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STRZECHA
Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Dane adresowe PZITB 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa 
Oddzia  w Poznaniu 

61-712 Pozna , ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26 

Konto bankowe: PKO B.P. Pozna  48 1020 4027 0000 1202 0300 7341 

www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org 

NIP 778-10-37-294 

Godziny urz dowania Biura:  

poniedzia ki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, rody od 12:00 do 17:00. 

Posiedzenia Prezydium i Zarz du
pozna skiego Oddzia u PZITB 

Zgodnie z przyj tym w grudniu 2015 r. terminarzem Prezydium Zarz du Oddzia u

obradowa o w drugiej po owie roku w dniach 13 lipca, 10 sierpnia, 14 wrze nia,  

19 pa dziernika oraz 9 listopada w siedzibie biura Oddzia u. Ostatnie w tym roku 

posiedzenie Prezydium b dzie mia o miejsce 14 grudnia, na którym zostanie omówiony 

mi dzy innymi Preliminarz wydatków na 2017 i tego samego dnia przed o ony  

do akceptacji Zarz dowi Oddzia u.

Na posiedzeniach sta ym punktem jest analiza finansów Oddzia u a ponadto  

w lipcu i sierpniu omawiano na bie co stan przygotowa  do Konferencji i Warsztatów  

w Wa czu. Na posiedzeniu wrze niowym dokonano podsumowania obrad. W sierpniu 

Prezydium zaopiniowa o kandydatury z pozna skiego Oddzia u PZITB do Komitetów  

i Komisji ZG PZITB. W pa dzierniku Przewodnicz cy Oddzia u kol. E.Przyby owicz 

omówi  g ówne zagadnienia poruszane na posiedzeniu Zarz du G ównego PZITB w dniu 

20.09.2016 r. W listopadzie Skarbnik Oddzia u przedstawi a propozycj  Preliminarza 

bud etu na 2017 r., który po wniesieniu ewentualnych poprawek zostanie przed o ony 

Zarz dowi w grudniu. 

Posiedzenie Zarz du odby o si  14 wrze nia b.r. Skarbnik Oddzia u, kol. E.Stakun 

zreferowa a stan finansów Oddzia u do sierpnia 2016 r. Na szerszym forum 

podsumowano Konferencj  i Warsztaty w Wa czu oraz dyskutowano nad formu

przysz orocznej edycji. Kolejne posiedzenie Zarz du odb dzie si  14 grudnia, na którym 

zostanie podsumowana dzia alno  tegoroczna i propozycje na przysz y rok, a tak e

omówiony i ewentualnie zatwierdzony Preliminarz bud etu na 2017 r. 

M.M y czak
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Notka biograficzna 
in . Maria wierczak 

In ynier budowlany z uprawnieniami. 

Cz onek PZITB od 1977 r. W latach 1990-1995 

Wice-Przewodnicz ca Ko a Nr 66. 

Przewodnicz ca – od 1995 roku do chwili 

obecnej. Aktywnie bra a udzia  w pracach 

zespo u dot. aktualizacji Statutu PZITB. 

Wielokrotnie uczestniczy a w Konferencji 

Technicznej i Warsztatach Nadzoru 

Budowlanego w Wa czu (publikuj c

w Informatorze Budowlanym sprawozdania  

z obrad tych Konferencji). Dzia a tak e

w Komitecie Remontów pe ni c funkcj  Sekretarza. Od 2012 r. jest cz onkiem Zarz du

Oddzia u Pozna skiego PZITB (obecnie pe ni funkcj  Sekretarza Oddzia u). W 2004 r. 

zosta a odznaczona srebrn , a w 2016 r. z ot  honorowa odznak  PZITB. 

Notka biograficzna 
dr in . Barbara Ksit 

Nale y do stowarzyszenia od 2007r., in ynier budowlany, 

konsultant budowlany, doktor nauk technicznych, posiada 

uprawnienia pe ne budowlane w zakresie konstrukcji, wyk adowca 

Fizyki Budowli na WBiI  Politechniki Pozna skiej, Konstrukcji 

Budowlanych na UAP, Podstaw Budownictwa na WSB, cz onek 

Zarz du PZITB –Komitetu Ekologii, w-ce przewodnicz ca Oddzia u

Wielkopolskiego PZITB, przewodnicz ca ko a PZITB przy 

Politechnice Pozna skiej, recenzent akademicki testów 

zawodowych OKE, wspó opiekun - obiektu instrukta owego  

w Politechnice Pozna skiej, wspó autor ekspertyz budowlanych 

oraz autor kilkudziesi ciu artyku ów, referatów i ksi ek z dziedziny 

rewitalizacji, problemów wilgotno ciowych i termicznych obiektów budowlanych, 

budownictwa zrównowa onego, niskoenergetycznego i ekologicznego. Czynny uczestnik 

wielu konferencji. Prelegent szkole  przedmiotowych z zakresu budownictwa 

organizowanych przez PIIB, LOIIB, WOIIB ,Targi Budowlane BUDMA. Uczestnik prac 

badawczych z zakresu: bada  teoretycznych i do wiadczalnych procesów fizyko-

mechanicznych w betonie, wp ywu czynników fizyko-chemicznych na w a ciwo ci 

materia ów i konstrukcj  budowli, analiz maj cych na celu okre lenie stanu 

bezpiecze stwa istniej cych obiektów budowlanych. 
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Notka biograficzna 
dr in . Jacek M drawski 

Jacek M drawski jest cz onkiem stowarzyszenia  

od marca 2001. Wraz z Prezesem Marianem Krzysztofiakiem 

i prof. Wies awem Buczkowskim utworzy  ko o m odych 

PZITB nr 80 na Wydziale Melioracji i In ynierii rodowiska. 

Pe ni  tu funkcj  przewodnicz cego ko a. Cz onek Komisji 

ds. Wspó pracy z M odzie  Szkó  Technicznych przy 

Federacji Stowarzysze  Naukowo Technicznych NOT  

w Poznaniu. W latach 2008-2012 pe ni  funkcj  delegata 

Komitetu M odej Kadry w Zarz dzie G ównym. 

W Kole Seniorów 
„O trendach wspó czesnej architektury na wiecie” 

Ju  drugi rok seniorzy naszego oddzia u kontynuuj  cykl spotka  po wi conych 

ciekawym b d  dziwnym budynkom na wiecie. 

W ubieg ym roku mogli my zapozna  si  z zadziwiaj c  nowoczesno ci

w architekturze i ogl daj c j  na slajdach jednocze nie w jaki  sposób j  uporz dkowa .

Tymczasem okaza o si , e jest to zadanie nie tylko trudne, ale praktycznie 

niewykonalne. Dawno min y czasy, gdy niemal ka dy miertelnik potrafi  rozpozna

architektoniczne style. Wiedzia  jak wygl da gotyk, renesans czy barok. Bez trudu 

rozpoznawa  styl roma ski, klasycyzm lub rococo. Odk d pojawi  si  modernizm (1918-

1975), w lad za nim pojawi o si  wiele nurtów, pr dów, kierunków, szkó , odnóg  

i odmian regionalnych. 

Poj cie stylów sta o si  problematyczne, pojawia o si  jako has o umowne.  

Na przyk ad budynki Antonio Gaudi’ego w Park Guell, w ró nych ksi kach zaliczane s

do ró nych stylów: w jednej do secesji, w innych do eklektyzmu, wreszcie do 

architektury bioekstensywnej (odmiana architektury organicznej), a w jeszcze innej do 

adnego ze znanych, bo styl jest zbyt indywidualny (co akurat jest najtrafniejsze). 

Poza tym wielu wybitnych architektów nie yczy sobie zaszufladkowywania ich do 

jakiegokolwiek stylu. 

My jednak pokusili my si  na ogl danie tych niezwyk ych budynków w kolejno ci 

nieco uporz dkowanej. Rozpocz li my od krótkiego omówienia modernizmu  

z najbardziej znanymi manifestami modernizmu Le Corbusiera: Pi  punktów 

nowoczesnej architektury i Karta Ate ska. Przypomnieli my te  jedno z naczelnych hase

tego stylu zawarte w maksymie Sullivana: forma wynika z funkcji oraz nawo uj ce do 
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minimalizmu sentencje Mies’a van der Rohe: Mniej znaczy wi cej i Adolfa Loosa: 

ornament to zbrodnia. W modernizmie budynek stanowi  mia  dzie o abstrakcyjne. 

Krótko, schematycznie przywo ali my podstawowe podzia y na: wczesny 

modernizm (1903-1914), dojrza y (1918-1965) z ekspresjonizm – art. deco, 

konstruktywizmem, stylem mi dzynarodowym, architektur  organiczn . Nast pnie pó ny 

modernizm (1950 – 1980) z minimalizmem, brutalizmem, strukturalizmem, metabolizm  

i team X. W dalszej kolejno ci znalaz  si  postmodernizm (od po owy lat 50-80)  

i neomodernizm (lata 80) z dekonstruktywizmem, high-tech, ekologizmem, 

regionalizmem i stylem blob. 

Pobie nie przedstawili my ekspresjonizm, styl mi dzynarodowy, metabolizm,  

a skoncentrowali my si  na dekonstruktywizmie. 

G ówne cechy dekonstruktywizmu to budynek rze ba, forma ponad funkcj , taniec 

w przestrzeni i prowokacja. Architekci tego stylu twierdz  o sobie, e z in yniera 

przeistoczyli si  w rze biarza ledz cego efekty swoich przemy le  na dziesi tkach 

roboczych makiet i wielu b yskawicznych szkicach. Maj  krytyczny stosunek do form, 

wykorzystywanych przez innych architektów, a mianowicie do motywów zaczerpni tych 

z historycznej architektury. 

Najwybitniejsi dekonstruktywi ci XX w., których dzie a uda o nam si  na slajdach 

pokaza , to czterej laureaci Nagród Pritzkera (architektoniczny Nobel): japo ski architekt 

Kenz  Tange (1987 r.); ameryka ski architekt, o polskich korzeniach, Frank Gehry (1989 

r.); holenderski architekt Rem Koolhaas (2000 r.); pierwsza laureatka tej nagrody, 

architekt z Wielkiej Brytanii, pochodz ca z Iraku, Zaha Hadid (2004 r.). 

Na tej prelekcji mogli my te  podziwia  twórczo  kilku innych wybitnych 

architektów, w ród nich szczególnie interesuj ce by y dzia a, których autorami byli: 

hiszpa ska architekt Blanca Lleó i tej samej narodowo ci architekt i konstruktor Santiago 

Calatrawa. 

Poznali my te  twórczo  Daniela Libeskinda – architekta polskiego pochodzenia,  

a od 1970 r. obywatela ameryka skiego, którego najnowsze obiekty mo emy ogl da

w Warszawie i odzi.
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W bie cym roku zainteresowania skupili my na budynkach wzorowanych na 

przedmiotach. Mamy tu do czynienia z nurtem architektury komercyjnej. Ich autorzy 

cz sto ukrywaj  si , sygnuj c swoje dzie a tylko nazw  biura projektów. Nasuwa to 

przypuszczenie, e takie dzie o nie zawsze przysparza twórcy pozytywn  s aw . Bywa, e

jakie  dzie o jest na pograniczu kiczu. Dlatego na wst pie prelekcji omówili my trzy 

definicje kiczu przedstawione przez znawców sztuki. 

Najsympatyczniejsze zdanie o kiczu wyrazi  ks. prof. Janusz Pasierb - wybitny 

znawca sztuki sakralnej, polski ksi dz katolicki, poeta i eseista, historyk i znawca sztuki  

i kultury (1929-1993): „(…) Kicz jest zawsze pi kny i chce si  podoba , podczas, gdy 

wielka sztuka miewa twarz zdeformowan  bólem, cierpi sama i zn ca si  nad widzem!”.

W ród kilkudziesi ciu prezentowanych budynków znalaz y si  dwa zespo y

zaliczane do architektury organicznej, a konkretnie do jej nurtu o nazwie Blobitektura, 

który odwo uje si  do form amebowatych lub ca kowicie amorficznych, innymi s owy: 

stosuje radykalnie p ynne, okr g e kszta ty, w a nie: „b ble”.

W przysz ym roku zajmiemy si  budynkami zwierzokszta tnymi, a w zapasie s

jeszcze: budynki w kszta cie ro lin, najwy sze budynki, i najw sze. 
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Ogl daj c je mo na zastanawia  si  nad ich oryginalno ci , czasem nad 

udziwnieniami, ale w ocenie powinna przy wieca  nam my l zapisana w „De

architectura” Marcusa Witruwiusza ( yj cego w I w. p.n.e.): „Dzie a powinny by

trwa e, u yteczne i pi kne”.

Zapraszamy na nasze spotkania, nie tylko te o architekturze, ale na wszystkie 

pozosta e, których tematyka jest ciekawa i bardzo zró nicowana!

mgr in . Miros awa J draszak 

SPRAWOZDANIE
z Seminarium Forum Edukacyjnego na temat 

„INSPIRACJE, WIEDZA, BIZNES  
W PROCESIE BUDOWLANYM” 

które odby o si  w dniu 04.02.2016 r.  
podczas Mi dzynarodowych Targów Pozna skich BUDMA 2016  

w Poznaniu, w Pawilonie nr 3 

Organizatorem Seminarium by  CUTOB – PZITB Pozna  Sp. z o.o. obchodz cy  

w tym roku swój jubileusz 25-lecia na BUDMIE, reprezentowany przez Prezesa 

Zbigniewa Augustyniaka, a patronowa y mu Mi dzynarodowe Targi Pozna skie. 

Po uroczystym powitaniu zaproszonych go ci m.in.: P. Przemys awa Trawy Prezesa 

MTP, P. W odzimierza ckiego b.woj. pozna skiego i senatora RP, P. Bogdana 

Nazarewicza prof. PL, P. Tomasza B aszczy skiego prof. PP, P. Barbary Ksit Przew. 

Komitetu Remontów przy ZO PZITB w Poznaniu, P. Zbigniewa Talagi Dyr. ZSB nr 1  

w Poznaniu, P. Renaty Niemczyk Prezesa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, P. Artura 

Kisio ka Prezesa KONBUD w Poznaniu, P. Zbigniewa M odego Dyr. SITR w Poznaniu, 

P. Waldemara Motyki Z-cy Dyr. STEICO w Czarnkowie, P. Gra yn  Furma czyk-

Ziemi sk  red. Przegl du Budowlanego oraz P. Jerzego Poszepczy skiego artyst -autora 

instalacji i z o eniu na r ce Prezesa CUTOB-u Zbigniewa Augustyniaka gratulacji  

z okazji wi towania jubileuszu 25-lecia Firmy. 

Przewodnicz cy Zarz du Oddzia u Pozna skiego PZITB kol. Jerzy G adysiak 

otworzy  obrady Seminarium, które dalej poprowadzi  prof. Bogdan Nazarewicz  

z Politechniki Lwowskiej, a rozpocz  bardzo ciekawym wyst pieniem prof. PP dr hab. 

in . Zbigniew Bromberek na temat: „Innowacyjne technologie w budownictwie”. 
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Przedstawi  on na wst pie poj cie innowacyjno ci, które obejmuje wszelkie procesy 

polegaj ce na przekszta caniu istniej cych mo liwo ci w nowe idee wprowadzane przez 

cz owieka na przestrzeni dziejów do praktycznego zastosowania, a tak e cele 

innowacyjno ci w odniesieniu do budownictwa jak: optymalne wykorzystanie lokalizacji 

i energii, poprawa jako ci rodowiska wewn trznego, optymalne u ytkowanie  

i konserwacja obiektu oraz oszcz dno  wody i materia ów. Stosowanie w procesach 

budowlanych coraz to nowych materia ów budowlanych umo liwia o ludziom 

wznoszenie coraz trwalszych i ciekawszych budowli. 

Obecnie w budownictwie coraz cz stsze zastosowanie .znajduje nanotechnologia 

Pozwala ona tworzy  materia y charakteryzuj ce si  lepszymi lub ca kiem nowymi 

w a ciwo ciami (jak np. nano el, który sk ada si  w ponad 90% z powietrza i mo e by

zastosowany jako skuteczny izolator o najni szym przewodnictwie termicznym), a tak e

ca kiem nowe materia y np.: o absorbcji promieniowania 99,7 % i efektywnej zamianie 

na pr d do 37 % wykorzystywane g ównie w produkcji paneli solarnych oraz super lekkie 
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materia y konstrukcyjne z nanosiatek o wysokiej wytrzyma o ci jak Ni-P micro-lattice 

firmy Boening. 

Aby pokaza  potrzeb  i nada  rang  innowacji w budownictwie oraz szerzy

wiedz  na temat zrównowa onego rozwoju o rodków miejskich i budynków wysokich, 

za o ona zosta a mi dzynarodowa organizacja Organizacja Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat, której cele realizowane s  m.in. poprzez dzia alno  wydawnicz ,

konferencje, a tak e organizacj  konkursów. Przyznaje ona corocznie dziewi  nagród 

(sze  dla budynków, dwie dla osób oraz jedn  dla technologii) wg kryteriów oceny 

Innovation Award  

- dla innowacyjnego rozwi zania na przyk adzie konkretnego projektu lub realizacji, 

- gdy innowacj  mo na wykorzysta  w innych obiektach, oraz 

- gdy innowacja jest wyodr bnionym elementem (np. w 2012 r tak  nagrod  zdoby  np. 

budynek Al. Bahar Towers w Abu Zabi, a w 2014 r. NBF Osaki Building). 

Równie  U.S Departament of Energy jest organizatorem corocznych 

mi dzynarodowych konkursów Solar Decathlon. G ównym zadaniem w tym konkursie 

jest realizacja budynku, który odzwierciedla zrównowa one budownictwo w ca ym cyklu 
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– od budowy po rozbiórk . Musi on by  w pe ni przyjazny rodowisku dzi ki wysokiej 

efektywno ci energetycznej i korzysta  z odnawialnych róde  energii 

Na zako czenie swojego wyst pienia prelegent zaprezentowa  s uchaczom ró ne

ciekawe rozwi zania innowacyjne na przyk adach nagrodzonych obiektów, a nast pnie 

odpowiada  na pytania z sali. 
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Kolejny referat, po zapowiedzi prof. Bohdana Nazarewicza, wyg osi  mgr in .

Micha  Majcherek omawiaj c temat „Brak doskonalenia wiedzy technicznej  

w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych przyczyn  powstawania usterek, 

awarii i katastrof”. Rozpocz  on swój wyk ad od sklasyfikowania g ównych przyczyn 

problemów budowlanych, a nast pnie omawia  je kolejno na podstawie konkretnych 

przyk adów.

Najcz stsze przyczyny awarii i katastrof budowlanych to np.: 

1. Wadliwy projekt budowlany (cz sto z powodu braku wizji lokalnej projektanta lub 

jego rutyny, powtarzaj cych si  schematów, wykonywany w po piechu albo jako 

projekt tymczasowy, niejednoznaczne opisy techniczne). 
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2. Poszerzanie zakresu robót w trakcie trwania inwestycji – ingerencja inwestora w 

proces realizacji poprzez np.: zwi kszenie metra u, zmian  zastosowanego rodzaju 

materia u, zastosowanie elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub dodanie 

nieprzewidzianych w projekcie prac wyko czeniowych. 

3. Roboty towarzysz ce i kolizje bran owe.
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4. B dne za o enia wykonawcy na etapie kosztorysowania, lub szukanie przez niego 

„oszcz dno ci”, a tak e rozwi zywanie przez niego wynik ych problemów 

samodzielnie na budowie. 

5. Nieprzestrzeganie na budowie zasad BHP oraz b dy materia owe i technologiczne 

konstrukcji. 
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Aby unikn  powy szych problemów budowlanych winna by : zwi kszona 

kontrola poprawno ci i czytelno ci projektów oraz SST eliminuj c wadliwe rozwi zania, 

zabezpieczone interesy wykonawcy bez szkody dla inwestora i cz stsze wizje lokalne 

stron w miejscu realizacji budowy. 

W dalszej kolejno ci wyst pi  mgr in . Zbigniew Augustyniak i przedstawi
„Realizacj  przedsi wzi  biznesowych w budownictwie” na przyk adzie firmy STEICO. 

Najcz stsze i g ówne przyczyny niepowodzenia przedsi wzi cia biznesowego to: 

brak analiz ekonomiczno-finansowych i ryzyka, brak rozeznania rynku, wygórowane 

oczekiwania inwestora w stosunku do jego zdolno ci finansowych, niedostateczna 

znajomo  przepisów przez partnerów i le sformu owane kryteria oraz b dnie 

zastosowany tryb wyboru wykonawców. Aby w a ciwe przygotowa  realizacj

inwestycji inwestor winien zastosowa  si  do zalece  opartych na „Koncepcji 

Zintegrowanej Realizacji Przedsi wzi cia”, której g ównym za o eniem jest integracja 

ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych Wykorzystuje ona umiej tno ci,

do wiadczenia i wiedz  wszystkich cz onków zespo u realizuj cego przedsi wzi cie, dla 

optymalizacji efektywno ci i unikni cia niepotrzebnych nak adów finansowych we 

wszystkich fazach projektowania i realizacji inwestycji. 
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W a nie dzi ki takiej drodze dzia ania oraz przyjaznemu nastawieniu w adz 

lokalnych firma STEICO wybudowa a w Czarnej Wodzie nowy Zak ad P yt Pil niowych. 

Pracuj  w nim wietni fachowcy, a obok zak adu funkcjonuje bran owy o rodek 

badawczo-rozwojowy. Teren zak adu znajduje si  na obszarze Natura 2000, a wi c

budowa jego stanowi a dla inwestora spore wyzwanie ekologiczne. Jednak pozytywne 

relacje z polskimi partnerami i stworzenie miejscowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

w Czarnej Wodzie pomog y firmie odnie  du y sukces. Zak ad ten to najwi kszy zak ad

budowy p yt pil niowych w Europie i najbardziej zaawansowany technologicznie.  

W Polsce firma STEICO uzyska a a  8% wzrostu zysku netto ze sprzeda y swoich 

produktów, a w ci gu ostatnich lat wska nik ten jeszcze znacznie wzrós .
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W nast pnym wyk adzie mgr in . Jakub S siadek omówi  temat 
„Zrównowa one zarz dzanie realizacj  przedsi wzi  budowlanych”, do których 
nale , przedstawiaj c podstawy zarz dzania projektami za pomoc  standardu 
PMBOK Guide. Ten uznany na ca ym wiecie standard daje szefom projektów narz dzia 

pozwalaj ce uzyskiwa  wyniki oczekiwane przez inwestorów. Jest on rozwijany przez 

Project Management Institute i obejmuje opis procesów, metod oraz technik stosowanych 

przez praktyków zarz dzania projektami. Standard oparty jest na nast puj cych 

procesach: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania, kontroli i zako czenia, 

oraz takich obszarach wiedzy zarz dzania projektem jak: zarz dzanie integralno ci

i zakresem projektu, czasem, kosztami, komunikacj , zasobami ludzkimi, ryzykiem, 

zaopatrzeniem i jako ci , niezb dnych efektywnego zarz dzania. 



Informator Budowlany 2/2016 21

W podsumowaniu wyst pienia prelegent wskaza  na piln  potrzeb  zmian w prawie 

budowlanym i dostosowania ich do obecnych realiów realizacji inwestycji, oraz 

potwierdzi  coraz wi ksze zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców o specjalno ci

Project Manager , a tak e pokaza  przyk ady przedsi wzi  jak np.: nowa Fabryka 

Volkswagena i Szpital Powiatowy we Wrze ni, które w praktyce stosuj c w/w standardy 

uzyska y bardzo dobre wyniki zarz dzania realizacj  inwestycji. 

Po wyst pieniu mgr in . Jakuba S siadka zabra  g os mgr in . Marcin 
Paczy ski i zaprezentowa  osi gni cia produkcyjne firmy STEICO, której wyroby 
umo liwiaj  rozwój nowoczesnego, energooszcz dnego budownictwa opartego  
o produkty konstrukcyjne i termoizolacyjne z drewna (niejako kontynuuj c
i uzupe niaj c wyk ad Prezesa CUTOBU Zbigniewa Augustyniaka). Firma STEICO 

uruchomi a w Czarnej Wodzie produkcj  p yty drewnopochodnej LVL, wykorzystywanej 

jako materia  budowlany i wyko czeniowy. Jest ona pierwsz  fabryk  tych p yt w Polsce, 

a trzeci  w Europie. Uroczyste jej otwarcie nast pi o 17 lipca 2015 r. Powierzchnia 

inwestycji ma 12 ha, a powierzchnia hali produkcyjnej wynosi 25000 m
2
.
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Firma STEICO wykonuje praktycznie kompletny system budowlany sk adaj cy si

z: elementów konstrukcyjnych, izolacji przestrzeni mi dzy elementami konstrukcyjnymi, 

poszycia zewn trznego, izolacji akustycznej oraz systemów uszczelniaj cych, który 

umo liwia monta  budynków bezpo rednio na placu budowy, jak równie  gotowych 

mobilnych domów na fundamencie, przewo onych do miejsca posadowienia. 
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Grupa STEICO jako pierwszy producent p yt pil niowych porowatych podda a

certyfikacji FSC® pe n  palet  swoich produktów, który wiadczy o stosowaniu  

w procesie produkcji surowców pochodz cych z lasów zarz dzanych wed ug wiatowych 

standardów, gdzie priorytetem jest zachowanie gospodarki le nej w stanie zbli onym do 

naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. 

Po zako czeniu prezentacji przez mgr in . Marcina Paczy skiego prowadz cy 

Seminarium prof. Bogdan Nazarewicz z Politechniki Lwowskiej zako czy  Sesj
Plenarn  Forum Edukacyjnego, dzi kuj c wyk adowcom za ich bardzo interesuj ce

wyst pienia, które z zainteresowaniem wys ucha o bardzo wielu zgromadzonych.  

Na koniec g os zabra  gospodarz Forum Edukacyjnego BUDMA 2016 - Prezes 

CUTOB PZITB mgr in . Zbigniew Augustyniak, podsumowa  obrady, a ko cz c swoj

wypowied  po egna  wszystkich uczestników spotkania. 

in . Maria wierczak 
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Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego  
- Konferencja Techniczna  

„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”  
Wa cz 2016 

W dniach 8-10 wrze nia 2016 roku odby y si  w Wa czu XVIII Warsztaty Nadzoru 

Inwestycyjnego, w ramach których mie ci a si  Konferencja Techniczna „Rewitalizacja 

obszarów zurbanizowanych”. Tematem wiod cym konferencji by a „Rewitalizacja  

i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych”. 

Konferencja tradycyjnie odby a si  w Centralnym O rodku Przygotowa  Olimpijskich.  

W konferencji udzia  wzi o 162 uczestników g ównie z województw: wielkopolskiego, 

pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego z pani  dziekan Wydzia u In ynierii 

L dowej, rodowiska i Geodezji prof. Wies aw  G odkowsk , a tak e byli przedstawiciele 

województwa l skiego na czele z prof. W odzimierzem Starosolskim oraz województwa 

podkarpackiego pod przewodnictwem profesora AGH Piotra Górskiego. Na szczególne 

podkre lenie zas uguje uczestnictwo kolegów z Politechniki Lwowskiej, którym przewodniczy

prof. Bogdan Nazarewicz. W obradach konferencji uczestniczy o liczne grono cz onków 

Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa na czele z przewodnicz cym in .

W odzimierzem Draberem. G ównym organizatorem konferencji by  Polski Zwi zek In ynierów 

i Techników Budownictwa, Zarz d Oddzia u w Poznaniu (któremu przewodniczy dr in .

Edmund Przyby owicz), w ramach którego dzia a Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych  

w Budownictwie (CUTOB) pod przewodnictwem mgr in . Zbigniewa Augustyniaka. 

Podsumowanie sesji: prof.dr hab.in .

Wies aw Buczkowski, mgr in . Zbigniew 

Augustyniak, starosta wa ecki dr Bogdan 

Wankiewicz (fot. Dariusz Dymarczyk) 

Kolejne sesje prowadzili: dr in . W odzimierz

cki i dr in . Anna Szymczak-Graczyk (fot. 

Zbigniew Augustyniak) 

W ramach konferencji odby y si  cztery sesje, na których wyg oszono cznie  

21 referatów, a 8 kolejnych przewidzianych by o do dyskusji. Przed konferencj  wydano 

drukiem materia y obejmuj ce wszystkie zg oszone referaty, które uprzednio podlega y recenzji. 

Wydana monografia pod redakcj   prof. Wies awa Buczkowskiego oraz dr in . Anny Szymczak-
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Graczyk liczy a 472 strony. Referaty pogrupowane by y w czterech rozdzia ach: Rozdzia  1. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych; Rozdzia  2. Rewitalizacja 

obiektów budowlanych; Rozdzia  3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej; Rozdzia  4. 

Problemy techniczne zwi zane z rewitalizacj .

Pierwsz  sesj  po wi con  rewitalizacji i zagospodarowaniu obiektów fortyfikacyjnych 

poprowadzili prof. B. Nazarewicz wspólnie z prof. W. Buczkowskim. Bardzo ciekawe referaty w 

kolejno ci wyg aszali: dr in . W odzimierz cki, który omówi  budowle obronne Poznania na 

przestrzeni wieków oraz wskaza  na podejmowane dzia ania rewitalizacyjne, prof. Jerzy Stiller, 

który przedstawi  XIX wieczne fortyfikacje Poznania oraz mgr in . arch. Przemys aw

Wojciechowski, który omówi  problemy z odbudow  zamku królewskiego w Poznaniu  

i wskaza , e podejmowane dzia ania by y ca kowicie zgodne z europejsk  praktyk

konserwatorsk . Podczas obrad by y równie  wyst pienia sponsorów. 

Prof. Wies awa G odkowska – dziekan 

Wydzia u In ynierii L dowej, rodowiska i 

Geodezji Politechniki Koszali skiej oraz 

prof. Jerzy Bykowski – dziekan Wydzia u

In ynierii rodowiska i Gospodarki 

Przestrzennej UP w Poznaniu (fot. Zbigniew 

Augustyniak) 

Zainteresowanie obradami by o du e. W 

pierwszym rz dzie od prawej: in .

W odzimierz Draber – przewodnicz cy 

Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa, dr in . Daniel Pawlicki, dr 

in . Edmund Przyby owicz oraz prof. 

Krzysztof Zieli ski (fot. Dariusz Dymarczyk) 

Odnotowa  nale y, e równie  w ramach warsztatów równolegle z konferencj

„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” odby a si  II Konferencja IKAR 2016 dla 

doktorantów. W konferencji tej g ównie wyst pili doktoranci z Politechniki Pozna skiej,  

a z zapowiedzi dziekana Wydzia u In ynierii rodowiska i Gospodarki Przestrzennej wynika, e

w przysz ym roku do cz  tak e doktoranci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

Na zako czenie trzeba podkre li , e by y to trzy dni owocnie sp dzone. Nale y podzi kowa

wszystkim, którzy przyczynili si  do zorganizowania warsztatów: Komitetowi Naukowemu  

i Organizacyjnemu, autorom referatów, sponsorom, a w szczególno ci twórcy warsztatów i 

wielokrotnemu organizatorowi mgr in . Zbigniewowi Augustyniakowi. Nale y mie  nadziej , e

równie udane b d  kolejne warsztaty, które zostan  zorganizowane w Wa czu w 2017 roku. 

Prof. dr hab. in . Wies aw Buczkowski 
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CUTOB-PZITB – O rodek Informacji 

Historia Firmy 

Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.

CUTOB-PZITB kontynuuje dzia alno  Zespo u Rzeczoznawców Budowlanych, 

który powsta  w 1962 r. przy Zarz dzie G ównym PZITB w Warszawie  

wraz z oddzia ami w terenie, w tym równie  w Poznaniu. Zespo y Rzeczoznawców 

Budowlanych tworzyli wybitni specjali ci z dziedziny budownictwa. Ich opinie  

i ekspertyzy wykonywane na zlecenie w adz administracyjnych, przedsi biorstw, s dów

i osób prywatnych stanowi y podstaw  do dalszych dzia a  gospodarczych i prawnych. 

W 1985 r. Zespó  Rzeczoznawców Budowlanych zosta  przekszta cony w Centrum 
Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarz dzie G ównym 

PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nast pi o usamodzielnienie si  i przekszta cenie 

pozna skiego O rodka CUTOB-PZITB w jednoosobow  spó k  z ograniczon

odpowiedzialno ci . W a cicielem Spó ki jest Oddzia  PZITB w Poznaniu. 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. znajduje si  w Krajowym Rejestrze 
S dowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637. 

Zakres dzia ania 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie 

dzia alno ci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym 
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemys owego, 
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 
maj tku, organizacji szkole  i wystaw itp.

Ze Spó k  wspó pracuje stale kilkudziesi ciu rzeczoznawców, w tym pracowników 

naukowych Politechniki Pozna skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bieg ych

s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

Spó ka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspó pracuje z szeregiem 

przedsi biorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarz dem Mi dzynarodowych Targów 

Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa 

„BUDMA”, z Wielkopolsk  Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa w zakresie 

organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i in. 
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Oferta us ug CUTOB-PZITB: 

- ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jako ci robót 

budowlanych 

- okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji wed ug wymogów prawa 

budowlanego 

- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 

- prowadzenie nadzorów inwestorskich 

- badania geologiczne gruntów 

- wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia 

- sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 

- sporz dzanie audytów energetycznych 

- udzielanie informacji technicznej, udost pnianie zbiorów norm, przepisów, 

katalogów, instrukcji itp. 

- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 

- organizowanie szkole , kursów, konferencji 

- organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane 

- prowadzenie bada  techniczno-ekonomicznych firm ubiegaj cych si  o rekomendacj

PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm us ug. 

Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów. 

REKOMENDACJA 
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników  

Budownictwa - Oddzia  w Poznaniu 

Oddzia  Pozna ski PZITB, istniej cy ju  ponad 75 lat, wypracowa  sobie na terenie 

Wielkopolski opini  organizacji zaufania spo ecznego w sprawach budownictwa. 

Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. Przedsi biorstwa, 

które ubiegaj  si  o rekomendacj  Oddzia u Pozna skiego PZITB musz  podda  si

przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dzia alno ci, który przeprowadzaj

rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu 

pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarz d Oddzia u PZITB w Poznaniu 

udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji. 

List rekomendacyjny ma roczn  wa no  i mo e by  przed u any na dalsze lata po 

uproszczonej procedurze. 

Jest wiele firm zarówno du ych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które tak

rekomendacj  uzyska y i wysoko j  sobie ceni . Jest ona wa nym atutem w przetargach  

o roboty budowlane. 

Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- z  + VAT. 

Nieprzed u onych rekomendacji nie publikujemy. 
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 
l. Przedsi biorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. 

64-304 Nowy Tomy l, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182 

Dzia alno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-

ksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego  

i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 

UWAGA!
Wszystkim pozosta ym firmom termin wa no ci rekomendacji min ; proponujemy 
wyst pi  o przed u enie

Ekspozycja na Sta ej Wystawie Budownictwa  
w Domu Technika w Poznaniu 

W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest 

od wielu lat sta a wystawa budownictwa, która cieszy si  du ym zainteresowaniem osób 

uczestnicz cych ka dego dnia w ró nego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach, 

konferencjach. 

Stanowisko ekspozycyjne sk ada si  z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu  

o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysoko ci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie 

firmy i oferowanych przez ni  wyrobów lub us ug.

Wystawa znajduje si  pod sta  opiek  pracowników O rodka Informacji Technicznej 

CUTOB-PZITB, którzy wyk adaj  na bie co prospekty firmowe i udzielaj , w miar

potrzeb, szerszych informacji. 

Miesi czny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 z  + podatek VAT. 
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PRZEPISY DOTYCZ CE BUDOWNICTWA 

Nowe przepisy, ustawy, rozporz dzenia, uchwa y

30.04.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzeda y nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585). 

Ustawa wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomo ciami rolnymi.  

W przypadku nieruchomo ci pa stwowych wchodz cych w sk ad Zasobu W asno ci 

Rolnej Skarbu Pa stwa wprowadzono 5-letni zakaz ich sprzeda y, licz c od dnia wej cia 

w ycie ustawy. Od zasady tej przewidziano wyj tki, dotycz ce sprzeda y nieruchomo ci

i ich cz ci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub 

ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na cele inne ni

rolne, w szczególno ci na parki technologiczne, parki przemys owe, centra biznesowo-

logistyczne, sk ady magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, 

obiekty sportowo-rekreacyjne. Zakaz nie obejmuje tak e nieruchomo ci po o onych  

w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów, lokali mieszkalnych, budynków 

gospodarczych i gara y wraz z niezb dnymi gruntami oraz ogródków przydomowych  

i nieruchomo ci rolnych o powierzchni do 2 ha. Ponadto wyj tek mo e dotyczy

nieruchomo ci, na których sprzeda  zgod  wyrazi minister w a ciwy do spraw rozwoju  

i wsi, je eli b dzie to uzasadnione wzgl dami spo eczno-gospodarczymi. 

W stosunku do nieruchomo ci rolnych b d cych w obrocie prywatnym nabywc  takich 

nieruchomo ci mo e by  wy cznie rolnik indywidualny, natomiast powierzchnia nabywanej 

nieruchomo ci rolnej wraz z powierzchni  nieruchomo ci rolnych wchodz cych w sk ad

gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie mo e przekracza  powierzchni 300 ha u ytków rolnych. 

Ograniczenia te nie dotycz  nabycia nieruchomo ci rolnej przez okre lone w ustawie podmioty, 

tj. osob  blisk  zbywcy (zst pnych, wst pnych, rodze stwo, dzieci rodze stwa, ma onka, osoby 

przysposabiaj ce i przysposobione), jednostk  samorz du terytorialnego, Skarb Pa stwa lub 

dzia aj c  na jego rzecz Agencji Nieruchomo ci Rolnych SP, osoby prawne dzia aj ce na 

podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolno ci sumienia i wyznania. Ustawa dopuszcza mo liwo  nabycia nieruchomo ci rolnej 

przez inne podmioty, je eli wyrazi na to zgod  Prezes Agencji. Je eli zgoda nie zostanie 

udzielona, na pisemne danie zbywcy, Agencja jest obowi zana do z o enia o wiadczenia  

o nabyciu nieruchomo ci rolnej za zap at  równowarto ci pieni nej odpowiadaj cej jej warto ci

rynkowej. Nabywca nieruchomo ci rolnej b dzie obowi zany prowadzi  gospodarstwo rolne,  

w sk ad którego wesz a nabyta nieruchomo  rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia 

nabycia przez niego tej nieruchomo ci, a w przypadku osoby fizycznej prowadzi  to 

gospodarstwo osobi cie. W okresie tym nabyta nieruchomo  nie mo e by  zbyta ani oddana  

w posiadanie innym podmiotom. 
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30.04.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy  
o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586). 

Ustawa nowelizuje ustaw  z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2100 z pó n. zm.), przyznaj c Skarbowi Pa stwa - reprezentowanemu przez Lasy 

Pa stwowe - prawo pierwokupu, w przypadku sprzeda y przez osob  fizyczn , osob

prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej gruntu:  

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, 2) przeznaczonego do 

zalesienia okre lonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo  

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 3) lasu obj tego 

uproszczonym planem urz dzenia lasu lub decyzj  okre laj c  zadania z zakresu 

gospodarki le nej. Je eli nabycie gruntu nast pi w wyniku zawarcia umowy innej ni

umowa sprzeda y lub jednostronnej czynno ci prawnej, Lasy Pa stwowe b d  mog y

z o y  o wiadczenie o nabyciu tego gruntu za zap at  równowarto ci pieni nej. Ustawa 

wy cza wykonywanie przez Lasy Pa stwowe prawa pierwokupu, je eli nabywcami 

gruntu le nego maj  by  okre lone w akcie prawnym osoby bliskie oraz jednostki 

samorz du terytorialnego, a tak e w przypadku dziedziczenia. 

16.05.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony rodowiska.

23.05.2016 og oszono Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r.  
w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
wysoko ci op at za czynno ci jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 696). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia  

26 listopada 2010 r. w sprawie wysoko ci op at za czynno ci jednostek dozoru technicznego. 

6.06.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

9.06.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 
2016 r. w sprawie wymaga  dla d wigów i elementów bezpiecze stwa do d wigów 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 811). 

Rozporz dzenie okre la wymagania dotycz ce d wigów stale obs uguj cych 

budynki i budowle oraz elementów bezpiecze stwa do tych d wigów. Akt prawny 

zawiera tak e regulacje dotycz ce procedury oceny zgodno ci, zakresu dokumentacji 

technicznej d wigów i elementów bezpiecze stwa do d wigów, sposobu oznakowania 

d wigów i elementów bezpiecze stwa do d wigów oraz elementów deklaracji zgodno ci. 

Niniejsze rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 
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Gospodarki z 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla d wigów i ich 

elementów bezpiecze stwa (Dz.U. poz. 2198 z pó n. zm.). Nowe rozporz dzenie nie 

zmienia wymaga  dla d wigów i elementów bezpiecze stwa do d wigów w porównaniu 

z dotychczas obowi zuj cymi przepisami, a potrzeba jego wydania spowodowana by a

konieczno ci  dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej poprzez 

implementacj  dyrektywy 2014/33/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw pa stw cz onkowskich dotycz cych 

d wigów i elementów bezpiecze stwa do d wigów (Dz.Urz. UE L 96 z 29 marca 2016 r. 

s. 251) uchylaj cej dyrektyw  95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

29 czerwca 1995 r. w sprawie zbli enia ustawodawstw pa stw cz onkowskich 

dotycz cych d wigów (Dz.Urz. WE L213z7 wrze nia1995 r., s. 1-31). 

11.06.2016 zosta a og oszona Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno ci 
energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). 

Ustawa zast pi obecnie obowi zuj c  ustaw  z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o efektywno ci energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 z pó n. zm.), która ma czas 

obowi zywania ograniczony do dnia 31 grudnia 2017 r. Nowa ustawa wdra a dyrektyw

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pa dziernika 2012 r. w sprawie 

efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UEL315z 14 listopada 2012 r). Ustawa okre la 

zasady opracowywania krajowego planu dzia a  dotycz cego efektywno ci energetycznej, 

zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej, zasady 

realizacji obowi zku uzyskania oszcz dno ci energii oraz zasady przeprowadzania audytu 

energetycznego przedsi biorstwa. Organem w a ciwym do opracowania (co trzy lata) 

krajowego planu dzia a  dotycz cego efektywno ci energetycznej b dzie Minister Energii. 

Plan ten po przyj ciu przez Rad  Ministrów b dzie nast pnie przekazywany Komisji 

Europejskiej. Krajowy plan dzia a  ma zawiera  mi dzy innymi strategi  wspierania 

inwestycji na renowacj  budynków opracowan  przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

Strategia ta zawiera  b dzie: wyniki dokonanego przegl du budynków znajduj cych si  na 

terytorium RP, okre lenie sposobów przebudowy lub remontu tych budynków oraz dane 

szacunkowe o mo liwej do uzyskania oszcz dno ci energii w wyniku ich przebudowy lub 

remontu. Jednostki sektora publicznego zosta y zobowi zane do stosowania co najmniej 

jednego ze rodków poprawy efektywno ci energetycznej spo ród katalogu okre lonego  

w ustawie. Nowym rozwi zaniem jest mo liwo  stosowania rodka poprawy efektywno ci

energetycznej na podstawie umowy o popraw  efektywno ci energetycznej, która ma okre la

mo liwe do uzyskania oszcz dno ci energii oraz sposób ustalania wysoko ci wynagrodzenia, 

uzale nionego od oszcz dno ci energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsi wzi cia. 

Ustawa przewiduje trzy sposoby realizacji przez przedsi biorstwa energetyczne obowi zku

oszcz dno ci energii finalnej, tj.: 1) realizacj  przedsi wzi cia s u cego poprawie 

efektywno ci energetycznej u odbiorcy ko cowego (z katalogu okre lonego w ustawie), 

potwierdzonego audytem efektywno ci energetycznej; 2) uzyskanie i przedstawienie do 

umorzenia Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wiadectwa efektywno ci energetycznej 

(tzw. bia ego certyfikatu); 3) zap acenie op aty zast pczej. Zgodnie z przepisami ustawy ka dy 

przedsi biorca, z wyj tkiem mikroprzedsi biorcy, ma ego lub redniego przedsi biorcy, 
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zobowi zany b dzie do przeprowadzenia co cztery lata audytu energetycznego 

przedsi biorstwa lub zlecenia jego przeprowadzenia. Audyt musi by  przeprowadzony przez 

podmiot niezale ny od audytowanego przedsi biorcy lub eksperta audytowanego 

przedsi biorcy, je eli nie jest on bezpo rednio zaanga owany w audytowan  dzia alno  tego 

przedsi biorcy. Nast pnie przedsi biorca b dzie zobowi zany do zawiadomienia Prezesa URE 

o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsi biorstwa w terminie 30 dni od dnia 

zako czenia jego przeprowadzania i do czenia informacji o mo liwych do uzyskania 

oszcz dno ciach energii, wynikaj cych z przeprowadzonego audytu energetycznego 

przedsi biorstwa. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w obowi zuj cych ustawach, 

m.in.: z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony rodowiska, z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku

i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenie oddzia ywania na 

rodowisko. 

Ustawa wejdzie w ycie z dniem 1 pa dziernika 2016 r. 

1.07.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903). 

Ustawa ma na celu wdro enie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  

nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rodków maj cych na celu zmniejszenie 

kosztów realizacji szybkich sieci czno ci elektronicznej, a tak e usuni cie najwa niejszych 

barier administracyjnych i prawnych blokuj cych inwestycje telekomunikacyjne,  

w szczególno ci budow  sieci szerokopasmowych. Ustawa zmienia jednocze nie kilka ustaw. 

Do najwa niejszych zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 7 maja 2010 r.  

o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 880  

z pó n. zm.) nale :

1) rozszerzenie kr gu podmiotów maj cych obowi zek udost pnienia infrastruktury 

technicznej w celu realizacji sieci szerokopasmowych o podmioty zapewniaj ce

infrastruktur  techniczn  na potrzeby transportu, w tym linie kolejowe, drogi, porty  

i lotniska (dotychczas obowi zek ten dotyczy  wy cznie przedsi biorstw 

energetycznych oraz wodoci gowo-kanalizacyjnych); 

2) wprowadzenie definicji poj : „infrastruktura krytyczna”, „infrastruktura techniczna”, 

„szybka sie  telekomunikacyjna”, „operator sieci”, „punkt styku”; 

3) usuni cie w tpliwo ci interpretacyjnych przez doprecyzowanie, e przez poj cie

dost pu do infrastruktury technicznej nale y rozumie  równie  wspó korzystanie; 

4) przyznanie Prezesowi Urz du Komunikacji Elektronicznej (UKE) kompetencji do 

dania od ka dego operatora sieci przedstawienia informacji w zakresie 

oferowanych przez niego warunków dost pu do infrastruktury technicznej, a w razie 

zastrze e  do przedstawionych warunków mo liwo ci wydania decyzji okre laj cej

warunki dost pu do infrastruktury technicznej (w takim przypadku operator sieci 

b dzie zobowi zany do zawierania umów na warunkach nie gorszych ni  okre lone  

w tej decyzji); 

5) okre lenie przypadków, kiedy operator sieci mo e odmówi  przedsi biorcy 

telekomunikacyjnemu dost pu do infrastruktury technicznej; 
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6) na o enie na operatora sieci obowi zku udost pnienia przedsi biorcy 

telekomunikacyjnemu informacji dotycz cych infrastruktury technicznej na obszarze, 

na którym przedsi biorca ten planuje realizowa  szybk  sie  telekomunikacyjn ,

a tak e obowi zku umo liwienia mu dokonania inspekcji okre lonych elementów 

infrastruktury technicznej (spory w tym zakresie b dzie rozstrzyga  Prezes UKE); 

7) doprecyzowanie kompetencji Prezesa UKE w zakresie warunków dost pu do 

infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, je eli obowi zek dost pu jest warunkiem 

udzielenia pomocy publicznej lub otrzymania rodków publicznych; 

8) utworzenie punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, prowadzonego za 

po rednictwem strony internetowej przez Prezesa UKE, zawieraj cego informacje 

dotycz ce m.in.: wymaga  formalnych zwi zanych z realizacj  robót budowlanych 

dotycz cych infrastruktury telekomunikacyjnej, planów inwestycyjnych, istniej cej 

infrastruktury technicznej oraz kana ów technologicznych; 

9) rozszerzenie zakresu obowi zku zapewnienia przez w a ciciela nieruchomo ci

przedsi biorcy telekomunikacyjnemu dost pu do nieruchomo ci, w tym do budynku 

oraz punktu styku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku; 

10) na o enie na w a ciciela budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub 

u yteczno ci publicznej obowi zku wyposa enia budynku w instalacj

telekomunikacyjn , je li budynek jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub 

rozbudowie zwi zanej z ingerencj  w instalacj  techniczn  wewn trz budynku; 

11) usprawnienie procedury uzyskiwania dost pu do nieruchomo ci znajduj cych si  na 

terenach lasów pa stwowych, terenach zamkni tych oraz na wyodr bnionych 

osiedlach pozostaj cych pod zarz dem wspólnot lub spó dzielni mieszkaniowych 

(Prezes UKE b dzie móg  okre li , w drodze decyzji, tzw. ramowe warunki dost pu);

12) wprowadzenie obowi zku koordynacji robót budowlanych dotycz cych infrastruktury 

technicznej, finansowanych w ca o ci lub cz ci ze rodków publicznych, 

polegaj cego na wspólnym prowadzeniu robót dotycz cych tej infrastruktury  

i infrastruktury telekomunikacyjnej (koordynacja ma polega  na wspó dzia aniu 

operatora sieci z przedsi biorc  telekomunikacyjnym w celu umo liwienia

wykonywania przez tego przedsi biorc  robót budowlanych dotycz cych szybkiej 

sieci telekomunikacyjnej w tym samym czasie i w tym samym miejscu,  

w szczególno ci w tym samym budynku, lub we wspólnym wykopie co roboty 

budowlane wykonywane przez operatora sieci). 

Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2015 r. poz. 460 z pó n. zm.) to: 

1) skrócenie z 65 do 45 dni terminu na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym 

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wprowadzenie wymogu okre lenia w tej 

decyzji, czy w okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub 

remont odcinka drogi, którego dotyczy decyzja; 

2) okre lenie podmiotu ponosz cego koszty prze o enia infrastruktury 

telekomunikacyjnej w pasie drogowym w zwi zku z budow , przebudow  lub 

remontem drogi (je eli roboty b d  realizowane przed up ywem 4 lat od dnia wydania 

decyzji lokalizacyjnej, koszty ponosi zarz dca drogi, a po up ywie tego terminu - 

w a ciciel infrastruktury telekomunikacyjnej); 
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3) zmiana zasad udost pniania przez zarz dc  drogi kana ów technologicznych oraz okre lania

op at za dost p do nich (kana y technologiczne b d  udost pniane w drodze decyzji 

administracyjnej, a nie jak dotychczas w drodze umowy dzier awy lub najmu). 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.  

z 2015 r. poz. 520 z pó n. zm.) g ówne zmiany dotycz :

1) modyfikacji definicji poj cia „sieci uzbrojenia terenu” polegaj cej na usuni ciu  

z zakresu tego poj cia parkingów, 

2) doprecyzowania rodzaju map, na których mo e by  sporz dzony plan sytuacyjny  

z przedstawieniem proponowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, 

3) usprawnienia narad koordynacyjnych organizowanych przez starost ,

4) zmiany wysoko ci op at za udost pnienie materia ów z zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych. 

Cz  przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. wejdzie w ycie z dniem  

1 stycznia 2017 r. 

1.07.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  
o odnawialnych ród ach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925). 

Ustawa dokonuje istotnych zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych ród ach energii (Dz.U. poz. 478 z pó n. zm.), które dotycz  zasad 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE za pomoc  mikroinstalacji. Nowe przepisy 

nak adaj  wymóg wytworzenia energii z takich instalacji wy cznie na zaspokajanie 

w asnych potrzeb, a nie na osi ganie zysków. W zwi zku z tym do ustawy zosta o

wprowadzone poj cie „prosument” - odbiorca ko cowy dokonuj cy zakupu energii 

elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzaj cy energi  elektryczn

wy cznie z odnawialnych róde  energii w mikroinstalacji w celu jej zu ycia na potrzeby 

w asne, niezwi zane z wykonywan  dzia alno ci  gospodarcz . Jednocze nie 

zrezygnowano z dotychczasowego systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla 

prosumentów, zast puj c go tzw. systemem opustowym, który polega na tym, e

prosument b dzie móg  rozliczy  ró nic  mi dzy energi  wytworzon  i pobran .

Nowelizacja zmienia ponadto przepisy dotycz ce systemu aukcyjnego wsparcia OZE 

oraz regulacje w sprawie biomasy. Dodano do ustawy definicje „hybrydowa instalacja 

OZE”, „biomasa lokalna”, „drewno energetyczne”, zmodyfikowano definicj  „instalacje 

OZE” oraz wprowadzono instytucj  „klastra energii”. 

1.07.2016 wesz a w ycie Rozporz dzenie Ministra Cyfryzacji z dnia  
29 czerwca 2016 r. w sprawie udost pniania kana u technologicznego przez 
zarz dców dróg publicznych oraz wysoko ci stawek op at za udost pnienie 1 mb 
kana u technologicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 957). 

Rozporz dzenie wype nia delegacj  ustawow  zawart  w art. 39 ust. 7k ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z pó n. zm.) 

znowelizowanej ustaw  z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

us ug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.  

poz. 903), która stanowi, e zarz dca drogi udost pnia kana y technologiczne w trybie 

decyzji administracyjnej oraz zmienia zasady dotycz ce okre lania op at za dost p do 
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nich. Niniejsze rozporz dzenie zawiera wzór wniosku o udost pnienie kana u

technologicznego przez zarz dców dróg publicznych oraz okre la rodzaje dokumentów, 

które musz  by  do czone do tego wniosku. Ponadto okre la wysoko  stawek op at za 

udost pnienie 1 m.b. kana u technologicznego oraz sposób obliczania op aty za 

cz ciowe udost pnienie kana u technologicznego. 

9.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 
2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urz dze
technicznych lub urz dze  podlegaj cych dozorowi technicznemu w elektrowni 
j drowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 909). 

Rozporz dzenie okre la warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

projektowania, materia ów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub 

modernizacji, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji, likwidacji dla urz dze

technicznych lub urz dze  podlegaj cych dozorowi technicznemu w elektrowni j drowej.

15.07.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu 
rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

16.07.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach  
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961). 

Ustawa okre la warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych o mocy 

wi kszej 40 kW (nie dotyczy wi c mikroinstalacji). Lokalizacja takiej elektrowni 

wiatrowej b dzie mog a nast pi  wy cznie na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Ustawa ustala wymagan  odleg o  mi dzy 

elektrowni  wiatrow  a zabudow  mieszkaniow  oraz obszarami szczególnie cennymi 

przyrodniczo. Odleg o  musi by  równa lub wi ksza od dziesi ciokrotno ci wysoko ci

elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwy szego punktu budowli, 

wliczaj c elementy techniczne, w szczególno ci wirnik wraz z opatami (ca kowita 

wysoko  elektrowni wiatrowej). Zachowanie powy szej odleg o ci nie b dzie natomiast 

wymagane przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, monta u lub 

odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w której sk ad 

wchodzi funkcja mieszkaniowa. 

Przedmiotowa ustawa nowelizuje jednocze nie przepisy niektórych obowi zuj cych 

ustaw. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) 

wykre lony zosta  przepis wprowadzaj cy podzia  elektrowni wiatrowej na cz  budowlan

i niebudowlan  (zmiana art. 3 pkt 3 ustawy zawieraj cego definicj  budowli). Przyznano 

wojewodzie jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej kompetencje do wydania 

decyzji o pozwoleniu na budow  elektrowni wiatrowej (dodanie pkt 5b w art. 82 ust. 3 ustawy). 

Ponadto wskazano, e elektrownia wiatrowa zaliczana jest do kategorii XXIX obiektów 

budowlanych, co oznacza, e wymaga uzyskania pozwolenia na u ytkowanie. 
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W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z pó n. zm.) wprowadzono przepis 

dotycz cy lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy nie wi kszej ni  moc mikroinstalacji 

(dodanie ust. 4 w art. 15 ustawy). Plan miejscowy przewiduj cy mo liwo  lokalizacji 

budynków b dzie móg  zezwala  na lokalizacj  takich budowli równie  w przypadku 

innego przeznaczenia terenu ni  produkcyjne, chyba e ustalenia planu miejscowego b d

zakazywa  lokalizacji takich urz dze . Oznacza to, e lokalizacja mikroinstalacji b dzie

mo liwa tak e na terenach zabudowy mieszkaniowej lub terenach rolniczych. Z kolei  

w ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na 

rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z pó n. zm.) dodano przepis stanowi cy, e

w przypadku elektrowni wiatrowych organem w a ciwym do wydania decyzji  

o rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony rodowiska.

20.07.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych 
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.  

o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u.

28.07.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówie  publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1020). 

Ustawa ma na celu wdro enie do polskiego porz dku prawnego nowych dyrektyw 

unijnych dotycz cych zamówie  publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE. Do najwa niejszych zmian dokonanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.) nale :

- obowi zek komunikacji drog  elektroniczn  mi dzy zamawiaj cym a wykonawc

(obowi zek ten wejdzie w ycie od 2017 i 2018 r., w zale no ci od statusu zamawiaj cego);

- obowi zek powo ania zespo u osób w przypadku udzielenia zamówienia publicznego 

na roboty budowlane lub us ugi, którego warto  jest równa lub przekracza wyra on

w z otych równowarto  1.000.000 euro, którego zadaniem b dzie nadzór nad 

realizacj  zamówienia; 

- doprecyzowanie sposobu obliczania warto ci zamówienia na roboty budowane przez 

wskazanie, e przy obliczaniu warto ci takiego zamówienia uwzgl dnia si  tak e

warto  dostaw i us ug oddanych przez zamawiaj cego do dyspozycji wykonawcy, 

je eli s  one niezb dne do wykonania tych robót budowlanych; 

- zmniejszenie formalno ci na etapie post powania o udzielenie zamówienia przez 

wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) b d cego 

formalnym o wiadczeniem wykonawcy stwierdzaj cym, e spe nia on warunki przetargowe 

(dopiero po ocenieniu oferty jako najkorzystniejszej zamawiaj cy b dzie wzywa  do z o enia 

dokumentów potwierdzaj cych deklarowane w JEDZ o wiadczenia); 
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- wprowadzenie tzw. procedury odwróconej polegaj cej na tym, e zamawiaj cy mo e,

w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 

dokona  oceny ofert, a nast pnie zbada , czy wykonawca, którego oferta zosta a

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe nia warunki 

udzia u w post powaniu, je eli taka mo liwo  zosta a przewidziana w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w og oszeniu o zamówieniu; 

- wprowadzenie nowych rozwi za  dotycz cych opisu przedmiotu zamówienia -  

w przypadku zamówie  na roboty budowlane obowi zek okre lenia przez 

zamawiaj cego wymaganych cech materia u, produktu lub us ugi, odpowiadaj cych 

przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiaj cego;

- obowi zek okre lenia przez zamawiaj cego w opisie przedmiotu zamówienia,  

w przypadku zamówie  na us ugi lub roboty budowlane, wymagania zatrudnienia 

przez wykonawc  lub podwykonawc  osób wykonuj cych wskazane przez 

zamawiaj cego czynno ci w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy  

o prac , je eli wykonanie tych czynno ci polega na wykonywaniu pracy w sposób 

okre lony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

- mo liwo  podzielenia zamówienia na cz ci; 

- zmiana terminów sk adania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym; 

- wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówie  publicznych, tj. partnerstwa 

innowacyjnego, s u cego opracowaniu innowacyjnego produktu, us ug lub robót 

budowlanych niedost pnych na rynku oraz sprzeda y tych produktów, us ug lub robót 

budowlanych; 

- mo liwo  zlecania przez zamawiaj cego zamówie  z wolnej r ki podmiotom sobie 

podleg ym - tzw. zamówienia in-house; 

- nowe regulacje w zakresie kryteriów oceny ofert - kryteriami oceny ofert s  cena lub 

koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnosz ce si  do przedmiotu zamówienia, tj. 

kryteria jako ciowe, spo eczne, rodowiskowe i innowacyjne; 

- wprowadzenie nowego rozwi zania, zgodnie z którym zamawiaj cy z sektora 

finansów publicznych oraz ich zwi zki mog  zastosowa  kryterium ceny jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczaj cej 60%, je eli okre l

w opisie przedmiotu zamówienia standardy jako ciowe odnosz ce si  do wszystkich 

istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wyka  w za czniku do protoko u,

w jaki sposób zosta y uwzgl dnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu 

ycia przedmiotu zamówienia; 

- nowe bardziej elastyczne zasady dokonywania zmian w umowie o udzielenie 

zamówienia publicznego - okre lenie okoliczno ci stanowi cych podstaw

aneksowania umów; 

- zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z post powania - podzia  na obligatoryjne i 

fakultatywne podstawy wykluczenia oraz wprowadzenie instytucji 

„samooczyszczenia” (tzw. self-cleaning) polegaj cej na tym, e pomimo wyst pienia 

podstawy do wykluczenia z post powania wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

je eli przedstawi dowody potwierdzaj ce jego rzetelno .
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28.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.  

poz. 1372). Wydanie niniejszego rozporz dzenia spowodowane jest zmian  upowa nienia 

ustawowego zawartego w znowelizowanej ustawie- Prawo zamówie  publicznych 

odwo uj cego si  do nowych dyrektyw unijnych dotycz cych zamówie  publicznych. 

Nowe rozporz dzenie nie wprowadza jednak zmian w zakresie wykazu robót 

budowlanych w stosunku do uchylonego rozporz dzenia.

28.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od 
wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce w tej materii rozporz dzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog

by  sk adane (Dz.U. poz. 231). Nowe rozporz dzenie zawiera katalog dokumentów, 

jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, okres ich wa no ci oraz formy, w jakich dokumenty te mog

by  sk adane. Rodzaje dokumentów odpowiadaj  wymaganiom okre lonym w przepisach 

znowelizowanej ustawy - Prawo zamówie  publicznych. 

28.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie wzorów og osze  zamieszczanych w Biuletynie Zamówie
Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1127). 

Rozporz dzenie okre la wzory og osze  zamieszczanych w Biuletynie Zamówie

Publicznych z uwzgl dnieniem zmian dokonanych w znowelizowanej ustawie - Prawo 

zamówie  publicznych. Straci o moc rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  

28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów og osze  zamieszczanych w Biuletynie Zamówie

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1481). 

28.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie protoko u post powania o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1128). 

Wydanie rozporz dzenia wynika z nowelizacji ustawy - Prawo zamówie

publicznych. Rozporz dzenie okre la wzór protoko u post powania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole,  

w zale no ci od zastosowanego trybu post powania o udzielenie zamówienia 

publicznego. W my l nowych przepisów protokó  post powania i za czniki do niego 

b d  przekazywane przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej. Straci o moc 

dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 pa dziernika 

2010 r. w sprawie protoko u post powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 

poz. 1458). 



Informator Budowlany 2/2016 43

30.07.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu 
rewitalizacji w cz ci tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustale
miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1032). 

Rozporz dzenie dotyczy miejscowego planu rewitalizacji b d cego szczególn

form  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego dla obszaru 

rewitalizacji, przewidzianego ustaw  z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 

poz. 1777). Okre la ono zakres ustale  cz ci tekstowej projektu miejscowego planu 

rewitalizacji oraz graficzn  form  zobrazowania stanu docelowego przemian obszarów 

zdegradowanych. Zgodnie ze standardami okre lonymi w przepisach rozporz dzenia plan 

w cz ci tekstowej powinien obejmowa :

- zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej 

zabudowy z zabudow  istniej c ;

- ustalenia dotycz ce charakterystycznych cech elewacji budynków; 

- szczegó owe ustalenia dotycz ce zagospodarowania i wyposa enia terenów 

przestrzeni publicznych; 

- zakazy i ograniczenia dotycz ce dzia alno ci handlowej lub us ugowej; 

- okre lenie powierzchni sprzeda y obiektów handlowych, w tym obszarów 

rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej 

powierzchni sprzeda y i ich dopuszczalnej liczby; 

- ustalenia dotycz ce niezb dnej do wybudowania infrastruktury technicznej, 

spo ecznej lub lokali - w przypadkach, o których mowa wart. 37i ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

17.08.2016 og oszono Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 
2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Rady Ministrów  
w sprawie okre lenia warunków udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie okre lenia warunków udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego. 

29.08.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 25 sierpnia 
2016 r. w sprawie op at za usuni cie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354). 

Rozporz dzenie okre la nowe stawki op at za usuwanie drzew i krzewów. Okre la

ono stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zale no ci od obwodu 

pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubo  oraz wspó czynniki ró nicuj ce stawki  

w zale no ci od lokalizacji drzewa lub krzewu. Tym samym przesta o obowi zywa

rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 pa dziernika 2004 r. w sprawie stawek dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. poz. 2306). 

2.09.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165). 

Ustawa ma na celu uporz dkowanie przepisów dotycz cych rynku paliw i gazu 

ziemnego oraz wprowadzenie wi kszej przejrzysto ci na rynku energetycznym. Ustawa 
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nowelizacyjna w zasadniczej cz ci dotyczy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z pó n. zm.). Obejmuje tak e inne ustawy,  

w tym ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290  

z pó n. zm.), w której wprowadza wymóg uzyskania zgody ministra w a ciwego do 

spraw energii w przypadku planowanej budowy lub rozbiórki gazoci gu przesy owego, 

gazoci gu o zasi gu krajowym lub je eli budowa ta wynika z umów mi dzynarodowych. 

Wskazany minister mo e natomiast wyrazi  zgod  po uzyskaniu opinii szefa Agencji 

Bezpiecze stwa Wewn trznego. 

9.09.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 
2016 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie kwot warto ci zamówie  oraz 
konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania og osze
Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1386). 

Rozporz dzenie nowelizuje rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  

28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto ci zamówie  oraz konkursów, od których jest 

uzale niony obowi zek przekazywania og osze  Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz.U. poz. 2263). Nowelizacja polega na obj ciu obowi zkiem przekazywania 

Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej og osze  dotycz cych zamówie  publicznych na 

us ugi spo eczne i inne szczególne us ugi, je eli warto  zamówie  jest równa lub 

przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty: 1) 750.000 euro - w przypadku 

zamówie  innych ni  zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronno ci

i bezpiecze stwa; 2) 1.000.000 euro - w przypadku zamówie  sektorowych. Zmiana 

dostosowuje przepisy rozporz dzenia do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.) 

znowelizowanej ustaw  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). 

9.09.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

16.09.2016 zosta o og oszone Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budow  lub rozbiórk , zg oszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomo ci  na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budow  lub 
rozbiórk  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). 

Rozporz dzenie okre la nowe wzory: 

1) wniosku o pozwolenie na budow  lub rozbiórk ,

2) zg oszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

3) o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele 

budowlane, 
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4) informacji uzupe niaj cej do wniosku o pozwolenie na budow  lub rozbiórk , zg oszenia 

budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz o wiadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane, 

5) decyzji o pozwoleniu na budow  lub rozbiórk .

Rozporz dzenie wejdzie w ycie z dniem 17 grudnia 2016 r. 

23.09.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 8 wrze nia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1537). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych. 

28.09.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 8 wrze nia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych. 

6.10.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 12 wrze nia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

14.10.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
u ytku publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1573). 

Ustawa przed u a obowi zywanie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u ytku publicznego (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2143 z pó n. zm.). W my l nowelizacji do dnia 31 grudnia 2020 r. 

zak adaj cy lotnisko, zarz dzaj cy lotniskiem lub Polska Agencja eglugi Powietrznej 

mo e z o y  wniosek do w a ciwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizacj  inwestycji w zakresie lotniska u ytku publicznego. Przed nowelizacj  wniosek 

taki mo na by o z o y  do dnia 31 grudnia 2015 r. Wed ug specustawy inwestycj  w 

zakresie lotniska u ytku publicznego jest budowa, przebudowa lub rozbudowa lotniska 

u ytku publicznego lub urz dze  i obiektów do obs ugi ruchu lotniczego. 
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CERTYFIKACJA

Nowe normy polskie 

Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa  

opublikowane w okresie od kwietnia do wrze nia 2016 r. 

Lp. Numer referencyjny normy oraz tytu
Numer referencyjny  
normy zast powanej 

Data
publikacji 

1

PN-EN 1026:2016-04 wersja angielska 

Okna i drzwi - Przepuszczalno  powietrza - 

Metoda badania 

PN-EN 1026:2001  

wersja polska 
2016-04-22 

2

PN-EN 1027:2016-04 wersja angielska 

Okna i drzwi - Wodoszczelno  - Metoda 

badania

PN-EN 1027:2001  

wersja polska 
2016-04-22 

3

PN-EN 12209:2016-04 wersja angielska 

Okucia budowlane - Zamki mechaniczne 

wraz z zaczepami - Wymagania i metody 

bada

PN-EN 12209:2005  

wersja polska  

PN-EN 12209:2005/AC:2006  

wersja polska 

2016-04-22 

4

PN-EN 12210:2016-05 wersja angielska 

Okna i drzwi - Odporno  na obci enie

wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001  

wersja polska PN-EN 

12210:2001/AC:2006  

wersja polska 

2016-05-05 

5

PN-EN 12211:2016-04 wersja angielska 

Okna i drzwi - Odporno  na obci enie

wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 12211:2001  

wersja polska 
2016-04-22 

6

PN-EN 12608-1:2016-04 wersja angielska 

Kszta towniki z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 

okien i drzwi - Klasyfikacja, wymagania i 

metody bada  - Cz  1: Niepowlekane 

kszta towniki z PVC-U o powierzchniach w 

jasnych kolorach 

PN-EN 12608:2004  

wersja polska 
2016-04-22 

7

PN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05 wersja 

angielska Zas ony zewn trzne i markizy - 

Wymagania eksploatacyjne cznie z 

bezpiecze stwem 

- 2016-05-06 

8

PN-EN ISO 6781-3:2016-04 wersja angielska 

W a ciwo ci u ytkowe budynków - Detekcja 

wad cieplnych i wilgotno ciowych w 

budynkach metod  podczerwieni - Cz  3: 

Kwalifikacje operatorów urz dze ,

analityków danych i pisz cych raporty 

- 2016-04-12 

9

PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 wersja 

angielska Cieplno-wilgotno ciowe

w a ciwo ci u ytkowe materia ów i wyrobów 

budowlanych - Okre lanie wspó czynnika 

absorpcji wody przez cz ciowe zanurzenie 

- 2016-06-01 
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10

PN-EN 16578:2016-04 wersja angielska 

Ceramiczne urz dzenia sanitarne - Ocena 

zrównowa onego rozwoju 

- 2016-04-22 

11

PN-EN 14306:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby silikatowe (CS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14306+A1:2013-07 **  

wersja angielska 
2016-04-13 

12

PN-EN 14307:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14307+A1:2013-07 **  

wersja angielska 
2016-04-13 

13

PN-EN 14308:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej 

(PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14308+A1:2013-07 **  

wersja angielska 
2016-04-13 

14

PN-EN 14313:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14313+A1:2013-07 **  

wersja angielska 
2016-04-13 

15

PN-EN 15501:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i 

wermikulitu eksfoliowanego (EV) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 15501:2013-10 **  

wersja angielska 
2016-04-13 

16

PN-EN 1793-5:2016-05 wersja angielska 

Drogowe urz dzenia przeciwha asowe - 

Metoda oznaczania w a ciwo ci akustycznych 

- Cz  5: W a ciwo ci wewn trzne - 

Warto ci odbicia d wi ku w warunkach 

bezpo redniego pola akustycznego w miejscu 

zamontowania 

- 2016-05-06 

17

PN-EN 12697-16:2016-05 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 

bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co - Cz  16: cieranie abrazyjne 

oko kowanymi oponami 

PN-EN 12697-16:2005  

wersja angielska 
2016-05-31 

18

PN-EN 12697-35:2016-05 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 

bada  - Cz  35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-35+A1:2008  

wersja polska 
2016-05-23 

19
PN-EN 338:2016-06 wersja angielska 

Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzyma o ci

PN-EN 338:2011  

wersja polska 
2016-06-01 

20

PN-EN 1052-2:2016-06 wersja angielska 

Metody bada  murów - Cz  2: Okre lenie

wytrzyma o ci na zginanie 

PN-EN 1052-2:2001  

wersja polska 
2016-06-01 
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21

PN-EN 13914-2:2016-06 wersja angielska 

Projektowanie, przygotowywanie i 

wykonywanie tynkowania zewn trznego i 

wewn trznego - Cz  2: Tynkowanie 

wewn trzne

PN-EN 13914-2:2005  

wersja angielska 
2016-06-01 

22

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 

wersja polska Eurokod 6: Projektowanie 

konstrukcji murowych - Cz  1-1: Regu y

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 

konstrukcji murowych 

- 2016-04-21 

23

PN-EN 1996-3:2010/Ap1:2016-05 wersja 

polska Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji 

murowych - Cz  3: Uproszczone metody 

obliczania murowych konstrukcji 

niezbrojonych 

- 2016-05-04 

24

PN-EN ISO 16283-3:2016-04 wersja 

angielska Akustyka - Pomiar terenowy 

izolacyjno ci akustycznej w budynkach i 

izolacyjno ci akustycznej elementów 

budowlanych - Cz  3: Izolacyjno

akustyczna ciany zewn trznej

- 2016-04-18 

25

PN-EN 16475-3:2016-06 wersja angielska 

Kominy - Akcesoria - Cz  3: Regulatory 

ci gu dzia aj ce samodzielnie, ze 

wspomaganiem i mieszane - Wymagania i 

metody bada

- 2016-06-01 

26
PN-EN 13055:2016-07 wersja angielska 

Kruszywa lekkie 
PN-EN 13055-1:2003* 2016-07-08 

27

PN-EN 14617-2:2016-07 wersja angielska 

Konglomeraty kamienne - Metody bada  - 

Cz  2: Oznaczanie wytrzyma o ci na 

zginanie

PN-EN 14617-2:2008 2016-07-08 

28

PN-EN 14019:2016-07 wersja angielska 

ciany os onowe - Odporno  na uderzenia – 

Wymagania eksploatacyjne 

PN-EN 14016:2006 2016-07-25 

29

PN-EN 16758:2016-07 wersja angielska 

ciany os onowe - Wyznaczanie 

wytrzyma o ci po cze cinanych - Metoda 

badania i wymagania 

- 2016-07-22 

30

PN-EN 13501-2:2016-07 wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

i elementów budynków - Cz  2: 

Klasyfikacja na podstawie wyników bada

odporno ci ogniowej, z wy czeniem 

instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 13501-2+A1:2010 2016-07-25 

31

PN-EN 13501-4:2016-07 wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

i elementów budynków - Cz  4: 

Klasyfikacja na podstawie wyników bada

odporno ci ogniowej elementów systemów 

kontroli rozprzestrzeniania dymu 

PN-EN 13501-4+A1:2010 2016-07-25 
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32

PN-EN 13501-5:2016-07 wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

i elementów budynków - Cz  5: 

Klasyfikacja na podstawie wyników 

oddzia ywania ognia zewn trznego na dachy 

PN-EN 13501-5+A1:2010 2016-07-25 

33

PN-EN 196-1:2016-07 wersja angielska 

Metody badania cementu - Cz  1: 

Oznaczanie wytrzyma o ci

PN-EN 196-1:2006 2016-07-08 

34

PN-EN 196-10:2016-07 wersja angielska 

Metody badania cementu - Cz  10: 

Oznaczanie w cemencie zawarto ci chromu 

(VI) rozpuszczalnego w wodzie 

PN-EN 196-10:2008 2016-07-08 

35

PN-EN 13108-1:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-1:2008* 2016-07-22 

36

PN-EN 13108-2:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  2: Beton asfaltowy do bardzo 

cienkich warstw (BBTM) 

PN-EN 13108-2:2008* 2016-07-22 

37

PN-EN 13108-3:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  3: Bardzo mi kki asfalt 

PN-EN 13108-3:2006* 2016-07-22 

38

PN-EN 13108-4:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  4: Mieszanka HRA 

PN-EN 13108-4:2006* 2016-07-22 

39

PN-EN 13108-5:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  5: Mieszanka SMA 

PN-EN 13108-5:2008* 2016-07-22 

40

PN-EN 13108-6:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  6: Asfalt lany 

PN-EN 13108-6:2008* 2016-07-22 

41

PN-EN 13108-7:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  7: Asfalt porowaty 

PN-EN 13108-7:2008* 2016-07-22 

42

PN-EN 13108-8:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  8: Destrukt asfaltowy 

PN-EN 13108-8:2008 2016-07-22 

43

PN-EN 13108-9:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  9: Beton asfaltowy do ultra cienkich 

warstw (AUTL) 

 2016-07-22 

44

PN-EN 13108-20:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  20: Badanie typu 

PN-EN 13108-20:2008 2016-07-22 

45

PN-EN 13108-21:2016-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

- Cz  21: Zak adowa kontrola produkcji 

PN-EN 13108-21:2008 2016-07-22 

46

PN-EN 12039:2016-07 wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów - 

Okre lanie przyczepno ci posypki 

PN-EN 12039:2001 2016-07-25 
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47

PN-EN 16737:2016-07 wersja angielska Drewno 

konstrukcyjne - Wizualne sortowanie 

wytrzyma o ciowe li ciastego drewna egzotycznego

- 2016-07-15 

48

PN-EN 1504-8:2016-07 wersja angielska 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, 

wymagania, sterowanie jako ci  oraz ocena i 

weryfikacja sta o ci w a ciwo ci u ytkowych 

- Cz  8: Sterowanie jako ci  oraz ocena i 

weryfikacja sta o ci w a ciwo ci u ytkowych 

PN-EN 1504-8:2006 2016-07-08 

49

PN-EN 12897:2016-07 wersja angielska 

Wodoci gi - Specyfikacja ogrzewanych 

po rednio, nieodpowietrzanych (zamkni tych)

pojemno ciowych podgrzewaczy wody 

PN-EN 12897:2006 2016-07-15 

50

PN-EN 1253-3:2016-07 wersja angielska 

Wpusty ciekowe w budynkach - Cz  3: 

Ocena zgodno ci

PN-EN 1253-3:2002 2016-07-08 

51

PN-EN 124-1:2015-07/Ap1:2016-07 wersja 

angielska Zwie czenia wpustów i studzienek 

w azowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

ko owego - Cz  1: Klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, wymagania funkcjonalne i 

badawcze, metody bada  i ocena zgodno ci

- 2016-07-18 

52
PN-EN 13119:2016-08 wersja angielska 

ciany os onowe - Terminologia 
PN-EN 13119:2009 2016-08-23 

53

PN-EN 16361+A1:2016-08 wersja angielska 

Drzwi z nap dem - Norma wyrobu, w a ciwo ci

eksploatacyjne - Drzwi, inne ni  rozwierane, 

przeznaczone do zainstalowania z nap dem 

PN-EN 16361:2013-12 2016-08-23 

54
PN-EN 14527:2016-08 wersja angielska 

Brodziki natryskowe do u ytku domowego 
PN-EN 14527+A1:2012 2016-08-03 

55

PN-EN 12488:2016-08 wersja angielska 

Szk o w budownictwie - Zalecenia dotycz ce 

szklenia - Zasady monta u oszkle

pionowych i pochy ych 

- 2016-08-10 

56

PN-EN 13165+A2:2016-08 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej 

(PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13165+A1:2015-03* 2016-08-03 

57

PN-EN 13166+A2:2016-08 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

Wyroby z pianki fenolowej (PF) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13166+A1:2015-03* 2016-08-03 

58

PN-EN 1794-3:2016-08 wersja angielska 

Drogowe urz dzenia przeciwha asowe - 

Wymagania pozaakustyczne - Cz  3: 

Reakcja na ogie  - Palno  urz dze

przeciwha asowych i klasyfikacja 

- 2016-08-10 

59

PN-EN 14358:2016-08 wersja angielska 

Konstrukcje drewniane - Obliczanie i 

weryfikacja warto ci charakterystycznych 

PN-EN 14358:2007 2016-08-03 



Informator Budowlany 2/2016 51

60

PN-EN 16784:2016-08 wersja angielska 

Konstrukcje drewniane - Metody bada  - 

Okre lanie zachowania zabezpieczonych i 

niezabezpieczonych czników przy 

d ugotrwa ym obci eniu

- 2016-08-10 

61

PN-EN 1015-12:2016-08 wersja angielska 

Metody bada  zapraw do murów - Cz  12: 

Okre lenie przyczepno ci do pod o a

stwardnia ych zapraw do tynkowania 

zewn trznego i wewn trznego

PN-EN 1015-12:2002 2016-08-03 

62

PN-EN 12467+A1:2016-08 wersja angielska 

P yty p askie w óknisto-cementowe - 

W a ciwo ci wyrobu i metody bada

PN-EN 12467:2013-03* 2016-08-10 

63

PN-EN 492+A1:2016-08 wersja angielska 

P ytki w óknisto-cementowe i elementy wyposa enia 

- W a ciwo ci wyrobu i metody bada

PN-EN 492:2013-03* 2016-08-10 

64

PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08 

wersja angielska Akustyka - Wyznaczanie i 

stosowanie niepewno ci pomiarów w akustyce 

budowlanej - Cz  1: Izolacyjno  akustyczna 

 2016-08-23 

65

PN-EN 14411:2016-09 wersja angielska 

P ytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, 

w a ciwo ci, ocena i weryfikacja sta o ci

w a ciwo ci u ytkowych i znakowanie 

PN-EN 14411:2013-04*** 2016-09-08 

66

PN-EN 14179-1:2016-09 wersja angielska 

Szk o w budownictwie - Termicznie 

wygrzewane hartowane bezpieczne szk o

sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cz  1: 

Definicja i opis 

PN-EN 14179-1:2008 2016-09-07 

67

PN-EN 12697-25:2016-09 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 

bada  - Cz  25: Badanie cyklicznego 

ciskania

PN-EN 12697-25:2005 2016-09-07 

68

PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09 wersja 

polska Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji 

z betonu - Cz  1-2: Regu y ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki po arowe

- 2016-09-06 

69

PN-EN ISO 16170:2016-09 wersja angielska 

Metody badania w miejscu zainstalowania 

systemów filtrów wysokoskutecznych w 

obiektach przemys owych 

- 2016-09-27 

70

PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09 wersja 

angielska Instalacje wodne grzewcze i 

ch odz ce p aszczyznowe - Cz  3: 

Wymiarowanie 

- 2016-09-08 

71

PN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09 wersja 

angielska Instalacje wodne grzewcze i 

ch odz ce p aszczyznowe - Cz  4: 

Instalowanie

 2016-09-08 
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ARTYKU Y PROBLEMOWE 

Procedury zwi zane z utrzymaniem i remontami 
zabytków nieruchomych 

Wed ug Ustawy „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” budynek zabytkowy to 

nieruchomo  b d ca dzie em cz owieka, stanowi ca wiadectwo minionej epoki b d

zdarzenia, którego zachowanie le y w interesie spo ecznym ze wzgl du na posiadan  warto

historyczn , artystyczn  lub naukow  ([1] Art. 3). Ju  na poziome przepisów prawnych 

widzimy, e zachowanie obiektów zabytkowych le y w interesie spo ecze stwa, st d tak 

wa ne jest podj cie tematu konserwacji i naprawy obiektów. Sama renowacja zabytków 

stanowi bardzo szerok  dziedzin  w budownictwie, poniewa  zabytki ró ni  si  nie tylko 

materia em, z którego zosta y wykonane, ale tak e ró ne s  przyczyny ich degradacji i 

miejsca, w których ona wyst pi a. Mo emy wyró ni  zabytki w konstrukcji murowej 

(ceglanej, kamiennej), szachulcowej (po czenie muru i szkieletu drewnianego), drewnianej 

oraz nawet betonowej i elbetowej. Doktrynalnym dokumentem o ochronie zabytków jest 
Karta Wenecka z 1964 r. – Mi dzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji 
Zabytków i Miejsc Zabytkowych. Karta Wenecka jest kontynuacj  uchwalonej w 1931 r. 

Karty Ate skiej. Dokument na p aszczy nie mi dzynarodowej ustanawia zasady konserwacji  

i restauracji zabytków w trosce o dziedzictwo kulturowe dla przysz ych pokole . Zawiera 

podstawowe definicje takie jak poj cie zabytku oraz konserwacja i restauracja zabytków. 

Nakazuje ci g o  godnego utrzymania zabytków z przeznaczeniem na u ytkowanie w celach 

spo ecznych. Zabrania samowolnych zmian wystroju wn trz, wyburzania i przestawiania 

cian. Opisuje dozwolone zabiegi restauracyjne z uwzgl dnieniem zastosowania 

nowoczesnych (na tamte czasy) technik udokumentowanych i popartych danymi naukowymi. 

W Karcie Weneckiej znajduj  si  zapis nakazuj cy tworzenia szczegó owych dokumentacji 

ilustrowanej szkicami z prac konserwatorskich i restauratorskich. 

Nadrz dnym ród em przepisów w Polsce stanowi cych o ochronie zabytków, 

opiece nad nimi oraz ich zabezpieczaniem i odnawianiem jest Ustawa z dnia 23 lipca 

2003 r. „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pó n.

zm.) [1]. Wszelkie czynno ci zwi zane z konserwacj  i ochron  zabytków musz  by

wykonywane zgodnie z przepisami w niej zawartymi. Ustawa [1] jednoznacznie definiuje 

oznaczenie podstawowych definicji: 

1) zabytek – nieruchomo  lub rzecz ruchom , ich cz  lub zespo y, b d ce dzie em 

cz owieka lub zwi zane z jego dzia alno ci  i stanowi ce wiadectwo minionej epoki 

b d  zdarzenia, których zachowanie le y w interesie spo ecznym ze wzgl du na 

posiadan  warto  historyczn , artystyczn  lub naukow ,

2) zabytek nieruchomy – nieruchomo , jej cz  lub zespó  nieruchomo ci, o których mowa w pkt 1, 

3) zabytek ruchomy – rzecz ruchom , jej cz  lub zespó  rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1, 

4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, b d cy powierzchniow  podziemn

lub podwodn  pozosta o ci  egzystencji i dzia alno ci cz owieka, z o on
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z nawarstwie  kulturowych i znajduj cych si  w nich wytworów b d  ich ladów albo 

zabytek ruchomy, b d cy tym wytworem,(…) 

6) prace konserwatorskie – dzia ania maj ce na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dzia a ,

7) prace restauratorskie – dzia ania maj ce na celu wyeksponowanie warto ci

artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, je eli istnieje taka potrzeba, 

uzupe nienie lub odtworzenie jego cz ci, oraz dokumentowanie tych dzia a ,

8) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. (Art. 3.) 

Wyró nione zosta y tak e cztery podstawowe formy ochrony zabytków: 

• wpis do rejestru zabytków, 

• uznanie za pomnik historii, 

• utworzenie parku kulturowego, 

• ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo  

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej, decyzji  

o ustaleniu linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji  

w zakresie lotniska u ytku publicznego. (Art. 7). 

Ewidencja zabytków jest podstaw  do sporz dzania programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy (Art. 21.). Generalny Konserwator 

Zabytków prowadzi krajow  ewidencj  zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych 

zabytków znajduj cych si  w wojewódzkich ewidencjach zabytków. Wojewódzki 

konserwator zabytków prowadzi wojewódzk  ewidencj  zabytków w formie kart 

ewidencyjnych zabytków znajduj cych si  na terenie województwa. W czenie karty 

ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków mo e nast pi  za zgod  w a ciciela tego zabytku. Wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) prowadzi gminn  ewidencj  zabytków w formie zbioru kart adresowych 

zabytków nieruchomych z terenu gminy (Art. 22.).  

Osoba fizyczna, jednostka samorz du terytorialnego lub inna jednostka 

organizacyjna, b d ca w a cicielem b d  posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru 

albo posiadaj ca taki zabytek w trwa ym zarz dzie, mo e ubiega  si  o udzielenie 
dotacji celowej z bud etu pa stwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku (Art. 73.). Dotacja mo e

by  udzielona przez ministra w a ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego ze rodków finansowych z cz ci bud etu pa stwa „Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa Narodowego” lub wojewódzkiego konserwatora zabytków ze rodków 

finansowych z bud etu pa stwa w cz ci, której dysponentem jest wojewoda (Art. 74.). 

Dotacja mo e by  udzielona na dofinansowanie: 

• nak adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie 

kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które 

zostan  przeprowadzone w roku z o enia przez wnioskodawc  wniosku o udzielenie 

dotacji lub w roku nast puj cym po roku z o enia tego wniosku, 
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• nak adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zosta y przeprowadzone 

w okresie trzech lat poprzedzaj cych rok z o enia przez wnioskodawc  wniosku o 

udzielenie dotacji. (Art. 76.) 

Dotacja mo e by  udzielona w wysoko ci do 50% nak adów koniecznych na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru (Art. 78. ust. 1.). Je eli zabytek, o którym mowa  
w ust. 1, posiada wyj tkow  warto  historyczn , artystyczn  lub naukow  albo wymaga 
przeprowadzenia z o onych pod wzgl dem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja mo e by  udzielona w wysoko ci do 
100% nak adów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót (Art. 78. ust. 2.)[2].
W przypadku, je eli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga 

niezw ocznego podj cia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku, dotacja mo e by  równie  udzielona do wysoko ci 100% nak adów koniecznych na 

wykonanie tych prac lub robót (Art. 78. ust. 3.). Dotacja na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane mo e obejmowa  nak ady konieczne na: 

1) sporz dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenie bada  konserwatorskich lub architektonicznych, 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

6) sporz dzenie projektu odtworzenia kompozycji wn trz,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

8) stabilizacj  konstrukcyjn  cz ci sk adowych zabytku lub ich odtworzenie  

w zakresie niezb dnym dla zachowania tego zabytku, 

9) odnowienie lub uzupe nienie tynków i ok adzin architektonicznych albo ich ca kowite 

odtworzenie, z uwzgl dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

10) odtworzenie zniszczonej przynale no ci zabytku, je eli odtworzenie to nie 

przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynale no ci,

11) odnowienie lub ca kowite odtworzenie okien, w tym o cie nic i okiennic, zewn trznych 

odrzwi i drzwi, wi by dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

12) modernizacj  instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 

które posiadaj  oryginalne, wykonane z drewna cz ci sk adowe i przynale no ci,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

14) uzupe nianie narysów ziemnych dzie  architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o w asnych formach krajobrazowych, 

15) dzia ania zmierzaj ce do wyeksponowania istniej cych, oryginalnych elementów 

zabytkowego uk adu parku lub ogrodu, 

16) zakup materia ów konserwatorskich i budowlanych, niezb dnych do wykonania 

prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15, 

17) zakup i monta  instalacji przeciww amaniowej oraz przeciwpo arowej  

i odgromowej. (Art. 77.) 

Nieruchomo ci zabytkowe z uwagi na ich ogromne znaczenie spo eczne zosta y

poddane szczególnej ochronie prawnej. 
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Ustawa [1,3] okre la jakie prace i dzia ania wymagaj  pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, s  to: 

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, 

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 

3) prowadzenie bada  konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru, 

4) prowadzenie bada  architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru, 

5) prowadzenie bada  archeologicznych, 

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

7) trwa e przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycj  wystroju wn trza, w którym zabytek ten si  znajduje, 

8) dokonywanie podzia u zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku, 

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urz dze  technicznych, tablic, 

reklam oraz napisów, z zastrze eniem art. 12 ust. 1, 

11) podejmowanie innych dzia a , które mog yby prowadzi  do naruszenia substancji 

lub zmiany wygl du zabytku wpisanego do rejestru. (Art. 35. ust. 1.) 

Bardzo wa n  kwesti  jest fakt, e uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na podj cie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru nie zwalnia z obowi zku uzyskania pozwolenia na budow  albo zg oszenia, w 

przypadkach okre lonych przepisami Prawa budowlanego (Art. 35. ust. 8.). Konieczne 

jest wi c wykonanie projektu budowlanego. Aktualnie do wykonania takiego projektu nie 

s  niestety wymagane specjalne uprawnienia zwi zane z konserwacj  zabytków, 

wystarcz  uprawnienia budowlane i przynale no  do Izby In ynierów Budownictwa. 

Projekt nale y z o y  w 5 egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, do odpowiedniego urz du np. Starostwa 

Powiatowego. Po uprawomocnieniu pozytywnej decyzji mo na przyst pi  do prac 

remontowo-budowlanych. Warto podkre li , e niezaj cie stanowiska przez organy do 

których wnioskuje si  o pozwolenie na budow  w ci gu 30 dni jest równoznaczne z 

pozwoleniem. Samo pozwolenie ma okre lony termin wa no ci, czyli czas, w którym 

maj  by  wykonane roboty. Mo e si  zdarzy , e wojewódzki konserwator zabytków 

b dzie obecny przy dokonywaniu odbioru prac. Ch  udzia u musi by  zapisana w 

wydanym pozwoleniu. 

Wojewódzki konserwator zabytków mo e uzale ni  wydanie pozwolenia na 

podejmowanie dzia a , o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na 

koszt wnioskodawcy, niezb dnych bada  konserwatorskich, architektonicznych lub 

archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji bada  jest przekazywany nieodp atnie 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków (Art. 35. ust. 4.). Pozwolenia, o których 

mowa w ust. 1, mog  okre la  warunki, które zapobiegn  uszkodzeniu lub zniszczeniu 

zabytku (Art. 35. ust. 3.). Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje si  na wniosek 

osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadaj cej tytu  prawny do korzystania  

z zabytku wpisanego do rejestru, wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania 

wieczystego, trwa ego zarz du albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowi zaniowego (Art. 35. ust. 5.). 
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Rozbiórka zarejestrowanego zabytku nieruchomego mo liwa jest po uzyskaniu decyzji o 

wykre leniu zabytku z rejestru zabytków. Decyzja ta jest wydawana przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków. Podstaw  do uzyskania decyzji jest stan obiektu – zniszczenie  

w stopniu powoduj cym utrat  jego warto ci historycznej, artystycznej lub naukowej albo 

którego warto  b d ca podstaw  wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zosta a

potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych (Art. 13. ust. 1.). W celu dokonania rozbiórki 

nale y uzyska  pozwolenie na rozbiórk  w odpowiednim urz dzie przedstawiaj c projekt 

rozbiórki wykonany przez osob  uprawnion  do wykonywania tego typu projektów. 

Wykonuj c prace budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru nale y mie  na 

uwadze, aby kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego mieli uprawnienia 

budowlane przyznawane wg prawa budowlanego i minimum dwuletnie do wiadczenie 

przy podobnych pracach przeprowadzanych na zabytkach nieruchomych. 
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Ceny robót budowlanych w III kwartale 2016 r. 
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS) 

Zamieszczone w zestawie ceny m2 cian w budynkach maj  charakter rednich dla 

kraju i opieraj  si  na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsi biorstw.

Robocizna R – przy obliczeniach uwzgl dniono stawk  robocizny w wysoko ci 15,01 z /r-g

Koszty po rednie Kp (R+S) – 66% 

Materia y M – pozycja ta zawiera koszt materia ów i narzut  kosztów zakupu materia ów

Sprz t S – koszt u ycia sprz tu cznie z kosztami jednorazowymi 

Zysk Z (R+S+Kp) – 11% 

Cena C = R+M+S+Kp+Z 

Opis robót j.m. R M S Kp+Z Cena 
ciany elbetowe z betonu, zwyk ego B-20 

o wysoko ci do 6,0 m i grubo ci:

24 cm 

30 cm 

m2

m2

67,24

72,64

95,96

112,10

18,77

20,27

72,49 

78,31 

254,46 

283,32 

ciany budynków wielokondygnacyjnych 

z pustaków ceramicznych typu MAX/220 na 

zaprawie cem.-wap. M-4, o grubo ci

19 cm 

29 cm 

39 cm 

m2

m2

m2

24,02

30,02

37,22

44,58

68,14

102,88

2,48

3,96

5,08

22,33 

28,64 

35,64 

93,41 

130,76 

180,82 

ciany budynków wielokondygnacyjnych 

z bloczków YTONG, o grubo ci:

20 cm 

24 cm 

30 cm 

36,5 cm 

m2

m2

m2

m2

21,91

24,02

27,17

30,32

62,50

74,89

99,58

127,28

1,98

2,48

2,97

3,47

20,13 

22,33 

25,39 

28,47 

106,52 

123,72 

155,11 

189,54 

ciany budynków wielokondygnacyjnych 

systemu H+H z bloczków odm. TLMA o 

powierzchni g adkiej, o grubo ci:

240 mm 

360 mm 

m2

m2

13,51

17,11

62,14

95,79

2,14

3,03

13,20 

16,98 

91,00 

132,92 

ciany budynków wielokondygnacyjnych 

z pustaków ceramicznych POROTHERM 

P+W (pióro i wpust), o grubo ci:

25 cm 

30 cm 

38 cm 

m2

m2

m2

19,51

23,72

27,32

65,46

75,89

104,98

2,48

2,97

3,47

18,52 

22,49 

25,94 

105,97 

125,07 

161,71 

ciany budynków wielokondygnacyjnych 

z pustaków keramzytobetonowych murowane 

na spoiny poziome i pionowe, o grubo ci:

24 cm 

36,5 cm 

m2

m2

15,01

20,86

85,11

168,95

1,58

2,37

13,98 

19,57 

115,68 

211,75 

Opracowa a: in . Maria wierczak  

na podstawie materia ów ORGBUD-SERWIS Pozna
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KURSY I SZKOLENIA 

Plan szkole  dla cz onków  
Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa 

Temat kursu: 
Kominy, kominki, przewody cz ce je ze sob . Przepisy prawne, warunki 
techniczne, bhp, ppo .
Inteligentne ok adziny cian zewn trznych. 
- Pozna  26-01-2017 r. godz. 16:00 – 19:10 

Temat kursu: 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – aktualne problemy prawne. 
Warsztaty (rozwi zania praktyczne) – sporz dzanie umów na projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budow .
- Gniezno 9-02-2017 r. godz. 11:00 – 14:10 

- Konin 16-02-2017 r. godz. 16:00 – 19:10 

- Kalisz 23-02-2017 r. godz. 16:00 – 19:10 

- Pozna  16-03-2017 r. godz. 16:00 – 19:10 

- Pi a 23-03-2017 r. godz. 16:00 – 19:10 

Kurs przygotowawczy  
do egzaminu na uprawnienia budowlane 

Kurs obejmuje 48 godzin wyk adowych i jest przeznaczony dla osób 

zamierzaj cych przyst pi  do egzaminu organizowanego przez Wielkopolsk  Okr gow

Izb  In ynierów Budownictwa w sesji wiosennej 2017 r. w specjalno ciach: 

- konstrukcyjno-budowlanej, 

- drogowej, 

- mostowej, 

- in ynieryjnej hydrotechnicznej, 

- kolejowej, 

- telekomunikacyjnej, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

Termin: 11-13 i 25-27 kwietnia 2017 roku (6 dni) 
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Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 

(za Oper )

Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.500 z  brutto 

Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna , ul. 

Wieniawskiego 5/9, pok. 318 lub 320, pon.- pt. w godz. 7.30-13.30) lub na konto: BZ 

WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs 

przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”) 

Zg oszenia i wp aty: do dnia 3 kwietnia 2017 roku 

2-stopniowe szkolenie z zakresu  
kosztorysowania robót budowlanych 

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj  prac  w charakterze 

kosztorysanta robót budowlanych, b d  te  chc cych podnie  kwalifikacje zawodowe, 

przyswoi  sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwi zania oraz 

usystematyzowa  posiadane wiadomo ci. Program kursu przygotowano pod k tem

zapoznania uczestników z aktualn  sytuacj  prawn  w kosztorysowaniu, oraz 

preferowanymi przez rodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz 

zaj  teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmuj ca sporz dzanie kalkulacji 

ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach 

publicznych. 

I STOPIE  - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 20-22 i 27-29 marca 2017 r. (6 dni)  

Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj  si  przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala wyk adowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 

43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy 

zostan  poinformowani przed rozpocz ciem szkolenia)

Koszt kursu: 800z  brutto 

Zg oszenia i wp aty
Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania I stopie ”).

II STOPIE  - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 24-27 kwietnia 2017 r. (4 dni)  

Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj  si  przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. 

Stablewskiego 43 

Koszt kursu: 850z  brutto 
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Zg oszenia i wp aty
Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania II stopie ”).






