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CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE: nasz miesięcznik drukowany jest na papierze Mag Plus gloss 60g pochodzącym w 100% z recyklingu.
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Szanowni Państwo

W listopadowym numerze 
opisujemy zmiany zawarte 
w nowym projekcie usta-

wy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o samorządach zawodowych archi-
tektów oraz inżynierów budownic-
twa. Co to oznacza dla branży, jeśli 
projekt po konsultacjach publicznych 
zostanie uchwalony w tej postaci? 
Przede wszystkim kolejne rozwiązania związane z cyfryzacją 
w budownictwie. Ale nie tylko. Jakie najistotniejsze zmiany 
zostały zawarte w projekcie ustawy i które z postulatów samo-
rządu zawodowego inżynierów budownictwa zostały w nim 
uwzględnione – przeczytają Państwo na str. 26.

W połowie października sejm odrzucił senacki sprzeciw wo-
bec zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym 
zgodził się na budowę domów do 70 m² bez pozwolenia na 
budowę oraz bez dziennika i kierownika budowy, pomimo 
sprzeciwu środowiska oraz postulatów PIIB. Więcej na ten 
temat dowiedzą się Państwo, czytając artykuł na str. 27.

W tym numerze odpowiadamy na listy Czytelników, starając 
się zinterpretować przepisy dotyczące zagadnienia: któ-
re elementy instalacji elektrycznej można zaliczyć w myśl 
ustawy do wyrobów budowlanych. Na pytanie inżynierów 
odpowiada Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (str. 32).

Relację z przebiegu pierwszego Dnia Otwartego Inżyniera Bu-
downictwa – ogólnopolskiej akcji PIIB znajdą Państwo na str. 13.

W tym wydaniu „Inżyniera Budownictwa” zamieściliśmy 
również informacje dotyczące e-podpisu w budownictwie. 
Cyfryzacja budownictwa wiąże się ze sporządzaniem cyfro-
wych dokumentów, a do tego konieczne jest narzędzie do 
autoryzacji – o tym piszemy na str. 57. Na jakie opusty mogą 
liczyć członkowie PIIB w tym zakresie i gdzie można znaleźć 
szczegółowe informacje na ten temat, dowiedzą się Państwo 
czytając artykuł na str. 25.

Zachęcam do lektury!
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Gala Kreator Budownictwa Roku 2021  
18 listopada • ul. Kujawska 1 • Warszawa • siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Już w listopadzie poznamy laureatów prestiżowego projektu Kreator Budownic-
twa Roku. 18 listopada 2021 r. po raz 11. zostaną przyznane te zaszczytne tytuły.  
Uroczysta gala odbędzie się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zabyt-
kowym obiekcie przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie. 
Tegoroczną uroczystość otworzy prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Gośćmi 
honorowymi na gali będą: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru  
Budowlanego, oraz Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa 
i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Wydarzenie w tym roku poprowadzi dla Państwa Odeta Moro, dziennikarka i prezen-
terka radiowa oraz telewizyjna. Znana z takich programów, jak „Pytanie na śniadanie” 
w TVP2, „Kawa czy herbata” w TVP1 oraz „Apetyt na zdrowie” w TVN Meteo Active. 
Aktualnie prowadząca programy „Onet Rano”, „Pasja w Podróży” oraz współprowadząca 
audycję „Złote przeboje”.
Patronami honorowymi projektu Kreator Budownictwa Roku są Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Patronem medialnym wydarzenia jest ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, w którym zostanie zamieszczony  
okolicznościowy, czterostronicowy dodatek z informacjami o projekcie i wyróżnionych laureatach.
Organizator – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jak co roku zadbał, by podczas uroczystości  
nie zabrakło dodatkowych niespodzianek. Podczas gali wśród laureatów zostaną wylosowane 3 podwójne, siedmio-
dniowe wycieczki do Turcji, ufundowane przez Partnera projektu – biuro podróży Premio Travel. Partner biznesowy 
tegorocznej edycji projektu – Pieniny Spa Resort wręczy laureatom 2 podwójne vouchery, które są zaproszeniem  
do weekendowego pobytu w Modrzewie Park Hotel 5* w Szczawnicy. 
Przed nami finał projektu Kreator Budownictwa Roku – edycja 2021. Do zobaczenia na gali!

PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNYPATRONAT HONOROWY PARTNER bIzNEsOWY PARTNER PROJEKTU ORGANIzATOR
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deregulacyjnych, powiększających obszar naszej 
tylko opcjonalnej obecności w procesie budowlanym.

Na początku października w Debreczynie na 
Węgrzech odbyło się już 27. spotkanie izb inżynierskich 
państw Grupy Wyszehradzkiej. Wątpliwym 
pocieszeniem jest to, że problemy, z którymi zmagamy 
się w kraju, są obecne również u innych. Dotyczy  
to nieuzasadnionych merytorycznie pomysłów 
deregulacyjnych, dogmatycznie rynkowego 
wynagradzania inżynierów budownictwa (jakby 
zapomniano, że zły pieniądz wypiera dobry) 
i niedostatecznego społecznego prestiżu tego zawodu. 

Populizm i odwrót od racjonalności sprawiają 
jednak, że wciąż nie brakuje chętnych do piłowania 
gałęzi, na której i sami piłujący siedzą.

Na koniec jeszcze przypomnienie o udziale 
w zebraniach obwodowych. Wiele z nich zaplanowano 
na listopad. Zaproszenia dotarły do Was z październikowym 
numerem „Inżyniera Budownictwa”. Termin zebrania 
można także znaleźć na stronie PIIB (https://www.piib.
org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow) po wpisaniu 
imienia i nazwiska. Koleżanki i Koledzy, postarajcie się 
wziąć w nich aktywny udział. Wszak nic o nas bez nas. 
Przynajmniej w naszym samorządzie.

Jesiennie… przed zimą 

Wlistopadzie wspominamy Zmarłych.  
Bez mała dwa lata trwania pandemii 
powiększyły znacząco ich grono, także 

o osoby nam dobrze znane, nierzadko bliskie. 
I chociaż upływ czasu oswaja nas z aktualnym wciąż 
zagrożeniem, to niestety nie polega to na racjonalizacji 
zachowań, np. rosnącej liczbie wykonanych szczepień, 
ale dokonuje się w sferze emocji, często wypierania 
rzeczywistości. Z jednej strony towarzyszy temu 
agresywna ignorancja, a z drugiej rozpaczliwa próba 
przeniesienia kwestii rozumowych w sferę 
światopoglądowej wolności. 

Swoją drogą ciekawe, jak wyglądałaby inżynieria, 
gdyby fides wygrało w niej z ratio.

Przedsmak mamy w polityce, gdy sejm odrzuca veto 
senatu w sprawie tzw. ułatwień w budowie domów 
o powierzchni zabudowy do 70 m2, mimo powszechnej 
krytyki tego pomysłu. 

Czy grozi nam wysyp budów realizowanych  
przez przypadkowych wykonawców, bez udziału 
kierownika budowy lub robót, z iluzorycznym 
nadzorem budowlanym? Czy inwestorzy będą 
gremialnie korzystać z tej „przysługi”? Ilu sprytnych 
nadużyje poluzowanych przepisów?

Z pewnością nie będziemy rekomendować 
korzystania z uchwalonych ułatwień; nie są przecież 
obowiązkowe. Natomiast łatwo zaprowadzą 
nieświadomego rzeczy inwestora na manowce,  
narażą na dodatkowe koszty. Tyle tylko że odroczone.

25 września przeprowadziliśmy w kraju akcję 
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa dedykowaną 
przede wszystkim inwestorom indywidualnym. 
W blisko stu punktach konsultacyjnych doradzaliśmy 
tym, którzy planują lub realizują budowę domu albo 
jego remont. I chociaż nie odnotowaliśmy  
we wszystkich punktach imponującej frekwencji,  
to poprzedzająca dzień otwarty akcja medialna  
na pewno wykazała sens korzystania z fachowej 
wiedzy inżynierów i znaczenie naszego zawodu.

Udało się nam także zebrać i przeszkolić liczną 
grupę Koleżanek i Kolegów chętnych do działań 
doradczych oraz kontaktów z odbiorcami naszych 
usług. Uzyskaliśmy też sporo doświadczeń  
na przyszłość. Uważam to za najcenniejsze efekty 
tegorocznej, pierwszej edycji Dnia Otwartego 
Inżyniera Budownictwa. Mam także nadzieję,  
że akcja będzie kontynuowana, co ma szczególne 
znaczenie wobec niepokojących działań 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Obrady Prezydium KR PIIB odbyły się 29 września br. Wielu członków tego organu 
statutowego izby osobiście stawiło się w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

informacje o posiedzeniu Prezydium krajowej 
rady Piib

joanna karwat Spotkanie prowadził Zbigniew  
Kledyński, prezes KR PIIB. Zgroma-
dzeni na sali obrad i uczestniczący 

w trybie wideokonferencji jednogłośnie 
przyjęli porządek spotkania oraz protokół 
z poprzedniego posiedzenia przygotowany 
przez Danutę Gawęcką, sekretarz KR PIIB. 

Następnie omówiono projekt uchwały 
KR PIIB w sprawie ramowych dokumen-
tów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo- 
-wyborcze, do których w trakcie dyskusji 
zgłoszono kilka uwag. Następnie zadecy-
dowano o przedłożeniu projektu doku-
mentu Krajowej Radzie PIIB na najbliż-
szym posiedzeniu, którego datę wyzna- 
czono na 20 października br.

Obradujący omówili także projekt 
uchwały w sprawie ustalenia liczby delega-
tów na Krajowy Zjazd PIIB w 2022 r. Wzo-
rem ubiegłych lat utrzymano zasadę, że bę-
dzie to jeden delegat na każdą rozpoczętą 
liczbę 600 członków PIIB w danej okręgo-
wej izbie (przyjmując za podstawę ustale-
nia listę członków posiadających czynne 
i bierne prawo wyborcze w okręgu według 
stanu na 31 grudnia br.).

W  dalszej części spotkania Danuta  
Gawęcka omówiła terminarz działań przy-
gotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu 

– W spotkaniu, które odbyło się w sie-
dzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, 
uczestniczyli przedstawiciele 15 samorzą-
dów i organizacji zawodowych. Przypomi-
nam, że ta inicjatywa jest działaniem czer-
piącym z  doświadczeń współpracy 
pomiędzy samorządami w okręgach; co 
najmniej osiem izb okręgowych w PIIB ta-
kie porozumienia podpisało. Ustaliliśmy, 
że będziemy organizować spotkania człon-
ków porozumienia co najmniej raz na 
kwartał – powiedział prezes KR PIIB. Wy-
jaśnił również, że kwestia prezydialności 
zostanie rozwiązana w toku jego działal-
ności. Treść dokumentu podpisanego 
przez wszystkich przedstawicieli zawodów 
zaufania publicznego została opubliko-
wana na stronie internetowej PIIB.

Jedną z ostatnich spraw omawianych 
przez członków KR PIIB było zawarcie 
umów pomiędzy izbą a uprawnionymi 
wystawcami certyfikatu kwalifikowanego. 
Członkowie PIIB mogą zakupić kwalifi-
kowany podpis elektroniczny w preferen-
cyjnych cenach. Oferty poszczególnych 
firm znajdują się na stronie internetowej 
PIIB w  zakładce: DLA CZŁONKÓW/ 
E-PODPIS.  

Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Wzo-
rem ubiegłych lat pierwsze sprawozdania 
organów statutowych powinny być przy-
gotowane do połowy lutego 2022 r.

Członkowie Prezydium KR PIIB zapo-
znali się również z dokumentami dotyczą-
cymi finansowania i projektem uchwały 
KR PIIB w sprawie zatwierdzenia wydat-
ków na czasopismo PIIB „Inżynier Budow-
nictwa” w 2022 r.

Zbigniew Kledyński przekazał człon-
kom Prezydium KR PIIB aktualne infor-
macje dotyczące podpisania 27 września 
br. dokumentu powołującego Ogólnopol-
skie Porozumienie Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego (więcej informacji 
na str. 16).

obradowała komisja ds. etyki krajowej rady Piib
Krótko

Spotkanie Komisji ds. 
Etyki Krajowej Rady 

PIIB odbyło się 28 września 
br. Członkowie komisji 
w większości uczestniczyli 
w obradach w trybie 
stacjonarnym, w siedzibie 
PIIB przy ul. Kujawskiej 1 
w Warszawie. Posiedzenie 

poprowadził Gilbert Okulicz-
-Kozaryn, przewodniczący 
Komisji ds. Etyki KR PIIB. 
Omówiono bieżące sprawy 
i problemy nurtujące inżynierów 
budownictwa. Dyskutowano 
na temat pytań kierowanych do 
komisji w okresie, który upłynął 
od ostatniego posiedzenia (czyli 

14 stycznia br.), analizowano 
również konkretne sytuacje 
i zdarzenia, które miały miejsce 
w izbach okręgowych. Jeśli 
chodzi o naruszenia zasad etyki, 
były to jedynie pojedyncze 
przypadki. Obradujący zapoznali 
się również z komentarzem 
będącym odpowiedzią  

na zapytanie mediów. Sprawa 
zgłoszona przez dziennikarza do 
Biura Prasowego PIIB dotyczyła 
podziału ziemi rolnej w latach 
2002–2003. Odpowiedź 
zawierającą stanowisko Komisji 
ds. Etyki KR PIIB w tej kwestii 
przygotował Gilbert  
Okulicz-Kozaryn.
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Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i okręgowych komisji rewizyjnych odbyła się 12–14 września br. w Zabrzu. 
W spotkaniu wzięło udział 90 osób.

o działaniach kkr Piib i okr 

urszula kallik 
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

W   naradzie szkoleniowej 
uczestniczyli również: Józef 
Kluska, członek Prezydium 

Krajowej Rady PIIB, Agnieszka Jońca, 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – koordynator, Marian  
Zdunek, przewodniczący Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krzysztof 

Latoszek, przewodniczący Krajowej  
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, oraz 
współgospodarze spotkania: przewodni-
czący organów Śląskiej OIIB z przewod-
niczącym Okręgowej Rady Romanem 
Karwowskim na czele. Naradę prowa-
dziła Urszula Kallik, przewodnicząca 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.  

Samorząd zawodowy

Mecenas Krzysztof Zając przedstawił 
tematykę szkolenia obejmującą działania 
oraz dokumenty Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej PIIB i okręgowych komisji rewizyj-
nych w świetle obowiązującej ustawy,  
statutu i regulaminów PIIB. 

Wykład w formie warsztatów dotyczą-
cych zagadnień budżetowych – kosztów 
niestanowiących kosztów uzyskania przy-
chodu, kontroli funduszy statutowych oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych po-
prowadzili: Konrad Włodarczyk, zastępca 
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przewodniczącej KKR PIIB, i Krzysztof 
Ciuńczyk, członek KKR PIIB, a jednocze-
śnie skarbnik Podlaskiej OIIB. 

Zagadnienia prawne w wystąpieniu pt. 
„Prawo dla inżyniera – istotne i nieistotne 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego – duże zmiany od 
19.09.2020 r.” przedstawił Tomasz Ra-
dziewski, zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Rady ŚlOIIB. 

Maria Tomaszewska-Pestka, przed-
stawicielka Ergo Hestii, omówiła ubez-
pieczenia OC w działalności zawodowej 
i społecznej. 

W  przerwie wykładów Zbigniew 
Wnęk, przewodniczący OKR Dolnośląskiej 
OIIB, opowiedział o wakacyjnej wyprawie 
do Kirgistanu w góry Pamiru, ilustrując  
relację pięknymi zdjęciami. 

Naradę uzupełnił program techniczny, 
w trakcie którego uczestnicy poznali Trasę 
Wodną Sztolni Królowa Luiza – jedną 
z najbardziej niesamowitych, podziemnych 
tras turystycznych w Polsce z najdłuższym 

podziemnym spływem łodziami w kory-
tarzach dawnej kopalni – oraz zwiedzili 
zrewitalizowane obiekty naziemne Strefy 
Carnall Sztolni Królowej Luizy, m.in. Aku-
mulatorownię, Wieżę wyciągową, Budynek 
maszyny wyciągowej z najstarszą i najle-
piej zachowaną, wciąż funkcjonującą ma-
szyną parową w Europie. 

Naradę zakończyło 14 września posie-
dzenie członków Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej PIIB z przewodniczącymi okręgo-
wych komisji rewizyjnych.

Obrady prowadziła Urszula Kallik, prze-
wodnicząca KKR PIIB. W porządku posie-
dzenia ujęto podsumowanie zakończonej na-
rady szkoleniowej, omówiono sprawy 
bieżące z  działalności OKR i  Krajowej  
Komisji Rewizyjnej PIIB oraz bieżące prace 
Prezydium i Krajowej Rady PIIB, m.in. ra-
mowy regulamin obwodowych zebrań wy-
borczych. Szczegółowo przedyskutowano 
treść „Instrukcji przeprowadzania przez 
Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli orga-
nów Okręgowych Izb Inżynierów Budow-

nictwa”. Instrukcję przyjęto Uchwałą  
nr 48/V/KKR /2021 z dnia 14.09.2021 r. 

Zadania komisji rewizyjnych realizo-
wane są poprzez kontrolę działalności sta-
tutowej, finansowej i gospodarczej naszego 
samorządu, dlatego ważnym elementem 
jest systematyczne doskonalenie oraz po-
szerzanie wiedzy niezbędnej do prawidło-
wego przeprowadzenia kontroli.  

Jubileuszowa, 30. edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa 
i Architektury BUDMA odbędzie się 1–4 lutego 2022 r. w Poznaniu.

budma 2022 już w lutym

BUDMA 2022 zaprezentuje ofertę 
wystawców w salonach tematycz-
nych: Salon Stolarki Budowlanej, 

Salon Dachów, Akcesoriów i Sprzętu De-
karskiego, Salon Ścian, Stropów i Posa-
dzek, Salon Systemów Wykończeniowych 
i Architektury Miejskiej, Salon Narzędzi, 
Elementów Mocujących i Wyrobów Meta-
lowych, Salon Pomocniczego Sprzętu Bu-
dowlanego, Salon Maszyn, Rusztowań, 
Szalunków i Wyposażenia Placu Budowy, 

Salon Konstrukcji Stalowych i Gotowych 
Systemów Budowlanych, Salon Ekotren-
dów i Energii w Budownictwie.

Program targów zapewni także dużą 
dawkę teoretycznej oraz praktycznej wie-
dzy, a także współzawodnictwa podczas 
konkursów i mistrzostw branży budowla-
nej. Warto tutaj wspomnieć o Kongresie Bu-
downictwa Polskiego, który skupi się na 
omówieniu obecnej sytuacji branży w Pol-
sce w kontekście ogólnej sytuacji w gospo-

Patronat

Medialny

Patronat

Medialny

darce krajowej i UE. Kongres podejmie te-
matykę: dobre prawo, dobre budownictwo; 
budownictwo dla klimatu i środowiska; no-
woczesna firma, nowoczesne budownictwo 
– innowacje i nowe technologie w budow-
nictwie; pracownicy dla budownictwa 
i kształcenie zawodowe; ekonomia i finanse.

Z kolei architekci skorzystać będą mo-
gli z Forum Architektury i Designu D&A, 
które odbędzie się pod hasłem OdNowa  
– spojrzenie od nowa na budynek, dziel-
nicę, miasto.

Podczas targów BUDMA odbędą się 
także: Targi Maszyn Budowlanych, Pojaz-
dów i Sprzętu Specjalistycznego INTER-
MASZ, Targi Technologii i Materiałów  
dla Budownictwa Infrastrukturalnego  
INFRATEC oraz Międzynarodowe Targi 
Kominkowe KOMINKI.  

WYDARZENIA
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Spotkanie odbyło się 15 września br. w formie hybrydowej. Wzięło w nim udział 15 osób 
stacjonarnie oraz 7 osób online. 

Posiedzenie krajowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej Piib oraz 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej – koordynatorów 

agnieszka jońca 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator

Posiedzenie  poprowadzi ła 
Agnieszka Jońca, Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej PIIB – koordynator. W spo-
tkaniu udział wzięli również Marian 
Zdunek, przewodniczący Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego PIIB, oraz  
mec. Jolanta Szewczyk.

Po zatwierdzeniu porządku obrad 
Agnieszka Jońca przedstawiła statystkę 
spraw rozpatrzonych przez KROZ w latach 
2020–2021. Następnie OROZ – koordyna-
torzy przedstawili informacje na temat 
działalności okręgowych rzeczników. 

W dalszej części spotkania Marek Zac-
kiewicz, krajowy rzecznik odpowiedzial-

ności zawodowej PIIB, omówił temat  
dotyczący wniosków o ukaranie, kierowa-
nych do okręgowych sądów dyscyplinar-
nych: dokładne określenie zarzucanych 
czynów ze wskazaniem czasu, miejsca, 
sposobu i okoliczności ich popełnienia 
oraz skutków z nich wynikających. Następ-
nie Agnieszka Jońca przedstawiła analizę 
skarg na organ rzecznika. Waldemar Szle-
per, KROZ PIIB, zaprezentował temat do-
tyczący rozpatrywania spraw w terminie 
oraz informowania o rozstrzygnięciach or-
ganu. Kolejnym punktem w porządku po-
siedzenia było zagadnienie właściwego 
oraz zgodnego z  przepisami zebrania 
i przeprowadzenia materiału dowodowego. Fo
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Wykład poprowadził moderator Dariusz 
Walasek, KROZ PIIB. Mieczysław Mo-
lencki, krajowy rzecznik odpowiedzialno-
ści zawodowej PIIB, omówił temat: postę-
powanie przed OSD – rola OROZ jako 
oskarżyciela. Z kolei Stanisław Stojewski, 
KROZ PIIB, opowiedział o współpracy 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
z organami nadzoru budowlanego. 

W trakcie posiedzenia wywiązała się 
gorąca dyskusja na tematy przedstawione 
przez krajowych rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej. Ponadto poruszono 
szereg istotnych spraw związanych z pracą 
i działaniem rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej.  

Samorząd zawodowy

marian zdunek – przewodniczący kSd, marek zackiewicz – kroz, agnieszka jońca – kroz – koordynator, 
waldemar Szleper – kroz, Stanisław Stojewski – kroz, dariusz walasek – kroz, mieczysław molencki – kroz
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Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii samorządu inżynierów budownictwa 
zorganizowano akcję bezpłatnych porad dla interesariuszy w całej Polsce. W sobotę,  
25 września br. we wszystkich okręgowych izbach przygotowano punkty konsultacyjne. 

dzień otwarty inżyniera budownictwa  
– podsumowanie akcji 

Ogólnopolska akcja PIIB została 
zorganizowana pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju i Techno-

logii oraz Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego. W ramach współpracy lokal-
nej działania OIIB wspierali m.in. Urząd 
Marszałkowski, starostwa, gminy, PINB, 
administracja architektoniczno-budow-
lana, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W akcji 
wzięło udział w sumie 703 doradców: 540 
ekspertów PIIB i 163 konsultantów ze-
wnętrznych. W 16 województwach zorga-
nizowano 92 punkty konsultacyjne, które 
w większości lokalizacji były otwarte już 
od godz. 9.00. Inżynierowie budownictwa 
udzielili indywidualnym inwestorom ok. 
680 porad. Odwiedzający punkty konsul-
tacyjne pytali głównie o sprawy związane 
z procedurami prawnymi, OZE, technolo-
giami i materiałami wykorzystywanymi 
w budownictwie, remontami oraz moder-
nizacją obiektów, a także budową domów 
jednorodzinnych do 70 m2. 

Wszystkie informacje oraz wnioski do-
tyczące akcji zostaną zebrane i opisane 
w postaci raportu, który będzie podstawą 
do organizowania podobnych akcji w przy-
szłości. Tegoroczne wydarzenie 
wymagało stworzenia wielu ele-
mentów i procedur na linii Kra-
jowe Biuro PIIB, biura OIIB, Wy-
dawnictwo PIIB. Przypominamy, 
że pierwotnie miało być zorgani-
zowane w  marcu br., jednak ze 
względu na pandemię przesunięto 
je na wrzesień i połączono z przy-
padającym w tym terminie Dniem 
Budowlanych. Pomysłodawcy akcji  
– Mariusz Okuń i  Radosław Sekunda 
z Mazowieckiej OIIB pierwsze spotkanie 

joanna karwat 

online z koordynatorami reprezentującymi 
okręgowe izby inżynierów budownictwa 
zorganizowali w styczniu br. Potem odbyły 
się jeszcze trzy szkolenia wewnętrzne  
dla konsultantów. 

Promocją wydarzenia zajmowało się 
Krajowe Biuro PIIB, Wydawnictwo PIIB 
oraz rzecznicy OIIB. Przygotowano logo 
akcji i plakat (niektóre OIIB edytowały go 
we własnym zakresie, dla 8 województw 
WPIIB przygotowało zamówione pro-
jekty). Utworzona została strona interne-
towa www.dzieninzyniera.pl z  interak-
tywną mapą punktów konsultacyjnych 
oraz artykułami i schematami do pobrania 
(w pliku PDF). W ciągu około 3 miesięcy 
strona miała ponad 13 tys. odsłon. Na po-
czątku czerwca nagrany został główny film 
promocyjny z  udziałem Zbigniewa  
Kledyńskiego, prezesa PIIB, oraz pomy-
słodawców akcji. Nagranie opublikowane 
zostało na stronie internetowej PIIB  
oraz w  mediach społecznościowych  
(Facebook, YouTube, VIMEO). Kilka wer-

sji filmowych zapro-

szeń do udziału w akcji wykorzystano rów-
nież w  kampanii digitalowej, m.in. 
w serwisie www.murator.pl, materiałach pra-
sowych dystrybuowanych przez Polską 
Agencję Prasową. Na temat Dnia Otwartego 
Inżyniera Budownictwa ukazało się ok. 780 
publikacji, pisały o tym np. „Rzeczpospolita”, 
„Murator”, www.money.pl, www.infor.pl, 
www.prawo.pl. O akcji inżynierów budow-
nictwa mówiono również w  TVP3, TV  
Toruń, Echo24 TV, RMF, Polskim Radiu.

Zapowiedzią wydarzenia były m.in. 
webinary: „Pozwolenie na budowę i zgło-
szenie robót budowlanych – najważniejsze 
zmiany” (22 czerwca br.), „Budowa domu 
jednorodzinnego. Od fundamentów aż po 
dach” (20 lipca br.), „Nowoczesna instala-
cja elektryczna w domu jednorodzinnym”  
(7 września br.), „Instalacje sanitarne 
w domu – woda, kanalizacja, ogrzewanie, 
wentylacja” (14 września br.).

Od 16 sierpnia w e-sklepie Wydawnic-
twa PIIB dostępny był „Praktyczny porad-
nik dla inwestora – budowlany proces in-
westycyjny od Aspiracji do Zamieszkania”, 
opracowany i wydany przez Polski Zwią-
zek Inżynierów i Techników Budownictwa 
– Oddział Warszawski.

Osoby, które odwiedziły punkty kon-
sultacyjne PIIB, otrzymały specjalne 

wrześniowe wydanie miesięcznika „In-
żynier Budownictwa” oraz materiały 
przygotowane przez OIIB. Przede 

wszystkim jednak miały okazję skorzy-
stać z doradztwa i pomocy wielobranżo-
wego zespołu ekspertów.

Założeniem organizatorów było, 
żeby taka akcja odbywała się cyklicz-
nie w każdą sobotę września. Dla-
tego całe wydarzenie zostanie szcze-

gółowo opisane w raporcie.  

DZIEŃ  OTWARTY 
INŻYNIERA 

BUDOWNICTWA
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Powołanie ogólnopolskiego 
Porozumienia Samorządów zawodów 
zaufania Publicznego
Prezesi i przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali  
27 września br. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów  
Zawodów Zaufania Publicznego.

joanna karwat W  lipcowo-sierpniowym wy-
daniu „Inżyniera  Budow-
nictwa” informowaliśmy 

o podpisaniu 23 czerwca br. Deklaracji 
powołania Porozumienia Samorządów 
Zaufania Publicznego oraz o debacie zor-
ganizowanej 30 czerwca br. w siedzibie  
Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, któ-
rej efektem był wspólnie wypracowany apel  
do Prezesa Rady Ministrów o wprowadze-
nie pilnych zmian do wybranych założeń 
„Polskiego Ładu” oraz znalezienie alter-
natywnych sposobów na dofinansowanie 
polskiego systemu ochrony zdrowia, nie-
obciążających podatników. 

Decyzją członków Krajowej Rady PIIB 
(podczas posiedzenia 1 września br.) pod-
jęta została uchwała nr 19/R/21 w sprawie 
przystąpienia PIIB do Ogólnopolskiego 
Porozumienia Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. Warto zaznaczyć, 
że osiem izb okręgowych PIIB już wcze- Fo
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śniej podpisało podobne porozumienia 
z przedstawicielami samorządów zaufa-
nia publicznego w swoich okręgach.

Ogólnopolskie porozumienie ma być 
płaszczyzną zapewniającą współdziałanie 
samorządów zawodowych wobec podmio-
tów władzy publicznej, oraz opinii społecz-
nej w sprawach istotnych dla obywateli, sa-
morządów zawodowych i ich członków.

Dokument podpisali przedstawiciele 
kilkunastu zawodów zaufania publicznego. 
W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa podpis złożył prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

Celem porozumienia jest w szczegól-
ności:
 inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie 
działań organów władzy publicznej w spra-
wach uwarunkowań prawnych dotyczących 
działania samorządów zawodowych;

 wyrażanie opinii, wspieranie oraz wystę-
powanie w obronie interesów grupowych 
członków porozumienia w celu tworzenia 
właściwych warunków do wykonywania 
ustawowych zadań samorządów zawodów 
zaufania publicznego;
 wymiana doświadczeń samorządów 
zawodowych, w tym wspieranie działań 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji człon-
ków samorządów;
 integracja i  konsolidacja środowisk  
zawodowych;
 konsultowanie, wymiana informacji 
i doświadczeń w przedmiocie działalno-
ści samorządowej;
 wykonywanie innych zadań wynikają-
cych z wniosków członków porozumienia;
 wspólna organizacja konferencji inter-
dyscyplinarnych;
 budowanie świadomości prawnej społe-
czeństwa na temat istoty zawodu zaufania 
publicznego i społeczeństwa obywatelskiego;

Samorząd zawodowy
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 ugruntowanie w społeczeństwie świa-
domości idei samorządności zawodo-
wej i jej wysokiej użyteczności publicznej 
oraz postrzegania przedstawicieli zawodów  
zaufania publicznego jako osób o wysokich 
standardach etycznych;
 podejmowanie wspólnych inicjatyw 
edukacyjnych zmierzających do popula-
ryzowania idei samorządności zawodo-
wej oraz szczególnej roli i misji społecz-
nej tych zawodów;
 podwyższanie standardów etycznych  
zawodów zaufania publicznego;
 udział w pracach legislacyjnych dotyczą-
cych unormowań prawnych regulujących 
funkcjonowanie tych zawodów;
 współpraca w zakresie zagadnień zwią-
zanych z problematyką deontologii zawo-
dowej oraz odpowiedzialności prawnej.

 Sygnatariusze:
1. Naczelna Rada Adwokacka – prezes  
adw. Przemysław Rosati
2. Krajowa Rada Radców Prawnych – pre-
zes r. pr. Włodzimierz Chróścik
3. Naczelna Rada Lekarska – prezes  
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
– wiceprezes Mariola Łodzińska
5. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
– prezes prof. dr hab. inż. Zbigniew Kle-
dyński
6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
– prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz

7. Krajowa Rada Komornicza – prezes  
dr Rafał Łyszczek
8. Polska Izba Rzeczników Patentowych 
– prezes rzecznik patentowy Dorota  
Rzążewska
9. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
– przewodniczący prof. dr hab. Adam  
Mariański
10. Krajowa Rada Diagnostów Laborato-
ryjnych – prezes Alina Niewiadomska
11. Krajowa Rada Izby Architektów 
RP – prezes mgr inż. arch. Małgorzata  
Pilinkiewicz
12. Naczelna Rada Aptekarska – prezes 
Elżbieta Rutkowska-Piotrowska
13. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów 
– prezes mgr inż. arch. Jolanta Przygońska

14. Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów 
– członek zarządu mgr inż. arch. Grzegorz 
Chojnacki
15. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – wice-
prezes Tomasz Niewiadomski
16. Krajowa Rada Kuratorów – przewod-
niczący Grzegorz Kozera

Porozumienie jest kadencyjne i od-
bywa się na zasadzie rotacji – prezy-
dencji, trwającej 12 miesięcy, przy czym 
przyjmuje się, że początek prezydencji roz-
poczyna się 1 października. Prezydencję 
w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna 
Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie 
adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś 
sekretarzem zostanie adw. Magdalena  
Koczur-Miedziejko.  

zielone stolice europy
Krótko

ESPON jest programem 
obejmującym państwa 

członkowskie Unii Europejskiej 
oraz Wielką Brytanię, 
Lichtenstein, Islandię, 
Norwegię i Szwajcarię.  
We współpracy z ośrodkami 
akademickimi i instytucjami 
badawczymi eksperci ESPON 
biorą udział w tworzeniu 
i wdrażaniu polityk 
wspólnotowych. Jak zauważają 
eksperci programu, kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
klimatycznych wspólnoty 

ma zrównoważony rozwój 
terenów miejskich.
Konkurs „Zielona Stolica 
Europy” ma dopingować władze 
metropolii w prowadzeniu 
proekologicznej polityki. Tytuł 
przyznawany przez Komisję 
Europejską miastom powyżej 
100 tys. mieszkańców wiąże się 
z nagrodą w wysokości  
600 tys. euro. Kandydaci są 
oceniani w 12 kategoriach, 
uwzględniających m.in. 
działania na rzecz ograniczenia 
hałasu, gospodarowania 

wodą czy ochrony przyrody 
i bioróżnorodności. Do tej 
pory laureatami zostały m.in. 
Sztokholm, Hamburg, Lizbona. 
Zieloną Stolicą 2021 jest 
fińskie Lahti, natomiast za rok 
wyróżnienie otrzyma Grenoble 
we Francji.
W rywalizacji o tytuł „Zielonej 
Stolicy Europy 2023” 
do finałowej szesnastki 
awansowały także Warszawa, 
Rzeszów, Gdańsk i Kraków. 
Choć ostatecznie wygrał Tallin, 
to wysokie noty największych 

polskich miast w konkursie 
pokazują, jak długą drogę 
przebyły one w ciągu ostatnich 
dekad. Transformacja 
ustrojowa zastała bowiem 
zurbanizowane obszary 
kraju zdominowane przez 
cement i beton, gdzie tereny 
rekreacyjne pełniły jedynie 
symboliczne funkcje. Obecnie 
średni udział terenów zielonych 
w polskich miastach wynosi 
50%. 

Źródło: PAP MediaRoom 
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Spotkanie izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 
odbyło się 7–10 października br. w Debreczynie na Węgrzech.

27. spotkanie organizacji budowlanych 
z krajów grupy wyszehradzkiej

zygmunt rawicki Było to już kolejne, 27. takie wydarze-
nie, którego początki sięgają 1994 r., 
kiedy to rozpoczęła się współpraca 

pomiędzy organizacjami budowlanymi 
z krajów V4. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w Bratysławie na Słowacji, a jego organiza-
torami były Słowacka Izba Inżynierów Bu-
downictwa i Słowacki Związek Inżynierów 
Budownictwa. Do dzisiaj przedstawiciele 
tych organizacji spotykają się corocznie, każ-
dorazowo w innym kraju Grupy V4. Gospo-
darzem tegorocznego wydarzenia była  
Węgierska Izba Inżynierów (MMK). Pozo-
stałymi uczestnikami były delegacje: Słowac-
kiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI), 
Słowackiego Związku Inżynierów Budow-
nictwa (SZSI), Czeskiej Izby Autoryzowa-
nych Inżynierów i Techników Budownictwa 
(ČKAIT), Czeskiego Związku Inżynierów 
Budownictwa (ČSSI), Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa i Polskiego Związku In-

żynierów i Techników Budownictwa. Stronę 
polską reprezentowali: w ramach PIIB – Zbi-
gniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, 
oraz Zygmunt Rawicki i Andrzej Pawłowski 
– wiceprezesi KR PIIB, w ramach PZITB – 
Maria Kaszyńska, przewodnicząca Zarządu 
Głównego PZITB, i Ryszard Trykosko, były 
przewodniczący ZG PZITB. 

W pierwszym dniu odbyła się między-
narodowa konferencja wyszehradzka na te-
mat „Zrównoważona gospodarka wodna na 
Węgrzech”, w czasie której zostało wygłoszo-
nych kilka referatów. Przedstawiono w nich 
m.in. następujące zagadnienia: narodowej 
strategii wodnej Węgier, regionalnej dystry-
bucji wody (w tym projekt Civaqua z Debre-
czyna), zrównoważonego zaopatrzenia 
w wodę, zmiany paradygmatu w ochronie 
przeciwpowodziowej, zintegrowanej miej-

skiej gospodarki wodnej, a także wdrażania 
ramowej Dyrektywy Wodnej na Węgrzech.

W  trakcie posiedzenia plenarnego 
Grupy V4 przewodniczący delegacji poin-
formowali o istotnych wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w poszczególnych organiza-
cjach w ostatnich dwóch latach, tj. od 26. 
spotkania organizacji budowlanych Grupy 
V4 w Łodzi (październik 2019 r.), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian w przepi-
sach prawnych dotyczących budownictwa 
tym okresie, a także omówili wpływ epide-
mii koronawirusa na branżę budowlaną, 
działalność inżynierską i organizacji inży-
nierskich. Spotkanie w 2020 r. nie doszło do 
skutku ze względu na sytuację epidemiczną 
w Europie.

W toku dyskusji plenarnej uzgodniono 
tekst wspólnej deklaracji ze spotkania, 
którą podpisali przewodniczący delegacji. 
Zapisano w niej m.in.: 
 Organizacje budowlane z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej, bazując na swoich do-
świadczeniach dotyczących tego, jak pan-
demia zdynamizowała i tak już przyspie-
szającą cyfryzację, wspólnie podkreśliły, że 
kluczem do unowocześnienia gospodarki 
i warunków społecznych jest powszechna 
cyfryzacja projektowania oraz eksperckich 
działań inżynierów. Dlatego popierają rzą-
dowe programy wspierające ten proces 
jako kluczowy element działań na rzecz 
naprawy gospodarki. Z
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rozpoczęcie konferencji przez przewodniczącego węgierskiej izby inżynierów (mmk)

Samorząd zawodowy

Stopień wodny tiszalök na rzece cisa
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 Delegacje wysłuchały prezentacji na te-
mat zrównoważonych miast i omówiły 
związek działań w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju oraz inżynierii. Stwierdzono, 
że recesja gospodarcza radykalnie zmniej-
szyła zanieczyszczenie i zwiększyła atrak-
cyjność czystego środowiska. Potrzeba 
zrównoważonego, przyjaznego do życia 
i zdrowego środowiska naturalnego wzro-
sła do niespotykanego wcześniej poziomu. 
Dlatego uznano, że konieczne jest:
– podniesienie powszechnej świadomości, 
że nie można prowadzić walki ze zmianą 
klimatu i osiągnąć wzmocnienia zrówno-
ważonego rozwoju bez wiedzy inżynieryj-
nej oraz technicznej;
– jak najszybsze stworzenie systemu insty-
tucjonalnego „głównego inżyniera miej-
skiego”, ponieważ tylko wiedza inżynierska 
może zagwarantować kompetentny rozwój 
infrastruktury miejskiej, która determinuje 
jakość życia społeczeństwa;
– zainicjowanie moralnego i finansowego 
uznania działalności inżynierskiej w tej dzie-
dzinie poprzez odnowiony system subwen-
cji, zamówień publicznych i innych regulacji. 
 Delegacje uważają za konieczne opraco-
wanie regulacji prawnych, które uniemoż-
liwią niekontrolowaną modyfikację planów 
na etapie budowy. Gdyby takie zmiany 
mogły nastąpić tylko za zgodą projektanta, 
oznaczałoby to gwarancję efektywności in-
westycji, a tym samym ochronę interesów 
inwestorów. Delegacje postulują obowiąz-
kowy nadzór autorski projektanta nad 
wszystkimi typami konstrukcji.

 Delegacje uważają za swój podstawowy 
obowiązek zwiększanie społecznego uzna-
nia dla inżynierów oraz wiedzy inżynier-
skiej i są zdecydowane podjąć wspólne 
kroki w przyszłości, aby rozpocząć działa-
nia oraz programy, które to ułatwią. Jako 
pierwszy krok w tym procesie, czeskie, pol-
skie i słowackie organizacje inżynierskie 
wyrażają swoje poparcie dla oficjalnego  
tytułowania węgierskich inżynierów  
„Dipl.-Ing.” lub tytułem równoważnym, 
odnoszącym się do ich dyplomów.

 Uzgodniono, że 28. spotkanie izb 
i związków inżynierów budowlanych z kra-
jów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się 
w październiku 2022 r. w Republice Cze-
skiej. Jego gospodarzami będą Czeska Izba 
Autoryzowanych Inżynierów i Techników 
Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek 
Inżynierów Budownictwa (ČSSI).

Uczestnicy wydarzenia stwierdzili, że 
spełniło ono swoje założenia programowe 
i że dalsza wymiana doświadczeń pomiędzy 
poszczególnymi organizacjami budowla-
nymi jest celowa. Ponadto wyrazili podzię-

kowania organizatorom tegorocznego spo-
tkania za jego bardzo dobre przygotowanie 
zarówno pod względem merytorycznym, 
jak i organizacyjnym.

Końcowym akcentem była uroczysta 
kolacja, w czasie której wysłuchano krót-
kiego występu w  wykonaniu artystów 
z  Wydziału Muzycznego Uniwersytetu 
w Debreczynie. 

W  trakcie programu technicznego 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
ze stopniem wodnym TiszalÖk na rzece Cisa. 
Przewodniczący delegacji złożyli symbo-
liczne wieńce pod tablicą upamiętniającą 
prof. Emila Mosonyiego (autora specjali-
stycznych książek należących do standardo-
wych prac w literaturze hydrotechnicznej, 
przetłumaczonych na wiele języków, w któ-
rych skupiał się na problemie wykorzystania 
energii wodnej; członek Węgierskiej Akade-
mii Nauk) i pomnikiem „Vásárhelyi” (autora 
prac regulacyjnych na rzece Cisa). Natomiast 
osoby towarzyszące zwiedziły centrum De-
breczyna, Kolegium Reformackie oraz Park 
Narodowy Hortobagy.  

delegacja polska

Podpisanie deklaracji końcowej 
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Wkraczamy w okres jubileuszu 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
– samorządu, który rodził się dość długo.

krótka historia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa

andrzej b. Nowakowski
rzeczoznawca budowlany1
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Początki idei samorządu zawodo-
wego osób działających w obsza-
rze budownictwa sięgają czasów 

II Rzeczypospolitej, kiedy to w latach 30. 
XX w. środowisko architektów pracowało 
nad projektem ustawy powołującej samo-
rząd zawodowy. Początkowo planowano 
powołanie dwóch osobnych izb – jednej 
dla architektów, a drugiej dla inżynierów 
budowlanych. Jednak po wielomiesięcz-
nej dyskusji Rada Związku Stowarzyszeń 
Architektów Polskich (ZSAP) doprowa-
dziła do opracowania jednego projektu 
ustawy „Prawo o Izbie Budowlanej”, który 
12 lipca 1933 r. został przedłożony (wraz 
z uzasadnieniem) ministrowi spraw we-
wnętrznych. W art. 6 tego aktu prawnego 
znalazło się następujące sformułowanie: 
Izba Budowlana zrzesza osoby posiadające 
w myśl istniejącego prawa budowlanego 
uprawnienia do sporządzania projektów 
i  kierowania robotami budowlanemi 
i z uprawnień tych korzystające (pisownia 
oryginalna). 

Wydaje się, że twórcom tego projektu 
ustawy należą się wyrazy najwyższego 
uznania, albowiem sformułowali go 

Samorząd zawodowy

w sposób rozważny i daleki od partyku-
laryzmów, czego dowodem może być 
fakt, że zrezygnowano z podziału na izbę 
architektów i izbę inżynierów. Jak to ujął 
ówczesny Prezes Rady ZSAP: Izba Archi-
tektów bowiem pozostawiłaby poza na-
wiasem całe rzesze osób posiadających 
uprawnienia budowlane i z uprawnień 
tych w pracy zawodowej korzystających, 
natomiast izba inżynierska składałaby się 
z ludzi o różnych specjalnościach tech-
nicznych, wykonujących zawód w zupeł-
nie odmiennych warunkach faktycznych 
i prawnych [2].

Jaka szkoda, że Sejm RP nie zdążył 
przed wybuchem wojny uchwalić tej 
ustawy!

W rezultacie w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego funkcjonowało pięć 
samorządów zawodowych:
 samorząd adwokacki (od 1918 r.),

 samorząd lekarski (od 1921 r.),
 samorząd notarialny (od 1933 r.),
 samorząd dentystów (od 1938 r.),
 samorząd aptekarski (od 1939 r.).

Po II wojnie światowej – w nowych re-
aliach geopolitycznych – samorządność 
jako taka była na cenzurowanym. Istniały 
za to reglamentowane stowarzyszenia na-
ukowo-techniczne, które funkcjonowały 
w ramach Naczelnej Organizacji Technicz-
nej. Do problemu samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa można było po-
wrócić dopiero w latach 90., co też uczy-
niono opracowując w 1992 r. pierwszą 
wersję ustawy o izbie architektoniczno-bu-
dowlanej. Pominę dalszy opis dość burzli-
wej historii kolejnych wersji tej ustawy 
(chociaż warto byłoby kiedyś ją opisać). 
Wspomnę tylko, że na skutek zdecydowa-
nych sprzeciwów Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich (SARP) dalej była mowa 
wyłącznie o dwóch osobnych izbach, przy 
czym koledzy architekci dążyli do tego, aby 
w pierwszej kolejności została uchwalona 
ustawa o architekturze, a dopiero w dalszej 
kolejności – ustawa powołująca dwie od-
dzielne izby: architektów oraz inżynierów 

1  Prezes Zarządu Głównego PZITB w latach 1993–1999, członek Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa (2001–2002), przewodniczący 
Międzystowarzyszeniowego Komitetu Założycielskiego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (1999–2002), organizator oraz pierwszy 
przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2002–2010), członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
(2002–2010).
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budownictwa (później dopisali jeszcze 
urbanistów).

W  międzyczasie wszystkie samo-
rządy zawodowe uzyskały solidne umo-
cowanie prawne w postaci art. 17 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
która weszła w życie 17 października 
1997 r.: W drodze ustawy można tworzyć 
samorządy zawodowe, reprezentujące 
osoby wykonujące zawody zaufania pu-
blicznego i sprawujące pieczę nad należy-
tym wykonywaniem tych zawodów w gra-
nicach interesu publicznego i  dla jego 
ochrony [1].

Wydaje się, że warto przytoczyć se-
kwencję wydarzeń, które w rezultacie do-
prowadziły do utworzenia naszego samo-
rządu zawodowego:
 26 października 2000 r. Sejm RP III ka-
dencji przyjął ustawę o samorządach za-
wodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. Zgodnie 
z procedurą legislacyjną została ona skie-
rowana do Senatu RP IV kadencji, który 
24 listopada 2000 r. przyjął uchwałę 
w sprawie tej ustawy, wprowadzając do jej 
tekstu 61 poprawek.
 15 grudnia 2000 r. Sejm RP – po przyję-
ciu 60 senackich poprawek i odrzuceniu 
jednej – ponownie uchwalił ustawę o sa-
morządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa oraz urbanistów, 
a 8 stycznia 2001 r. Prezydent RP ten akt 
prawny podpisał.
 24 stycznia 2001 r. ustawa została opu-
blikowana w Dzienniku Ustaw RP nr 5 
pod pozycją 42, a wejść w życie miała po 
upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 
(tzn. od 25 stycznia 2002 r.), z wyjątkiem 
art. 61, dla którego przewidziano stan-
dardowy, 14-dniowy okres vacatio legis. 
Artykuł ten wszedł zatem w życie 8 lu-
tego 2001 r. i stanowił, że ministrowie 
właściwi do spraw architektury i budow-
nictwa oraz gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej – po zasięgnięciu opinii 
stowarzyszeń zawodowych i naukowo- 
-technicznych – w terminie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia ustawy (tzn. do 
24  lipca 2001 r.) powołają komitety  
organizacyjne izb: architektów, inżynie-

rów budownictwa oraz urbanistów, za-
pewnią środki na ich działanie oraz za-
twierdzą koszty działania tych komi- 
tetów, których zadaniem było:
1) opracowanie projektów regulaminów 
pierwszych krajowych zjazdów izb oraz re-
gulaminów wyborów delegatów na te 
zjazdy;
2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib okrę-
gowych izb;
3) zwołanie pierwszych zjazdów okręgo-
wych izb oraz krajowych zjazdów izb 
w terminie jednego roku od dnia wejścia 
w życie ustawy.
 29 maja 2001 r. Minister Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa podpisał Za-
rządzenie w sprawie powołania Komitetu 
Organizacyjnego Izby Inżynierów Budow-
nictwa oraz wręczył nominacje 14 człon-
kom tego komitetu, jak również 10 człon-
kom Komitetu Organizacyjnego Izby 
Architektów. Do naszego komitetu mini-
ster powołał 4 osoby oddelegowane przez 
Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz po 2 osoby oddelego-
wane przez:
– Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techni-
ków Sanitarnych,
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji,
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych.
 17 stycznia 2002 r. Sejm RP IV kaden-
cji – w nowym składzie po wyborach, 
które odbyły się rok wcześniej – przyjął 
ustawę o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów, w której 
m.in. termin zwołania pierwszych zjaz-
dów okręgowych izb oraz krajowych 
zjazdów izb został przedłużony do 
31 grudnia 2002 r. Zgodnie z procedurą 
legislacyjną ustawa ta została skierowana 
do Senatu RP V kadencji.
 25 stycznia 2002 r. w całości weszła 
w życie ustawa z 15 grudnia 2000 r. o sa-
morządach zawodowych architektów , in-
żynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U. nr 5 z  2001 r., poz. 42) i  tym  
samym został zniesiony dotychczas  

obowiązujący stan prawny w  zakresie  
wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (a nowego 
jeszcze nie było!).
 7 lutego 2002 r. Senat RP V kadencji 
przyjął uchwałę w  sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów, wprowadzając 
jedną poprawkę.
 15 lutego 2002 r. Sejm RP przyjął se-
nacką poprawkę i  ponownie uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, a Prezydent 
RP wkrótce ją podpisał.
 16 marca 2002 r. ukazał się numer 23. 
Dziennika Ustaw RP, w którym pod po-
zycją 221 została opublikowana wspom- 
niana ustawa z terminem wejścia w ży-
cie 31 marca 2002 r. Natomiast w dniu 
ogłoszenia – z mocą obowiązującą od 
25 stycznia 2002 r. – wszedł w życie za-
pis przedłużający dotychczasowy stan 
prawny dotyczący wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Na mocy tego przepisu zo-
stał przesunięty i zarazem zróżnicowany 
termin wejścia w życie całości ustawy 
z 15 grudnia 2000 r. o samorządach za-
wodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. Nowy ter-
min został określony na 3 miesiące 
liczone od dnia zwołania pierwszych 
zjazdów okręgowych izb i  krajowych 
zjazdów izb. Ponadto ustawa wprowa-
dziła szereg zmian w art. 61 określają-
cym zadania komitetów organizacyjnych 
izb.

Od 16 marca do 26 czerwca 2002 r. od-
były się pierwsze zjazdy założycielskie 
okręgowych izb inżynierów budownictwa 
w miastach, które Komitet Organizacyjny 
Izby Inżynierów Budownictwa ustalił jako 
ich siedziby:
– 16 marca 2002 r. w Rzeszowie,
– 23 marca 2002 r. w Łodzi oraz w Gorzo-
wie Wlkp.,
– 13 kwietnia 2002 r. w Warszawie,
– 20 kwietnia 2002 r. w Bydgoszczy,
– 6 maja 2002 r. w Lublinie,
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– 16 maja 2002 r. w Olsztynie,
– 18 maja 2002 r. w Poznaniu  
oraz w Szczecinie,
– 22 maja 2002 r. we Wrocławiu,
– 28 maja 2002 r. w Opolu,
– 1 czerwca 2002 r. w Kielcach,
– 15 czerwca 2002 r. w Gdańsku,
– 17 czerwca 2002 r. w Katowicach,
– 21 czerwca 2002 r. w Białymstoku,
– 26 czerwca 2002 r. w Krakowie.
 27–28 września 2002 r. w Warszawie ob-
radował I Krajowy Zjazd Izby Inżynierów 
Budownictwa, podczas którego przyjęto 
podstawowe dokumenty, w  tym: statut 
oraz kodeks etyczny. Od tego czasu – na 
podstawie zapisu § 1. statutu – samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa 
używa nazwy Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa lub skrótu PIIB.

 28 grudnia 2002 r. weszła w życie w ca-
łości ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów, inżynie-
rów budownictwa oraz urbanistów. 
W konsekwencji od tego dnia prawo wy-
konywania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie przysługuje wyłącz-
nie osobom wpisanym na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego 
(cyt. z art. 6. ust. 1 [3]).

Ponieważ wówczas byłem zaanga-
żowany w tworzenie naszego samorządu, 
spróbuję podzielić się pewnymi spostrze-
żeniami, a  także przemyśleniami.  
Samorząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa rodził się przez kilka lat i to w bó-
lach, głównie legislacyjnych. Doszło  
nawet do sytuacji wręcz dramatycz- 
nej. Przez prawie dwa miesiące (od 
25.01.2002 r. do 16.03.2002 r.) osoby wy-
konujące samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie czyniły to niele-
galnie, czyli bezprawnie. A ponieważ nie 
było w tym ich winy, to większość nawet 

nie zdawała sobie z tego sprawy i wkrótce 
można było o tym zapomnieć, gdyż po 
16 marca 2002 r. poprzedni stan prawny 
został przywrócony, a okres „zawiesze-
nia” skasowany.

Od 29 maja 2001 r. natomiast pod 
przewodnictwem prof. Stanisława Kusia 
(1925–2020) pracował Komitet Organiza-
cyjny Izby Inżynierów Budownictwa, re-
alizując zadania, jakie nałożyła na niego 
ustawa. Nie obyło się jednak bez pewnych 
problemów. Finansowanie komitetu zała-
twiono przez nałożenie na przyszłych 
członków samorządu swoistej daniny 
w postaci wpisowego, które początkowo 
wynosiło 50, a później 100 zł.

Jedną z podstawowych decyzji komi-
tetu było określenie obszarów działania 
okręgowych izb inżynierów budownic-

twa oraz ich siedzib. Podjęto zatem 
uchwałę, że – uwzględniając podział te-
rytorialny naszego kraju – będzie funk-
cjonowało 16 okręgowych izb na obsza-
rach istniejących województw, a  ich 
siedzibami będą miejsca urzędowania 
wojewodów. Wydawałoby się, że ta lo-
giczna decyzja nie powinna była budzić 
żadnych wątpliwości, jednak została 
przyjęta z niezadowoleniem przez osoby 
z terenu Koszalina oraz Piotrkowa Try-
bunalskiego, które wcześniej postulowały 
powołanie okręgowych izb w tych wła-
śnie miastach. Na szczęście w  tych 
dwóch przypadkach potencjalny konflikt 
został zażegnany, a właściwie przerzu-
cony na barki poszczególnych okręgo-
wych izb, które zachowały się elegancko 
ustanawiając swoje ekspozytury w mia-
stach, które w 1995 r. utraciły status sto-
licy województwa.

Niestety, w województwie lubuskim 
problem ten stał się na tyle groźny, że zo-
stał zażegnany dopiero po kilku latach,  

po nałożeniu na pewne osoby drakoń-
skich kar dyscyplinarnych oraz po kilku 
rozprawach przed Sądem Okręgowym 
w Zielonej Górze.

Po roku działalności Komitetu Orga-
nizacyjnego Izby Inżynierów Budownic-
twa nastąpiło pewne zawirowanie, w wy-
niku którego od czerwca 2002 r. jego 
przewodniczącym został prof. Zbigniew 
Grabowski (1930–2019), a sekretarzem 
– mgr inż. Andrzej Orczykowski (1933 
–2013). I tak już pozostało przez trzy 
miesiące do I zjazdu, który obradował 
27–28 września 2002 r. w Warszawie.

Trzeba obiektywnie przyznać, że 
utworzenie samorządu zawodowego  
inżynierów budownictwa jest wielkim 
sukcesem, osiągniętym wbrew licznym 
przeszkodom. Protestowali nie tylko 
działacze i władze Naczelnej Organizacji 
Technicznej oraz Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich; bardzo wielu inżynie-
rów uważało, że nakłada się na nich  
dodatkowy podatek i utrudnia dostęp  
do wykonywania zawodu, a przy okazji 
utraci rację bytu PZITB.

Wielkość tego sukcesu wynika nie 
tylko stąd, że kadra techniczna budow-
nictwa jest jedynym środowiskiem „NOT
-owskim”, które ma swój samorząd za-
wodowy, lecz przede wszystkim z faktu, 
że zawód nasz został uznany za zawód 
zaufania publicznego. Co prawda wiele 
osób uważa, że stało się tak nieco na wy-
rost. Należy jednak przyznać, że stanowi 
to trudne wyzwanie dla każdego z nas, 
a także, że w tej materii będziemy mieli 
jako samorząd dużo do zrobienia jeszcze 
przez długie lata.

A tymczasem „rzeczywistość skrze-
czy”, bo co roku przychodzi nam praco-
wać w  labilnej sytuacji prawnej. Nie 
dość, że ciągle jest zmieniana ustawa  
– Prawo budowlane, to i ustawa samo-
rządowa [4] nie jest już taka sama jak ta 
z  2002 r. W  międzyczasie – z  dniem 
10 sierpnia 2014 r. – został zniesiony sa-
morząd zawodowy urbanistów, który, na-
wiasem mówiąc, był w sposób sztuczny 
podczepiony do samorządów zrzeszają-
cych osoby wykonujące samodzielne 

Wielkość naszego sukcesu wynika  
przede wszystkim z faktu,  

że zawód inżyniera budownictwa  
został uznany za zawód zaufania publicznego.
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funkcje techniczne w  budownictwie.  
Bo przecież projektowanie przestrzeni 
w skali regionalnej i lokalnej lub kiero-
wanie zespołem prowadzącym takie pro-
jektowanie niewiele ma wspólnego 
z działalnością związaną z koniecznością 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązywania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych (cyt. z art. 12 
ust. 1 ustawy [5]).

Mimo wszystko z optymizmem patrzę 
w przyszłość, bo mijające dwudziestolecie 
wykazało, że wychodziliśmy obronną ręką 
z różnych opresji, a stare przysłowie mówi, 
że „co Cię nie zabije, to Cię wzmocni”.  

Na pewno nie będzie łatwo, bo jest niemal 
pewne, że kolejni politycy będą ingerować 
w konstytucyjnie zagwarantowane kompe-
tencje samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, polegające na sprawowaniu 
pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufa-
nia publicznego. Należy jednak ufać, że 
będą szanować prawo, na którego straży stoi 
w tym przypadku orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 28 marca 2008 r., w któ-
rym zawarto explicite, że chociaż ustawo-
dawca ma prawo ograniczać kompetencje 
samorządów zawodowych, to ingerencja 
taka nie może przekreślać ich podstawo-
wych funkcji – pieczy nad wykonywaniem 
zawodu zaufania publicznego.  
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Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa 
odbywająca się cyklicznie od 1996 r. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców 
i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło tych trzech podmiotów. 

Nagroda Polskiej izby inżynierów budownictwa 

joanna karwat 

Uroczysta gala 25. edycji Ogólnopol-
skiego Otwartego Konkursu „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI 

wieku” miała miejsce 22 września br.  
na Zamku Królewskim w Warszawie. W tej 
edycji konkursu udział wzięło ponad 470  
inwestycji z całej Polski, z czego ponad 87  
zakwalifikowało się do finału. W ścisłej fina-
łowej czołówce znalazły się inwestycje repre-
zentujące większość regionów Polski.  

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
sprawująca patronat na konkursem w ju-
bileuszowej 25. edycji, przyznała nagrodę 
inwestycji: Budowa instalacji farmy foto-
woltaicznej na terenie lagun wyłączo- 
nych z eksploatacji oczyszczalni ścieków  
przy ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim. Wyróżnienie odebrali: inwe-
stor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, wy-
konawca – MKL-BUD Sp. z o.o., Warszawa, 

podkreśla kompleksowe, proekologiczne po-
dejście do inwestycji, w którym istotnym jest 
zagospodarowywanie własnych odpadów. 
Należy podkreślić, że z racji specyfiki terenu 
nietypowy projekt oraz wykonanie posado-
wienia instalacji na płytach fundamento-
wych stały się wzorem do naśladowania dla 
innych, a uruchomiona przy obiekcie strefa 
edukacyjna uświadamiająca procesy oczysz-
czania ścieków pokazuje godną pochwały 
postawę inwestora.  

projektant – NEOnergetyka Sp. z o.o., War-
szawa. Nagrodę wręczyła Danuta Gawęcka, 
sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa, juror konkursu, 
dodając: Budowa instalacji farmy fotowol-
taicznej w sektorze oczyszczalni ścieków jest 
pomysłem szczególnie cennym z  uwagi  
na bardzo dużą energochłonność tego typu 
podmiotów. Wykorzystanie terenu dawnych 
lagun, gdzie wcześniej przez lata depono-
wane były osady ściekowe, tym bardziej 
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Samorząd zawodowy

W nowej rzeczywistości budowania cyfrowej sieci wzajemnych powiązań we wszystkich 
sektorach i dziedzinach gospodarki Stowarzyszenie BIM ma do odegrania ważną rolę.  
Pod wspólnym szyldem integruje ludzi, technologie i biznes. W swoich szeregach skupia 
ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania.  
Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy 
harmonogram rozwoju na najbliższe lata. 

aleksander Szerner 
CEO Stowarzyszenia BIM

Stowarzyszenie bim łączy ludzi i technologie 
w cyfrowym świecie

Stowarzyszenie BIM pierwotnie ist-
niało pod nazwą „Stowarzyszenie 
BIM dla polskiego budownictwa”,  

ale od 2021 r. rozszerzyło znacząco zakres 
swojej działalności, odpowiadając na po-
trzeby współczesnego świata. Stworzyło 
hub, w którym ludzie mogą wymieniać się 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie cyfro-
wych rozwiązań, ale także łączyć się bizne-
sowo. Stowarzyszenie promuje zrozumienie 
akronimu BIM jako Business Information 
Management w funkcjonowaniu i zarządza-
niu firmą oraz współpracy z partnerami biz-
nesowymi. BIM to zmiana sposobu myśle-
nia, mentalności i  kompleksowego 
cyfrowego podejścia do tego procesu przez 
wszystkich jej uczestników. Wiąże się to 

Cykl artykułów Komisji ds. BIM KR PIIB 

z koniecznością tworzenia nowoczesnej in-
frastruktury IT (Information Technology) 
oraz środowiska cyfrowego, które przyspie-
sza i optymalizuje wszystkie działania w fir-
mach. Takie podejście prowadzi do przej-
rzystości informacji pomiędzy stronami 
zaangażowanymi w dany proces inwesty-
cyjny, produkcyjny lub usługowy. 

Organizacja ma uporządkowaną struk-
turę oraz ukierunkowane cele rozwoju 
i działania biznesowe. Od wielu lat jest roz-

poznawalną marką na arenie Polski jak i za 
granicą. Z dorobkiem kilku lat efektywnego 
działania oraz bazą członków, którzy są eks-
pertami w swoich obszarach zawodowych, 
Stowarzyszenie BIM jest w stanie prezento-
wać cyfrowe rozwiązania poprzez warsztaty, 
artykuły i publikacje w mediach branżo-
wych oraz społecznościowych. Dorobek or-
ganizacji pozwala także na uczestniczenie 
w edukacji cyfrowej na uczelniach wyższych 
i w podmiotach biznesowych. 

zaSoby i komPeteNcje  
StowarzySzeNia bim
W ramach Stowarzyszenia BIM działają 
eksperci ze wszystkich branż gospodarki, 
m.in. budowlanej, logistycznej, prawnej, 
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ekonomicznej, przemysłowej oraz IT/tech-
nologii cyfrowych. Każdy z  członków 
i podmiotów biznesowych wnosi unika-
tową wiedzę, doświadczenie, umiejętności 
oraz know-how, budując w ten sposób po-
tencjał oraz zbiór kompetencji stowarzy-
szenia, a także pozycjonując je jako orga-
nizację pierwszego wyboru dla ekspertów 
i biznesu, działających w obszarze cyfrowej 
gospodarki.

Kompetencje i zasoby Stowarzyszenia 
BIM pozwalają na promowanie metodolo-
gii BIM oraz możliwości rozwoju techno-
logii cyfrowych jako przyszłego kierunku, 
w którym będą podążać podmioty pu-
bliczne i prywatne, poprzez m.in. działa-
nia edukacyjne, takie jak dedykowane  
webinaria w mediach społecznościowych 
oraz wstępne szkolenia prowadzone przez 
członków stowarzyszenia. 

ceLe StrategiczNe StowarzySzeNia bim
Stowarzyszenie BIM jest platformą, która 
zbudowana jest na sieci powiązań bizne-
sowych oraz umożliwia dzielenie się do-
świadczeniem i wiedzą pomiędzy jej człon-
kami. Jest podmiotem opiniotwórczym, 
który tworzy rekomendacje regulacji praw-
nych i propozycje rozwiązań cyfrowych, 
jak również bierze czynny udział w cyfro-
wych przemianach gospodarki.

Prowadzi statutową działalność bizne-
sową na rynku edukacyjnym i konsultingu, 
w oparciu o wiedzę i doświadczenie swo-
ich członków oraz korzystając z doświad-
czenia zewnętrznych ekspertów i podmio-
tów wspierających stowarzyszenie. 
Współpracuje z sektorem uczelni wyż-
szych w celu tworzenia i prowadzenia kie-
runków o metodyce BIM oraz rozwiąza-
niach cyfrowych, wspierając się wiedzą, 

doświadczeniem i kompetencjami człon-
ków oraz ekspertów zewnętrznych.

Misja Stowarzyszenia BIM, wizja oraz 
sprecyzowane działania biznesowe, eduka-
cyjne i cele strategiczne, a także szczegó-
łowy harmonogram rozwoju do roku 2023 
pozwolą organizacji podążać za szybkimi 
zmianami i budować nową rzeczywistość 
sieci wzajemnych powiązań w cyfrowym 
świecie. Stowarzyszenie BIM to świa-
doma, ucząca i rozwijająca się organiza-
cja, skupiająca praktyczną wiedzę swoich 
członków ze wszystkich obszarów gospo-
darki. Świadczą o tym rosnące kompeten-
cje jej członków, jak również liczba osób 
obserwujących stowarzyszenie w mediach 
społecznościowych oraz zwiększające się  
zainteresowanie nim mediów i  innych  
organizacji. Kontakt do Stowarzyszenia 
BIM: stowarzyszeniebim@plbim.org.

Artykuł jest trzecim z cyklu prezentacji organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. W kolejnym numerze miesięcznika  
zostanie zaprezentowane Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

W dobie szybkiego postępu cyfryzacji, również w procesie budowlanym, możliwość 
podpisywania dokumentów online i zawierania umów wirtualnie jest dużym ułatwieniem.

kwalifikowany podpis elektroniczny – opusty 
dla członków Piib

Oto zestawienie elektronicznych 
poświadczeń, które są aktualnie 
wykorzystywane w Polsce. Część 

z nich jest dostępna bezpłatnie. Usługi 
płatne członkowie PIIB mogą wykupić po 
preferencyjnych cenach. Obecnie możemy 
wyróżnić poniższe rodzaje podpisu elek-
tronicznego (e-podpisu):  
1. Zaawansowany podpis elektroniczny 
(BEZPŁATNY).
 Podpis osobisty – e-dowód. Prawdzi-
wość danych posiadacza podpisu po-
twierdza certyfikat podpisu osobistego, 
zawierający imię (imiona), nazwisko, 
obywatelstwo oraz numer PESEL. 
 Profil zaufany – podpis. To narzędzie, 
dzięki któremu można potwierdzić swoją 
tożsamość w systemach elektronicznej ad-

ministracji oraz podpisać dokument pod-
pisem zaufanym. Profil służy tylko do kon-
taktów z  administracją publiczną 
(urzędami, ministerstwami) i jest ważny 
przez 3 lata. Po upływie tego czasu można 
przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. 
Może go założyć każdy, kto ma numer  
PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych. 
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny 
(PŁATNY).

To podpis elektroniczny, który ma moc 
prawną podpisu własnoręcznego. Poświad-
czany jest za pomocą certyfikatu kwalifiko-
wanego, a więc certyfikatu umożliwiającego 
weryfikację osoby składającej podpis elek-
troniczny. W odróżnieniu od profilu zaufa-
nego, za pomocą podpisu kwalifikowanego 

można nie tylko załatwiać sprawy urzę-
dowe, ale także zawierać umowy na odle-
głość (bez konieczności składania podpisu 
odręcznie i operowania papierowymi wer-
sjami dokumentów), brać udział w aukcjach 
elektronicznych na platformach przetargo-
wych, podpisywać zlecenia płatnicze.

 Warto zwrócić uwagę, że wystawcami 
certyfikatu kwalifikowanego mogą być wy-
łącznie uprawnione do tego jednostki cer-
tyfikujące. W związku z tym Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa zawarła umowy 
z uprawnionymi jednostkami certyfikują-
cymi na sprzedaż członkom PIIB podpi-
sów kwalifikowanych w preferencyjnych 
cenach. Oferty poszczególnych firm znaj-
dują się na stronie internetowej PIIB w za-
kładce: DLA CZŁONKÓW/E-PODPIS.  
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Zmiany w nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

mgr inż. andrzej Falkowski 
przewodniczący Komisji  
Prawno-Regulaminowej  
Krajowej Rady PIIB

Na stronie RCL opublikowano po 
konsultacjach publicznych nowy 
projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 

2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa.  
Jeśli zostanie uchwalony w tej postaci, pro-
jekt wprowadzi do Prawa budowlanego 
kolejne rozwiązania związane z cyfryzacją 
w budownictwie, w tym przede wszystkim: 
 dziennik budowy w postaci elektronicz-
nej (system EDB) – przewiduje się, że od 
2 stycznia 2030 r. nie będzie już można wy-
stąpić o wydanie dziennika budowy w po-
staci papierowej;
 elektroniczną książkę obiektu budow-
lanego (system EKOB) – zakres pod-
miotów zobowiązanych do prowadze-
nia książki obiektu budowlanego nie 
zmieni się, ale właściciele lub zarządcy 
istniejących obiektów budowlanych będą 
musieli liczyć się z obowiązkiem zało-
żenia EKOB do 31 grudnia 2026 r., na-
tomiast dotychczasowe książki obiektu 
w postaci papierowej nadal będą zobo-
wiązani przechowywać przez okres ist-
nienia obiektu;

 centralny rejestr osób posiadających 
uprawnienia budowlane prowadzony w sys-
temie teleinformatycznym (system e-CRUB) 
– ma funkcjonować od 1 marca 2022 r., wy-
eliminuje obowiązek dołączania w różnych 
procedurach dokumentu uprawnień bu-
dowlanych oraz przynależności do izby sa-
morządu zawodowego. Osoby, które nabyły 
uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 
1995 r., co do których nie istnieje obowią-
zek wpisu do rejestru, będą mogły dobro-
wolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej 
komisji kwalifikacyjnej o wpis do e-CRUB.

Niektóre inne istotniejsze rozwiązania 
zawarte w projekcie ustawy:
 zmiana art. 36a ust. 6 w zakresie infor-
macji projektanta o nieistotnych zmia-
nach w PZT lub PAB, które nie będą już 
zamieszczane na projekcie, ale dołączane 
jako odrębny rysunek i opis do dokumen-
tacji budowy;
 przewiduje się wprowadzenie rozwią-
zania, o które PIIB postulowała jakiś czas 
temu, tj. Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego będzie mógł opublikować, do 
dobrowolnego stosowania, formularze in-
nych dokumentów niż obowiązujące wzory 

druków, co prawdopodobnie pozwoli wy-
eliminować rozbieżności co do wymagań 
poszczególnych organów odnośnie wzorów 
innych formularzy niż obowiązujące, stoso-
wanych w procedurach budowlanych;
 uzgodnienie projektu w postaci elektro-
nicznej przez rzeczoznawcę ppoż. będzie 
potwierdzane przez opatrzenie go kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym oraz 
dokumentem uzgodnienia, zwanym „kartą 
uzgodnienia”, który będzie stanowił załącz-
nik do projektu;
 w związku z wątpliwościami interpreta-
cyjnymi projekt ustawy precyzuje, że po-
zwolenie na budowę obiektu budowlanego 
może nie obejmować przyłączy, które są 
wymagane dla takiego obiektu, a podle-
gają procedurze zgłoszenia lub realizacji 
w oparciu o art. 29a;
 możliwość zatwierdzenia projektu za-
gospodarowania działki lub terenu oraz 
projektu architektoniczno-budowlanego 
w postaci elektronicznej przez organ AAB 
nie tylko poprzez opatrzenie ich kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, ale 
także podpisem zaufanym, podpisem oso-
bistym lub kwalifikowaną pieczęcią elek-
troniczną organu.

Mimo że w toku konsultacji publicz-
nych uwzględniono szereg postulatów, ja-
kie zgłosiła PIIB, to powróciło rozwiąza-
nie wadliwe, które w pierwotnym projekcie 
ustawy było sformułowane poprawnie.  

Prawo

cyfryzacja procedur w budownictwie 
i mniej formalności?
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14 października br. Sejm RP odrzucił senacki sprzeciw wobec ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 a tym samym zgodził się na budowę budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy  
do 70 m² bez pozwolenia na budowę oraz bez dziennika i kierownika budowy. 

Powierzchnia ta w praktyce do-
puszcza budowę najbardziej  
popularnej grupy budynków  

o powierzchni całkowitej ok. 140 m² bez 
należytej ochrony interesów sąsiadów  
takiej inwestycji.
1. Ustawa zawiera rozwiązania szkodliwe, 
gdyż wbrew powszechnej wiedzy, zawar-
tej również w strategicznych dokumentach 
rządowych o konieczności jak najszyb-
szego zahamowania kosztownego procesu 
rozlewania się miast, wprowadza dalsze 
ułatwienia w uzyskaniu decyzji o warun-
kach zabudowy (WZ). Narzuca ona bo-
wiem organom nierealne terminy wydania 
WZ, uniemożliwiające rzetelne przeprowa-
dzenie analizy urbanistycznej. Dotyczy to 
wszystkich obiektów, a nie tylko domów 
o powierzchni zabudowy do 70 m².
2. Ponadto zachęca nieprofesjonalnego in-
westora do znikomych oszczędności na za-
trudnieniu kierownika budowy, przy jed-
noczesnym przerzuceniu na niego szeregu 
obowiązków i ryzykownych oświadczeń:
 złożonego pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej, że planowana budowa jest 
prowadzona w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych – bez doprecy-
zowania tego przepisu, pomimo jego kar-
nego charakteru;

Chodzi mianowicie o uwzględnioną jedynie 
w części propozycję PIIB dotyczącą oświad-
czenia projektanta o możliwości podłącze-
nia projektowanego obiektu budowlanego 
do istniejącej sieci ciepłowniczej, tj. wyłącz-
nie w zakresie obiektów, które mają instala-
cje grzewcze (zgłaszane nam były przypadki, 
gdy organ AAB żądał takiego oświadczenia 
przy obiektach nieogrzewanych). Zrezy-
gnowano jednak z innego postulowanego 

przez izbę zapisu, mówiącego o tym, że jed-
nym z warunków obowiązku złożenia tego 
oświadczenia jest fakt istnienia sieci ciepłow-
niczej na terenie jednostki osadniczej. Była to 
propozycja PIIB wynikająca z bardzo dużej 
liczby zgłoszeń, gdzie żądano tego oświad-
czenia, mimo że w danej miejscowości nie 
ma sieci cieplnej. Niezrozumiały jest powód 
wykreślenia tego zapisu w sytuacji, gdy RCL 
wskazał, że pojęcie jednostki osadniczej jest 

zawarte w art. 2 pkt 1 ustawy o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjogra-
ficznych. W efekcie zapewne nadal będziemy 
mieli do czynienia z żądaniem dołączania 
tego oświadczenia w oczywistych przypad-
kach, gdzie brak jest sensu jego składania.

Tekst nowego projektu ustawy 
dostępny jest na: https://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/12345300/kata-
log/12777019#12777019  

domy o pow. zabudowy do 70 m²

 przyjęcia odpowiedzialność za kierowa-
nie budową;
 kompletności dokumentacji dołączonej 
do zgłoszenia;
 dokonania pomiarów powierzchni użyt-
kowej budynku po jego wybudowaniu, 
w sposób zgodny z przepisami rozporzą-
dzenia;
 zgodności wykonania budynku z projek-
tem budowlanym oraz przepisami tech-
niczno-budowlanymi (sic!).

Ustawa zostawia więc nieświado-
mego ryzyk inwestora samemu sobie, 
a  wręcz wprowadza go w  błąd, gdyż 
oświadczenie o  kompletności doku-
mentacji mogłoby mu sugerować, że nie 
musi dysponować przed rozpoczęciem 
budowy projektem technicznym, którego 
obowiązek sporządzenia ustawodawca 
wprowadził w ostatnich zmianach Prawa 
budowlanego. 
3. Zgodnie z ustawą organ przyjmujący 
zgłoszenie budowy takiego budynku nie 
ma prawa zgłosić sprzeciwu wobec ta-
kiego zgłoszenia, nawet w przypadku 

stwierdzenia, że zakres oddziaływania 
budynku wkracza na działki sąsiadów 
lub projekt został opracowany przez 
osoby nieposiadające odpowiednich 
uprawnień. Może co najwyżej, choć nie 
wynika to wprost z uchwalonych przez 
sejm przepisów, lecz wyjaśnień przed-
stawionych przed senackimi komisjami, 
zawiadomić powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego o nieprawidłowo-
ściach. Takie działanie organu wymaga-
łoby jednak wcześniejszego sprawdzenia 
przez niego dokumentacji, ale niestety ta 
sama ustawa uchyliła przepis dający or-
ganowi uprawnienia do takiej weryfika-
cji (art. 30 ust. 4b zdanie drugie).

Ustawa czeka teraz na podpis prezy-
denta, a po opublikowaniu w Dzienniku 
Ustaw będziemy obserwować skutki jej 
wprowadzenia w praktyce.  

mgr inż. andrzej Falkowski 
przewodniczący Komisji  
Prawno-Regulaminowej  

Krajowej Rady PIIB

WAŻNE: 
PIIB dwukrotnie kierowała do MRiT 
swoje uwagi do projektu uproszczeń. 
Dokumenty zostały opublikowane  
na stronie internetowej PIIB. Zbigniew 
Kledyński, prezes PIIB, mówił o tym 
również w swoim wystąpieniu 
na posiedzeniu komisji senackich 
6.10.2021 r.
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Problem opisu przedmiotu zamówienia 
przy udzielaniu zamówień na roboty 
budowlane – cz. i
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Nadal istnieją niespójności w przepisach Prawa zamówień publicznych  
i Prawa budowlanego.

mgr inż. jerzy dylewski
rzeczoznawca budowlany

Istnieją części ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych (PZP) dotyczące 
robót budowlanych, które prze-

kształcano w ciągu 27 lat już kilkakrot-
nie, doprowadzając w efekcie do tego, że 
są one już trudne nie tylko do przyjęcia, 
ale nawet do zrozumienia, w niektórych 
fragmentach ocierając się wręcz o grote-
skę. Przykładowo według Prawa budow-
lanego obiekt budowlany to:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy 

przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instala-
cjami zapewniającymi możliwość użyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych;

Definicja ta jest w miarę zrozumiała, 
ugruntowana tradycją (choć niespójna 
z przepisami dotyczącymi statystyki pu-
blicznej) i taka też była w PZP. Ale była, 
bo od 20 lutego 2013 r. pojawiła się już 
inna, którą utrzymano w nowej, obecnej 
wersji ustawy:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Prawo

5d) obiekcie budowlanym – należy 
przez to rozumieć wynik całości robót bu-
dowlanych w zakresie budownictwa lub in-
żynierii lądowej i wodnej, który może sa-
moistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 
techniczną.

Warto więc może w  tym miejscu 
rozważyć, jaką funkcję gospodarczą lub 
techniczną spełnia np. budynek siero-
cińca? Wydaje się, że oprócz socjalnej 
żadnej innej…

W Prawie budowlanym roboty budow-
lane zdefiniowano tak:

7) robotach budowlanych – należy 
przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budow-
lanego.
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4. Minister właściwy do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres i formę:

1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego
– mając na względzie rodzaj robót bu-

dowlanych, a także nazwy i kody Wspól-
nego Słownika Zamówień.

Jak widać, ówczesny minister wła-
ściwy do spraw budownictwa został tu 
już ustawowo zobligowany do określe-
nia, czym konkretnie są ta dokumentacja 
projektowa i te specyfikacje techniczne. 
Nie była to sprawa prosta, więc wypełnie-
nie zobowiązania ustawowego w ówcze-
snym Ministerstwie Infrastruktury trochę 
się przeciągnęło, ale w końcu 2 września 
2004 r. podpisane zostało rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego, a zaczęło ono obowiązy-
wać 2 października 2004 r., więc równo 
pół roku później niż przewidywała wpro-
wadzona 2 marca ustawa.

We wspomnianym rozporządzeniu 
w jego rozdziale nr 2, w § 3–11 sprecyzo-
wano zakres i formę tej dokumentacji, za-
czynając od § 3 i 4, stanowiących, że:

§ 3. Zakres dokumentacji projektowej 
ustala zamawiający, biorąc pod uwagę 
tryb udzielenia zamówienia publicznego 
oraz wymagania dotyczące postępowa-
nia poprzedzającego rozpoczęcie robót bu-
dowlanych wynikające z  ustawy z  dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.).  
– co, jak można zauważyć, w zasadzie mija 
się prawdą, jako że to nie zamawiający, ale 
właśnie to rozporządzenie ustaliło zakres 
tej dokumentacji projektowej dla trzech ni-
żej podanych przypadków:

§ 4. 1. Dokumentacja projektowa, słu-
żąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę, składa się w szczególności z:

TROCHĘ HISTORII
Minęło już 27 lat od wprowadzenia pierwszych polskich regulacji dotyczących 
zamówień publicznych – ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych. Weszła ona w życie 1 stycznia 1995 r. razem z już trzecią powojenną 
wersją ustawy – Prawo budowlane. I od razu zaczęły się kłopoty, bowiem te dwa 
akty prawne, choć są ściśle ze sobą powiązane, ukazują jednak pewne bardzo istotne 
kwestie z różnych punktów widzenia. I mimo upływu już ponad ćwierćwiecza, nie 
widać większych szans na zbliżenie, a rozbieżności stają się wręcz coraz większe.
Pierwsza ustawa zamówieniowa uchwalona w 1994 r. w stosunku do obecnego, 
rozdętego zdecydowanie ponad miarę, aktualnego tekstu Prawa zamówień 
publicznych, uchwalonego we wrześniu 2019 r., była wręcz wzorem logiki, prostoty 
i przede wszystkim zdrowego rozsądku. Opisowi przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane poświęcone było wówczas w pierwszej wersji przepisów zaledwie 2,5 
linijki tekstu w art. 35, ust. 2: zamawiający obowiązany jest w odniesieniu do robót 
budowlanych posiadać dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys 
inwestorski, a w ust. 3 tego artykułu zobowiązano Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego metody 
oraz podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Następnie zaczęto przepisy komplikować. Pierwsza wersja ustawy zaczęła szybko 
być zmieniana we wprowadzanych kolejnych nowelizacjach, niektórych zresztą 
bardzo sensownych, np. w lecie 1995 r. wprowadzono dolny próg jej stosowania 
(wtedy było to 1000 ECU). 
Jesienią 1997 r. właściwie wszystkie błędy tzw. wieku młodzieńczego zostały 
z ustawy już usunięte, a ówczesny zapis dotyczący kwestii opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, przeniesiony z 35. do 17. artykułu stanowił, że 
opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane są dokumentacja projektowa 
wymagana odrębnymi przepisami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Nadal jednak wówczas ani nie sprecyzowano, czym właściwie jest ta 
dokumentacja projektowa, ani też jaką postać i zawartość mają mieć wymienione 
w przepisie specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru robót budowlanych, 
jak również nawet nie przewidziano choćby możliwości wydania w tej kwestii 
stosownego przepisu wykonawczego. Można było zatem przyjąć, że wymaganą 
odrębnymi przepisami dokumentacją jest projekt budowlany jako rzeczywiście 
jedyne opracowanie projektowe, o jakim mówiły ustawa – Prawo budowlane i jej 
akty wykonawcze. A przy pewnej dozie nagięcia interpretacyjnego twierdzić także, 
że specyfikacją techniczną jest opis techniczny z tego projektu, może ewentualnie 
uzupełniony o kilka światłych uwag typu:
• wszystkie roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym tego projektu należy 
wykonać ściśle według rozwiązań podanych w tym projekcie, przy przestrzeganiu 
przepisów techniczno-budowlanych i stosownych Polskich Norm;
• przy prowadzeniu robót należy rygorystycznie przestrzegać obowiązujących 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• wszystkie wbudowywane w trakcie robót wyroby i materiały muszą mieć aktualne 
dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie;
• w przypadku wątpliwości co do rozwiązań projektowych należy bezzwłocznie 
zawiadomić nadzór autorski itp. 

I tak też było w PZP. Ale po 20 lutym 
2013 r. pojawiła się nowa definicja, obec-
nie jeszcze raz zmieniona, odnosząca się 
do klasyfikacji NACE, według której ty-
powa usługa, jaką jest wynajem sprzętu, 
stała się robotą budowlaną, budynek 
przestał być obiektem, nobilitowano 
(wymieniając wprost) gięcie stali, de-
precjonując tym samym jej prostowanie 
oraz cięcie (poprzez niewymienienie), 
a budowa prywatnego basenu stała się 
robotą wykończeniową.

W omawianej materii opisu przedmiotu  
zamówienia na roboty budowlane 29 stycz-
nia i 2 marca 2004 r. skomplikowano proste 
rozwiązania, uchwalając, a potem wprowa-
dzając w życie Prawo zamówień publicz-
nych. Dotyczący tych zagadnień art. 31 no-
wego ówczesnego PZP miał postać:

Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przed-
miot zamówienia na roboty budowlane za 
pomocą dokumentacji projektowej oraz spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. (…)
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1) projektu budowlanego w zakresie 
uwzględniającym specyfikę robót budow-
lanych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, 
o którym mowa w § 5;

3) przedmiaru robót w zakresie, o któ-
rym mowa w § 6;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów.

2. Dokumentacja projektowa, służąca 
do opisu przedmiotu zamówienia na wyko-
nanie robót budowlanych, dla których nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę, składa się w szczególności z:

1) planów, rysunków lub innych doku-
mentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót budow-
lanych podstawowych oraz uwarunkowań 
i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót w zakresie, o któ-
rym mowa w § 6;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień 
i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

3. Jeśli zamówienie na roboty budow-
lane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzie-
lane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub 
w istotnych postanowieniach umowy przy-
jęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, 
dokumentacja projektowa może nie obej-
mować przedmiaru robót.

Pomijam tu dalszą część archiwal-
nego rozporządzenia, proszę mi jednak 
wierzyć, że w jego treści nic się w ciągu 
17,5 roku nie zmieniło (poza numerem 
Dziennika Ustaw przywołanego przy 
Prawie budowlanym w ust. 3). Nie na-
stąpiły także żadne zmiany w treści roz-
działu 3 rozporządzenia, dotyczącego 
specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

Skoro przez tyle czasu nie było po-
trzeby zmian, to może warto przyjąć, że 
przepis sprawdził się w praktyce i nie 
powinno się wprowadzać w nim istot-
nych modyfikacji? Można byłoby przy-
jąć taki tok rozumowania, jednak z pew-
nym „ale”. Otóż od 19 września 2020 r. 
dość znacznie zmieniło się Prawo bu-
dowlane. Dotychczasowy projekt budow-
lany, niezbędny do załączenia do wnio-
sku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz do niektórych (obecnie już 
6) zgłoszeń, składający się podstawowo 
z dwóch części – projektu zagospodaro-
wania działki lub terenu i projektu ar-
chitektoniczno-budowlanego, został po-
dzielony na trzy części. Dwie pierwsze 
zachowały dotychczasowe nazwy (choć 
nie zawartość), pojawiła się natomiast 
część trzecia – projekt techniczny. Za-
wartość merytoryczną wszystkich czę-
ści nowego projektu podaje rozporządze-
nie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r., już raz zresztą znacznie znowe-
lizowane w  rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i  Technologii z  dnia 
25 czerwca 2021 r. w związku z postę-
pującą elektronizacją postępowań ad-
ministracyjnych dotyczących procesu 
budowlanego. I niemal natychmiast po-
jawił się problem związany z  tym, że 
projekt techniczny nie będzie składany  

do organu administracji architektonicz-
no-budowlanej wraz z wnioskiem o wy-
danie pozwolenia na budowę, bowiem 
znowelizowane Prawo budowlane prze-
widuje jedynie obowiązek jego opraco-
wania przed rozpoczęciem samej reali-
zacji robót (a i tak praktyka zweryfikuje 
skuteczność tego obowiązku). A jeśli na-
wet działający w myśl przepisów inwe-
stor tego obowiązku dotrzyma, to i tak 

moment ten, siłą rzeczy, nastąpi już po 
zakończeniu procedury zamówieniowej 
związanej z wyborem wykonawcy robót.

Zastanówmy się, jaka jest wzajemna 
relacja pomiędzy obecnym projektem 
wykonawczym wymienionym w zamó-
wieniowym rozporządzeniu o  doku-
mentacji projektowej a nowym projek-
tem technicznym? Na etapie konsultacji 
publicznych przed uchwaleniem zmian 
Prawa budowlanego Polska Izba Inży-
nierów Budownictwa kilkakrotnie po-
stulowała, aby były to tożsame opra-
cowania, a projekt techniczny nazwać 
wprost projektem wykonawczym. Sta-
nowisko resortu (zamieszczone w „In-
żynierze Budownictwa” nr 4/2020) było 
jednak nieugięte – są to odrębne opra-
cowania, różniące się zakresem i celami, 
jakie przed nimi stoją. I jak się wydaje, 
jest w nim spora doza słuszności, ale na 
osi czasu przestaje się to układać w lo-
giczną kolejność.

Najpierw bowiem mają powstać dwie 
pierwsze części nowego projektu budow-
lanego: zagospodarowania działki lub te-
renu oraz architektoniczno-budowlany 
(natomiast projektu technicznego nie na-
leży zamawiać, gdyż w przypadku braku 
uzyskania pozwolenia na budowę będzie 
się to ocierać wręcz o naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych). Potem 
trzeba się postarać o pozwolenie na bu-
dowę, następnie odbywa się postępo-
wanie zamówieniowe na wybór wyko-
nawcy (m.in. obowiązek przygotowania 
projektu wykonawczego i przedmiaru 
robót), podpisywana jest umowa z wy-
konawcą i dopiero przed rozpoczęciem 
robót sporządza się projekt techniczny, 
czyli opracowanie, które nie może już 
siłą rzeczy różnić się w  szczegółach 
rozwiązań technicznych od projektu  
wykonawczego.

Dla znacznej części inwestorów pu-
blicznych będzie to trudne do zrozumie-
nia i akceptacji – z trzech stadiów projek-
towania zrobiły się cztery.  

Istnieją części PZP dotyczące robót budowlanych, 
które przekształcano już kilkakrotnie, 

doprowadzając do tego, że są one już trudne  
nie tylko do przyjęcia, ale i zrozumienia.
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największym problemem części 
wspólnych na osiedlu staje się czę-
sto umiejętne wkomponowanie kon-

tenerów na odpady. Zabierają mnóstwo 
miejsca, źle wyglądają, brzydko pachną, 
a jednocześnie są niezbędne – nie da się 
z nich zrezygnować. Na szczęście na rynku 
dostępny jest produkt, który może pomóc 
rozwiązać te problemy.

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 r. 
pobite zostaną kolejne rekordy na rynku 
mieszkaniowym. Jak wynika z danych ze-
branych przez GUS, w ciągu pierwszego 
półrocza br. oddano do użytku aż 123 497 
mieszkań – to o 2,3% więcej niż w analo-
gicznym okresie w  roku poprzednim. 
Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
tego roku rozpoczęto budowę 170 489 
mieszkań – to aż o 40,1% więcej niż rok 
wcześniej!

Warto jednak pamiętać, że ogromna 
ilość mieszkań oznacza również ogromną 
ilość śmieci, które trzeba gdzieś składo-
wać. Stanowi to spore wyzwanie – choć 
tradycyjne kontenery są duże (zazwyczaj 
120, 240 lub 1100 litrów pojemności), to 
i tak bardzo szybko zapełniają się i wyma-
gają częstego opróżniania. – Wiaty śmiet-
nikowe zajmują aż do 24 m² przestrzeni. 
Osobny problem to funkcjonalność i es-
tetyka kontenerów: mamy np. trzy czarne, 
niepodpisane w żaden sposób pojemniki, 
skąd zatem wiedzieć, do którego wrzucić 
jaki rodzaj odpadów? Oprócz tego system 
zamykania (lub jego brak) umożliwia do-
stanie się do środka gryzoniom, robac-
twu, a nawet drobnym zwierzętom, co 
sprzyja rozprzestrzenianiu bakterii. Taki 
stan rzeczy wpływa na ogólną ocenę prze-
strzeni mieszkalnej i może odstraszać po-

Fiński system głębokiego składowania odpadów
Od kilku lat rynek mieszkaniowy w Polsce przeżywa nieustający boom: kolejne osiedla powstają jak grzyby  
po deszczu, a popyt i tak ciągle przewyższa podaż. Należy jednak pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie klienci biorą pod uwagę nie tylko zalety swojego przyszłego mieszkania, ale także lokalizację  
czy jakość przestrzeni wspólnych. 

molok Polska Piotr Kamiński, piotr.kaminski@molok.com, tel. 608 412 500, Marek Habrych,  
marek.habrych@molok.com, tel. 601 284 773, www.molok.com/pl

tencjalnych nowych właścicieli mieszkań 
– tłumaczy Marek Habrych, przedstawi-
ciel firmy Molok w Polsce.

Jak wynika z sondażu przeprowadzo-
nego na początku sierpnia 2021 r. przez 
pracownię SW Research na reprezentatyw-
nej próbie Polek i Polaków, aż 90% bada-
nych uważa, że segregacja odpadów w na-
szym kraju jest potrzebna. Jednak sporo 
jest wciąż do zrobienia – 80% ankietowa-
nych postuluje konieczność wprowadzenia 
rozwiązań ułatwiających segregację. Naj-
więcej, bo 50,3% osób wskazało koniecz-
ność bardziej intuicyjnego oznakowania 
kontenerów; 48,8% osób uważa, że proces 
segregacji powinien być prostszy; zaś 
37,9% badanych dostrzega potrzebę wyż-
szego poziomu czystości miejsca składo-
wania odpadów.

Odpowiedź na te postulaty stanowić 
mogą półpodziemne kontenery fińskiej 
firmy Molok. Ich koncepcja opiera się na 

tym, że tylko 1/3 kontenera widoczna 
jest nad ziemią, zaś 2/3 znajduje się pod 
powierzchnią ziemi. Pozwala to zgroma-
dzić bardzo dużą (10 000 litrów) ilość 
odpadów na maksymalnie małej (5 m²) 
przestrzeni. Dodatkowe zalety tego sys-
temu to naturalna kompresja odpadów, 
która maksymalizuje objętość oraz chłód 
ziemi minimalizujący nieprzyjemne za-
pachy. Solidna konstrukcja i przemy-
ślane zamknięcia wlotów do kontenerów 
chronią przed szkodnikami, a pokrywa 
z klapą wrzutową pozostaje czysta, za-
pewniając higieniczność i komfort ko-
rzystania. Kontenery Molok zachęcają 
także do segregacji odpadów jasnymi, 
czytelnymi oznakowaniami oraz eleganc-
kim i nowoczesnym designem, dzięki 
któremu wtapiają się w otoczenie. 

Więcej o produktach firmy Molok można 
przeczytać na: www.molok.com/pl.  
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Odpowiadając na pytania, przede wszystkim należy wyja-
śnić, że załącznik IV tabela 1 do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5, z późn. 
zm.) nie wyznacza zakresu wyrobów, które uważane są za wyroby 
budowlane. Tabela ta dotyczy bowiem wyłącznie wyznaczania 
przez państwa członkowskie zakresu upoważnienia jednostek 
ds. oceny technicznej, upoważnionych do wydawania europej-
skich ocen technicznych. W myśl bowiem art. 29 ust. 1 rozpo-
rządzenia państwa członkowskie mogą wyznaczyć działające 
na ich terytorium jednostki oceny technicznej, w szczególności 
dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w załącz-
niku IV tabela 1. Z powyższego określenia „w szczególności” 
wynika, że jednostki oceny technicznej mogą być wyznaczone 
i mogą wydawać europejskie oceny techniczne również dla  
wyrobów budowlanych spoza grup wyrobów wymienionych 
w załączniku IV tabela 1. 

Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że „wyrób budow-
lany” – stosownie do art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 
oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) – oznacza każdy wyrób lub 
zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwa-
łego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 

którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiek-
tów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań do-
tyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku 
I do ww. rozporządzenia).  

A zatem każdy wyrób, który spełnia kryteria określone w de-
finicji wyrobu budowlanego, jest wyrobem budowlanym w rozu-
mieniu przepisów o wyrobach budowlanych. Jednakże nie wszyst-
kie wyroby budowlane objęte są powyższymi regulacjami. 

Wymaganiom rozporządzenia (UE) nr 305/2011 podlegają 
bowiem wyłącznie wyroby budowlane objęte normami zhar-
monizowanymi w rozumieniu tego rozporządzenia i te wyroby, 
dla których wydane zostały europejskie oceny techniczne (na 
wniosek dobrowolnie złożony przez ich producenta). Dla wy-
robów takich ich producent, co do zasady, jest zobowiązany 
sporządzić deklarację właściwości użytkowych, jak również 
umieścić oznakowanie CE (zob. art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 2 rozpo-
rządzenia oraz art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych). 
Przy czym za normy zharmonizowane, w myśl art. 17 ust. 5 roz-
porządzenia (UE) nr 305/2011, należy obecnie uważać normy 
ujęte w wykazie odniesień do norm zharmonizowanych, opu-
blikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej: 
 komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 usta-
nawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do  

które elementy instalacji elektrycznej można zaliczyć  
w myśl ustawy do wyrobów budowlanych?
Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu materiałów  
budowlanych. 
Proszę o wyjaśnienie, czy zabudowywane na stałe w budynku elementy instalacji, np. elementy insta-
lacji elektrycznych jak: łączniki elektryczne świecznikowe; rury instalacyjne giętkie; system rur elek-
troinstalacyjnych do prowadzenia przewodów; puszki połączeniowe do stałych instalacji elektrycznych; 
czujniki ruchu; aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; kable i przewody elektryczne,  
są wyrobami budowlanymi w myśl ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzenia nr 305/2011?  
Spotkałem się z opinią, że z wyliczonych poniżej wyrobów, stanowiących elementy stałej instalacji  
budynku, do wyrobów budowlanych zaliczyć można jedynie kable i przewody elektryczne. Wynika  
to z załącznika IV do rozporządzenia nr 305/2011 – tab. 1 Grupy wyrobów i wymagania dotyczące  
jednostek ds. oceny technicznej (kod grupy 31 – kable zasilania, sterujące i komunikacyjne). 

Odpowiada dorota cabańska
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
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obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz.Urz. UE C 92 z 9 marca 2018 r., s.139),  
uaktualnionym  
 decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyro-
bów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.Urz. UE 
L 77 z 20 marca 2019 r. s. 80). 

Przykładem normy zharmonizowanej w rozumieniu rozpo-
rządzenia nr 305/2011 jest norma EN-50575:2014 Kable i prze-
wody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.  
Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowla-
nych o określonej klasie odporności pożarowej, wraz ze zmianą 
EN 50575:2014/A1:2016 (do zbioru Polskich Norm wprowadzone 
normami PN-EN 50575:2015-03 oraz PN-EN 50575:2015-03/
A1:2016-11). Zauważyć jednocześnie warto, że z oryginalnego 
tytułu tej normy (Power, control and communication cables 
– Cables for general applications in construction works sub-
ject to reaction to fire requirements) wynika, że dotyczy ona nie  
kabli o określonej klasie odporności pożarowej, lecz kabli o okre-
ślonej klasie reakcji na ogień.  

Również według tej normy określono (rozdz. 1) wymaga-
nia dotyczące reakcji na ogień, metody badań oraz oceny kabli 
i przewodów zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych 
stosowanych w obiektach budowlanych i podlegających wyma-
ganiom w zakresie reakcji na ogień. Kable i przewody objęte 
zakresem tej normy przeznaczone są do dostarczania energii 
elektrycznej i zastosowań komunikacyjnych w budynkach oraz 
innych obiektach w celu ograniczenia powstawania i rozprze-
strzeniania się ognia i dymu. Jednocześnie – co wymaga pod-
kreślenia – zgodnie z uwagą zawartą w rozdz. 1, norma ta nie 
zastępuje wymagań w zakresie właściwości elektrycznych, me-
chanicznych i środowiskowych, które są kluczowe dla wykaza-
nia zgodności z innymi normami/specyfikacjami dotyczącymi 
kabli i przewodów.  

Natomiast krajowym wymaganiom, obejmującym m.in. obo-
wiązek sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytko-
wych i umieszczenia znaku budowlanego, stosownie do art. 5 
ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, podlegają 
wyłącznie te wyroby budowlane, które spełniają jednocześnie 
wszystkie poniższe warunki: 
 nie podlegają wymaganiom rozporządzenia (UE) nr 305/2011 
(tj. nie są objęte w pełni normą zharmonizowaną w rozumieniu 
tego rozporządzenia ani uzyskaną dobrowolnie przez ich produ-
centa europejską oceną techniczną); 
 do obrotu są wprowadzane w Polsce lub są udostępniane na 
polskim rynku krajowym, a jednocześnie nie stanowią wyrobów 
budowlanych legalnie wprowadzonych do obrotu w innym pań-
stwie członkowskim lub Turcji, spełniających wymagania art. 5 
ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych; 

 zostały uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz.U. poz. 1966, z późn. zm.), który określa grupy wyro-
bów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej 
deklaracji właściwości użytkowych.

Spośród wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznych w załączniku nr 1 zostały uwzględnione te, które 
związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego. 

Na przykład w grupie wyrobów budowlanych lp. 10 Stałe 
urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnaliza-
cji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu 
oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne), m.in. zostały 
ujęte:  
 systemy sygnalizacji pożarowej – zestawy: zestawy sygnaliza-
cyjno-alarmowe, zestawy sygnalizacji pożarowej, systemy alar-
mowe, systemy transmisji alarmów pożarowych;  
 systemy sygnalizacji pożarowej – elementy składowe (okre-
ślone): m.in. czujki pożarowe, urządzenia sterujące i sygna-
lizujące, izolatory zwarć, źródła zasilania, urządzenia wejścia/ 
wyjścia, wyniesione wskaźniki zadziałania; 
 systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – elementy 
składowe (określone): m.in. urządzenia sterujące i sygnalizujące, 
źródła zasilania, siłowniki liniowe i siłowniki obrotowe;  
 systemy ewakuacyjne – zestawy (określone), m.in. systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
 systemy ewakuacyjne – elementy składowe (określone): 
m.in. urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania 
oprawy oświetleniowe do dynamicznego oświetlenia ewa- 
kuacyjnego;  
 przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy; 
 przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe: 
urządzenia uruchamiające, urządzenia sygnalizujące, urządze-
nia wykonawcze. 

Z kolei grupa wyrobów budowlanych lp. 37 Kable zasilające, 
sterujące i komunikacyjne obejmuje:  
 Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne, osłony 
do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunika-
cyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne) – jednak wyłącz-
nie te, które przeznaczone są do zastosowań podlegających wy-
maganiom w zakresie reakcji na ogień lub odporności ogniowej 
(przy czym sporządzana dla nich krajowa deklaracja właściwości 
użytkowych uwzględnia jedynie właściwości użytkowe dotyczące 
reakcji na ogień i/lub odporności ogniowej).  
 Zespoły kablowe (tj. kable zasilające, kable sterujące i kable ko-
munikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania 
i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożaro-
wej – jednak wyłącznie te, które przeznaczone są do zastosowań 
podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej.  
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rurociągi azbestocementowe 
w sieciach wodociągowych  
– cz. ii. 1: perspektywy ich wymiany
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Usuwanie rurociągów azbestocementowych z sieci wodociągowych prowadzi się w Polsce  
i na świecie, opierając się głównie na rachunku ekonomicznym uwzględniającym planowane 
inwestycje, modernizacje i rozwój sieci oraz koszty eksploatacji infrastruktury wodociągowej. 

prof. marian kwietniewski dr inż. jarosław chudzicki, prof. Pw

rury i kSztaŁtki azbeStocemeNtowe 
jako odPady NiebezPieczNe  
Rurociągi azbestocementowe zastępuje 
się rurami z innych materiałów, przede 
wszystkim przy okazji likwidacji ich 
uszkodzeń, których się nie naprawia. Na-
leży przy tym zauważyć, że uszkodzenia 
rur azbestocementowych mają zwykle po-
stać rozległych pęknięć, których wynikiem 
są duże straty wody oraz zagrożenie dla 
stabilności sąsiadującego z nimi uzbroje-
nia podziemnego. 

Usuwanie rur azbestocementowych  
ze środowiska gruntowego wiąże się z ko-

niecznością zachowania określonych zasad 
bezpieczeństwa w zakresie użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest 
[31]*, a w szczególności zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
[32]. Niezależnie od technologii wymiany 
rur azbestowych szczególnie należy prze-
strzegać następujących wymagań [31]:
 odspajanie materiałów należy wykony-
wać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcz-
nych lub wolnoobrotowych (w celu zmi-
nimalizowania pylenia bezpośrednio po 
ich odsłonięciu);

Technologie

 w technologii tradycyjnej wykopowej 
należy demontować całe wyroby, bez ich 
uszkodzenia. 

Aby zminimalizować emisję azbestu do 
środowiska, należy przed usunięciem lub 
demontażem elementy rur zwilżyć wodą 
i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 
cały czas pracy. W razie przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu 
azbestu w powietrzu konieczny jest mo-
nitoring powietrza, a zdemontowane ele-
menty należy zabezpieczać i gromadzić 
w wydzielonym miejscu.

Zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy nakłada na wykonawcę obowiązek 
m.in.:  

* Bibliografia zostanie zamieszczona w cz. II. 2 artykułu.
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 zapoznania pracowników bezpośrednio 
zatrudnionych przy pracach z wyrobami 
z azbestem lub ich przedstawicieli z pla-
nem prac, a szczególnie z wymogami do-
tyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed przystąpieniem do prac wyko-
nawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt 
właściwemu organowi nadzoru budow-
lanego i właściwemu inspektorowi pracy. 
A po zakończeniu robót powinien przedło-
żyć pisemne oświadczenie o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego z zachowaniem właści-
wych przepisów technicznych i  sanitar-
nych. Oświadczenie to wykonawca składa 
właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu 
lub zarządcy i ma obowiązek przechowywać 
przez co najmniej pięć lat [31].

W  myśl rozporządzenia [34] rury 
i kształtki zawierające azbest stają się 
odpadami niebezpiecznymi od mo-
mentu usunięcia ich z miejsca zamon-
towania. Jednocześnie zakwalifikowane 
są do katalogu odpadów niebezpiecznych 
wg następujących kodów: 17 06 (Grupa  
– Materiały izolacyjne oraz materiały 
konstrukcyjne zawierające azbest) oraz 
17 06 05 (Podgrupa – Materiały kon-
strukcyjne zawierające azbest). Kra-
jowe przepisy w tym zakresie [31, 35] są 
zgodne z dyrektywą [36] w sprawie od-
padów niebezpiecznych. 

Zaliczenie rur azbestocementowych 
do odpadów niebezpiecznych i koniecz-
ność ich usuwania niosą ze sobą dodat-
kowe obciążenia finansowe dla inwestora.  
Rosnące koszty są spowodowane m.in. 
tym, że [37, 38, 39]:
 przedsiębiorca, który wykonuje prace zwią-
zane z usuwaniem wyrobów azbestowych, 
powinien posiadać odpowiednie zezwole-
nia i certyfikaty, do uzyskania których musi 
się wykazać posiadaniem specjalistycznego 
sprzętu, środków i stosownych zabezpieczeń; 

 transport usuniętych z gruntu elementów 
rur wymaga zastosowania odpowiednich 
procedur i zachowania środków ostrożno-
ści zawartych m.in. w przepisach o przewo-
zie towarów niebezpiecznych; w szczególno-
ści transportowane odpady należy zwilżyć, 
zabezpieczyć folią i odpowiednio oznakować;
 usunięte rury azbestocementowe muszą 
być składowane na składowiskach odpadów 
niebezpiecznych lub na wydzielonych czę-
ściach składowisk innych niż niebezpieczne 
i obojętne, co wymaga dodatkowych opłat.

Należy zaznaczyć, że uaktualniony 
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009–2032 [26] dopuszcza pozo-
stawienie w gruncie elementów rurocią-
gów zawierających azbest, pod warunkiem  
że będą one zewidencjonowane w miej-
scowych planach zagospodarowania i do-
kumentacji danej nieruchomości. Stanowi-
sko takie jest uzasadnione w następujący 
sposób: Doświadczenia związane z usu-
waniem nawierzchni dróg oraz rur wodo-
ciągowych zawierających azbest wskazują 
na niekorzystny bilans strat i korzyści, za-
równo ekonomicznych, jak i ekologicznych. 
Proces usuwania tych wyrobów i transportu 
odpadów na składowiska jest wysoce kosz-
tochłonny i  powoduje – niewystępujące 
wcześniej w tych miejscach – zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowi-
ska. Program Oczyszczania Kraju z Azbe-

stu przewiduje też zmiany legislacyjne 
w zakresie najlepszych dostępnych tech-
nik (ang. BAT – Best Available Techniques) 
związanych z technologią unieszkodliwia-
nia odpadów, w tym również odpadów za-
wierających azbest. Nowe przepisy będą 
określać także standardy ochrony środo-
wiska w zakresie stopnia narażenia pra-
cowników na działanie pyłu azbestowego 
oraz zawartość włókien azbestu w sub-
stancjach powstających po przetwarzaniu  
odpadów azbestowych.  

Rury i kształtki zawierające azbest stają się 
odpadami niebezpiecznymi od momentu 
usunięcia ich z miejsca zamontowania.

 izolowania od otoczenia obszaru prac 
przez stosowanie osłon zabezpieczają-
cych przenikanie włókien azbestowych 
do środowiska;
 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem 
bezpiecznej odległości od traktów komu-
nikacyjnych dla pieszych, nie mniejszej 
niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabez-
pieczających;
 umieszczenia w strefie prac w widocz-
nym miejscu tablic informacyjnych o tre-
ści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, jeśli 
prace prowadzone są przy wyrobach za-
wierających krokidolit, treść powinna być 
następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem 
– krokidolitem”;
 zastosowania odpowiednich środków 
technicznych, które ograniczą do mini-
mum emisję azbestu do środowiska;
 codziennego usuwania ze strefy robót 
pozostałości pyłu azbestowego przy za-
stosowaniu metody czyszczenia na mo-
kro lub podciśnieniowego sprzętu od- 
kurzającego;
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Jakość powietrza w pomieszczeniach 
jest określana przez różne czynniki: 
fizyczne (wilgotność, temperatura 

itp.), biologiczne (pleśń, wirusy, bakte-
rie itp.) i chemiczne (lotne związki orga-
niczne, plastyfikatory, substancje zapa-
chowe itp.). Zdrowy klimat we wnętrzach 
powstaje w wyniku idealnego współdzia-
łania wszystkich tych czynników.

LePSze, oczySzczoNe Powietrze  
Na zlecenie Baumit niezależne instytuty 
naukowe przeprowadziły badania po-
równawcze, mające na celu sprawdze-
nie wpływu aktywnej mineralnej farby 
wewnętrznej Baumit IonitColor na stę-
żenie aerozoli mogących przenosić wi-
rusy w pomieszczeniach. Ściany dwóch 
identycznych lokali zostały pomalowane 
odpowiednio zwykłą farbą oraz Baumit 
IonitColor. Do obu pomieszczeń wpro-
wadzono tę samą ilość aerozoli i po 90 
minutach zmierzono poziom ich stęże-
nia. Stwierdzono, że stężenie aerozoli 
w lokalu z IonitColor było o 60% niż-

sze w porównaniu ze stężeniem w tym 
drugim. Ponadto pomiary wykazały, 
że stężenie pyłków oraz drobnego ku-
rzu w pomieszczeniu testowym pokry-
tym IonitColor zmniejszyło się znacznie 
szybciej niż w pomieszczeniu porów-
nawczym. Po 30 minutach ponad 90% 
pyłków uległo związaniu i  opadło na 
podłogę, a ilość kurzu redukowała się 
o połowę!

Na czym PoLega FeNomeN SyStemu 
baumit ioNit  
Najzdrowszy klimat możemy spotkać w le-
sie, w górach, nad morzem, jednak „mi-
strzem” w tej kategorii są wodospady. Prze-
bywanie w ich pobliżu oczyszcza drogi 
oddechowe, zmniejsza napięcie i uczucie 
stresu, a także wzmacnia układ odporno-
ściowy i poprawia funkcjonowanie płuc. 
To właśnie naturalne jony występujące 
w wysokim stężeniu sprawiają, że w tych 
miejscach powietrze jest najczystsze, a my 
oddychamy pełną piersią, odczuwając jego 
wyjątkową świeżość. 

System, który aktywnie oczyszcza powietrze
Obecnie nawet 90% czasu przebywamy w budynkach, dlatego jakość powietrza w nich panująca  
ma coraz większe znaczenie dla zdrowia. Badania wykazują, że może być ono nawet kilkukrotnie bardziej 
zanieczyszczone od tego na zewnątrz. 

baumit sp. z o.o. ul. Wyścigowa 56G, 53-112 Wrocław, tel. 71 358 25 00,  
www.baumit.com/ionitsystem

   
  

   
 

   
 

Duże krople spadają na 
ziemię na odległość 1-2 
metrów od mówiącego.

60% MNIEJ CZĄSTECZEK WIRUSÓW WE WNĘTRZU

ZE ZWYKŁĄ FARBĄ ŚCIENNĄ:
Aerozole i krople są rozprowadzane w pomieszczeniu 
podczas mówienia czy oddychania. W powietrzu 
mogą być wykrywane do 12 godzin!

Z FARBĄ BAUMIT IONIT PO 90 MIN.:
Stężenie aerozoli we wnętrzu z IonitColor jest do 60% 
niższe niż w pomieszczeniu pomalowanym zwykłą 
farbą ścienną. 

Baumit opracował system Ionit prze-
znaczony do wykończenia ścian we-
wnętrznych, który dzięki farbie IonitCo-
lor aktywnie i  stale generuje jony 
w powietrzu oraz za pomocą mas szpa-
chlowych IonitFino i IonitFinish utrzy-
muje wilgotność powietrza na optymal-
nym poziomie 40–60%.

iLoŚć joNów jeSt kLuczowa  
Im więcej naturalnych jonów w powie-
trzu, tym efekt świeżości jest bardziej 
odczuwalny. Standardowo w zamknię-
tych pomieszczeniach notuje się ni-
skie stężenia tych dobroczynnych czą-
steczek. Z optymalną sytuacją mamy do 
czynienia wówczas, gdy jest ich w po-
wietrzu przynajmniej 1000 na cm³.  
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Niestety, zwykle nie ma ich więcej niż 
250 na cm³, a w mieszkaniach zlokali-
zowanych w centrach miast ich liczba 
kształtuje się zazwyczaj poniżej 100 na 
cm³. Farba Baumit IonitColor dzięki 
specjalnemu surowcowi trwale wy-
twarzającemu jony pozwala zwiększyć 
ich stężenie we wnętrzach do poziomu 
2000–4000 na cm³, zapewniając jakość 
powierza porównywalną do tej w pobliżu 
wodospadów.

aktywNa waLka z aerozoLami  
Nawet najdrobniejsze aerozole, które 
przedostają się do powietrza podczas nor-
malnego oddychania i rozmawiania, są 
w stanie transportować substancje szko-
dliwe i wirusy. Duże kropelki, jakie po-
wstają w czasie kichania i kaszlu, szybko 
opadają na podłoże. Jednak cząsteczki cie-
czy, które uwalniają się podczas normal-
nego oddychania i mówienia, są tak małe, 
że potrafią unosić się w pomieszczeniu na-
wet przez 12 godzin. Wprawdzie rozmiar 
tych kropelek nie przekracza 5 mikrome-
trów, ale z uwagi na długi czas utrzymy-
wania się w powietrzu, mogą one powo-
dować problemy. 

Farba Baumit IonitColor, naśladując 
naturę, w przypadku niewystarczającej 
ilości jonów zwiększa ich stężenie w po-
wietrzu w  zamkniętych pomieszcze-
niach. Ta mineralna farba wewnętrzna 
przyczynia się do znacznego zwiększenia 
liczby naturalnych jonów, wydatnie po-
prawiając jakość powietrza. W powietrzu 
znajdują się cząsteczki wody. W momen-
cie kontaktu z pomalowaną powierzch-
nią pomieszczeń i zawartymi w farbie 
minerałami dochodzi do „naładowania” 
tych cząsteczek oraz ich przemiany 
w jony. Naukowcy udowodnili, że jony 
te działają na zanieczyszczenia jak natu-
ralny magnes. Są one w stanie wiązać 
drobny kurz, pyłki, a  nawet aerozole 
znajdujące się w powietrzu, powodując 
ich opadanie na podłoże. Im większe stę-
żenie jonów, tym więcej substancji szko-
dliwych mogą one wiązać.

ŁagodzeNie aLergii  
Fakt, że w pomieszczeniu, którego ściany 
zostały wykończone systemem Ionit, po 
30 minutach ilość pyłków zredukowana 
została aż o 90% jest szczególnie istot-
nym faktem dla alergików. Dzięki sys-
temowi zminimalizowane zostają takie 
reakcje alergiczne, jak nieżyt nosa czy 
podrażnienie oczu. 

SyStem kLuczem do SukceSu  
Badania naukowe potwierdziły, że dzięki 
połączeniu właściwości masy szpachlo-
wej regulującej wilgotność powietrza 
i mineralnej farby wewnętrznej Baumit 
IonitColor można zwiększyć stężenie 
jonów w pomieszczeniach. W ramach 
badań przy wilgotności powietrza wy-
noszącej 30% uzyskano stężenie na po-
ziomie 1400 jonów/cm³. Zwiększe-
nie wilgotności do 70% spowodowało 
również wzrost stężenia do poziomu  
4200 jonów/cm³. 

Obie masy szpachlowe – Baumit  
IonitFino jak i  IonitFinish pomagają 
utrzymać wysoki poziom wilgotności 
powietrza. Wraz z farbą Baumit IonitCo-
lor wyroby te stanowią klucz do dużej 
ilości jonów, a co za tym idzie do czy-
stego i świeżego powietrza. Aby farba ta 
mogła zadziałać w najbardziej optymalny 

sposób, konieczna jest odpowiednia wil-
gotność w pomieszczeniu. W celu uzy-
skania idealnej wartości wilgotności na 
poziomie 40–60%, firma Baumit opra-
cowała masy szpachlowe Baumit Ionit-
Finish oraz Baumit IonitFino do ścian 
betonowych, gipsowo-kartonowych oraz 
otynkowanych. Regulują one wilgotność 
we wnętrzach. Jej nadmiar jest magazy-
nowany, a następnie uwalniany, gdy po-
wietrze staje się zbyt suche. W ten spo-
sób system Ionit tworzy przyjemny 
i czysty klimat w pomieszczeniu.

ProSta obróbka  
Obróbka produktów nie jest skompliko-
wana. Wszystkie wyroby mają bowiem do-
skonałe właściwości sprzyjające odpowied-
niej aplikacji. Niemniej jednak ważne jest 
to, aby Baumit IonitFinish lub IonitFino 
nakładać w dwóch etapach, tak by uzyskać 
minimalną grubość warstwy szpachlowej 
1,5 mm. Warstwę farby Baumit IonitCo-
lor można nanosić wałkiem lub pędzlem, 
a jeśli wymaga tego sytuacja – także me-
todą natryskową Airless. Również w tym 
przypadku zaleca się dwukrotną aplika-
cję w celu zapewnienia pełnej skuteczno-
ści produktu. System można stosować za-
równo w nowo wznoszonych budynkach, 
jak i podczas prac remontowych.  
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rysy powierzchniowe w betonowych 
podłogach przemysłowych
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Rysy powierzchniowe nie stanowią zagrożenia dla trwałości i sposobu użytkowania 
posadzki, ale w przypadku nałożenia się dodatkowych niekorzystnych oddziaływań  
może postępować propagacja rys, a w ostateczności nastąpić awaria.

mgr inż. Piotr hajduk
Biuro Konstrukcyjno-Budowlane HAJDUK

Beton to najczęstszy materiał kon-
strukcyjny podłóg przemysło-
wych. Powstaje  ze zmieszania 

cementu, kruszywa grubego i drobnego 
oraz ewentualnych domieszek i dodat-
ków. Uzyskuje swoje właściwości wsku-
tek hydratacji cementu, a jego wytrzy-

małość rośnie z czasem. Niestety wadą 
materiału jest niska odporność na roz-
ciąganie, wynoszące około 10% wytrzy-
małości na ściskanie. Dlatego beton jest 
bardzo wrażliwy na wszelkie oddziaływa-
nia powodujące powstawanie sił rozciąga-
jących zarówno w młodym, jak i w beto-

rys. 1. Niebezpieczeństwo powstawania zarysowania w betonie

Technologie

nie stwardniałym. Widocznym efektem  
sytuacji, gdy naprężenia rozciągające 
przekroczą wytrzymałość, są rysy. 

Niebezpieczeństwo powstawania rys 
w betonie przedstawiono na rys. 1.

rodzaje ryS w PodŁogach  
PrzemySŁowych 
Rysy występujące w  podłogach prze-
mysłowych można sklasyfikować ze 
względu na ich miejsce występowania 
i kształt – rys. 2. 

Najczęściej występują rysy powierzch-
niowe i wskrośne. Pozostałe typy mogą się 
pojawić w szczególnych przypadkach.

W dalszej części artykułu omówiono 
przyczyny powstawania oraz sposoby za-
pobiegania rysom powierzchniowym, na-
tomiast informacje dotyczące pozosta-
łych typów zarysowań można znaleźć  
np. w  [1], [2], [9], [10].

Rysy powierzchniowe włoskowate 
(fot. 1) powstają podczas szybkiego 
ochładzania się i  w  czasie szybkiego 
wysychania nawierzchni, w pierwszych  
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rys. 3. Przebieg procesu związanego z ciepłem hydratacji [8]

rys. 2. klasyfikacja rys w podłogach przemysłowych

Fot. 1. rysy włoskowate

Fot. 2. rysy siatkowe

godzinach po wbudowaniu betonu. 
Główną przyczyną ich tworzenia się mogą 
być przeciągi lub wiatr. Wyglądem przypo-
minają pajęczynę lub stłuczone szkło. Bar-
dzo wrażliwe na ich powstawanie są betony 
o dużej ilości drobnych cząstek kruszywa 
z  dodatkami 0/0,125 mm − powyżej  
400 kg/m3. Rysy te są najczęściej wąskie 
i niezbyt głębokie. Ocenia się, że ich sze-
rokość zwykle nie przekracza 0,1 mm, 
z możliwością poszerzenia nie więcej niż  
o 0,05 mm, a głębokość wynosi od 1 do  
3 mm. Trudno je zaobserwować, gdy płyta 
jest w stanie suchym, ale są dobrze wi-
doczne, gdy nawierzchnia lekko prze-
schnie po wcześniejszym zmoczeniu. Płyta 
w miejscach rys schnie wolniej, dlatego są 
widoczne jako ciemniejsze miejsca. Rysy 
włoskowate, mimo że pogarszają estetyczny 
wygląd posadzki, nie stanowią zagrożenia 
dla jej trwałości i sposobu użytkowania. 
Często ich przyczyną jest zbyt intensywny 

proces zacierania górnej powierzchni po-
wodujący zbytnie przesuszenie.

Rysy powierzchniowe siatkowe (fot. 2) 
wyglądem przypominają sploty siatki. Za-
sadniczą przyczyną ich powstawania jest 
zbyt szybkie wysychanie nawierzchni. 
Wrażliwe na ich powstawanie są betony 
o dużej ilości wody − powyżej 180 kg/m3. 
Szerokość tych rys nie przekracza zwy-
kle 0,15−0,20 mm, głębokość wynosi do 
kilku milimetrów. W początkowym okresie 
użytkowania podłóg nie stanowią zagroże-
nia. Jednak z czasem, często pod wpływem 
dodatkowych oddziaływań, może dojść do 
rozszerzania się i pogłębiania tych rys, co 
często skutkuje powstaniem uszkodzeń 
w płycie nośnej.

Podczas twardnienia betonu należy 
się liczyć zarówno z występowaniem jego 
skurczu, jak również zachodzącymi reak-
cjami chemicznymi powodującymi wy-
twarzanie ciepła hydratacji. 

Skurcz powstaje bez udziału obciążeń 
zewnętrznych i bez zmiany temperatury. 
Jest zjawiskiem długotrwałym. Jego wpływ 
zależy m.in. od wymiarów elementu, 
względnej wilgotności otoczenia, składu 
betonu, sposobu betonowania i pielęgnacji. 
Wyróżnia się skurcz plastyczny i stward-
niałego betonu. Skurcz plastyczny może 
występować do 6 godzin od zarobienia 
mieszanki betonowej. Jest on efektem od-
sączania i odparowania wody z mieszanki 
betonowej. Jego skutkiem jest powstawa-
nie w młodym betonie rys powierzchnio-
wych i rys na przeszkodach ograniczają-
cych odkształcenia skurczowe zaczynu 
cementowego – większych ziarnach kru-
szywa, prętach zbrojenia. Skurcz stward-
niałego betonu jest wynikiem zmian obję-
tości spowodowanych utratą wilgotności 
przez stwardniały zaczyn cementowy. Wy-
stępuje od kilku tygodni do kilku miesięcy 
od czasu betonowania. Ten typ skurczu 
można podzielić na wilgotnościowy (zwią-
zany z wysychaniem betonu) i chemiczny 
(powstający w wyniku reakcji chemicznych 
w czasie twardnienia betonu, któremu to-
warzyszy ubytek wody). Skurcz wilgotno-
ściowy jest częściowo odwracalny w miarę 
nawilgacania betonu. 

Reakcje chemiczne powodujące hydra-
tację mogą spowodować wzrost tempera-
tury nawet do 30o. Badania wykazały, że 
temperatura betonu osiąga maksymalną 
wartość po 12−36 godzinach od czasu uło-
żenia mieszanki betonowej (rys. 3). 
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Na wielkość ciepła hydratacji wpływa typ 

oraz ilość cementu w betonie. Rozkład tem-
peratury w czasie jest uzależniony od loka-
lizacji nawierzchni, warunków meteorolo-
gicznych (i ewentualnie technologicznych), 
w jakich przebiega betonowanie, sposobu 
pielęgnacji i od temperatury wyjściowych 
składników do produkcji betonu.

Gdy temperatura otoczenia jest niż-
sza od betonowanej płyty podłogi, po-
wierzchnia zewnętrzna ochładza się 
szybciej niż warstwy wewnętrzne. Wy-
nikiem tego procesu są naprężenia roz-
ciągające, które wskutek jeszcze niewiel-
kiej wytrzymałości młodego betonu oraz 
przy występowaniu przeszkód uniemoż-
liwiających deformację płyty mogą pro-
wadzić do powstawania rys. Jeżeli do-
datkowo nawierzchnia nie jest właściwie 
chroniona – różnice temperatur zwięk-
szają się przez parowanie wody z po-
wierzchni płyty.

Przykład wadliwej pielęgnacji podłogi 
przemysłowej, gdzie obszar  niezabezpie-
czony uległ zbytniemu przesuszeniu, po-
kazano na fot. 3.

metody zaPobiegające  
PowStawaNiu ryS 
Istnieje wiele środków zaradczych pozwa-
lających na ograniczenie rys. Można wy-
różnić metody technologiczne, wykonaw-
cze i konstrukcyjne [7], [8],

Do sposobów technologicznych zali-
cza się:
 poprawny dobór rodzaju i zawartości ce-
mentu w 1 m3 betonu;
 minimalizowanie wskaźnika wody do ce-
mentu (W/C);
 odpowiednią recepturę betonu ograni-
czającą wzrost temperatur spowodowa-
nych ciepłem hydratacji;
 zastosowanie właściwego kruszywa 
przyczyniającego się do obniżenia skur-
czu (stosowanie kruszywa kwarcowego 
zamiast materiałów z  przewagą wap-
nia czy bazaltu oraz kruszywa łama-
nego zamiast żwiru) i taki jego dobór, 
żeby uziarnienie mieściło się w grani-
cach normowych krzywych „dobrego” 
uziarnienia;

Fot. 3. wadliwa pielęgnacja płyty 

 stosowanie dodatków do betonu mini-
malizujących skurcz;
 dodatek włókien polipropylenowych 
i stalowych;
 regulowanie temperatury wbudowywa-
nego betonu w sposób maksymalnie ogra-
niczający wpływ ciepła hydratacji.

Aby nie stosować niewspółmiernych 
środków do rzeczywistych wymogów, za-
leca się zamontowanie w płycie posadzki 
w środku i u jej spodu czujników tempera-
tur oraz bieżącą kontrolę występujących gra-
dientów z temperaturą na powierzchni płyty.

Sposoby wykonawcze to m.in.:
 staranny dobór firmy wykonawczej (ma-
jącej doświadczenie); 
 zaplanowanie procesu wykonawczego, 
w czasie gdy panują dogodne temperatury 
i korzystne warunki atmosferyczne;
 opracowanie i wdrożenie planu beto-
nowania adekwatnego do realizowanego 
przedsięwzięcia, podział obszaru robo-
czego na możliwe do bezproblemowego 
wykonania pola, zaplanowanie logistyki 
i transportu betonu na plac budowy, do-
bór i zastosowanie właściwego sprzętu;

tabl. 1. częściowe współczynniki bezpieczeństwa przy obliczaniu odkształceń [3]

częściowe współczynniki bezpieczeństwa 
przy obliczaniu odkształceń betonu

Lokalizacja  
HG HO HF

Sposób wykonania
AS AE AS AE AS AE

Naprężenia wywołane zmianami 
temperatur i skurczem γ

ct,S

1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4

Lokalizacja w trakcie wykonania płyty posadzki:
HG − wykonywanie i użytkowanie nawierzchni w zamkniętych pomieszczeniach,
HO − wykonywanie nawierzchni w hali niezabudowanej lub w miejscach, gdzie może być 
szczególnie narażona na wpływy atmosferyczne, np. w pobliżu drzwi dużych przeszkleń,
HF – wykonywanie i użytkowanie nawierzchni na wolnym powietrzu.
Sposób wykonania posadzki:
AS − standardowy – specjalnie modyfikowany skład betonu (w  ≤ 165 kg/m3), 
staranna ochrona podczas wbudowywania betonu w  zamkniętych pomieszczeniach, 
przeciwdziałanie szybkiemu podwyższeniu temperatury na powierzchni oraz 
zapobieganie wysychaniu, zabezpieczenie przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych, jak również przed ochłodzeniem wywołanym przeciągami 
i  wiatrem, natychmiastowe przystąpienie do pielęgnacji zapobiegającej utracie 
wilgoci przez zastosowanie np. natrysku środkami powłokotwórczymi oraz przykrycie 
posadzki, np. folią PVC; dwukrotnie wydłużony okres pielęgnacji w  porównaniu  
ze sposobem wymaganym wytycznymi DAfStb (tabl. 7.12 [3]).
AE – prosty, dobry skład betonu, występowanie standardowych temperatur podczas 
wykonywania nawierzchni w  otwartych, ale już zadaszonych halach, odstępy między 
dylatacjami nie większe niż 7,5 m, rozpoczęcie pielęgnacji zaraz po skończeniu 
betonowania posadzki, pielęgnacja betonu zgodnie z wytycznymi DAfStb.
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 pielęgnacja i ochrona, np. ochrona mło-
dego betonu przed zbyt szybkim oziębie-
niem i wysychaniem.

Wśród zabiegów konstrukcyjnych 
można wyróżnić:
 właściwe rozpoznanie podłoża grunto-
wego i zaprojektowanie odpowiednich pa-
rametrów jego warstw;

 stosowanie warstw poślizgowych mini-
malizujących powstawanie dodatkowych 
sił tarcia;
 zaprojektowanie koniecznych dylatacji, 
w miejscach gdzie są niezbędne i  zmini-
malizują powstawanie sił wewnętrznych 
w betonie;
 zaprojektowanie zbrojenia płyty w celu 

tabl. 2. Przykładowe wartości współczynnika βce(t) [3]

minimalizacji szerokości rozstawów i głę-
bokości rys, w przypadku gdy powstawa-
nie rys jest nieuniknione.

obLiczeNiowe SPrawdzeNie  
PrawdoPodobieńStwa wyStąPieNia 
ryS PowierzchNiowych 
Interesujący algorytm sprawdzenia możli-
wości wystąpienia rys powierzchniowych, 
przede wszystkim siatkowych, uwzględ-
niający powstawanie naprężeń wyni-
kłych ze zmian temperatury, zamiesz-
czono w pracy [4]. 

Bezpieczeństwo konstrukcji (w podłodze 
nie powstaną rysy powierzchniowe) jest za-
pewnione, gdy zostanie spełniony warunek:
                  σct(t)/fct,ff ≤ 1,0                   (1)

gdzie:
σct(t) – naprężenia rozciągające w zależ-

ności od wieku betonu,
fct,ff – wytrzymałość na rozciąganie 

w zależności od wieku betonu.

wiek betonu
współczynnik ßce(t) w zależności od rodzaju cementu

cem 32,5 N cem 32,5 r
cem 42,5 N cem 42,5 r

24 godziny 0,50 0,60 –

36 godzin 0,65 0,75 –

2 dni 0,75 0,80 0,85

3 dni 0,80 0,85 0,88

5 dni 0,85 0,90 0,92

7 dni 0,90 0,93 0,94

14 dni 0,95 0,97 0,98

28 dni 1,00 1,00 1,00

tabl. 3. Przykładowe różnice temperatur między wnętrzem i zewnętrzem płyty [3]

Lokalizacja i panujące  
warunki atmosferyczne

temperatura 
otoczenia

[oc]

temperatura 
wbudowywanego 

betonu
[oc]

zawartość cementu

300 kg/m3 360 kg/m3 300 kg/m3 360 kg/m3

cem iii/b 
32,5 N

cem ii/a 
35,5 r

różnica temperatur między wnętrzem  
a zewnętrzem płyty [k]

Zamknięte 
pomieszczenia

Brak przeciągów

10–20 15–20

8 10 10 12

Obszary w pobliżu 
drzwi i bram 12 14 13 16

Otwarte 
pomieszczenia 

(wiosna i jesień)

Bez słońca,  
bez wiatru

10–20 15–20

10 12 15 18

Możliwy wiatr  
(siła wiatru 3)1) 14 17 18 22

Otwarte 
pomieszczenia 

(lato)

Bez słońca,  
bez wiatru

15–25 20–25

14 17 18 22

Możliwy wiatr  
(siła wiatru 3)1) 18 21 23 27

Powierzchnie 
na wolnym 
powietrzu 

(wiosna i jesień)

Bez słońca,  
bez wiatru

10–20 15–20

10 12 15 18

Możliwy wiatr  
(siła wiatru 3)1) 12 14 17 20

Powierzchnie 
na wolnym 

powietrzu (lato)

Bez słońca,  
bez wiatru

15–25 20–25

14 17 18 22

Możliwy wiatr  
(siła wiatru 3)1) 18 21 23 27

1) Siła wiatru 3 odpowiada prędkości około 5 m/s = 18 km/h – przybliżona prędkość jazdy na rowerze, ruszają się liście i drobne gałązki.
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Wzór na naprężenia σct(t) można zapisać:

    σct(t) = γct,S·βTb·ψ·Ecm(t)·αT(t)·ΔTb   (2)
gdzie:
γct,S – częściowy współczynnik bez-

pieczeństwa dla naprężeń spowodowa-
nych zmianami temperatury i skurczem 
uzależniony od standardu wykonania płyty 
AS lub AE oraz jej lokalizacji HG, HO, HF, 
wg tabl. 1;

βTb – współczynnik uwzględniający 
rozkład temperatur w zależności od gru-
bości elementów, dla płyt o grubości do  
50 cm wynosi 0,5;

ψ – współczynnik redukujący naprę-
żenia, uwzględniający relaksację i peł-
zanie, dla płyt o  grubości do 30 cm  
wynosi 0,55;

Ecm(t) – moduł sprężystości młodego be-
tonu, uwzględniający konwersję modułu 
siecznego na styczny (wartość 1,05 we wzo-
rze 3) wg [6] i uwzględniający wiek betonu; 
można go obliczać ze wzoru 3.5 normy [5] 
lub z poniższej zależności:

       Ecm(t) = βcE(t)·1,05 Ecm   (3)
gdzie: 
Ecm – dla betonu klasy C20/25  

– 30 000 MPa, dla betonu klasy C25/30  
– 31 000 MPa, dla betonu klasy C30/37  
– 32 000 MPa (tabl. 3.1 normy [5]);

βcE(t) – współczynnik uwzględniający 
zmianę wartości modułu sprężystości 
w czasie wg tabl. 2;

αT(t) − współczynnik rozszerzalności 
cieplnej betonu w zależności od jego wieku:

αT(1d) ≅ 15·10-6/K – dla betonu po jed-
nym dniu, αT(1.5d) ≅ 14·10-6/K – dla betonu 
po półtora dnia, αT(2d ) ≅ 13·10-6/K – dla be-
tonu po dwóch dniach, αT(3d) ≅ 12·10-6/K  
– dla betonu po trzech dniach;

ΔTb – różnica temperatur między wnę-
trzem i zewnętrzem płyty – od 8 do 27o w za-
leżności od lokalizacji, wilgotności powie-
trza, temperatury wbudowywanego betonu, 
rodzaju i zawartości cementu, wg tabl. 3.

Wytrzymałość na rozciąganie w zależ-
ności od wieku betonu (fct,ff) można osza-
cować na podstawie zależności:
                fct,ff = βct·fctm(28d)                  (4)

gdzie: 
fctm(28d) – wytrzymałość betonu na rozcią-

ganie dla betonu klasy C20/25 – 2,2 MPa,  

dla betonu klasy C25/30 – 2,6 MPa,  
dla betonu klasy C30/37 – 2,9 MPa (wg 
tabl. 3.1 normy [5]); 

βct – współczynnik uwzględniający 
wzrost wytrzymałości w czasie, zależny 
od rodzaju zastosowanego cementu,  
wg tabl. 4.

PrzykŁady obLiczeNiowe 
Przykład 1

Sprawdzić prawdopodobieństwo po-
wstawania rys powierzchniowych w pły-
cie podłogi przemysłowej zlokalizowanej 
w zamkniętej hali, prace zostaną wykonane 
w jakości AS z betonu C25/30, przy zasto-
sowaniu cementu CEM III/B 32,5 N, za-
wartość cementu na 1 m3 betonu 340 kg, 
grubość płyty 20 cm, termin wykonywa-
nia prac wiosna.

Obliczenia wykonano dla czasu od za-
betonowania wynoszącego 24 godziny:
 częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
– γct,S = 1,0;
 współczynnik uwzględniający rozkład 
temperatur – βTb = 0,5;
 współczynnik redukujący napręże-
nia, uwzględniający relaksację i pełzanie  
– ψ = 0,55;
 współczynnik uwzględniający zmianę 
wartości modułu sprężystości w czasie  
– βcE(t) = 0,50;
 moduł sprężystości betonu C25/30  
– Ecm = 31 000 MPa;

 moduł sprężystości młodego betonu  
– Ecm(t) = 0,50·1,05·31 000 = 16 275 MPa;
 współczynnik rozszerzalności ciepl-
nej betonu w zależności od jego wieku  
– αT(t) = 15·10–6/K;
 różnica temperatur między wnętrzem 
i  zewnętrzem płyty dla ilości cementu  
340 kg/m3 – ΔTb = 10·340/360 = 9,44 K;
 współczynnik uwzględniający wzrost 
wytrzymałości w czasie – βct = 0,30;
 wytrzymałość betonu na rozciąganie na 
podstawie – fctm(28d) = 2,6 MPa.

Naprężenia rozciągające (σct(t)) po 24 
dniach wyniosą
σct(t) = 1,0·0,5·0,55·16 275·15·10–6·9,44  
= 0,63 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie betonu 
(fct,ff) po 24 godzinach wyniesie
fct,ff = 0,30·2,60 = 0,78 MPa

Bezpieczeństwo konstrukcji 
0,63/0,78 = 0,80 < 1,0

Rysy powierzchniowe nie wystąpią.
Przykład 2

Sprawdzić prawdopodobieństwo po-
wstawania rys powierzchniowych w płycie 
podłogi przemysłowej zlokalizowanej w po-
mieszczeniu, ale w rejonie bram, prace wy-
konane w jakości AS z betonu C25/30, przy 
zastosowaniu cementu CEM III/B 32,5 N, 
zawartość cementu na 1 m3 betonu 340 kg, 
grubość płyty 20 cm, termin wykonywania 
prac wiosna, dzień bezwietrzny niebo za-
chmurzone – brak słońca.

tabl. 4. Przykładowe wartości współczynnika ßct [3]

wiek betonu
[t]

fct,ff = ßct = fct,ff/fctm(28d)

cem 32,5 N cem 32,5 r
cem 42,5 N

24 godziny 0,30 0,45

36 godzin 0,42 0,56

2 dni 0,50 0,65

3 dni 0,58 0,72

5 dni 0,72 0,80

7 dni 0,80 0,85

14 dni 0,96 0,98

28 dni 1,00 1,00
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Obliczenia wykonano dla czasu od za-

betonowania wynoszącego 24 godziny:
 częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
– γct,S = 1,1;
 różnica temperatur między wnętrzem 
i  zewnętrzem płyty dla ilości cementu  
340 kg/m3 – ΔTb = 14·340/360 = 13,22 K.

Pozostałe dane są analogiczne jak 
w przykładzie 1.

Naprężenia rozciągające (σct(t)) po 24 
dniach wyniosą
σct(t) = 1,1·0,5·0,55·16 275·15·10–6·13,22 = 
0,97 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie betonu 
(fct,ff) po 24 godzinach wyniesie
fct,ff = 0,30·2,60 = 0,78 MPa

Bezpieczeństwo konstrukcji 
0,97/0,78 = 1,25 >1,0

Istnieje duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia zarysowania.
Przykład 3

Sprawdzić prawdopodobieństwo po-
wstawania rys powierzchniowych w pły-
cie podłogi przemysłowej na zewnątrz, 
prace wykonane w jakości AS z betonu 
C25/30, przy zastosowaniu cementu 
CEM III/B 32,5 N, zawartość cementu 
na 1 m3 betonu 340 kg, grubość płyty 
20 cm, termin wykonywania prac wio-
sna, dzień bezwietrzny, niebo zachmu-
rzone – brak słońca.

Obliczenia wykonano dla czasu od za-
betonowania wynoszącego 24 godziny:
 częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
– γct,S = 1,2;
 różnica temperatur między wnętrzem 
i  zewnętrzem płyty dla ilości cementu  
340 kg/m3 – ΔTb = 12·340/360 = 11,33 K.

Pozostałe dane są analogiczne jak 
w przykładzie 1.

Naprężenia rozciągające (σct(t)) po 24 
dniach wyniosą
σct(t) = 1,2·0,5·0,55·16 275·15·10–6·11,33 = 
0,91 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie betonu 
(fct,ff) po 24 godzinach wyniesie
fct,ff = 0,30·2,60 = 0,78 MPa

Bezpieczeństwo konstrukcji
0,91/0,78 = 1,17 > 1,0

Istnieje duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia rys.

Z przedstawionych trzech przykładów 
wynika, że jeżeli w czasie procesu wyko-
nywania podłóg przemysłowych nie zo-
staną popełnione poważne błędy, np. nie-
właściwa receptura betonu, przeciągi, 
niewłaściwa pielęgnacja, to w przypadku 
pomieszczeń zamkniętych rysy powierzch-
niowe nie powinny się pojawić. Dużo trud-
niej jest osiągnąć ten efekt dla nawierzchni 
zlokalizowanych na wolnym powietrzu 
lub pomieszczeniach w rejonie dużych 
otworów, gdzie dochodzi do dużo szyb-
szego schładzania się górnej powierzchni. 
Co ciekawe, nawet przyjmując częściowy 
współczynnik bezpieczeństwa równy 1,0 
– jak dla pomieszczeń w pełni zabezpie-
czonych – warunek prawdopodobieństwa 
wystąpienia rys w przykładzie 2 wyniesie 
1,14, a w przykładzie 3 – 0,98, czyli w naj-
lepszym przypadku na granicy bezpieczeń-
stwa. W tych miejscach bez dodatkowych 
zabiegów uzyskanie posadzki bez rys jest 
trudne, dlatego tak często można je zauwa-
żyć w wielu wykonanych podłogach.

Potwierdzeniem mogą być badania 
[2] prowadzone przez autora w czasie 
kilkunastu lat w czterdziestu obiektach 
wielkopowierzchniowych. Brak rys od-
notowano tylko w sześciu przypadkach, 
za każdym razem były to pomieszczenia 
w pełni zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi, o bardzo wysokiej ja-
kości prac wykonawczych i  starannej 
pielęgnacji.

Z analiz opublikowanych w [3] i [4] 
oraz powyższych przykładów oblicze-
niowych wynika, że przy różnicy tem-
peratur między zewnętrzem a wnętrzem 
płyty nieprzekraczającej 12o nie powinny 
wystąpić rysy. Przy gradiencie od 12 do 
15o prawdopodobieństwo jest znaczne, 
natomiast powyżej 15o – wystąpią co naj-
mniej rysy powierzchniowe.

PodSumowaNie 
Występowanie rys jest ściśle związane 
z naturą betonu. Na ogół nie da ich się zu-
pełnie wyeliminować. Koniecznie trzeba 
natomiast próbować je ograniczać do ta-
kich rozmiarów, aby nie wpływały na ob-
niżenie nośności, użyteczności i trwałości. 

Głównym powodem występowania 
rys powierzchniowych jest skurcz pla-
styczny spowodowany zbytnim wysusze-
niem powierzchni płyty w bezpośrednim 
okresie po jej zabetonowaniu oraz wpływ 
ciepła hydratacji cementu. Jeżeli wystąpią 
także przeciągi powstające w wyniku nie-
pełnego zamknięcia obiektu i dojdzie do 
zbyt późno rozpoczętej pielęgnacji, efekt 
w postaci siatki rys na powierzchni płyty 
jest nieunikniony. 

Na szczęście rysy powierzchniowe, 
mimo że pogarszają estetykę posadzki, 
nie stanowią zagrożenia dla jej trwało-
ści i sposobu eksploatacji. Natomiast nie 
wolno bagatelizować faktu, że w przy-
padku nałożenia się dodatkowych nie-
korzystnych oddziaływań, niewłaściwej 
eksploatacji czy ukrytych błędów kon-
strukcyjnych z czasem może postępować 
propagacja rys, a w ostateczności awarie 
podłogi przemysłowej.  
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PoLSkie Normy z zakreSu budowNictwa oPubLikowaNe we wrzeŚNiu 2021 r.

Lp. Numer referencyjny i tytuł normy Numer referencyjny 
normy zastępowanej* data publikacji kt**

1

PN-EN 16783:2017-06 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej – Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR),  
dotyczące wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ,  
do opracowania deklaracji środowiskowych wyrobu

– 27-09-2021 211

2

PN-EN 16809-1:2020-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej budynków – Wyroby formowane in situ z gra-
nulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych 
w postaci związanej – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej 
i luźnej przed zastosowaniem

– 28-09-2021 211

3

PN-EN 1793-6+A1:2021-09 wersja angielska

Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania właściwości 
akustycznych – Część 6: Charakterystyki wewnętrzne – Wartości izolacji 
akustycznej in situ w warunkach bezpośredniego pola akustycznego

PN-EN 1793-6:2018-08 02-09-2021 212

4

PN-EN ISO 9046:2021-09 wersja angielska

Kity stosowane w budynkach i budowlach – Określanie właściwości 
adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze

PN-EN ISO 9046:2005 01-09-2021 214

5
PN-EN ISO 6927:2021-09 wersja angielska

Kity stosowane w budynkach i budowlach – Terminologia
PN-EN ISO 6927:2012 27-09-2021 214

6

PN-EN ISO 22282-4:2021-09 wersja angielska

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania hydrogeologiczne  
– Część 4: Pompowanie próbne

PN-EN ISO 22282-
4:2012

01-09-2021 254

7

PN-EN ISO 17892-8:2018-05 wersja polska

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów  
– Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu

– 27-09-2021 254

8

PN-EN 12504-1:2019-08 wersja polska

Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Próbki rdzeniowe – Pobieranie, 
 ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 12504-1:2011 01-09-2021 274

9

PN-EN 303-5:2021-09 wersja angielska

Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym 
 i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW  
– Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

PN-EN 303-5:2012 20-09-2021 316

10

PN-EN 13141-4:2021-09 wersja angielska

Wentylacja budynków – Badania właściwości użytkowych elementów/
wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 4: Badania właściwości użytko-
wych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunko-
wych urządzeń wentylacyjnych

PN-EN 13141-4:2011 17-09-2021 317

11

PN-EN 13141-7:2021-09 wersja angielska

Wentylacja budynków – Badania właściwości użytkowych elementów/
wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 7: Badania właściwości użyt-
kowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji 
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)

PN-EN 13141-7:2010 17-09-2021 317

12

PN-EN 13142:2021-09 wersja angielska

Wentylacja budynków – Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań  
– Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych

PN-EN 13142:2013-08 20-09-2021 317
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*Zastępowanie (wycofywanie) normy obejmuje wszystkie wersje językowe tej normy oraz wszystkie elementy dodatkowe.
**Numer komitetu technicznego. 
+A1; +A2; +A3 – element numeru normy skonsolidowanej, tzn. normy, w której wszelkie zmiany i poprawki są włączone do treści 
normy (informacja o włączonych zmianach znajduje się w przedmowie normy).
ac – poprawka europejska do normy.
ap – poprawka krajowa do normy.
UWAGA: Poprawki AC i Ap są dostępne w wyszukiwarce norm na stronie www.pkn.pl do bezpośredniego pobrania.

ankieta powszechna 
Polski Komitet Normalizacyjny, jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych, uczestniczy w procedurze opiniowania 
projektów Norm Europejskich. 
Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie: https://www.pkn.pl/normalizacja/prace-normalizacyjne/ankieta-po-
wszechna. Przedstawiony wykaz projektów PN jest oficjalnym ogłoszeniem ich ankiety powszechnej. Ankieta projektu EN jest  
jednocześnie ankietą projektu przyszłej Polskiej Normy (prEN = prPN-prEN). Wykaz jest aktualizowany na bieżąco, dla każdego 
projektu podano odrębnie termin zgłaszania uwag.
 
Uwagi do projektów prPN-prEN można zgłaszać bezpośrednio na stronie internetowej, gdzie możliwy jest podgląd projektu, lub na 
właściwych formularzach przesyłać do Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych PKN – wpnsbd@pkn.pl. Szablony for-
mularzy i instrukcje ich wypełniania znaleźć można na stronie internetowej PKN. Projekty PN są dostępne do bezpłatnego wglądu 
w czytelniach Wydziału Sprzedaży PKN (Warszawa, Łódź, Katowice), adresy znajdują się na stronie internetowej PKN.

anna tańska
kierownik sektora

Wydział Prac Normalizacyjnych – Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

REKLAMA
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budynki wysokie dziś i jutro – cz. ii
prof. nadzw. dr hab. inż. tomasz z. błaszczyński
Eur Ing. CEng MIStructE

zeroeNergetyczNe budowNictwo  
wySokie w chiNach 
Ciekawym miejscem powstawania obiek-
tów budownictwa zrównoważonego 
(szczególnie budynków wysokich), dą-
żących do zeroenergetyczności są Chiny, 
gdzie powstały dwa najciekawsze bu-
dynki – Pearl River Tower i Shanghai 
Tower.

Priorytetem twórców Pearl River To-
wer było oszczędzanie energii przez po-
zyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. 
Celem inwestora, którym jest China Na-
tional Tobacco Corporation, było stwo-
rzenie najbardziej energooszczędnego 

budynku wysokiego na świecie. W ten 
sposób pod okiem Gordona Gilla ze Skid-
more Owings and Merrill oraz we współ-
pracy z Rowan Williams Davies & Irwin 
Inc. i Shanghai Construction Group roz-
poczęto w 2006 r. realizację 310-metro-
wej konstrukcji, mającej osiągnąć status 
zeroenergetycznego budynku wysokiego 
(rys. 3)1. Nadrzędnym celem projektan-
tów wzniesionego w chińskim Guangzhou 
wieżowca było wykorzystanie wszystkich 
możliwości zmniejszenia konsumpcji 
energii. W tym celu należało skupić się 
na dwóch zadaniach: projekcie instalacji 
HVAC oraz systemie oświetlenia.

1  Kontynuacja numeracji z cz. I artykułu. 

W  programie oszczędności energii 
przewidziano [16]:

 wentylowany wysokosprawny dwu-
warstwowy system fasadowy z mechanicz-
nie regulowanymi zasłonami;

 wysokosprawny trójwarstwowy sys-
tem przeszkleń fasady;

 sufit chłodzony wodą z obwodową 
instalacją klimatyzacyjną;

 rozprzężoną instalację wentylacyjną 
w przestrzeni podłogi podniesionej;

 system osuszania powietrza, w któ-
rym wykorzystuje się jako źródło energii 
ciepło gromadzone przez dwuwarstwowy 
system fasadowy;

  niskoenergetyczny, wysokowy-
dajny system oświetlenia rozprowadza-
jący światło przez instalację o układzie 
promienistym.

Drugim krokiem w procesie minima-
lizacji zużycia energii przez instalacje bu-
dynku było wprowadzenie do projektu 
systemów pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. W ramach tych działań za-
projektowano:

 rozbudowany na szeroką skalę sys-
tem PV (fotowoltaiczny) zintegrowany 
z południowym systemem fasadowym;

 system wykorzystywania dziennego 
światła naturalnego zintegrowany z auto-
matycznie regulowanymi zasłonami;

 wydajne, zintegrowane z budynkiem 
silniki wiatrowe zaprojektowane tak, by 
wykorzystywać geometrię konstrukcji.

Trzecim zabiegiem, równie ważnym, 
było stworzenie strategii odzysku ener-
gii wprowadzonej różnymi drogami do 
budynku. W Pearl River Tower wykorzy-
stano powietrze obiegowe w celu ogrze-
wania lub chłodzenia powietrza we-
wnętrznego w zależności od temperatury 
na zewnątrz budynku (rys. 4).

rys. 3. Pearl river tower, chiny [17]
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rys. 4. Przepływ powietrza w Pearl river tower [18]

rys. 5. analiza trajektorii słońca dla lokalizacji Pearl river tower [20]

rys. 6. Przepływ powietrza w Pearl river tower [19]

rys. 7. Portal sprowadzający strumień wiatru w kierunku turbin, Pearl river tower [17]

Za obniżanie temperatury wewnątrz 
budynku odpowiada instalacja, w któ-
rej czynnikiem chłodzącym jest woda 
o temperaturze ok. 14°C. Jej zadaniem 
jest chłodzenie metalowej konstruk-
cji sufitu, a w konsekwencji powietrza 
w pomieszczeniach. Do kontrolowania 
pracy wszystkich instalacji przewidziano 
zaawansowany system zarządzania bu-
dynkiem (BMS). Dużym sukcesem było 
skonstruowanie bardzo wydajnej insta-
lacji PV. Stworzony na potrzeby Pearl 
River Tower BIPV (Building Integrated 
Photovoltaics), czyli zintegrowany z bu-
dynkiem system pozyskiwania energii 
z promieniowania słonecznego, pozwolił 
ograniczyć koszty związane z konstruk-
cją i obsługą, które w przypadku standar-
dowej instalacji PV są wyższe.

W celu zwiększenia efektywności pozy-
skiwania energii słonecznej krzywiznę ele-
wacji skonstruowano tak, aby część połu-
dniowa zyskała optymalną powierzchnię 
i formę. Stąd asymetryczna bryła budynku, 
której projekt został poprzedzony analizą 
trajektorii Słońca w ciągu roku dla lokaliza-
cji Pearl River Tower (rys. 5) [17–20].

Podobne analizy dotyczące kształtu 
bryły przeprowadzono z uwagi na loka-
lizację turbin wiatrowych (rys. 6). Stąd 
charakterystyczne wcięcia na dwóch po-
ziomach budynku oraz krzywizna ele-
wacji tworząca swego rodzaju leje ma-
jące sprowadzać strumienie powietrza 
w kierunku rzędów turbin (rys. 7). Ta-
kie rozwiązanie pozwoliło nie tylko zy-
skać energię ze źródła odnawialnego, ja-
kim jest siła wiatru, ale także zmniejszyć 
skutki parcia wiatru na budynek. Zabieg 
ten wpłynął również na koszty konstruk-
cji obiektu. Zmniejszając poziom obcią-
żeń poziomych, zmniejszono ilość stali 
i betonu konieczną do zapewnienia od-
powiedniej sztywności całej konstrukcji 
[19, 20]. Kolejnym elementem mającym 
zwiększyć efektywność pozyskiwania 
energii z działania wiatru było zasto-
sowanie turbin wiatrowych o pionowej 
osi obrotu. Ich główną zaletą jest to, że 
pracują równie efektywnie bez względu 
na kierunek wiatru [20].
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napędowy, metan i propan, a na gazie ziem-
nym kończąc. Za chłodzenie układu mikro-
turbin odpowiada instalacja wykorzystująca 
jako czynnik powietrze, które po ogrzaniu 
może być ponownie wykorzystane do wy-
twarzania ciepłej wody w budynku lub w na-
wiewnej instalacji ogrzewania. Z zastosowa-
niem nowych technologii w biurowcu wiążą 
się dodatkowe wymagania związane z wy-
twarzanym hałasem oraz wibracjami, które 
oczywiście zastosowane rozwiązania mu-
siały spełnić. 

W związku z zainstalowaniem mikro-
turbin Pearl River Tower stał się pierw-
szym na świecie samowystarczalnym 
budynkiem wysokim [18]. Przypadek  
Pearl River Tower pokazał jednak, że o ile 
znaczne oszczędności są realne i stworze-
nie budynku wysokiego samowystarczal-
nego jest możliwe, o tyle wymaga to wy-
tężonej pracy już na etapie projektowania 
przy udziale ekspertów wszystkich branż.

PLaNy Na NajbLiżSzą PrzySzŁoŚć 
W tab. 1 znajduje się lista najwyższych 
budynków świata: wybudowanych, pla-
nowanych bądź w trakcie budowy. Wi-
dzimy, że Burj Khalifa w Dubaju o wy-
sokości 828 m jest obecnie najwyższym 
budynkiem na świecie. Prawdopodobnie 

Efektywność założeń projektowych 
przetestowano w tunelu aerodynamicz-
nym na szczegółowo odwzorowanym 
modelu budynku. Sprawdzono zachowa-
nie konstrukcji i ciśnienie wiatru dla róż-
nych kierunków jego oddziaływania tak, 
aby zasymulować wszelkie możliwe do wy-
stąpienia w rzeczywistości sytuacje. Z ba-
dań wynika, że dla większości przypadków 
prędkość wiatru w portalach przewyższa 
przynajmniej dwukrotnie prędkość wia-
tru w otoczeniu budynku [19, 20]. Można 
zatem stwierdzić, że krzywizna fasady 
oraz umiejscowienie portali zostały do-
brane właściwie w kontekście pozyskiwa-
nia energii z wiatru.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odna-
wialnych pozwoliło wyraźnie ograniczyć 
konsumpcję tej generowanej przy użyciu 
paliw kopalnych, jednocześnie bez niej 
mierzący 310 m biurowiec, o powierzchni 
użytkowej przekraczającej 200 tys. m2, 
efektywnie funkcjonować by nie mógł. 
Dążąc do maksymalnych oszczędności, 
zdecydowano się na rozwiązanie wpisu-
jące się w dążenie do stworzenia budynku 
zeroenergetycznego. Konstrukcję wyposa-
żono w 50 połączonych szeregowo, wydaj-
nych gazowych mikroturbin generujących 
ponad 3 MW energii (rys. 8). 

rys. 8. model mikroturbin [18]

tab. 1. Lista obecnych i przyszłych najwyższych budynków świata (na podstawie [21])

Takie rozwiązania to krok w kierunku 
zwiększenia efektywności wykorzystywania 
generowanej energii. Standardowa miej-
ska sieć elektryczna cechuje się efektywno-
ścią poniżej 30–35%, jeżeli wziąć pod uwagę 
przeciętną drogę od miejsca produkcji ener-
gii do miejsca jej wykorzystania. Dla porów-
nania, zaimplementowane w Pearl River To-
wer mikroturbiny gwarantują wykorzystanie 
generowanej przez nie energii na poziomie 
ponad 80%. Różnica jest zatem więcej niż 
znacząca. Zaletą są wymiary zastosowanych 
urządzeń, ponieważ każda z mikroturbin to 
sprzęt wielkości przeciętnej lodówki. Istotny 
jest także fakt, iż do produkcji energii może 
być wykorzystanych wiele różnych czynni-
ków, poczynając od nafty, przez biogaz, olej 

ranking budynek miasto Państwo wysokość  
[m] Piętra rok  

ukończenia
1 Sky Mile Tower Tokio Japonia 1700 400 2045

2 Jeddah Tower Jeddah
Arabia  

Saudyjska
1008 167 2020

3 Burj Mubarak al-Kabir Subiya Kuwejt 1001 234 2026

4 Burj Khalifa Dubaj ZEA 828 162 2010

5 Tradewinds Square Tower A
Kuala  

Lumpur
Malezja 775 150 2020

6 H700 Shenzhen Tower Shenzhen Chiny 739 169 2020

7 Iconic Tower Dhaka Bangladesz 734 142 brak danych

8 Dubai One Tower Dubaj ZEA 711 161 2021

9 Wuhan CTF Centre Wuhan Chiny 648 123 2021

10 KL 118
Kuala  

Lumpur
Malezja 644 118 2019
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rys. 9. Sky mile tower [22]

Fot. 4. budowa the jeddah tower, arabia Saudyjska, 2019 
(fot. © leo morgen – stock.adobe.com)

zostanie wyprzedzony przez Jeddah To-
wer, która obecnie jest w trakcie budowy 
w Arabii Saudyjskiej, a jej wysokość wy-
niesie 1000–1300 m (fot. 4). Widoczna jest 
również zapowiedź budynku o wysokości 
1700 m o nazwie Sky Mile Tower, który ma 
powstać w Japonii (rys. 9).

W Jeddah Tower (The Kingdom To-
wer) znajdzie się najwyższe obserwatorium 
na świecie i będzie to budynek wielofunk-
cyjny o  łącznej powierzchni użytkowej 
245 tys. m2. Powstaną tam biura, 200-po-
kojowy hotel, 121 lokali usługowych oraz 
360 apartamentów mieszkalnych. Niestety, 
przy aktualnym postępie robót (80 m na 
rok) nie przewiduje się, aby obiekt ukoń-
czono przed 2022 r.

Japoński Sky Mile Tower zostanie 
najwyższym wieżowcem świata, niemal 
dwukrotnie przewyższając Burj Khalifa. 
Ma powstać w zatoce Tokio na specjalnie 
przygotowanych wyspach. Obiekt będzie 
miał postać sześciokątnej konstrukcji 
stożkowej, opartej na trzech budynkach
-kolumnach z podłączonymi mijankowo 
strefami mieszkalnymi, składających się 
z 60–90 pięter i pokrywających się czę-
ściowo co 320 m. Każda z budynków-ko-
lumn ma swój trzon, a w nim niezależny 
ciąg instalacyjny. Obiekt był projekto-
wany zgodnie z analizami wykonanymi 
w tunelu aerodynamicznym. Ma on być 
w pełni odporny na wiatr i jego dyna-
mikę, tajfuny, fale tsunami oraz trzęsie-
nia ziemi, a tym samym stanie się jed-
nym z najbezpieczniejszych budynków 
na świecie. Zamieszka w nim blisko 55 
tys. ludzi, którzy otrzymają do dyspo-
zycji w swoich strefach mieszkalnych 
sklepy, restauracje, hotele, urzędy, bi-
blioteki, siłownie oraz obiekty służby 
zdrowia. Budynek będzie obsługiwany 
w całości przez sieć wind, które będą 
przemieszczały się pomiędzy każdą ze 
stref. Będzie w pełni ekologiczny. Ener-
gię potrzebną do jego ogrzania w zimie 
oraz chłodzenia w lecie zapewnią słońce 
i wiatr. Woda zaś będzie centralnie gro-
madzona, przetwarzana i przechowy-
wana na różnych poziomach, a następ-
nie rozprowadzana po całym budynku.

Sky Mile Tower stanie się częścią 
wielkiego projektu japońskiej myśli ar-
chitektonicznej „Next Tokyo 2045”, który 
ma na celu przekształcenie największego 
miasta świata w bardziej przyjazne śro-
dowisku. Za architekturę odpowiada 
biuro Kohn Pedersen Fox Associates, 
a za konstrukcję – Leslie E. Robertson 
Associates. Cała inwestycja ma koszto-
wać ponad 1,2 mld dolarów. Aktualnie 
zatwierdzane są wszelkie plany związane 
z budową. Najwyższy budynek na świe-
cie ma być oddany do użytku w 2045 r. 
Jednak już teraz można śmiało oczeki-
wać, że z miejsca stanie się nowym cu-
dem świata [22].  
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blisko pół wieku temu w Krakowie 
przy rondzie Mogilskim rozpoczęły 
się prace nad inwestycją, która ni-

gdy nie została zakończona i zyskała miano 
„Szkieletora”. Latem 2017 r. zapadła decy-
zja, że firma STRABAG przemieni słynny 
wieżowiec w nowoczesny kompleks biuro-
wo-usługowy. Głównym celem inwestycji 
realizowanej w formule „zaprojektuj i wy-
buduj” była przebudowa i rozbudowa ist-
niejącej konstrukcji. W ramach jednej in-
westycji dodatkowo zaprojektowano zespół 
czterech obiektów o funkcji mieszkalno-
-biurowo-usługowej, wraz z instalacjami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz in-
frastrukturą techniczną. W sumie w ra-
mach projektu zostało zaplanowane ok. 
46 000 m² powierzchni biurowej klasy A 
na wynajem.

Dla zespołu StraBag kontrakt ten był 
dużym wyzwaniem. Aby sprostać zadaniu 
już na etapie ofertowania, przy projekto-
waniu i realizacji korzystano z najnow-

szych zdobyczy współczesnej techniki. 
Wykorzystano zaawansowane rozwiązania 
technologiczne, takie jak oprogramowanie 
i procesy BIM, zarządzanie dokumentacją 
wirtualnie w chmurze, czy wirtualną rze-
czywistość 3D (360VR). Ten ostatni ele-
ment mieli szansę wypróbować uczestnicy 
Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie na spotkaniu zor-
ganizowanym w  październiku 2019 r. 
na budowie Unity Centre. 

Już od początku realizacji w projekt zo-
stało zaangażowane wewnętrzne biuro tech-
niczne firmy STRABAG – Zentrale Technik. 
Przy międzynarodowym wsparciu projek-
tantów z Austrii, Niemiec i Polski udało się 
w sposób pewny i ekonomiczny zrealizować 
większość prac budowlanych.

„SzkieLetor” wczoraj i dziŚ – oPiS 
NajważNiejSzych zmiaN koNStrukcji  
Budowa „Szkieletora” rozpoczęła się 
w 1975 r. Budynek przez ponad 40 lat nie 

został dokończony – ze względów ekono-
micznych inwestycja została wstrzymana 
po wykonaniu stanu surowego. Dopiero 
w roku 2017 zrealizowano pierwsze prace 
rozbiórkowe, a firma StraBag wkroczyła 
na teren budowy 1.09.2017 r.

Stan obiektu na dzień przejęcia placu 
budowy pokazuje fot. 2. Podium obiektu 
zostało w całości wyburzone, a z dotych-
czasowej konstrukcji wieży zostały za-
chowane jedynie główna konstrukcja 
nośna obiektu: stalowe belki i słupy. Po-
zostałe elementy, takie jak zespolone 
stropy czy centralnie usytuowane trzony 
komunikacyjne, zostały całkowicie wy-
burzone. Nowy projekt architektoniczno- 
-budowlany przewidywał szereg zmian, 
w tym m.in.: 
 wykonanie szachtów windowych i kla-
tek schodowych obok istniejącego obiektu 
w celu zmaksymalizowania powierzchni 
użytkowej piętra w części istniejącej;
 zmianę docelowej rzędnej stropów, co 
skutkowało koniecznością usunięcia więk-
szości belek stropowych, tak aby dopaso-
wać wysokość pomieszczeń do wymagań 
XXI w.;
 dobudowanie pięciu nowych pięter, 
dzięki czemu ostateczna wysokość obiektu 
wyniosła 102,5 m (pierwotny projekt 
„Szkieletora” zakładał 85 m). 

koNcePcja SyStemu uSztywNiają-
cego wieży uNity tower  
Nowa koncepcja układu nośnego przewi-
duje umieszczenie trzonu usztywniającego 
budynek wysoki mimośrodowo w nowo 
projektowanej części B (rys. 2). 

Pierwotnie wieża została zaplano-
wana jako przestrzenny układ ramowy ze 
sztywno połączonymi słupami i belkami 
– tak zaprojektowane i wykonane układy 
ramowe zapewniały stateczność globalną 

Budowa wysokościowca Unity Centre w Krakowie
Projekt stanów montażowych konstrukcji i realizacja prac przy rozbudowie krakowskiego „Szkieletora”.

Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, tel. 22 71 44 800, www.strabag.pl

jerzy kwiatkowski, michał ruszczak, tomasz wiszniewski 
STRABAG Sp. z o.o.

Fot. 1. „Szkieletor” przed pracami rozbiórkowymi, 2017 r.
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rys. 1. model bim kompleksu unity centre wraz z zagospodarowaniem placu budowy i budynkami sąsiednimi 
(autor bim: waldemar konieczka)

Fot. 2. Stan obiektu na dzień przejęcia placu budowy

rys. 2. teoretyczny podział budynku wieży głównej unity 
centre zaprezentowany na modelu bim – Strabag

konstrukcji oraz umożliwiały przejęcie 
obciążeń poprzecznych oddziałujących 
na nią, a także transfer tych sił na funda-
ment obiektu. Na przestrzeni lat zmieniły 
się jednak standardy funkcjonalne, prze-
ciwpożarowe oraz wyposażenia obiektów 
biurowych. Obecne standardy i wyma-
gania dotyczące utrzymania odpowied-
nich warunków dla użytkowników impli-
kują konieczność zwiększenia wysokości 
brutto typowej kondygnacji biurowej bu-
dynku w stosunku do standardowej wyso-
kości kondygnacji w projektach sprzed 40 
lat. Dodatkowo zastosowany pierwotnie 
układ ramowy przecinał przestrzeń sufi-
tową stalowymi belkami, znacznie ograni-
czając możliwości prowadzenia instalacji, 
w szczególności wentylacji mechanicznej. 

W związku z tym projektant podjął de-
cyzję o zmianie wysokości brutto kondy-
gnacji budynku. Decyzja ta pociągnęła za 
sobą konieczność likwidacji belek stalo-
wych budynku i całkowitej zmiany kon-
cepcji zapewnienia stateczności globalnej 
budynku.

Zdecydowano o pozostawieniu pier-
wotnie wykonanych słupów stalowych 
części istniejącej. Ze względów przeciw-
pożarowych i wytrzymałościowych po-
stanowiono o ich obetonowaniu, tworząc 
konstrukcję zespoloną. 

Zaprojektowano płaskie stropy żel-
betowe, tym samym eliminując istnie-
jący sztywny układ ramowy. W celu za-
pewnienia sztywności globalnej całego 
obiektu i aby umożliwić przejęcie sił po-
przecznych, zaprojektowano niezależną 
wieżę w układzie trzonowo-płytowym. 
Nowa konstrukcja miała za zadanie za-
pewnić odpowiednią sztywność globalną 
dla obu części obiektu oraz stanowiła 
również przestrzeń do wykonstruowa-
nia komunikacji pionowej i głównych 
pionów instalacji. Docelowo budynki 
były zaprojektowane jako połączone 
monolitycznie. Należało zaprojektować 
sposób montażu umożliwiający usu-
wanie poszczególnych elementów kon-
strukcyjnych z części istniejącej wieży 
w taki sposób, aby pozostała konstruk-
cja nie uległa zniszczeniu lub nadmier-
nemu odkształceniu i aby zapewnić jej 
stateczność na każdym etapie realizacji 
prac budowlanych. 

Pierwotny projekt przewidywał mono-
lityczne połączenie konstrukcji istniejącej 
z nowo projektowaną. Połączenie miało 
być realizowane na bieżąco, w trakcie pro-
wadzenia prac rozbiórkowych. Projekt za-
kładał stosowanie tymczasowych stężeń, 
a prace rozbiórkowe nie mogły być reali-
zowane z wyprzedzeniem. Te założenia 

wprowadzały wymagania dotyczące pro-
jektowania fundamentów części nowej 
z uwzględnieniem ograniczenia osiadań 
obiektów sąsiadujących. Eliminacja tych 
wymagań była warunkiem do wprowadze-
nia daleko idących optymalizacji w zakre-
sie posadowienia obiektów. 

Zdecydowano o tymczasowym oddzie-
leniu budynków w fazie ich wznoszenia, co 
umożliwiało wystąpienie osiadań obiek-
tów niezależnie. To założenie pozwoliło 
na przeprojektowanie fundamentów. 
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Projektanci z Zentrale Technik zostali 
postawieni przed zadaniem stworzenia 
tymczasowego systemu usztywniającego 
dla budynków w oparciu o nowe warunki 
brzegowe:
 możliwość prowadzenia prac rozbiórko-
wych w zakresie rygli stalowych z wyprze-
dzeniem dwóch kondygnacji względem po-
stępu robót żelbetowych obiektu istniejącego,
 zapewnienie stateczności globalnej bu-
dynku w sposób jak najmniej utrudniający 
prowadzenie w nim prac,

 utrzymanie harmonogramu prac oraz za-
łożeń ekonomicznych dla fazy montażowej.

Na podstawie wyżej wymienionych 
warunków spośród wielu różnych kon-
cepcji realizacji wybrano tę, która za-
kładała jednoczesną budowę budynku  
„A” i „B”. 

W projekcie montażu wytypowano pod-
stawowe założenia do realizacji projektu:
 konieczność zachowania stateczności 
obiektu z wykorzystaniem nowo projek-
towanego obiektu „B” jako trzonu;

rys. 5. koncepcja systemu usztywniającego wieży głównej – schematyczny przekrój. wraz z postępem prac 
zwiększa się ryzyko przemieszczeń obiektu (opracowanie: Strabag)

rys. 3. model stateczności ogólnej – sytuacja tymczasowa wymiany stropów:  
1 – istniejąca konstrukcja stalowa (część „a”), 2 – nowo projektowany trzon (część 
„b”), 3 – nowo projektowane stropy, 4 – fragment demontowanego stropu  
ze stężeniami „X”, 5 – fragment nowo projektowanego stropu stężającego budynek,  
6 – słupy o podwójnej długości wyboczeniowej (model Strabag)

rys. 4. model obliczeniowy stropu w sytuacji tymczasowej: 1 – konstrukcja stalowa 
wieży dawnego „Szkieletora” (część „a”), 2 – nowo projektowany trzon (część „b”), 
3 – tymczasowe stężenia „X”, 4 – tymczasowe tężniki usztywniające, 5 – fragment 
wieży żurawia o wysokości ponad 120 m (model Strabag)

 w związku z powyższym założeniem 
konieczność wyprzedzającego wykonania 
konstrukcji budynku „B” w technologii śli-
zgu szalunku;
 kotwienie konstrukcji budynku „A” do 
„B” ponad frontem prowadzonych rozbió-
rek – wykorzystanie części ramowej bu-
dynku;
 kotwienie konstrukcji budynku „A” do 
„B” poniżej frontu prowadzonych prac żel-
betowych na budynku „A”;
 kotwienie zapewniające możliwość prze-
niesienia obciążeń na trzon w płaszczyźnie 
X,Y z zachowaniem swobody przemiesz-
czeń w kierunku Z – umożliwienie swo-
bodnych różnic osiadań obiektów;
 możliwość montażu konstrukcji ręcznie 
– użycie lekkiego sprzętu wsparcia;
 możliwość wielokrotnego wykorzysta-
nia elementów tymczasowych – unifika-
cja rozwiązań. 

Konieczne stało się ustabilizowanie ist-
niejącego obiektu na czas budowy poprzez 
system stężeń w kształcie litery X i tężni-
ków montażowych (rys. 3 i 4). 

PoSadowieNie Nowo Projektowa-
Nego budyNku  
Do pełnego zrozumienia systemu nośnego 
budynku konieczny jest także opis sposobu 
posadowienia istniejącego i nowo projek-
towanego obiektu.
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Fot. 3. odsłonięta skrzynia fundamentowa części „a” – dawnego „Szkieletora”. wiertnice wjeżdżają na pierwszy 
poziom skrzyni i wykonują otwory przez płytę, tak aby możliwa była iniekcja jet grouting (archiwum Strabag)

Fundament bezpośredni niedokoń-
czonego wieżowca został zaprojektowany 
jako żelbetowa skrzynia – ruszt, widoczny 
po odsłonięciu gruntu (fot. 3). 

Od początku prac istniała obawa, że 
krakowski „Szkieletor” po dodatkowym 
obciążeniu może podzielić los Krzywej 
Wieży w Pizie. Aby do tego nie dopuścić 
i zniwelować ryzyko ewentualnych prze-
mieszczeń, podjęto szereg działań:
 zgodnie z pierwotnym projektem [6, 7] 
posadowiono nowo projektowaną płytę 
fundamentową części „B” na palach CFA;
 przewiercono także istniejącą już płytę 
części „A” i wykonano wzmocnienie pod-
łoża w technologii jet grouting;
 wspomniane wcześniej tężniki monta-
żowe zaprojektowano jako przegubowe, 
tak aby możliwe było swobodne, nieza-
kłócone osiadanie ciężkiego, żelbetowego 
trzonu części „B” wraz z postępem prac  
– zgodnie z rys. 5. 

obLiczeNia SPrawdzające StaNy 
moNtażowe   
Obliczenia sprawdzające tymczasowy sys-
tem usztywniający wykonano dla kolej-
nych faz wznoszenia budynku w modelach 
3D na podstawie projektów wykonawczych 
[6, 7] i ekspertyzy technicznej [5]. 

Skorzystano przy tym z technologii 
BIM. Przygotowany raz na potrzeby kosz-
torysowania i kalkulacji inwestycji przez 
dział ofertowy w Krakowie model fizyczny 
w programie Autodesk Revit zamieniono 
w Zentrale Technik w Wiedniu na model 
analityczny i schemat statyczny obciążono 
zgodnie z polskimi normami. 

Przestrzenne schematy statyczne wraz 
z wielokrotnie optymalizowanym syste-
mem tężników obrazuje rys. 7. Wyzna-
czono obwiednię maksymalnych sił w ele-
mentach stalowych i żelbetowych, tak aby 
wytypować wszystkie newralgiczne miej-
sca konstrukcji oraz krytyczne fazy jej 
wznoszenia. Maksymalne przemieszcze-
nia konstrukcji, a także maksymalne siły 
w tężnikach tymczasowych posłużyły jako 
wyznacznik dla dobrania odpowiedniej 

ilości i przekrojów elementów usztywnia-
jących. 

W początkowych schematach statycz-
nych uwzględniono dwukrotną długość 
wyboczeniową słupów w poziomie wy-
miany stropu. Uwzględniono także od-
działywania różnych kierunków wiatru, 
a  także oddziaływanie żurawia wieżo-
wego o wysokości ponad 120 m. Dodat-
kowo w trakcie realizacji prac przeliczono 
stany montażowe dla trzykrotnej długości 
wyboczeniowej słupów stalowych w sto-
sunku do pierwotnej wysokości kondygna-
cji. Zabieg ten pozwolił na realizację prac 
w założonym harmonogramie. 

Przy badaniu stanu granicznego no-
śności, zgodnie z normą [1], punkt 3.1.3, 
zmniejszono moduły sprężystości betonu 
w trzonie usztywniającym, ze względu na 
zawartość w recepturze kruszyw piasko-
wych. Dodatkowo zmniejszono sztywność 
betonu ze względu na zarysowanie kon-
strukcji (punkt H.3).

W analizie stateczności ogólnej prze-
analizowano także wpływ teorii II rzędu 
na konstrukcję. Jej skutki nie przekraczały 
jednak 10% skutków oddziaływań w teorii 
I rzędu. Zgodnie z normą [1], punkt H.1, 
zostały więc pominięte – nie miały wpływu 
na działanie konstrukcji. 

Przy analizie konstrukcji należało 
uwzględnić również kwestie użytkowe oraz 
interakcję systemu konstrukcji z systemem 
fasady. Z uwagi na przemieszczenie i od-
kształcenia konstrukcji w wyniku osiada-
nia lub oddziaływania obciążeń zewnętrz-
nych (wiatr, śnieg, temperatura, obciążenia 
użytkowe), należało zaprojektować ją tak, 
by nie przekroczyć dopuszczalnych dla sys-
temu elewacji przemieszczeń. Przy wybo-
rze systemu fasady istotną rolę odgrywały 
dwa czynniki:
 maksymalne przemieszczenie budynku 
w wyniku oddziaływania wiatru,
 maksymalne wzajemne przemieszczenie 
dwóch sąsiadujących stropów konstrukcji.

Drugi parametr, dalej w artykule okre-
ślony jako „drift”, definiuje możliwe mak-
symalne przemieszczenia konstrukcji 
fasady wynikające z przemieszczenia po-
szczególnych stropów konstrukcji wzglę-
dem siebie. Określenie go w konstrukcji 
jest bardzo ważne z punktu widzenia bu-
dowy i eksploatacji obiektu.

System stężeń dobrano tak, aby w każ-
dym stadium fazy wznoszenia zostały speł-
nione warunki:
 nazwanego maksymalnego przemiesz-
czenia konstrukcji (wysokość obiektu 
/500) – maksymalnie 205 mm;
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  nazwanego maksymalnego wza-
jemnego poziomego przemieszczenia 
wskutek oddziaływania wiatru na kon-
strukcję między dwiema następującymi 
kondygnacjami – „drift”– maksymalnie  
10 mm.

Wyniki maksymalnych przemiesz-
czeń globalnych i lokalnych dla ostat-
niego stadium wznoszenia przedstawia 
rys. 6.

Przy przyjętym docelowym i tymcza-
sowym systemie usztywniającym uzyskano 
maksymalne przemieszczenie oraz „drift” 
konstrukcji na skutek oddziaływania wia-
tru z kierunków wschodniego i zachod-
niego poniżej dopuszczalnych wartości 
granicznych. 

SukceS Po PoNad 40 Latach  
Udana realizacja tego niewątpliwie nie-
spotykanego na co dzień w budownic-
twie projektu wymagała pełnego za-
angażowania i współpracy wszystkich 

jednostek firmy STRABAG. Dzięki cięż-
kiej pracy i innowacyjnym pomysłom 
straszący „Szkieletor”, jeden z najbar-
dziej charakterystycznych budynków 
w Krakowie, po ponad 40 latach został 
ukończony. Cała inwestycja ma jedną 
z najlepszych lokalizacji w mieście, co 
stanowi łakomy kąsek dla potencjalnych 
najemców biur, hotelu czy restauracji. 
Prócz walorów wizualnych, to również 
nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
miasta i okolic.  

rys. 6. wyniki analizy deformacji przeprowadzonej metodą elementów skończonych. rysunek po lewej stronie obrazuje 
przemieszczenie całkowite obiektu. wykres po prawej ukazuje przemieszczenie względne stropów w mm – „drift”

rys. 7. modele statyczne obrazujące fazy wznoszenia 
konstrukcji wraz z tężnikami tymczasowymi. dla każdej 
z faz wznoszenia wykonano osobny model i stworzono 
obwiednię maksymalnych sił. Na podstawie uzyskanych 
wyników zoptymalizowano ilość i przekroje tężników 
tymczasowych
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budynków

5

Powierzchnia  
użytkowa

46 000 m² GLA

Wysokość najwyższej 
wieży

102,5 m
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Podpis elektroniczny – nowe rozwiązanie  
dla budownictwa?
Od kilku lat poszczególne dziedziny gospodarki w pomyślny sposób poddają się procesom cyfryzacji. Jest 
szybciej i łatwiej, bardziej „eko”. Uruchomienie oficjalnego serwisu do składania elektronicznych wniosków 
w procesie budowlanym ułatwiło codzienną pracę architektów, projektantów, inżynierów budownictwa.

cencert – centrum certyfikacji kluczy ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, www.cencert.pl
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racji podatkowych, deklaracji ZUS, umów, 
faktur, pełnomocnictw, podań i formularzy 
do różnych instytucji, w tym sądów, KRS 
czy urzędu patentowego, ofert w przetar-
gach czy aukcjach na elektronicznych plat-
formach przetargowych. E-podpis CenCert 
pozwala finalizować wysyłki dokumen-
tów do urzędów bez wychodzenia z biura, 
24 godziny na dobę. To duża wygoda!

jaka PrzySzŁoŚć czeka braNżĘ  
budowLaNą?  
Dokumenty elektroniczne stały się naszą 
codziennością, a e-podpis jest dzisiaj realną 
alternatywą dla standardowych rozwiązań 
papierowych. Kolejne kroki wprowadzanej 
przez ustawodawców cyfryzacji wskazują, że 
na pewno będzie łatwiej, wygodniej, mobil-
niej. Kierunek rozwoju może być tylko je-
den. Warto wybrać rozwiązanie najlepsze, 
najbardziej dopasowane do naszych potrzeb, 
koniecznie od kwalifikowanych dostawców 
usług zaufania, takich jak CenCert.

Źródło: Centrum Certyfikacji CenCert  

Podpis elektroniczny kwalifikowany 
dla przedsiębiorcy

Pewność, że formularze i pisma zo-
staną dostarczone do odpowied-
nich odbiorców w  sposób bez-

pieczny zapewnia m.in. kwalifikowany 
podpis elektroniczny – dokumenty pod-
pisane za jego pomocą mają taką samą 
moc prawną jak te, które zostały opa-
trzone podpisem własnoręcznym.

Po PierwSze bezPieczeńStwo  
To podstawowa zaleta podpisu elektro-
nicznego. Tożsamość użytkownika i wia-
rygodność plików są w pełni obiektywne, 
a odpowiadają za to nowoczesne systemy 
informatyczne, dostarczające coraz bar-
dziej zaawansowanych rozwiązań. Aby 
podpis elektroniczny był bezpieczny, musi 
zostać przypisany tylko do jednej osoby 
i mieć ścisły związek z danymi, do któ-
rych jest dołączony.

Dokumenty podpisywane e-podpisem 
są w pełni zgodne z polskimi oraz europej-
skimi regulacjami i normami, a  każda, 
ewentualna zmiana dokumentu po jego 
podpisaniu jest natychmiast wykrywana 
w procesie weryfikacji.

SPrawdzoNy doStawca uSŁug  
zauFaNia  
Ważne, aby e-podpis kupować od spraw-
dzonego dostawcy. Rzetelność firmy, 
która sprzedaje kwalifikowane podpisy 
elektroniczne, potwierdza Narodowe 
Centrum Certyfikacji (NCC) – system 
informatyczny Narodowego Banku Pol-
skiego. Na stronie NCC znajduje się li-
sta aktualnych, kwalifikowanych dostaw-
ców usług informatycznych – jednym 
z nich jest Centrum Certyfikacji Kluczy  
CenCert. 

rok, dwa, a może PiĘć Lat, czyLi iLe 
ważNy jeSt PodPiS eLektroNiczNy?  
Długość ważności podpisu elektronicz-
nego zależy od wybranej opcji. CenCert 
oferuje między innymi podpis elektro-
niczny kwalifikowany w chmurze – rSign, 
który jest ważny od roku do trzech lat, 
natomiast podpis elektroniczny kwalifi-
kowany na karcie można wykorzystywać 
nawet przez pięć lat! To duże ułatwienie 
dla zapracowanych i zapominalskich!

15 miNut i… gotowe  
Zakup kwalifikowanego certyfikatu wymaga 
spotkania z inspektorem ds. rejestracji w jed-
nym z punktów rejestracji lub w dowolnym, 
wygodnym dla nas miejscu, po wcześniej-
szym umówieniu się z wybranym partne-
rem. CenCert jako jedyny kwalifikowany do-
stawca usług informatycznych ma możliwość 
wygenerowania certyfikatu w siedzibie kupu-
jącego, a cała procedura zakupu trwa zazwy-
czaj ok. 15 minut. Po tym czasie podpis kwa-
lifikowany jest gotowy do użycia.

uS, zuS czy Faktury?  
Kwalifikowany podpis elektroniczny Cen-
Cert pozwala m.in. na podpisywanie dekla-
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Pora uzupełnić nasze długopisy o ich cyfrowe odpowiedniki. Przydadzą się również 
w budownictwie.

daniel opoka 
członek Komisji ds. BIM MOIIB  
oraz KR PIIB

Dla przypomnienia, uruchomiono 
serwis e-budownictwo. Strona 
www umożliwia złożenie 23 for-

mularzy, m.in. zgłoszenie robót budowla-
nych (PB-2), zgłoszenie budowy lub prze-
budowy domu jednorodzinnego (PB-2a), 
wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) 
czy też zawiadomienie organu nadzoru  
budowlanego o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych. 

e-podpis – bezpieczniej niż tradycyjnie

NarzĘdzia autoryzacji  
Do sporządzenia cyfrowych dokumen-
tów konieczne jest narzędzie autoryza-
cyjne. Najpopularniejszymi narzędziami 
są profil zaufany, e-dowód oraz podpis 
kwalifikowany. 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie 
osobiste, umożliwiające identyfikację wła-
ściciela profilu przez imię (imiona), nazwi-
sko, datę urodzenia oraz numer  PESEL. Na-
rzędzie to wykorzystywane jest głównie do 
załatwiania spraw urzędowych online 
w serwisach administracji publicznej. Za-
kres usług jest bardzo szeroki zarówno dla 
osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. 
Narzędzie to wykorzystywane jest również 

do elektronicznego podpisywania plików 
o różnych rozszerzeniach (także tych, które 
zostały podpisane przez inne osoby), do 
sprawdzania i podglądu podpisów wykona-
nych przez inne osoby w odniesieniu do do-
kumentu cyfrowego. W zależności od roz-
szerzenia pliku są dwa formaty 
podpisywania. Format PAdES przypisany 
jest dokumentom PDF. Podpis odbywa się 
przez opieczętowanie pliku wewnątrz sy-
gnaturą identyfikującą osobę, która podpi-
sała plik. Natomiast XAdES wykorzysty-
wany jest do podpisywania dokumentów 
innych niż PDF. Podpis pliku w innym for-
macie odbywa się przez utworzenie dodat-
kowego integralnego pliku XML, który  Fo

t.
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zawiera podpis osoby autoryzującej plik 
oraz odwołanie do pliku źródłowego (for-
malnie, aby uznać plik za podpisany, ko-
nieczne jest przesłanie dwóch plików – pod-
pisywanego oraz towarzyszącego XML). Co 
najważniejsze, to narzędzie autoryzacyjne 
istnieje wirtualnie w sieci. Podpisywanie 
dokumentów odbywa się przez przesłanie 
pliku przez przeglądarkę internetową na 
serwer, a następnie jego uwierzytelnienie 
poprzez autoryzację osobistym profilem za-
ufanym. Końcowym etapem jest ściągnię-
cie zwrotne podpisanego pliku lub pliku 
źródłowego i pliku towarzyszącego.

E-dowód to nic innego jak dowód  
osobisty z chipem zawierającym dane 
identyfikacyjne właściciela, w tym zdję-
cie biometryczne. Na blankiecie dowodu 
zapisany jest numer CAN, który jest za-
równo zabezpieczeniem e-dowodu, jak 
i kodem autoryzacyjnym. E-dowód służy 
do komunikacji z urzędami administra-
cji publicznej i do elektronicznego pod-

pisywania dokumentów. Usługa wydania 
e-dowodu jest bezpłatna. Warunkiem ko-
rzystania z jego funkcji jest posiadanie 
czytnika do e-dowodu oraz oprogramo-
wania E-dowód menadżer. W przypadku 
chęci skorzystania z podpisu osobistego 
i podpisania dokumentów znajdujących 
się na komputerze konieczne jest posia-
danie oprogramowania do podpisu oso-
bistego E-dowód podpis elektroniczny. 
Możliwe jest także korzystanie z  tych 
funkcji przez smartfon z anteną NFC za 
pomocą aplikacji eDO App. Niestety 
obecnie nie wszystkie serwisy administra-
cji umożliwiają podpisywanie wniosków 
podpisem osobistym.

Podpis kwalifikowany to najbardziej 
zaawansowane narzędzie autoryzacyjne 
występujące na rynku. Opieczętowanie 
pliku takim podpisem ma moc prawną 
taką samą jak podpis własnoręczny.  
Posiadanie tego narzędzia umożliwia za-
łatwianie spraw urzędowych oraz podpi-

sywanie każdego rodzaju dokumentu, 
w tym umów o świadczenie usług między 
osobami prywatnymi i przedsiębiorcami. 
Podpis kwalifikowany jest narzędziem 
płatnym, którego zakup dokonywany jest 
u jednego z certyfikowanych dostawców, 
wymienionych na stronie Narodowego 
Centrum Certyfikacji. Podpis kwalifiko-
wany zazwyczaj składa się ze specjalnej 
karty kryptograficznej, na której jest za-
pisany osobisty certyfikat kwalifikowany, 
czytnika kart podłączonego do kompu-
tera oraz oprogramowania służącego  
do wykonania czynności podpisywania 
elektronicznego. Metoda podpisu doku-
mentu jest analogiczna jak w przypadku  
e-dowodu, natomiast w zależności od 
formatu podpisywanego pliku obowią-
zują analogiczne formaty i zasady jak dla 
profilu zaufanego. Sygnatura podpisu 
w pliku PDF może zawierać symbole gra-
ficzne, np. widok podpisu własnoręcz-
nego lub logo firmy.  

REKLAMA
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dni dewelopera 2021

Dni Dewelopera 2021 po raz dziewiąty przyciągnęły przedstawicieli branży deweloperskiej, 
podmiotów z nią współpracujących, jednostek samorządowych, ekspertów i analityków 
oraz media branżowe. 

Dni Dewelopera 2021, które od-
były się 23 września br. w hotelu 
The Bridge we Wrocławiu, zo-

stały zorganizowane przez Polski Związek 
Firm Deweloperskich. Osobiście wzięło 
w nich udział niemal 400 uczestników, 
z kolei transmisja została obejrzana bli-
sko 1000 razy – nie tylko w Polsce, ale też 
w Hiszpanii i Szwajcarii.

– Tegoroczne Dni Dewelopera były 
edycją specjalną – przypadły na dziesię-
ciolecie istnienia wrocławskiego oddziału 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich  
– mówi Tomasz Stoga, prezes tego oddziału. 

Swoją obecnością zaszczycili wydarze-
nie wybitni eksperci, m.in. Cezary Przy-
bylski, marszałek województwa dolnoślą-
skiego, Jakub Mazur, wiceprezydent miasta 
Wrocławia, oraz Andreas Beulich, dyrektor 
Biura Europejskiego BFW, dyrektor Biura 
Regionalnego niemieckiego Związku Nie-
ruchomości i Inwestycji Mieszkaniowych.

Konferencję otworzyli prowadzący Na-
talia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marke-
tingu Angel Poland Group, oraz Tomasz 
Stoga, prezes w Profit Development S.A., 
zapraszając na panel „Miasto: redefinicja”, 
w którym wystąpił Charles Montgomery, 

światowej sławy ekspert w dziedzinie współ-
czesnej urbanistyki, autor bestsellera „Miasto 
szczęśliwe”. Prelekcja na temat planowania 
przestrzeni, zmian, jakie zachodzą w tkance 
miejskiej oraz w projektowaniu na polskim 
rynku, a także nowych trendów i zmian świa-
towych stworzyła platformę dialogu. 

Następnie podjęto tematykę: „Inwe-
stycje deweloperskie a  przyszłość pol-
skich miast”, w ramach której mówiono 
o roli współpracy samorządów z dewelo-
perami. Punktem wyjścia do dyskusji był 
raport JLL zaprezentowany przez Kata-
rzynę Kuniewicz, która kieruje Zespołem 
Badań i Analiz Rynku Mieszkaniowego, 
dotyczący roli, jaką odgrywają dewelope-
rzy w gospodarce. Komentarz do raportu 
przedstawił prof. Witold Orłowski.

Ostatni panel, w którym udział wzięli 
Edward Laufer, Marek Niechciał, Piotr Bu-
jak, Jacek Furga, Iwona Załuska, Joanna 
Sebzda-Załuska oraz prof. Jacek Łaszek, 
pozwolił przyjrzeć się czynnikom, które 
kształtują ceny nieruchomości, oraz za-
stanowić się, jakie wyzwania dla dewelo-
perów niosą one za sobą. 

W trakcie paneli w salach Platinium 
oraz Speculo odbywały się równolegle de-

Patronat

Medialny

Patronat

Medialny

baty: „Zdefiniuj sprzedaż”, „Zdefiniuj tech-
nologię”, „Zdefiniuj przestrzeń” i „Zdefi-
niuj wiedzę”, podczas których dyskutowano 
między innymi o tym, jak za kształtowa-
nie tkanki miejskiej biorą odpowiedzial-
ność rozmaite podmioty oraz jakie nowe 
wyzwania w kontekście przepisów prawa 
stoją przed deweloperami.

Uczestnikom wydarzenia umożliwiono 
również wzięcie udziału w części warsz-
tatowej. Gościem głównym był Charles 
Montgomery. Organizatorem warsztatów 
był Otodom. Dyskusja była kolejną od-
słoną projektu „Szczęśliwy Dom”. – Zale-
żało nam na tym, aby panel był otwartą 
dyskusją, podczas której wspólnie przybli-
żymy się do znalezienia przepisu na szczę-
śliwe osiedla: mieszkania, części wspólne, 
zagospodarowanie i  otoczenie. Cieka-
wych pytań z sali nie brakowało, nie za-
wiódł oczywiście nasz gość. Mam nadzieję, 
że to spotkanie było więc choć drobnym 
kamyczkiem do budowania szczęśliwych 
osiedli – komentuje Jarosław Krawczyk, 
PR Lead Otodom.

Gospodarzem Dni Dewelopera 2021 
był Oddział Wrocławski Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich.  
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Nowa stal do produkcji prętów  
do zbrojenia betonu
Spawalność stali zbrojeniowej jest ważną cechą technologii zbrojenia betonu.

prof. Piotr Sędek 
Sieć Badawcza Łukasiewicz  
– Instytut Spawalnictwa

mgr inż. kamil kubik  
Sieć Badawcza Łukasiewicz  
– Instytut Spawalnictwa

mgr inż. Stanisław klusek
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Żelbet jako materiał konstrukcyjny 
znalazł szerokie zastosowanie 
w budownictwie ogólnym i prze-

mysłowym. Do zalet żelbetu zaliczyć 
można: ogniotrwałość, znaczną odpor-
ność na obciążenia stałe i zmienne, dużą 
trwałość, możliwość wykonania konstruk-
cji o dowolnym kształcie. Swoje unikalne 
właściwości wytrzymałościowe żelbet za-
wdzięcza specyficznej współpracy obu 
materiałów – betonu i stali – a jego wy-
trzymałość zależy zarówno od wytrzyma-
łości betonu, jak i stali. Większość zbrojeń, 
jako części struktury żelbetu, wykonywana 
jest z prętów stalowych, które są ze sobą 
łączone za pomocą drutu wiązałkowego. 
Proces wiązania nie ma wpływu na wła-
ściwości prętów. Istnieje jednak grupa 
zbrojeń, które ze względów konstruk-
cyjnych muszą być spawane, a więc po-
winny spełniać odpowiednie wymagania 
materiałowe i technologiczne. Spawanie 
jest dodatkowym zabiegiem realizowa-
nym w budowie zbrojenia i w swej isto-
cie przez procesy cieplno-metalurgiczne 
wpływa na właściwości stali i na właści-
wości połączenia. Musi to uwzględnić pro-
jektant. Podstawowym dokumentem za-
wierającym reguły projektowania, w tym 
wymagania materiałowe, jest norma eu-
ropejska PN-EN 1992-1-1 [1]. W normie 
tej zestawiono zbiór właściwości, których 
wymagane parametry znajdują się w nor-
mach dotyczących jakości stali przezna-
czonej do produkcji prętów do zbrojenia 
betonu. Te właściwości to: granica pla-
styczności (fyk lub f0,2k), maksymalna rze-

czywista granica plastyczności (fy,max), wy-
trzymałość na rozciąganie (ft), ciągliwość 
(εuk i ft /fyk), zdatność do gięcia, charakte-
rystyka przyczepności (fR), wymiary prze-
krojów i tolerancje, wytrzymałość zmę-
czeniowa, spajalność oraz wytrzymałość 
na ścinanie i wytrzymałość połączeń spa-
janych w spajanych siatkach i dźwigarach 
kratowych. Wymagane parametry są po-
dane w normach PN-EN 10080 [2] oraz 
PN-EN ISO 6935-2 [3]. Stale stosowane 
do wykonywania zbrojeń powinny mieć 
charakterystyczną granicę plastyczności 
fyk w zakresie 400–600 MPa. Zapewnienie 
odpowiednich własności spawalniczych 
jest związane z maksymalną zawartością 
pierwiastków stopowych, co przedsta-
wiono w [2, 3]. Eurokod 2 [1], europej-
ska norma do projektowania konstrukcji 
żelbetowych, opisuje metodę stanu noś-
ności granicznej. Teoria nośności gra-
nicznej zajmuje się analizą konstrukcji 
w stanie zapoczątkowania procesu znisz-
czenia, w którym konstrukcja traci zdol-
ność do przenoszenia obciążeń i staje się 
układem geometrycznie zmiennym. Aby 
było to możliwe, przekroje ustroju muszą 
się charakteryzować dużą odkształcalno-
ścią (zdolnością do obrotu). Dotyczy to 
zwłaszcza przekrojów krytycznych, w któ-
rych mogą powstać przeguby plastyczne. 
Dużego znaczenia nabiera zatem ciągli-
wość zastosowanej stali – zaleca się zbroić 
elementy stalą o dużej ciągliwości. Odpo-
wiednia ciągliwość stali powoduje, że po 
przekroczeniu stanu granicznego nośności 
w określonym miejscu obiektu (przekroju 

krytycznym) nie nastąpi nagłe zerwanie 
i w konsekwencji jego zniszczenie, a na 
skutek odpowiedniego zapasu plastycz-
ności obszar danego obiektu zamieni się 
w plastyczny mechanizm bez gwałtow-
nych skutków. 

Własności wytrzymałościowe żelbetu 
zależą od dwóch czynników: wytrzyma-
łości betonu i  stali. Niska odporność 
betonu w obszarze naprężeń rozciąga-
jących, zginających czy ścinających po-
woduje, że to stal jest głównie odpo-
wiedzialna za nośność w tych stanach 
naprężeń. A zatem szczególnie w budow-
nictwie wysokościowym zastosowanie 
odpowiednio wytrzymałych stali zbro-
jeniowych jest ze wszech miar uzasad-
nione. Obecnie w powszechnym zasto-
sowaniu są stale o granicy plastyczności  
fyk = 500 MPa [3], które praktycznie pra-
wie całkowicie wyeliminowały gatunki 
stali zestawionych w normie PN-B-03264 
[4]. Stale te produkowane są w skom-
plikowanych procesach hutniczych bę-
dących efektem nie tylko składu che-
micznego (zawartości węgla), ale także 
złożonej metalurgii i przeróbki plastycz-
nej realizowanej w ściśle kontrolowanych 
reżimach technologicznych. Koniecz-
ność stosowania takich procesów wy-
nika z potrzeby zapewnienia wymaganej 
spajalności (spawalności i zgrzewalno-
ści). Nowe stale produkowane w nowo-
czesnych technologiach są przydatne do 
spajania (spawania i zgrzewania) oraz 
spełniają wymagania odnośnie do klasy 
technicznej [1]. 
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Wychodząc naprzeciw potrzebom, 

w hucie CELSA w Ostrowcu Świętokrzy-
skim opracowano nową stal do produk-
cji prętów do zbrojenia betonu, którą 
nazwano B600B. W  Sieci Badawczej 
Łukasiewicz − Instytucie Spawalnictwa 
w Gliwicach opracowano i zrealizowano 
program obejmujący badanie tej stali jako 
materiału podstawowego i połączeń spa-
wanych na niej wykonanych. Badanie ma-
teriału podstawowego wykonane na prę-
tach zbrojeniowych o średnicach 10, 16 
i 32 mm obejmowało wyznaczenie skła-
dów chemicznych oraz właściwości wy-
trzymałościowych materiału. Badano 
pręty o  wszystkich średnicach produ-
kowane obecnie w hucie. Próbne partie 
wykonane zostały wg wymagań warun-
ków technicznych producenta [5]. Wy-
niki analiz porównano z wymaganiami 
normy [2]. Analizy składu chemicznego 
zostały wykonane dla trzech wybranych 
średnic w  celu weryfikacji powtarzal-
ności technologicznej. Zawartości wę-
gla we wszystkich wyrobach nie prze-
kroczyły wartości 0,22% C, co stawia stal 
B600B w grupie stali spawalnych, z ko-
niecznością jednak stosowania określo-
nych reżimów technologicznych zgod-
nych PN-EN ISO 17660-2 [6]. Wyniki 
badania składu chemicznego  materiału 
wszystkich badanych prętów wskazują, 
że zawartości poszczególnych pierwiast-
ków stopowych spełniają wymagania 
normy [2]. Podstawowa wielkość określa-
jąca spajalność − równoważnik węgla Ceq  
− jest niższa o ok. 17% od wartości maksy-
malnej (Ceq max = 0,52). Świadczy to o do-
brych właściwościach spawalniczych stali 
B600B przy zastosowaniu kwalifikowanej 
technologii spajania. Badania właściwości 
wytrzymałościowych obejmowały próby 
rozciągania i zginania. Wyznaczone zo-
stały: granica plastyczności (fyk), wytrzy-
małość na rozciąganie (ft), współczynnik 
k = ft /fyk, odkształcenie przy εuk maksy-
malnej sile. Zdatność do zginania została 
wyznaczona przy zgięciu do 90o o odgię-
ciu o 20o. W tablicy zestawiono wyniki 
badań wytrzymałościowych. Ze względu 
na ograniczone miejsce na publikację po-

dano wyniki uśrednione. Po próbie gię-
cia i odginania wszystkie próbki wykazały 
brak rys i pęknięć.

Wyniki badań  zestawione w tablicy 
wskazują na pełną zgodność z  wyma-
ganiami normy [2] oraz [1]. Norma [1] 
dopuszcza stal o  granicy plastyczności  
600 MPa. Stal B600B, którą wykorzystano 
do produkcji prętów do zbrojenia be-
tonu, spełnia również wymagania klasy 
C, co plasuje ją w grupie materiałów kon-
strukcyjnych do wykorzystania przy pro-
jektowaniu metodą stanów granicznych 
z zachowaniem wszystkich wymaganych 
warunków bezpieczeństwa. Wysoka pla-
styczność nowej stali jest parametrem 
określającym jej zdatność do przetwarza-
nia za pomocą procesów spajania.

Warto wspomnieć o korzyściach wyni-
kających ze stosowania stali zbrojeniowej 
o wysokich własnościach wytrzymałościo-
wych. Nie do pomyślenia jest zastosowa-
nie stali zbrojeniowej o niskiej wytrzy-
małości we współczesnych budowlach 
wysokościowych i  infrastrukturalnych. 
Można zaobserwować konkretne korzy-
ści w przypadku zwiększenia wytrzyma-
łości stali zbrojeniowej o każde 100 MPa. 
Przy porównywalnych obiektach budow-
nictwa wysokościowego nastąpi zmniejsze-
nie zużycia objętości stali o 20%, a objętość 
zużytego betonu zmniejszy się o 30%. Kon-
sekwencją tego będzie redukcja masy i ob-
jętości szalunków oraz pracochłonności 
niezbędnej do ich wykonania – trudne do 
wyliczenia w ogólnym przypadku. Z kolei 
zmniejszenie materiałochłonności niewąt-
pliwie wpłynie na obniżenie kosztów trans-
portu zaopatrzeniowego i bliskiego oraz 
kosztów logistyki (magazynowania, kon-
fekcjonowania i przygotowania). Wszyst-

kie wymienione kategorie przyczynią się 
do znacznego zmniejszenia zużycia ener-
gii niezbędnej do ich realizacji, co będzie 
również znaczącym czynnikiem ochrony 
środowiska.                     

Przeprowadzone próby spawania po-
twierdziły przydatność stali B600B do 
przetwarzania metodami spawalniczymi. 
O ile zdecydowana większość łączenia 
prętów do zbrojenia betonu realizowana 
jest za pomocą technik wiązania drutem 
wiązałkowym lub innych, o tyle w czę-
ści zbrojeń muszą być stosowane procesy 
spawalnicze. Spawalność stali zbrojenio-
wej jest zatem ważną cechą technologii 
zbrojeń. Stal B600B spełnia wymagania 
spawalności, nie może jednak być spa-
wana bez spełnienia wymagań zarówno 
dla techniki, jak i personelu. Norma [6] 
precyzuje wszystkie wymagania techno-
logiczne. Jeśli chodzi o personel − wy-
magania kwalifikacyjne dotyczą pracow-
ników nadzoru i spawaczy. Wymagania 
dotyczące kwalifikacji personelu znajdu-
jące się w normie [6] były już szeroko 
przedstawiane [7]. W odniesieniu do no-
wej stali B600B znaczenie tych kwalifi-
kacji rośnie. Szczególnie w przypadku 
nadzoru spawalniczego i jego kwalifi-
kacji uwidacznia się potrzeba szkolenia 
i certyfikowania. Przygotowanie tech-
nologii, jej realizacja oraz kontrola ja-
kościowa są gwarantem wykonania zbro-
jeń z nowoczesnych stali o wymaganej 
trwałości i  jakości. Wyższe własności 
wytrzymałościowe materiałów prowa-
dzą do mniejszych przekrojów elemen-
tów konstrukcyjnych zbrojeń i w kon-
sekwencji do mniejszych przekrojów 
spoin przy wymaganej nośności. Nie-
dotrzymanie wymagań jakościowych, 

Średnica próbki
[mm]

właściwości wytrzymałościowe
uwagifyk 

[mPa]
ft

[mPa] k = ft /fyk
εuk

[%]
32 623 720 1,15 11,4 Przełomy plastyczne

16 607 700 1,15 9,0 Przełomy plastyczne

10 612 695 1,14 9,9 Przełomy plastyczne

tabl. zestawienie uśrednionych wyników badań właściwości wytrzymałościowych
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szczególnie w  przypadku niezgodno-
ści, w wyniku których występuje uby-
tek przekroju spoin, ma wyjątkowe zna-
czenie. Wykorzystywanie stali na pręty 
zbrojeniowe o coraz wyższych właści-
wościach wytrzymałościowych wyma-
gać będzie stosowania procesów spa-
walniczych realizowanych w ścisłych 

reżimach technologicznych. Przygotowa-
nie technologii spawania takich materia-
łów też musi się odbywać pod nadzorem 
wykwalifikowanego personelu. W łącze-
niu prętów do zbrojenia betonu za po-
mocą technik spawalniczych wykorzy-
stuje się zasadniczo trzy rodzaje złączy: 
złącza doczołowe, zakładkowe i skrzyżo-

Fot. 1. doczołowe złącze spawane na podkładce stalowej wykonane z prętów ze stali b600b o średnicy 32 mm

Fot. 2. zakładkowe złącze spawane z prętów ze stali b600b o średnicy 16 mm

Fot. 3. Skrzyżowane złącze spawane wykonane z prętów ze stali b600b o średnicy 10 mm

wane. Stal w gatunku B600B, spełniając 
wymagania w zakresie normy [6], musi 
również spełniać wymagania w tym za-
kresie. Przeprowadzone zostały próby 
spawania na prętach o średnicach 10, 
16 i 32 mm (fot. 1, 2, 3). 

Na zdjęciach pokazano jedynie przy-
kładowe złącza. Próby wykonano na 
wszystkich wspomnianych średnicach 
za pomocą spawania elektrodami otulo-
nymi (111) oraz metodą spawania półau-
tomatycznego w osłonie gazu aktywnego 
(135). Przeprowadzono próby wymagane 
normą [6]. Próby rozciągania wykonano 
na złączach doczołowych, zakładkowych 
i skrzyżowanych. Wszystkie złącza ule-
gły zerwaniu w obszarach poza strefami 
spawania. Złącza doczołowe oraz skrzy-
żowane po próbie zginania na powierzch-
niach rozciąganych nie wykazały rys i pęk-
nięć. Niewielkie naderwania – dozwolone 
– nie miały wpływu na pozytywny wynik 
badań.

Przeprowadzone zgodnie z normą [6] 
badania wykazały pełną przydatność no-
wej stali na pręty do zbrojenia betonu do 
stosowania w budownictwie ogólnym 
i przemysłowym. Wyższe właściwości wy-
trzymałościowe materiałów budowlanych 
niewątpliwie się przyczynią do osiągnię-
cia korzyści technicznych i ekonomicz-
nych, które przedstawiono na początku 
artykułu.  
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hełm atra 10V
Hełm ATRA 10V do prac na wysokości spełnia wymagania normy 
EN 397 i może być używany w zakresie temperatur -30/+50°C. 
W wykonanej z ABS-u skorupie hełmu jest 10 otworów wenty-
lacyjnych zapewniających komfort pracy nawet w upalne dni. 
Hełm cechuje wysoka wytrzymałość, niska waga oraz szeroki  
zakres regulacji. Wyposażony jest w uniwersalne gniazda 
30 mm, pozwalające na montaż dodatkowego wyposażenia. 
W skład hełmu wchodzi: skorupa hełmu, pasek podbródkowy, 
paski nośne więźby, pas więźby z mechanizmem regulacji  
za pomocą pokrętła, wymienny, welurowy potnik. 
Więcej: protekt.pl

zabezpieczenie wykopu pod tunelem 
metra
Wielkimi krokami zbliża się moment wyczekiwany przez kierow-
ców podróżujących swoimi autami Południową Obwodnicą War-
szawy – otwarcie ursynowskiego tunelu. Jednym z najbardziej 
skomplikowanych elementów projektu było wykonanie przejścia 
nowo budowanego tunelu obwodnicy pod czynnym tunelem 
metra. W ramach realizacji kompleksowego zabezpieczenia 
ścian wykopu pod tunelem metra firma Tergon wykonała m.in. 
palisady z pali wierconych w rurze osłonowej, kotwy gruntowe, 
obudowę skarp z torkretu oraz stalowe i żelbetowe oczepy 
spinające zbrojenie palisad.
Więcej: www.tergon.pl

PRODUKT MIESIĄCA MATERIAŁY PROMOCYJNE

REKLAMA
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Priorytetowe znaczenie w zasadzie 
w każdym projekcie o konstrukcji 
szkieletowej prefabrykowanej ma 

sztywny węzeł łączący słup z fundamen-
tem. W praktyce można go wykonać, wy-
korzystując różne systemy: umieszczając 
słup w kielichu fundamentu, łącząc stopę 
ze słupem w zakładzie prefabrykacji (sto-
posłup), za pomocą prętów zbrojenio-
wych kotwionych w kanałach wytworzo-
nych w słupie (tzw. wytyki) lub za pomocą 
systemowych łączników skręcanych. Ten 
ostatni sposób, z uwagi na liczne zalety, 
wypiera z rynku pozostałe systemy, speł-
niając oczekiwania uczestników procesu 
budowlanego. 

Przykładem systemu łączników skrę-
canych jest system podpór słupowych PCC 
PFEIFER. Składa się on z podpory słupo-
wej zabetonowanej w słupie oraz kotwy 
fundamentowej PgS PFeiFer z wystają-
cym gwintem zewnętrznym, osadzanej 
w monolitycznej stopie lub płycie funda-

mentowej. Połączenie odbywa się poprzez 
skręcenie za pomocą nakrętek. Stosowanie 
zestawu dwóch podkładek i  nakrętek 
umożliwia precyzyjną rektyfikację słupa 
oraz zapewnia wystarczające utwierdzenie 
już w fazie montażu (w odróżnieniu od 
rozwiązania na „wytyki”, w którym wyma-
gane są dodatkowe rozpory zabezpiecza-
jące słup przed przewróceniem). Po zwią-
zaniu zaprawy wysokowytrzymałej, 
wypełniającej przestrzeń między słupem 
i fundamentem, uzyskujemy w pełni no-
śny węzeł oraz możliwość montażu kolej-
nych elementów konstrukcji budynku.

Dzięki prostocie wykonania szybkiego, 
a zarazem bezpiecznego połączenia znacz-
nie skraca się czas wykonania stanu suro-
wego, a precyzyjny montaż słupów prze-
biega bez zbędnych przestojów, niezależnie 
od warunków atmosferycznych.

Na popularność systemu Pcc 
PFeiFer wpływ mają nie tylko oczywiste 
korzyści dla montażystów, ale także inne 

Realizacja sztywnych węzłów słupów 
prefabrykowanych – system PCC PFEIFER
Analizując stosowane w obecnej praktyce budowlanej schematy statyczne ram poprzecznych, widzimy 
dominację schematu, w którym połączenie słupów z fundamentem realizowane jest jako węzeł sztywny.  
To kluczowe dla stateczności obiektu połączenie, które można wykonać na wiele sposobów. Standardem  
staje się tu jednak wykorzystanie systemowych łączników skręcanych.

jordahl & Pfeifer technika budowlana Sp. z o.o. ul. Wrocławska 68, 55-330 Krępice k/Wrocławia, 
tel. 71 30 23 300, www.jordahl-pfeifer.pl

mgr inż. bartosz Stasieńko mgr inż. Sławomir Śleziak 

rys. 1. rektyfikacja i zalewanie zaprawą słupa prefabrykowanego

zalety systemu, m.in. optymalna geome-
tria podpór, minimalizacja mimośrodów 
i korzystne położenie osi śruby. Projek-
tanci mogą w  prosty sposób dobrać 
sprawdzone połączenie, które uwzględnia 
tolerancje montażowe i jest korzystne ce-
nowo. Brak unormowanych wytycznych 
do obliczeń oraz dokumentów dopuszcza-
jących do stosowania połączeń „na wy-
tyki”, a także brak pewności co do póź-
niejszego prawidłowego wykonania złącza 
na budowie sprawiają, że projektowanie 
połączeń skręcanych zyskało dużą prze-
wagę. Kotwy fundamentowe PgS PFeiFer 
o określonej w katalogach nośności mogą 
być także z powodzeniem stosowane do 
przykręcenia słupów stalowych (utwier-
dzonych lub przegubowo połączonych 
z fundamentem).

Rosnące wymagania co do obiektów 
magazynowych sprawiają, że oprócz coraz 
większej powierzchni użytkowej, budynki 
te są z roku na rok coraz wyższe, co z kolei 
– ze względu na ograniczenia transpor-
towe, produkcyjne czy montażowe – wy-
musza podział słupów prefabrykowanych 
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Fot. Stalowa konstrukcja dachu stadionu zamocowana 
z wykorzystaniem systemu PgS PFeiFer

rys. 2. Porównanie ramienia przekazywania momentu dla podpór Pcc PFeiFer i połączenia na „wytyki”  
przy nominalnym i najbardziej niekorzystnym położeniu (dla słupa 40 x 40 cm)

na wysokości. Powstający w miejscu łącze-
nia słupów węzeł musi być sztywny. Do 
jego realizacji można użyć podpór słupo-
wych osadzonych w słupie górnym oraz 
kotew prętowych zabetonowanych w gło-
wicy słupa dolnego.

Zastosowanie systemowych akceso-
riów wbudowanych w elementy prefabry-
kowane daje budownictwu prawie nie-
ograniczone możliwości wykonania 
najbardziej skomplikowanych sztywnych 
węzłów. Szczególnie potrzebne jest to 
w ustrojach obiektów wysokich, w któ-
rych każdy dodatkowy węzeł sztywny 
wpływa na ograniczenie przemieszczeń. 
Połączenie belki ze słupem zewnętrznym, 
uciąglenie belek na długości, uciąglenie 
belek lub belko-ścian w miejscu słupów 
wielokondygnacyjnych to przykładowe 
połączenia, które można zrealizować jako 
sztywne, wykorzystując zalety połączeń 
skręcanych. Każdy węzeł wymaga indy-
widualnej analizy projektowej i wyboru 
najbardziej odpowiedniego systemu do 
połączeń. 

Aby ułatwić projektantowi prawidłowy 
dobór łączników dla połączenia słupa 
z fundamentem lub słupa ze słupem na 
wysokości, firma PFEIFER udostępniła 
nowy, bezpłatny program obliczeniowy 
„Podpory słupowe PFEIFER”. Intuicyjny 
w obsłudze, z dobrze przygotowanym in-
terfejsem, pozwala dobrać odpowiedni 
rozmiar podpory słupowej Pcc PFeiFer 
oraz odpowiedni model i rozmiar kotwy 
PgS PFeiFer. Szeroki asortyment kotew 

ziomu terenu). Dla fazy końcowej (eksplo-
atacyjnej) i fazy pożarowej natomiast wy-
magane jest podanie zestawu lub zestawów 
sił obciążających połączenie (siły normal-
nej, sił poprzecznych oraz momentów na 
dwóch kierunkach). W sytuacji pożarowej 
podpory słupowe Pcc PFeiFer mają od-
porność pożarową bez konieczności zasto-
sowania dodatkowych materiałów zabez-
pieczających. W  programie istnieje 
możliwość obliczeń połączenia w klasie od 
R30 do R240. Korzystna wartość współ-
czynnika redukcji nośności podpory słu-
powej w sytuacji pożarowej powoduje, że 
najczęściej nie jest wymagane zwiększenie 
rozmiaru łącznika, a miarodajne są obli-
czenia i dobór łączników w sytuacji nor-
malnej. Po analizie wszystkich przypadków 
oraz wprowadzonych danych generowany 
jest obszerny raport obliczeniowy. Na wy-
druku znaleźć można zestawienie dobra-
nych podpór słupowych, kotew fundamen-
towych oraz niezbędnych akcesoriów 
towarzyszących, uławiających wbudowa-
nie i montaż.

Dzięki programowi proces projektowa-
nia jest bezpieczny i przejrzysty. Eliminuje 
potrzebę koncentracji projektanta nad in-
dywidualnym projektowaniem złączy spa-
wanych lub śrubowych. Standardowe ze-
stawy łączników Pcc PFeiFer są w stanie 
zrealizować jego zamierzenia, gwarantując 
sprawność i niezawodność.

W obszarze połączeń elementów pre-
fabrykowanych firma PFEIFER może po-
chwalić się wieloletnim doświadczeniem. 
Wszystkie systemy PFEIFER w najwyż-
szym stopniu spełniają najważniejsze za-
łożenia budownictwa prefabrykowanego, 
jakimi są: niezawodność, szybkość reali-
zacji, ekonomia, jakość i bezpieczeństwo. 
Nie inaczej jest w przypadku opisanych 
powyżej podpór słupowych PFEIFER 
oraz kotew fundamentowych PFEIFER, 
które są doskonałym wyborem do reali-
zacji połączeń w żelbetowych konstruk-
cjach prefabrykowanych – zwłaszcza 
sztywnych węzłów znanych z konstruk-
cji monolitycznych.  

fundamentowych, który w skrócie podzie-
lić można na dwie grupy zapewniające 
płytkie i głębokie kotwienie, daje możli-
wość optymalnego dopasowania się do 
konkretnej sytuacji wbudowania. Program 
wykonuje odrębne obliczenia dla trzech 
sytuacji/faz wykonania połączenia. Spraw-
dzane są obliczenia i dobór systemowych 
łączników dla fazy montażowej (bez wy-
konania podlewki), fazy końcowej (eksplo-
atacyjnej) oraz sytuacji pożarowej. Projek-
tanci mają możliwość wprowadzenia 
w zasadzie dowolnych parametrów geome-
trycznych i materiałowych charakteryzu-
jących konstrukcję łączonych elementów. 
Dla sprawdzenia fazy montażowej nie-
zbędne są: prawidłowe określenie rzeczy-
wistej wysokości słupa oraz dane ko-
nieczne do określenia oddziaływania 
wiatru na słup (strefa wiatrowa, kategoria 
terenu, wysokość połączenia powyżej po-
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domieszki do zapraw murarskich 
stosowane w okresie zimowym 

Odpowiednie dodatki do zaprawy pozwalają ograniczyć ryzyko powstania wad podczas 
murowania w okresie zimowym.

dr inż. Filip chyliński 
Instytut Techniki Budowlanej  
Zakład Konstrukcji Budowlanych  
Geotechniki i Betonu 

Podczas wznoszenia konstruk-
cji murowej z elementów muro-
wych, takich jak cegły, bloczki 

z betonu komórkowego, bloczki beto-
nowe itp., niezbędne jest stosowanie ma-
teriału spajającego. Najczęściej stosowane 
są zaprawy murarskie ze spoiwem mine-
ralnym. Zgodnie z normą europejską PN-
-EN 998-2:2016-12 [1] zaprawa murar-
ska jest mieszanką co najmniej jednego 
spoiwa nieorganicznego, kruszyw, wody, 
a czasami także dodatków i/lub domie-
szek, przeznaczona do układania, łącze-
nia i spoinowania wyrobów w murze. We-
dług tej normy domieszka jest materiałem 
dodawanym w małych ilościach, w celu 
uzyskania specjalnych właściwości. Małe 
ilości najczęściej oznaczają do 5% masy 
cementu. Zgodnie z Polską Normą PN-
-B-10104:2014-03 [2] w zależności od za-
stosowanego spoiwa zaprawy murarskie 
można podzielić na cementowe, cemen-
towo-wapienne oraz wapienne. Najszersze 
zastosowanie mają zaprawy cementowo
-wapienne i cementowe przygotowywane 
na budowie oraz gotowe zaprawy cemen-
towe. Zaprawy dostarczane na plac bu-
dowy w formie suchej często są od razu 
przez producenta modyfikowane, w za-
leżności od potrzeb, przez dodanie od-
powiednich domieszek poprawiających 

urabialność, wydłużających czas zacho-
wania właściwości roboczych, polepszają-
cych cechy wytrzymałościowe oraz trwa-
łościowe lub pozwalających uzyskać inne 
specjalne właściwości.

Prace murarskie z zastosowaniem za-
praw na bazie spoiw cementowych po-
winny być realizowane, gdy temperatura 
otoczenia wynosi od 5 do 25oC. Terminy 
realizacji planów inwestycyjnych niekiedy 
zmuszają do prowadzenia prac murarskich 
w warunkach obniżonej temperatury, czyli 
poniżej 5oC. Wykonywanie prac murar-
skich w temperaturze poniżej 5oC wiąże 
się z ryzykiem, że efekt końcowy nie spełni 
oczekiwań wytrzymałościowych, dojdzie 
do spękania spoiny i może konieczna bę-
dzie rozbiórka i ponowne wykonanie czę-
ści muru. Trudności w stosowaniu zapraw 
zawierających spoiwo cementowe w ob-
niżonych temperaturach wynikają głów-
nie z  tego, że proces hydratacji spoiwa 
cementowego wraz z obniżeniem tempera-
tury staje się coraz wolniejszy, a co za tym 
idzie przyrost wytrzymałości również. Ob-
niżenie temperatury do wartości ujemnych 
może doprowadzić do całkowitego zatrzy-
mania hydratacji i  zamarznięcia wody 
w zaczynie cementowym, w momencie 
gdy jego wytrzymałość jest niska, i w efek-
cie doprowadzić do destrukcji struktury 
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młodego kompozytu przez powstające  
kryształy lodu.

Zgodnie z instrukcją ITB [3] w okre-
sie obniżonych temperatur prace murar-
skie mogą być realizowane jedną z nastę-
pujących metod:
 zachowania ciepła muru,
 podgrzewania muru,
 murowania w cieplakach, 
 zimnych składników,
 zamrażania.

Pierwsze trzy metody (zachowania ciepła 
muru, podgrzewania muru oraz murowa-
nia w cieplakach) najczęściej nie wymagają 
modyfikacji składu zaprawy przez dodanie 
domieszek. Metody te oparte są na założe-
niu, że temperatura zaprawy podczas mu-
rowania i we wczesnym okresie dojrzewania 
(do momentu uzyskania odpowiedniej wy-
trzymałości) nie spadnie poniżej +5oC. Pod-
czas murowania metodą zimnych składni-
ków, gdzie zarówno elementy murowe, jak 
i składniki zaprawy nie są dodatkowo ogrze-
wane przed murowaniem i mają temperaturę 
otoczenia, do zaprawy na ogół stosowane są 
domieszki przeciwmrozowe. Prace murar-
skie tą metodą mogą być realizowane w tem-
peraturach ujemnych do -5, a nawet -10oC. 
W takiej sytuacji konieczna jest modyfikacja 
właściwości zaprawy murarskiej, aby proces 
jej twardnienia był na tyle dynamiczny, żeby 
umożliwić uzyskanie wystarczającej wytrzy-
małości zapewniającej ochronę przed skut-
kami zamarznięcia. Ustalenie granicznie 
niskiej wartości temperatury, która jeszcze 
będzie bezpieczna dla realizacji, jest trudne 
i obarczone ryzykiem. Wynika to z wielu 
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czynników, takich jak np. grubość spoiny, rodzaj elementów murowych 
i ich geometrii, oddziaływania wiatru, spadku temperatury w pierw-
szych godzinach po murowaniu.

Aby obniżyć graniczną temperaturę bezpiecznego stosowania za-
praw murarskich podczas murowania metodą zimnych składników, 
dodawane są do nich w okresie zimowym odpowiednie domieszki 
przeciwmrozowe lub stosowane są gotowe zaprawy zimowe. Normy 
europejskie z serii PN-EN 934 dotyczące domieszek do betonu i za-
praw nie definiują terminu „domieszki przeciwmrozowe” czy „do-
mieszki zimowe”. Norma [4] zawiera dodatkowe wymagania jedy-
nie dla dwóch rodzajów domieszek do zapraw – napowietrzająco/
uplastyczniających oraz opóźniających wiązanie, znacznie wydłu-
żających czas zachowania właściwości roboczych. Domieszka na-
powietrzająca co prawda pozytywnie wpłynie na mrozoodporność 
stwardniałej zaprawy murarskiej, natomiast nie jest to domieszka, 
która umożliwia murowanie w warunkach obniżonej temperatury. 
Również domieszka opóźniająca wiązanie i wydłużająca czas za-
chowania właściwości roboczych może nie wpłynąć pozytywnie na 
efekty prac murarskich prowadzonych w obniżonych temperaturach, 
ponieważ wydłużając czas wiązania, zwiększone jest ryzyko zamar-
znięcia zaprawy przed związaniem i uzyskaniem odpowiedniej wy-
trzymałości. Na potrzeby zapraw zimowych dobierane są najczę-
ściej domieszki stosowane przy produkcji betonu zgodnie z normą 
PN-EN 934-2+A1:2012 [5]. Należy jednak pamiętać, że w warun-
kach zimowych ryzyko związane z prze mrożeniem zaprawy murar-
skiej szczególnie w cienkich spoinach jest znacznie wyższe niż ry-
zyko przemrożenia betonu w tych samych warunkach, a szczególnie 
podczas betonowania elementów masywnych.

Zasada działania domieszek przeciw mrozowych do zapraw do-
stępnych na rynku wykorzystuje kilka strategii. Pierwsza z nich opiera 
się na przyspieszeniu hydratacji cementu, co jest związane z wydzie-
laniem ciepła oraz przyspieszeniem twardnienia, tak aby umożliwić 
osiągnięcie przez zaprawę wystarczającej wytrzymałości umożliwia-
jącej sprostanie naprężeniom powstającym w momencie ewentual-
nego zamarznięcia wody. Dla betonu jest to tzw. wytrzymałość kry-
tyczna, którą się przyjmuje jako wartość wytrzymałości na ściskanie 
nie mniejszą niż 5 MPa [6], natomiast dla zapraw wartość ta nie zo-
stała zdefiniowana. W warunkach obniżonej temperatury korzystne 
jest również zmniejszenie zawartości wody w zaprawie przez doda-
tek domieszek uplastyczniających lub upłynniających przy zachowa-
niu takiej samej konsystencji. 

Kolejną kwestią jest dodatek substancji, które obniżają tem-
peraturę zamarzania wody w cieczy porowej. Woda w zaczynie ce-
mentowym bez domieszek zamarza w temperaturze od -1 do -3oC 
w zależności głównie od ilości i rodzaju cementu, co wynika przede 
wszystkim z obecności rozpuszczonych soli wapnia, sodu i potasu. 
Dodanie domieszek na bazie mocznika, glikolu etylowego, octanu 
butylu lub mrówczanu wapnia umożliwia dalsze obniżenie tem-
peratury zamarzania wody [6]. Stosowanie domieszek napowie-
trzających, umożliwiających ulokowanie mikropęcherzyków po-
wietrza w porach kapilarnych, pozwala na kompensację naprężeń 
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powstających w strukturze kompozytu ce-
mentowego i tym samym ochronę młodej 
struktury przed destrukcją przy stosun-
kowo niższych wytrzymałościach mecha-
nicznych. Należy pamiętać, że napowie-
trzenie zaprawy wpływa korzystnie na 

mrozoodporność stwardniałej zaprawy 
oraz poprawia urabialność świeżej zaprawy, 
jednak wpływa także na obniżenie wy-
trzymałości na ściskanie, co powinno być 
uwzględnione przez dodatek większej ilo-
ści spoiwa lub obniżenie stosunku wodno-
cementowego. 

W procesie hydratacji cementu można 
wyróżnić okresy wiązania i twardnienia. 
Czas wiązania ograniczony jest normowo 
wyznaczanym początkiem i końcem czasu 
wiązania. W okresie tym mieszanka po-
zostaje jeszcze plastyczna. Po zakończeniu 
wiązania rozpoczyna się okres twardnie-
nia, podczas którego mieszanka nie jest już 
plastyczna i postępujące procesy hydratacji 
skutkują narastaniem wytrzymałości na ści-
skanie kompozytu. Wśród domieszek mody-
fikujących wiązanie i twardnienie wyróżnić 
można m.in. te o przeważającym działaniu 
przyspieszającym wiązanie oraz te o prze-
ważającym działaniu przyspieszającym 
twardnienie. Przyspieszenie twardnienia 
wiąże się często ze skróceniem czasu wią-
zania, co niekorzystnie wpływa na skró-
cenie czasu zachowania właściwości robo-
czych zaprawy. Jako substancja efektywnie 
przyspieszająca twardnienie stosowany był 
przez wiele lat chlorek wapnia, który tylko 
w niewielkim stopniu wpływał na skrócenie 
czasu wiązania. Obecnie wykorzystanie tego 
związku zostało ograniczone ze względu na 
ryzyko związane z korozją elementów stalo-
wych oraz koniecznością deklarowania za-

wartości chlorków w domieszkach i zapra-
wach przez producentów. Chlorek wapnia 
bywa zastępowany domieszkami bezchlor-
kowymi, w których składzie można znaleźć 
m.in. azotan(III) sodu lub potasu, tiosiarczan 
sodu lub wapnia, mrówczan wapnia, octan 

wapnia. Efektywność przyspieszenia tward-
nienia wskazanych domieszek bezchlorko-
wych stosowanych pojedynczo jest znacz-
nie niższa niż chlorku wapnia, dlatego często 
wykorzystywane są one w różnych kombi-
nacjach. Stosowany bywa również węglan 
sodu lub potasu w połączeniu z domiesz-
kami uplastyczniającymi wydłużającymi 
czas wiązania (np. lignosulfoniany), ponie-
waż dodatek powyższych węglanów w spo-
sób znaczący przyspiesza wiązanie szczegól-
nie w początkowym okresie [6].  

Połączenie kilku z wymienionych stra-
tegii działania domieszek umożliwia stoso-
wanie zapraw murarskich zgodnie z dekla-
racją producenta nawet w temperaturach 
bliskich 0oC z zastrzeżeniem jednak, aby 
nie doszło do dalszego obniżenia tempe-
ratury przez kolejne osiem godzin od za-
kończenia murowania. Niektórzy produ-
cenci, idąc krok dalej, zalecają dodawanie 
do wody zarobowej alkoholu, który do-
datkowo obniża temperaturę zamarzania 
wody i w ten sposób obniża jeszcze tem-
peraturę stosowania zaprawy nawet do 
-6oC, co jednak często się wiąże z obniże-
niem końcowej wytrzymałości na ściska-
nie. Ponadto spoiny należy chronić przez 
sześć godzin przed dalszym spadkiem tem-
peratury, a cały mur należy chronić przed 
wywróceniem przez kolejne siedem dni.

Warto pamiętać, że stosowanie za-
praw zimowych czy domieszek prze-
ciwmrozowych wiąże się z krótszym cza-
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Połączenie kilku strategii działania domieszek 
umożliwia stosowanie zapraw murarskich  

nawet w temperaturach bliskich OoC  
z zastrzeżeniem jednak, aby nie doszło   

do dalszego obniżenia temperatury przez kolejne 
osiem godzin od zakończenia murowania.

sem zachowania właściwości roboczych 
wynoszącym około jednej godziny za-
miast standardowo około 3−4 godzin, 
a po dodaniu odpowiednich domieszek 
do zapraw nawet kilka dni (72 godziny). 
Ponadto zaprawa dojrzewająca w obniżo-
nych temperaturach będzie cechowała się 
znacznie wolniejszym przyrostem wytrzy-
małości na ściskanie, a końcowe wytrzy-
małości zapraw modyfikowanych mogą 
być niższe niż te osiągane w warunkach 
laboratoryjnych. Kolejną kwestią, którą 
trzeba uwzględnić, jest to, że parame-
try użytkowe podawane przez produ-
centa zaprawy w deklaracji właściwości 
użytkowych dotyczą w większości badań 
wykonywanych w warunkach laboratoryj-
nych, a nie w obniżonych temperaturach.

PodSumowaNie 
Stosowanie domieszek umożliwia pro-
wadzenie prac murarskich w warunkach 
obniżonej temperatury, tj. poniżej 5oC, 
jednak ustalenie dolnej, granicznej tempe-
ratury, w której zrealizowane prace spełnią 
wymagania projektowe i zapewnią bezpie-
czeństwo konstrukcji, jest trudne. Należy 
również pamiętać o monitorowaniu wa-
runków dojrzewania zaprawy we wczes-
nym okresie twardnienia i zapobiegać dal-
szemu spadkowi temperatury. Wiąże się to 
również z koniecznością dokładnej oceny 
efektów prac murarskich.  
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o współczesnych problemach  
geologii inżynierskiej
7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii 
Inżynierskiej w Polsce odbyło się 14–17 września br. w formie 
hybrydowej – w Bydgoszczy i online. 

edyta majer, marta chada, grzegorz ryżyński
PIG-PIB

W Ogólnopolskim Sympozjum 
Współczesne Problemy Geo-
logii Inżynierskiej w Polsce 

uczestniczą przedstawiciele z różnych re-
gionów kraju, charakteryzujących się od-
miennymi warunkami i problemami natury 
geologicznej. Poprzez wspólne spotkania 
i nawiązywanie kontaktów przedsiębior-
ców z naukowcami sympozjum umożliwia 
transfer wiedzy z nauki do biznesu i prze-
pływ praktycznych doświadczeń z biznesu 
do środowisk naukowych.

Wydarzenie w Bydgoszczy wypełnione 
było sesjami referatowymi, warsztatami, 
rozmowami, odbyły się też: „Sesja Inwe-
storów Strategicznych” i „Panel dyskusyjny 
Stowarzyszeń i Zrzeszeń PKGIŚ, PZWBPG 
i SIRTZ”. Uczestnicy skoncentrowali się na 
zagadnieniach dotyczących realizacji inwe-
stycji budowlanych, wdrażania nowocze-
snych badań do praktyki dokumentowania 
warunków geologiczno-inżynierskich oraz 
cyfryzacji w geologii inżynierskiej, w tym 
wdrażania narzędzi elektronicznego mode-
lowania danych budowlanych w standardzie 

dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Pig-Pib, i dr edyta majer, przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego ogólnopolskiego Sympozjum wPgi

Patronat

Medialny

Patronat

Medialny

 Sesja III. Racjonalne zagospodarowanie te-
renów zurbanizowanych i zdegradowanych: 
rekultywacja, remediacja, rewitalizacja;
 Sesja IV. Wdrażanie nowoczesnych ba-
dań do praktyki dokumentowania warun-
ków geologiczno-inżynierskich;
 Sesja V. Cyfryzacja w geologii inżynier-
skiej: wdrożenie narzędzi elektronicz-
nego modelowania danych budowlanych 
w standardzie BIM/geoBIM, wykorzysta-
nie nowoczesnych technologii GIS;
 Sesja VI. Innowacyjne kierunki wyko-
rzystania środowiska geologicznego jako 
źródła energii odnawialnej w inwestycjach 
budowlanych;
 Sesja VII. Niepewność modelu geolo-
gicznego a budowa sieci transportowej 
i przesyłowej oraz planowanie i realizacja 
inwestycji budowlanych.

Podczas sesji tematycznych wygło-
szono 45 referatów, a na sesjach warsztato-
wych – ponad 10. Zaprezentowano liczne 
postery naukowe, przeszkolono stacjonar-
nie ponad 119 uczestników i 140 online. 

Sympozjum objęte było patronatem 
honorowym Podsekretarza Stanu, Głów-
nego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu 
ds. Polityki Surowcowej Państwa w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska, Sekretarza 
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla RP w Minister-
stwie Infrastruktury, Wojewody Kujawsko- 
-Pomorskiego oraz Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. Zaproszenie do 
Komitetu honorowego konferencji przyjęli: 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Starosta Bydgoski, Prezydent Miasta 
Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy. Partnerami me-
rytorycznymi byli: Polski Komitet Geologii 
Inżynierskiej i Środowiska, Stowarzyszenie 
Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczo-
nych, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Ba-
dań Podłoża Gruntowego. Instytucja wspie-
rająca: Centralny Port Komunikacyjny.  Fo
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BIM/geoBIM. Wspólne spotkania wzmoc-
niły współpracę w obszarze geologii inży-
nierskiej oraz rozpoznania i badań podłoża 
zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7. Uczest-
nicy zapoznali się z najnowszymi wynikami 
badań naukowych i prac rozwojowych, naj-
nowocześniejszą aparaturą badawczą i spe-
cjalistycznym oprogramowaniem. 

W pierwszym dniu odbyły się warsz-
taty szkoleniowe:
 Badania terenów zdegradowanych i me-
tody remediacji,
 Dostęp do baz danych geologicznych,
 Problemy i perspektywy rozwoju geoter-
mii niskotemperaturowej,
 Wytyczne wykonywania badań podłoża 
gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego w związku z wprowadzeniem 
do stosowania przez GDDKiA.

W kolejnych dniach odbyło się 7 sesji:
 Sesja I. Problemy wdrożenia dobrych prak-
tyk geologii inżynierskiej a rzeczywistość;
 Sesja II. Dokumentowanie i badania 
środowiska geologicznego jako podłoża 
budowlanego;
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Kalendarium
7.09.2021 
zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 2021 r. poz. 1644)  

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy 
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 

19.09.2021 
weszło w życie 
 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu  
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686)

Rozporządzenie reguluje sprawy dotyczące sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 
Akt prawny zastępuje dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963). Nowe 
rozporządzenie nie zawiera regulacji dotyczących tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ponieważ obecnie są one zawarte w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).
Przepisy ustawy – Prawo budowlane nakładają obowiązek prowadzenia dziennika budowy w przypadku:
 robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę;
 budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29  
ust. 3 pkt 3 lit. d) i e);
 przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a);
 robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4;
 robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa 
w art. 51 ust. 4.
Do najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 6 września 2021 r. należy zaliczyć:
 doprecyzowanie pojęcia zgłoszenia przez wskazanie – należy przez to rozumieć zgłoszenie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1b ustawy – Prawo budowlane, które jest wymagane do realizacji zamierzenia inwesty-
cyjnego, dla którego ustanowiony został obowiązek prowadzenia dziennika budowy;
 doprecyzowanie, że dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla „każdego” obiektu budowlanego, w przy-
padku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie;
 uchylenie regulacji nakazującej odnotowanie w dzienniku budowy faktu prowadzenia specjalnego dziennika 
robót (wymaganego przepisami odrębnymi) oraz dołączenie go do dziennika budowy po zakończeniu robót; 
 obowiązek dokonania w dzienniku budowy stosownej adnotacji w przypadku, gdy osoba, której dotyczy 
wpis, odmawia potwierdzenia zapoznania się z jego treścią;
 wymóg podania imienia i nazwiska osoby dokonującej poprawki lub skreślenia dokonanego wpisu w dzien-
niku budowy oraz daty dokonania tych czynności i podpisu tej osoby;
 umożliwienie przechowywania dziennika budowy poza terenem budowy, jeżeli teren budowy nie spełnia 
warunków zapewniających bezpieczne przechowywanie dokumentu.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez 
organy administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego przed dniem wejścia w życie 
przedmiotowego rozporządzenia zachowują ważność i powinny być prowadzone w sposób określony  
w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

weszło w życie 
 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności                                             
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722) 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-
pożarowej (Dz.U. poz. 2117). Wydanie nowego rozporządzenia było uzasadnione koniecznością dostosowania 
przepisów do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333,  
ze zm.). Uwzględniając nową formę projektu budowlanego, rozporządzenie szczegółowo określa sposób 
dokonywania uzgodnień pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej poszczególnych 
części projektu, to jest projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego 
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 oraz  projektu technicznego. W odniesieniu do każdego z tych projektów odrębnie określono podstawowe dane 
dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, stanowiące podstawę uzgodnienia. 
Rozporządzenie z dnia 17 września 2021 r. zawiera katalog obiektów istotnych ze względu na konieczność 
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miej-
scowym zagrożeniem, które podlegają obowiązkowi uzgodnienia. W porównaniu z poprzednią regulacją lista 
takich obiektów została rozszerzona o:
 obiekty budowlane z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
 drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w § 3 pkt 1–7, 11 i 12 rozporządzenia, niestanowiące 
dróg publicznych, wymagane przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych.
We wspomnianym katalogu obiektów wymagających uzgodnienia doprecyzowano także przesłanki stano-
wiące o konieczności uzgadniania obiektu budowlanego zawierającego strefę pożarową PM, wolno stojące 
urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiatę. Odnośnie do 
tuneli uściślono natomiast, że uzgodnienie dotyczy wyłącznie tuneli przeznaczonych do ruchu pojazdów  
lub pieszych.
Przepisy przedmiotowego rozporządzenia regulują także sposób uzgadniania pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu urządzenia przeciwpożarowego. Mowa tu o urządze-
niach służących do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, 
wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719, ze zm.). Przyjęto, że uzgodnienie projektu technicznego może być równoznaczne z uzgodnieniem 
projektu urządzenia przeciwpożarowego, jeżeli zostaną spełnione warunki ściśle określone w przepisach 
niniejszego rozporządzenia. 
Poza tym określono wzór pieczęci rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wskazano, 
gdzie w projekcie należy umieścić odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy. 
Zmiany dotyczą także procedury zawiadamiania organów Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnieniu projek-
tów. Zmodyfikowano zakres takiego zawiadomienia oraz wprowadzono cyfryzację tego procesu.

weszło w życie 
 
 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru proto-
kołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. z 2021 r. poz. 1719)  

Rozporządzenie określa wzór protokołu z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiąz-
kowej kontroli budowy, wymaganej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowy wzór pro-
tokołu uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na podstawie 
nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). 
Opracowany wzór nie zawiera zasadniczych zmian w stosunku do wcześniej obowiązującego wzoru. Nowy 
formularz jest przede wszystkim bardziej czytelny i przejrzysty.
Co istotne, zrezygnowano z dokonywania przez kontrolującego oceny tego, czy stwierdzone odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę jest istotne czy nieistot-
ne. Uznano, że kwestia ta nie może być rozstrzygana w protokole, który powinien służyć jedynie ustaleniu 
okoliczności faktycznych. 
Nie będzie także wymogu wskazania kubatury przy opisywaniu zgodności budowy z projektem architek-
toniczno-budowlanym i technicznym w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych obiektu 
budowlanego. 
Ponadto w protokole będzie można odnotować, czy ustalenia dotyczące zgodności obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu były dokonane na podstawie dokumentacji geodezyjnej 
czy w wyniku własnych ustaleń kontrolującego.
Oprócz tego w przypadku braku adresu kontrolowanego obiektu budowlanego możliwe będzie określenie 
jego lokalizacji przez podanie jednostki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego i numeru działki ewidencyjnej 
lub identyfikatora działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany. 

5.10.2021 
zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1812)  

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 
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Idea skrępowania polega na ograniczeniu poziomych i pionowych odkształceń muru 
przylegającą konstrukcją żelbetową lub zbrojonym murem i zapewnieniu pełnej współpracy 
podczas przejmowania obciążeń. Obecnie coraz częściej elementy krępujące stanowią  
doskonały sposób zwiększenia nośności smukłych ścian ściskanych, ścian zginanych  
z płaszczyzny oraz ścian usztywniających.

dr hab. inż. radosław jasiński, prof. PŚ 
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

mgr inż. krzysztof grzyb 
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Polskie doświadczenia ze stoso-
waniem zbrojonych konstrukcji 
murowych, zespolonych i skrę-

powanych mają tradycję sięgającą dwu-
dziestolecia międzywojennego. Oprócz 
tradycyjnych technologii nastąpił wów-
czas istotny rozwój budownictwa stalo-
wego i żelbetowego. W wysokich budyn-
kach lub biurowych gmachach szkielet 
wypełniano ceglanym murem. Takie roz-
wiązanie wymagało wykonania w pierw-
szej kolejności konstrukcji prętowej (żel-
betowej lub stalowej), a następnie muru, 
który pełnił funkcję usztywnienia lub 
nienośnej osłony. Realizacja szkieletu  

ze stropami oraz ścian wypełniających 
przebiegała niezależnie z pewnym prze-
sunięciem czasowym. Problemem na ów-
czesne czasy była pracochłonność wyko-
nania muru najczęściej z  cegły pełnej, 
sitówki lub dziurawki. Oddzielne wyko-
nywanie szkieletu, a następnie muru było 
korzystne ze względu na tempo realiza-
cji, jednak zwiększało koszty inwestycji. 
Na korzystne połączenie muru z beto-
nem jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę 
w 1936 r. inż. T. Trojanowski (referat wy-
głoszony na I Zjeździe Inżynierów Budow-
nictwa), nazywając takie połączenie ze-
społem mur–beton–żelazo [1]. 

Okres powojenny wiązał się z koniecz-
nością odbudowy zniszczonej zabudowy 
miejskiej. Niewielkie wsparcie zrujnowa-
nego przemysłu spowodowało, że domi-
nujące stały się tradycyjne technologie 
bazujące głównie na materiałach odzy-
skiwanych, w tym cegieł, prętów zbroje-
niowych, profili stalowych i gruzu. W tym 
okresie zwiększenie nośności murów ce-
glanych realizowano, stosując zbrojenie 
spoin wspornych w postaci stalowych pła-
skowników (bednarek) lub prętów umiesz-
czanych w pionowych bruzdach. W tym 
właśnie czasie rozpoczął się okres stoso-
wania połączeń muru z betonem w jeszcze 

Technologie
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rys. 1. Składowe elementy budynku ze ścianami wykonanymi w technologii muru skrępowanego: a) budynek 
ze sztywnym stropodachem [3], b) budynek z wiotkim drewnianym stropem i więźbą [4]; 1 – rdzenie, 2 – wieńce 
stropowe, 3 – poziome lub pochylone rygle, 4 – mur, 5 – wieniec cokołowy, 6 – fundament, 7 – strop żelbetowy, 
8 – strop drewniany, 9 – drewniana więźba dachowa

nieznanej obecnie formie skrępowania,  
w formie zespolenia [1, 2]. W tych kon-
strukcjach elementami krępującymi były 
pionowe słupy umieszczone wewnątrz 
muru. Jednoczesne wykonywanie we-
wnętrznych słupów i muru eliminowało 
konieczność stosowania kosztownych 
deskowań pionowych słupów i znacznie 
przyspieszało czas wznoszenia budyn-
ków. Pionowe rdzenie mogły być stoso-
wane tylko w ścianach znacznej grubości, 
w których możliwe było wykonanie odpo-
wiedniego wiązania. W ścianach mniej-
szej grubości wykonywano lokalne po-
grubienia w formie pilastrów. Niewielkie 
poprzeczne przekroje rdzeni nie zapew-
niały jeszcze pełnego skrępowania (udział 
przekroju rdzeni i rygli w przejmowaniu 
sił wewnętrznych był niewielki). W póź-
niejszym okresie zrezygnowano z  wy-
konywania ukrytych rdzeni, wykonując 
monolityczne powiązanie muru i betono-
wych słupów. Stało się to za sprawą za-
stosowania elementów murowych śred-
nio gabarytowych (bloczki z PGS, pustaki 
ceramiczne, pustaki betonowe itp.). Takie 
rozwiązania zostały zalecone na przełomie 
lat 60. i 70. XX wieku w budynkach podle-
gających wpływom wstrząsów górniczych. 

Od tego czasu technologia murów 
skrępowanych znacznie się rozwinęła 
w związku z wprowadzeniem nowych ma-

teriałów i unowocześnieniem metod wy-
konywania murów i stropów. Idea kon-
strukcji skrępowanej pozostała jednak bez 
zmian. W rejonach podlegających wpły-
wom wstrząsów górniczych zalecane są 
rozwiązania znane z okresu powojennego 
(zbrojenie mieszane), a także klasyczne 
formy skrępowania. 

W artykule przedstawiono podsta-
wowe informacje dotyczące specyfiki 
murów skrępowanych, różnice i podo-
bieństwa między murami zbrojonymi 
i murami wypełniającymi. Zaprezento-
wano informacje o konstruowaniu mu-
rów skrępowanych według aktualnych 
norm. Starano się uwypuklić wady i za-
lety tej technologii wraz z najczęściej po-
pełnianymi błędami.

SkŁadowe eLemeNty i cechy muru 
SkrĘPowaNego 
Mur skrępowany składa się ze ścian mu-
rowanych oraz poziomych i pionowych 
elementów żelbetowych wykształtowa-
nych ze wszystkich czterech stron ściany 
murowanej (rys. 1). Pionowe elementy 
nazywane rdzeniami (ang. tie-columns) 
przypominają słupy w konstrukcji szkie-
letowej, z tym że mają znacznie mniejsze 
wymiary poprzecznego przekroju i są wy-
konywane po wzniesieniu muru. Poziome 
elementy nazywane są ryglami (ang.  

tie-beams) i wieńcami (ang. ring beams). 
Przypominają belki w żelbetowej kon-
strukcji szkieletowej, jednak nie funkcjo-
nują jak konwencjonalne belki, ponieważ 
spoczywają na ścianach pełniących funk-
cję ścian nośnych.

Do podstawowych cech elementów 
murów skrępowanych można zaliczyć:
 Ściany murowane oraz rdzenie, które 
przenoszą pionowe obciążenia stałe 
i  eksploatacyjne ze stropów (przez 
wieńce) na fundament. Ściany działają 
jak stężenia, przejmując poziome siły 
od wiatru i wstrząsów, dlatego nie po-
winny być osłabione otworami okien-
nymi i drzwiowymi.
 Elementy krępujące (rdzenie, rygle 
i wieńce), które skutecznie poprawiają sta-
teczność i integralność ścian murowanych 
w przypadku wpływów sejsmicznych i pa-
rasejsmicznych zarówno w płaszczyźnie, jak 
i z płaszczyzny muru. Żelbetowe elementy 
krępujące zapobiegają kruchej odpowie-
dzi muru na działanie obciążeń ścinają-
cych i obciążeń prostopadłych do płasz-
czyzny (w ścianach osłonowych) i chronią 
obiekt przed postępującą katastrofą. Rygle 
i wieńce poprawiają ogólną stabilności bu-
dynku w przypadku obciążeń pionowych, 
redukując wysokości efektywne ścian. 
 Stropy i stropodachy żelbetowe, które 
przekazują na ściany zarówno obciążenia 
pionowe, jak i poziome. W przypadku ob-
ciążeń poziomych żelbetowe stropy pełnią 
funkcję przepon (ang. diaphragms). 
 W  niepodpiwniczonych budynkach 
z  murami skrępowanymi stosowanymi 
w rejonach sejsmicznych zamiast stropów 
nad piwnicami konieczne jest wykonanie 
wieńca cokołowego (ang. plinth band), 
który przenosi obciążenie ze ścian na fun-
dament i zabezpiecza ściany parteru przed 
nadmiernym osiadaniem. 

PorówNaNie muru SkrĘPowaNego 
z techNoLogiami tradycyjNymi 
Porównanie muru skrępowanego z murem 
zbrojonym poziomo i pionowo

Technologia budowy murów skrępo-
wanych jest podobna zarówno do zbrojo-
nej konstrukcji murowej, jak i żelbetowej 
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konstrukcji szkieletowej ze ścianami  
wypełniającymi. Należy jednak zauwa-
żyć, że różnice między tymi technolo-
giami są istotne pod względem kolejności  
budowy.

W murze zbrojonym stosuje się pio-
nowe i poziome pręty zbrojeniowe w celu 
zwiększenia wytrzymałości oraz od-
kształcalności ścian murowanych (rys. 
2a). W przypadku elementów bez pio-
nowych drążeń stosuje się zazwyczaj 
zbrojenie spoin wspornych, względ-
nie zbrojenie pionowe w wyciętych pio-
nowych bruzdach (rys. 2b). Kiedy ele-
menty murowe mają pionowe drążenia, 
dąży się do takiego układu, aby możliwe 
było ukształtowanie pionowego rdzenia. 
W rdzeniach umieszczane są pionowe 
pręty zbrojeniowe, które następnie wy-
pełnia się betonem, zapewniając odpo-
wiednie zakotwienie i ochronę przed ko-
rozją. Rdzenie kształtuje się w narożach 
i skrzyżowaniach ścian, wokół otworów 
oraz w innych lokalizacjach podatnych na 
zarysowania. Zbrojenie poziome najczę-
ściej w formie pojedynczych prętów lub 
zbrojenia strukturalnego (np. prefabry-

kowanych kratowniczek, siatek lub dra-
binek) lokalizuje się w spoinach wspor-
nych i kotwi na końcach w rdzeniach. 
Wykonanie zbrojonego muru wymaga 
dość dużych umiejętności praktycznych 
oraz prowadzenia kontroli na różnych 
etapach budowy. Na przykład pionowe 
zbrojenie ścian umieszczane w pionowo 
drążonych elementach murowych musi 
być uciąglone od fundamentu aż do po-
ziomu najwyższego wieńca i musi być po-
łączone na zakład do „prętów startowych” 
wyprowadzonych z fundamentu (wieńca 
cokołowego lub wieńców pośrednich).  
Po wykonaniu wszystkich warstw elemen-
tów murowych i umieszczeniu w spo-
inach wspornych zbrojenia puste obszary 
wypełnia się betonem, kształtując rdzenie. 
Z powodu niewielkich rozmiarów rdzeni 
konieczne jest układanie mieszanki pod 
ciśnieniem. Najczęściej popełnianym błę-
dem jest wypełnianie rdzenia równolegle 
ze wznoszeniem kolejnych warstw muru. 
W efekcie uzyskuje się dużo przerw ro-
boczych, które znacznie ograniczają od-
porność ściany ze względu na wstrząsy,  
zginanie i ścinanie. 

W  murze skrępowanym (rys. 2c) 
zbrojenie jest skoncentrowane w piono-
wych i poziomych elementach żelbeto-
wych, a mur zazwyczaj pozbawiony jest 
zbrojenia. Wykonanie muru skrępowa-
nego jest dużo łatwiejsze i  nie powo-
duje błędów wykonawczych. Po pierw-
sze zbrojenie skoncentrowane jest tylko 
w elementach żelbetowych – pionowych 
rdzeniach, ryglach i wieńcach. Po drugie, 
po wykonaniu muru osadza się zbrojenie, 
które jest łatwo dostępne do kontroli i od-
bioru. Po trzecie, najczęściej oddzielnie 
betonuje się rdzenie, a następnie wieńce 
ze stropami. Jeżeli zbrojenie wieńców oraz 
zbrojenie stropów (lub prefabrykatów 
stropowych) na to pozwala, to betono-
wanie rdzeni i wieńców można wykonać 
w jednym cyklu bez przerw roboczych. 
Technologia wykonania konstrukcji żel-
betowej muru skrępowanego ogranicza 
liczbę przerw roboczych, zwiększając od-
porność na zginanie i ścinanie. Podobnie 
jak w murach zbrojonych ciągłość zbroje-
nia pionowego wymaga zastosowania prę-
tów startowych połączonych z właściwym 
zbrojeniem rdzenia (rys. 2c).

rys. 2. Porównanie różnych technologii wykonania muru: a) mur zbrojony, b) elementy murowe stosowane do wykonywania muru zbrojonego pionowo i poziomo,  
c) mur skrępowany; 1 – pręty startowe muru skrępowanego, 2 – pręty zbrojenia rdzenia żelbetowego, 3 – mur, 4 – elementy murowe do wykonywania muru  
ze zbrojeniem pionowym, 5 – pionowe zbrojenie muru, 6 – poziome zbrojenie muru
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Porównanie muru skrępowanego z murem 
wypełniającym szkielet 

Wygląd muru skrępowanego i muru 
wypełniającego szkielet jest bardzo po-
dobny, jednak te dwa systemy konstruk-
cyjne różnią się zasadniczo – rys. 3. 
Główne rozbieżności dotyczą:
a) konstrukcji i kolejności realizacji,
b) interakcji między murem a elementami 
żelbetowymi i przejmowaniu obciążeń.

W przypadku konstrukcji i kolejności 
realizacji występują następujące różnice:
 w żelbetowej konstrukcji szkieleto-
wej wypełnionej ścianami murowanymi  
(rys. 3a) najpierw konstruowana jest 
rama, a  następnie konstrukcja ściany 
murowanej; 
 w przypadku konstrukcji murowanych 
skrępowanych (rys. 3b) najpierw budo-
wane są ściany murowane, kondygnacja po 
kondygnacji, a następnie betonowane są 
rdzenie żelbetowe. Na zakończenie na ścia-
nach budowane są rygle, wieńce i stropy. 

W przypadku interakcji między mu-
rem a elementami żelbetowymi i przejmo-
waniu obciążeń różnice wynikają z nastę-
pujących powodów:
 Ze względu na mniejsze wymiary po-
przecznych przekrojów rdzeni żelbe-
towych i większą smukłość oraz poło-
żenie przerw roboczych (przegubowe 
połączenie rdzeni z wieńcami) nad i pod 
wieńcem w murach skrępowanych nie 
występuje praca ramowa, a sztywność 
wypełnienia jest większa od sztywności 
elementów żelbetowych. W przypadku 
konstrukcji szkieletowej występuje od-
wrotna sytuacja. Elementy żelbetowe 
mają zdecydowanie większe wymiary, 
a zbrojenie dostosowane jest do prze-
jęcia momentów zginających jak w kla-
sycznej ramie. Dzięki temu sztywność 
szkieletu jest zdecydowanie większa od 
murowego wypełnienia.
 W murach skrępowanych rdzenie są naj-
częściej betonowane na chropowatej po-
wierzchni muru (ze strzępiami zazębia-
jącymi się), dzięki czemu są zespolone  
ze ścianą murowaną od chwili wzniesienia. 
W murach wypełniających szkielet współ-
praca z żelbetowymi elementami wystę-

jonych [6]. Zastosowanie skrępowania 
tylko w niewielkim stopniu ogranicza 
chwilę zarysowania, a nośności na ści-
nanie ścian skrępowanych są zbliżone 
do nośności ścian zbrojonych w spoi- 
nach wspornych [7]. Z kolei ściany wy-
pełniające szkielet nie zachowują się jak 
klasyczne ściany usztywniające – pra-
cują jak krzyżulce. Celowe oddylato-
wanie muru od konstrukcji żelbetowej 
znacząco minimalizuje zdolność ścian 
do przejmowania obciążeń o charakte-
rze sejsmicznym.
 Działające prostopadle do płaszczyzny 
ściany obciążenia (spowodowane wia-
trem, wpływami sejsmicznymi lub ob-
ciążeniami eksploatacyjnymi) wywołują 
zginanie muru z płaszczyzny. W murach 
wypełniających ścianę traktuje się jak płytę 
swobodnie podpartą (za pomocą łączni-
ków) wzdłuż krawędzi. W przypadku mu-
rów skrępowanych dzięki monolitycznemu 
zespoleniu muru z betonem uzyskuje się 
utwierdzenie wzdłuż krawędzi i zwiększe-
nie nośności na zginanie. Brak sztywnych 
stropów może upodobnić ścianę skrę- 
powaną do płyty opartej na trzech  
krawędziach.  

rys. 3. Porównanie technologii wykonania i modeli 
pracy muru wypełniającego szkielet z murem 
skrępowanym: a) ściana wypełniająca szkielet, b) mur 
skrępowany
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puje lokalnie w obrębie naroży. Szkielet 
najczęściej się łączy ze ścianami wypeł-
niającymi za pomocą łączników ścien-
nych wzdłuż pionowych i  poziomych  
krawędzi [5].
 Pionowe obciążenia w murach skrę-
powanych są w większości przejmowane 
przez ściany. W murach wypełniających 
szkielet ściany przejmują głównie ciężar 
własny, a ze względu na znaczną sztywność 
ramy i celowe oddylatowanie muru obcią-
żenia ze stropów nie są przekazywane na 
wypełnienie murowe.
 Pod wpływem obciążeń ścinających 
(wiatr, obciążenia sejsmiczne) ściany 
w murach skrępowanych pracują jak nie-
zbrojone lub zbrojone ściany usztywnia-
jące (występuje interakcja V–N). Obrazy 
zarysowań tego typu konstrukcji podda-
nych poziomemu ścinaniu nie odbiegają 
od zarysowania typowych ścian niezbro-
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akademia eksperta budownictwa 
2021/#aeb2021 – szkolenia
27–28 września br. odbyło się szkolenie „Jak zrealizować projekt BIM wg zasad ISO 19650?” 
To ostatnie spotkanie w ramach Akademii Eksperta Budownictwa organizowanej  
przez Instytut PWN.

Akademia Eksperta Budownic-
twa to najnowszy projekt szkole-
niowy Instytutu PWN skierowany 

do specjalistów z branży budowlanej, chcą-
cych podnosić swoje kwalifikacje.

Projekt obejmował dwie ścieżki: BIM 
oraz geotechniczną. Każda z nich składała 
się z kilku specjalistycznych szkoleń i dar-
mowych webinarów, które kompleksowo 
przedstawiły aktualne zagadnienia zwią-
zane z geotechniką i BIM. Spotkania odby-
wały się w formule online oraz stacjonar-
nej. Prelegentami byli jedni z najlepszych 
ekspertów z branży, zapewniając wysoki 
poziom merytoryczny oraz praktyczne po-
dejście do omawianych tematów. Podczas 
tegorocznej edycji #AEB przeprowadzono 
osiem szkoleń i webinarów tematycznych. 
W spotkaniach uczestniczyły 434 osoby.   

Ścieżkę geotechniczną zakończono 
trzema szkoleniami, które poprowadził 
dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB.

Omówione zostały:
 Europejskie standardy i aspekty prawne 
badań terenowych
Uczestnicy dowiedzieli się, jak przepro-
wadzać badania podłoża zgodnie z Euro-
kodem 7 i przepisami krajowymi, a także 
jaką metodę badań podłoża przyjąć w zależ-
ności od kategorii geotechnicznej i oczeki-
wanych parametrów geotechnicznych oraz 
jak poprawnie interpretować wyniki badań.
 Zastosowanie sondowań w identyfikacji 
parametrów podłoża
Uczestnicy poznali przykłady zastosowań 
wybranych metod sondowań: statycznych 
(CPTU, DMT), dynamicznych (DP) i ob-
rotowych (FVT). Dowiedzieli się, jak in-
terpretować wyniki z wykorzystaniem wy-
pracowanych „kluczy interpretacyjnych” 
w oparciu o doświadczenia lokalne.
 Praktyczne wykorzystanie metod polo-
wych w projektowaniu geotechnicznym
Podczas ostatniego szkolenia przedsta-

Patronat

Medialny

Patronat

Medialny

wiono metody oznaczania sztywności 
podłoża w oparciu o zaawansowane me-
tody polowe z wykorzystaniem technik sej-
smicznych oraz możliwości wykorzystania 
wyników z metod polowych w analizach 
numerycznych stosowanych w projekto-
waniu geotechnicznym.

Ścieżkę BIM zakończyły dwa szko-
lenia, które poprowadzili: Anna Anger, 
Bartosz Zamara, Paweł Łaguna, Jacek  
Magiera, Dariusz Kasznia, Maciej Kindler.

Na szkoleniach BIM eksperci omó-
wili zalety implementacji technologii BIM 
w kontekście procesu inwestycyjnego – jak 
BIM wspiera nowoczesne, zwinne zarzą-
dzanie projektami. Przedstawili także ure-
gulowania zawarte w normach ISO, spo-
soby budowania zarządzanego procesu 
informacyjnego BIM po obu stronach in-
terfejsu inwestor–wykonawca oraz narzę-
dzia i metody skutecznego współdziałania 
przy realizacji tego procesu.  

WYDARZENIA

Fo
t.

 ©
 jj

fa
rq

 –
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m



Listopad 2021 (199) 77

artykuł sponsorowany

Polska stale inwestuje w  rozbudowę 
i modernizację swojej infrastruktury 
drogowej. Obecnie infrastruktura mo-

stów drogowych w kraju składa się z ponad 
30 000 mostów, wiaduktów, kładek dla pie-
szych, przejść podziemnych i tuneli. Władze 
nadal przeznaczają znaczne środki na jej roz-
budowę i modernizację. W ubiegłym roku 
rozpoczęła się faza budowy w ramach pro-
gramu „Mosty dla regionów”, który przezna-
czy 2,3 mld zł (534 mln euro) na realizację 
ok. 20 priorytetowych przepraw na ośmiu 
rzekach w dziewięciu województwach.

Większość polskich mostów wykonana 
jest z betonu zbrojonego lub sprężonego 
(87%). Pomimo intensywnej działalności bu-
dowlanej, blisko jedna trzecia przepraw ma 
już ponad 20 lat, a kolejne 30% – nawet po-
nad 50 lat. Ich zamknięcie na czas remontu 
może kosztować miliony złotych ze względu 
na korki i ograniczenia w obciążeniu. 

Protectosil® to rodzina produktów firmy 
Evonik, która chroni materiały budowlane 
na ulicach, w budynkach i na mostach, wy-
dłużając ich żywotność o dziesiątki lat. 

Silany dla infrastruktury przyszłości
Silany mogą być stosowane do ochrony nowych i istniejących konstrukcji, przedłużenia ich żywotności  
oraz zmniejszenia wymagań konserwacyjnych.

cFi world S.a. Robakowo, ul. Firmowa 16, 62-023 Gądki,  
Krzysztof Mikołajczyk, tel. 661 988 008, krzysztof.mikolajczyk@cfiworld.pl, www.cfiworld.pl

Predstavnytstvo evonik operations gmbh 28/12 Verkhniy Val Street, office 315, 04071 Kyiv, Ukraine, 
Vyacheslav Lanin, tel. +38 050 469 63 12, vyacheslav.lanin@evonik.com, www.protectosil.com

W Polsce jej dystrybutorem jest firma CFI 
World S.A. Te hydrofobowe środki na bazie 
silanów wnikają głęboko w podłoża mine-
ralne, takie jak beton i cement. Chronią je 
przed wodą i rozpuszczonymi w nich zanie-
czyszczeniami, które w normalnych warun-
kach mogą wnikać do materiałów mineral-
nych poprzez ich porowatą strukturę. Dzięki 
trwałemu związaniu ze ściankami porów 
podłoża powodują, że ani promieniowanie 
UV, ani zużycie mechaniczne nie wpływają 
negatywnie na ich właściwości ochronne. 
Bez odpowiedniej ochrony sól drogowa, za-
nieczyszczenia, brud, olej lub cząsteczki spa-
lin mogą powodować korozję oraz inne  

szkodliwe procesy. 
Protectosil® cit 

może skutecznie za-
trzymać mechanizm 
korozji i ograniczyć 
dalsze pogarszanie 
się tego stanu nawet 
w mostach o wyso-
kim poziomie chlor-
ków. Protectosil® 
dry cit i Protecto-
sil® Wa cit są do-
mieszkami stosowa-
nymi do kontroli 
korozji w  nowych 
aplikacjach na bazie 

cementu, co pozwala budowniczym na na-
tychmiastową ochronę konstrukcji już od 
początku ich realizacji. Rozwiązania Evonik 
w zakresie zabezpieczania budynków za-
pewniają również ochronę przed niszczą-
cymi skutkami cykli zamrażania/rozmra-
żania, jak również łagodzą reakcję 
krzemionki z alkaliami.

Wystarczy jedna obróbka silanami, aby 
zapobiec penetracji wody i zmniejszyć po-
tencjalne szkody. Korzystając z danych rze-
czywistych i szerokiego zakresu informacji 
o właściwościach materiałów, niezależni 
naukowcy byli w stanie modelować wpływ 
silanów na konstrukcje betonowe. Ich 
wniosek: Protectosil® zwiększa żywotność 
betonowych budynków i infrastruktury 
o dziesięciolecia. Może on w znacznym 
stopniu pomóc konstrukcjom mostowym, 
które są szczególnie duże i często eksplo-
atowane, sprawiając, że konieczne naprawy 
nie będą tak częste.

Rozwiązania Evonik w  zakresie 
ochrony budynków zostały wykorzystane 
w wielu projektach infrastrukturalnych na 
całym świecie. Inwestycja w  środki 
ochronne, takie jak produkty antykorozyj- 
ne, stanowi tylko niewielką część kosztów 
naprawy/konserwacji, ale zapewnia zna-
czące oszczędności przez cały okres eks-
ploatacji konstrukcji.  
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Nowa zharmonizowana specyfikacja 
techniczna dla systemów eticS 
z wyprawami tynkarskimi

Rozwój rynku ociepleń oraz nowych technologii w zakresie materiałów i chemii budowlanej 
ma wpływ na zmiany w specyfikacjach technicznych stosowanych na rynku europejskim.

Październik 2020 r. przyniósł 
długo wyczekiwaną zmianę 
w  dokumentach dotyczących 

wprowadzania na rynek europejski ze-
stawów wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budyn-
ków. Wytyczne do europejskich aprobat 
technicznych ETAG 004 [3], na podsta-
wie których do tej pory były wydawane 
europejskie oceny techniczne (a do 30 
czerwca 2013 r. europejskie aprobaty 
techniczne, zgodnie z przepisami dy-
rektywy CPD – ang. Construction Pro-
ducts Directive [2]), zostały zastąpione 
przez europejski dokument oceny ead 
040083-00-0404 External Thermal  

Technologie
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Insulation Composite Systems (ETICS) 
with renderings [4].  

Europejski dokument oceny EAD 
(European Assessment Document) jest 
zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną i  stanowi podstawę do opraco-
wania europejskich ocen technicznych 
ETA (European Technical Assessment) 
dla wyrobów innowacyjnych, dla któ-
rych nie zostały opracowane europej-
skie normy zharmonizowane lub normy 
te nie w pełni obejmują wyroby. EAD są 
opracowywane przez jednostki oceny 
technicznej (JOT) zrzeszone w Europej-
skiej Organizacji ds. Oceny Technicznej 
(EOTA). Prace nad europejskimi doku-

mentami oceny prowadzi się na podsta-
wie procedury określonej w załączniku II 
do CPR (Construction Products Regula-
tion) – rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do ob-
rotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD) [1], 
we współpracy z Komisją Europejską. Jed-
nostka oceny technicznej może opracować 
EAD dla wyrobów objętych grupami okre-
ślonymi w załączniku IV do CPR, dla któ-
rych otrzymała autoryzację. Rejestr wy-
danych europejskich dokumentów oceny 
znajduje się na stronie internetowej EOTA  
(www.eota.eu). Obecnie w rejestrze tym znaj-
duje się ponad 400 zharmonizowanych spe-
cyfikacji technicznych EAD, z czego ponad 
250 zostało już opublikowanych w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej i można 
je pobrać w formie PDF ze strony EOTA.  

mgr inż. justyna beczkowicz
Instytut Techniki Budowlanej 
Zakład Oceny Technicznej



Listopad 2021 (199) 79

TECHNOLOGIE

zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna

norma 
zharmonizowana 

(hEN)

Europejski 
Dokument Oceny 

(EAD)

obowiązkowa dla 
wszystkich wyrobów 

objętych zakresem normy

dobrowolna dla wyrobów 
nieobjętych lub nie w pełni 
objętych zakresem normy

deklaracja 
właściwości 
użytkowych 

(DoP) 
+ 

znak CE
Europejska 

Ocena 
Techniczna 

(ETA)

rys. wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek ue

Pozostałe czekają jeszcze na publikację, ale 
zostały już przyjęte przez EOTA do wyda-
wania ETA. W grupie 4, obejmującej mate-
riały termoizolacyjne oraz złożone zestawy/
systemy izolacyjne, opublikowane zostały 34 
EAD, z czego pięć dokumentów dotyczy sys-
temów ETICS.

O EAD 040083-00-0404 wiele się mó-
wiło i oczekiwano, że będzie przekształ-
ceniem ETAG 004 bez wprowadzania 
zmian merytorycznych. Przyjmuje się,  
że w przypadku europejskich dokumentów 
oceny EAD, które zastępują zatwierdzone 
przed 1 lipca 2013 r. wytyczne ETAG, wer-
sja EAD xxxxxx-00-yyyy nie wprowadza 
zmian merytorycznych w  stosunku do 
ETAG. Zmiany merytoryczne (np. zmie-
nione metody badawcze, zmiana zakresu/
przedmiotu EAD, zmiana zakresu stoso-
wania wyrobu/zestawu) mogą się pojawić 
dopiero w wersji EAD xxxxxx-01-yyyy. 

Europejski dokument oceny EAD 
040083-00-0404 [4] nie wprowadził rewo-
lucji w świat ociepleń ETICS, jednak ma 
wpływ na format obecnie wydawanych eu-
ropejskich ocen technicznych. W stosunku 
do ETAG 004 istotną zmianą  jest wpro-
wadzenie do EAD nowego załącznika (in-
formacyjnego) dotyczącego rozprzestrze-
niania ognia przez ściany zewnętrzne 
od strony zewnętrznej oraz dodanie no-
wej właściwości użytkowej – podatno-
ści (skłonności) wyrobów termoizolacyj-
nych na przechodzenie w proces ciągłego 
tlenia. Właściwość ta jest określana wy-
łącznie dla zestawów z wełną mineralną 
(MW) według PN-EN 13162+A1:2015, 
wełną drzewną (WW) według PN-EN 

13168+A1:2015, korkiem ekspandowanym 
(ICB) według PN-EN 13170+A1:2015, 
włóknami drzewnymi (WF) według PN-
-EN 13171+A1:2015 oraz włóknami 
zwierzęcymi lub roślinnymi według EAD 
040005-00-0102, jako wyrobem termoizo-
lacyjnym. Inne wyroby termoizolacyjne są 
traktowane jako niewykazujące podatności 
na przechodzenie w proces ciągłego tlenia. 
Badaniu poddaje się materiał termoizola-
cyjny, natomiast uzyskane wyniki są prze-
noszone na cały zestaw (ETICS):
 jeżeli wyrób termoizolacyjny nie wyka-
zuje podatności na przechodzenie w pro-
ces ciągłego tlenia (NoS), to przyjmuje 
się, że ETICS nie wykazuje podatności na 
przechodzenie w proces ciągłego tlenia;
 jeżeli wyrób termoizolacyjny wykazuje 
podatność na przechodzenie w proces cią-
głego tlenia (S), to przyjmuje się, że ETICS 
wykazuje podatność na przechodzenie 
w proces ciągłego tlenia;
 w przypadku gdy ocena podatności na 
przechodzenie w proces ciągłego tlenia 
wyrobu termoizolacyjnego nie jest moż-
liwa (ANP), przyjmujemy, że również 
ocena podatności całego systemu ETICS 
na przechodzenie w proces ciągłego tlenia 
nie jest możliwa.

Europejski dokument oceny wpro-
wadził również zmiany dotyczące formy 
przedstawiania wyników badań, czyli pre-
zentowania właściwości użytkowych wy-
robu w europejskich ocenach technicznych, 
także w przypadku nowelizacji czy konwer-
sji ETA wydanej na podstawie ETAG 004. 

Jedną z zasadniczych charakterystyk, 
której właściwości użytkowe przedsta-

wiamy obecnie inaczej w europejskich 
ocenach technicznych, jest przyczep-
ność: warstwy zbrojonej do materiału izo-
lacyjnego, zaprawy klejącej do podłoża 
oraz warstwy wierzchniej do materiału 
izolacyjnego. W europejskich ocenach 
technicznych wydawanych na podstawie 
ETAG 004 w przypadku przyczepności 
podawane było kryterium, które należało 
spełnić i potwierdzić wynikami badań, 
bez umieszczania szczegółowych wyni-
ków badań w ETA. Obecnie, na podsta-
wie EAD 040083-00-0404, w europejskiej 
ocenie technicznej należy podać najniż-
szą oraz średnią wartość przyczepności, 
a także charakter zniszczenia próbki. 

Kolejną zasadniczą charakterystyką, 
co do której EAD przewiduje inną formę 
przedstawiania właściwości użytkowych, 
jest odporność na obciążenie wiatrem. 
Oprócz podawanej do tej pory warto-
ści minimalnej i średniej siły niszczącej 
talerzyk w badaniu przeciągania łącz-
ników przez materiał izolacyjny należy 
podać poszczególne wyniki badań oraz 
dołączyć wykres przemieszczeń dla każ-
dej próbki. Raporty z badań wykonywa-
nych na podstawie ETAG 004 [3] mogą 
być niekompletne, ponieważ nie mu-
siały zawierać wykresów przemieszczeń. 
W przypadku nowelizacji lub konwer-
sji ETA wydanej według ETAG 004 nie-
zbędne jest odpowiednie uaktualnienie.

Więcej informacji dotyczących uzy-
skanych wyników badań należy przed-
stawić w przypadku badania odporności 
na uderzenia. Oprócz kategorii uzyskanej 
przez  badany układ ociepleniowy należy 
podać informację, czy nastąpiły pęknięcia 
przy uderzeniu z siłą 3 J i 10 J oraz jaka 
była największa średnica uszkodzenia po-
wierzchni ocieplenia. Kategorie uderzeń 
są określane według takich samych kryte-
riów w przypadku EAD 040083-00-0404, 
jak było w przypadku ETAG 004.

Szczegółowe informacje doty-
czące badań i opisy oraz forma przed-
stawiania wyników badań w raportach 
oraz ETA znajdują się w [4] w punk-
tach 2.2.1−2.2.23. Decydując się na zło-
żenie do jednostki oceny technicznej  
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wniosku o wydanie lub aktualizację ETA, 
należy pamiętać, że nie trzeba deklaro-
wać wszystkich właściwości użytko-
wych zasadniczych charakterystyk wy-
mienionych w EAD, jednak może mieć 
to wpływ na późniejsze możliwości za-
stosowania systemu ETICS. W ETA zo-
staną wymienione wszystkie zasadnicze 
charakterystyki przewidziane w EAD dla 
danego rodzaju materiału izolacyjnego. 
W przypadku zasadniczych charaktery-
styk, dla których nie zostaną wykonane 
badania, w ETA będzie podana informa-
cja, że właściwość użytkowa nie została 
oceniona (no performance assessed).

Europejski dokument oceny dzieli 
część zasadniczych charakterystyk na 
charakterystyki dotyczące systemu ocie-
pleń oraz wyrobu do izolacji cieplnej. Do-
tyczy to reakcji na ogień, wodochłonno-
ści czy przepuszczalności pary wodnej. 
Właściwości użytkowe wyrobu do izola-
cji cieplnej mogą zostać ocenione na pod-
stawie badań lub informacyjnie można 
podać w ETA parametry deklarowane 
przez producenta wyrobu w dokumen-
tach wprowadzających wyrób do obrotu. 
W drugim przypadku w tablicy z właści-
wościami użytkowymi systemu ETICS 
właściwość użytkowa nie zostanie oce-
niona, ale będzie dodany odnośnik do za-
łącznika ETA, zawierającego właściwości 
wyrobu do izolacji cieplnej.

W trakcie opracowania jest już pro-
jekt EAD 040083-01-0404. Prace nad 
nim zmierzają w kierunku projektu 
normy dotyczącej systemów ociepleń 
ścian zewnętrznych budynków (ETICS) 
prEN 17237:2018 [5]. Po opublikowaniu 
i zharmonizowaniu normy, europejskie 

oceny techniczne dla zestawów ETICS 
nadal będą mogły być wydawane dla ze-
stawów wykraczających poza jej zakres.

Zakres zasadniczych charakterystyk 
i sposób oceny właściwości użytkowych 
zestawów ETICS wprowadzonych do ob-
rotu na podstawie normy i EAD powinny 
być zbliżone, m.in. dlatego EOTA pra-
cuje nad wprowadzeniem zmian do EAD. 
W wersji EAD 040083-01-0404 można się 
spodziewać kolejnych zmian:

 zwiększenia minimalnej powierzchni 
klejenia materiału termoizolacyjnego  
– powierzchnia klejenia 20% może wpływać 
negatywnie na zachowanie się systemu ocie-

pleń podczas pożaru (pustka powietrzna 
sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia);
 rozszerzenia zakresu możliwości wykona-
nia badania cykli hydrotermicznych na ścia-
nie badawczej – dostosowanie metody ba-
dania do projektu normy prEN 17237:2018 
(możliwość zbadania i deklarowania dodat-
kowych cykli hydrotermicznych);
 określenia maksymalnej grubości mate-
riału termoizolacyjnego stosowanego w ze-
stawach objętych EAD;
 wprowadzenia konieczności badania 
przemieszczenia na krawędzi (displace-
ment test) w przypadku ETICS z materia-
łem izolacyjnym o dużej grubości czy mo-
cowanych mechanicznie lub mechanicznie 
z dodatkowym klejeniem;
 uaktualnienia metody badania od-
porności na obciążenie wiatrem – prace 
w  kierunku zmiany metody badania 
z uwzględnieniem projektu normy [5].

Już w tym momencie są w planach ko-
lejne wydania EAD [4], które będą opra-
cowywane  po opublikowaniu wersji 01. 
W kolejnej wersji specyfikacji, jak można 

przypuszczać, nastąpi np. wprowadzenie 
możliwości stosowania klejów poliureta-
nowych z płytami z wełny mineralnej czy 
innej formy opisu charakteru zniszczenia 
próbki w przypadku badania przyczepno-
ści warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej 
do materiału izolacyjnego. 

Rozwój rynku ociepleń oraz nowych 
technologii w zakresie materiałów i che-
mii budowlanej ma wpływ na specyfika-
cje techniczne stosowane na rynku euro-
pejskim. Oprócz EAD [4], który zastąpił 
stosowany przez 20 lat ETAG [3], zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
UE zharmonizowane specykafikacje tech-
niczne dotyczące systemów ETICS do sto-
sowania w drewnianych budynkach szkie-
letowych, z warstwą zewnętrzną w postaci 
nieciągłych okładzin ściennych, z zaprawą 
termoizolacyjną czy z wyprawami tynkar-
skimi na jedno- i wielowarstwowych ścia-
nach drewnianych.  
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Składając do jednostki oceny technicznej wniosek 
o wydanie lub aktualizację ETA, nie trzeba 

deklarować wszystkich właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wymienionych 

w EAD, jednak może mieć to wpływ na późniejsze 
możliwości zastosowania danego systemu ETICS.
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LiNia wySokiego NaPiĘcia 
moderNizowaNa z użyciem droNa  
Linia wysokiego napięcia nad czynnym 
traktem kolejowym E65 na odcinku Most 
Wisła–Czechowice-Dziedzice–Zabrzeg jest 
modernizowana przez TAURON. Żeby nie 
powodować kłopotliwych i długotrwałych 
wyłączeń zasilania (przerwy w pracy dotyczyłyby 
strategicznych podmiotów, m.in. wodociągów), 
zdecydowano się na zastosowanie łącznie 
dziewięciu słupów tymczasowych. Natomiast 
do przewieszania przewodów nad torowiskiem 
wykorzystano dron. Wartość umowy opiewa  
na ok. 1,5 mld zł.
Fot. © Javi Sánchez – stock.adobe.comNajwyżSzy drewNiaNy budyNek w Szwajcarii 

Wieżowiec Pi będzie mieć 28 kondygnacji i 80 m wysokości. Ma być 
najwyższym drewnianym budynkiem w Szwajcarii i jednym z najwyższych 
tego typu na świecie. Został zaprojektowany tak, aby ograniczyć 
wykorzystywanie materiałów nieodnawialnych konstrukcji nośnej 
o 34% w porównaniu do budynków ze stali i o 17% w odniesieniu do 
dotychczasowych hybrydowych obiektów, w których część funkcji nośnej 
przejmuje betonowy rdzeń. Wieżowiec jest realizowany przez firmę 
Implenia dla Urban Assets Zug AG.
Źródło: PDD

PierwSza w PoLSce droga 
z graNuLatem aSFaLtowym 
Podczas realizacji trasy S3 Miękowo–węzeł 
Rzęśnica – cz. 2 firma Budimex wykonała 
pierwszy w Polsce fragment drogi klasy 
ekspresowej, gdzie do warstwy wierzchniej,  
czyli ścieralnej, dodano granulat asfaltowy. 
Zrealizowano odcinek 400 m z mieszanki 
SMA z 15% udziałem granulatu asfaltowego 
w technologii na zimno. Badania mieszanki 
mineralno-asfaltowej wykonane w laboratorium 
Budimex jak i przez laboratorium GDDKiA 
potwierdziły prawidłowe parametry  
wbudowanej warstwy.

Nowy StadioN miejSki w oPoLu 
Nowy stadion w Opolu powstanie przy ul. Północnej. Obiekt pomieści 
11 600 widzów. Pod trzema trybunami zaplanowano pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze, punkty gastronomiczne i pierwszej pomocy 
medycznej oraz toalety. Na poziomie parteru znajdzie się zaplecze dla 
kadry piłkarskiej. Pierwsze piętro obiektu zajmą przestrzenie komercyjne 
z lożami VIP i sale konferencyjne. Stadion powstanie wciągu 3 lat. 
Wykonawca: Mirbud. Architektura: 90 Architekci.
Źródło: Urząd Miasta Opola
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Opracowała magdalena bednarczyk

komPLekS biurowy Studio w warSzawie 
Kompleks dwóch budynków biurowych powstanie przy ul. Prostej 
w Warszawie. Powierzchnia najmu wniesie łącznie ok. 43 000 m² brutto. 
I etap inwestycji to 17 600 m² powierzchni najmu, 14 kondygnacji 
naziemnych i 3 podziemne. W kompleksie zostanie zainstalowany system 
Connected by Skanska. Studio będzie ubiegać się o certyfikaty: LEED 
Platinum, WELL, Obiekt bez barier oraz WELL Health-Safety Rating. 
Zakończenie budowy zaplanowano na III kwartał 2023 r.  
Deweloper: Skanska.

Nowy moSt koLejowy Nad regaLicą  
Most nad Regalicą w Szczecinie zapewni 
większą swobodę żeglugi śródlądowej. Zostanie 
dostosowany do minimalnego prześwitu. Zwiększy 
się także przepustowość linii kolejowej nr 273. 
Obecna przeprawa będzie rozebrana. Nowy most 
będzie trójprzęsłowy, o konstrukcji stalowej 
długości 273 m. Ciężar konstrukcji to ok. 4000 t. 
Zostanie ona wykonana w technologii nasuwu.  
Na moście zostaną zabudowane dwa tory 
kolejowe. Łączna długość nowych torów wyniesie 
ok. 12 km. Wykonawca: Budimex SA. Wartość 
prac: 282 mln zł netto.

PierwSza SuPerdzieLNica w wiedNiu 
Wiedeń planuje swoją pierwszą superdzielnicę – „Supergrätzl”  
w 10. dzielnicy Favoriten. Koncepcja została zaczerpnięta z Barcelony 
i Berlina. Superdzielnice to dające się wyodrębnić obszary w mieście, 
składające się z dostępnego dla pieszych, wyciszonego od ruchu 
ulicznego małego centrum. Zapobiega się tu zmotoryzowanemu ruchowi 
tranzytowemu. Ważne stają się współżycie społeczne oraz rozwiązania 
ekologiczne. Po fazie testowej projektu nastąpi przygotowanie  
wdrożenia od 2022 r.
Źródło: www.eurocommpr.at
Fot. © rudi1976 – stock.adobe.com

obwodNica myŚLiborza w ciągu dk26 
gotowa 
Obwodnica Myśliborza o długości 3,4 km 
omija centrum miasta od południa i została 
poprowadzona w większości po śladzie 
zlikwidowanej linii kolejowej. Jest to 
jednojezdniowa droga klasy GP. Na jej początku 
(patrząc od strony zachodniej) wybudowano 
rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 
i 26. Na dalszym przebiegu obwodnicy powstały 
dwa skrzyżowania. Wykonawca: Maldrobud 
z Myśliborza. Wartość inwestycji: 47,7 mln zł.
Źródło: GDDKiA
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uziom fundamentowy  
– projektowanie i budowa zgodnie  
z Polskimi Normami – cz. i
Wykładnikiem jakości uziomu zawsze powinna być wartość rezystancji uziemienia  
i jego trwałość.

tomasz maksimowicz 
RST Sp. z o.o.Fundament może stanowić pod-

stawę nie tylko posadowienia bu-
dynku, ale także instalacji elek-

trycznych. Największą zaletą uziomu 
fundamentowego jest okres eksploata-
cji ‒ taki sam jak budowanego obiektu.  
Ze względu na swoją powierzchnię uziom 
fundamentowy zapewnia pewny kon-
takt z otaczającym gruntem i daje mi-
nimalną wartość rezystancji uziemienia, 
jaką można uzyskać na tej powierzchni 
z zastosowaniem uziomów poziomych. 
W większości przypadków zapewnia stałą 
i stabilną wartość rezystancji uziemienia, 
niezależnie od pory roku i warunków at-
mosferycznych. Z ekonomicznego punktu 
widzenia taki uziom nie wymaga dodat-
kowych prac ziemnych, a więc uziom fun-
damentowy to najtańsza metoda na wy-
konanie układu uziemiającego w obiekcie 
budowlanym. Wszystkie te właściwości 
dotyczą oczywiście przypadku, kiedy 
uziom fundamentowy został wykonany 
prawidłowo, przede wszystkim pod ką-
tem jakości połączeń i doboru właściwych 
materiałów. Zgodnie z § 184 warunków 
technicznych [1] Jako uziomy instalacji 
elektrycznej należy wykorzystywać meta-
lowe konstrukcje budynków, zbrojenia fun-
damentów oraz inne metalowe elementy 
umieszczone w niezbrojonych fundamen-
tach stanowiące sztuczny uziom funda-
mentowy. Poza rozporządzeniem, do 
którego odwołuje się Prawo budowlane, 
wykonanie uziomu fundamentowego 
zalecają także norma zharmonizowana  
PN-HD 60364-5-54 (załącznik C) [2] oraz 
norma dotycząca ochrony odgromowej 
PN-EN 62305-3 (pkt E.4.3.9) [3]. Warto 

rys. 1. Prawidłowy dobór materiałów uziomu fundamentowego – sztuczny uziom fundamentowy wykonany 
z bednarki ze stali czarnej, połączonej ze zbrojeniem, oraz z wyprowadzeniem do ziemi przewodów uziemiających 
wykonanych z bednarki pomiedziowanej

jednak podkreślić, że w wielu przypad-
kach uziom fundamentowy może wy-
magać rozbudowy o dodatkowe uziomy 
sztuczne umieszczone bezpośrednio 
w gruncie, a w niektórych przypadkach 
wykorzystanie fundamentu nie ma zasto-
sowania ze względu na głębokość posado-
wienia oraz zastosowanie środków termo- 
lub hydroizolacji. 

budowa uziomu FuNdameNtowego 
Uziom fundamentowy w  ogólnym 

przypadku stanowi układ wzajemnie połą-
czonych przewodów, umieszczonych w be-
tonie stanowiącym fundament obiektu bu-
dowlanego, który został wykorzystany do 
uziemienia instalacji elektrycznych, wy-
równania potencjałów lub do ochrony 
odgromowej. Beton stosowany na fun-

damenty, który charakteryzuje się zwykle 
rezystywnością rzędu 200 Ωm [4, 5], nie 
tylko zwiększa i poprawia powierzchnię 
styku uziomu z gruntem, ale także zapew-
nia bardzo dobrą ochronę przed korozją. 
Uziomy fundamentowe naturalne wyko-
rzystują typowe zbrojenie fundamentów. 
Stalowe zbrojenie może być wykorzystane 
do celów uziemienia, tylko jeżeli przed za-
laniem betonu zostało odpowiednio wyko-
nane i poprawnie połączone w inny spo-
sób niż za pomocą drutu wiązałkowego 
lub spawania punktowego, z zapewnie-
niem odpowiedniego połączenia elektrycz-
nego i wytrzymałości mechanicznej. Z tego 
względu w obiektach budowlanych zaleca 
się wykonywanie uziomów fundamento-
wych sztucznych, czyli takich, w których 
w betonie umieszczony został specjalny 
przewód lub układ przewodów przezna-
czonych do uziemienia, a nie jako element 
konstrukcyjny. 
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rys. 2. uziom fundamentowy z wykorzystaniem zbrojenia ławy fundamentowej oraz rozbudową o dodatkowe 
uziomy w gruncie

rys. 3. Łączenie spawane prętów zbrojeniowych wykorzystanych do budowy uziomu fundamentowego

dobór materiaŁów 
Rodzaj materiału nie ma wpływu na war-
tość rezystancji uziemienia, która zależy 
wyłącznie od wymiarów geometrycz-
nych uziomu i jego konfiguracji oraz od 
rezystywności gruntu. Rodzaj materiału 
wpływa natomiast na okres eksploatacji 
uziomu. Odporność na korozję materiału 
w danym środowisku decyduje zatem, jak 
długo uzyskana wartość rezystancji uzie-
mienia zostanie utrzymana. Właściwy 
dobór materiałów ma przede wszystkim 
istotne znaczenie, jeżeli z uziomu funda-
mentowego wykonywane są wyprowadze-
nia do przyłączenia uziomów sztucznych 
w gruncie lub przewodów odprowadzają-
cych urządzenia piorunochronnego. Za-
stosowanie nieodpowiedniego materiału 
może prowadzić do powstawania ogniw 
galwanicznych i przyspieszonej korozji 
uziomu [6, 7].

Elementy, które są całkowicie zale-
wane w  betonie, mogą być wykonane 
z  dowolnego materiału. Tak samo jak 
pręty zbrojeniowe mogą być wykonane 
ze stali czarnej, tzn. ze stali bez antyko-
rozyjnych powłok ochronnych. Otulina 
betonu, jeżeli jest dostatecznie gruba, 
zapewnia wystarczające zabezpieczenie 
antykorozyjne. Ograniczenia w doborze 
materiałów pojawiają się przy wyprowa-
dzeniach z fundamentu. Przewody, które 
są wyprowadzane ze zbrojonego betonu 
bezpośrednio do ziemi, nie mogą być wy-
konane ze stali ocynkowanej (StZn). Do-
tyczy to tak samo sztucznych uziomów 
otokowych i pionowych umieszczanych 
w gruncie, jeżeli są łączone z uziomem 
fundamentowym. Mimo że jest to dobrze 
opisane, zarówno w normach elektrycz-
nych ‒ pkt C.4 [2], jak i odgromowych  
‒ pkt E.5.4.3.2 [3], to w dalszym ciągu po-
pełniane są w tym zakresie błędy przez 
projektantów i wykonawców. Pomijając 
kwestie teoretyczne dotyczące powstawa-
nia różnicy potencjałów i korozji galwa-
nicznej, należy sobie przede wszystkim 
uświadomić, że stal ocynkowana umiesz-
czona w ziemi, połączona ze stalą w be-
tonie (zbrojenie, uziom fundamentowy),  
narażona jest na przyspieszoną korozję 

i  znacznie skrócony czas eksploatacji. 
Błędne, choć niestety często praktyko-
wane, stosowanie przewodów StZn jako 
wyprowadzenia z fundamentu (przewody 
uziemiające) prowadzić będzie zatem do 
przedwczesnego przerwania ciągłości 
przewodów w gruncie i utraty uziemie-
nia. Zgodnie z normami [2, 3] wypro-
wadzenia z betonu oraz uziomy w grun-
cie powinny być wykonane z miedzi, stali 
pomiedziowanej lub stali nierdzewnej. 
Najbardziej praktycznym rozwiązaniem 
jest zastosowanie stali pomiedziowanej, 
która może być bezproblemowo przy-

spawana do zbrojenia oraz jest znacznie 
tańsza niż czysta miedź i stal nierdzewna. 
Kwestie teoretyczne dotyczące zagadnień 
korozji w układach uziemiających opisane 
są m.in. w [7].

Ławy FuNdameNtowe 
Wykonanie uziomu fundamentowego 
jest najbardziej efektywne w przypadku 
budynków posadowionych na tradycyj-
nych ławach fundamentowych. Z punktu 
widzenia uziemień główną zaletą ław jest 
wykorzystanie konstrukcji zbrojenia, 
głębokość posadowienia oraz najczęściej 
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brak izolacji termicznej. Prace w  ta-
kim przypadku sprowadzają się przede 
wszystkim do zapewnienia ciągłości gal-
wanicznej na całym obwodzie budynku 
i wyprowadzenia przewodów do przyłą-
czenia instalacji elektrycznej lub urzą-
dzenia piorunochronnego. Ławy funda-
mentowe wykonywane są pod ścianami 
nośnymi zewnętrznymi oraz wewnętrz-
nymi stanowiącymi oparcie belek stro-

powych. Dno ławy wykonywane jest po-
niżej głębokości przemarzania gruntu 
(od 0,8 do 1,4 m), co zapewnia nie tylko 
pewne posadowienie budynku, ale 
także stabilność rezystancji uziemienia 
w całym roku bez względu na warunki  
atmosferyczne. 

Typowe zbrojenie ław fundamento-
wych wykonywane jest najczęściej z czte-
rech prętów o średnicy 12 mm układanych 

wzdłużnie, połączonych strzemionami 
z drutu o średnicy 6 mm w odstępach 
co 30 cm. Klasyczne połączenia budow-
lane wykonywane są za pomocą drutu 
wiązałkowego i spawania punktowego. 
Wzdłużne pręty zbrojeniowe o średnicy 
12 mm (do celów uziemienia normy wy-
magają prętów o średnicy co najmniej 
10 mm – tabl. 7 [3]) mogą być wykorzy-
stane jako uziom, ale jedynie pod wa-
runkiem wykonania odpowiednich po-
łączeń, zwłaszcza jeżeli przewiduje się 
ochronę odgromową budynku. Przy po-
łączeniach spawanych zgodnie z normami 
pręty w miejscach połączeń powinny być 
ułożone równolegle na odcinku co naj-
mniej 70 mm, a długość spoiny powinna 
być nie mniejsza niż 50 mm (pkt E.4.3.3 
[3]). Aby warunki te były spełnione, w na-
rożnikach pręty zbrojeniowe należy wy-
ginać pod kątem prostym w kształt litery 
„L”  celem umożliwienia wykonania od-
powiedniej długości spoiny – spawanie 
punktowe nie jest dopuszczalne. W punk-
tach skrzyżowań do łączenia można wy-
korzystać dodatkowe pręty stanowiące 
łączniki. Przykład poprawnego łączenia 
prętów zbrojeniowych przedstawiono na 
rys. 3. Jeżeli stosuje się uchwyty skręcane, 
to przewód uziemiający w takim przy-
padku należy łączyć za pomocą dwóch 
zacisków do różnych prętów zbrojenia 
(pkt E.4.3.3 [3]).

Bardziej niezawodnym i zalecanym 
rozwiązaniem jest wykonanie sztucznego 
uziomu fundamentowego przez ułoże-
nie bednarki w postaci zamkniętego 
pierścienia, mocowanej do prętów zbro-
jeniowych. Największą zaletą ułożenia 
dodatkowego przewodu jest jednoznacz-
ność rozwiązania i to że tak wykonana 
instalacja została specjalnie przygoto-
wana do celów uziemienia. Rozwiązanie 
to ponadto minimalizuje liczbę połączeń 
i  daje pewność ciągłości elektrycznej  
– uniezależniamy się tym samym od 
wytrzymałości mechanicznej połączeń 
spawanych prętów zbrojeniowych, które 
źle wykonane mogą ulec uszkodzeniu 
przy zalewaniu betonem. W przypadku 
większości domów jednorodzinnych  rys. 5. Szkielet zbrojenia ławy ze sztucznym uziomem fundamentowym rozszerzonym o dodatkowe uziomy w gruncie

rys. 4. metody układania sztucznego uziomu w ławie fundamentowej oraz wyprowadzenia przewodów 
uziemiających do LPS, uziomów w gruncie oraz gSu

a) przyłączenie przewodu uziemiającego LPS i uziomów w gruncie (po lewej) oraz przewodu uziemiającego do GSU  
(po prawej) przy pionowym ułożeniu bednarki w fundamencie 

b) przyłączenie przewodu uziemiającego LPS i uziomów w gruncie (po lewej) oraz przewodu uziemiającego do GSU  
(po prawej) przy poziomym ułożeniu bednarki w fundamencie



Listopad 2021 (199) 87

TECHNOLOGIE
do ułożenia przewodu w ławie funda-
mentowej oraz wyprowadzenia prze-
wodów uziemiających wystarczające 
będą 2‒3 krążki bednarki (zwykle ok. 
30 m na krążek). Zarówno normy od-
gromowe (pkt E.5.4.3.2 [3]), jak i  te 
dotyczące instalacji elektrycznych  
(pkt C.1 [2]) zwracają uwagę, żeby prze-
wód uziomu był ułożony tak, aby pokry-
wała go warstwa betonu o grubości co 
najmniej 50 mm z każdej strony, w celu 
zapewnienia odpowiedniej odporności 
na korozję. Z tego samego powodu zbro-
jenia fundamentów przed zalaniem na-
leży instalować na wspornikach. Zapewni 
to odpowiednią grubość otuliny betono-
wej także od spodu. Na rys. 4 przedsta-
wiono przykłady konfiguracji sztucznego 
uziomu fundamentowego. Przewody pła-
skie zaleca się układać pionowo (rys. 2 
i 4a), aby uniknąć powstawania komór 
powietrza niewypełnionych betonem 
(pkt C.3.2 [2]). Jeżeli bednarka ukła-
dana jest „na płasko”, zaleca się umiej-
scowić ją na górnej warstwie zbrojenia 
(rys. 4b), gdzie łatwiej kontrolować od-
powiednie zalanie betonem. Układanie 
przewodu na wierzchu zbrojenia ułatwia 
w istotny sposób wykonywanie wypro-
wadzeń przewodów uziemiających (rys. 
4b) i wszelkich innych połączeń. Takie 
rozwiązanie pozwala na zastosowanie 
jednego ciągłego odcinka bednarki na 
odległości między dwoma przewodami 
uziemiającymi wzdłuż jednego boku 
budynku, zapewniając ciągłość i redu-
kując liczbę połączeń. Dla poprawy wła-
ściwości uziomu bednarkę należy łą-
czyć ze zbrojeniem w odstępach co 2 m  
(pkt C.3.2 [2]). Połączenia te można wy-
konać, stosując uchwyty skręcane (np. 
uchwyty skośne) albo przez spawanie. 
Bednarkę trzeba mocować, w  miarę 
możliwości, do prętów wzdłużnych oraz 
do strzemion zbrojenia. Należy jednak 
zwrócić uwagę, aby wykorzystane strze-
miona były dodatkowo przyspawane do 
prętów wzdłużnych, a nie łączone tylko 
drutem wiązałkowym. Zaleca się, aby 
wymiary pierścieni sztucznego uziomu 
fundamentowego nie przekraczały  

20 × 20 m (pkt C.3.1 [2]). W większych 
obiektach, żeby spełnić ten warunek, na-
leży wykonać dodatkowe połączenia po-
przeczne, tak aby utworzone prostokąty 
miały zachowany wymiar.

Wykonanie sztucznego uziomu fun-
damentowego jest uzasadnione, je-
żeli ławy nie są w pełni izolowane od 
gruntu. Z  punktu widzenia instalacji 
elektrycznych i kontaktu z gruntem naj-
lepiej, gdy ławy nie mają żadnej izola-
cji przeciwwilgociowej i  są wylewane 
bezpośrednio w wykopie lub szalunku 
z desek, bez żadnych dodatkowych za-
bezpieczeń. Często stosuje się jednak 
izolacje przeciwwilgociowe, zapobiega-
jące chociażby mieszaniu się rodzimego 
gruntu z betonem lub jego nadmiernemu 
odwodnieniu. Jeżeli folie zabezpieczające 
nie są zastosowane na wszystkich płasz-
czyznach ławy (np. tylko zabezpiecze-
nie powierzchni bocznych), to będzie 
ona miała w dalszym ciągu na ogół do-
bry kontakt z gruntem. Warto jednak pa-
miętać, że wszelkiego rodzaju materiały, 
nawet tylko częściowo zabezpieczające 
fundament, prowadzą do pogorszenia 
kontaktu z gruntem i wzrostu rezystan-
cji uziemienia [4]. Przy projektowaniu 
uziomu fundamentowego należy zatem 
rozważyć wpływ stosowanych rozwiązań. 
Najlepszym przykładem są tzw. szalunki 
tracone (np. EPS, XPS), które znacząco 
skracają czas formowania ław i mogą za-
pewnić izolację termiczną, ale jednocześ-
nie z punktu widzenia uziemień ograni-
czają w niedopuszczalny sposób kontakt 
fundamentu z gruntem rodzimym.

Jeżeli zastosowane środki prze-
ciwwilgociowe lub termoizolacja ogra-
niczają połączenie elektryczne fun-
damentu z gruntem, to konieczne 
jest wykonanie dodatkowego uziomu 

sztucznego w postaci otoku, uziomów 
pionowych lub konfiguracji mieszanej  
(rys. 5). Uziom fundamentowy w takim 
przypadku (jeżeli połączony z uziomami 
sztucznymi w gruncie) może być wyko-

rzystany do celów wyrównania potencja-
łów i przyłączenia wewnętrznych insta-
lacji elektrycznych.  
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monitoring linii elektrycznych  
za pomocą dronów
Czy zastosowanie dronów do kontroli i nadzoru linii oraz urządzeń energetycznych  
jest potrzebne i dobre oraz czy przyniesie oczekiwane efekty?

jacek kosiorek
wiceprezes zarządu  
Polskiej Izby  
Radiodyfuzji Cyfrowej

Idziemy z postępem. Wiele światowych 
firm produkuje drony, w tym te wie-
lozadaniowe. Najczęściej spotykanym 

zadaniem przeznaczonym dla tego urzą-
dzenia jest kontrola wizyjna obiektów czy 
osób znajdujących się na danym obszarze. 
Poniżej przedstawiam przykłady zastoso-
wań bezzałogowych statków latających 
w szeroko pojętej energetyce.

PrzykŁad 1. SyStem „autoNomiczNy” 
Dron „autonomiczny” z podczepioną pod 
nim kamerą wysokiej jakości pozwala na 
obserwację terenu czy obiektów nawet 
dość daleko oddalonych od miejsca jego 
startu. Rejestracja obrazu odbywa się za-
zwyczaj na pamięć wewnętrzną, jaka jest 
umieszczona w kamerze. Ten system ma 
wiele zalet, ale też trochę wad.

Największą zaletą tego rozwiązania 
jest praktycznie pełna autonomiczność 
drona i jego duży zasięg oraz stosunkowo 
niskie koszty wdrożenia takiego systemu, 
jak również jego eksploatacji. Systemy 
obserwacyjne, jakie opisuję poniżej, służą 
do różnych celów.

Fot. 1. autonomiczna stacja dokująca dla drona, z systemem ładowania z paneli fotowoltaicznych

W pierwszym przypadku dron jest 
umieszczony w specjalnej stacji dokującej 
(fot. 1), z systemem ładowania opartym 
na panelach fotowoltaicznych i startuje do 
realizacji swoich zadań zgodnie z określo-
nym harmonogramem lub na polecenie 
operatora. System tego typu, w którym 
dron w czasie ładowania i przesyłania da-
nych z pamięci wewnętrznej zamknięty 
jest wewnątrz specjalnej szafy, może być 
przewieziony i postawiony w praktycz-
nie dowolnym miejscu, gdzie w  prze-
strzeni kilku czy kilkunastu kilometrów 
ma wykonywać określone zadania. Na 
czas startu i lądowania drona otwiera się 
przednia pokrywa szafy dokującej, skąd 
wysuwa się pomost startowy z namalo-
waną literą H.

To rozwiązanie sprawdza się zazwyczaj 
w terenie trudno dostępnym (np. górzy-

stym czy podmokłym), gdy w określonych 
odstępach czasu obsługa techniczna musi 
wykonać np. przegląd napowietrznych  
linii energetycznych niskiego, średniego 
czy wysokiego napięcia oraz obiektów 
energetycznych, takich jak stacje Trafo. 

Wadą tego systemu jest to, że przy dal-
szych trasach, gdzie odległość od stacji do-
kującej jest znaczna, dane z drona otrzy-
mamy dopiero po jego powrocie do stacji 
dokującej ładowania i przesłaniu ich cen-
trali, do zdalnej lub fizycznej (przez osobę 
z obsługi technicznej) analizy.

W tym pierwszym przypadku urządze-
nie wykonuje przelot na z góry określo-
nej trasie zaprogramowanej przez obsługę 
techniczną i obserwuje obiekty ważne dla 
firmy energetycznej. Ilość przelotów i ich 
odstępy czasowe są uzależnione jedynie 
od pojemności akumulatora urządzenia, 
czasu jego naładowania oraz potrzeb ob-
sługi technicznej linii energetycznych. 
Podczas analizy materiałów z  kamery 
drona można między innymi w sposób 
automatyczny porównać dane z poprzed-
nich przelotów na tej samej trasie z no-
wymi i wyłapać różnice w obrazach, które 
mogą pomóc w szybszym przeanalizowa-
niu danych przez technika operatora. Ta-
kie automatyczne porównanie obrazów nie 
absorbuje pracowników, w łatwy i szybki 
sposób pozwalając na wychwycenie tych 
elementów, które się różnią, np. pękniętego 
mocowania izolatora czy uszkodzenia kon-
strukcji wsporczej słupa.

Jedną z ważniejszych zalet tego sys-
temu jest możliwość wysłania drona 
na przelot np. podczas silnych opadów 
śniegu lub deszczu oraz w nocy, gdy zacho-
dzi obawa, że drzewa rosnące w pobliżu 
napowietrznych linii średniego napięcia Fo
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Fot. 2. Linie napowietrzne energetyczne wysokiego napięcia i telekomunikacyjne

Fot. 3. gałęzie drzew podczas deszczu i silnego wiatru 
dotykają kabli linii energetycznej średniego napięcia

Fot. 4. Przyrost długości gałęzi drzew w krótkim 
czasie jest na tyle duży, że trzeba je dość często 
sprawdzać i w razie konieczności przycinać. trzeci 
przewód na dole między gałęziami

Fot. 5. rosnąca liczba kabli podwieszonych do słupów energetycznych

mogą dotykać do przewodów podwie-
szonych pod słupy (fot. 3). W tej sytuacji 
otrzymamy materiał, który pozwoli na 
wskazanie takich miejsc, gdzie gałęzie do-
tykają przewodów, powodując zagrożenie 
ich zerwania czy niebezpieczeństwo pora-
żenia prądem ludzi. Następnie zakład ener-
getyczny będzie mógł po przeanalizowaniu 
tego materiału wskazać ekipie technicznej 
konkretne drzewa czy gałęzie do pilnego 
przycięcia.

PrzykŁad 2. SyStem ze SterowaNiem 
zdaLNym
Jest to droższe i bardziej profesjonalne 
od poprzedniego rozwiązanie. Wprawdzie 
stosowany jest ten sam typ drona i wyko-
rzystywana ta sama szafa jego ładowania 
co w przykładzie pierwszym, ale możemy 
zdalnie z pulpitu komputera w czasie rze-
czywistym sterować urządzeniem na całej 
trasie jego przelotu, jak również na bieżąco 
otrzymywać materiały wideo z kamery 
podwieszonej pod nie.

System oparty jest w zasadniczej części 
na łączności satelitarnej z dronem, co po-
zwala jego obsłudze technicznej na wy-
konywanie dodatkowych czynności, np. 
bieżącej analizy określonego fragmentu 
sieci energetycznej, bezpośrednio okre-
ślając, czy dany element sieci jest sprawny 
czy wymaga naprawy.

Można by się było pokusić o przeka-
zywanie obrazów z drona poprzez sieć 
bezprzewodową naziemną, np. GSM lub 
5G, ale będzie to prawdopodobnie moż-
liwe dopiero w przyszłości. Znacznie ob-
niżyłoby to koszty utrzymania systemu 
i zwiększyło zasięg urządzenia. Na razie 
parametry większości sieci bezprzewodo-
wych naziemnych są niewystarczające do 
utrzymania poprawnej łączności z dronem 
na całej trasie jego przelotu, z przekazywa-
niem obrazów w jakości HD lub UHD 4K 
do jego obsługi technicznej. 

Największym zagrożeniem dla drona 
w  systemie autonomicznym, jak rów-
nież w systemie ze zdalnym sterowaniem, 
jest rosnąca w wielkim tempie ilość ka-
bli (głównie światłowodowych) podwie-
szanych do słupów telekomunikacyjnych 
i energetycznych niskiego oraz średniego 
napięcia. Sam dron wielozadaniowy o do-
brych parametrach, z dobrą kamerą HD 
lub UHD i systemem łączności satelitarnej 
nie jest tani, a do jego utraty lub uszkodze-
nia może dojść w przypadku zaplątania się 
w gałęzie drzew lub dodatkowe kable świa-
tłowodowe, jakie mogą pojawić się w mię-
dzyczasie na trasie jego przelotu.

Można mnożyć zadania dla drona 
np. w szybkiej analizie, gdzie i w którym 
miejscu linia energetyczna wisząca została 
uszkodzona przez gałęzie drzew czy nieko-
rzystne warunki atmosferyczne, co przy-
spieszy znacznie samą naprawę, dając ser-
wisowi zakładu energetycznego szybką 
informację, jaką ekipę wysłać w dane miej-
sce i co ma zabrać ze sobą, aby usterka zo-
stała jak najszybciej usunięta.  
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Tekst do odsłuchania na www.inzynierbudownictwa.pl

masonry works
–  Good morning sir.

–  Good morning. What’s new 
on the construction site?

–  Everything’s fine. I’m calling 
because in two days’ time I’m 
meeting the bricklayers team 
that will be building load-be-

aring and partition 
walls on the site. We 
agreed that I should 
notify you before 

any new works start. 
–  That’s right. When do 

they start? 
–  Thursday morning. 

Will you be on site 
then?

–  I will, for sure! Please prepare all the cer-
tificates for the materials from which the 
walls will be built, including bricks, mor-
tar and prefabricated lintels. 

[On the construction site]
–  Let me introduce the site manager who 

will approve the contracted masonry 
works. Now, I give the floor to him and 
kindly request you to listen to all the 
guidelines. If you have any questions or 
concerns, please feel free to share them.

–  Good morning, gentlemen! My name’s 
Karol. Let me remind you about a few to-
pics which, I believe, are obvious to you 
as you’ve been working in this field for 
years. Nevertheless, please remember to 
perform works in accordance with the de-
sign as far as dimensions (length, width, 
height) are concerned. Please, care about 
the aesthetic value of workmanship and 
follow health and safety guidelines. At the 
end of today’s meeting, I will conduct oc-
cupational health and safety training and 
now let’s discuss any questions or ambi-
guities that have arisen.

–  Let me start. How thick should the  
joints be? 

–  According to construction technical 
requirements, they should be 12 mm 
thick, not more than 15 mm. The indi-
vidual layers should be made horizon-
tally and they mustn’t undulate. 

–  What if the bricks are uneven and di-
mensionally incorrect?

–  It’s not that bad. I’ve checked the certifi-
cates. The materials are of Grade 1. I gu-
arantee that, with the use of these hollow 
bricks, you can build walls meeting all 
the required parameters. 

–  What should the insulation be made of? 
–  As provided for in the design, there sho-

uld be two layers of heat-weldable buil-
ding paper.

–  What elements will determine the accep-
tance of our works?

–  In particular, I’ll check:
 the outline and main dimensions (wall 
thickness and dimensions of window and 
door openings),
 bonding and connection of the walls,
 laying of lintels,  
 the thickness of the joints and their filling,
 the surface evenness and edge alignment,
 the angle at which the planes of intersec-
ting walls meet.

roboty murarskie
–  Dzień dobry panie kierowniku.
–  Dzień dobry. Co słychać na budowie?
–  Wszystko w porządku. Dzwonię, bo za dwa 

dni widzę się z brygadą murarską, która bę-
dzie wykonywała na budowie ściany nośne 
oraz działowe. Tak jak ustalaliśmy, miałem 
pana powiadamiać przy rozpoczynaniu 
każdego nowego zakresu robót. 

–  Zgadza się. Kiedy zaczynają?
–  W czwartek rano. Będzie pan 

wtedy na budowie?
–  Przyjadę na pewno! Proszę o przy-

gotowanie atestów na materiały, 
z  których będą murowane 
ściany, czyli na cegłę, zaprawę 
i nadproża prefabrykowane.

[Na budowie]
–  Przedstawiam wam kierow-

nika budowy, który będzie 
akceptował prowadzone 
roboty murarskie. Oddaję 
mu głos, a was bardzo proszę 
o  wysłuchanie wszelkich wskazówek.  
Jeśli będziecie mieć jakieś pytania lub  
wątpliwości, śmiało dajcie znać. 

–  Dzień dobry panowie! Mam na imię Ka-
rol. Przypomnę wam kilka tematów, 
które, zakładam, są dla was oczywiste, 
jako że pracujecie w tym zawodzie od lat. 
Niemniej jednak pamiętajcie proszę, aby 
wykonywać roboty zgodnie z projektem, 
jeżeli chodzi o wymiary (długość, szero-
kość, wysokość). Zadbajcie również o es-
tetykę wykonania robót i pamiętajcie 
o przestrzeganiu zasad bhp. Na zakoń-
czenie dzisiejszego spotkania przepro-
wadzę szkolenie stanowiskowe bhp,  
a teraz proszę o pytania dotyczące ewen-
tualnych niejasności.

–  To ja zacznę. Jakiej grubości mają być 
spoiny?

–  Zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania robót – 12 mm, nie więcej 
niż 15 mm. Poszczególne warstwy po-
winny być wykonane w poziomie, nie 
mogą falować.

–  A co, jeśli cegły są nierówne, nie zacho-
wują wymiarów?

–  Nie jest tak źle. Sprawdzałem atesty. Ma-
teriał jest w gatunku 1. Gwarantuję wam, 
że z  tych pustaków można wykonać 
ściany o wymaganych parametrach.

–  Z czego wykonać izolację?
–  Tak jak przewiduje projekt – dwie war-

stwy papy termozgrzewalnej.
–  Jakie elementy będą decydowały o od-

biorze naszych robót?
–  W  szczególności 

sprawdzę:
 obrys i główne wy-
miary (grubość mu-

rów oraz wymiary 
otworów okiennych 

i drzwiowych),
 przewiązania i połą-

czenia murów,
 ułożenie nadproży,
 grubość spoin i ich wy-

pełnienie,
 równość powierzchni 
i prostolinijność kra-
wędzi,
 kąt połączenia przeci-

nających się płaszczyzn ścian.

Przygotowała magdalena marcinkowska R
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Słowniczek  
Vocabulary 
masonry works – roboty murarskie
bricklayer (also mason) – murarz
load-bearing wall – ściana nośna
partition wall – ściana działowa
certificate – tu: atest 
brick – cegła
mortar – zaprawa
lintel – nadproże
dimensions – wymiary
length – długość
width – szerokość
height – wysokość
occupational health and safety  
training – szkolenie stanowiskowe bhp
joint – spoina
undulate – falować
uneven – nierówny 
heat-weldable building paper – papa 
termozgrzewalna 
outline – obrys
window/door opening – otwór okien-
ny/drzwiowy
wall bonding – przewiązanie muru
joint filling – wypełnienie spoiny
angle (at a right angle) – kąt  
(pod kątem prostym) 

Użyteczne zwroty 
Useful phrases 
What’s new? (also: What’s up?/How 
is it going?/How are things?)  
– Co słychać? 
The site manager will approve the 
contracted works. – Kierownik budo-
wy zaakceptuje prowadzone roboty. 
I give the floor to… – Oddaję głos…
I kindly request you to… – Bardzo 
proszę o…
If you have any questions or con-
cerns, please feel free to share them. 
– W przypadku jakichkolwiek pytań 
bądź wątpliwości, śmiało dajcie znać. 
Let me remind you about a few to-
pics. – Przypomnę wam kilka tematów.
Please care about… – Proszę, zadbaj-
cie o…
Follow health and safety guidelines.  
– Przestrzegajcie zasad bhp.
Let’s discuss any questions or ambi-
guities that have arisen. – Zajmijmy 
się pytaniami i niejasnościami, które 
się pojawiły. 
It’s not that bad. – Nie jest tak źle. 

w PreNumeracie

TAnieJ !

Prenumerata roczna od dowolnie wybranego numeru na terenie Polski w cenie 
99 zł (11 numerów w cenie 10) + 54,12 zł koszt wysyłki z VAT 

Prenumerata roczna studencka od dowolnie wybranego numeru  
w cenie 54,45 zł (50% taniej)* + 54,12 zł koszt wysyłki z VAT 

Numery archiwalne w cenie 9,90 zł + 4,92 zł koszt wysyłki z VAT  
za egzemplarz

Wersja drukowana i e-wydanie w e-sklepie 

zamów Na:
www.inzynierbudownictwa.pl/sklep/
* Warunkiem realizacji prenumeraty studenckiej jest przesłanie e-mailem  
(prenumerata@wpiib.pl) kopii legitymacji studenckiej
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centrum badawczo-
-rozwojowe htm  
w gliwicach
Wykonawca: K&K Hydrobud
Kierownik budowy: Rafał Rentflejsz
Architektura: Krzysztof Zalewski, Grzegorz Ziębik – ZALEWSKI 
ARCHITECTURE GROUP
Powierzchnia użytkowa: 2711 m²
Kubatura: 25 440 m³
Lata realizacji: 2016–2019
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Jedną z nadrzędnych i najistotniejszych powinności przy sprawowaniu niezwykle 
odpowiedzialnej funkcji kierownika budowy jest stosowanie zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, aby zapobiegać zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego.

inż. jolanta behnke 
sędzia Okręgowego  
Sądu Dyscyplinarnego  
Zachodniopomorskiej OIIB

ku przestrodze
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Podstawowe obowiązki kierownika 
budowy są szczegółowo opisane 
w ustawie – Prawo budowlane. 

Bardzo istotne jest, aby w całym procesie 
budowlanym oraz przez cały okres spra-
wowania funkcji kierownika na budowie 
odpowiedzialnie planować poszczególne 
działania, by nie narazić nikogo na możli-
wość utraty zdrowia, o utracie życia nawet 
nie wspominając.  

W niniejszym artykule przedstawiono 
dwie sprawy, które miały swój finał przed 
Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Za-
chodniopomorskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa i dotyczyły sprowa-
dzenia niebezpieczeństwa zdrowia oraz 
życia na uczestników procesu budowla-
nego oraz osób postronnych, wynikającego 
z niedopełnienia obowiązków kierownika 
budowy. Całe szczęście, oprócz dotkliwych 
strat materialnych, w obydwu sprawach ni-
komu nic się nie stało. 

NiedoPiLNowaNie Prac  
rozbiórkowych 
Pierwsza z  omawianych spraw dotyczy 
osoby, która pełniła funkcję kierownika bu-
dowy przy realizacji budynku mieszkalnego 
z usługami w parterze i garażem podziem-
nym, wraz z infrastrukturą oraz zagospo-
darowaniem terenu i rozbiórką budynku 
usługowego. Kierownik budowy został ob-
winiony o niedbałe spełnianie swoich obo-
wiązków, gdyż prowadząc prace rozbiór-
kowe budynku usługowego spowodował 
zagrożenie bezpieczeństwa, polegające na 
niedopilnowaniu właściwego sposobu pro-
wadzenia rozbiórki, na skutek czego gruz 
z rozbieranego obiektu runął na chodnik, 

który nie był należycie zabezpieczony. Po-
nadto tablica informacyjna umieszczona na 
placu budowy nie zawierała adresów i tele-
fonów uczestników procesu budowlanego.

Rozbiórka budynku usługowo-biuro-
wego prowadzona była na podstawie pro-
jektu rozbiórki tego obiektu, opracowanego 
przez pracownię architektury, stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę wyda-
nego przez starostwo powiatowe. Kierow-
nik budowy ww. inwestycji został wpisany 
do dziennika budowy. Wykonawcą robót 
rozbiórkowych była firma budowlano-
-transportowa. Kierownik budowy do 
dziennika budowy wydanego przez staro-
stwo powiatowe dokonał wpisu: „W dniu 
dzisiejszym przekazano plac budowy firmie 
budowlano-transportowej w celu dokona-
nia rozbiórki bud. usługowego”. W tym sa-
mym dniu inspektor nadzoru inwestor-
skiego wpisał do dziennika budowy: 
„Wykonawca prac rozbiórkowych jest  

Samorząd zawodowy
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odpowiedzialny za sprawne i zgodne z prze-
pisami BHP przeprowadzenie prac rozbiór-
kowych budynku usługowego”. 

Po czterech dniach od wpisów kierow-
nika budowy i inspektora nadzoru powia-
towy inspektor nadzoru budowlanego, na 
skutek e-maila straży miejskiej z dnia po-
przedniego, przeprowadził kontrolę robót 
budowlanych – rozbiórkowych na nierucho-
mości. Z przeprowadzonej kontroli został 
sporządzony protokół oraz dokumentacja fo-
tograficzna. Ponadto PINB dokonał wpisu 
do dziennika budowy: „W dniu dzisiejszym 
pouczono kierownika budowy o konieczno-
ści prawidłowego zabezpieczenia budowy na 
okres robót. Należy poprawić zabezpieczenie 
od strony ulicy oraz uzupełnić tablicę infor-
macyjną” oraz ukarał kierownika budowy 
mandatem karnym kredytowanym za popeł-
nienie wykroczenia (ustawa – Prawo budow-
lane art. 93 ust. 1 i 4).

W momencie rozpoczęcia prac wybu-
rzeniowych kierownik budowy nie był 
obecny na terenie rozbiórki, ponieważ jak 
zeznał: „Byłem bardzo zajęty przygotowa-
niem poprzedniego budynku tego samego 
inwestora do odbioru przez PINB”. W wy-
niku niedbałego spełniania swoich obo-
wiązków obwiniony spowodował zagroże-
nie bezpieczeństwa, polegające na 
niedopilnowaniu właściwego sposobu pro-
wadzenia prac rozbiórkowych, na skutek 
czego gruz z rozbieranego budynku runął 
na chodnik, który nie był należycie zabez-
pieczony. Obwiniony o zdarzeniu dowie-
dział się tego samego dnia z informacji te-
lefonicznej od PINB, na miejsce zdarzenia 
przybył następnego dnia. Ponadto podczas 
wizji na budowie inspektor stwierdził nie-
prawidłowości na tablicy informacyjnej bu-
dowy: brak adresów i numerów telefonów 
uczestników procesu budowlanego. Ukarał 
kierownika budowy mandatem, a ten go 
przyjął. Obwiniony przyznał się do popeł-
nionych błędów i do tego, że zawierzył pod-
wykonawcy, którego znał z innych budów. 

Wskutek przeprowadzonego postępowa-
nia dowodowego ustalono, że obwiniony peł-
niąc funkcję kierownika budowy nie dopil-
nował właściwego sposobu prowadzenia 
prac rozbiórkowych. Projekt rozbiórki nie 

narzucał konkretnej metody, pozostawiając 
wybór kierownikowi budowy i firmie wyko-
nawczej. Obwiniony przyznał, że sporządził 
plan BIOZ, ale nie ma potwierdzenia, że za-
poznał z  nim wykonawcę. Ponadto, co 
stwierdził PINB, ogrodzenie i chodnik przed 
budynkiem nie były należycie zabezpieczone. 
Kierownik budowy został obwiniony o czyn 
z art. 95 pkt 2 i 4 oraz art. 22 pkt 3a i 3b 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane, za co okręgowy sąd dyscyplinarny wy-
mierzył obwinionemu karę upomnienia.

reaLizacja iNweStycji NiezgodNie 
z Projektem 
Druga sprawa związana z kwestiami bez-
pieczeństwa na placu budowy dotyczyła kie-
rownika budowy obwinionego o to, że: „peł-
niąc obowiązki kierownika budowy przy 
realizowanej inwestycji, polegającej na prze-
budowie budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego (połowa budynku bliźniaczego) 
ze zmianą sposobu użytkowania strychu na 
część mieszkalną z wewnętrznymi instala-
cjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz 
z wykonaniem tarasu zewnętrznego, dopu-
ścił do realizacji inwestycji w sposób nie-
zgodny z projektem budowlanym w zakre-

sie całkowitego rozebrania budynku i nie 
wstrzymał robót budowlanych, pomimo 
stwierdzenia możliwości powstania zagro-
żenia, oraz bezzwłocznie nie zawiadomił 
o tym właściwego organu oraz inwestora 
wpisem do dziennika budowy dotyczącym 
wstrzymania robót budowlanych z powodu 
wykonywania ich niezgodnie z projektem, 
co spowodowało zagrożenie życia i zdrowia 
ludzi oraz znaczne szkody materialne”. 

W wyniku prowadzonych prac remon-
towych budynku doszło do: 
 rozbiórki pokrycia dachowego oraz 
więźby dachowej, rozbiórki ścian szczyto-
wych oraz drewnianego stropu nad parte-
rem, z uwagi na ich zły stan techniczny  
– prace te wykonane były za zgodą kierow-

nika budowy, a rozebrane elementy miały 
być odtworzone z nowych materiałów;
 rozbiórki wszystkich ścian parteru oraz 
stropu nad piwnicą, co było niezgodne 
z założeniami projektu;
 rozpoczęcia wykonywania podkopania 
i  ściany fundamentowej pod wspólną 
ścianą szczytową przyległej zabudowy są-
siedniej (bliźniaczej). 

W wyniku prowadzenia tych prac nastą-
piło tąpnięcie ściany szczytowej i wystąpiły 
szkody w nieruchomości przyległej. W wy-
niku działań podjętych przez mieszkańca 
przyległej nieruchomości w postaci zawia-
domienia powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego o  prowadzonych pracach, 
przeprowadzone zostało postępowanie ad-
ministracyjne, w którym ustalono, że budy-
nek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej, będący przedmiotem przebu-
dowy, został całkowicie rozebrany, a podczas 
prowadzonych prac budowlanych budynek 
sąsiedni został uszkodzony. W konsekwen-
cji PINB w Gryficach podjął decyzję o na-
tychmiastowym opróżnieniu budynku, na-
kazał inwestorowi opracowanie ekspertyzy 
technicznej oraz robót naprawczych. Inwe-
stor nakazane prace wykonał. 

W trakcie postępowania dowodowego 
przesłuchano obwinionego i inwestora, 
wykonawcę robót oraz mieszkańca przy-
ległej nieruchomości. Zarówno inwestor, 
jak i wykonawca zeznali, że obwiniony kie-
rownik budowy wiedział o zamiarze roz-
biórki ścian parteru i stropu nad piwnicą 
oraz że wyraził na to ustną zgodę. Obwi-
niony zaprzeczył tym zeznaniom. 

Okręgowy sąd dyscyplinarny na podsta-
wie zebranych w prowadzonym postępowa-
niu dokumentów ustalił, że prace rozbiór-
kowe budynku wykonane były w okresie 
dwóch dni. Załączone do akt sprawy foto-
grafie (wykonane przez właściciela przyległej 
połówki budynku) są opatrzone datą. Z do-
kumentacji fotograficznej bezspornie 

W wielu przypadkach obowiązki kierownika 
budowy są świadomie ignorowane.



SAMORZĄD ZAWODOWY

Listopad 2021 (199) 95

wynika, że na ww. dzień cały budynek został 
rozebrany i pozostały jedynie ściany piwnic. 
Z zapisów w dzienniku budowy obwinio-
nego kierownika budowy wynika, że w tym 
dniu prowadzone były prace związane z roz-
biórką belek stropowych, a w dniu następ-
nym dokonano odkrywek ścian fundamen-
towych pod wykonanie izolacji i ocieplenia. 
Ponadto zapisy w dzienniku budowy były 
niejednoznaczne i nie obrazowały szczegó-
łowego przebiegu prac. W trakcie postępo-
wania dowodowego obwiniony zeznał, że 
gdy ostatni raz był na budowie, mury parteru 
jeszcze były, ale dodał, że być może było to 
wcześniej i że dokładnie tego nie pamięta.

OSD nie dał wiary niektórym zeznaniom 
obwinionego, m.in. że nie wiedział nic o pro-
wadzonej rozbiórce ścian parteru i stropu 
nad piwnicą. Z zapisów w dzienniku budowy 
jednoznacznie wynika, że kierownik budowy 
dokonał ich w okresie późniejszym, próbu-
jąc dowieść, że zawalenie budynku nastąpiło 
kilka dni później. Sędziowie dali natomiast 

wiarę zeznaniom wszystkich świadków, które 
były rzeczowe, spójne i w logiczny sposób 
odzwierciedlały przebieg prowadzonego re-
montu obiektu. Sąd dyscyplinarny wymie-
rzył obwinionemu karę upomnienia.

PodSumowaNie 
Opisane sprawy dotyczą kierowników bu-
dowy. Jest to funkcja szczególnie ważna 
w  procesie inwestycyjnym. Niestety, 
w wielu przypadkach obowiązki kierow-
nika budowy są świadomie ignorowane, 
również przez młodych inżynierów. 

Kierownik budowy w  żadnym wy-
padku nie może uchylać się od obowiąz-
ków opisanych w ustawie. Przez cały okres, 
w jakim pełni on swoją funkcję w procesie 
inwestycyjnym, ponosi odpowiedzialność 
za przejęty teren budowy i wszystkie zda-
rzenia, które mają tam miejsce. Nie ma za-
tem znaczenia, czy roboty budowlane były 
faktycznie wykonywane, czy nastąpiła 
przerwa w ich realizacji oraz czy kierow-

nik budowy był na obiekcie, czy też znaj-
dował się poza nim. 

W obydwu przypadkach kierownicy bu-
dów nie byli obecni przy dokonywaniu prac 
rozbiórkowych, co więcej – nie zabezpieczyli 
odpowiednio placów budowy, powodując 
tym samym poważne zagrożenie nie tylko 
konstrukcji budynku, ale, co gorsze, także 
życia i zdrowia ludzi. Nieodpowiedzialność 
kierowników budowy jest tym bardziej ra-
żąca, że przypadki dotyczyły wykonywania 
prac rozbiórkowych, stanowiących niezwy-
kle niebezpieczny element w procesie bu-
dowlanym. Całe szczęście, że nikt nie ucier-
piał, a obydwie sprawy miały swój finał tylko 
przed sądem dyscyplinarnym. 

W artykule przywołano stan prawny obo-
wiązujący w czasie prowadzenia wymie-
nionych spraw.

Artykuł ukazał się w „Kwartalniku Budow-
lanym” nr 3/2020.  

bezpieczeństwo pracy na małych budowach 
Krótko

Inspektorzy 
Państwowej Inspekcji 

Pracy przeprowadzili 
zintensyfikowane kontrole 

na małych placach budów, 
na których pracę wykonuje 
w tym samym czasie do 20 
osób. Na 438 budowach 

przeprowadzono 648 kontroli 
u 643 przedsiębiorców.
Najwięcej nieprawidłowości 
inspektorzy pracy stwierdzili: 
przy pracach na wysokości 
bez zabezpieczenia przed 
możliwością upadku z wysokości 
(61% wszystkich kontroli), 
w eksploatacji niekompletnych 
i zmontowanych niezgodnie 
z instrukcją rusztowań 
roboczych (57% kontroli). 
Zastrzeżenia dotyczyły też 
braku bądź nieprawidłowego 
wygrodzenia i oznakowania stref 
oraz miejsc niebezpiecznych, 
czyli miejsc wykonywania prac 
ziemnych, stref pracy maszyn 
budowlanych, prac w wykopach, 
na dachach czy też na 
rusztowaniach, gdzie występuje 
zagrożenie spadaniem 
przedmiotów z wysokości (34% 
kontroli).
Inspektorzy pracy wielokrotnie 
stwierdzali także brak 

zabezpieczenia przewodów 
elektrycznych przed 
uszkodzeniem mechanicznym, 
które pozostawiane na ciągach 
komunikacyjnych stwarzały 
ryzyko potknięcia i upadku, 
a w przypadku ich uszkodzenia 
– porażenia prądem. Dotyczyło 
to co czwartej skontrolowanej 
budowy.
Inspektorzy pracy wydali 3637 
decyzji, z których 2832 (78%) 
nakazywały natychmiastową 
eliminację bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących. Średnio 
podczas jednej kontroli 
wydawano prawie 6 decyzji 
nakazowych, w tym ponad 4 
dotyczyły wyeliminowania 
bezpośrednich zagrożeń  
dla życia lub zdrowia.
 
Źródło: Główny Inspektorat Pracy 

Fot. © Stanisław Błachowicz  

– stock.adobe.com
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gum wychodzi z ziemi
Prace przy budowie Kampusu Głównego Urzędu Miar 

w Kielcach rozpoczęły się w styczniu 2021 r. Zgodnie 
z harmonogramem robót, widać kolejne wychodzące z ziemi 
budynki. Inwestycja ma zakończyć się w styczniu 2023 r., od-
biory prac budowlanych planowane są na kwiecień–maj 2023 r. 

Każdego dnia na ogromnej budowie obiektu przy ulicy 
Wrzosowej w Kielcach pracuje ponad 100 pracowników. (…) 
Zaprojektowano tutaj nietypowe rozwiązania dla zespołu 
laboratoriów, które docelowo mają być najnowocześniej-
szymi w Europie laboratoriami metrologicznymi. Wiele za-
stosowanych rozwiązań jest stworzonych przez projektan-
tów tylko i wyłącznie na potrzeby tych budynków. Wynika 
to z bardzo wysokich oczekiwań jakościowych, jeśli chodzi 
o metrologów.

– Mamy tu na przykład wykonać bardzo trudny sposób 
ochrony przed drganiami, pochodzącymi z ziemi, co nie jest 
to łatwe, zważywszy na znajdujące się w okolicy czynne ko-
palnie czy kamieniołomy. Zaprojektowano tu także ochronę 
przeciwko promieniowaniu magnetycznemu. Jest też Labora-
torium Akustyki, które jest uzależnione od ciszy w okolicy, 
więc rozwiązania są tak przemyślane, żeby do wnętrza tych 
pomieszczeń nie dochodził żaden dźwięk z zewnątrz po to, 
aby badania mogły być prowadzone w warunkach neutralnych 
środowiskowo – wyjaśnia inżynier Karol Kępa – koordynator 
budowy GUM. (...)

Część konstrukcyjno-budowlana kampusu jest skompli-
kowana, ale dużo bardziej skomplikowanym etapem będzie  
kolejny etap budowy – wyposażenie obiektów w instalacje  we-
wnętrzne, utrzymujące warunki środowiskowe w laboratoriach 
z bardzo surowym reżimem sanitarnym.

Więcej w artykule w „Biuletynie Świętokrzyskim” nr 3/2021.

Fit For 55 a nowe 
wyzwania dla branży 
budowlanej

Komisja Europejska ogłosiła 14 lipca 2021 r. największy do-
tychczas pakiet legislacyjny związany z klimatem i energią 

– FIT FOR 55. Głównym założeniem wprowadzanego pakietu 
jest zmniejszenie o 55% emisji gazów cieplarnianych na terenie 
Unii Europejskiej do 2030 r. (względem roku 1990), czego na-
stępstwem będzie osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. (…)

Przegląd dotychczasowego rozporządzenia dot. Wspólnego 
wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation, ESR) przewi-
duje dla każdego państwa członkowskiego zaostrzone wartości 
docelowe związane z redukcją emisji. Budownictwo znajduje się 
wśród sektorów, które mają zostać objęte zaostrzeniem, a war-
tość celu dla danego kraju określana ma być w oparciu o PKB na 
mieszkańca. Z całą pewnością wiąże się to ze znaczącym wzro-
stem wartości celów redukcyjnych dla Polski, szacuje się, że na-
wet do 16–30% (w zależności od metody obliczania). (…)

Państwa członkowskie mają zostać zobligowane do osią-
gnięcia rocznych oszczędności energii w zużyciu końcowym 
do 1,5% do 2030 r. w porównaniu z obecnym 0,8%. (…)

FIT FOR 55 zakłada stopniową dekarbonizację, dotykając ca-
łej branży budowlanej, która powinna nastawić się na wzrost cen 
w zakresie materiałów, jednak pojawia się tutaj istotna szansa 
związana z modernizacją budynków oraz zastąpieniem dotych-
czasowych technologii bardziej przyjaznymi dla środowiska. 

Więcej w artykule Agnieszki Skorupińskiej  

i Marty Tarkowskiej w „Kwartalniku Budowlanym”  

– biuletynie ZOIIB nr 3/2021.

Fot. © Tierney – stock.adobe.com
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Opracowała magdalena bednarczyk

central Point
Tym razem w ramach wyjazdu technicznego zwiedziliśmy 

budowę Central Point (CBD One) przy ulicy Zielnej 37 
w Warszawie. Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z wy-
mogami certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent. (…)

Część budynku posadowiona jest za pomocą rusztu na ist-
niejącej już stacji Metra Świętokrzyska. To miejsce, w którym 
przecinają się dwie linie metra, jeden z kluczowych węzłów 
komunikacyjnych w mieście. Prace nie mogły więc doprowa-
dzić do choćby czasowego zatrzymania ruchu pociągów ani 
wywrzeć negatywnego wpływu na tunele – w tym celu m.in. 
na styku konstrukcji budynku i stacji zaprojektowano ele-
menty wibroizolacyjne. (…)

Newralgicznym punktem była zmiana schematu statycz-
nego budynku. Konstrukcja stacji mogła przyjąć obciążenia 
stałe i użytkowe dla sześciu kondygnacji; projektanci obliczyli 
jednak, że w stanie surowym otwartym może przyjąć znacz-
nie więcej. Zdecydowano się na budowę 14 kondygnacji na 
tymczasowych podporach przenoszących obciążenia na sta-
cję metra. Następnie przy pomocy siłowników hydraulicznych 
o skoku 50 mm i nośności od 240 do 640 ton wykonano le-
warowanie konstrukcji tych dodatkowych kondygnacji, usu-
wając tymczasowe podpory. Po „uwolnieniu” nie przenoszą 
obciążeń na stację metra, lecz są nad nią nadwieszone. Pozo-
stałe kondygnacje wykonano już po zmianie schematu sta-
tycznego budynku.

Więcej w artykule Radosława Cichockiego  

w „Inżynierze Mazowsza” nr 5/2021.

Fot. archiwum MOIIB

życiodajna i niszczycielska 
moc wody
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek z Wydziału Inżynierii Śro-

dowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie, wiceprezes PZITS, o rewolucji sanitarnej w Polsce, tech-
nologiach oczyszczania ścieków, racjonalnej gospodarce 
wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. (…)

Sieci kanalizacyjne w Polsce były budowane szczegól-
nie intensywnie dzięki środkom uzyskanym z Unii Euro-
pejskiej jeszcze przed naszą akcesją do wspólnoty europej-
skiej i tuż po niej. W efekcie obecnie 85% gospodarstw 
domowych w miastach jest przyłączonych do sieci wodo-
ciągowych. Na wsiach z tego dobrodziejstwa korzysta 62% 
gospodarstw. Jeśli chodzi o zbiorczą sieć kanalizacyjną, to 
korzysta z niej 52% mieszkańców naszego kraju – 75% 
w miastach i 38% na wsiach. (…)

W Polsce działa aż 2,4 mln przydomowych systemów od-
prowadzania ścieków, z czego 88% to szamba. Resztę stano-
wią przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z punktu widzenia 
inżynierii sanitarnej to ogromny problem dla środowiska, bo-
wiem trafia do niego duża ilość zanieczyszczeń. (…)

Nas, inżynierów sanitarnych niepokoją technologie 
oczyszczania. Okazuje się bowiem, że do wód trafia coraz wię-
cej farmaceutyków oraz mikroplastiku. Klasyczne oczyszczal-
nie redukują 20–30% farmaceutyków, ale niektóre leki są 
w znikomym stopniu biodegradowalne. Powoduje to koniecz-
ność wprowadzenia nowych, zaawansowanych metod oczysz-
czania, zapewniających wysokie efekty usuwania farmaceuty-
ków ze ścieków.

Więcej w rozmowie Aleksandry Vegi w „Budowlanych”  

– biuletynie MOIIB nr 3/2021.

zapora wodna zbiornika w dobczycach
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Partnerem krzyżówki jest fischer Polska

Poziomo:
1 rozbieranie starych, zniszczonych budynków lub likwidowanie domów w miej-
scach, w których według planów urbanistycznych mają przebiegać nowe ulice, 
trasy itp.; 6 … wentylacyjny jest przeznaczony do oczyszczania powietrza z pyłów; 
11 galeria wsparta na kolumnach; 12 ruchoma krata zamykająca wejście bramy 
w średniowiecznych murach warownych, opuszczana i unoszona na łańcuchach; 
13 … budowy to miejsce prowadzenia robót budowlanych; 14 tradycyjny obiekt 
budownictwa wiejskiego; 15 technika artystyczna polegająca na wykładaniu 
powierzchni drewnianych innymi gatunkami drewna, czasem podbarwianymi, 
bejcowanymi lub podpalanymi; 18 pędzel zrobiony z pakuł lub szmat przymoco-
wanych do długiego kija, używany do smarowania smołą, rozprowadzania farby 
itp.; 21 … główna instalacji wodociągowej to przewód wewnętrzny ułożony na 
odcinku od wodomierza do najdalszego przewodu doprowadzającego lub punktu 
czerpalnego; 22 metal stosowany do powlekania blach w celach antykorozyjnych 
oraz do lutowania; 24 rodzaj nawierzchni drogowej; 25 zgromadzenie osób (zwy-
kle młodzieży), które się zjechały w celu odbycia obrad; zjazd; 26 skała trudna 
w obróbce, stosowana jako kamień drogowy i budowlany; po wypolerowaniu sta-
nowi cenny materiał dekoracyjny; 30 listwa wykorzystywana do robót ciesiel-
skich; 32 żelazny hak, za pomocą którego zamocowuje się drewniane belki stro-
pu w  zewnętrznych murach budynku; 33 … dymowa to urządzenie kierujące 
przepływem dymów i gorących gazów w obiekcie budowlanym podczas pożaru; 
34 kawał zburzonego muru; 37 … o zastępstwo inwestorskie jest zawierana naj-
częściej w celu uzyskania prawa do terenu, zapewnienia wymaganej dokumenta-
cji projektowej, przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane; 38 szybki ruch 
obrotowy cząstek wody lub powietrza dokoła jakiejś osi; 39 maszyna służąca  

do rozdrabniania niektórych materiałów; kruszarka; 40 nalot, zmatowienie  
na szkle budowlanym; 41 Hindus, który zaklina węże i śpi na gwoździach 
Pionowo:
1 złącze blacharskie powstałe przez pojedyncze lub podwójne zagięcie i sklepa-
nie krawędzi stykających się arkuszy blach; 2 uchwyt stalowy ustalający wza-
jemne położenie elementów konstrukcji łączonych za pomocą spawania lub 
zgrzewania; 3 uchwyt ślusarski, inaczej imadło; 4 młot kamieniarski do wyrów-
nywania powierzchni kamieni; 5 promieniotwórczy pierwiastek chemiczny;  
6 olejna albo emulsyjna; 7 … przerywana przedstawia niewidoczne krawędzie 
i  zarysy elementów oraz obiektów budowlanych zakryte innymi elementami 
i obiektami; 8 świadczenie z ZUS-u; 9 … przewodzenia ciepła jest wyrażony sto-
sunkiem grubości przegrody budowlanej do współczynnika przewodzenia ciepła; 
10 fason ubioru; 16 … architektoniczny to określony zespół cech charaktery-
stycznych dla ukształtowania budowli powstałych w danym okresie i kręgu kul-
turowym; 17 minerał o  różnobarwnych pasmach używany w  jubilerstwie;  
19 przybudówka przed wejściem do budynku kryta dachem, umieszczana także 
w elewacji ogrodowej; 20 ręczne narzędzie służące do wygładzania (cyklinowa-
nia) posadzek drewnianych; 22 trujący gaz (tlenek węgla) powstający na skutek 
spalania węgla przy niedostatecznym dopływie powietrza; 23 ocena; 26 odpa-
dowy materiał budowlany, taki jak potłuczone cegły lub beton; 27 wielopiętrowy 
budynek o powtarzalnych segmentach; 28 dolna krawędź dachu; 29 stan napię-
cia w jednym z obwodów elektrycznych, w których płynie prąd zmienny do budyn-
ków; 30 fundamentowa pod murami; 31 grunt powstały z obumarłej roślinności 
bagiennej, taki świeży grunt jest nieodpowiedni do posadowienia budowli;  
35 półkolisty element konstrukcyjny; 36 element budowli

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części) uszeregowane w kolejności utworzą rozwiązanie krzyżówki.  
Trzy pierwsze osoby, które prześlą prawidłowe rozwiązanie, otrzymają gadżety. Rozwiązania prosimy przesyłać (razem z imieniem  
i nazwiskiem oraz adresem, na który wyślemy nagrodę) na e-mail: ib@wpiib.pl lub na adres wydawnictwa. 
rozwiązanie krzyżówki z nr. 10/21: zakotwieNie SŁuPów.  
Laureatami są: magdalena Poniatowska-Parfeniuk, wojciech głuszyk, krzysztof maziakowski. gratulujemy!

Regulamin konkursów dostępny na www.inzynierbudownictwa.pl/regulamin-konkursow/.






