiałów obrazuje tab. 2.

Stawki robocizny kosztorysowej 
na tym samym poziomie
W I kwartale 2012 r. (w porównaniu 
do IV kw. 2011 r.) stawki robocizny 
kosztorysowej dla robót ogólnobu-
dowlanych i inżynieryjnych (średnie 
w całym kraju) nie przyniosły żadnych 
zmian, natomiast nieco wzrosły dla 
robót ogólnobudowlanych remon-
towych (0,4%) i robót elektrycznych 
(0,6%) – zmiany te przedstawiono 
w tab. 1. Przy czym według analiz Se-
kocenbudu najwyższą średnią stawkę 

Tab. 1 Zmiany cen czynników produkcji w I kw. 2012 r.

Nazwa czynnika produkcji I kw. 2012 r./*
IV kw. 2011 r.

MATERIAŁY OGÓŁEM, w tym:  
■  budowlane 0,1
■  instalacyjne 0,7
■  elektryczne -3,2
STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ:  
■  dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych 0,0
■  dla robót ogólnobudowlanych remontowych 0,4
■  dla robót instalacji elektrycznych 0,6
■  dla robót inżynieryjnych 0,0
SPRZĘT BUDOWLANY OGÓŁEM 1,3
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Wykres 1. Zmiany cen materiałów w poszczególnych rodzajach (porównanie) 
 w % narastająco  (I kw. 2011 = 100)
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* Zmiana ceny w I kw. 2012 r. w stosunku do IV kw. 2011 r. [%]
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Tab. 2 Zmiany cen materiałów budowlanych wg grup w I kw. 2012 r.

Nr
grupy Grupa materiałów I kw. 2012 r./

IV kw. 2011 r.

11 Wyroby hutnictwa żelaza 3,2

17 Materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe -1,3

14 Produkty i wyroby chemiczne 0,9

16 Surowce mineralne, kruszywa -0,9

18 Materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe -0,1

19 Elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego 0,3

22 Elementy i wyroby betonowe 0,8

25 Wyroby z ceramiki szlachetnej 1,3

27 Materiały drzewne, płyty i sklejki -0,7

50 Rury stalowe, stalowe preizolowane 2,0

51 Łączniki i kształtki do rur stalowych -0,9

53 Kształtki żeliwne 1,6

55 Rury i kształtki oraz elementy kamionkowe i ceramiczne 1,9

60 Grzejniki i osprzęt 1,1

67 Materiały do izolacji termicznej 1,1

70 Aparatura elektrotechniczna niskiego napięcia -1,0

72 Osprzęt sygnalizacyjny -1,9

79 Przewody elektroenergetyczne -4,8

80 Kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne -4,9
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Wykres 2. Zmiany cen najmu i pracy sprzętu budowlanego ogółem oraz wybranych 
 jednostek (żurawie i rusztowania) w % narastająco  (I kw. 2011 = 100)

Żurawie samochodowe, samojezdne i gąsienicowe
Rusztowania

Sprzęt budowlany ogółem

101,8

103,1

103,6

105,3

100,0

99,2

100,9

102,1

101,0

101,6

102,0

103,3

0,1 do 0,4% (w całym 2011 r. koszty 
wzrosły od 0,6 do 1,1%, w kol. 3).
Natomiast budowa mostów i wiaduk-
tów była nieco tańsza w tym kwartale 
(o 0,1%, kol. 1), chociaż w ubiegłym 
roku koszty budowy tych obiektów 
wzrosły aż o ponad 5% (kol. 3).
Jak zmieniły się koszty budowy w po-
szczególnych rodzajach budownic-
twa na tle roku ubiegłego, przedsta-
wiliśmy w tab. 3. Zamieszczone tam 
wskaźniki dotyczą ponoszonych śred-
nich kosztów w  całym kraju, ale w za-
leżności od stopnia rozwoju i wielko-
ści produkcji budowlanej w różnych 
regionach koszt wybudowania np. 
metra kwadratowego powierzchni 

robocizny dla robót ogólnobudowla-
nych zanotowano w województwie 
mazowieckim – 17,38 zł/r-g oraz wiel-
kopolskim – 16,64 zł/r-g, natomiast 
najniższe średnie stawki wystąpiły 
w województwie warmińsko-mazur-
skim (12,10 zł/r-g) oraz podkarpac-
kim – 12,57 zł/r-g. 

Ceny najmu i pracy sprzętu 
– wyższe niż w roku poprzednim
Średnie ceny najmu i pracy sprzę-
tu budowlanego wzrosły w I kw. 
o 1,3% w stosunku do IV kw. 2011 r., 
a o 3,3% w porównaniu do I kw. ubie-
głego roku. Ceny konkretnych jedno-
stek sprzętowych wzrastały w więk-
szym lub mniejszym stopniu, i tak np. 
ceny pracy żurawi były wyższe odpo-
wiednio o 1,6% (I kw. br.) oraz 5,2% 
w całym okresie, tj. od I kw. 2011 r. do 
I kw. 2012 r. (wykres 2).

Koszty budowy
W konsekwencji omówionych wyżej 
zmian czynników produkcji w syste-
mie Sekocenbud odnotowano wzrost 
kosztów budowy (tab. 3) różnych 
obiektów kubaturowych średnio 
od 0,4 do 0,5% w I kw. tego roku 
w stosunku do IV kw. roku ubiegłego 
(w kol. 1), a w analogicznym okresie 
minionego roku (I kwartał 2011 r. do 
IV kw. 2010 r., kol. 2) koszty spadły od 

Tab. 3 Zmiany cen obiektów wg  rodzajów budownictwa w roku 2011 i w I kw. 2012 r.

Rodzaj budownictwa 
I kw. 2012 r.

IV kw. 2011 r.
I kw. 2011 r.

IV kw. 2010 r.
IV kw. 2011 r.
IV kw. 2010 r.

1 2 3

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

■  mieszkaniowe wielorodzinne 0,5 -0,2 1,1

■  mieszkaniowe jednorodzinne 0,4 -0,1 1,0

■  użyteczności publicznej 0,5 -0,4 0,6

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

■  drogi kołowe 0,4 -0,5 -0,8

■  mosty i wiadukty -0,1 0,4 5,1

■  linie elektroenergetyczne -1,2 3,2 5,5
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użytkowej budynku jednorodzinne-
go może kształtować się od 2113 zł 
(województwo świętokrzyskie) do 
2624 zł (Warszawa). Różnica po-
między kosztem najwyższym a naj-

Tab. 4 Dom jednorodzinny bez podpiwniczenia 
– średni koszt budowy w zł/m2 p.u. 
w poszczególnych województwach

Województwo
Średni koszt 

budowy 
w zł/m2 p.u.

Dolnośląskie 2 361

Kujawsko-Pomorskie 2 253

Lubelskie 2 248

Lubuskie 2 315

Łódzkie 2 332

Małopolskie 2 408

Mazowieckie 2 135

Opolskie 2 394

Podkarpackie 2 180

Podlaskie 2 229

Pomorskie 2 428

Świętokrzyskie 2 113

Śląskie 2 394

Warmińsko-Mazurskie 2 135

Wielkopolskie 2 388

Zachodniopomorskie 2 412

Warszawa 2 624

Średnia krajowa 2 315
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Źródło: Informacje o cenach materiałów (IMB, IMI, IME)

Wykres 3. Zmiany cen (w %) wybranych materiałów zużywanych w budownictwie 
 w I kw. 2012 r. w stosunku do IV kw. 2011 r.
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Źródło: „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie – BCR”

Wykres 4. Budynek mieszkalny wielorodzinny – średni koszt budowy w zł/m² p.u. 
 w poszczególnych województwach

średnia krajowa = 2 423 zł/m² p.u.
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niższym wynosi zatem aż 511 zł. 
Dla zobrazowania różnic występu-
jących w poszczególnych regionach 
w tab. 4 zamieszczono ceny metra 
kwadratowego wybranego domu 

jednorodzinnego bez podpiwnicze-
nia (obiekt nr 1155 wg Biuletynu 
Cen Regionalnych BCR). Natomiast 
na wykresie 4 podano średnie koszty 
ponoszone przy budowie wybrane-
go budynku wielorodzinnego (obiekt 
nr 1110). Różnica między najwyż-
szym a najniższym kosztem wynosi 
w tym obiekcie 530 zł/m2.

Opracowano na podstawie: 
Wydawnictw Sekocenbud z I kw. 2012 r.: 

Informacja o cenach materiałów budowla-

nych (IMB); Informacja o cenach materiałów 

elektrycznych (IME); Informacja o cenach 

materiałów instalacyjnych (IMI); Biuletyn cen 

obiektów budowlanych (BCO); Zagregowane 

wskaźniki waloryzacyjne (ZWW).        

  

krótko
Czy wiesz dla jakich zwierząt przeznaczone 
jest to przejście przez autostradę?

Widoczne bramy kratowe podobne są do tych, na których 
wiesza się tablice informacyjne nad autostradami. Pomię-
dzy nimi, w poprzek nad jezdniami, rozwieszona jest siat-
ka tworząca swoiste tunele, którymi przelatują nietoperze. 
Przejścia takie mają umożliwić nietoperzom bezpieczny 
przelot nad jezdniami drogi.

Fot. Adam Wysokowski
Bramownica dla nietoperzy nad autostradą A2 na odcinku 
Nowy Tomyśl – Świecko 



prawo

41
lipiec/sierpień 12  [97]

MAJ

Kalendarium

10.05.2012 

został 

ogłoszony

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 maja 2012 r. (C-368/10) 

W wyroku TS stwierdził, że specyfi kacje techniczne sporządzone przez publicznych nabywców muszą umożliwiać 
otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu musi istnieć możliwość składa-
nia ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem trzeba umożliwić sporządzanie 
specyfi kacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych, a w przypadku odniesienia 
do normy europejskiej lub – w przypadku jej braku – do normy krajowej instytucje zamawiające muszą brać pod 
uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach. W celu wykazania równoważności należy umożliwić ofe-
rentom przedstawienie dowodów w dowolnej formie. Instytucje zamawiające muszą uzasadnić każdą decyzję, 
w której stwierdzają brak równoważności w danym przypadku. Instytucje zamawiające, które chcą zdefi niować 
wymagania dotyczące ochrony środowiska w ramach specyfi kacji technicznej danego zamówienia, mogą określić 
aspekty środowiskowe, obejmujące na przykład metody produkcji lub specyfi czny wpływ grupy produktów lub 
usług na środowisko. 

19.05.2012 

weszła w życie  

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 549)

Ustawa wprowadziła zmiany do specustawy drogowej, mające na celu przyśpieszenie procesu oddawania 
do użytkowania dróg publicznych mających istotne znaczenie dla organizacji EURO 2012. Zgodnie z noweli-
zacją właściwe organy nadzoru budowlanego mogły wydawać na zmienionych zasadach, w terminie do dnia  
30 czerwca 2012 r., decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dróg, jezdni, odcinków dróg lub drogowych obiektów 
inżynierskich. Organy były uprawnione do udzielenia pozwolenia na użytkowanie, pomimo niespełnienia wyma-
gań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, jeżeli stwierdziły, że zostały spełnione warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane. W decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego musiał określić termin (nie dłuższy niż 
9 miesięcy) wykonania pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienia wy-
magań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. Po upływie terminu określonego w decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego zobowiązany bę-
dzie z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonania pozostałej części robót wykończeniowych 
lub innych robót budowlanych i spełnienia wymagań ochrony środowiska. Następnie organ nadzoru budowla-
nego w decyzji, wydanej w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, stwierdzi wykonanie 
pozostałej części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych i spełnienie wymagań ochrony środowi-
ska, na dzień wydania tej decyzji. Zgodnie z nowelizacją odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego 
odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli nie wymaga 
uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

25.05.2012 

weszło w życie  

Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie 
określenia gęstości drewna (Dz.U. z dnia 17 maja 2012 r. poz. 536)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61 ust. 16 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który zobowiązywał ministra właściwego do spraw środowiska 
i ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu do 
określenia, w drodze rozporządzenia, gęstości drewna, uwzględniając w szczególności gatunki drewna mające 
zastosowanie w przemyśle i budownictwie, jego rodzaj i postać, w jakiej jest ono przewożone, mając na uwadze 
potrzebę ustalenia masy przewożonego drewna w celu uniknięcia przekroczenia nacisków osi pojazdów i ogra-
niczenia negatywnego wpływu na stan techniczny dróg. Niniejsze rozporządzenie, uwzględniając dyspozycję 
wskazanego przepisu, określa gęstość drewna dla gatunków drewna mającego zastosowanie w przemyśle i bu-
downictwie, przewożonego środkami transportu drogowego, wyrażoną w kg/m3. 
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29.05.2012 

weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. z dnia 29 maja 2012 r. poz. 601)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lute-
go 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Przepisy rozporządzenia określają sposób oznakowania 
pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych 
oraz pojemników i zbiorników służących do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociągów zawierających 
substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub służących do ich transportowania oraz miejsc, w których są 
składowane znaczące ilości substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych. Rozporządzenie określa także 
warunki, w których można odstąpić od oznakowania, w przypadku gdy pojemniki i zbiorniki są używane w miejscu 
pracy przez krótki czas lub gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom.

5.06.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 21 maja 2012 r. poz. 560)

Nowelizacja obejmuje przepisy dotyczące dróg publicznych prowadzących do tuneli. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi drogi takie muszą spełniać następujące wymagania:
–  układ geometryczny przed wjazdem do tunelu o długości większej niż 250 m powinien, w przypadku zamknię-

cia tunelu, zapewnić możliwość zawracania;
–  zmiana liczby pasów ruchu, prowadzonych w każdym z kierunków w tunelu o długości większej niż 500 m 

zlokalizowanym w ciągu transeuropejskiej sieci drogowej, może nastąpić przed wlotami do tunelu w odległości 
nie mniejszej niż 170 m w terenie zabudowy lub nie mniejszej niż 270 m poza tym terenem;

–  środkowy pas dzielący drogi klasy A, S lub GP powinien być połączony przejazdem awaryjnym z jezdnią prze-
znaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach nie większych niż 4 km;

–  przed wjazdem do tunelu o długości większej niż 250 powinny zostać zainstalowane: sygnalizacje świetlne, 
zapory umożliwiające zamknięcie tunelu oraz systemy znaków lub tablic tekstowych.

Powyższe wymagania nie będą miały zastosowania do wybudowanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji 
dróg publicznych prowadzących do tuneli o długości mniejszej niż 500 m i zlokalizowanych poza transeuropejską 
siecią drogową.

8.06.2012 

straciło moc 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartografi czny, 
sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 49, poz. 493)

Rozporządzenie straciło moc prawną w związku z uchyleniem ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
przestrzennej art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne, na 
podstawie którego wydano akt wykonawczy. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju z dnia 8 czerwca 
2012 r., opublikowanym na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i, brak regulacji prawnych, o któ-
rych mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne, nie może być 
powodem niewykonywania obowiązków ustawowych dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
grafi cznego.
W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i został opracowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie orga-
nizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego. Obecnie projekt ten został 
przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do dalszych działań legislacyjnych.

12.06.2012 

zostało 

ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647)

W załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717). 

CZERWIEC
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13.06.2012 

weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 29 maja 2012 r. poz. 608)

Nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać tunele zlo-
kalizowane w transeuropejskiej sieci drogowej, oraz zmienia przepisy dotyczące nowo budowanych tuneli 
zlokalizowanych poza transeuropejską siecią drogową.  Przepisy nowelizacji nie będą miały natomiast zastoso-
wania do tuneli o długości mniejszej niż 500 m, zlokalizowanych poza transeuropejską siecią drogową, wybu-
dowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Wprowadzone nowelizacją zmiany dotyczą warunków 
technicznych tuneli w zakresie m.in.: zatok awaryjnych, powolnego pasa ruchu przeznaczonego w szczególno-
ści dla samochodów ciężarowych, pochylenia niwelety jezdni w tunelu, awaryjnego oświetlenia zapasowego, 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemu wentylacji mechanicznej, odporności ogniowej konstrukcji 
tunelu, dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami tunel o długości większej niż 3000 m powinien 
posiadać centrum kontroli systemów bezpieczeństwa i urządzeń zainstalowanych w tunelu, system monito-
rowania wideo i system automatycznie wykrywający zdarzenia drogowe. Z kolei tunel o długości większej niż 
1000 m powinien być wyposażony w urządzenia zapewniające łączność radiową służbom ratowniczym.

17.06.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z dnia 17 maja 2012 r. 
poz. 529)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepis ten zobowiązywał ministra 
właściwego do spraw środowiska do określenia szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, 
które to informacje właściwe do przeprowadzenia ocen organy są obowiązane przedkładać corocznie Gene-
ralnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Informacje te są niezbędne do prowadzenia przez Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach 
tych postępowań.

 krótko
400 mln na badania

28 maja br. został ogłoszony najnowszy program polskiego rzą-
du wspierający ekoinnowacje „Generator Koncepcji Ekologicz-
nych – GEKON”. Jest on efektem współpracy Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Program 
został skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych 
działających w obszarze ekoinnowacji. Zgodnie z jego założe-
niami dofi nansowaniem i wsparciem mają być objęte badania 
dotyczące efektywności energetycznej i magazynowania ener-
gii, ochrony i racjonalizacji wykorzystania wód, pozyskiwania 
energii z czystych źródeł oraz środowiskowych aspektów wydo-
bycia gazu niekonwencjonalnego. Obie instytucje przeznaczyły 
na te cele 400 mln zł. Środki te mają przez najbliższe 5 lat po-
móc w opracowaniu co najmniej 30 technologii innowacyjnych 
w skali międzynarodowej. NFOŚiGW zadba o to, by co najmniej 
10 z nich zostało szybko wdrożonych do produkcji. 

Źródło: Ministerstwo Środowiska
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20.06.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań 
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r. 
poz. 630)

Rozporządzenie określa wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości oraz wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot pro-
wadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które 
przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego 
po kwartale, którego dotyczą. Rozporządzenie zawiera także wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z za-
kresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
i przekazywanego marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, oraz wzór 
rocznego sprawozdania z realizacji powyższych zadań sporządzanego przez marszałka województwa i przekazy-
wanego ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

26.06.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2012 r. poz. 645)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy rozporządzenia określają poziomy 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, takich jak: papier, metale, two-
rzywa sztuczne i szkło, oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda-
mi innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć 
w poszczególnych latach, tak aby do dnia 31 grudnia 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. 
Rozporządzenie określa również sposób obliczania tych poziomów. 

Rada Ministrów 

przyjęła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, przedłożony przez Ministra 
Gospodarki

Projekt przewiduje uchylenie przepisów, które utrudniają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora 
efektywności energetycznej. Zgodnie z nowymi regulacjami dostęp do zawodu audytora mają uzyskać osoby, któ-
re nie posiadają wyższego wykształcenia technicznego, natomiast posiadają wiedzę wynikającą z wieloletniego 
doświadczenia związanego z wykonywaniem opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej 
urządzeń technicznych, instalacji lub budynków. Projekt przewiduje także zlikwidowanie obowiązku ubezpiecze-
nia się przez audytorów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem audytu. 
Projekt będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. 

3.07.2012 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2012 r. 
poz. 676)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy rozporządzenia określają pozio-
my ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, 
które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, tak aby do dnia 16 lipca 2013 r. oraz 
do dnia 16 lipca 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określa 
również sposób obliczania tych poziomów. 

Aneta Malan-Wijata
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BETON ARCHITEKTONICZNY – WYTYCZNE TECHNICZNE

Krzysztof Kuniczuk

Wyd. 1, str. 120, oprawa broszurowa, dołączona płyta CD, Wydawnictwo Polski Cement 

– Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011. 

Wielką zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących betonu architektonicznego. 

Autor omawia m.in. kategorie betonu architektonicznego, sposoby jego uzyskiwania, układania, 

zagęszczania, pielęgnacji, napraw, podaje wskazówki dotyczące zapewnienia jakości. Do książki za-

łączono płytę CD z wzorami specyfi kacji.

ODDZIAŁYWANIA KLIMATYCZNE NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
WEDŁUG EUROKODU 1
KOMENTARZE Z PRZYKŁADAMI OBLICZEŃ

Jerzy Antoni Żurański, Mariusz Gaczek

Wyd. 1, str. 138, oprawa broszurowa, seria „Projektowanie według Eurokodów”, Wydawnictwo 

Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.

Trzy części Eurokodu 1 dotyczą: obciążenia śniegiem, oddziaływań wiatru oraz oddziaływań termicz-

nych. Książka zawiera ogólny opis tych części Eurokodu wraz z komentarzami. Przedstawia wcze-

śniej stosowane normy polskie wskazując różnice. Opisuje postanowienia załączników krajowych, 

m.in. mapy stref obciążenia gruntu śniegiem, prędkości wiatru i temperatury powietrza w cieniu. 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA. PODSTAWY I PRZYKŁADY

Zbigniew Kacprzyk, Beata Pawłowska 

Wyd. 1, str. 234, oprawa broszurowa, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Podręcznik złożony jest z dwóch części: pierwsza dotyczy podstaw teoretycznych i opisuje podsta-

wowe pojęcia związane z systemami komputerowego wspomagania pracy inżyniera budownictwa 

(m.in. zagadnienia grafi ki komputerowej, systemów CAD); druga przedstawia modelowanie prze-

strzenne obiektów w ArchiCAD i AutoCAD.
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NORMY I POPRAWKA DO NORMY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA 
(OPUBLIKOWANE 28 MAJA – 15 CZERWCA 2012 R.)

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

1
PN-EN 12978+A1:2012 ***
Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram 
z napędem – Wymagania i metody badań

PN-EN 12978+A1:2009 (oryg.) 2012-06-12 169

2
PN-EN 13241-1+A1:2012 **) ***) ****)

Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

PN-EN 13241-1+A1:2011 (oryg.) 2012-05-28 169

3
PN-EN 459-1:2012 **
Wapno budowlane – Część 1: Defi nicje, wymagania i kryteria 
zgodności

PN-EN 459-1:2010 (oryg.) 2012-06-11 196

4
PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: 
Wymagania

– 2012-06-12 278

5

PN-EN 12566-3+A1:2009/Ap1:2012
Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 
mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

– 2012-06-12 278

6
PN-EN 476:2012
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 476:2011 (oryg.) 2012-06-11 278

7
PN-EN 15665:2012
Wentylacja budynków – Wyznaczanie kryteriów działania 
systemów wentylacji mieszkań

PN-EN 15665:2009 (oryg.) 2012-06-05 279

* Numer komitetu technicznego.
** Norma zharmonizowana (Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – OJ 2011/C 246/1 z 24 sierpnia 2011 r.).
*** Norma zharmonizowana (Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – OJ 2009/C 309/02 z 18 grudnia 2009 r.).
**** Norma zharmonizowana (Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – OJ 2011/C 288/01 
z 30 września 2011 r.).
Ap – poprawka krajowa do normy (wynika z pomyłki popełnionej w trakcie wprowadzania Normy Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. błędy tłumaczenia, lub 
niemerytorycznych pomyłek powstałych przy opracowaniu normy krajowej, zauważonych po jej publikacji). Poprawki zarówno krajowe (Ap), jak i europejskie (AC) są 
dostępne do bezpośredniego pobrania (bezpłatnie) z wykorzystaniem wyszukiwarki na stronie www.pkn.pl.  
+A1; +A2; +A3… – w numerze normy tzw. skonsolidowanej informuje, że na etapie końcowym opracowania zmiany do Normy Europejskiej do zatwierdzenia skierowano 
poprzednią wersję EN z włączoną do jej treści zmianą, odpowiednio: A1; A2; A3.

NORMY EUROPEJSKIE UZNANE (W JĘZYKU ORYGINAŁU) ZA POLSKIE NORMY
(OPUBLIKOWANE 31 MAJA – 15 CZERWCA 2012 R.)

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

1
PN-EN 14617-4:2012
Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 4: 
Oznaczanie odporności na ścieranie (oryg.)

PN-EN 14617-4:2010 2012-06-15 108

2
PN-EN 14617-5:2012
Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 5: 
Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie (oryg.)

PN-EN 14617-5:2010 2012-06-15 108

3
PN-EN 14617-6:2012
Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 6: 
Oznaczanie odporności na szok termiczny (oryg.)

PN-EN 14617-6:2009 2012-06-15 108

4
PN-EN 14617-10:2012
Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 10: 
Oznaczanie odporności chemicznej (oryg.)

PN-EN 14617-10:2010 2012-06-15 108

5
PN-EN 14617-12:2012
Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 12: 
Oznaczanie stabilności wymiarów (oryg.)

PN-EN 14617-12:2010 2012-06-15 108

6 PN-EN 1468:2012 
Kamień naturalny – Płyty surowe – Wymagania PN-EN 1468:2005 2012-06-15 108

7

PN-EN 12697-6:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-6+A1:2008 2012-05-31 212
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ANKIETA POWSZECHNA 

Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: www.pkn.pl/ankieta-powszechna. 
Przedstawiony wykaz projektów PN jest ofi cjalnym ogłoszeniem ich ankiety powszechnej.
Dla każdego projektu podano odrębnie termin zgłaszania uwag. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.
Polski Komitet Normalizacyjny, jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych, uczestniczy w procedurze opracowywania Norm 
Europejskich. 
Ankieta projektu EN jest jednocześnie ankietą projektu przyszłej Polskiej Normy (prEN = prPN-prEN).
Uwagi do projektów prPN-prEN należy zgłaszać na specjalnych formularzach. Szablony formularzy, instrukcje ich wypełniania są dostępne 
na stronie internetowej PKN.
Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu w czytelniach Wydziału Sprzedaży PKN (Warszawa, Łódź, Katowice), adresy dostępne są 
również na stronie internetowej PKN. W czytelniach PKN można również dokonać zakupu projektów. Ceny projektów są o 30% niższe od cen 
norm opublikowanych.
Uwagi prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych 
PKN: wpnsbd@pkn.pl.

Janusz Opiłka
kierownik sektora

Wydział Prac Normalizacyjnych – Sektor Budownictwa

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

8

PN-EN 12697-11:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-11:2009 2012-05-31 212

9

PN-EN 12697-19:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 19: 
Wodoprzepuszczalność próbek

PN-EN 12697-19+A1:2009 2012-05-31 212

10

PN-EN 12697-20:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: Badanie twardości 
(penetracji) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)

PN-EN 12697-20:2007 2012-05-31 212

11

PN-EN 12697-21:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 21: Badanie twardości 
(penetracji) za pomocą płaskich próbek

PN-EN 12697-21:2004 (oryg.)
PN-EN 12697-21:2004/

AC:2007 (oryg.)
2012-05-31 212

12

PN-EN 12697-30:2012
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie 
próbek zagęszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-30+A1:2008 2012-06-15 212

13

PN-EN 13286-47:2012
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
– Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego 
wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności 
i pęcznienia liniowego

PN-EN 13286-47:2007 2012-05-31 212

14

PN-EN 13863-4:2012
Nawierzchnie betonowe – Część 4: Metody badania z użyciem 
okołkowanych opon określające odporność na zużycie 
nawierzchni betonowych

PN-EN 13863-4:2005 (oryg.) 2012-05-31 212

15
PN-EN 1745:2012
Mury i wyroby murowe – Metody określania właściwości 
cieplnych

PN-EN 1745:2004
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 2012-06-15 233

16
PN-EN 779-12:2012
Przeciwpyłowe fi ltry powietrza do wentylacji ogólnej 
– Określanie parametrów fi ltracyjnych

PN-EN 779:2005 2012-06-15 279

* Numer komitetu technicznego.
Ap – poprawka krajowa do normy (wynika z pomyłki popełnionej w trakcie wprowadzania Normy Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. błędy tłumaczenia, lub 
niemerytorycznych pomyłek powstałych przy opracowaniu normy krajowej, zauważonych po jej publikacji). Poprawki zarówno krajowe (Ap), jak i europejskie (AC) są 
dostępne do bezpośredniego pobrania (bezpłatnie) z wykorzystaniem wyszukiwarki na stronie www.pkn.pl.  
+A1; +A2; +A3… – w numerze normy tzw. skonsolidowanej informuje, że na etapie końcowym opracowania zmiany do Normy Europejskiej do zatwierdzenia skierowano 
poprzednią wersję EN z włączoną do jej treści zmianą, odpowiednio: A1; A2; A3.
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Dla społeczności zamieszkujących 
wybrzeża Wielkiej Brytanii przez 
lata istniał jeden oczywisty sposób 
usuwania ścieków – odprowadzanie 
ich do morza. Dopiero XX wiek przy-
niósł poprawę tego stanu, bowiem 
przed wpuszczeniem do morza ście-
ki podlegały oczyszczeniu. Jednak 
nadal nie został rozwiązany pewien 
problem, gdyż systemy ściekowe za-
projektowano jako ogólnospławne 
do odbierania zarówno ścieków by-

towych, jak i wody 
deszczowej. 

W przypadku wzmożonych opadów 
deszczu, ilość napływającej wody 
przekraczała pojemność oczyszczalni 
i ścieki musiały być odprowadzane do 
morza bez oczyszczania. Te ewident-
nie nieprzyjazne środowisku praktyki 
nie mogły być już dłużej akcepto-
wane, więc w całej Wielkiej Brytanii 
rozpoczęto prace nad modernizacją 
systemów ściekowych i odprowadza-
nia wody deszczowej, mające na celu 
zapobieganie tym sporadycznym, ale 
bardzo niebezpiecznym dla strefy 
przybrzeżnej wypływom ścieków. 
Rozwiązaniem tego problemu mogło 
być zastosowanie zbiorników o róż-
nych, nieraz złożonych konstruk-

cjach do czasowego magazynowa-
nia nadmiernych ilości ścieków 

– jeszcze przed wprowadze-
niem ich do oczyszczalni. 

Taki właśnie projekt został 
zrealizowany w okręgu 

Fife w Szkocji. Obej-
mował on budowę 
stacji pomp w Dys-
art ze zbiornikiem 
o średnicy we-
wnętrznej 12,5 m 
i pojemności do 
800 m³. Jednak 
cechą charakte-
rystyczną wszyst-
kich zbiorników 
do czasowego 
retencjonowania 
ścieków jest zalega-

nie znacznych ilości 
osadów po każdym 

użyciu, co stwarza 
konieczność każdo-

razowego czyszczenia 

Samooczyszczający się zbiornik ściekowy z kształtki HOBAS w okręgu Fife w Szkocji

Realizacja HOBAS na Wyspach Brytyjskich 
– próżniowy system spłukiwania 

zbiornika. Aby tego uniknąć, stacja 
pomp w Dysart używa systemu próż-
niowego do utrzymania kolumny 
magazynowanej wody wewnątrz 
zbiornika, aż do momentu niemal 
całkowitego jego opróżnienia. Na-
stępnie woda jest zwalniania, spłuku-
jąc resztki z dna zbiornika do kanału 
ściekowego i pompy odprowadzają-
cej. W takich konstrukcjach najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem jest wy-
konanie kolumny centralnej jako mo-
nolitycznej lub z prefabrykowanych 
elementów betonowych. Jest to jed-
nak czasochłonne i nie daje gwaran-
cji szczelności, niezbędnej do utrzy-
mania podciśnienia przez kilka dni. 
Wykonawca i projektanci roz-
ważyli więc użycie jednoczęścio-
wych elementów CC-GRP HOBAS. 

Rok budowy: 2010
Całkowita długość rurociągu: 
kształtka długości 10,5 m 
Średnica: DN 1800
Klasa ciśnienia: PN 1
Klasa sztywności: SN 10000
Zastosowanie: SewerLine ®
Wykonawca: Barhale 
Construction
Konsultant: Atkins
Próżniowy system spłukiwania: 
CSO Technik
Klient: Scottish Water

Zalety: szybka i prosta instalacja 
jednego elementu, szczelność 
pozwalająca na dłuższe utrzyma-
nie podciśnienia, odporność na 
korozję, wytrzymałość na ciśnie-
nie wewnętrzne i zewnętrzne.
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Rozwiązanie to miało wiele zalet. Rura 
HOBAS jest hermetyczna i jako element 
jednoczęściowy nie ma łączeń, które 
mogłyby przeciekać. Za pomocą dźwigu 
można ją szybko umieścić na przygoto-
wanej podporze i, jeżeli jest to koniecz-
ne, wyposażyć w system kontroli pod-
ciśnienia – montowany przed instalacją 
rury w zbiorniku, co z kolei eliminuje 
potrzebę późniejszej pracy operatorów 
na wysokości. W skład jednoczęścio-
wego rozwiązania HOBAS wchodziła 
również komora rewizyjna z drabi-
ną, umieszczona ponad membraną 

kontrolną podciśnienia. 
Wysoka na 10,5 m 
kolumna GRP została za-
projektowana tak, aby nie 
ulec wyboczeniu w wyniku 
działania podciśnienia i we-
wnętrznego nadciśnienia, które 
są przyczynami osiowego ściska-
nia i rozciągania w kolumnie GRP. 
W czasie użytkowania w kolumnie 
może być przechowywany słup wody 
o wysokości około 6 m, ale w pew-
nych przypadkach poza instalacją 
może utrzymywać się wyższy 

HOBAS System Polska Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 11 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel.+48 32 639 04 50 

www.hobas.pl

poziom 
wód gene-
rujący nadciśnienie 0,36 bar. Takie 
ciśnienia (obwodowe i osiowe) nie 
mają większego znaczenia dla rury, 
ale stanowią znaczne obciążenie 
dla zintegrowanej podstawy GRP na 
szczycie kolumny, na której zamoco-
wana jest membrana przepływowa 
podciśnienia. Podpora w dnie zbior-
nika musi wytrzymać wagę rury oraz 
jej elementów, a jednocześnie zapo-
biec unoszeniu się rury w momencie, 
gdy poziom wody wewnątrz niej jest 
niższy niż na zewnątrz. Z tego wzglę-
du dolne 300 mm kolumny GRP zo-
stało pokryte piaskiem gruboziar-
nistym, a w celu umocowania rury 
do betonowego pierścienia podpory 
użyto wysokowytrzymałej zaprawy 
bezskurczowej. 
HOBAS dostarczył rury w bardzo krót-
kim terminie, dopasowując się do na-
piętego harmonogramu wykonawcy. 
Powstała w Dysart stacja pomp pracu-
je bez zakłóceń, zapewniając czystość 
szkockiemu wybrzeżu.
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Urządzenia i systemy melioracyjne sta-
nowią ważny element infrastruktury 
technicznej na obszarach rolniczych. 
Obok funkcji środowiskowej czy pro-
dukcyjnej spełniają też istotną funkcję 
w ochronie przeciwpowodziowej [10]. 
W systemach melioracyjnych zarówno 
odwadniających, jak i nawadniających 
podstawowe zadania pełnią kanały 
i rowy, a stan techniczny warunku-
je niezawodność funkcjonowania. 
W procesie eksploatacji urządzenia te 
powinny być poddawane zabiegom 
konserwacyjnym, w odpowiednim za-
kresie i częstością [1]. Utrzymanie ka-
nałów i rowów melioracyjnych w sta-
nie sprawności technicznej jest jednak 
zadaniem trudnym oraz kosztownym 
i wiąże się z  koniecznością rozwiąza-
nia wielu problemów.
Przedstawiona zostanie analiza aktual-
nego stanu urządzeń melioracyjnych 
oraz  podstawowych problemów ich 
utrzymania na przykładzie wojewódz-
twa wielkopolskiego, wiodącego w kra-
ju pod względem produkcji rolniczej. 

Stan infrastruktury wodno-
-melioracyjnej w wojewódz-
twie wielkopolskim 
Według stanu z końca 2010 r. użytki 
rolne obejmowały w Polsce ogółem 
18,931 mln ha, co stanowiło 60,5% 
jej obszaru, a w tym  – 13,969 mln ha 
(73,8%) to grunty orne i 3,931 mln ha 
(20,8%) to trwałe użytki zielone [7]. 

Rola i znaczenie urządzeń melioracyjnych będzie wzrastać 
w najbliższych latach w związku z nasilaniem się anomalii 
pogodowych i zwiększaniem częstotliwości pojawiania się 
gwałtownych powodzi lub długotrwałych suszy.

dr hab. inż. Jerzy Bykowski
prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła
Katedra Melioracji, Kształtowania 
Środowiska i Geodezji 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kanały i rowy melioracyjne
– aktualne problemy utrzymania 

W urządzenia i systemy melioracyjne 
wyposażono dotychczas 6,421 mln ha 
użytków rolnych, co stanowi ok. 70% 
powierzchni użytków wymagających 
melioracji, oraz eksploatowano – 40,1 
tys. km cieków uregulowanych, 9,6 
tys. km kanałów oraz 8,5 tys. km wa-
łów przeciwpowodziowych.
Będące przedmiotem analizy woje-
wództwo wielkopolskie, o łącznej 
powierzchni 2,983 mln ha (9,5% 
powierzchni Polski), jest położone 
w strefi e o największych niedoborach 
opadów.  Nawet w latach średnich 
i mokrych pod względem rocznej 
sumy opadów atmosferycznych mogą 
tu występować stosunkowo długie 
okresy bezopadowe, pogarszające wa-
runki wegetacji i plonowanie roślin. Po 
roztopach wiosennych lub deszczach 
nawalnych w okresie letnim część gleb 
może z kolei wykazywać objawy nad-
miernego uwilgotnienia i powstawa-
nie zagrożeń powodziowych. W takich 
warunkach klimatycznych Wielkopol-
ski poprawę stosunków powietrzno-
wodnych gleb użytków rolnych mogą 
zapewnić tylko właściwie zaprojek-
towane, wykonane i eksploatowane 
urządzenia i systemy melioracyjne. 
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne 
z 2001 r. melioracje wodne polega-
ją na regulacji stosunków wodnych 
w celu polepszenia zdolności produk-
cyjnych gleby, ułatwienia jej uprawy 
oraz na ochronie użytków rolnych 

przed powodzią, a urządzenia melio-
racji wodnych dzielą się na podsta-
wowe i szczegółowe, co wynika z ich 
funkcji oraz parametrów.
Urządzenia melioracji wodnych 
podstawowych stanowią własność 
Skarbu Państwa i są wykonywane 
oraz eksploatowane na jego koszt. 
Administrowaniem, utrzymaniem 
i konserwacją urządzeń melioracji 
podstawowych oraz cieków natural-
nych służących rolnictwu w Wielko-
polsce zajmuje się Wielkopolski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu (WZMiUW), będący wo-
jewódzką samorządową jednostką 
budżetową. 
Urządzenia melioracji szczegó-
łowych są natomiast wykonywane 
na koszt użytkowników, na których 
również spoczywa obowiązek ich 
utrzymania, zazwyczaj zlecany spół-
kom wodnym, tworzonym przez za-
interesowanych rolników. Na terenie 
województwa wielkopolskiego funk-
cjonowało w 2010 r.  329 spółek 
wodnych, w tym: 199 zrzeszonych 
w 24 związkach spółek wodnych 
oraz 130 prowadzących samodzielną 
działalność. 
Według danych WZMiUW w Pozna-
niu z końca 2010 r. do celów rolnictwa 
jest wykorzystywanych łącznie ok. 
7100 km cieków i kanałów melio-
racji podstawowych, a wały prze-
ciwpowodziowe o łącznej długości 



technologie

51
lipiec/sierpień 12  [97]

765 km chronią obszar o powierzch-
ni 77 tys. ha. 
W urządzenia melioracji szczegóło-
wych w Wielkopolsce jest obecnie 
wyposażonych 835,7 tys. ha grun-
tów ornych oraz 135,6 tys. ha trwa-
łych użytków zielonych. W przypad-
ku gruntów ornych 91% powierzchni 
zmeliorowanej to drenowania, na 
trwałych użytkach zielonych domi-
nują natomiast grawitacyjne syste-
my nawadniające. System melioracji 
szczegółowych stanowi też ponad 
32 tys. km rowów [5]. 
Stan techniczny urządzeń zarówno 
melioracji podstawowych, jak i szcze-
gółowych nie zapewnia wymaganej 
skuteczności funkcjonowania wielu 
systemów i uzyskiwania założonych 
celów ich eksploatacji (fot. 1). 
Z danych WZMiUW w Poznaniu wy-
nika, że 28,7% długości ewidencyj-
nej cieków wykorzystywanych do 
celów rolnictwa oraz prawie 20% 
długości kanałów wymaga odbu-
dowy lub modernizacji. W przypad-
ku obwałowań chroniących użytki 
rolne przed powodzią prawie 50% 
ich długości nie spełnia wymagań 
technicznych w zakresie konstrukcji 
i zostały zakwalifi kowane do od-
budowy. W przypadku melioracji 
szczegółowych, statystycznie rzecz 
ujmując, urządzenia na co czwartym 
hektarze gruntów ornych (27,2%) 
i trwałych użytków zielonych (28,9%) 
również wymagają odbudowy 
i modernizacji [5].

Problemy utrzymania kana-
łów i rowów melioracyjnych 
Za jeden z głównych problemów obec-
nego stanu technicznego infrastruktu-
ry wodno-melioracyjnej można uznać 
niedostateczną ilość środków fi nanso-
wych przeznaczanych na utrzymanie 
urządzeń.
Rzeczywiste nakłady przeznaczane 
na utrzymanie urządzeń melioracji 
podstawowych w Wielkopolsce w la-
tach 2005–2010 wynosiły od 6,4 
do 16,5 mln zł, co stanowiło od 6,3 
do 12,2% pokrycia potrzeb, śred-
nio – 8,9%. Statystycznie nakłady te 
pozwoliły na objęcie coroczną kon-
serwacją średnio 39% ewidencyjnej 
długości cieków i kanałów użytko-
wanych rolniczo oraz 53% długości 
eksploatowanych wałów przeciwpo-
wodziowych. 
Analizę stanu konserwacji urządzeń 
melioracji szczegółowych w woje-
wództwie wielkopolskim wykonano 
na przykładzie Spółki Wodnej Meliora-
cji  Nizin Obrzańskich, której początki 
funkcjonowania sięgają połowy XIX w. 
System melioracyjny na obszarze Nizin 
Obrzańskich składa się  z sieci rowów 
melioracji szczegółowych, o łącznej 
długości 1917 km. Stwierdzono [4], 
że w latach 1997–2006 średni roczny 
budżet spółki systematycznie wzrastał, 
z 446,1 tys. do kwoty 545,3 tys. zł. 
Średni wzrost budżetu w stosunku do 
roku poprzedniego wyniósł jednak za-
ledwie 106%, co odpowiada średnie-
mu wskaźnikowi infl acji, obliczonemu 

dla analizowanego okresu (105,9%). 
Na łączny budżet spółki złożyły się 
w 88,4% składki członków i zaledwie 
w 11,6% dotacja budżetowa. Posiada-
ne środki fi nansowe nie pozwoliły 
na przeprowadzenie konserwacji 
sieci kanałów i rowów melioracyjnych 
Nizin Obrzańskich, zgodnie z  wy-
maganiami technicznymi. Kosze-
nie rowów wykonywano średnio na 
długości ok. 43 km rocznie, co sta-
nowi zaledwie 2,2% ewidencyjnej 
długości. Odmulanie rowów prze-
prowadzano natomiast średnio 
rocznie na długości ok. 135 km, co 
z kolei stanowi 7% ich długości ewi-
dencyjnej. Przy dotychczasowym 
zakresie robót statystycznie każdy 
ewidencyjny kilometr rowów meliora-
cyjnego systemu Nizin Obrzańskich był 
zatem objęty konserwacją, nie częściej 
niż raz na 10 lat [4]. 
Oddzielnym problemem jest ściągal-
ność składek, stanowiących podsta-
wę budżetu, jakim dysponują spółki 
wodne. Z danych WZMiUW w Po-
znaniu dla roku 2010 wynika, że przy 
średniej składce 20,80 zł z hektara 
jej ściągalność została oszacowana 
na 77%.
Zaniedbania w konserwacji spowo-
dowały na wielu odcinkach brzegów 
i skarp kanałów oraz rowów melio-
racyjnych porosty dużych skupisk 
drzew i krzaków [13]. Ogranicza to 
w znacznym stopniu możliwość za-
stosowania wysoko wydajnych ma-
szyn do konserwacji, co jest sprawą 
istotną przy niewielkich środkach 
fi nansowych przeznaczanych na te 
cele. Stopień zmechanizowania robót 
konserwacyjnych realizowanych na 
przykład przez Spółkę Wodną Melio-
racji  Nizin Obrzańskich wynosi 60%, 
jednak nadal 40% prac wykonuje 
się sposobem ręcznym. Ręczne ro-
boty konserwacyjne w kategoryzacji 
zmęczenia można zakwalifi kować do 
prac ciężkich i  bardzo ciężkich, co ilu-
struje fot. 3.
Przy niskim wynagrodzeniu powodu-
je to trudności w pozyskaniu dobrych Fot. 1 Rów Polski – przed i po konserwacji Fo
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pracowników, a rotacja w zatrudnie-
niu jest bardzo duża. W poszuki-
waniu rozwiązania tego problemu 
wprowadzono w Polsce program 
Rowy, którego głównym celem była 
aktywizacja zawodowa na terenach 
wiejskich  o wysokim zagrożeniu 
bezrobociem, przy jednoczesnym  
zwiększeniu zakresu robót konserwa-
cyjnych na urządzeniach melioracji 
podstawowych. Program jest wspó-
fi nansowany przez wojewódzkie 
urzędy pracy, wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych oraz 
zainteresowane urzędy miast i gmin. 
Analizy wykonane na przykładzie 
powiatu leszczyńskiego wykazały, 
że w latach 2006–2010 roboty kon-
serwacyjne były zrealizowane śred-
nio w równym stopniu, po ok. 50% 
w programie Rowy i zlecaniu robót 
w trybie przetargów [11]. Wszystkie 
roboty konserwacyjne w programie 
zostały zrealizowane ręcznie, a ob-
liczony średni miesięczny koszt za-
trudnienia pracownika wynosił od 
1170 do 1481 zł (średnie zatrudnie-
nie 31 osób). 
Zachowanie wysokich standardów 
parametrów technicznych kanałów 
i rowów melioracyjnych jest obecnie 

Fot. 3 Ręczne roboty konserwacyjne – Samica  Leszczyńska

możliwe przy szerszym niż dotych-
czas zmechanizowaniu robót. Godny 
odnotowania jest zatem realizowany 
od 2009 r. projekt nowego urzą-
dzenia wielozadaniowego. Projekt 
realizowany w Przemysłowym Insty-
tucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu 
w ramach programu Fundusze Eu-
ropejskie dla Rozwoju Innowacyjnej 
Gospodarki zakłada opracowanie 
technologii mechanicznego kształ-
towania rowów i kanałów meliora-
cyjnych za pomocą tzw. kombajnu. 
Kombajn będzie jednostką samojezd-
ną poruszającą się w świetle rowu 
i zostanie wyposażony w zespoły 
robocze, również do wykonywania 
prac konserwacyjnych [13]. Urządze-
nie jest obecnie testowane  na tere-
nie działalności Spółki Melioracyjnej 
Nizin Obrzańskich.
Kolejny problem utrzymania ka-
nałów i rowów wynika z trudno-
ści pogodzenia ich dwóch róż-
nych grup funkcji, jakie pełnią 
w systemach melioracyjnych – 
gospodarczych i ekologicznych. 
Funkcje gospodarcze są powszech-
nie znane, wiedza o funkcjach eko-
logicznych jest popularyzowana od 
zaledwie 30–40 lat [14]. Z aspektu 
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ekologicznego utrzymanie w odpo-
wiednim stanie technicznym rzek 
i kanałów melioracyjnych powinno 
zapewnić dobrą jakość wody oraz do-
bry stan ekosystemu wodno-lądowe-
go. Roboty konserwacyjne powinny 
być zatem wykonywane z wykorzy-
staniem technologii i zachowaniem 
terminów minimalizujących nega-
tywne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze [9]. Stan taki można 
uzyskać poprzez właściwy dobór 
rodzaju maszyn i osprzętów robo-
czych, zastosowanie przemiennych 
schematów technologiczno-organi-
zacyjnych, dostosowanie długości 
konserwowanych odcinków cieku do 
rozmieszczenia w korycie zbiorowisk 
roślinnych i zwierzęcych, wykonywa-
nie robót poza okresami ochronny-
mi organizmów czy  pozostawienie 
miejsc w stanie naturalnym w celu 
odbudowy biocenozy naruszonej 
w wyniku robót w korycie cieku [2, 
3, 8]. Należy mieć jednak na uwa-
dze, że stosowanie technologii 

Fot. 2 Rów melioracyjny

© Ludmila Smite - Fotolia.com
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uwzględniających czynniki ekolo-
giczne wpływa na wydajność ro-
bót i wielkość rocznej produkcji, 
a zatem na ekonomiczną efek-
tywność funkcjonowania fi rm 
wykonawczych. Należałoby stąd 
opracować odpowiednie współczyn-
niki do  technicznych norm ilościo-
wych (obecnie KNR 15-01), które by 
uwzględniały ten aspekt robót [6].
Dodatkowe problemy w utrzymaniu 
kanałów i rowów melioracyjnych 
spotyka się również w przypadku 
ich lokalizacji na obszarach objętych 
programem Natura 2000 [12]. Roz-
poczęcie inwestycji oraz wykonanie 
prac mogących wpływać na środo-
wisko, w tym również robót kon-
serwacyjnych i bieżącej eksploatacji, 
wiąże się z wieloma procedurami 
i uzyskaniem specjalnych pozwoleń. 
Zamieszkujący omawiane obszary 
oraz instytucje regionalne sprawu-
jące nadzór na terenach objętych 
europejską siecią Natura 2000 czę-
sto unikają podejmowania działań, 

obawiając się, że dalszy rozwój 
gospodarczy tych terenów będzie 
ograniczony. W związku z tymi oba-
wami zaniechano między innymi 
prawidłowej konserwacji i eksploata-
cji melioracji podstawowych. Skut-
kiem tego są wieloletnie zaniedbania 
w utrzymaniu i konserwacji urzą-
dzeń melioracyjnych mające wpływ 
na rozwój określonych typów siedlisk 
przyrodniczych oraz ograniczenie 
różnorodności przyrodniczej tych te-
renów. Ekolodzy zapewniają, że przy 
przestrzeganiu odpowiednich proce-
dur można dalej realizować określo-
ne przedsięwzięcia, a jednocześnie 
chronić przyrodę i wspomagać roz-
wój zagrożonych biocenoz [12]. 
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artyku ł sponsorowany

Powódź jest jedną z najniebezpieczniejszych 
katastrof naturalnych, niesie ze sobą ogromne 
zniszczenia materialne, a nawet ofi ary śmier-
telne. Może wystąpić wszędzie tam, gdzie ko-
ryta rzek nie są odpowiednio regulowane. Jeśli 
nastąpi zagrożenie wystąpienia wody z koryta 
rzeki, najcenniejszy jest czas potrzebny, aby 
odpowiednio umocnić wały przeciwpowo-
dziowe oraz odpowiednio zabezpieczyć bu-
dynki przed dostaniem się do nich wody. 
Urządzenie opracowane przez konstruktorów 
z Huty Stalowa Wola pomaga w napełnianiu 
piachem worków, które stanowią w ostatecz-
ności zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 
Jest to workownica zainstalowana za pomocą 
szybkozłącza na układzie ładowarkowym ko-
parko-ładowarki. Stosując ten osprzęt można 
jednocześnie napełnić 12 worków piachem, 
zastępując tym samym pracę 50 osób. Urzą-
dzenie obsługiwane przez dwie osoby plus 
operator koparko-ładowarki jest w stanie 
napełnić 1920 sztuk 35-kilogramowych wor-
ków w przeciągu 8 godzin. Wydajność można 
zwiększyć dołączając do zespołu kolejne dwie 
osoby – tak powiększony skład przez 8 godzin 
pracy może napełnić 2880 worków.
Zakładanie worków przeprowadzają rów-
nocześnie dwie osoby, jedna na przednie, 
a druga na tylne uchwyty worków. Worki 
prawidłowo założone mają krawędzie bocz-
ne rozciągnięte pomiędzy uchwytami po obu 
stronach. Odbywa się to przez założenie wor-
ka na tylny uchwyt i po naciśnięciu przedniego 
uchwytu zakłada się na niego worek. W tej 
fazie worek jest utrzymywany przez sprężyny 
uchwytów. Następnie operator poprzez prze-
sterowanie dźwigni osprzętu dodatkowego 
rozciąga mechanizmem napinającym zamo-
cowane brzegi worków. W początkowej fazie 
tego etapu workownica zostaje przestawiana 
do pozycji poziomej i opuszczona tuż nad 
podłoże. Następnie operator wykonuje najazd 
na pryzmę, podczas którego komora urządze-
nia napełniana jest piaskiem. Najazd trwa do 
momentu aż piasek znajdzie się na krawędzi 
przesypowej.
Dalsze napełnianie worków może odbywać się 
dwoma sposobami:
I sposób napełniania worków – polega 
na podnoszeniu poziomo urządzenia tak, by 

Rodzime konstrukcje

usunąć nadmiar piasku. Następnie osprzęt jest 
przestawiany do pozycji pionowej. 
II sposób napełniania worków – polega na 
wykonaniu ruchu osprzętem metodą ładowar-
kową, tj. w razie podnoszenia równocześnie 
urządzenie jest zamykane cylindrami obrotu, 
tak aby powstał nadsyp. Tak napełnione wor-
ki mają większy stopień napełnienia. Na tym 
etapie następuje przemieszczenie się kopar-
ko-ładowarki w miejsce rozładunku. Następ-
nie workownicę, uniesioną nad powierzchnią 
gruntu, pochyla się do przodu pod kątem 
około 45°. Pod wpływem ciężarów worków 
przednia pokrywa odchyla się. Operator steru-
jąc dźwignią osprzętu dodatkowego zwalnia 
naciąg tylnych uchwytów, co powoduje jed-
noczesne odczepienie się wszystkich worków 
i ich zsunięcie na podłoże. Czas poszczegól-
nych faz cyklu roboczego, przy obsłudze 2 
osoby plus operator, wynosi:
■  zakładanie worków na uchwyty 12 sekcji za-

sypowych: 120 ± 10 sekund,
■  napełnianie urządzenia piaskiem i wyładu-

nek worków z piaskiem: 60 ± 5 sekund.
Wydajność workownicy przy tej obsłudze 
w czasie 60 min pracy wynosi 20 cykli zała-
dunkowych po 12 worków, co daje w tym cza-
sie 240 worków o rozmiarach 65 x 105 cm. 
Dodanie do zespołu kolejnych dwóch osób 

zwiększy wydajność do 360 worków na go-
dzinę. Jest to ważne, gdy w czasie zagrożenia 
liczy się każda minuta. Urządzenie nie wyma-
ga szczególnych zabiegów obsługowych, aby 
zachować jego sprawność. Do pracy wymaga 
zasilania napędu hydraulicznego z maszyny 
bazowej oraz sekcji umożliwiającej pracę cy-
lindra hydraulicznego.
Dzięki zastosowaniu szybkozłącza, workowni-
cę można w każdej chwili zamienić na łyżkę 
wieloczynnościową lub inny osprzęt specjalny.
Workownica z Huty Stalowa Wola zdobyła 
w tym roku Złoty Medal Targów Kielce, gdzie 
można ją było oglądać zainstalowaną na ko-
parko-ładowarce HSW 9.50. 

Workownica na targach

Biuro Sprzedaży Maszyn
tel. 15 813 71 24, fax 15 813 41 62

sprzedaz@liugongpl.com
Biuro Sprzedaży Części

tel. 15 813 48 06, fax 15 813 60 12
czesci@liugongpl.com

Biuro Serwisu
tel. 15 813 59 62, fax 15 813 70 00

serwis@liugongpl.com
www.liugongpl.com
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Pożary zawsze były, są i pewnie będą 
przyczyną ogromnych strat material-
nych – niezależnie od tego, czy tra-
wią lasy, pola uprawne, magazyny, 
obiekty przemysłowe czy też budynki 
i budowle inżynierskie. Powodują też 
ciężkie obrażenia i śmierć wielu ofi ar. 
Chociaż zaliczamy je do klęsk żywio-
łowych, częściej powstają w następ-
stwie działalności ludzkiej (zwykle za-
niedbań) niż żywiołów, np. piorunów. 
Czają się wszędzie, wykorzystają każdą 
okazję, ogień może się znaleźć w naj-
bardziej nieprzewidzianych miejscach 
i okolicznościach i objąć płomieniami 
całe budynki, w których zawsze znajdą 
się materiały palne i w których może 
dojść do uwięzienia osób.
Podczas pożaru intensywnie spala-
ją się materiały, wzrasta temperatura 
elementów nośnych, pogarszają się 
(degradują się) ich właściwości me-
chaniczne i zwiększa się ich odkształ-
calność, przegrody tracą szczelność, 
zmniejsza się nośność konstrukcji lub 
następuje jej całkowita utrata. Nawet 
w niewysokiej temperaturze zachodzi 
rozkład chemiczny materiałów (naj-
częściej tworzyw sztucznych), wzrasta 
zadymienie pomieszczeń i wydzielają 
się gazy toksyczne powodujące ciężkie 
uszkodzenie ofi ar lub ich śmiertelne 
zatrucie. Poprawę bezpieczeństwa po-
żarowego obiektów można osiągnąć 
zarówno przez działania prewencyjne, 

W zbiorze Eurokodów istnieje pakiet ośmiu Polskich Norm prze-
znaczonych do projektowania obiektów pod względem poża-
rowym. Sześć odnosi się do konstrukcji wykonanych z różnych 
materiałów, jedna traktuje o oddziaływaniach pożaru na kon-
strukcje, a jedna zawiera podstawy projektowania konstrukcji.mgr inż. Witold Ciołek 

Eurokody projektowania konstrukcji 
obciążonych pożarem – cz. I

jak i zastosowanie środków ochro-
ny czynnej (urządzeń i instalacji gaś-
niczych) i odpowiednich rozwiązań 
konstrukcyjnych (ochrony biernej) 
ograniczających rozprzestrzenianie się 
i zasięg pożaru. 
Bezpieczeństwo pożarowe budyn-
ków i budowli to drugie wymaga-
nie podstawowe, które dyrektywa 
89/106/EWG dotycząca wyrobów 
budowlanych (DWB) postawiła 
obiektom budowlanym. Nie oznacza 
to wcale, że te ważne zagadnienia na-
brały znaczenia dopiero po przyjęciu 
unijnej dyrektywy. Były one i przedtem 
różnie regulowane w poszczególnych 
państwach, także w Polsce, dyrektywa 
tylko bardziej je ujednoliciła, wprowa-
dzając podejście metodyczne w całej 
UE. Ale to ujednolicenie uległo pew-
nemu zatarciu w czasie implementacji 
dyrektywy do prawa poszczególnych 
państw członkowskich, gdyż niektóre 
z nich, mając swobodny wybór sposo-
bu transpozycji dyrektywy do swoich 
przepisów krajowych, dokonały nawet 
jej rozdrobnienia na fragmenty. Mimo 
to można uznać, że dyrektywa uła-
twiła wprowadzanie inżynierskiego 
sposobu (obliczeniowego) trakto-
wania kwestii bezpieczeństwa poża-
rowego budynków. 
Dyrektywa, w załączniku I, następują-
co określa bezpieczeństwo pożarowe:
Obiekty budowlane powinny być 

zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby w przypadku pożaru:
■  nośność konstrukcji mogła być 

zapewniona przez założony okres 
czasu

■  powstawanie i rozprzestrzenianie się 
ognia i dymu w obiektach było ogra-
niczone

■  rozprzestrzenianie się ognia na są-
siednie obiekty było ograniczone

■  mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub 
być uratowani w inny sposób

■  było uwzględnione bezpieczeństwo 
ekip ratowniczych.

Szczegółowe rozwinięcie tych wyma-
gań w odniesieniu do obiektów, ich 
części i elementów konstrukcyjnych 
oraz materiałów budowlanych zawie-
ra Dokument interpretacyjny: Wyma-
ganie podstawowe nr 2 „Bezpieczeń-
stwo pożarowe”. 
Przy okazji warto dodać, że powyższa 
defi nicja bezpieczeństwa pożarowe-
go została utrzymana w załączniku 
I do rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia-
jącego zharmonizowane warun-
ki wprowadzania do obrotu wyro-
bów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę 89/106/EWG – rozporzą-
dzenie weszło w życie wiosną 2011 r., 
dyrektywa straci moc 1 lipca 2013 r. 
Od razu pragnę napomknąć, że usta-
wa – Prawo budowlane wymaga 
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w art. 5 ust. 1 projektowania i budo-
wania obiektów budowlanych w spo-
sób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych, oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej, tak 
aby spełniały one sześć wymagań pod-
stawowych, w tym także wymaganie 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Defi nicję bezpieczeństwa pożarowe-
go według dyrektywy wprowadzono 
także do § 207 ust. 1 rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
Trzeba przyznać, że w rozporządzeniu 
potraktowano bezpieczeństwo kon-
strukcji i pożarowe szeroko, poświę-
cając im działy V i VI, od § 203 do 
§ 290, co nie oznacza, że odpowied-
nio do aktualnych potrzeb.

Eurokody projektowania 
konstrukcji pod względem 
pożarowym
Jedną z ważniejszych czynności jest 
wyrażenie werbalnych wymagań praw-
nych bezpieczeństwa w języku kategorii 
technicznych. Funkcję tę w części peł-
nią Polskie Normy, teraz też Eurokody 
projektowania konstrukcji z uwagi na 
warunki pożarowe. Z przedmowy do 
Eurokodów wiemy, że służą one jako 
dokumenty odniesienia do wykazania 
zgodności budynków i obiektów inży-
nierskich z wymaganiami podstawowy-
mi dyrektywy 89/106/EWG, szczególnie 
w zakresie wymagania podstawowego 
nr 1 „Nośność i stateczność” oraz wy-
magania podstawowego nr 2 „ Bezpie-
czeństwo pożarowe”. Można postawić 
hipotezę, że przed wprowadzeniem 
Eurokodów do zbioru Polskich Norm 
nie mieliśmy w kraju podobnych włas-
nych norm projektowania konstrukcji 
narażonych na działanie ognia.
Pragnę uprzedzić czytelników, że ten 
artykuł ma wyłącznie wymiar opiso-
wy, jakkolwiek powstał w następstwie 
skierowanych do mnie uwag i pytań 
po poprzednich publikacjach. Biorąc 
je pod uwagę, postanowiłem omówić 

cały pakiet Eurokodów pożarowych 
w celu przybliżenia czytelnikom ich 
zawartości merytorycznej i zalecanych 
metod projektowania. Wiele waż-
nych kwestii szczegółowych dotyczą-
cych konstrukcji z różnych materiałów 
można znaleźć w artykułach w prasie 
budowlanej, materiałach konferencyj-
nych – szkoda tylko, że są to publikacje 
cząstkowe i rozrzucone. Warto byłoby 
opracować na ten temat jakieś zwarte 
materiały interpretacyjne. Uważam, że 
w interpretację kwestii niejasnych dla 
projektantów, a takie są w Eurokodach, 
powinni być zaangażowani twórcy tych 
norm (z komitetów technicznych) oraz 
organy, które powołują się na normy 
w przepisach prawnych, tak aby lako-
niczny przepis nie stawiał użytkownika, 
zwłaszcza z mniejszym doświadcze-
niem, na rozdrożu. 
W zbiorze 58 Polskich Norm wpro-
wadzających Eurokody istnieje pakiet 
ośmiu PN przeznaczonych do pro-
jektowania konstrukcji narażonych 
na pożar, są to tzw. części pożarowe 
Eurokodów (tabl. 1). Sześć z nich od-
nosi się do konstrukcji wykonanych 
z różnych materiałów (betonowych, 
stalowych, zespolonych stalowo-be-
tonowych, drewnianych, murowanych 

i aluminiowych), jedna traktuje o od-
działywaniach pożaru na konstrukcje 
i jedna, PN-EN 1990, zawiera podstawy 
projektowania konstrukcji. Pełni więc 
ona w tym pakiecie, jak zresztą w ca-
łym zbiorze Eurokodów, funkcję nad-
rzędną, bo określa główne wymagania 
oraz defi niuje stany graniczne nośno-
ści i użytkowalności konstrukcji.
Normy pożarowe to części 1–2 Eu-
rokodów: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9. Nie są 
to normy autonomiczne, wystarcza-
jące do projektowania czy sprawdza-
nia konstrukcji w warunkach pożaru, 
są one powiązane przede wszystkim 
z częściami 1–1 dotyczącymi projek-
towania w warunkach normalnych 
i powinny być wraz z nimi stosowane 
(podano w nich wykazy norm powo-
łanych). Z takim założeniem zostały 
opracowane – zawierają tylko wyma-
gania odnoszące się do wyjątkowej 
sytuacji obliczeniowej, jaką jest dla 
obiektu pożar. Podejście to wydaje 
się uzasadnione, ponieważ na obiekt, 
który powinien spełniać wymagania 
„normalne”, nakłada się pożar jako 
sytuacja wyjątkowa. To właśnie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa przez 
wymagany czas w tych wyjątkowych 
warunkach sformułowano wymagania 
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uzupełniające, które obiekt zagrożony 
pożarem powinien spełniać ab ovo.
Budowa i układ treści poszczegól-
nych sześciu norm są podobne, jed-
nak nie ma pełnej analogii. Bierze się 
to stąd, że zachowanie się konstrukcji 
w warunkach pożaru, jej reakcja na 
ogień, zależy od jej funkcji i rodzaju 
materiału, z którego ją wykonano. 
Ale nie tylko. Różne są także geneza 
i sposób rozprzestrzeniania się ognia 
w obiektach, różne jest ich obciążenie 
ogniowe, rozwój temperatury czy za-

Tabl. 2 Wykaz poprawek opublikowanych oddzielnie do Eurokodów pożarowych

Numery poprawek
Liczba

stron zmian
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 1 1
PN-EN 1990:2004/AC:2008 1 4
PN-EN 1990:2004/AC:2010 16 26
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 1 5
PN-EN 1990:2004/NA:2010 2 1
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 1 3
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 1 4
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 2 7
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 7 79
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010 10 9 tablic
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 1 5
PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 3 12
PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 1 1
PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 1 5
PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010 1 2
PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 4 10
PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 1 1
PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 1 3
PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011 39 9
PN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 2 9

Symbolem AC oznacza się poprawkę przygotowaną na szczeblu europejskim, korygującą błędy w Normie 
Europejskiej, symbolem Ap – poprawkę błędów popełnionych podczas implementacji EN do PN. NA to 
załącznik krajowy do EN.

stosowane środki ogniochronne, a na-
wet palność materiału konstrukcji noś-
nej. Z tego względu zalecenia norm 
dla projektantów konstrukcji z różnych 
materiałów nie są takie same. 
Pobieżny wgląd w normy pozwala do-
strzec ambitne zamierzenia komitetu 
TC 250 do opracowania norm dających 
możliwości dobrego modelowania poża-
rów, co zilustrowano na początku każdej 
części schematem możliwych wariantów 
projektowania, z użyciem prostych i za-
awansowanych modeli obliczeniowych 

nawet całej konstrukcji w pożarze. Ale 
z dalszej treści normy można odnieść 
wrażenie, że są to schematy docelowe, 
na razie dominować będzie w prakty-
ce stosowanie danych tabelarycznych 
i prostych modeli analizy pojedynczych 
elementów konstrukcji w pożarach no-
minalnych. Nie deprecjonuje to w żaden 
sposób norm, twórcy Eurokodów już 
przez samo uporządkowanie tematyki 
dali możliwość obliczeniowego podej-
ścia do pożarów i na pewno postano-
wienia norm będą uściślane w kolejnych 
nowelizacjach na szczeblu europejskim. 
Konieczne będzie aktualizowanie załącz-
ników krajowych NA i przygotowywanie 
materiałów uzupełniających przez zain-
teresowane podmioty krajowe.
W tabl. 2 podano wykaz poprawek 
i wprowadzonych zmian do treści 
PN-EN.

Podstawy projektowania 
konstrukcji 
W normie PN-EN 1990 sprawie od-
porności pożarowej poświęcono 
pkt 5.1.4, podając jedną zasadę i pięć 
reguł. Zalecono przeprowadzać ob-
liczenia odporności ogniowej na 
podstawie scenariusza pożarowego 
i uwzględniać modele zmian tempera-
tury wewnątrz strefy pożarowej oraz 
sprawdzać obliczeniowo zachowanie 
się całej konstrukcji, jej podzespołu 
lub elementów z zastosowaniem 
danych zawartych w tablicach lub 
na podstawie badań. Wskazano, co 
oczywiste, na konieczność uwzględ-
niania postanowień części Euroko-
dów pożarowych, zawierających 
modele obliczeniowe temperatur i ro-
dzaju konstrukcji. Podano również, 
że do obliczeń odporności ogniowej 
można przyjmować równomierny lub 
nierównomierny rozkład temperatury 
w przekrojach na długości elementów 
oraz analizować elementy wydzielo-
ne z konstrukcji lub uwzględniać ich 
współpracę w warunkach pożaru. 
W pkt 6.4.3.3 zdefi niowano kombi-
nacje oddziaływań w przypadku wy-
jątkowych sytuacji obliczeniowych.

Tabl. 1 Wykaz Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji pod względem pożarowym

1 PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

2 PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: 
Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

3 PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: 
Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

4 PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: 
Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

5
PN-EN 1994-1-2:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
-betonowych – Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki 
pożarowe 

6 PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-2: 
Postanowienia ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

7 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 
Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

8 PN-EN 1999-1-2:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych – Część 
1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (oryg.) 
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normalizacja i normy

Oddziaływania pożaru na 
konstrukcje 
Norma PN-EN 1991-1-2:2006 należy 
do pakietu dziesięciu norm oddzia-
ływań na konstrukcje. Wynika z niej 
w sposób domyślny, że bezpośrednim 
oddziaływaniem pożaru na konstrukcję 
jest wysoka temperatura prowadząca 
do pośrednich oddziaływań mecha-
nicznych. Precyzuje ona, jakie szcze-
gólne oddziaływania termiczne i me-
chaniczne generują się w budynku 
podczas pożaru i w jaki sposób należy 
je uwzględniać w fazie projektowa-
nia. Jest przewidziana do stosowania 
łącznie ze wszystkimi innymi norma-
mi obciążenia i wszystkimi częściami 
pożarowymi. 
Zaleca ona uwzględnianie następują-
cych etapów analizy pożaru:

■  wybór właściwych scenariuszy poża-
rowych,

■  ustalenie odpowiadających im poża-
rów obliczeniowych,

■  obliczenia przebiegu temperatury 
w elementach konstrukcyjnych,

■  obliczenia mechanicznego zachowa-
nia się konstrukcji.

Defi niuje trzy krzywe rozwoju tempera-
tury w funkcji czasu w przestrzeni ogar-
niętej pożarem i podaje zalecenia, jak 
na podstawie obliczeń strumieni ciepła 
przez konwekcję i radiację określać tem-
peraturę elementów. Omawia trzy rodza-
je uproszczonych modeli pożarów: stre-
fowe, lokalne i zaawansowane. Rozdział 
4 zawiera zalecenia odnoszące się do 
uwzględniania wpływu wydłużeń i de-
formacji termicznych jednych elementów 
konstrukcji na elementy przyległe.

W załączniku A określono sposób 
obliczania parametrycznej krzywej 
temperatura – czas w fazach na-
grzewania i chłodzenia. W załącz-
niku B podano uproszczone metody 
obliczania oddziaływania cieplnego 
na elementy zewnętrzne płomieni 
wydostających się z otworów ścien-
nych. W załączniku C omówiono 
rozwój pożaru lokalnego, a w E po-
dano zalecenia co do ustalania war-
tości obliczeniowej gęstości obcią-
żenia ogniowego w strefi e pożaru. 
Załącznik F odnosi się do wyznaczania 
równoważnego czasu oddziaływania 
pożaru, jeśli w projektowaniu zasto-
sowano dane tabelaryczne. Załącznik 
G określa współczynnik konfi guracji, 
tj. wymiany ciepła między powierzch-
niami promieniującą i odbierającą.

Zielone biurowce przyszłością budownictwa komercyjnegoZiZiZiZiZiZiZi llelelelelelelonononononono eeeee e bibibibibibibibiururururururowowowowowowcececececece ppppp pprzrzrzrzrzrzrzysysysysysysyy łłzłzłzłzłzłzł śśośośośośośoś iciciciciciciciąąąąąą ą bbbububububububuddododododododownwnwnwnwnwniicicicicicicicttwtwtwtwtwtwaaaaaa kkokokokokokokomememememememercrcrcrcrcrc jyjyjyjyjyjyjyjyjnenenenenenenegogogogogogogo
Zielone biurowce, powstające w oparciu o najnowsze, ekologiczne technologie, zyskują coraz większą popularność na rynku nieruchomości 

– zarówno wśród najemców, jak i funduszy inwestycyjnych. W efekcie coraz więcej inwestorów i deweloperów decyduje się na budowanie w spo-

sób przyjazny środowisku, czyli zgodnie z amerykańskimi normami certyfikacji LEED lub brytyjskimi normami BREEAM. Główne założenia innowa-

cyjnego, zrównoważonego budownictwa koncentrują się wokół oszczędności energii i wody, oddziaływania na środowisko i wydajności pracy. cyjcyjyjnegneggoo, , zrózrównownoważważważoneono go budownictwa koncentrują ją ą sięsięę wo wokółkół os oszczzczędnędnę oścości ei enerne giigii i  i wodwody,y, y, oddod ziaływy aninia na na śa rododowiowiskos  i wydwydy ajnajnoścości pi ppracracy. y. y

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Przede wszystkim szacuje się, że zielone budynki 
– w porównaniu z tymi konwencjonalnymi – zu-
żywają do 30% mniej energii oraz ograniczają 
zużycie wody o 40%. Takie oszczędności możliwe 
są dzięki wykorzystaniu odpowiednich, energo-
oszczędnych materiałów, a także optymalizacji 
systemów, tak by gwarantowały one sprawność, 
bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania bu-
dynku. Na przykład, możliwym rozwiązaniem jest 
montowanie czujników ruchu w łazienkach, któ-
re, po kilkunastu minutach bez ruchu, wyłączają 
oświetlenie i zamykają zawory wody. Dodatkowo, 
zastosowanie baterii na fotokomórkę i oświetlenia 
typu LED może jeszcze bardziej ograniczyć zużycie 
energii i wody w biurowych łazienkach. 

POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Ekologiczne budownictwo łączy w sobie szereg 
nowoczesnych rozwiązań łagodzących negatywny 

wpływ budynków na środowisko naturalne. Zwy-
kle wykorzystują one odnawialne źródła energii 
poprzez na przykład: zastosowanie technologii 
pozyskiwania energii słonecznej (passive solar, 
active solar, techniki fotowoltaiczne) czy też wyko-
rzystanie drzew i roślin przez tworzenie zielonych 
dachów oraz ogrodów deszczowych. Ponadto 
zielone drapacze chmur są zaprojektowane w taki 
sposób, by znacznie ograniczać ilość odpadów 
i zanieczyszczeń. Dla przykładu, tak zwana szara 
woda wytwarzana w czasie mycia rąk może być 
powtórnie wykorzystywana do spłukiwania toalet 
czy nawadniania ogrodów.

PRZYJEMNE I EFEKTYWNE ŚRODOWISKO PRACY
Zielone obiekty biurowe mają na celu nie tylko jak 
najmniej obciążać środowisko, ale także wpływać 
korzystnie na samopoczucie pracowników. Jedno-
cześnie są postrzegane jako sposób na zwiększenie 
efektywności personelu. To oczywiste, że pracując 

w przyjemnym i zdrowym otoczeniu, wykonujemy 
nasze zadania chętniej i, tym samym, wydajniej. 
Stąd ważne, aby zagwarantować odpowiednią 
temperaturę, oświetlenie oraz przepływ powietrza 
w pomieszczeniach. Dobrym pomysłem jest zapro-
jektowanie wygodnych, naturalnie oświetlanych 
i wentylowanych miejsc, gdzie pracownicy mogą 
się spotkać, porozmawiać i choć przez chwilę ode-
tchnąć od pracy.   

Ekologiczne budynki mają niewątpliwie pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne, ekonomię i ludzi. 
Na szczęście jest ich coraz więcej na całym świecie, 
również w Polsce. Oczywiście wybudowanie zie-
lonego biurowca w oparciu o wysokie standardy 
ekologiczne jest kosztownym przedsięwzięciem; 
niemniej jednak taka inwestycja zwróci się zapew-
ne bardzo szybko. Zrównoważone projektowanie 
oznacza bowiem niższe koszty eksploatacji, wyż-
szy czynsz oraz wyższą wartość nieruchomości.  

T ł u m a c z e n i e tekstu ze str. 59

W części II zostaną omówione w kontekście bezpieczeństwa pożarowego konstrukcje: betonowe, stalowe, stalowo-betonowe 
drewniane i aluminiowe.
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Green office buildings   
– the future of commercial architecture

GLOSSARY:

offi ce building/block – biurowiec

to gain popularity – zyskiwać 

popularność

real estate market – rynek 

nieruchomości

sustainable – zrównoważony, 

ekologiczny

environmental footprint – wpływ/

oddziaływanie na środowisko

to consume (up) – zużywać

to apply – zastosować, wykorzystać

safety – bezpieczeństwo

motion sensor – czujnik ruchu

water valve – zawór wody

photocell-controlled – działający 

na fotokomórkę

faucet – bateria (łazienkowa)

vast array – szeroki wachlarz, 

szereg

to lessen – zmniejszać, łagodzić

renewable resources – odnawialne 

źródła energii

rain garden – ogród deszczowy

to recycle – przetwarzać, wykorzy-

stywać powtórnie

to burden – obciążać

well-being – dobre samopoczucie

eagerly – chętnie, z zapałem, 

gorliwie

air fl ow – przepływ powietrza

a brief respite – chwila wytchnienia

to multiply – pomnażać się

costly undertaking – kosztowne 

przedsięwzięcie

to pay for itself – zwracać się

maintenance costs – koszty 

eksploatacji

Green office buildings, constructed with a view to the latest ecological 
technologies, are gaining widespread popularity in the real estate mar-
ket, among both tenants and investment funds. Consequently, more 
and more investors and developers are deciding on building green, that 
is according to LEED or BREEAM environmental standards. The main 
principles of innovative sustainable architecture revolve around energy 
and water saving, environmental footprint, and worker productivity.  

Energy efficiency
First of all, it is estimated that green 
buildings, in comparison with con-
ventional ones, consume up to 30% 
less energy as well as cut water con-
sumption by as much as 40%. Such 
savings are possible as a result of 
applying appropriate energy effi cient 
materials and optimizing systems so 
that they ensure safety and effective-
ness of the building’s operation. For 
example, a possible solution is to in-
stall motion sensors in toilets, which, 
after several minutes if no motion is 
detected, turn off the lights and close 
water valves. Additionally, the use of 
photocell-controlled faucets and LED 
lights can help reduce energy and 
water consumption in offi ce toilets 
even further. 

A positive impact on the environment
Green building brings together a vast 
array of modern techniques to lessen 
the negative impacts of buildings on 
the environment. They usually take 
advantage of renewable resources, 
such as using sunlight through passive 
solar, active solar, and photovoltaic 
techniques or using trees and plants 
through green roofs and rain gar-
dens. Moreover, green skyscrapers are 
also designed to signifi cantly reduce 
waste and pollution. For instance, 
the so-called grey-water from hand-
washing can be recycled and used to 
fl ush toilets or water gardens. 

Fot. © kstudija - Fotolia.com

Pleasant and effective working 
environment
Green offi ce buildings aim not only 
to burden the environment as little 
as possible, but also to foster wor-
kers’ well-being. At the same time, 
they are perceived as a way to im-
prove productivity of the staff. Ob-
viously,  working in a nice and healthy 
environment inspires you to carry out 
your tasks more eagerly and thus 
more effi ciently. Therefore, it is ne-
cessary to ensure appropriate tem-
perature, lighting and air fl ow. 
A good idea seems to be designing 
comfortable, naturally lit and venti-
lated areas where workers can meet, 
talk, and take a brief respite from 
work.

Undoubtedly, green buildings have 
a positive impact on the environ-
ment, economy and people. The 
good news is that they are multiply-
ing all over the world, with more and 
more such objects in Poland as well. 
Of course, building a green offi ce 
block, based on high ecological stan-
dards, turns a costly undertaking; 
nevertheless, such an investment will 
certainly pay for itself very quickly. 
In fact, sustainable design means 
lower maintenance costs, higher rent 
rates as well as higher property value.
Tłumaczenie na str. 58

Magdalena Marcinkowska
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Hotel Renaissance 
na lotnisku Chopina   

Pięciogwiazdkowy hotel na lotnisku w Warszawie to pierwszy tej marki obiekt w Polsce. Będzie miał 
11 kondygnacji, w tym trzypoziomowy parking. Generalny wykonawca: koncern ALPINE. Projekt: 
JEMS Architekci. Inwestor i właściciel: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.  

Kärcher Center Gdańsk  

1 czerwca br. uroczyście otwarto Kärcher Cen-
ter Gdańsk – 10 salon sieci Kärcher Center 
w Polsce, a zarazem 3, obok Krakowa i Wrocła-
wia, należący do Kärcher Sp. z o.o. W obiekcie 
(250 m²) mieszczą się: salon sprzedaży, ma-
gazyn, pomieszczenia serwisu, część biurowa. 
Powierzchnia salonu pozwala na przestronną 
ekspozycję niemal kompletnej oferty produk-
towej fi rmy.

Najwyższy budynek świata   

W mieście Changsha w południowych Chinach 
ma stanąć na początku 2013 r. wieżowiec 
SkyCity One o wysokości 838 m (220 pięter). 
Chińska fi rma Broad Sustainable Building chce 
go zbudować w zaledwie 90 dni, co byłoby re-
kordem świata. Sekret Chińczyków polega na 
budowaniu z prefabrykatów. Koszt inwestycji 
szacuje się na ponad 2 mld zł. 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Korki pęczniejące 
De Neef Swellseal Plug 

Firma Impervius Sp. z o.o. wprowadziła na ry-
nek gumowe korki do uszczelniania otworów 
po ściągach szalunkowych, przeznaczone do 
plastikowych, betonowych i włóknobetonowych 
szalunkowych wkładek dystansowych o śred-
nicy wewnętrznej do 22 mm. Po umieszczeniu 
w otworach po ściągach, korki pęcznieją w kon-
takcie z wodą do 4 razy, szczelnie je wypełniając. 

Trasa Toruńska oddana do ruchu 
 

Siedem kilometrów trasy głównej drogi eks-
presowej S8 pomiędzy węzłem Modlińska 
a węzłem Piłsudskiego w Markach zostało 
oddanych do ruchu. Inwestycja realizowana 
jest przez J&P – AVAX S.A. Prace zasadnicze 
na jezdni głównej trwały 24 miesiące.

Źródło: GDDKiA

Seminarium ITB 

1 czerwca br. w Zakładzie Konstrukcji i Elemen-
tów Budowlanych ITB odbyło się seminarium 
„Odbiory elewacji w świetle obowiązujących 
norm i warunków technicznych”. Omówione 
zostały odbiory elewacji i ścian z drewna, elewa-
cji wykonanych metodą BSO, wentylowanych, 
osłonowych szklano-aluminiowych oraz z płyt 
warstwowych, ścian szczelinowych, świetlików, 
drzwi zewnętrznych, okien aluminiowych.

Siedziba NOSPR  

Budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ru-
szyła pełną parą w marcu 2012 r. Warbud S.A. 
wykonuje żelbetową konstrukcję obiektu przy 
pomocy deskowań fi rmy Doka. Wykonawcy ko-
rzystają również z pełnego zakresu usług Doka 
Polska, od projektowania i dzierżawy sprzętu 
po szkolenia BHP pracowników. Termin ukoń-
czenia obiektu ustalono na grudzień 2013 r. 

25 lat Sekocenbudu  

Minęło 25 lat od powstania Ośrodka Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o. Rok po rejestracji spółki 
został uruchomiony Sekocenbud – system 
komputerowej, kompleksowej informacji 
o cenach w budownictwie. Z okazji jubileuszu 
OWEOB Promocja został odznaczony złotą 
odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”.  

WIĘCEJ NA www.inzynierbudownictwa.pl

Opracowała 
Magdalena Bednarczyk
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Coraz częściej na ulicach naszych 
miast powstają budynki z elewacjami 
wentylowanymi. Takie rozwiązania 
techniczne elewacji, charakteryzujące 
się wieloma zaletami, są coraz bar-
dziej dostępne i rozpowszechnione. 
Elewacje wentylowane przestały być 
wyłącznym atrybutem budynków pre-
stiżowych, podkreślającym status i za-
możność właściciela, są stosowane co-
raz częściej w budynkach użyteczności 
publicznej (np. szkoły i przedszkola), 
są również ozdobami zwykłych bu-
dynków mieszkalnych. Oprócz walo-
rów estetycznych klasyczne elewacje 
wentylowane – okładziny kamienne, 
ceramiczne, betonowe zamocowane 
na ruszcie – w porównaniu z elewacja-
mi wykonanymi w systemie BSO (bez-
spoinowy system ociepleń) są trwalsze 
i łatwiejsze w utrzymaniu. Z całą pew-
nością okładzina ceramiczna/kamien-
na/betonowa posłuży o wiele dłużej 
niż cienka warstwa tynku. W większo-
ści przypadków uszkodzone okładziny 
w systemach wentylowanych można 
łatwo wymienić. W przypadku uszko-
dzenia elewacji wykonanej w systemie 
BSO naprawa niewielkiego odcinka 
może wymagać malowania całego 
obiektu (aby uniknąć widocznych 
plam).
Wszystkie elewacje ulegają destrukcji 
i uszkodzeniom. Przykłady uszkodzeń 

Podstawowymi parametrami decydującymi o zakresie 
stosowania elewacji wentylowanej są odporność: na parcie 
i ssanie wiatru, na uderzenia, korozję i ogień.

dr inż. Ołeksij Kopyłow
Instytut Techniki Budowlanej

Jaka powinna być 

elewacja wentylowana

elewacji wentylowanych na jeszcze 
nieoddanych do użytkowania budyn-
kach przedstawia fot. 1. 
Dlaczego te elewacje tak szybko ule-
gły zniszczeniu? Kto zawinił: mate-
riały budowlane czy człowiek? Prace 
ekspertów ITB dają odpowiedź na to 
pytanie: przyczyn awarii należy szukać 
w zastosowaniu nieprzebadanych ze-
stawów elewacyjnych, niskiej jakości 
prac budowlano-montażowych, po-
myłkach projektantów, niewłaściwej 
kontroli nadzoru budowlanego. 
W 2012 r. ITB rozpoczął pracę nad 
opracowaniem poradnika dotyczą-
cego odbiorów elewacji wentylowa-
nych, którego celem jest przedsta-
wienie najważniejszych elementów 
kontroli przy wykonaniu i odbiorze 
elewacji wentylowanych. Artykuł 
przedstawia najważniejsze założenia 
opracowania.

Niezbędne dokumenty
Zestaw do wykonania elewacji wenty-
lowanych (jako całość) powinien po-
siadać krajową aprobatę techniczną. 
Wraz z przyjęciem europejskich 
zaleceń udzielania aprobat tech-
nicznych (ETAG 034) zestawy do 
wykonania elewacji wentylowa-
nych będą mogły być wprowadza-
ne do obrotu w budownictwie na 
podstawie europejskich aprobat 
technicznych.
Poszczególne elementy składowe ze-
stawów do wykonania elewacji wenty-
lowanych powinny posiadać deklaracje 
zgodności z wymaganymi dokumen-
tami odniesienia, np.:
■  łączniki mechaniczne do mocowania 

rusztu oraz wełny mineralnej powin-
ny posiadać deklaracje zgodności 
z krajową lub europejską aprobatą 
techniczną,

Fot. 1 Uszkodzenia okładzin elewacji wentylowanych: a) rozwarstwienie płyty HPL, b) rozwarstwienie 
okładziny z piaskowca

a b

1  Co nazywamy elewacją wentylowaną oraz podstawowe wymagania stawiane takiego rodzaju wyrobom, zostało określone w publikacji 
Elewacje wentylowane z wykorzystaniem elementów okładzinowych, „IB” nr 1/2011.
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Fot. 2 Przykład niewłaściwego rozwiązania połączenia dwóch systemów

rozwiązanie zaprojektowane stan rzeczywisty A – A

ścieżka przecieku wody

A

A

■  wełna mineralna powinna mieć de-
klarację zgodności z PN-EN 13162,

■  podkonstrukcja aluminiowa powinna 
spełniać wymagania serii norm PN-EN 
755 (aluminium i stopy aluminium),

■  okładziny włóknisto-cementowe 
powinny mieć deklarację zgodności 
z PN-EN 12467.

Czytając aprobatę techniczną, należy 
zwrócić uwagę na zakres stosowania 
elewacji wentylowanej. Najważniejszy-
mi parametrami decydującymi o zakre-
sie stosowania są: odporność na parcie 
i ssanie wiatru, odporność na uderze-
nie ciałem miękkim i ciężkim, odpor-
ność na uderzenie ciałem twardym 
(strefy stosowania elewacji zależnie od 
odporności na uderzenie przedstawia 
tabela), odporność ogniowa, odpor-
ność na działanie korozji. 
Analizując aprobatę techniczną, na-
leży również zwrócić uwagę, czy 
zestaw wyrobów do wykonania 
elewacji wentylowanych można 
stosować do wykończenia ele-
mentów poziomych (w postaci 
sufi tów podwieszanych w podcie-
niach, przejściach etc.).

Łączenie systemów
Dość często na elewacjach budynków 
łączy się kilka systemów: elewacja 
wentylowana, elewacja wykonana 
w systemie BSO, przeszklenie kon-
strukcyjne. Podczas projektowania 
takich elewacji należy przemyśleć 
sposoby łączenia różnych syste-
mów elewacyjnych.
Skuteczność rozwiązania, jeżeli 
nie zostało sprawdzone i opisane 

Odporność na 
uderzenie, w dżulach [J]

Miejsca zastosowania okładzin

Części elewacji znacznie 
oddalone od poziomu 

gruntu

Części elewacji 
niedostępne dla ludzi 
i zrzucanych obiektów

Ograniczony dostęp 
ludzi, minimalna 

możliwość uderzeń

Dolne części elewacji, 
duży ruch ludzi

1 J (ciało twarde) Brak uszkodzeń – – –
10 J (ciało twarde) – Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń
10 J (ciało miękkie) – – Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń
60 J (ciało miękkie) Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń – –

300 J (ciało miękkie) – – Brak uszkodzeń –
400 J (ciało miękkie) – – – Brak uszkodzeń

Tab. Możliwe strefy zastosowania okładzin do elewacji wentylowanych w zależności od odporności na uderzenie 

w katalogach systemodawcy (pro-
ducenta zestawów do wykonania 
elewacji wentylowanych), najlepiej 
sprawdzić poprzez badania labora-
toryjne na reprezentatywnej prób-
ce. Wśród prób należy koniecznie 
sprawdzić właściwości połączenia 
systemów: wodoszczelność, prze-
puszczalność powietrza. Oprócz 
tego warto sprawdzić połączenie 
pod względem przewodności ciepl-
nej oraz izolacyjności akustycznej.
Przykład niewłaściwie zaprojektowa-
nego połączenia fragmentów elewacji 
wentylowanej z przeszkleniem kon-
strukcyjnym przedstawia fot. 2. Błędy 
projektowe wraz z niewłaściwym wy-
konawstwem skutkowały przeciekami 
wody do mieszkania.

Kontrole i sprawdzenia przed 
rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót elewacyj-
nych należy sprawdzić stan techniczny 

podłoża (ścian oraz płaszczyzn pozio-
mych), do którego będą montowane 
elementy elewacji. Minimalny zakres 
sprawdzenia to:
■  Sprawdzenie podłoża pod względem 

jego przygotowania zgodnie z zale-
ceniami aprobaty technicznej, karty 
technicznej producenta wyrobu (je-
żeli takie zalecenia są). Warto zwró-
cić szczególną uwagę na równość 
podłoża, szerokość spoin i stan ele-
mentów murowych, spękania i roz-
warstwienia podłoży betonowych, 
przyczepności tynków (w przypadku 
wykonania elewacji wentylowanej 
na budynkach już użytkowanych). 
Niedopuszczalne jest występowa-
nie elementów luźnych na podłożu. 
Podłoże nie powinno być zawilgoco-
ne i zagrzybione. 

■  Sprawdzenie odporności na wyrwanie 
łączników do mocowania rusztu oraz 
wełny mineralnej w podłożu rzeczy-
wistym. Otrzymane wartości należy 
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Fot. 3 Przykład podłoża murowego nienada-
jącego się do rozpoczęcia prac elewa-
cyjnych – niewłaściwe osadzenie okien, 
niska jakość prac murarskich

Fot. 4 Przykład niewłaściwego składowania 
i docinania okładzin elewacyjnych

porównać z założeniami projektu. 
W aprobatach technicznych łączników 
należy sprawdzić, czy łączniki mogą 
być stosowane na tym podłożu.

W ocenie ITB przy odbiorze podłoża 
można skorzystać z postanowień już 
wycofanej ze zbiorów PKN normy PN-
-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie 
– Okładzina kamienna – Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze (dopuszczalne odchyłki 
podłoża określono w tab. 1 normy).
Dla większości typów elewacji wenty-
lowanych przed rozpoczęciem robót 
elewacyjnych powinny być zamonto-
wane okna i drzwi, jakość ich montażu 
udokumentowana protokołem.
Przykład podłoża niespełniającego wy-
magań w zakresie jakości robót murar-
skich, osadzenia okien, przyczepności 
tynków przedstawia fot. 3.
Odbiór podłoża również powinien być 
potwierdzony protokołem.

Sprawdzenie jakości 
poszczególnych elementów 
zestawu do wykonania 
elewacji 
Podczas odbioru materiałów bu-
dowlanych na placu budowy należy 
sprawdzić:
■  Czy przekrój dostarczonego rusztu 

jest zgodny z przekrojem przedsta-
wionym w aprobacie technicznej 
(AT) oraz projekcie (sprawdzenie za 
pomocą suwmiarki). 

■  Czy materiał rusztu jest zgodny 
z postanowieniami AT. W przypad-
ku metalowych rusztów jakość sto-
pu można sprawdzić na podstawie 
deklaracji zgodności wystawionej 
przez hutę. 

■  W przypadku rusztów drewnianych 
oprócz wymiarów sprawdzić, czy 
wilgotność rusztu jest zgodna z zale-
ceniami AT oraz czy ruszt został za-
bezpieczony środkami chemicznymi 
przewidzianymi w AT. Liczba sęków lub 
innych wad drewna nie powinna prze-
kraczać liczby określonej w AT. Niedo-
puszczalne jest stosowanie drewna ze 
śladami sinizny. W przypadku rusztów 

drewnianych warto sięgnąć po opinię 
uprawnionego brakarza.

■  Czy kształt i wymiary okładzin ścien-
nych są zgodne z opisem przed-
stawionym w AT. Okładziny o wy-
miarach mniejszych lub większych 
od przewidzianych w AT nie mogą 
być stosowane bez odpowiedniego 
sprawdzenia (wg wskazówek jed-
nostki aprobującej). Należy również 
porównać deklarację zgodności do-
starczonej okładziny z opisem okła-
dzin umieszczonym w AT (zdarzały 
się przypadki podmiany okładzin: za-
miast okładzin włókno-cementowych 
stosowano okładziny magnezowe). 

■  Czy łączniki do mocowania posiadają 
AT; trzeba także porównać parametry 
tych łączników z parametrami okre-
ślonymi w AT elewacji wentylowanej. 

■  Jeśli okładziny ścienne klejone są do 
podkonstrukcji – czy klej jest zgodny 
z postanowieniami AT oraz czy nie 
jest przeterminowany. 

■  W przypadku elementów docie-
plających (wełny, styropianu) – czy 
dostarczone materiały są zgodne 
ze wskazówkami AT i projektu. Pa-
rametry dostarczonych elementów 
docieplenia (wg deklaracji zgodno-
ści) powinny być nie gorsze od para-
metrów wymienionych w AT. 

■  W przypadku mas tynkarskich (istnieją 
elewacje wentylowane przewidujące 
aplikację tynków na płyty okładzino-
we) – czy masy są objęte AT oraz czy 
nie są przeterminowane. W przypad-
ku mas barwionych aplikowanych na 
powierzchni jednej elewacji rekomen-
duje się upewnić, czy masy pochodziły 
z jednej partii oraz linii produkcyjnej. 

Niedopuszczalne i bardzo ryzy-
kowne jest łączenie systemów 
(ruszt jednego producenta, płytki inne-
go). Niekoherentność wyrobów może 
doprowadzić do awarii, np. wskutek 
różnej rozszerzalności liniowej. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

Sprawdzenia w trakcie wyko-
nania robót elewacyjnych 
Niektórzy systemodawcy udzielają 
gwarancji na swoje wyroby wyłącznie 
w przypadku wykonania prac przez 
autoryzowanych montażystów. Dla-
tego przed rozpoczęciem prac warto 
sprawdzić kwalifi kacje poszczególnych 
pracowników zatrudnionych przy pra-
cach elewacyjnych (dowodem może 
być imienny certyfi kat). 
Sprzęt do wykonania elewacji wenty-
lowanych powinien być zgodny z wy-
maganiami systemodawcy. Szczególną 
uwagę należy zwracać na narzędzia 
do cięcia, klejenia, robienia otworów 
w okładzinach. 
Istotny wpływ na jakość i trwałość 
elewacji wentylowanej ma sposób 
składowania materiałów. Sposób 
składowania elementów zestawu do 
wykonania elewacji wentylowanych 
powinien być zgodny z zaleceniami 
AT oraz producenta. Fot. 4 ilustruje 
niewłaściwy sposób składowania i do-
cinania płyt HPL (wilgotne, nierówne, 
niestabilne podłoże).
Podczas wykonania robót elewacyjnych 
należy sprawdzać, czy warunki pogo-
dowe pozwalają na wykonywanie prac 
(dotyczy przede wszystkim chemii bu-
dowlanej, systemów tynkowych apliko-
wanych na płyty okładzinowe). 
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Fot. 6 Pierwsze sprawdzenie międzyoperacyjne 
– sprawdzenie rozstawu konsoli

Fot. 7 Przykład niewłaściwego wykonania 
podkonstrukcji, brak spełnienia podsta-
wowych wymagań w zakresie bezpie-
czeństwa użytkowania oraz trwałości

Fot. 9 Zastosowanie nieodpowiednich ze 
względu na wymagania ppoż. łączników 
mechanicznych na wysokości +26 m

Fot. 5 Uszkodzona okładzina kamienna

Fot. 8 Przykład izolacji ściany z dużymi fragmen-
tami nieciągłości

Brak ciągłości termoizolacji

Niedopuszczalne jest zastosowanie 
uszkodzonych elementów (np. okła-
dzin, rusztu) – fot. 5.
Podczas wykonania robót należy 
sprawdzać kompletność akcesoriów 
niezbędnych do wybudowania ele-
wacji (np. zastosowanie systemowych 
przekładek pomiędzy konsolą a podło-
żem). Zastosowanie niesystemowych 
akcesoriów może mieć istotny wpływ 
na trwałość oraz bezpieczeństwo użyt-
kowania elewacji.
Pierwsza kontrola międzyoperacyjna 
powinna obejmować sprawdzenie 
rozstawu konsoli na ścianie. Podczas 
kontroli sprawdza się odległości między 
konsolami, liniowość rzędów konsoli. 
Sprawdzenie można przeprowadzić za 
pomocą niwelatora. Szczególną uwagę 
warto zwrócić na rozmieszczenie stałych 
i ruchomych podpór. Odstęp pomiędzy 
konsolami nie powinien przekraczać 
wartości dopuszczalnych określonych 
w AT. Na fot. 6 widać przygotowaną do 
kontroli międzyoperacyjnej ścianę z za-
montowanymi konsolami.
Drugi etap kontroli powinien obejmo-
wać rozstaw poziomych i pionowych 
elementów rusztu, należy zwrócić uwa-
gę na rozstaw rusztu w narożnikach 
budynku oraz w częściach najbardziej 
narażonych na działanie wiatru. Rozpię-
tość profi li podkonstrukcji nie powinna 
przekraczać rozpiętości dopuszczalnej 
określonej w AT. Odchyłki od wymiarów 
między elementami podkonstrukcji, jak 
również odchyłki od pionu i poziomu 
nie powinny przekraczać wartości do-
puszczalnych (określonych w AT). 
Na fot. 7 pokazano konstrukcję rusztu 
niespełniającą podstawowych wyma-
gań w zakresie bezpieczeństwa użytko-
wania oraz trwałości. Wykonawca za-
stosował niesystemowy ruszt, zamiast 
aluminiowego – stalowy, nieposiadają-
cy należnego zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Zamiast systemowych konsoli 
pionowe elementy rusztu przymoco-
wano do wyciętych blach stalowych za-
montowanych w styropianie.
Elewacja wentylowana musi spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie 

termoizolacji budynku. Na jakość wy-
konania termoizolacji ścian budynku 
ma istotny wpływ kolejność wykona-
nia robót. Niektórzy systemodawcy 
przewidują wykonanie termoizola-
cji po zamontowaniu konsoli, inni 
– po zamontowaniu rusztu. Jakość 
wykonania warstwy termoizolacyjnej 
powinna być objęta kontrolą między-
operacyjną, a jej odbiór udokumento-
wany protokołem. Podczas wkładania 
izolacji cieplnej należy sprawdzić:
■  czy współczynnik przewodności 

cieplnej izolacji λ jest zgodny z za-
łożeniami projektu (na podstawie 
dostarczonych deklaracji zgodności 
termoizolacji); 

■  czy grubość izolacji jest zgodna z za-
łożeniami projektu;

■  czy montaż płyt izolacyjnych prze-
widuje dodatkowe klejenie (na 
podstawie wskazówek AT lub kart 
technicznych);

■  czy zachowana została ciągłość war-
stwy izolacyjnej (fot. 8); 

■  czy izolacja została przymocowana 
do ściany od właściwej strony i we 
właściwym kierunku (w przypad-
kach zastosowania nietypowej izo-
lacji termicznej);

■  czy liczba łączników mechanicznych 
stosowanych do mocowania war-
stwy termoizolacyjnej jest zgodna 
z założeniami AT, może być zmienna 
zależnie od obciążenia wiatrowego;

Fot. 10 Wykonanie termoizolacji w pasie 
cokołowym
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W przypadku klejenia okładzin do 
profi li konieczne jest sprawdzenie, czy 
elementy podkonstrukcji oraz okładzi-
ny zostały w odpowiedni sposób przy-
gotowane. W trakcie klejenia trzeba 
sprawdzić ciągłość nakładanej warstwy 
kleju. Klejenie okładzin należy wykonać 
w warunkach klimatycznych zgodnych 
z zaleceniami producenta kleju oraz AT. 
W losowo wybranych miejscach należy 
sprawdzić przyczepność przyklejonych 
okładzin do rusztu.
W przypadku mocowania okładzin do 
podkonstrukcji za pomocą elementów 
zaciskowych (fot. 9) należy manualnie 
sprawdzić mocowanie okładzin. Nie-
dopuszczalne jest stosowanie pozasys-
temowych elementów zaciskowych. 
Elementy zaciskowe muszą być spraw-
dzone pod względem odporności na 
działanie korozji.
W przypadku cięcia okładzin niedo-
puszczalne jest zastosowanie okładzin 
z rozkruszającymi się krawędziami. 
Krawędzie okładzin nie powinny sta-
nowić zagrożenia dla ludzi. 
W przypadku wycięć w okładzinach 
wielkowymiarowych (na przykład w pa-
sach przyokiennych, w miejscach przej-
ścia elementów instalacji wentylacyjnej) 
geometrię wycięć należy uzgodnić z sys-
temodawcą. Należy przy tym pamiętać, 
że wycięcia wykonane w okładzinach 
wielkowymiarowych mogą istotnie 
obniżyć parametry wytrzymałościowe 
elewacji (odporność na ssanie/parcie 
wiatru, odporność na uderzenie).
Podczas wykonania okładzin wentylo-
wanych szczególną uwagę należy zwró-
cić na obróbkę otworów, parapetów, 
gzymsów. Elewacja powinna być 
zaprojektowana i wykonana w taki 
sposób, aby woda, która powstaje 

na powierzchni okładzin wskutek 
działania deszczu, kondensatu, nie 
akumulowała się w środku zesta-
wu i mogła być odprowadzona na 
zewnątrz (porównaj fot. 12).
Ważne jest właściwe wykonanie pasa 
cokołowego elewacji. Możliwość styku 
płyty okładzinowej z gruntem powin-
na być uzgodniona z systemodawcą, 
np. przy wykonaniu elewacji wentylo-
wanych z okładzinami HPL odległość 
od dolnej krawędzi okładziny do po-
wierzchni gruntu/nawierzchni chodni-
ka powinna wynosić co najmniej 5 cm 
(wg wskazówek producentów płyt HPL). 
Przy zastosowaniu okładzin kamiennych 
dopuszczalny jest styk dolnej krawędzi 
okładzin z gruntem, pod warunkiem za-
bezpieczenia krawędzi papą.
W celu zapewnienia długotrwałej eks-
ploatacji elewacji i niedopuszczenia do 
degradacji termoizolacji należy przyjrzeć 
się stykowi podokiennika i konstrukcji 
elewacji. Podokienniki zewnętrzne po-
winny po osadzeniu zapewnić prawi-
dłowy spływ wody opadowej. Spoina 
pozioma między podokiennikiem i kra-
wędzią elementu okładziny pionowej, 
znajdującej się pod otworem okiennym, 
oraz styki podokiennika z elementami 
konstrukcji okna powinny być wypełnio-
ne wodoszczelnym elastycznym kitem. 
Nieprawidłowe osadzenie okna (fot. 
13) na pewno uniemożliwi skuteczne 
odprowadzenie wody, doprowadzi do 
powstania mostków termicznych oraz 
stanowi poważne zagrożenie dla użyt-
kowników lokalu i przechodniów.
Podczas układania płyt okładzino-
wych należy sprawdzać, żeby odle-
głość pomiędzy elementami obudowy 
i warstwą izolacyjną lub podłożem 
(przestrzeń wentylowana) wynosiła 

■  czy na wyższych partiach budynku 
zastosowano łączniki mechaniczne 
spełniające wymagania bezpieczeń-
stwa ogniowego (fot. 9); 

■  czy w części cokołowej oraz pasach 
przyposadzkowych (balkony, tarasy) 
zastosowano styropian XPS (fot. 10); 
wełna nie powinna się kontaktować 
z powierzchnią, na której może wy-
stępować zastój wody;

■  czy wiatroizolacja, jeżeli taka jest 
przywidziana, jest ciągła.

Przykład przygotowanej do kontroli 
warstwy termoizolacyjnej przedstawia 
fot. 11.
Przystępując do montażu okładzin, 
należy sprawdzić w AT lub karcie tech-
nicznej systemodawcy kolejność mon-
tażu – czy montaż należy rozpocząć 
od dołu czy od góry elewacji. 
Przed montażem okładziny trzeba wy-
konać sortowanie (mieszanie) okładzin 
pochodzących z różnych partii w celu 
niedopuszczenia powstania rażących 
różnic w kolorze elewacji.
Rozpiętość elementów okładzinowych 
oraz liczba punktów zaczepowych po-
winna być zgodna ze wskazówkami AT. 
W przypadku osadzenia elementów 
okładzinowych bezpośrednio w profi -
lach należy sprawdzić występującą głę-
bokość osadzenia i porównać z głębo-
kością dopuszczalną (wskazaną w AT).
W przypadku mocowania okładzin do 
podkonstrukcji za pomocą nitów na-
leży sprawdzić odległości od krawędzi 
płyty do otworu nitowego i porównać 
z wymaganymi w AT. Średnica otworu 
i rozstaw nitów powinny być zgodne 
z zaleceniami AT. Niepoprawny roz-
staw nitów może doprowadzić do 
uszkodzeń okładziny.

Fot. 12 Trwałe zacieki na okładzinach spowodowane brakiem właściwego odprowadzenia wody w pasie 
nadokiennym

Fot. 11 Widok zgłoszonej do kontroli międzyope-
racyjnej warstwy termoizolacyjnej



68
INŻYNIER BUDOWNICTWA

technologie

Fot. 13 Liczne pomyłki przy osadzeniu okien 
mające istotny wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu oraz właściwości 
termoizolacyjne przegrody 

Fot. 15 Rażące odchylenia przebiegu spoin od 
linii prostej; elewacja została zamontowa-
na bez termoizolacji

Fot. 14 Zastosowanie nieodpowiednich materia-
łów do uszczelnienia dylatacji

Fot. 16 Przykłady niedopuszczalnego montażu elementów instalacji oraz odwodnienia do okładzin i rusztu

co najmniej 20 mm. Przestrzeń ta może 
być zmniejszona lokalnie o 5–10 mm. 
Powierzchnia przekroju szczeliny wen-
tylacyjnej w dolnej części budynku oraz 
przy krawędzi dachu powinna wynosić 
nie mniej niż 50 cm2 na metr długości.
Podczas odbioru robót należy sprawdzić 
jakość wykonania dylatacji konstrukcyj-
nych oraz dylatacji kompensacyjnych 
(jeżeli takie są przewidziane) pozwa-
lających przemieszczać się elementom 
okładzinowym. W przypadku okładzin 
kamiennych odstęp pomiędzy dylatacja-
mi kompensacyjnymi nie powinien prze-
kraczać 20 m. Istotne jest, aby dylatacje 

konstrukcyjne pokrywały się z dylatacją 
systemu elewacyjnego. W przypadku 
wykonania dylatacji otwartej osie szcze-
lin dylatacyjnych okładziny i budynku 
powinny się pokrywać, przy dylatacji kry-
tej zaś powinny być przesunięte o gru-
bość elementu okładziny. Rozwiązania 
poszczególnych dylatacji ze wskazaniem 
właściwości uszczelniaczy muszą być 
przewidziane w dokumentacji technicz-
nej. Na fot. 14 pokazano przykład nie-
prawidłowego uszczelnienia dylatacji.
Sprawdzenie grubości spoin i prawi-
dłowości ich przebiegu weryfi kuje się 
za pomocą oględzin zewnętrznych, 
a w przypadkach budzących wątpliwo-
ści za pomocą suwmiarki lub sznura. 
Dopuszczalne odchylenia należy określić 
w specyfi kacji technicznej/umowie o ro-
boty budowlane, uwzględniając specy-
fi kę okładzin. W okładzinach z prosto-
kątnych lub kwadratowych elementów 
spoiny powinny tworzyć siatkę wza-
jemnie równoległych i prostopadłych 
linii bez załamań lub skrzywień (jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej). Odchyłki 
linii spoin od linii prostych nie powinny 
przekraczać 1 mm na długości 1 m. 
Przykład niedopuszczalnych odchyleń 
spoin od linii prostej ilustruje fot. 15.
Dopuszczalne odchylenia od projekto-
wanej powierzchni okładzin powinny 
być określone w specyfi kacji technicz-
nej z uwzględnieniem typu okładzi-

Fot. 17 Występujące fragmenty rusztu na zgło-
szonej do odbioru elewacji wentylowanej

ny. Dla okładzin płaskich nie powinny 
przekraczać połowy sumy odchyłek 
dopuszczalnych dla poszczególnych 
elementów okładziny (wg wymagań 
norm przedmiotowych na te elemen-
ty). Sprawdzenia dokonuje się przez 
przyłożenie do okładzin (w dowolnych 
miejscach) dwumetrowej łaty kontrol-
nej i pomiaru szczelinomierzem.
Podczas odbioru robót należy spraw-
dzić sposób montażu elementów in-
stalacji, odwodnienia, klimatyzacji (fot. 
16). Elementy takie nie mogą być mon-
towane do okładzin oraz rusztu (jeżeli 
zapisy AT nie stanowią inaczej).
Widok zgłoszonej do odbioru elewacji 
budynku powinien być zgodny z zało-
żeniami projektu (fot. 17).

Z ostatniej chwili:  21 czerwca br. został zatwierdzony ETAG 034, co daje możliwość objęcia elewacji wentylowanych 
Europejską Aprobatą Techniczną. Więcej informacji na stronie: http://www.eota.be/en-gb/content/latest-news/15/
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Powierzchnia podwieszanego, wentylowa-
nego systemu elewacyjnego o niewidocz-
nych mocowaniach i widocznych, będących 
elementem aranżacji spoinach może być 
wykonana z wysokiej jakości paneli szkla-
nych o różnorodnych wymiarach. Dodatko-
wą zaletą jest różnorodność zastosowań: 
elewacja panelowa StoVentec Glass może 
znaleźć zastosowanie zarówno w budyn-
kach nowych, jak i tych poddawanych re-
nowacji, wewnątrz oraz na zewnątrz. Na-
tomiast zoptymalizowana podkonstrukcja 
ze stali szlachetnej i aluminium pozwala na 
redukcję mostków cieplnych do minimum. 

Swoboda wyboru koloru, kształ-
tu i powierzchni 
Jedno- czy wielobarwne, prostokąt czy rów-
noległobok, lustrzane czy z dekoracyjnym 
nadrukiem: Elewacje StoVentec Glass oka-
zały się znakomitym polem dla realizacji naj-
różniejszych twórczych koncepcji. Natomiast 
kombinacja szkła z kamieniem naturalnym 
lub elementami fotowoltaicznymi stawia do-
datkowo akcenty architektoniczne. 

Szkło nad głową
System StoVentec Glass podnosi walory 
estetyczne zarówno elewacji, jak i wnętrz. 
System ten ma dopuszczenie do stosowania 

Elewacja panelowa StoVentec Glass: Elewacja panelowa StoVentec Glass: 
ekskluzywne elewacje szklane z widocznymi spoinamiekskluzywne elewacje szklane z widocznymi spoinami

we wnętrzach budynków, np. na sufi tach. 
Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zastosować przeszklenie ponad głowami.

Idealna renowacja
Kiedy zawilgocony mur nie wysycha, skut-
kuje to postępującym niszczeniem. Dzięki 
systemowi StoVentec Glass stare elewacje 
stają się nie tylko piękne, ale też idealnie su-
che. Wentylacja zewnętrznej warstwy osło-
nowej zapewnia bowiem lepsze odparowy-
wanie powstającej wody kondensacyjnej.

Izolacja termiczna – na lato 
i zimę
Zarówno w przypadku nowych budynków, 
jak i tych poddawanych renowacji, elewacje 
panelowe StoVentec Glass gwarantują odpo-
wiednią izolację termiczną. Izolacja termicz-
na oznacza jednak nie tylko zatrzymywanie 
większej ilości ciepła w zimie, a tym samym 
niższe koszty ogrzewania. Latem elewacja 
StoVentec Glass dodatkowo chroni przed wy-
sokimi temperaturami wewnątrz budynku.

StoVentec Glass w skrócie:
Zastosowanie:
■  Renowacje oraz nowe budynki
■  Podłoża: mur (beton, cegła silikatowa, 

cegła, beton komórkowy), ściany płytowe 
(płyty trójwarstwowe), mur nieotynkowany

■  Wyrównanie nierówności dzięki podkon-
strukcji

Właściwości:
■  Ograniczenie mostków cieplnych dzięki 

zastosowaniu zoptymalizowanej pod-
konstrukcji aluminiowo-stalowej

■  Poprawa izolacyjności akustycznej do 
10 dB (A)

■  Wysoka izolacyjność cieplna (grubość izo-
lacji nawet do 40 cm)

■  Wysoka odporność na działanie czynni-
ków atmosferycznych

■  Trudnopalny
Optyka:
■  Powierzchnia ze szkła hartowanego
■  Niewidoczne mocowanie
■  Odporna, gładka powierzchnia – niskie 

koszty utrzymania i czyszczenia
■  Wysokie walory estetyczne

■  Powierzchnia z połyskiem, sprawiająca 
wrażenie głębi

■  Szeroka gama kolorów – RAL, możliwość 
sitodruku

■  Elewacja panelowa – spoina jako element 
aranżacyjny

■  Brak ograniczeń ze względu na współ-
czynnik odbicia rozproszonego

Montaż:
■  Łatwy i szybki montaż prefabrykowanych 

paneli, niezależny od warunków atmos-
ferycznych

■  Liczne rozwiązania szczegółów

Sto-ispo sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

tel. 22 511 61 02
info.pl@stoeu.com, www.sto.pl

Budowa systemu
1. Podłoże zakotwienia – każde nośne podłoże
2.  Termoizolacja z włókniną – płyta z wełny mine-

ralnej pokryta włókniną charakteryzująca się 
wysoką przepuszczalnością pary wodnej, dzięki 
czemu można ją stosować na każdym podłożu

3.  Podkonstrukcja – aluminiowo-stalowa podkon-
strukcja umożliwia niwelowanie niemal wszyst-
kich nierówności bez dodatkowych zabiegów 
konstrukcyjnych

4.  Profile agrafowe – aluminiowe profile agrafowe 
minimalizują czas montażu i umożliwiają szybką 
oraz nieskomplikowaną wymianę pojedynczych 
paneli w przypadku ich uszkodzenia

5.  Panel StoVentec Glass – prefabrykowany 
panel składa się z płyty nośnej z granulatu 
szklanego oraz szkła przyklejonego do niej 
całopowierzchniowo

artyku ł sponsorowany
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Tylko w maju i czerwcu 2012 r. do użyt-
ku kierowców zostały oddane Trasa 
WZ w Gdańsku, Południowa Obwod-
nica Gdańska, węzeł Karczemki oraz 
odcinek D1 autostrady A2 Stryków-
-Konotopa. To jedne z najbardziej zna-
czących inwestycji drogowych w Pol-
sce i jak większość takich projektów 
w ostatnich latach – realizowane pod 
presją czasową Euro 2012. Ich kom-
pleksową obsługą zajmowała się fi r-
ma Transprojekt Gdański – wszystkie 
oddano przed ustalonym terminem. 
O tych i innych ważnych inwesty-
cjach oraz rzeczywistości budowlanej 
po Euro 2012 rozmawiamy z dyrekto-
rem fi rmy, Markiem Rytlewskim.

– Jaki jest Pana zdaniem klucz do sukce-
su przy realizacji tak poważnych inwe-
stycji z napiętym harmonogramem?
– Naszym priorytetem zawsze była jakość. 
Dlatego też w fi rmie został ustanowiony, 
udokumentowany, wdrożony i stale jest 
utrzymywany system zarządzania jakością. 
Jego skuteczność ciągle doskonalimy zgod-
nie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2008. 
Stąd nominacja do programu Najwyższa 
Jakość Quality International 2012 w ka-
tegorii „Usługa najwyższej jakości", która 
utwierdza nas w przekonaniu, że standard 
świadczonych przez nas usług jest na wy-
sokim poziomie. 
Mamy też świadomość, że istotne dla suk-
cesu tak dużych inwestycji jak projektowa-
ne przez nas ostatnio – części odcinków 

Ze spółką Transprojekt Gdański, jedną z najstarszych i najwięk-
szych fi rm projektowych w Polsce z zakresu inwestycji infra-
strukturalnych, związany od ponad 20 lat. Przeszedł w niej 
kolejne szczeble kariery zawodowej. Gdy prawie półtora roku 
temu powierzono mu funkcje dyrektora i jednoosobowego 
zarządu spółki, zdecydował o znacznym rozszerzeniu zakresu 
usług. Dzięki temu fi rma o 60-letniej tradycji, specjalizująca się 
w inwestycjach drogowych i mostowych, obecnie z sukcesem 
realizuje także wiele innych projektów wynikających z potrzeb 
wciąż zmieniającego się rynku.

Z optymizmem po EURO 2012

Marek Rytlewski
dyrektor Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o.

autostrad A1 Nowe Marzy-Czerniewice, A2 
Świecko-Nowy Tomyśl i Stryków-Konotopa 
oraz A4 Jarosław-Radymno czy Południowa 
Obwodnica Gdańska – jest sprawne i ter-
minowe uzyskanie wszelkich decyzji admi-
nistracyjnych oraz wzorowa współpraca 
między projektantem, wykonawcą robót 
budowlanych oraz inwestorem. Dzięki takie-
mu podejściu oraz profesjonalnie przygoto-
wanej dokumentacji projektowej inwestycje 
prowadzone przy współudziale naszych 
projektantów realizowane są zgodnie z har-
monogramem i założonym budżetem. Na 
dużych inwestycjach „projektuj i buduj” 
absolutnie kluczowe jest nastawienie gene-
ralnego wykonawcy na współpracę i tu wzo-
rem do naśladowania jest tzw. wielka trójka: 
Budimex, Skanska i Strabag.    
Nie ma jednak wątpliwości, że najważniej-
szym czynnikiem są kadry. Doświadczenie, 
pracowitość i często poświęcenie pracowni-
ków przesądzają o sukcesie fi rmy. My umie-
my tak pracować, zespołowo. W naszym 
biurze koordynujemy i kompleksowo wery-
fi kujemy projekty praktycznie we wszystkich 
branżach. Firmom zewnętrznym zlecamy 
właściwie tylko opracowania danych wej-
ściowych, czyli map i dokumentacji geolo-
gicznych, oraz kolizje wysokiego napięcia.

– Co było największym wyzwaniem 
w przypadku wspomnianych inwestycji?
– Gdy budowy są realizowane poniżej lub 
na granicy kosztów, największym wyzwa-
niem jest sama ich realizacja. W skraj-
nych przypadkach wykonawcy schodzą 
z jednej budowy, ale na pozostałych trwa 

codzienna walka o każdą złotówkę. Projek-
tant jest stroną w większości sporów i musi 
wykazać się dużym profesjonalizmem, aby 
zadowolić jednocześnie zamawiającego 
i wykonawcę. W obliczu takich proble-
mów wszelkie kwestie środowiskowe czy 
technologiczne schodzą na drugi plan jako 
znacznie łatwiejsze. Powiem szczerze, że już 
bardzo tęsknimy do tych czasów, gdy rolą 
projektanta było głównie rozwiązywanie 
problemów technicznych.  

– Znaczne rozszerzenie zakresu usług 
daje Państwu możliwość udziału w ko-
lejnych dużych inwestycjach. W jakim 
stopniu fi rma będzie się angażować 
np. w plany modernizacji kolei? 
– Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 60 
lat nasza działalność była oparta na branży 
drogowej, która nadal pozostaje priorytetem, 
jednakże natychmiast po objęciu obowiąz-
ków zarządu podjąłem decyzję o dywersyfi -
kacji zakresu usług. Dzisiejsza pozycja fi rmy 
na rynku jest bardzo dobra. Mamy portfel 
zamówień na kilkanaście najbliższych mie-
sięcy. Bez konieczności kredytowania zacho-
wujemy pełną płynność fi nansową, a w tym 
roku po raz kolejny wypłaciliśmy wspólnikom 
dywidendę. Zatrudniamy na stałe ponad 180 
osób, mamy też liczną grupę stałych współ-
pracowników, w tym fi rm. Stale zwiększa-
my zatrudnienie i szkolimy się w branżach, 
w których łatwiej o kontrakty, czyli poza 
drogownictwem. Z satysfakcją mogę powie-
dzieć, że już nam się udało wejść w branżę 
ochrony środowiska, kolejową, energetyczną  
i lotniskową. Obecnie realizujemy m.in. kilka 
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Pomorska Kolej Metropolitana (PKM) – przystanek Banino

PKM – przystanek Niedźwiednik

projektów kolejowych (głównie w formule 
„projektuj i buduj”), przygotowujemy opra-
cowania środowiskowe portów lotniczych 
i linii kolejowych, wykonujemy projekty ma-
gistrali ciepłowniczych i gazociągów, projekty 
kubaturowe (budynki, magazyny, wiaty kole-
jowe), projekty linii tramwajowych i rozbudo-
wy lotnisk. Mamy również zlecenia na specja-
listyczne projekty geotechniczne i akustyczne, 
analizy ekonomiczne i studia wykonalności, 
na kilkadziesiąt projektów z branży energe-
tycznej, a także na prace studialne i koncep-
cyjne dla dużych inwestorów prywatnych. 
Do tego dochodzą nadzory inwestorskie.   

– Jakich zmian oczekuje Pan w prawie 
zamówień publicznych jako reprezen-
tant dużej fi rmy projektowej? 
– Odpowiedź nie będzie oryginalna, ponie-
waż wszyscy znamy przekazy medialne do-
tyczące problemów wykonawców. Sytuacja 
fi rm projektowych jest analogiczna, choć ze 
względu na mniej spektakularny zakres na-
szych działań, media wykazują nami mniejsze 
zainteresowanie. Wiele fi rm projektowych 
przechodzi poważne trudności, znacząco 
ogranicza zatrudnienie, zamyka oddziały 
czy wręcz upada. Trudno zatem pogodzić 
się z polityką opartą na obowiązującym pra-
wie zamówień publicznych, a zwłaszcza na 
szkodliwych przyzwyczajeniach i braku od-
wagi większości inwestorów w stosowaniu 
dodatkowych kryteriów poza najniższą ceną 
(choć obecna ustawa daje takie możliwości). 
Jak skutecznie konkurować w przetargach 
z fi rmami, których jedyną wartością są refe-
rencje uzyskane w odległych krajach? Z fi r-
mami, które dopiero po wygraniu kontraktu 
zbierają wielu pojedyńczych projektantów, 
bez ich prawidłowej weryfi kacji i koordyna-
cji oraz bez systemu szkoleń i zapewnienia 
procedur jakości? Tych absurdów trzeba się 
pozbyć. W obiegu jest mnóstwo opraco-
wań sugerujących zmiany w ustawie, np. 
autorstwa Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego z lipca 2010 czy Izby Projektowania 
Budowlanego z czerwca 2012. Temu pro-
blemowi poświęconych jest też wiele kon-

ferencji środowisk 
projektowych. Do 
zmian brakuje więc 
chyba tylko dobrej 
woli ustawodawcy. 
Pocieszające jest 
to, że prywatny 
biznes oraz duże 
fi rmy wykonawcze 
zachowują się ra-
cjonalnie i dobre 
fi rmy projektowe 
mogą u nich liczyć 
na kontrakty.

– Wysoka pozycja na rynku to zobo-
wiązanie także w zakresie nowator-
skich rozwiązań. Które z Państwa pro-
jektów można za takie uznać?
– Kończymy właśnie prace nad projektem 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, najnowo-
cześniejszej tego typu linii w Polsce, speł-
niającej wysokie standardy techniczne Unii 
Europejskiej pod względem interoperacyj-
ności (TSI). Kolej będzie przebiegać przez 
środek aglomeracji, a jej długość wyniesie 
około 20 km. Zapewni w województwie 
pomorskim dogodne połączenie z portem 
lotniczym im. Lecha Wałęsy, a przy tym bę-
dzie pełnić funkcje miejskie, aglomeracyjne 
oraz regionalne – dzięki temu stanie się 
kluczowym elementem systemu transportu 

www.tgd.pl

w regionie. Łączny koszt realizacji inwesty-
cji wyniesie około 760 mln zł, z czego aż 
500 mln zł pochodzi ze środków UE. Pierwsi 
pasażerowie pojadą Koleją Metropolitalną 
w 2015 r. Projekt tej inwestycji z pewnością 
można uznać za nowatorskie rozwiązanie.

– Z jakimi wyzwaniami zmierzą się 
Państwo w najbliższej przyszłości? 
– Przede wszystkim chcemy w dobrej kondy-
cji przetrwać trudne dla branży lata 2012–
2014 i wszystko wskazuje na to, że nam 
się uda. Racjonalizujemy koszty, zaciskamy 
pasa w zakresie inwestycji i konsumpcji, 
ale cały czas się rozwijamy. Mamy na uwa-
dze nowe branże, w które niedawno we-
szliśmy, a także nowy segment – obsługę 
inwestycji wojskowych. Ponadto podjęliśmy 
działania zmierzające do zdobycia kontrak-
tów za granicą. Liczymy na podtrzymanie 
dobrej passy i korzystne dla infrastruktury 
transportowej rozstrzygnięcia w unijnej 
perspektywie fi nansowej 2014–2020.

Rozmawiała: Joanna Jankowska

PKM – przystanek Port Lotniczy
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Pale stalowe są dość powszechnie sto-
sowane w Polsce. Ze względu na moż-
liwość demontażu najczęściej wykony-
wane są z nich podpory tymczasowe 
przy budowie mostów, mostów ob-
jazdowych lub przy montażu ruszto-
wań i deskowań. Drugim największym 
obszarem zastosowań pali stalowych 
jest budownictwo hydrotechniczne. 
Ze względu na wcześniejsze sprefabry-
kowanie elementów możliwe jest bez-
pośrednie wykonanie fundamentów 
w zbiornikach wodnych. Wykonywane 
są ten sposób trwałe nabrzeża, falo-
chrony, podpory molo i innych kon-
strukcji mostowych. 

Pale stalowe najczęściej są wy-
konywane jako rury o średnicach 
400–700 mm. W szczególnych 

Istotnym zagadnieniem w projektowaniu konstrukcji stalowych, 
ale często demonizowanym, jest wpływ środowiska gruntowego 
na korozję materiału pala.mgr inż. Piotr Rychlewski

Pale stalowe

przypadkach mogą być wykony-
wane pale o nieco mniejszych lub 
znacznie większych średnicach 
(do 2500 mm). 

Zastosowanie mają również przekroje 
walcowane pojedyncze lub zespawa-
ne z kilku elementów. W wyniku dopa-
sowywania do warunków gruntowych 
stosowane są również przekroje złożo-
ne, np. rury z przyspawanymi dodat-
kowymi skrzydełkami z kształtowni-
ków w strefi e gruntów nośnych.

Ważnym zagadnieniem w projek-
towaniu pali stalowych jest korozja 
stali w gruncie. Jest to problem często 
demonizowany. Korozja stali jest zjawi-
skiem występującym zawsze, ale jej po-
stęp zależy od obecności wody i tlenu, Fot. 2 Podpory kładki dla pieszych wykonane z wbitych rur stalowych wypełnionych betonem

Fot. 1 Platforma pływająca ze sprzętem do pogrążania pali w dno morskie
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Środowisko
Ubytek grubości profi li stalowych [mm]

5 lat 25 lat 50 lat 75 lat 100 lat

Grunty rodzime w stanie nienaruszonym 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20

Linia lustra wody zbiorników słodkowodnych 0,15 0,55 0,90 1,15 1,40

Niezagęszczone agresywne nasypy, np.  popiół, żużel 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75

Pełne zanurzenie w wodzie morskiej 0,25 0,90 1,75 2,60 3,50

Strefa rozbryzgów wody morskiej 0,55 1,90 3,75 5,60 7,50

agresywności środowiska i możliwości 
usuwania produktów korozji. Zwykle 
korozja przebiega szybciej na po-
czątku a z biegiem czasu wolniej. 
Przy projektowaniu konstrukcji w pobliżu 
linii tramwajowych lub kolejowych na-
leży zwrócić również uwagę na ry-
zyko korozyjnego działania prądów 
błądzących.

W przypadku wykonania pali w grun-
tach rodzimych i braku przepływu 
wody gruntowej, po wyczerpaniu 

tlenu w otoczeniu brak jest czynni-
ka korozyjnego, a produkty korozji 
zaczynają utrudniać jego dostęp do 
stali. Tempo korozji jest w takich 
gruntach bardzo małe. Z kolei w kon-
strukcjach morskich w strefi e rozbry-
zgów tempo korozji jest dość duże. 
Wynika to z zasolenia wody, stałego 
dostępu tlenu i ciągłego usuwania 
produktów korozji. W przypadku 
gruntów agresywnych zjawisko to 
powinno być przeanalizowane in-
dywidualnie. Wskazówki w tym za-

kresie znajduje się w Eurokodzie 3 
w części 5. Powyżej przedstawiono 
ubytek grubości stali w zależności 
od środowiska dla kilku przypadków. 
Więcej informacji zawiera PN-EN 
1993-5:2009 Eurokod 3 Projektowa-
nie konstrukcji stalowych – Część 5: 
Palowanie i ścianki szczelne.

W celu zapobieżenia skutkom koro-
zji można stosować różne metody. 
Najpopularniejszą i najskuteczniejszą 
jest naddatek korozyjny polegający 
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ZABEZPIECZANIE GŁĘBOKICH WYKOPÓW

 Ścianki szczelne

 Ścianki berlińskie

 Palisady z pali żelbetowych

 Kotwy gruntowe

FUNDAMENTOWANIE POŚREDNIE

 Pale wiercone CFA

 Pale wiercone w rurze obsadowej

 Pale wbijane

WWW.GOLLWITZER.PL

Gollwitzer Polska Sp. z o.o.
Cesarzowice 21A 

55-080 Kąty Wrocławskie
tel: 71 787 97 57, fax: 71 787 97 58

e-mail: biuro@gollwitzer.pl

ZAPEWNIAMY INNOWACYJNE, 

PROFESJONALNE I PRZYJAZNE 

DLA OTOCZENIA TECHNOLOGIE

REKLA
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A

na zaprojektowaniu konstrukcji o większej grubości, niż 
wynika z obliczeń statycznych, i poświęcenie jej części na 
korozję. W Polsce spotyka się konstrukcje tego typu po-
chodzące sprzed II wojny światowej. 

Możliwe jest jeszcze zastosowanie powłok malarskich lub 
cynkowych, natrysku betonowego, ochrony katodowej lub 
zastosowanie stali trudnordzewiejącej. Warstwy ochronne 
najczęściej wykonuje się w budowlach hydrotechnicznych 
w strefi e zwiększonej korozji. Konieczność wykonania po-
włok może wynikać również ze względów estetycznych 
(widoczne podpory mostów, trwałe ściany oporowe).

Zalety pali stalowych:
■  możliwość oszacowania nośności pali w trakcie wbija-

nia na podstawie wzorów dynamicznych,
■  jednorodne właściwości stali, możliwość pracy na ści-

skanie, rozciąganie i zginanie,
■  przemieszczeniowy charakter wykonywania i wynikają-

ca stąd duża nośność,
■  brak konieczności wydobywania i utylizacji urobku,
■  pewność wykonania wynikająca z wcześniejszej prefa-

brykacji konstrukcji i możliwości jej kontroli,
■  możliwość obciążenia bezpośrednio po pogrążeniu pala,
■  niewielki hałas i brak wibracji przy wciskaniu statycznym,
■  czysty plac budowy,
■  łatwość demontażu w przypadku konstrukcji (np. podpór) 

tymczasowych,

Fot. 3 Pale tymczasowych podpór przez rzekę w trakcie wibracyjnego zagłębiania. W palach        
wibromłot
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■  możliwość wykonania w zbiorni-
kach wodnych,

■  możliwość szybkiego i niezależ-
nego od warunków pogodowych 
wykonania,

■  łatwość łączenia na budowie z in-
nymi elementami stalowymi,

■  własna pływalność pali zamknię-
tych rurowych, możliwość ich spła-
wiania,

■  możliwość wykonania pali w trud-
nych warunkach terenowych,

■  realnie niewielka korozja,
■  niewielki ciężar pali z kształtowni-

ków, co umożliwia ich wbijanie na 
duże głębokości.

Mankamenty pali 
stalowych:
■  drgania i hałas od wbijania,
■  wysokie ceny stali.

        leżących widoczna końcówka służąca do uchwycenia przez 

Fot. 4 Pale rurowe jako tymczasowy fundament 
rusztu do wykonania deskowań mostu 
autostradowego. Na pierwszym planie 
widoczne pale wykonane z profili 
walcowanych
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Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność 
termiczna) jest to właściwość fi zyczna 
ciał polegająca na zwiększaniu się ich 
długości (rozszerzalność liniowa) lub 
objętości (rozszerzalność objętościo-
wa) w miarę wzrostu temperatury.
Stalowe przewody oddymiające, po-
dobnie jak inne ciała stałe, ulegają 
wydłużeniu w warunkach pożaru. 
Wielkością charakterystyczną dla stali 
jako ciała stałego jest współczynnik 
rozszerzalności liniowej α oznaczający 
przyrost względnej długości materiału 
przy ogrzaniu o 1°C: 

α = ⎯⎯  [1/ºC]  Δl
l ∙ Δt

Przekształcając powyższy wzór, otrzy-
mujemy wielkość wydłużenia mate-
riału Δl:

Δl = l ∙ Δt ∙ α

Przyjmując następujące dane: 
l = 1000 mm – długość stalowego 
odcinka przewodu wentylacji oddy-
miającej; Δt = 580°C – różnica mię-
dzy temperaturą podczas pożaru 
600°C a temperaturą pokojową 20°C; 
α = 0,000012 – współczynnik rozsze-
rzalności liniowej stali, i podstawiając 
je do wzoru na wielkość wydłużenia 
materiału Δl, otrzymamy: 

Δl = l ∙ Δt ∙ α
1000 ∙ 580 ∙ 0,000012 = 6,96 mm

Oznacza to, że odcinek kanału od-
dymiającego o długości 1 m podczas 
pożaru ulegnie wydłużeniu o około 
7 mm. Potwierdzone to zostało ba-
daniami przeprowadzonymi przez 

Podczas pożaru ciąg stalowych kanałów oddymiających 
o długości 100 m może się wydłużyć nawet o około 70 cm.mgr inż. Jakub Cimachowski

Kompensacja wydłużeń 
stalowych przewodów oddymiających

Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy w Bydgoszczy, co przedstawiają 
wykresy (rys. 1 i 2).

Dla zobrazowania ciąg kanałów 
o długości 100 m może się wydłużyć 
nawet o około 70 cm.

Rys. 1 Wykres zależności odkształceń ε w funkcji temperatury dla pasa blachy wyciętego poprzecznie 
do kierunku walcowania
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Rys. 2 Wykres zależności odkształceń ε w funkcji temperatury dla pasa blachy wyciętego wzdłuż kierun-
ku walcowania
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Rys. 3 Przykład instalacji oddymiającej obsługującej jedną strefę pożarową 
podlegającej wydłużeniom termicznym w wyniku rozszerzalności 
cieplnej
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Instalacja oddymiająca wykonana z blachy ocynkowanej 
podczas pracy w temperaturze otoczenia nie wykazuje 
zmian gabarytów, jednak podczas pracy w warunkach po-
żaru, podgrzana do temperatury 600°C, może wykazywać 
duże skłonności do wydłużania się. 
Jeżeli instalacja nie będzie miała możliwości przejęcia po-
wstających wydłużeń, powstaną siły niszczące oddziałujące 
na instalację oddymiającą. Największe prawdopodo-
bieństwo rozszczepienia się kanałów istnieje w tzw. 
punktach wrażliwych, np. w miejscach zmiany kie-
runku instalacji na odcinkach prostych mogą zostać 
wyrwane podpory, a brak zawieszenia może prowadzić 
do deformacji, załamania i w konsekwencji do zmniejszenia 
przepływu. Wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na 
pracę instalacji oddymiającej w czasie pożaru oraz powodu-
ją zmniejszenie wydajności takiej wentylacji.
Rozwiązaniem tego problemu jest niwelowanie, czyli prze-
jęcie powstających wydłużeń poprzez zastosowanie kom-
pensacji. Najprostszym sposobem kompensacji jest 
zamontowanie kompensatora, który dzięki swojej bu-
dowie w przypadku pożaru przejmie powstające wydłuże-
nia, co pozwoli rozładować naprężenia w instalacji, jedno-
cześnie zachowując szczelność układu.
Na rys. 4 znajduje się fragment instalacji oddymiającej, tym 
razem z zamontowanymi kompensatorami. Użyty kom-
pensator ma długość 230 mm i Δl = 85 mm (zakres pracy 
kompensatora).
P1 – połączenie instalacji oddymiania obsługującej jedną strefę 
pożarową z instalacją wielostrefową, K1 – kompensator za-
bezpieczający instalację wielostrefową przed oddziaływaniem 
związanym z rozszerzalnością termiczną instalacji jednostrefo-
wej, zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 m od punktu 
P1, K2 – kompensator zlokalizowany w odległości nie większej 
niż 10 m od kompensatora K1 (licząc po osi symetrii elemen-
tów), K3 – kompensator zlokalizowany w odległości do 5 m, li-
cząc od osi symetrii trójnika i w odległości nie większej niż 10 m 
od kompensatora K1 (licząc po osi symetrii elementów), 
K4 – kompensator zlokalizowany w odległości nie większej niż 
10 m od kompensatora K3 (licząc po osi symetrii elementów), 
K5 – kompensator zlokalizowany w odległości nie większej niż 
10 m od kompensatora K3 (licząc po osi symetrii elementów).
Kanały wentylacyjne wykonane ze stali węglowej z za-
montowanymi w odpowiednich miejscach kompen-
satorami mogą być tańszą alternatywą dla obecnie 
preferowanych instalacji oddymiających z materiałów 
niepalnych. Należy pamiętać, że kompensatory powinny speł-
niać wymagania jak dla przewodów wentylacji oddymiającej, 
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie, tzn. powinny mieć możliwość 
pracy w wysokich temperaturach oraz klasę odporności ognio-
wej, z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600 S, co 
najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu budynku.

Uwaga: Artykuł oparty na referacie prezentowanym podczas wy-

stawy Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2012.

Rys. 4 Przykład instalacji oddymiającej z zastosowanymi kompensatorami 
oraz sposób ich rozmieszczenia
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Wielkości, z jakimi na co dzień mie-
liśmy do czynienia podczas budowy 
Stadionu Narodowego, to elementy 
o ciężarach dziesiątków ton, wysokości 
kilkudziesięciu metrów, powierzchnie 
tysięcy metrów kwadratowych, rozpię-
tości stu kilkunastu metrów i dokład-
ności paru milimetrów. Kubatura ca-
łego stadionu to ponad 1100 tys. m3. 
Stadion posiada czwartą, najwyższą 
kategorię w klasyfi kacji UEFA.

Kilka danych o konstrukcji 
stalowej 
Główne wymiary osiowe 314 x 279 m. 
Główne elementy:
■  pierścień ściskany Ø 1820 mm, 

g = 80 mm (g – grubość), 72 odcinki 
długości ok. 12,6 m, łączna długość 
pierścienia 907 m;

■  słupy podpierające pierścień 
Ø 1016 mm, g = 30–70 mm, wyso-
kość 29–34 m;

■  zastrzały Ø 1016 mm, g = 35–45 mm;
■  odciągi Ø 508 mm, g = 25–45 mm.

Przy budowie zastosowano najnowsze rozwiązania 
konstrukcyjne oraz materiałowe i przyjęto indywidualne, 
niemające wzorów z innych montaży, technologie. 
Na pierwszym planie były sprawy bezpieczeństwa i jakości. 

mgr inż. Leszek Miara 
inspektor nadzoru ds. konstrukcji stalowych, 
rzeczoznawca
mgr inż. Przemysław Ziemczyk 
pracownik nadzoru
Zdjęcia 2–5 – autorów

Stadion Narodowy w Warszawie 
Konstrukcja stalowa, linowa i dach – cz. I

Fot. 1 Stadion Dziesięciolecia (wikipedia.pl)

Rys. 1 Przekrój przez stadion (materiały informacyjne NCS)

Wybór projektanta i zgoda na budowę
Decyzja o budowie Stadionu Narodowego na miejscu dawnego Sta-
dionu Dziesięciolecia podjęta została w kwietniu 2007 r. Do przygo-
towania projektu potrzebnego do uzyskania pozwolenia i wykonania 
kompleksowego projektu na budowę, spośród 16 pracowni i zespo-
łów z Polski i  całej Europy, które zgłosiły chęć udziału w projekto-
waniu obiektu, wybrano w grudniu 2007 r. konsorcjum projektowe; 
JSK Architekci Sp. z o.o., gmp International GmbH (GMP), schlaich 
bergermann und partner (sbp). Projekt koncepcyjny został zaprezen-
towany w styczniu 2008 r., a zatwierdzony w lutym 2008 r.

Zmienne wymiary elementów wynika-
ją z ukształtowania konstrukcji dachu, 
gdzie obciążenia z dachu ruchomego 
kierowane są głównie do naroży da-
chu głównego.

Podstawowe parametry 
obiektu 
■  konstrukcja stalowa główna 12 000 t,
■  konstrukcja pomocnicza z iglicą 2400 t 

(w tym iglica z wyposażeniem 170 t),
■  liny stalowe z łącznikami 1700 t,
■  łączna długość lin ok. 37 km,

■  elewacja zewnętrzna aluminiowa 
ok. 22 000 m2,

■  dach stały nad trybunami 
ok. 50 000 m2,

■  dach zewnętrzny ok. 6000 m2,
■  dach zamykany ok. 10 000 m2,
■  dach szklany ok. 4000 m2.

Organizacja kontroli i nadzo-
ru nad realizacją zadania 
Dla zagwarantowania właściwej ja-
kości elementów konstrukcji stalowej 
dachu Stadionu Narodowego oraz 
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Fot. 2 Próbny montaż pierścienia ściskanego

zgodności ze specyfi kacją techniczną 
opracowane zostały procedury kon-
troli i nadzoru. Wybrani zostali główni 
dostawcy i umieszczeni w schemacie 
organizacyjnym realizacji budowy. 
Wykonawcy musieli być akceptowani 
przez pracowników kontroli jakości 
oraz specjalistów zatrudnionych w Na-
rodowym Centrum Sportu (NCS), de-
cyzja o akceptacji wydawana była po 
przeprowadzeniu audytu w wyspe-
cjalizowanych fi rmach; sprawdzano 
m.in. status, uprawnienia i referencje 
fi rm, system kontroli jakości, wdraża-
nie warunków określonych przez pro-
jektantów w Specyfi kacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 
Specyfi kacje techniczne stanowiły część 
dokumentacji wykonawczej opracowa-
nej przez projektantów.

Kolejność produkcji 
Kolejność produkcji poszczególnych 
elementów była skoordynowana z po-
trzebami montażu. Było to niezbędne 
dla zachowania ciągłości montażu 
i dostosowania do potrzeb podykto-
wanych koniecznością zagwarantowa-
nia statyki budowli we wszystkich eta-
pach robót montażowych. Szczupłość 
placów składowych na budowie oraz 
konieczność utrzymania przejezdności 
dróg na placu budowy była również 
powodem utrzymania konsekwencji 
w kolejności i czasie dostaw. Ze wzglę-
du na bardzo napięte terminy prowa-
dzone były równolegle roboty kon-
strukcyjne żelbetowe, roboty ziemne 
i montaż konstrukcji stalowych. Głów-
ne elementy konstrukcji stalowych 
miały wagę do 60 t, długość do 30 m, 
a w prefabrykacji szerokość elemen-
tów sięgała 15 m. Roboty montażowe 
realizowane były z jednoczesnym uży-
ciem nawet 30 jednostek dźwigowych 
o parametrach do 600 t. Opóźnienie 
na jednym odcinku wywołałoby ne-
gatywną reakcję łańcuchową na po-
zostałych frontach robót. Rezerw cza-
sowych nie było, roboty prowadzono 
przez całą dobę, przeważnie siedem 
dni w tygodniu.

Kolejność dostaw 
Dla sprawnej a jednocześnie jako-
ściowo dobrej i bezpiecznej realizacji 
zadań konieczne było sprawdzanie 
i nadzór nad przestrzeganiem kolej-
nych zasad i procesów.
Przyjęcie materiałów na placu budowy 
obejmowało:
■  sprawdzenie, czy dostawa jest zgod-

na z kolejnością i harmonogramem;
■  kompletność dostawy;
■  ewentualne uszkodzenia transporto-

we (odkształcenia, uszkodzenia po-
włoki antykorozyjnej);

■  sprawdzenie dokumentów dostawy;
■  zgłoszenie ewentualnych uwag do 

producenta;
■  prawidłowe rozładowanie i składo-

wanie we właściwym miejscu.

Fronty robót 
Dalszą czynnością w procesie montażu 
było sprawdzenie frontu robót:
■  właściwe wykonanie fundamentów 

lub konstrukcji wsporczych, co było 
zawsze uwidocznione w odpowied-
nich protokołach łącznie z załączo-
nymi operatami geodezyjnymi;

■  przekazanie placów montażowych 
i dróg transportowych z jednoczes-
nym potwierdzeniem nośności pod-
łoża dla nacisków wywieranych 
w czasie prefabrykacji elementów sta-
lowych do montażu oraz montażu;

■  informacja dla grup pracujących 
w sąsiedztwie o zagrożeniach wystę-

pujących w czasie montażu konstruk-
cji stalowej, sposobach ich ogranicze-
nia i działaniach zapobiegawczych.

Projekty organizacji montażu 
Przed rozpoczęciem robót montażo-
wych lub prefabrykacji konieczne było 
dostarczenie przez wykonawcę pro-
jektów organizacji montażu i spraw-
dzenie ich oraz akceptacja przez 
projektanta konstrukcji i nadzór NCS. 
Całość konstrukcji stalowej montował 
Mostostal Zabrze Holding S.A. i tenże 
Mostostal  sporządził kompletną do-
kumentacje warsztatową i montażu 
konstrukcji stalowej. Membrana da-
chu była dostarczona i montowana 
przez Hightex GmbH, ta fi rma również 
sporządziła projekt warsztatowy i pro-
jekt organizacji montażu membrany. 
Sprawdzane było zachowanie statecz-
ności konstrukcji w poszczególnych 
fazach montażu, wytrzymałość ele-
mentów znacznie obciążonych oraz 
stworzenie bezpiecznych warunków 
pracy (rusztowania, zabezpieczenia 
itd.). Projekty te i cała dokumentacja 
były sporządzone przez projektantów 
posiadających właściwe i aktualne 
uprawnienia budowlane. Od rozpo-
częcia produkcji przez wszystkie jej 
fazy do robót montażowych, regulacji, 
odbiorów międzyfazowych i pomon-
tażowych sprawdzane było wdrażanie 
i dotrzymywanie warunków określo-
nych przez projektanta w STWiOR. 
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Rys. 2 Przekrój przez konstrukcję stadionu (materiały informacyjne NCS)

Wymagana dokładność wykonania 
i montażu konstrukcji powodowa-
ła, że wszystkie jej elementy monto-
wane były pod kontrolą geodezyjną 
wykonawcy przy udziale projektanta. 
Odchyłki montażowe analizowane 
były pod kątem tolerancji określonych 
w projekcie i normach i po otrzyma-
niu wskazówek od projektantów co 
do dalszego postępowania były kory-
gowane lub akceptowane z podaniem 
określonych warunków. Elementy duże 
o podstawowym znaczeniu były prób-

nie montowane w wytwórniach i tam 
po pozytywnym przebiegu ostatecznie 
kończone. Wielkość tych elementów 
i ich skomplikowany kształt oraz tech-
nologia produkcji powodowały, że ko-
rekty ich w warunkach budowy byłyby 
niemożliwe. Montażowi próbnemu we 
włoskiej wytwórni konstrukcji Cimolai 
S.p.A. poddawane były np. wszystkie 
72 elementy pierścienia ściskanego, 
czyli odcinki rurowe o średnicy 1800 
mm, grubości ścianki 80 mm, długości 
ok. 12,5 m, wadze ok. 50 t, o różnych 
kątach ustawienia kołnierzy do łącze-
nia odcinków pierścienia ściskanego. 
Dokładności uzyskane przy zastosowa-
nych technologiach i rygorach wykona-
nia i montażu mieszczą się w tolerancji 
+/- 2 mm przy ok. 900 m całkowitej 
długości pierścienia ściskanego. 

Kontrola zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Istotnym elementem kontroli było 
sprawdzanie jakości zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji stalowej 
i lin. Ponieważ w dokumentach odbio-
rowych dostarczanych przez wytwór-
nie były również protokoły kontroli 
wykonania powłok antykorozyjnych 
(przygotowanie podłoża, warunki 

atmosferyczne, w jakich wykonywa-
no malowanie, powierzchnie referen-
cyjne, pomiary grubości powłok), na 
budowie odbywało się tylko spraw-
dzanie uszkodzeń transportowych, 
zabezpieczanie miejsc po robotach 
spawalniczych na montażu i zabez-
pieczenia ubytków powłoki w wyniku 
uderzeń, otarć itp. Zwracano uwagę 
na unikanie bezpośrednich kontak-
tów elementów wykonanych ze stali 
węglowej i elementów ze stali nie-
rdzewnych. Obejmy do mocowania 
różnego rodzaju instalacji musia-
ły mieć przekładki chroniące przed 
uszkodzeniem powłok antykorozyj-
nych konstrukcji stalowych i lin.

Kontrola montażu elementów 
Poprawność montażu fragmen-
tów lub zespołów konstrukcji stalo-
wych była sprawdzana analogicznie 
do kontroli robót zanikających (efekt 
ulega zakryciu podczas kolejnych faz 
technologicznych). Sprawdzane więc 
były: kompletność i prawidłowość 
połączeń śrubowych, kompletność 
i jakość połączeń spawanych, geo-
metria i usytuowanie elementów 
w odniesieniu do projektu i modelu 
obliczeniowego.

Górna lina radialna

Zastrzał
Odciąg

Pierścień ściskany
Słup

Górny pierścień linowy
Dolny pierścień linowy

Dolna lina radialna

Opis modelu konstrukcyjnego
zielony – siła rozciągająca
czerwony – siła ściskająca

Lina dachu wewnętrznego

Lina podtrzymująca iglicę centralną

Iglica centralna

I etap budowy stadionu 
VII.2008–III.2009
W lipcu 2008 r. udzielone zo-
stało pozwolenie na budowę 
Stadionu Narodowego i roz-
poczęła się akcja przetargów. 
I etap budowy Stadionu Naro-
dowego – palowanie pod fun-
damenty – rozpoczął się w paź-
dzierniku 2008 r. Wykonawcą 
była fi rma Pol-Aqua SA, wbito 
7 tys. prefabrykowanych pali, 
wykonano ok. 6,7 tys. kolumn 
żwirowych i betonowych oraz 
ok. 900 sztuk pali wielkośred-
nicowych. W marcu 2009 r. za-
kończono roboty palowe.



Osiadanie konstrukcji fundamentów 
było mierzone na początku w od-
stępach 2-tygodniowych, potem 
w okresach miesięcznych i następnie 
w 3-miesięcznych, a wyniki były po-
równywane z wynikami poprzednich 
pomiarów. W 2011 r., kiedy obcią-
żenie od konstrukcji podczas mon-
tażu ciągle rosło, zaobserwowano 
równomierne osiadanie w granicach 
2 mm w porównaniu rocznym. Po-
miary geodezyjne osiadania funda-
mentów są prowadzone nadal.

Kontrola bezpieczeństwa 
montażu konstrukcji 
W czasie prowadzenia robót monta-
żowych stale wykonywaną czynno-
ścią była analiza i kontrola warunków 
bezpieczeństwa pracy pracowników 
budowy. Sprawdzeniu podlegały 
technologie montażu, analizowano 
zagrożenia, ryzyka i podejmowanie 
działań zapobiegawczych, spraw-
dzano więc:
■  czy pracujący na wysokości powy-
żej 1 m mają wymaganą zgodę 
na pracę na wysokości uzyskaną 
po przeprowadzeniu specjalistycz-
nych badań lekarskich;

■  czy użyte rusztowania i sprzęt, szcze-
gólnie te do pracy na wysokości, są 
bezpieczne i czy stanowią skuteczne 
zabezpieczenie pracowników;

■  czy użyte elementy i materiały po-
siadają wymagane atesty;

■  czy wykonawcy tych zabezpieczeń 
posiadają odpowiednie kwalifi kacje;

■   czy w szkoleniach stanowiskowych 
dostatecznie zrozumiale wyjaśnia-
ne są zasady korzystania i zastoso-
wania urządzeń i zabezpieczeń;

■  czy zasady współpracy „alpini-
stów” (monterzy pracujący przy 
zabezpieczeniu tylko sprzętem al-
pinistycznym) i pozostałych mon-
terów są jasne i zrozumiałe;

■  czy strefy zagrożeń są wyraź-
nie zaznaczone i zabezpieczone 
przed przebywaniem w nich osób 
niezatrudnionych przy montażu 
konstrukcji.

Ogólna Specyfikacja 
Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budow-
lanych „RO” Konstrukcja 
i Krycie dachu (SST) 
SST opracowana została przez pro-
jektantów konstrukcji stalowej ścia-
ny elewacyjnej i konstrukcji stalowo-
linowej dachu: JSK Architekci, GMP 
i sbp. Tematyka i treść opracowania 
w skrócie jest następująca:

Opis konstrukcji
Przyjmując zasadę pracy koła ro-
werowego, konstrukcja nośna 
dachu nad stadionem została za-
projektowana jako układ linowy 
ukształtowany radialnie, połączo-
ny z pierścieniem ściskanym. Liny 
umocowane są do zewnętrznej 
konstrukcji nośnej (rys. 2), a nad 
środkiem stadionu zakotwione są 
w pierścieniu będącym elementem 
iglicy centralnej. Zewnętrzna kon-
strukcja, do której mocowane są 
liny, składa się z pierścienia ruro-
wego opartego na słupach.
Pierścień ściskany jest wykonany ze 
stali S460. Inne elementy wykonane 
są głównie ze stali S355. Elementy 
ze stali nierdzewnej wykonano z ga-
tunku 1.4401, 1.4404 lub 1.4462.
Pierścień rurowy główny (pier-
ścień ścis-kany) jest rurą o średnicy 
1820 mm i grubości ścianki 
80 mm. Wzdłuż osi podłużnej ma 
kształt zgniecionego koła, składa 
się z 72 elementów o długości ok. 
12,5 m, a jego łączna długość wyno-
si ok. 907 m. Oparty jest na 72 słu-
pach rurowych o średnicy 1016 mm 
i grubości ścianki 30–70 mm oraz 
wysokości od ok. 29 do 34 m. 
Z pierścienia ściskanego w miej-
scach podparcia na słupach wycho-
dzą do góry zastrzały z rur o śred-
nicy 1016 mm i 1200 mm oraz 
ściance grubości od 35 do 45 mm. 
Górne końce zastrzałów połączo-
ne są ze stopami słupów odcią-
gami z rury o średnicy 508 mm 
i grubości ścianki 25–45 mm. 

ZAREZERWUJ 
TERMIN

Termin: 16–21.09.2012

58. Konferencja Naukowa KILiW 
PAN oraz Komitetu Nauki PZITB 
 „Infrastruktura komunikacyjna: 
nauka, praktyka, perspektywy rozwoju. 
Problemy naukowe budownictwa”

Termin: 6–8.09.2012

Miejsce: Brzeg Opolski

Kontakt: tel. 71 344 80 12 

e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

VIII Warsztaty Rzeczoznawcy 
Mykologiczno-Budowlanego

Termin: 4–7.09.2012

Miejsce: Wrocław

Kontakt: tel. 71 320 31 94

www.16kkmgiig.pwr.wroc.pl 

XVI Krajowa Konferencja Mechaniki 
Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej 
„Problemy geotechniczne budowli 
wodnych i komunikacyjnych”

Termin: 11–13.09.2012

Miejsce: Bielsko-Biała

Kontakt: tel. 33 813 82 31

www.energetab.pl 

www.ziad.bielsko.pl 

ENERGETAB 
25. Międzynarodowe Energetyczne 
Targi Bielskie

Termin: 10–12.10.2012

Miejsce: Ciechocinek

Kontakt: tel.  22 242 54 11 

22 242 54 34

 www.sekocenbud.pl

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Formuła Zaprojektuj i Wybuduj 
w zamówieniach publicznych robót 
budowlanych – warunki stosowania 
i ewentualne zagrożenia”

Termin: 13–16.09.2012

Miejsce: Krynica

Kontakt: tel.  17 865 17 01 

17 865 15 19

www.krynica2012.prz.edu.pl 

Warsztaty inżynierskie z praktycznego 
posługiwania się Eurokodami przy 
projektowaniu obiektów mostowych

Termin: 16–19.09.2012

Miejsce: Międzyzdroje

Kontakt: tel.  22 644 70 19 

22 644 02 50

www.igcp.org.pl 

XVI Forum Ciepłowników Polskich
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Zewnętrzne odciągi będące jednocze-
śnie elementami fasady przenoszą siły 
z lin na fundamenty. Układy słup–za-
strzał–odciąg zwane są dalej pylonami. 
Ponieważ kształt pierścienia ściskane-
go jest zgniecionym kołem, siły wystę-
pujące w układzie konstrukcji stalowej 
i lin zmieniają się w zależności od osi, 
w jakiej przebiegają liny.
Kształt i wymiary całej konstrukcji są 
jeszcze dodatkowo skomplikowane 
przez falującą oś podłużną pierścienia 
ściskanego. 
Z linami promieniowymi połączo-
ne są łuki z rury o średnicy 177,8 
mm, strzałka łuków od 2000 do 
3200 mm.
Na łukach rozwinięta i umocowana 
jest membrana dachu stałego nad 
trybunami.
Nad boiskiem jest dach wewnętrzny 
rozsuwany, zawieszony na linach we-
wnętrznych łączących się na pierście-
niu iglicy centralnej.
Liny radialne w swoim przebiegu 
od pierścienia ściskanego do iglicy 
centralnej zmieniają swój przekrój 

w miejscu łączenia ich pierścieniami 
obwodowymi dolnym i górnym. 
Na odcinku lina górna–główna no-
śna od szczytu zastrzału do elementu 
łączącego i dolna od pierścienia ści-
skanego do elementu łączącego idą 
parami 72 komplety lin. Od elementu 
łączącego liny komplety te połączone 
są z pierścieniem obwodowym lino-
wym dolnym i pierścieniem obwodo-
wym górnym. Pierścienie obwodowe 
w usytuowaniu między sobą utrzy-
mywane są przez słupy rozporowe. 
Ukształtowanie słupów rozporowych 
umożliwia podział 72 lin na górnych 
60 lin, na których jest zawieszony dach 
rozsuwany i 4 wiązki po 3 liny idące 
w dół i podpierające iglicę.
Opisana wyżej konstrukcja linowa i roz-
suwana dachu zamyka siły w sobie. 
Przekazanie sił na fundamenty ma miej-
sce tylko w połączeniach między stopa-
mi słupów i cokołów fundamentów.
Cała konstrukcja przestrzenna ma wy-
miary osiowe 285 x 279 m. Kubatura 
przestrzeni zamkniętej wynosi ponad 
1 100 000 m3.

Kryteria wyboru dostawców 
i wykonawców montażu
Wykonawcy musieli wykazać się 
odpowiednimi możliwościami produk-
cyjnymi przy wykonywaniu konstruk-
cji, lin i membrany, wykonywaniem 
i montażem obiektów o podobnym 
do zaprojektowanego stadionu cha-
rakterze. Podane przez wykonawców 
informacje musiały dotyczyć ostatnich 
pięciu lat.

Dokumentacja wykonawcza 
Dokumentacja wykonawcza była 
dostarczana przez zamawiającego 
– NCS. Wykonawca natomiast spo-
rządził dokumentację warsztatową, 
wraz z wymaganymi obliczeniami, 
specyfi kacje techniczne dostarcza-
nych elementów i materiałów, uzy-
skiwał atesty materiałowe, świadec-
twa jakości, dokumenty i świadectwa 
badań. Ważną częścią dokumentacji 
dostarczonej przez wykonawcę były 
opisane już Projekty Organizacji 
Montażu.
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