Rok XXIII

Nr 2 (107) 2014

2

/2014

Nowy Tomyśl, Osiedle Północ 24, II etap
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

CUTOB-PZITB

Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
w Poznaniu Sp. z o.o.
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 307, Tel./Fax 61-853-60-37
e-mail: z.augustyniak@cutob-poznan.pl www.cutob-poznan.pl

EKSPERYZY - PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW
INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

Osiedle Marcelin w Poznaniu
Generalny Wykonawca: ATANER Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

CUTOB-PZITB - Ośrodek Informacji
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań, pokoje: 318, 319, 320
Telefony: centrala
/61/ 85-36-805 wew. 333 fax: /61/ 85-36-037
tel. kom. 601-576-665
NIP 778-10-01-451 REGON 630224186 KRS 0000120637
Konto bankowe:
BZ WBK O/O Poznań Nr 53.1090.1359.0000.0000.3501.9324
Strona internetowa:
www.cutob-poznan.pl
Prezes Zarządu CUTOB-PZITB:
mgr inż. Zbigniew Augustyniak
e-mail: z.augustyniak@cutob-poznan.pl
tel. kom. : 602-118-472
Jacek Kulas:
j.kulas@cutob-poznan.pl
Aleksander Gałka:
a.galka@cutob-poznan.pl

Wydawca:

Nr 2 (107) II kw. 2014 r.

Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych
Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o.
Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Odpowiedzialny: Aleksander Gałka

3

Informator Budowlany 2 / 2014

Spis treĞci
Szanowni PaĔstwo – od redakcji ............................................................................
CUTOB – PZITB – OĞrodek Informacji ..................................................................
Zakres dziaáania ....................................................................................................
Oferta usáug CUTOB-PZITB ................................................................................
Rekomendacja PZITB Oddziaá w Poznaniu .........................................................
Ekspozycja Staáej Wystawy Budownictwa w Domu Technika ............................
Zaproszenie na XII KonferencjĊ Naukową
i XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego w Waáczu ..........................................
BUDMA 2014 – sprawozdanie .............................................................................
SPRAWOZDANIE ze spotkania promocyjnego firm HILTI i SCHIEDEL ........
CUTOB PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. wyjaĞnia .........................................................
STRZECHA – Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB ..........................................
Posiedzenia Prezydium i Zarządu Oddziaáu .........................................................
DziaáalnoĞü szkoleniowo – turystyczno – rekreacyjna .........................................
Terminy posiedzeĔ Zarządu i Prezydium Zarządu ...............................................
Stowarzyszenie RYBAKI 17 ................................................................................
PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA ......................................................
Nowe przepisy, ustawy, rozporządzenia, uchwaáy ...............................................
Ze strony internetowej Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego ......................
ARTYKUàY PROBLEMOWE .................................................................................
Jak wylano dziecko z kąpielą ................................................................................
Prosto z Alp do filiĪanki w Wiedniu .....................................................................
Modernizacja obiektu zabytkowego ......................................................................
CERTYFIKACJA .......................................................................................................
Polskie normy opublikowane w okresie od grudnia 2013 do kwietnia 2014 r. ....
Budownictwo zrównowaĪone z elementami certyfikacji energetycznej ..............
Ochrona odgromowa. Przepisy i normy elektryczne ............................................
INFORMACJE I KOMUNIKATY ...........................................................................
XII MiĊdzynarodowa Konferencja „INĩYNIERIA Bezwykopowa” ...................
XXV MiĊdzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2014 ............
Wielkopolska OkrĊgowa Izba InĪynierów Budownictwa – skáad ........................
Z PRASY – CO PISZĄ INNI .....................................................................................
Omówienie akustycznych warunków technicznych (InĪynier Budownictwa) .....
Budowaü rozwaĪnie, czyli z myĞlą o komforcie (Gáos Wielkopolski – Dom Gratka) ...
NajwiĊkszy park Poznania z militarną przeszáoĞcią (Gáos Wielkopolski – Dom Gratka) .....
RYNEK CEN ...............................................................................................................
Ceny robót budowlanych .......................................................................................
Ceny wybranych mieszkaĔ ....................................................................................
KURSY I SZKOLENIA .............................................................................................
Plan szkoleĔ dla czáonków WOIIB ......................................................................
Kosztorysowanie robót budowlanych ...................................................................

4
5
5
5
6
6
7
8
14
17
19
19
20
22
22
24
24
36
39
39
41
43
46
46
49
49
50
50
51
51
54
54
54
56
57
57
58
59
59
60

4

Informator Budowlany 2 / 2014

Szanowni PaĔstwo
Zwyczajowo na początku roku w m-cu styczniu, wielu Czáonków PZITB Oddziaáu
PoznaĔskiego byáo zainteresowanych udziaáem w MiĊdzynarodowych Targach
Budownictwa BUDMA, gdzie CUTOB-PZITB organizowaá stoisko oraz sympozja.
W bieĪącym roku przesuniĊto termin organizacji Targów, które pod nową nazwą:
MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 odbyáy
siĊ w miesiącu marcu pod hasáem: „Inspiracje, Budowa, Remont”. W drugim dniu
Targów Zarząd Oddziaáu Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa
w Poznaniu zorganizowaá Seminarium pt. Innowacyjne technologie przeciwwilgociowe
i przeciwwodne”. Sprawozdanie z tego wydarzenia, jak równieĪ z BUDMY,
zamieszczamy oddzielnie. Nie byáo jednak moĪliwoĞci zorganizowania przez CUTOBPZITB stoiska. Interesujące byáy „Dni InĪyniera Budownictwa”, organizowane aktualnie
przez Wielkopolską Okresową IzbĊ InĪynierów Budownictwa z ciekawymi tematami
prelekcji: m.in. kodyfikacja procesu budowlanego, zmiany prawa budowlanego, wyroby
budowlane w przepisach Unii Europejskiej.
Mimo wielu zastrzeĪeĔ ze strony samorządów inĪynierów budowlanych (KR PIIB
i PZITB) dot. m.in. zasad szkoleĔ, sejm przyjąá ustawĊ w dniu 4 kwietnia 2014 r.
o nazwie „Ustawa o uáatwieniu dostĊpu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych”, gdzie wprowadzono m.in. zwolnienie z egzaminu na uprawnienia
budowlane niektórych absolwentów studiów wyĪszych, skrócenie praktyki zawodowej,
wprowadzenie instytucji „patrona praktyk”. UstawĊ tą skierowano do senatu.
Zamieszczamy równieĪ informacje o wszystkich wydanych ostatnio aktach
prawnych z dziedziny budownictwa (do koĔca I kwartaáu 2014 r.), o cenach niektórych
wybranych mieszkaĔ, o cenach robót elewacyjnych oraz interpretacje niektórych
przepisów Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego ze strony internetowej GUNB-u.
W ramach certyfikacji przekazujemy informacje o wydanych Polskich Normach
w m-cu grudniu 2013 r. i styczniu, lutym i kwietniu 2014 r., a „Informacje i komunikaty”
to przede wszystkim informacje o konferencjach naukowych i sympozjach
organizowanych z udziaáem PZITB. Plan szkoleĔ i kursów organizowanych przez
CUTOB-PZITB koĔczą informacje naszego obecnego wydania.
W dziale „Strzecha” przekazujemy informacje o tematyce i przebiegu zebraĔ
Prezydium i Zarządu Oddziaáu PZITB, o dziaáalnoĞci szkoleniowo-turystycznorekreacyjnej oraz dziaáalnoĞci Máodej Kadry Technicznej PZITB. Przypominamy takĪe
o przypadającym w bieĪącym roku 80-leciu Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa. Uroczyste obchody centralne organizowane przez Zarząd Gáówny PZITB
mają siĊ odbyü w Warszawie.
Jerzy Gawroniak
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Zakres dziaáania CUTOB-PZITB
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysáowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleĔ i wystaw itp.
Ze Spóáką wspóápracuje stale kilkudziesiĊciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegáych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spóáka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspóápracuje z szeregiem
przedsiĊbiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem MiĊdzynarodowych Targów
PoznaĔskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską OkrĊgową Izbą InĪynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleĔ, konferencji, udzielania informacji technicznej i inne.
UdostĊpniamy (do wglądu) czasopisma: Przegląd Budowlany, Materiaáy Budowlane,
InĪynieria i Budownictwo, InĪynier Budownictwa, Izolacje, Instrukcje ITB oraz roczniki
Sekocenbud.

Oferta usáug CUTOB-PZITB
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakoĞci robót
budowlanych
okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji wedáug wymogów prawa
budowlanego
projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporządzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udostĊpnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkoleĔ, kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane
prowadzenie badaĔ techniczno-ekonomicznych firm ubiegających siĊ o rekomendacjĊ
PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usáug.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.
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REKOMENDACJA
Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa - Oddziaá w Poznaniu
Oddziaá PoznaĔski PZITB, istniejący juĪ ponad 75 lat, wypracowaá sobie na terenie
Wielkopolski opiniĊ organizacji zaufania spoáecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. PrzedsiĊbiorstwa, które
ubiegają siĊ o rekomendacjĊ Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB muszą poddaü siĊ przewodowi
sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dziaáalnoĞci, który przeprowadzają rzeczoznawcy z dziedziny
techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji,
Zarząd Oddziaáu PZITB w Poznaniu udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczną waĪnoĞü i moĪe byü przedáuĪany na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno duĪych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką rekomendacjĊ
uzyskaáy i wysoko ją sobie cenią. Jest ona waĪnym atutem w przetargach o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- zá + VAT.
NieprzedáuĪonych rekomendacji nie publikujemy.
FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. PrzedsiĊbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy TomyĞl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182
DziaáalnoĞü: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-montaĪowych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
2. AQUAPOL POLSKA CPV
58-160 ĝwiebodzice, ul. ĩeromskiego 12, tel./fax 074 854-58-91
UWAGA! Wszystkim pozostaáym firmom termin waĪnoĞci rekomendacji minąá;
proponujemy wystąpiü o przedáuĪenie

Ekspozycja na Staáej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat staáa wystawa budownictwa, która cieszyáa siĊ duĪym zainteresowaniem
osób uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach
i konferencjach organizowanych w Domu Technika.
Stanowisko ekspozycyjne skáada siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usáug.
Wystawa znajduje siĊ pod opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykáadają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zá + podatek VAT 23%.
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Zapraszam do uczestnictwa
w XVI Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz
XII Konferencji Naukowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
organizowanej przez CUTOB-PZITB PoznaĔ
w Waáczu w dniach 18-20 wrzeĞnia 2014 roku
W dniach od 18 do 20 wrzeĞnia 2014 roku odbĊdą siĊ w COS OPO Bukowina
Waácz, XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XII Konferencja Naukowa
poĞwiĊcona „Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, pod patronatem honorowym
Roberta DziwiĔskiego - Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Tradycją poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspóáorganizowanej przy udziale
Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby InĪynierów Budownictwa byáa wymiana poglądów
i doĞwiadczeĔ praktyków i naukowców na temat praktycznego stosowania przepisów prawa
budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spoáecznej i organizacyjno-technicznej rewitalizacji
obszarów zurbanizowanych w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej
Europy. Sprostanie tak postawionemu celowi warsztatów i konferencji naukowej wymaga uczestnictwa w niej przedstawicieli Ğwiata nauki reprezentujących wiele dziedzin, takich jak: budownictwo,
prawo budowlane, ekonomia, finanse, polityka spoáeczna, ochrona Ğrodowiska, ergonomia.
Wpisanie siĊ konferencji w powyĪszą problematykĊ o charakterze interdyscyplinarnego
spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu i dziaáaczy samorządowych, wymaga
zaproponowania ze strony organizatorów takich paneli dyskusyjnych jak: aktualne problemy
stosowania prawa budowlanego z uwzglĊdnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym
i gospodarką przestrzenną. Wiodącym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego bĊdzie
proces oddawania i przekazywania do uĪytkowania obiektów budowlanych.
Konferencja naukowa w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych poĞwiĊcona bĊdzie
infrastrukturze technicznej, która jest niezbĊdna do prawidáowego funkcjonowania gospodarki
i spoáeczeĔstwa. W obszarach zurbanizowanych funkcjonują budowle, urządzenia techniczne,
budynki uĪytecznoĞci publicznej oraz instytucje usáugowe odpowiedzialne za ich stan techniczny.
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 podczas sesji wyjazdowej
przedyskutujemy problemy techniczne utrzymania obiektów zabytkowych.
Organizatorzy warsztatów i konferencji naukowej liczą na uczestnictwo PaĔstwa,
a szczególnie na udziaá czáonków PZITB, w naszej Konferencji, gdzie bĊdzie okazja do
wymiany poglądów naukowych, jak równieĪ podzielenie siĊ doĞwiadczeniami natury
praktycznej, seniorów i máodej kadry technicznej PZITB.
Organizatorzy zachĊcają uczestników do zgáaszania problemów do przedyskutowania
oraz przesáania tematu referatu lub wystąpienia, który ma zostaü opublikowany
w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB. Informacje
i wskazówki edytorskie dostĊpne są na stronie internetowej www.cutob-poznan.pl.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
tel. kom. 602-118-472
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Sprawozdanie z Konferencji Forum Edukacyjnego
na temat „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE”,
która odbyáa siĊ w dniu 12.03.2014 r.
podczas MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich
BUDMA 2014 w Poznaniu, w Pawilonie nr 3A
Organizatorem Konferencji byá Zarząd Oddziaáu PZITB w Poznaniu przy
wspóápracy CUTOB – PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zbigniewa
Augustyniaka, a patronowaáy jej MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie reprezentowane
przez Wiceprezesa Zarządu MTP Przemysáawa TrawĊ. Moderatorem byá:
Z-ca Przewodniczącego Oddz. Komisji Rewizyjnej PZITB Daniel Pawlicki.

Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Prezesa CUTOB-u Zbigniewa
Augustyniaka i powitaniu zaproszonych goĞci, oraz wystąpieniu Wiceprezesa MTP
Przemysáawa Trawy, odbyáa siĊ Sesja Plenarna, którą rozpocząá wykáadem prof. PP
dr hab. inĪ. Krzysztof ZieliĔski na temat: „Nowe materiaáy pokryciowe przeznaczone do
wykonywania dachów páaskich”. Przedstawiá on wáaĞciwoĞci uĪytkowe i cechy
techniczne tradycyjnych pap asfaltowych i polimerowych, a takĪe innych pap
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izolacyjnych nowej generacji, jak: pap KLEWAPLAN posiadających osnowĊ z wáókniny
poliestrowej termicznie wzmocnionej i krzyĪowo zbrojonej, charakteryzujących siĊ
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niskim oporem dyfuzyjnym (co chroni pokrycie dachowe przed powstawaniem purchli),
pap wierzchniego krycia typu SYNTAN z funkcją wentylacji i hydroizolacji,
aktywowanych cieplnie, posiadających wkáadkĊ z kalandrowanej wáókniny poliestrowej
wzmocnionej siatką szklaną, pap trudno palnych fundamentów Antyradon Szybki profil
SBS dla terenów o wzmoĪonej radioaktywnoĞci, oraz pap Decofell oferowanych przez
firmĊ Kebu, o zwiĊkszonej wytrzymaáoĞci na rozciąganie (ponad 2000 N). Omówiá teĪ
cechy mechaniczno-fizyczne materiaáów pokryciowych o zróĪnicowanej zawartoĞci
modyfikatora polimerowego jak np. wykonanego z FPO, elastycznego o duĪej
wytrzymaáoĞci mechanicznej, przeznaczonego do renowacji starych pokryü
bitumicznych, czy BAUDER KARAT (SBS + APP w jednej papie) odpornego na skrajne
temperatury i warunki atmosferyczne, a takĪe pierwszej hydroizolacji na bazie produktów
roĞlinnych (Īywicy i olejów roĞlinnych) – papy bezasfaltowej DERBIGUM.

Wedáug wymagaĔ ogólnych ITB-408/2010 izolacje powinny stanowiü ciągáy
i szczelny ukáad oddzielający budynek od wody, a izolacja pionowa powinna byü
wyprowadzona na min. 50 cm powyĪej poziomu powierzchni gruntu.
Kontrola jakoĞci wykonywania robót izolacyjnych obejmuje gáównie kontrolĊ
jakoĞci stosowanych materiaáów (wg art. 10 Prawa Budowlanego materiaáy uĪyte do
wykonywania robót muszą speániaü wymagania podstawowe i byü dopuszczone do
obrotu w budownictwie – czyli muszą byü opatrzone odpowiednimi wzorami znaków dla
europejskiego lub krajowego systemu wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)
oraz stanu izolowanego podáoĪa, które powinno byü wysezonowane, czyste, odtáuszczone
i posiadaü odpowiednie parametry wytrzymaáoĞciowe (podáoĪa cháonne powinny byü
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dodatkowo zagruntowane). Dla róĪnych rodzajów izolacji obowiązują inne wymagania
technologiczne dotyczące podáoĪy (np. izolacje z rolowanych materiaáów bitumicznych
i tworzyw sztucznych naleĪy ukáadaü na podáoĪu o wilgotnoĞci max. do 5%, izolacje
z mas KMB tolerują mokre podáoĪa, a z mikrozapraw podáoĪa lekko wilgotne). Oprócz
wymagaĔ ogólnych wykonawstwa i odbioru robót izolacyjnych ITB podaje teĪ,
w zaleĪnoĞci od rodzaju podáoĪa, technologii i sposobu ukáadania izolacji, szczegóáowe
wytyczne okreĞlające np.: warunki pogodowe – zakresy temperaturowe prowadzenia
robót, zalecany minimalny czas przerw technologicznych, sposoby pielĊgnacji i ochrony
izolacji, jej wygląd, fakturĊ, gruboĞci warstw, sposoby ich áączenia oraz dopuszczalne
odchyáki wymiarowe ewentualnych Ğladów wygáadzania powierzchni itp.

W nastĊpnym wykáadzie mgr inĪ. Bartáomiej MonczyĔski przedstawiá „NajczĊĞciej
popeániane báĊdy projektowe i wykonawcze przy stosowaniu innowacyjnych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych”. Na wstĊpie okreĞliá on wady robót
izolacyjnych obiektu, jako niekorzystne wáaĞciwoĞci tegoĪ obiektu, utrudniające
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz obniĪające jego estetykĊ. Dzielą siĊ
one na: moĪliwe do usuniĊcia przy zastosowaniu wspóáczesnych technologii lub na takie,
których usunąü siĊ nie da. NieprawidáowoĞci te mogą wystąpiü juĪ na etapie
projektowania obiektu. Przyczynami báĊdów projektowych jest zazwyczaj
niekompetencja projektanta – nieznajomoĞü i nieposzanowanie praw fizyki, brak
wyobraĨni, czy niechĊü do samoksztaácenia – czytania norm, warunków technicznych lub
instrukcji itp. Natomiast przyczynami báĊdów wykonawczych są gáównie:
nieprzemyĞlane oszczĊdnoĞci, brak starannoĞci wykonywanych robót, nieprawidáowe
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wykonanie podáoĪa, brak opinii geotechnicznej, brak poáączeĔ miĊdzy róĪnymi rodzajami
izolacji, nieodpowiednia ochrona warstw izolacyjnych, áączenie materiaáów, które
oddziaáywują na siebie niekorzystnie, nieprawidáowo wykonana izolacja strefy cokoáowej
lub uszkodzenia izolacji wynikające z zastosowania niewáaĞciwych áączników
mechanicznych. Skutki powyĪszych báĊdów prelegent ukazaá na szeregu przykáadach:
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych powierzchniach Ğcian budynków.
Po zakoĔczeniu cyklu wykáadów nastąpiáa prezentacja firmy hydroizolacyjnej
SealEco. Prezes SealEco mgr inĪ. Karol Pawlak zaprezentowaá zgromadzonym gáówny
asortyment produktów firmy „Membrany SealEco EPDM – przykáad zaawansowanej
bariery przeciwwodnej”.
Kauczukowe membrany ukáadane są we wszystkich strefach klimatycznych na
dachach balastowanych, dachach zielonych, tarasach oraz zbiornikach wodnych.
Są trwaáe, odporne na warunki atmosferyczne, wodĊ, sáoĔce, róĪne zanieczyszczenia i nie
wymagają konserwacji przez co najmniej 50 lat. àączy siĊ je na gorąco (przez
wulkanizacjĊ) w miejscu instalacji lub montuje jako gotowe prefabrykaty.

Zaletą tej hydroizolacji jest moĪliwoĞü ukáadania jej w miejscach
o skomplikowanych ksztaátach lub trudno dostĊpnych.
Warunki podáoĪa, jego oddziaáywania mechaniczne oraz chemiczne decydują
o gruboĞci instalowanej membrany, które zachowują elastycznoĞü i trwaáoĞü
w temperaturach nawet od -40 do +120 st.C.
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Po wystąpieniu dyr. K. Pawlaka gáos zabraá Prezes CUTOB PZITB mgr inĪ.
Zbigniew Augustyniak, podziĊkowaá prelegentom za bardzo ciekawie przygotowane
i przedstawione tematy oraz podsumowaá obrady, a koĔcząc swoją wypowiedĨ poĪegnaá
wszystkich uczestników spotkania.
Opracowaáa: inĪ. Maria ĝwierczak
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SPRAWOZDANIE ze spotkania promocyjnego
firm HILTI i SCHIEDEL,
PoznaĔ, 13.05.2014 r.
Spotkanie to otworzyá Prezes CUTOB-u Zbigniew Augustyniak. Wygáosiá okolicznoĞciowe
przemówienie i powitaá zaproszonych goĞci, w tym: przedstawicieli Zarządu PZITB Oddziaáu
PoznaĔskiego P. ElĪbietĊ Stakun i P. Ryszarda Kahla, wykáadowców z Politechniki PoznaĔskiej
P. BarbarĊ Ksit i P. Marka KuiĔskiego, Prezesa Firmy ORGBUD-SERWIS z Poznania
P. RenatĊ Niemczyk, czáonka Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaáu
PoznaĔskiego P. Stanislawa Olszewskiego, wáaĞciciela OĞrodka SITR P. Zbigniewa Máodego,
szefa Komisji Projektowania przy PZITB P. Tadeusza Pawlaka, przedstawiciela poznaĔskich
przedsiĊbiorców budowlanych P. Jerzego Liska, Biegáego sądowego wspóápracującego
z CUTOB-em P. Mariana Racka, i innych.
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Po czĊĞci powitalnej rozpoczĊáa siĊ prezentacja produktów znanej na rynku
budowlanym firmy HILTI specjalizującej siĊ w tworzeniu zaawansowanych systemów
zamocowaĔ, którą poprowadziá jej przedstawiciel P. Adam Niepokój. Przedstawiá on
technikĊ kotwienia chemicznego Save Set polegającą na zastosowaniu najlepszych Īywic
typu HIT, specjalnie wyprofilowanych prĊtów HIT-Z i wierteá z systemem
automatycznego czyszczenia otworów.

System ten gwarantuje zachowanie zaprojektowanych parametrów przenoszonych
obciąĪeĔ przez kotwy, eliminuje báĊdy spowodowane nieprawidáowym czyszczeniem
wywierconego otworu, jest korzystny dla ochrony zdrowia pracowników (redukuje do
minimum tworzenie siĊ pyáu - pyá jest eliminowany w otworze podczas wiercenia),
a takĪe dziĊki oszczĊdnoĞci czasu poĞwiĊcanemu na czyszczenie otworów zwiĊksza,
nawet o 60%, wydajnoĞü pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu peánego bezpieczeĔstwa
i parametrów zamocowania zgodnych z zatwierdzającymi przepisami.
W kolejnym wystąpieniu P. Patryk Wawrzyniak, przedstawiciel firmy SCHIEDEL –
wiodącego producenta nowoczesnych systemów kominowych, zaprezentowaá
uczestnikom spotkania typy kompletnych systemów kominowych stosowanych
w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinnym.
Kominy te montuje siĊ z seryjnie produkowanych elementów prefabrykowanych,
a dopracowana konstrukcja i wysokogatunkowe materiaáy dają gwarancjĊ bezpiecznej
i trwaáej ich pracy. W budownictwie jednorodzinnym stosuje siĊ gáównie systemy: Rondo
(dla kominków na paliwo staáe, pozbawionych wilgoci, przy temp.spalin 200-400°C),
Rondo Plus, Rondo Plus Thermo i Pro Adwance (dla kominków i pieców na paliwo staáe,
odpor. na dziaáanie kondensatu, przy temp.spalin 60-600°C), Avant (dla kotáów
gazowych z zamkniĊtą komorą spalania, przy temp.spalin do 200°C), oraz Dual
(dwuciągowy, dla pieców na róĪne rodzaje paliwa i kotáów kondensacyjnych, przy
temp.spalin ciągu spalinowego do 200°C, a ciągu dymowego do 600°C), natomiast
w budownictwie wielorodzinnym dominują systemy: Quadro (dla kotáów gazowych
z zamkniĊtą komorą spalania, odporny na dziaáanie kondensatu i wysokich temperatur,
speániający wszystkie wymogi bezpieczeĔstwa p-poĪ,, przenikalnoĞci cieplnej i ochrony
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przed haáasem), oraz nowoczesny system Multi (dla kotáów gazowych kondensacyjnych –
do 10 kotáów, przy temp.spalin do 200°C, umoĪliwiający pracĊ kotáów bez koniecznoĞci
wykorzystywania powietrza pomieszczenia).

Na kanaáy z pustaków wentylacyjnych SCHIEDEL montowane są elem.
zwieĔczające - wywietrzniki grawitacyjne Bryza, wykorzystujące siáĊ wiatru dla
optymalnego ruchu powietrza w kanale, jak równieĪ nasady hybrydowe Fenko
z wentylatorem (gdy istnieje koniecznoĞü zwiĊkszenia ciągu), a do izolowania przejĞü rur
spalinowych i dymowych przez Ğciany budynków wykonanych z palnych materiaáów
stosowane są ksztaátki termoizolacyjne Ignis Protect.
Na zakoĔczenie swojego wystąpienia prelegent omówiá najczĊstsze báĊdy
wykonawcze przy budowie kominów, takie jak np.: niewáaĞciwy dobór systemu
kominowego do urządzenia grzewczego, brak koĔcowej rury, zabetonowanie stoĪka,
przybetonowanie trójnika spalin, czy niezachowanie wáaĞciwej odlegáoĞci od elementów
áatwopalnych budynku.
Po zakoĔczeniu obu ciekawych prezentacji prowadzący spotkanie mgr inĪ. Zbigniew
Augustyniak zainicjowaá krótką dyskusjĊ na temat obu prelekcji, a nastĊpnie zaprosiá
wszystkich uczestników na patio, gdzie przedstawiciele firm HILTI i SCHIEDEL
przedstawili w praktyczne swoje produkty: HILTI - wykonanie kotew chemicznych
w bloczkach z betonu komórkowego i pustaku ceramicznym, SCHIEDEL - zestawienie
elementów systemu kominowego i sprawdzenie trwaáoĞci rur.
Spotkanie zakoĔczono poczĊstunkiem w pobliskim lokalu „Szwejk”, po którym
nastąpiáo poĪegnanie i rozejĞcie siĊ jego uczestników.
Opracowaáa: Maria ĝwierczak
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CUTOB PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. wyjaĞnia
Prezes Centrum Usáug Techniczno Organizacyjnych
Budownictwa Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa w Poznaniu sp. z o.o. udziela odpowiedzi:
1.

Uprzejmie proszĊ o wyjaĞnienie pojĊcia „Ğwiatáo
drzwi”, czy jest to równowaĪne pojĊciu „Ğwiatáo
przejĞcia”?
OdpowiedĨ:
- Ğwiatáo przejĞcia jest to wymiar wewnĊtrzny miĊdzy
pionowymi
elementami
oĞcieĪnicy.
Na
drogach
ewakuacyjnych dodatkowo pomniejszamy ten wymiar
o szerokoĞü klamki, przy otwartych drzwiach (kąt otwarcia
drzwi 900) – taka jest interpretują przepisów p-poĪ. Wedáug warunków technicznych
wymiar ten moĪe mieü: 60, 70, 80, 90, a nawet 100 cm lub wiĊcej.
- Ğwiatáo drzwi jest to szerokoĞü skrzydáa wstawionego w otwór drzwiowy (Ss) lub wymiar
obrysu zewnĊtrznego oĞcieĪnicy, czyli szerokoĞü drzwi(Sz). Wymiar (Sz) jest róĪny dla
poszczególnych oĞcieĪnic i zaleĪy od technologii jaką stosuje dany zakáad stolarski.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z póĨniejszymi zmianami):
§ 9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary naleĪy rozumieü jako uzyskane
z uwzglĊdnieniem wykoĔczenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do
szerokoĞci drzwi - jako wymiary w Ğwietle oĞcieĪnicy.
§ 9. 2. GruboĞü skrzydáa drzwi po otwarciu nie moĪe pomniejszaü wymiaru
szerokoĞci otworu w Ğwietle oĞcieĪnicy.
2.

W zaáączeniu doáączam konkretny przykáad. Porównując zestawienie stolarki z rzutem
otworów w Ğcianie, podane wymiary są tej samej wielkoĞci co drzwi, jak to rozumieü?
OdpowiedĨ:
W zestawieniu stolarki jest zdanie: Drzwi po otwarciu muszą mieü w Ğwietle drzwi
nie mniej niĪ 90 cm. Zdanie to stoi w sprzecznoĞci z podanym wymiarem na rysunku
zestawienia stolarki 90 cm (Sz) – zdanie takie w projekcie jest nielogiczne.
Na rysunku technicznym (rzut) podany jest wymiar drzwi do pomieszczenia
higieniczno sanitarnego (80/200) co oznacza szerokoĞü drzwi 0,8 m i wysokoĞü drzwi
2 m w Ğwietle wewnĊtrznym oĞcieĪnicy – tzn. Ğwiatáo przejĞcia.
3.

Czy moĪna zamieszczaü odpowiedzi do specyfikacji w formacie .doc? (Tryb udzielenia
zamówienia: Konkurs ofert, nie objĊty ustawą Prawo zamówieĔ publicznych.)
OdpowiedĨ:
Nie jest to odpowiedĨ wiarygodna (CUTOB nie jest uprawniony do wykáadni ustawy
Prawo zamówieĔ publicznych). Ja bym nie kwestionowaá takiej moĪliwoĞci – dotyczy
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udzielania korespondencji w formacie .doc, chyba, Īe chodzi o zmanipulowanie tej
odpowiedzi, ale wtedy ma zastosowanie kodeks karny. JeĞli odbiorca nie posiada
programu .doc, to powinien otrzymaü odpowiedĨ w formacie otwartym i o tym fakcie
powinien poinformowaü zainteresowaną stronĊ postĊpowania przetargowego.
4.

W decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowĊ, jest zapis dotyczący budowy domu jednorodzinnego wraz z przydomową
oczyszczalnią Ğcieków. Czy inwestor, który zakupiá kompletną przydomową
oczyszczalniĊ Ğcieków skáadającą siĊ miĊdzy innymi ze zbiornika polietylenowego
3-komorowego z rurami rozsączającymi i chce ją wykonaü sam, czyli systemem
gospodarczym, musi powoáaü do odbioru i prawidáowoĞci wykonania oczyszczalni
osobĊ z uprawnieniami sanitarnymi, bo kierownik budowy ma uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane i pyta jakie dokumenty inwestor powinien záoĪyü przy
zgáoszeniu zakoĔczenia budynku z przydomową oczyszczalnią?
OdpowiedĨ:
Oczyszczalnie Ğcieków odbiera osoba z uprawnieniami konstrukcyjnymi w tym
przydomowe oczyszczalnie Ğcieków (jeĞli są wymienione w decyzji pozwolenia na
budowĊ), które posiadają zbiorniki Ğcieków.
JeĪeli przydomowa oczyszczalnia Ğcieków jest realizowana na zgáoszenie to odbiera
inwestor na wáasną odpowiedzialnoĞü. Ale moĪe do tego zatrudniü osobĊ posiadającą
stosowne uprawnienia.
Art. 60. ustawy Prawo budowlane stanowi: Inwestor, oddając do uĪytkowania obiekt
budowlany, przekazuje wáaĞcicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacjĊ budowy
i dokumentacjĊ powykonawczą. Przekazaniu podlegają równieĪ inne dokumenty i
decyzje dotyczące obiektu, a takĪe, w razie potrzeby, instrukcje obsáugi i eksploatacji:
obiektu, instalacji i urządzeĔ związanych z tym obiektem.
Przydomowe oczyszczalnie Ğcieków są urządzeniem budowlanym związanym
bezpoĞrednio z domem - czyli obiektem jakim jest dom jednorodzinny.
Art. 63. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi: WáaĞciciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany przechowywaü przez okres istnienia obiektu dokumenty,
o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uĪytkowania.
Art. 46. ustawy Prawo budowlane stanowi: Kierownik budowy (rozbiórki), a jeĪeli
jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywaü dokumenty stanowiące podstawĊ ich
wykonania, a takĪe oĞwiadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostĊpniaü te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organów.
Odpowiedzi udzieliá:
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
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STRZECHA
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznaĔskiego Oddziaáu PZITB
W dniu 12 lutego 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu, na którym omówiono:
- informacjĊ na temat sytuacji finansowej Oddziaáu na koniec stycznia 2014 r.,
- sprawy organizacyjne Oddziaáu.
W dniu 27 lutego 2014 r. odbyáo siĊ nadzwyczajne posiedzenie Prezydium
Zarządu z nastĊpującym porządkiem obrad:
- informacja o przebiegu i wyniku dziaáalnoĞci (powoáanego 12.02.2014 r. przez
Prezydium) Zespoáu ds. oceny stanu faktycznego wszystkich spraw prowadzonych
05.02.2014 r. przez Sekretarza Biura Oddziaáu,
- dyskusja nad ustaleniami zespoáu i podjĊcie decyzji w sprawie dalszych dziaáaĔ,
- informacja o moĪliwoĞci zatrudnienia osoby na stanowisko Sekretarza Biura,
- podjĊcie uchwaáy w sprawie zatrudnienia Sekretarza Biura,
- informacja o bieĪącej sytuacji finansowej Oddziaáu.
W dniu 12 marca 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu
z nastĊpującym programem:
- bieĪące sprawy finansowe Oddziaáu,
- omówienie bilansu i rachunku wyników Oddziaáu na 2013 r.,
- omówienie projektów uchwaá z posiedzenia Zarządu w dniu 12 marca 2014 r.,
- sprawy organizacyjne Oddziaáu.
W dniu 12 marca 2014 r., zaraz po posiedzeniu Prezydium, odbyáo siĊ zebranie
Zarządu Oddziaáu z nastĊpującym programem:
- sprawy finansowe Oddziaáu w 2014 r. (stan bieĪący),
- omówienie bilansu i rachunku wyników Oddziaáu na 2013 r.,
- informacja o badaniu bilansu i rachunku wyników przez KomisjĊ Rewizyjną Oddziaáu,
- podjĊcie uchwaáy zatwierdzającej sprawozdania bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2013 r.,
- podjĊcie uchwaáy w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2013 r. przez
CUTOB-PZITB na cele statutowe,
- przyjĊcie nowych czáonków,
- informacja o sprawach organizacyjnych Oddziaáu obowiązujących od 1 marca 2014 r.
W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziaáu,
na którym omówiono:
- sprawy finansowe Oddziaáu (bieĪące),
- sprawy związane z M.T.B. BUDMA 2014,
- sprawy organizacyjne Oddziaáu.
W dniu 14 maja 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu, na którym omówiono:
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sprawy finansowe Oddziaáu (bieĪące),
omówienie spraw związanych z dziaáalnoĞcią CUTOB w 2014 r.,
sprawy organizacyjne Oddziaáu.

DziaáalnoĞü szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjna
Wyjazd szkoleniowy Koáa nr 40 PZITB
Zarząd Koáa nr 40 wraz z sekcją budowlaną Wielkopolskiego Cechu Rzemiosá
Budowlanych zorganizowaá w dniu 5 kwietnia 2014 r. wyjazd szkoleniowo-turystycznorekreacyjny do Centrum Edukacji i Promocji Regionu Szymbark wraz z wytwórnią
produkcji domów drewnianych firmy DANMAR oraz Muzeum Ciesielstwa, najdáuĪszej
deski Ğwiata i domu na gáowie. Region Szymbarku znajduje siĊ na Kaszubach, wiĊc ze
wzglĊdu na odlegáoĞü z Poznania, wyjazd nastąpiá sprzed Domu Technika o godz. 6:30
w sobotĊ. Centrum Edukacji i Promocji powstaáo w 2003 r. i zajmuje siĊ gromadzeniem
i ochroną przed zapomnieniem budownictwa polskiego i kaszubskiego, miejscowego
rzemiosáa związanego z przerobem drewna, narzĊdzi i sprzĊtu, obiektów związanych
z historią Polski i Kaszub, tradycji i kultury narodowej, zbiorem dokumentów
i metaterialnych przedmiotów pamiĊci dziejów, szczególnie ostatnich trzech wieków.

Podczas zwiedzania firmy DANMAR, produkującej domy drewniane szkieletowe
i z bali obtaczanych, dowiedzieliĞmy siĊ, Īe firma dziaáa juĪ 20 lat na rynku polskim
i europejskim i 30% eksportuje m.in. do krajów skandynawskich. DANMAR posiada
oddziaáy w kilku miastach w kraju, równieĪ w Poznaniu.
Najciekawszym punktem programu wyjazdu byáo zwiedzanie z przewodnikiem
obiektów muzealnych Centrum Edukacji i Promocji Szymbarku:
- Statua ĝwiĊtowida Kaszuba z czterema róĪnymi postaciami,
- najdáuĪsza deska Ğwiata z daglezji 120 letniej o dáugoĞci 46,53 m (wpisana do KsiĊgi
Rekordów Guinnessa),
- stóá noblisty im. Lecha WaáĊsy na 200 osób, wagi 6 ton,
- dom Sybiraka, zbudowany 240 lat temu, zamieszkiwany przez Polaków na Syberii –
sprowadzony do Polski, jechaá 3 miesiące i 160 kontroli,
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- sowiecki àagier – rekonstrukcja domu i wieĪy straĪniczej wraz z nazwami miejsc
zsyáek i masowych morderstw Polaków (20 tabliczek nazwami tych miejsc),
- pomnik niedĨwiadka „Wojtka” Īoánierza 2 korpusu gen. Andersa,
- dom polski z Adampola,
- dom trapera kaszubskiego z Kanady (2 chaty 160 letnie, które rząd Kanady dawaá
kaĪdemu osadnikowi),
- bunkier „Gryfa Pomorskiego” – replika z czasów II Wojny ĝwiatowej,
- pomnik „Rozdarte Serce Gryfowca”,

- kaplica JednoĞci Narodowej, gdzie spotykają siĊ co roku Sybiracy,
- dom do góry nogami, postawiony na dachu, a wchodzi siĊ do niego przez okno szczytowe,
a spaceruje po suficie, przenosi siĊ czáowiek do czasów PRL-u. Budynek ma symbolizowaü
tamte czasy, kiedy wszystko byáo na odwrót, a wystaw w Ğrodku zostaáą poĞwiĊcona
zagroĪeniom wywracającym „do góry nogami” nas uporządkowany Ğwiat,
- najwiĊkszy komercyjny fortepian Ğwiata, waĪący 1820 kg wykonany w 200 rocznicĊ
urodzin Chopina.
Na terenie Centrum znajduje siĊ równieĪ Muzeum Ciesielstwa, gdzie zgromadzono
2.300 historycznych eksponatów związanych z obróbką drewna: Dwór Solina – replika
300-letniego dworku; kaszubskie nuty – drewniana tablica z 22 rysunkami z podpisami
po kaszubsku; Browar produkujący 9 gatunkó1) piwa kaszubskiego oraz wiele innych
obiektów, historycznych pamiątek i ciekawostek. Znajduje siĊ tu równieĪ kilka punktów
gastronomicznych z pamiątkami regionalnymi, piwem, wĊdlinami i pieczywem. Peáni
wraĪeĔ, zadowoleni z udanej wycieczki i obejrzenia ciekawych obiektów przy dobrej
pogodzie, udaliĞmy siĊ w drogĊ powrotną do Poznania.
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Terminy posiedzeĔ Zarządu i Prezydium Zarządu
Oddziaáu poznaĔskiego PZITB w 2014 r.
w Domu Technika
1.

2.

Posiedzenia Zarządu – godz. 17:30 sala 118
- 12.03.2014 r.
- 11.06.2014 r.
- 10.09.2014 r.
- 10.12.2014 r.
Posiedzenia Prezydium Zarządu – godz. 17:00 pok. 311
- 15.01.2014 r.
- 12.02.2014 r.
- 12.03.2014 r.
- 09.04.2014 r.
- 14.05.2014 r.
- 11.06.2014 r.
- 09.07.2014 r.
- 13.08.2014 r.
- 10.09.2014 r.
- 08.10.2014 r.
- 12.11.2014 r.
- 10.12.2014 r.

Stowarzyszenie „RYBAKI 17”
Absolwentów Technikum Budowlanego
im. Gen. Wáadysáawa Andersa
w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1 w Poznaniu
Z inicjatywy starszych absolwentów, przy peánym poparciu dyrektora szkoáy, na
zebraniu zaáoĪycielskim w dniu 19 maja 2011 r. zostaáo powoáane Stowarzyszenie
„RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. Wáadysáawa Andersa
w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1 w Poznaniu.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia „RYBAKI 17” zostaá Pan Bogdan Olejniczak.
Po jego Ğmierci, w dniu 26 lutego 2014 r. zwoáano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Czáonków, na którym wybrano nowe wáadze, przedstawiające siĊ nastĊpująco:
Zarząd:
prezes
Marek WrzesiĔski
wiceprezes
Tomasz Spychaáa
sekretarz
Maria ĝwierczak
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Komisja Rewizyjna:
przewodniczący
z-ca przewodniczącego
sekretarz
czáonkowie
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ElĪbieta Stakun
Maria Maciejewska
Alojzy Szelejewski
Tomasz Wiatr

Zbigniew Augustyniak
Hieronim Báaszczyk
Leszek Rutkowski
Mirosáawa Kowalczyk
Jerzy Lisewski
Gáówne cele Stowarzyszenia „RYBAKI 17”:
- pomoc Szkole w realizacji zadaĔ dydaktycznych i naukowych (pisma do MEN,
wspóápraca z redakcjami czasopism budowlanych, Wydziaáem OĞwiaty w Poznaniu,
z dyrektorami pozostaáych szkóá budowlanych w Poznaniu, producentami
i dystrybutorami materiaáów budowlanych. itp.),
- propagowanie i szerzenie wiedzy o historii Szkoáy i jej wybitnych absolwentach (m.in.
prof. Jan Rakowicz, pierwszy dyrektor POLSKIEJ SZKOàY),
- nawiązanie wspóápracy ze szkoáami podobnego typu za zagranicą,
- pomoc uczniom wymagającym wsparcia, udziaá uczniów I klasy o specjalnoĞci
Technik renowacji elementów architektury w corocznej wrzeĞniowej Konferencji
w Waáczu),
- planowany wspóáudziaá w przygotowaniu uroczystoĞci związanych ze 100-leciem
Szkoáy (01.04.2019 r.) - odrestaurowanie nagrobka prof. Jana Rakowicza na
PoznaĔskiej Skaáce; pomnik / tablica / popiersie upamiĊtniające prof. Jana Rakowicza
na skwerze przyszkolnym; kontakt z Jerzym Rakowiczem z Warszawy - wnukiem prof.
Jana Rakowicza).
Terminarz spotkaĔ:
PrzewaĪnie ostatnia Ğroda kaĪdego miesiąca (terminarz do wglądu na tablicach
informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szkoáy).
Miejsce spotkaĔ:
Zespóá Szkóá Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, sala 101.
Kontakt:
Stowarzyszenie „Rybaki 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. Wáadysáawa
Andersa w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1, 61 - 883 PoznaĔ, ul. Rybaki 17.
Peáne informacje dostĊpne są na stronie internetowej szkoáy: www.zsb1.poznan.pl
w zakáadce „Stowarzyszenie RYBAKI 17”
Apelujemy do wszystkich chĊtnych i przychylnych nam ludzi (szczególnie do
absolwentów Szkoáy) o zbieranie i dostarczanie do Stowarzyszenia: pamiątek, zdjĊü,
dokumentów, wspomnieĔ związanych z edukacją w szkole oraz naszymi
profesorami.
BĊdziemy równieĪ bardzo wdziĊczni za wszelkie wnioski, uwagi i propozycje
wspóápracy ze Stowarzyszeniem na rzecz szkoáy - NASZEJ SZKOàY.
Zarząd Stowarzyszenia
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PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA
Nowe przepisy, ustawy, rozporządzenia, uchwaáy
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca
2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2013 r. poz. 1009).
Obwieszczenie zawiera wykazy opublikowanych Polskich Norm wedáug stanu na
dzieĔ 30 czerwca 2013 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane.
Zaáącznik nr 4 do obwieszczenia zawiera wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą
budowlaną 89/106/EWG wdroĪoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póĨn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie
budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energiĊ elektryczną lub ciepáo
z odnawialnych Ĩródeá energii (Dz.U. z 2013 r. poz. 1599).
Związane jest to z przyjĊciem przez KomisjĊ Europejską w dniu 28 czerwca 2013 r.
wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.Urz. UE C 209 z dnia
23 lipca 2013 r., s. 1), dających moĪliwoĞü przedáuĪenia obowiązywania do dnia
30 czerwca 2014 r. obecnych programów pomocowych na lata 2007-2013, na podstawie
których jest udzielana pomoc regionalna.
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieĔ
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473).
Zdefiniowane zostaáo pojĊcie „umowy o podwykonawstwo”. Rozszerzono katalog
informacji zamieszczanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o informacje
dotyczące zasad, wymagaĔ i warunków w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający
bĊdzie mógá zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcĊ kluczowych
czĊĞci zamówienia na roboty budowlane lub usáugi albo prac związanych
z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia na dostawy. Ponadto
zamawiający bĊdzie posiadaá uprawnienie do Īądania od wykonawcy wskazania czĊĞci
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyü podwykonawcy.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie
zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013 r. poz. 1530).
Akt prawny okreĞla informacje, jakie powinny byü zawarte w rocznym
sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych, przekazywanym przez
zamawiającego Prezesowi UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie:
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1665).
Rozporządzenie przedáuĪa okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz.U. Nr 214, poz. 1661) do dnia 30 czerwca 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1551).
Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązujących
obecnie przepisów prawa krajowego i unijnego, harmonizacja zbiorów danych ewidencji
gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, zawartymi w bazach danych, o których
mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póĨn. zm.), oraz
ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji
gruntów i budynków. W nowelizowanym rozporządzeniu zmodyfikowano definicje pojĊü
„osoba” i „budynek” oraz dodano definicje nowych pojĊü: „baza danych ewidencyjnych”,
„granica dziaáki ewidencyjnej”, „izba”, „kondygnacja”, „kondygnacja nadziemna” oraz
„kondygnacja podziemna”.
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
szczegóáowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele
z zakresu ochrony Ğrodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1667).
Nowe rozporządzenie umoĪliwia udzielanie przedsiĊbiorcom regionalnej pomocy
publicznej na cele z zakresu ochrony Ğrodowiska ze Ğrodków pozostających w dyspozycji
Narodowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich
funduszy ochrony Ğrodowiska i gospodarki wodnej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r.
do dnia 30 czerwca 2014 r. Akt prawny zawiera listĊ inwestycji z zakresu ochrony
Ğrodowiska, na które moĪe byü przyznana pomoc, oraz okreĞla formy pomocy.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
Ğredniego kursu záotego w stosunku do euro stanowiącego podstawĊ przeliczania
wartoĞci zamówieĔ publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692).
Prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póĨn. zm.), okreĞla, Īe
Ğredni kurs záotego w stosunku do euro stanowiący podstawĊ przeliczania wartoĞci
zamówieĔ publicznych wynosi 4,2249.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiĊbiorcom
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dziaáającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej na
terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1727).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
kwot wartoĞci zamówieĔ oraz konkursów, od których jest uzaleĪniony obowiązek
przekazywania ogáoszeĔ UrzĊdowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1735).
Rozporządzenie, które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póĨn. zm.), okreĞla
kwoty wartoĞci zamówieĔ (dla dostaw lub usáug oraz dla robót budowlanych) oraz
konkursów, od których uzaleĪniony jest obowiązek przekazywania ogáoszeĔ UrzĊdowi
Publikacji Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokoĞci stawek opáat za zajĊcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad (Dz.U. z 2014 r. poz. 5).
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 40).
Ustawa zastĊpuje ustawĊ z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziaákowych
(Dz.U. Nr 169, poz. 1419 z póĨn. zm.), której niekonstytucyjnoĞü 24 przepisów stwierdziá
Trybunaá Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/2010). Ustawa
okreĞla nowe zasady zakáadania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów
dziaákowych, prawa i obowiązki dziaákowców, zasady ich zrzeszania siĊ oraz zadania
organizacji dziaákowców. Akt prawny wprowadza nową formĊ organizacji dziaákowców stowarzyszenia ogrodowe, do których bĊdą miaáy odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z póĨn. zm.).
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadza zmiany w innych obowiązujących
ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409). Zmiana ustawy - Prawo budowlane dotyczy art. 29 ust. 1 pkt 4,
który zawieraá zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowĊ (wymagane
zgáoszenie) altan i obiektów gospodarczych na dziaákach w rodzinnych ogrodach
dziaákowych, wiąĪąc je m.in. z powierzchnią zabudowy altan i obiektów gospodarczych
oraz miejscem poáoĪenia dziaáki (miasto - poza granicami miasta). W wyniku nowelizacji
zwolnienie dotyczy altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2
oraz wysokoĞci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach páaskich,
znajdujących siĊ na dziaákach w rodzinnych ogrodach dziaákowych, niezaleĪnie od
miejsca ich poáoĪenia.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 wrzeĞnia 2013 r. w sprawie
ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad
páatnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 45).
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Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ĩywnoĞciowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ĩywnoĞciowej z dnia 7 paĨdziernika 1997 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaü budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Obwieszczenie Ministra ĝrodowiska z dnia 15 paĨdziernika 2013 r. w sprawie
ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra ĝrodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Ğrodowiska
(Dz.U. z 2014 r. poz. 47).
Ustawa nowelizuje art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Ğrodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z póĨn. zm.) okreĞlający podziaá dochodów
z tytuáu opáat i kar za skáadowanie i magazynowanie odpadów. Zmiana powyĪszego
przepisu polega na skreĞleniu zapisu, zgodnie z którym w przypadku gminy naleĪącej do
związku miĊdzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami,
wpáywy naleĪne gminie stanowiáy wyáączny dochód budĪetu tego związku
miĊdzygminnego i byáy przeznaczone na jego cele statutowe.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie
zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku poĪaru, który miaá miejsce
w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowoĞci Janków Przygodzki w gminie
Przygodzice (Dz.U. z 2014 r. poz. 149).
Zgodnie z rozporządzeniem szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych okreĞlone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 z póĨn. zm.) mają
zastosowanie do obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
poĪaru, który miaá miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowoĞci Janków
Przygodzki. Niniejsze rozporządzenie bĊdzie obowiązywaáo do dnia 31 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia
2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 110).
Rozporządzenie okreĞla warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na badania
archeologiczne prowadzone ze wzglĊdu na planowane albo realizowane:
roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub
objĊtym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleĔ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym siĊ w wojewódzkiej ewidencji
zabytków.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów
urządzeĔ technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni
jądrowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 111).
Akt prawny okreĞla rodzaje urządzeĔ technicznych lub urządzeĔ mogących
stwarzaü, inne niĪ okreĞlone w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym, zagroĪenia dla
Īycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Ğrodowiska, podlegające dozorowi
technicznemu w elektrowni jądrowej.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 186).
Zmiany dotyczą § 140 rozporządzenia, który okreĞla warunki, jakim powinna
odpowiadaü infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą.
Doprecyzowano, Īe infrastruktura ta nie moĪe wpáywaü negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie uprawnieĔ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U.
z 2014 r. poz. 176).
Rozporządzenie okreĞla sposób, tryb i szczegóáowe warunki nadawania uprawnieĔ
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz dziaáania komisji kwalifikacyjnej do
spraw uprawnieĔ zawodowych, a takĪe wysokoĞü opáaty za postĊpowanie kwalifikacyjne
oraz wysokoĞü wynagrodzenia przewodniczącego i czáonków komisji kwalifikacyjnej.
Niniejsze rozporządzenie zastĊpuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 143, poz. 1396).
Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2014 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom
w Ğrodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. poz. 210).
Ustawa okreĞla zasady odpowiedzialnoĞci za zapobieganie szkodom w Ğrodowisku
i naprawĊ szkód w Ğrodowisku.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 paĨdziernika
2013 r. w sprawie warunków udostĊpniania deklaracji wáaĞciwoĞci uĪytkowych
wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.Urz. UE L 52 z 21.02.2014, s. 1).
W celu zapewnienia áatwej identyfikacji formularza elektronicznego deklaracji
wáaĞciwoĞci uĪytkowych odpowiadającej danemu wyrobowi producenci zobowiązani są
zapewniü powiązanie kaĪdego pojedynczego wyrobu lub partii tego samego wyrobu,
które wprowadzają do obrotu, z daną deklaracją wáaĞciwoĞci uĪytkowych przez
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu oraz ustawy
o gospodarce nieruchomoĞciami.
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Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących
zapewniających uzyskanie moĪliwoĞci przesyáu gazu z terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w ĝwinoujĞciu do wszystkich regionów Polski, a takĪe
w ramach korytarza Póánoc - Poáudnie przez poáudniową granicĊ Polski do sąsiednich
Czech i Sáowacji i stworzenie spójnego systemu gazociągów.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usáug telekomunikacyjnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 276).
Niniejsze rozporządzenie zastĊpuje rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych
i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą
infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi
zapewniającymi lub umoĪliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostĊpu do
internetu oraz budynkami umoĪliwiającymi kolokacjĊ (Dz.U. Nr 46, poz. 238), które
utraciáo moc prawną z dniem wejĞcia w Īycie ustawy z dnia 12 paĨdziernika 2012 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony Ğrodowiska oraz
niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy ma na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaáywania instalacji
przemysáowych na Ğrodowisko poprzez skuteczniejsze zapobieganie i ograniczanie emisji
zanieczyszczeĔ. Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia
dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysáowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola) (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 17).
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze Ğrodowiska
oraz o wysokoĞci naleĪnych opáat (Dz.U. z 2014 r. poz. 274).
Rozporządzenie zastĊpuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra ĝrodowiska
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze Ğrodowiska oraz o wysokoĞci naleĪnych opáat i sposobu
przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U. Nr 97, poz. 816).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 286).
Rozporządzenie zastĊpuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru
infrastruktury kolejowej (Dz.U. poz. 1055). Nowe rozporządzenie wykonuje decyzjĊ
wykonawczą Komisji 2011/633/UE z dnia 15 wrzeĞnia 2011 r. w sprawie wspólnych
specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.Urz. U.E. L 256 z 01.10.2011, s. 1),
która zakáada stworzenie krajowego rejestru infrastruktury w kaĪdym z paĔstw
czáonkowskich Unii Europejskiej.
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Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowĊ, budowĊ
lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie nadawania uprawnieĔ zawodowych w zakresie szacowania nieruchomoĞci
(Dz.U. z 2014 r. poz. 328).
Nowe rozporządzenie, uwzglĊdniając rozwiązania przyjĊte w ustawie z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(Dz.U. z 2013 r. poz. 829), wprowadza uáatwienia w procedurze uzyskiwania uprawnieĔ
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomoĞci. Skrócono czas trwania praktyki
zawodowej (z co najmniej 12 miesiĊcy do co najmniej 6 miesiĊcy), zmieniono program
odbywania praktyk zawodowych, uproszczono postĊpowanie kwalifikacyjne.
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
30 paĨdziernika 2013 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz.U. z 2014 r. poz. 399).
Ustawa o uáatwieniu dostĊpu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych. Zostaáa przyjĊta przez Sejm 4 kwietnia 2014 r.
Ustawa wprowadza regulacje, które mają na celu uáatwienie dostĊpu miĊdzy innymi
do zawodów architekta, inĪyniera budownictwa i urbanisty. Do najwaĪniejszych zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z póĨn. zm.), które dotyczą zawodów architekta i inĪyniera budownictwa,
naleĪą:
- zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwenta studiów wyĪszych
prowadzonych na podstawie umowy, zawartej miĊdzy uczelnią a wáaĞciwym organem
samorządu zawodowego, w zakresie odpowiadającym programowi ksztaácenia
opracowanemu z udziaáem organu samorządu zawodowego,
- moĪliwoĞü przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoĞci áącznie,
- skrócenie wymiaru praktyki zawodowej,
- moĪliwoĞü uznania praktyki studenckiej za czĊĞü lub caáoĞü praktyki zawodowej,
- wprowadzenie instytucji „patrona” oraz moĪliwoĞci odbycia rocznej praktyki
projektowej pod jego opieką.
Ustawa zostaáa przekazana do Senatu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu
instalacji innych niĪ wytwarzające energiĊ elektryczną, objĊtych systemem handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym
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rozpoczynającym siĊ od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą
uprawnieĔ do emisji (Dz.U. z 2014 r. poz. 439).
Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 31 marca 2014 r. okreĞliáa wykaz instalacji
innych niĪ wytwarzające energiĊ elektryczną, objĊtych systemem handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym siĊ od dnia
1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnieĔ do emisji. Z kolei wykaz
instalacji wytwarzających energiĊ elektryczną objĊtych systemem handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych zostaá okreĞlony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energiĊ elektryczną,
objĊtych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie
rozliczeniowym rozpoczynającym siĊ od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im
liczbą uprawnieĔ do emisji (Dz.U. z 2014 r. poz. 472), które weszáo w Īycie z dniem
11 kwietnia 2014 r.
Projekt ustawy o odnawialnych Ĩródáach energii, przedáoĪony przez Ministra
Gospodarki. Rada Ministrów przyjĊáa 8 kwietnia 2014 r.
Projekt ma na celu zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa energetycznego i ochrony
Ğrodowiska oraz racjonalne i efektywne wykorzystywanie odnawialnych Ĩródeá energii.
Ustawa ma zapewniü uzyskanie co najmniej 15-procentowego udziaáu energii ze Ĩródeá
odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto w 2020 r.
Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wymagaĔ w zakresie odlegáoĞci i warunków dopuszczających usytuowanie drzew
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych
w sąsiedztwie linii kolejowej, a takĪe sposobu urządzania i utrzymywania zasáon
odĞnieĪnych oraz pasów przeciwpoĪarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 403).
Zmiana polega na wydáuĪeniu z 12 miesiĊcy do 3 lat terminu dostosowania pasów
przeciwpoĪarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony jest ruch
kolejowy, do wymogów okreĞlonych rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. Pasy przeciwpoĪarowe
powinny byü urządzane i utrzymywane jako jedna równolegáa do linii kolejowej bruzda
o szerokoĞci co najmniej 4 m usytuowana w odlegáoĞci od 2 m do 5 m od dolnej krawĊdzi
nasypu lub górnej krawĊdzi przekopu linii kolejowej, a w razie wystĊpowania rowów
bocznych - od zewnĊtrznej krawĊdzi tych rowów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
wysokoĞci opáat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedáuĪenie waĪnoĞci
certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii
(Dz.U. z 2014 r. poz. 425).
Akt prawny okreĞla wysokoĞü opáat za:
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- przeprowadzenie egzaminów dla instalatorów ubiegających siĊ o wydanie certyfikatu
potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego
rodzaju odnawialnego Ĩródáa energii;
- wydanie i przedáuĪenie waĪnoĞci certyfikatów;
- udzielenie akredytacji dla organizatorów szkoleĔ w zakresie odnawialnych Ĩródeá
energii.

Ze strony internetowej
Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/
Komunikat Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do wáaĞcicieli i zarządców obiektów budowlanych
o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam wáaĞcicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy
przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do
31 maja (natomiast kontrola przed okresem zimowym powinna zostaü wykonana do
30 listopada) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z póĨn. zm.).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku,
budowli i instalacji naraĪonych na szkodliwe wpáywy atmosferyczne i niszczące dziaáania
czynników wystĊpujących podczas uĪytkowania obiektu; instalacji i urządzeĔ sáuĪących
ochronie Ğrodowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywaü – na zlecenie wáaĞciciela lub zarządcy –
osoby posiadające wáaĞciwe kwalifikacje, czyli legitymujące siĊ uprawnieniami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnoĞci. KontrolĊ przewodów kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywaü równieĪ osoby posiadające
kwalifikacje mistrza w rzemioĞle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwáocznie wysáaü zawiadomienie
o przeprowadzonej kontroli do wáaĞciwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidáowoĞci osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesáaü
do nadzoru budowlanego kopiĊ protokoáu kontroli. Natomiast wáaĞciciel, zarządca lub
uĪytkownik powinien natychmiast usunąü uszkodzenia lub uzupeániü braki, które
mogáyby spowodowaü zagroĪenie Īycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeĔstwa mienia lub
Ğrodowiska, a w szczególnoĞci katastrofĊ budowlaną, poĪar, wybuch, poraĪenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Robert DziwiĔski - Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Warszawa, kwiecieĔ 2014 r.
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Komunikat Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do wáaĞcicieli i zarządców placów zabaw
Przypominam wáaĞcicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciąĪącym na
nich ustawowym obowiązku zapewnienia staáego bezpieczeĔstwa uĪytkowania placów
zabaw i innych miejsc sáuĪących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla maáych
dzieci. Obowiązek utrzymania w naleĪytym stanie technicznym oraz zapewnienia
bezpiecznego uĪytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane wáaĞciciele i zarządcy obiektów
budowlanych są obowiązani do utrzymywania i uĪytkowania obiektów zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany naleĪy uĪytkowaü
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Ğrodowiska oraz
utrzymywaü w naleĪytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do
nadmiernego pogorszenia jego wáaĞciwoĞci uĪytkowych i sprawnoĞci technicznej).
Zwracam uwagĊ, Īe zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są
równieĪ obiekty maáej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach
rekreacji, m. in. piaskownice, huĞtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia
wspinaczkowe, zjeĪdĪalnie.
WáaĞciciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w naleĪytym stanie
technicznym, co wiąĪe siĊ z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania
bieĪącej kontroli pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa uĪytkowania.
Przypominam takĪe, Īe zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie
speánia okreĞlonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w naleĪytym
stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeĔstwa uĪytkowania obiektu budowlanego
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do roku.
Natomiast szczegóáowe wymagania stawiane urządzeniom sáuĪącym rekreacji
na placach zabaw, sposoby montaĪu zapewniające bezpieczne ich uĪytkowanie znajdują
siĊ w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 WyposaĪenie placów zabaw
i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 WyposaĪenie placów zabaw i nawierzchnie –
CzĊĞü 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeĔstwa i metody badaĔ huĞtawek oraz PN-EN
1176-7:2009 WyposaĪenie placów zabaw i nawierzchnie – CzĊĞü 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Robert DziewiĔski, Warszawa, kwiecieĔ 2014 r.

Katastrofy budowlane w 2013 roku
(wyciąg z Raportu GUNB, dostĊpnego na stronie internetowej)
W 2013 roku zarejestrowano 258 katastrof budowlanych, tj. o 168 katastrof mniej
niĪ w 2012 r., o 390 mniej niĪ w 2011 r. i o 473 katastrofy mniej niĪ w 2010 r. W sumie
w latach 1995-2013 w Polsce miaáo miejsce 6 159 katastrof budowlanych (co stanowi
Ğrednią wynoszącą 324 katastrofy rocznie). W 2013 r. 19 katastrof (7,4% ogólnej liczby
katastrof) nastąpiáo podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym 4 w trakcie budowy
obiektu i 4 podczas rozbiórki caáego obiektu oraz 11 podczas prowadzenia robót
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budowlanych w istniejącym obiekcie – podczas rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
remontu.
W obiektach budowlanych, w których nie prowadzono robót budowlanych miaáo
miejsce 239 katastrof (92,6% ogólnej liczby katastrof), w tym:
- 212 (82,2% ogólnej liczby katastrof) katastrof nastąpiáo w obiektach uĪytkowanych,
- 27 (10,5% ogólnej liczby katastrof) katastrof nastąpiáo w obiektach budowlanych
wyáączonych z uĪytkowania na podstawie decyzji administracyjnej.
Z analizy katastrof budowlanych, które wydarzyáy siĊ w 2013 r. wynika,
Īe katastrofą objĊte byáy nastĊpujące elementy obiektów budowlanych:
- w 225 przypadkach pionowe elementy konstrukcyjne – 87,2% katastrof,
- w 183 przypadkach konstrukcja dachu – 71% katastrof,
- w 109 przypadkach konstrukcje stropów – 42,2% katastrof,
- w 55 przypadkach pozostaáe elementy obiektu – 21,3% katastrof.
Z danych wynika takĪe, Īe katastrofą objĊte byáy 24 (9,3% katastrof) obiekty, takie
jak mosty, wiadukty, drogi, waáy, zapory, Ğluzy, jazy, sieci oraz 1 rusztowanie
i 1 urządzenie formujące. W 2013 r. katastrofom budowlanym ulegáy obiekty:
- mieszkalne – 101 katastrof (39,1% wszystkich katastrof),
- gospodarcze i inwentarskie – 94 katastrofy (36,4% wszystkich katastrof),
- przemysáowe – 13 katastrof (5% wszystkich katastrof),
- uĪytecznoĞci publicznej – 12 katastrof (4,7% wszystkich katastrof),
- magazynowe – 7 katastrof,
- rekreacji indywidualnej – 1 katastrofa,
- inne – 30 katastrof (11,6% wszystkich katastrof).
W 45 katastrofach, które miaáy miejsce w 2013 r. poszkodowanych zostaáo 86 osób,
w tym 21 osób poniosáo Ğmierü (w 17 katastrofach), a 65 osób zostaáo rannych.
Z dotychczasowych ustaleĔ wynika, Īe zidentyfikowano 70 báĊdów eksploatacyjnych
związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, które staáy siĊ przyczyną katastrof.
WĞród nich naleĪy wymieniü 42 przypadki polegające na doprowadzeniu obiektu
budowlanego do záego stanu technicznego, 16 wynikających z nieprzeprowadzenia
kontroli obiektu, 4 miaáy związek z niepodjĊciem przez wáaĞciciela lub zarządcĊ dziaáaĔ
wynikających z opracowaĔ technicznych lub wyników kontroli. W jednym przypadku
katastrofa byáa spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem uĪytkowaniem obiektu,
w jednym przypadku takĪe byáa skutkiem nieprawidáowego przeprowadzenia kontroli
obiektu budowlanego.
W jednym przypadku za przyczynĊ katastrofy zostaáy uznane báĊdy popeánione
podczas opracowania dokumentacji projektowej, m.in. báĊdne przyjĊcie obciąĪeĔ,
schematów statycznych, rozwiązaĔ materiaáowych oraz báĊdy w obliczeniach
rachunkowych.
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ARTYKUàY PROBLEMOWE
Jak wylano dziecko z kąpielą
W dniu 4 lutego 2014 roku opublikowano wersjĊ 6.2 projektu ustawy o odnawialnych
Ĩródáach energii (OZE). Zadaniem ustawy miaáo byü zaproponowanie systemu wsparcia dla
budowy odnawialnych Ĩródeá energii w Polsce oraz zasad ich rozliczania.
Czytając wprost tytuá ustawy wydawaáoby siĊ, Īe jej zadaniem jest wspieranie rozwoju
OZE, zwáaszcza prosumenckich. Na jej zapisy czeka z niecierpliwoĞcią tysiące polskich
odbiorców energii elektrycznej, którym od kilku lat konsekwentnie mówi siĊ, Īe dziĊki
wdraĪanemu w Polsce ogromnym nakáadem siá i Ğrodków smart metering, bĊdą mogli
zmieniü siĊ z biernych konsumentów energii elektrycznej w aktywnych prosumentów,
którzy nie tylko bĊdą mogli zarządzaü swoim zuĪyciem energii, ale takĪe samemu
produkowaü energiĊ elektryczną na wáasne potrzeby, a jej nadwyĪki sprzedawaü do sieci.
Na ustawĊ czeka z niecierpliwoĞcią takĪe energetyka zawodowa, zwáaszcza
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), aby dowiedzieü siĊ, w jaki sposób
energia produkowana w przydomowych mikroinstalacjach OZE ma byü rozliczana.
Opublikowany w dniu 4 lutego 2014 roku nowy projekt ustawy o OZE zawiera
rzeczywiĞcie takie mechanizmy wsparcia i metody rozliczania energii. Jednak niestety
inne, niĪ oczekiwania wszystkich: i potencjalnych prosumentów, i OSD. W projekcie
znalazáy siĊ bowiem dwa niezwykle kontrowersyjne zapisy: cena energii z mikroĨródeá
ma wynosiü 80% Ğredniej ceny sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
(w roku 2012 Ğrednia cena wynosiáa 201,36 zá/MWh), a energia wyprodukowana
w mikroĨródáach ma byü rozliczana metodą salda (net metering) w okresach póárocznych.
Takie zapisy zawarte w projekcie ustawy są nie do zaakceptowania zarówno przez
potencjalnych prosumentów, jak i energetykĊ zawodową. Co najdziwniejsze, są one szkodliwe
takĪe dla budĪetu PaĔstwa, poprzez znaczące obniĪenie przychodów z tytuáu podatku VAT
i akcyzy za sprzedaną energiĊ. W kilku poniĪszych akapitach spróbujĊ przedstawiü wpáyw
zaproponowanych rozwiązaĔ na prosumentów, OSD oraz skarb paĔstwa.
Jak we wszystkich obliczeniach, bardzo waĪne jest przyjĊcie odpowiednich wartoĞci
wyjĞciowych, w tym przypadku potencjaáu przyrostu mocy wytwórczych
w mikroĨródáach OZE. Na potrzeby niniejszej analizy przyjĊto rozwój mocy
wytwórczych mikroĨródeá na poziomie podobnym do obserwowanego w Wielkiej
Brytanii, gdzie po 4 latach intensywnego rozwoju OZE jest w nie wyposaĪonych
500.000 domów. PoniewaĪ Wielka Brytania liczy 60 mln. mieszkaĔców, bezpieczne dla
Polski bĊdzie zaáoĪenie, Īe w skali roku przyrost iloĞciowy mikroĨródeá OZE wyniesie
maksymalnie 100.000.
Drugim, niezwykle trudnym zaáoĪeniem, jest przyjĊcie jednostkowej wielkoĞci
mikroĨródáa w Polsce. Patrząc na zapisy projektu ustawy o OZE, gdzie cena energii
wyprodukowanej w mikroĨródáach jest bardzo niska, bezpiecznie bĊdzie zaáoĪyü,
iĪ powstawaü bĊdą mikroĨródáa o mocach, pozwalających zaspokoiü wáasne potrzeby
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prosumenta. Jednak poniewaĪ na budowĊ przydomowych instalacji OZE áatwiej jest
pozwoliü sobie wáaĞcicielom domów jednorodzinnych (mają do dyspozycji dach budynku
lub dziaákĊ, na ogóá mają takĪe wiĊksze moĪliwoĞci finansowe i jednoczeĞnie wiĊksze
zuĪycie energii), na potrzeby dalszych obliczeĔ zaáoĪymy tutaj jednostkową moc
mikroĨródáa o wartoĞci 5 kW, pozwalająca zaspokoiü roczne potrzeby prosumenta o wartoĞci
ok. 5 MWh (Ğrednia konsumpcja energii dla grupy G w skali roku wynosi 2,059 MWh).
Kolejnym zaáoĪeniem jest przyjĊcie ram czasowych póárocznych okresów
rozliczania energii wyprodukowanej w mikroĨródáach. Znając dzisiejsze realia, trudno nie
zdawaü sobie sprawy, Īe zdecydowaną wiĊkszoĞü przydomowych instalacji OZE
stanowiü bĊdą ogniwa fotowoltaiczne (najprostsze do zainstalowania, nie wymagają
pozwolenia na budowĊ, najtaĔsza eksploatacja, najniĪszy stosunek kosztu budowy do
mocy zainstalowanej), usytuowane zwáaszcza na dachach wolnostojących budynków,
ewentualnie posadowione na duĪych dziaákach (zwáaszcza na terenach wiejskich).
Specyfiką takich instalacji jest wiĊksza produkcja energii latem, mniejsza zimą –
odwrotnie niĪ konsumpcja energii elektrycznej. Stąd najgorszym moĪliwym jest przyjĊcie
jako póárocznych okresów rozliczeniowych okresów styczeĔ – czerwiec, lipiec – grudzieĔ
(najáatwiej w tych okresach zbilansowaü energiĊ wyprodukowaną latem i skonsumowaną
zimą). Do dalszych rozwaĪaĔ przyjĊto wáaĞnie taki model rozliczeĔ.
Wykorzystując wszystkie opisane wczeĞniej zaáoĪenia, moĪemy w prosty sposób
obliczyü iloĞü energii wyprodukowanej w prosumenckich mikroĨródáach w skali roku:
100.000 instalacji x 5 kW x 1.000 godzin sáonecznych w roku = 0,5 TWh
PamiĊtając o tym, Īe energia ta w znakomitej wiĊkszoĞci zostanie skonsumowana na
wáasne potrzeby, moĪemy áatwo obliczyü, jakie bĊdą skutki jej wyprodukowania:
1. dla prosumenta
Odbiorca energii elektrycznej, zuĪywający w skali roku 5.000 kWh energii, musi za
nią zapáaciü 2.268 zá netto plus 23% VAT, czyli 2.790 zá brutto (taryfa ENEA SA na
2014 rok). Zakáadając wyprodukowanie przez niego takiej samej iloĞci energii (Ĩródáo PV
o mocy 5 kWp) przy rozliczeniu saldem, prosument nie páaci za energiĊ ani záotówki,
a ponosi jedynie koszty opáat staáych, tj. 135,50 zá brutto. Czyli zysk dla prosumenta,
w skali roku, wynosi blisko 2.654 zá brutto. Wydaje siĊ, Īe sporo. Jednak inwestycja
w mikroĨródáo o mocy 5 kWp to wydatek rzĊdu 30.000 zá netto, czyli 36.900 zá brutto.
Przy takich nakáadach (pomijając koszty kredytu, coroczny spadek mocy ogniw PV,
koszty eksploatacji), zwrot inwestycji nastĊpuje po blisko 14 latach. Czy jest to moĪliwe
do zaakceptowania? Nie bardzo. PamiĊtajmy takĪe, iĪ obliczeĔ tych dokonaliĞmy
zakáadając, iĪ energia wyprodukowana w mikroĨródle i pobrana z sieci zbilansuje siĊ
w skali póárocza – co nie musi siĊ udaü.
2. dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
Produkcja energii rzĊdu 0,5 TWh na wáasne potrzeby przez prosumentów to
jednoczeĞnie o tyle mniejsza sprzedaĪ energii dla odbiorców taryfy G (zawĊĪamy tu
nasze rozwaĪania jedynie dla tej grupy taryfowej, choü tak samo rozwiązania te dotyczą
taryfy C). Z tytuáu tej sprzedaĪy (áączna sprzedaĪ dla taryfy G to ok. 27 TWh rocznie),
spóáki pobierają opáatĊ sieciową zmienną, a OSP opáatĊ jakoĞciową zmienną. Brak
takiego wolumenu sprzedaĪy energii spowoduje zmniejszenie przychodów z tytuáu tych
dwóch opáat na poziomie 88.400.000 zá rocznie. Dokáadnie o tyle mniej pieniĊdzy
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wpáynie do OSD i OSP. Niestety, poniewaĪ koszty utrzymania KSE nie zmaleją, a mogą
nawet wzrosnąü, z uwagi na koniecznoĞü przystosowania sieci do odbioru sporej iloĞci energii
z mikroĨródeá, to trzeba bĊdzie podnieĞü stawkĊ sieciową i jakoĞciową, áącznie o ok. 1,8%, co
przeáoĪy siĊ na podniesienie ceny energii elektrycznej. Najgorsze w tym jest to, iĪ wyĪsze
koszty funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, spowodowane przez prosumentów, poniosą
jedynie bierni odbiorcy energii elektrycznej, w tym odbiorcy wraĪliwi, a nie oni sami!
3. dla Skarbu PaĔstwa
Skarb paĔstwa uzyskuje wpáywy z dwóch Ĩródeá związanych ze sprzedaĪą energii
elektrycznej: VAT w wysokoĞci 23% od sprzedanej energii oraz akcyzĊ w wysokoĞci
0,02 zá od kaĪdej kWh sprzedanej energii. PoniewaĪ 0,5 TWh wyprodukowanej energii
(rocznie) spowodują jednoczeĞnie spadek sprzedaĪy energii w takiej samej iloĞci, spadek
dochodów z tego tytuáu dla skarbu paĔstwa wyniesie ok. 49,6 mln zá z tytuáu VAT oraz
10 mln zá z tytuáu akcyzy.
Podsumowanie
Patrząc na aktualny projekt ustawy o OZE, rozwiązania w nim zawarte nie opáacają
siĊ dziĞ nikomu: ani odbiorcom energii, chcącym inwestowaü w mikroĨródáa, gdyĪ okres
14 lat (w bardzo sprzyjających okolicznoĞciach) na zwrot inwestycji jest trudny do
zaakceptowania. Nie opáacają siĊ one takĪe pozostaáym odbiorcom energii, zwáaszcza
wraĪliwym, gdyĪ to oni bĊdą musieli sfinansowaü koszty sieciowe przyáączenia
mikroĨródeá do sieci. Nie opáaca siĊ on takĪe OSD i OSP, gdyĪ w kaĪdym roku, gdy
bĊdzie wzrastaáa moc wytwórcza zainstalowanych mikroĨródeá, bĊdą odczuwali spadek
przychodów w postaci utraconej opáaty sieciowej od „niesprzedanej” energii.
Zrekompensują go sobie oczywiĞcie w kolejnym roku, ale niestety poprzez podwyĪkĊ
tych opáat, która dotknie wszystkich z wyjątkiem prosumentów. I na koniec traci na tym
takĪe budĪet paĔstwa, który nie uzyska zaplanowanych wpáywów z tytuáu VAT i akcyzy.
Trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe na zaproponowanym projekcie tracą wszyscy. MoĪe
w takim razie warto przemyĞleü go na nowo?
mgr inĪ. Sebastian Brzozowski

Prosto z Alp do filiĪanki w Wiedniu
Woda jest niezbĊdna do Īycia. JakoĞü wody jest bardzo waĪnym kryterium poziomu
Īycia danej spoáecznoĞci. Z powodu zanieczyszczonej wody ludzkoĞü borykaáa siĊ
z wieloma epidemiami. Do najczĊstszych chorób przenoszonych przez wodĊ zalicza siĊ
dur brzuszny, czerwonkĊ bakteryjną oraz cholerĊ. Wraz z postĊpującą urbanizacją wiele
miast zmagaáo siĊ z tymi chorobami. Ówczesna higiena pozostawiaáa wiele do Īyczenia.
Dopiero w poáowie XIX w. upowszechniáy siĊ w Europie áaĨnie publiczne.
JakoĞü wody wpáywa znacząco na jakoĞü Īycia. ĝwiadomi tego wiedeĔczycy
postanowili zapewniü mieszkaĔcom miasta zaopatrzenie w wodĊ najwyĪszej jakoĞci.
W 1873 roku zakoĔczono budowĊ pierwszego wodociągu o dáugoĞci 95 km, który
dostarcza wodĊ pitną dla Wiednia do dziĞ. Inicjatorem tego pomysáu byá Cajetan von
Felder. Wodociąg dostarcza dziennie 220.000 m3. UjĊcie wody znajduje siĊ w Wildalpen
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w Styrii w miejscu zwanym Kaiserbrunn. Ten obiekt zasáuguje na szczególną uwagĊ,
poniewaĪ woda przemieszcza siĊ grawitacyjnie od Ĩródáa do wieĪy ciĞnieĔ zlokalizowanej
w dzielnicy Favoriten na poáudniu Wiednia. Na trasie wodociągu znajduje siĊ 16 sztolni oraz
10 akweduktów. Cesarz Franciszek Józef nakazaá budowĊ fontanny w centrum miast, aby
uczciü twórców projektu. Miejsce do dziĞ jest atrakcją turystyczną miasta.

Na początku XX w. rozpoczĊto budowĊ drugiego wodociągu, który ukoĔczono
w 1910 roku. Woda równieĪ przemieszcza siĊ bez nakáadów energetycznych. RównieĪ
porusza siĊ dziĊki grawitacji. Drugi wodociąg wiedeĔski (II. Wiener
Hochquellenwasserleitung) jest ponad dwukrotnie dáuĪszy (ma ok. 200 km) i dostarcza
217.000 m3 wody. Czas transportu wody od Ĩródáa do miast wynosi 36 godzin. Woda
ujmowana jest z 6 Ĩródeá: Brunngrabenquelle, Höllbachquelle, Kläfferquelle,
Siebenseequellen, Schreierklammquellen, Seisensteinquelle. Na trasie wodociągu
znajduje siĊ 100 akweduktów oraz 19 sztolni. Woda dostarczona do miast jest uzdatniana,
a nastĊpnie dostarczana kaĪdemu mieszkaĔcowi.
W trakcie budowy wodociągu z dala od Wiednia, w mieĞcie rozpoczĊto budowĊ sieci
kanalizacyjnej, zmieniono ukáad wielu ulic.
Bardzo wielu wiedeĔczyków pije wodĊ kranową bez obaw o jej czystoĞü. W lokalach
gastronomicznych równieĪ podaje siĊ wodĊ z Alp. Na ulicach znajduje siĊ wiele Ĩródeáek
czynnych od kwietnia do paĨdziernika. Woda w Wiedniu jest powodem do dumy.
RównieĪ fakt, Īe budowla wykonana ponad 140 lat temu dziaáa do dziĞ niezawodnie,
powinien byü godny uznania. Obecnie istnieje wiele ciekawych technologii, które
uáatwiają proces budowania oraz utrzymania obiektów infrastruktury, ale jedno powinno
pozostaü niezmienne- solidnoĞü.
inĪ. Adrianna Paszkowska, Politechnika Warszawska,
InĪynieria Ğrodowiska, I rok studiów magisterskich
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Modernizacja obiektu zabytkowego
W dzisiejszych czasach niewielką uwagĊ przykáada siĊ istniejącym obiektom
zabytkowym. Czasami áatwiej postawiü budynek od fundamentów niĪ go wyremontowaü
bądĨ zmodernizowaü. Celem pracy inĪynierskiej byáo wykonanie modernizacji obiektu
wraz z jego zmianą funkcjonalną na budynek hotelowy. Dawny Szpital Psychiatryczny
znajdujący siĊ w OwiĔskach przy ul. Kolejowej 3 wyróĪnia siĊ ciekawą konstrukcją oraz
równie interesującą historią. Obecnie budynek nie jest wykorzystywany przez co
niszczeje oraz jest dewastowany mimo kontroli wáaĞcicieli (Fundacja Srebrne Lata).
Obiekt naleĪaáoby wyremontowaü by dalej nie ulegaá zniszczeniu.

Fot. 1. Elewacja wschodnia [Ĩródáo: fotografia autorska]

Caáy kompleks obiektów zostaá wybudowany w latach 70. XIX w. przez Prusaków.
Gáównym celem budowy byáo stworzenie szpitala psychiatrycznego. Budynek bĊdący
przedmiotem opracowania reprezentuje tzw. Rohbaustil z elementami gotyku. Byáa to
charakterystyczna forma dla wznoszonych wówczas obiektów socjalnych. W miesiącach
wrzesieĔ-listopad 1939 r. hitlerowcy wywieĨli wszystkich pacjentów szpitala
i wymordowali w lasach obornickich. Podczas dziaáaĔ wojennych czĊĞü kompleksu
ulegáa zniszczeniu. Po zakoĔczeniu wojny obiekt przeksztaácono na oĞrodek dla dzieci
niewidomych, w latach 1952-1993 mieĞciá siĊ tam MáodzieĪowy Zakáad Wychowawczy.
Budynek znajduje siĊ w záym stanie technicznym. Wymaga kapitalnego remontu.
Gáównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim:
- nieszczelnoĞci pokrycia dachowego,
- dziury w warstwach konstrukcyjnych stropu Kleina oraz uszkodzenia warstw
wykoĔczeniowych,
- brak termoizolacji obiektu (podáogi na gruncie, stropów, dachu oraz Ğcian noĞnych),
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zawilgocenie Ğcian w piwnicy,
rysy na murach, wykruszenia cegieá oraz zaprawy,
brak stolarki okiennej i drzwiowej,
brak orynnowania obiektu,
uszkodzenia oraz zawilgocenie wiĊĨby dachowej.

Fot. 2. Elewacja póánocna [Ĩródáo: fotografia autorska]

Od stycznia 2014 roku zostaáy podwyĪszone maksymalne wartoĞci wspóáczynnika
przenikania ciepáa. Polskie prawo przewiduje w najbliĪszych latach kolejne zaostrzenia
tych wartoĞci. WystĊpujące w obiekcie przegrody budowlane nie speániają wymagaĔ
dotyczących termoizolacji. Ze wzglĊdu na zabytkowy charakter budynku moĪliwy jest
tylko system ociepleĔ od wewnątrz. Metoda ta jest mniej korzystna i stwarza pewne
zagroĪenia dla Ğciany zewnĊtrznej. NajgroĨniejszym zjawiskiem jest kondensacja pary
wodnej.
W pracy inĪynierskiej podjĊto próbĊ porównania kilku materiaáów
termoizolacyjnych dostĊpnych na polskim rynku budowlanym. Do wykonania
termoizolacji wszystkich izolacji Ğcian zewnĊtrznych zdecydowano siĊ wykorzystaü páytĊ
poliuretanową Eurothane G o niskim wspóáczynniku przewodzenia ciepáa, co pozwala
zredukowaü gruboĞü izolacji. Dodatkowo páyta posiada paroizolacjĊ, zabezpieczającą
przed kondensacją oraz páytĊ gipsowo-kartonową, na którą moĪna bezpoĞrednio nakáadaü
powáokĊ malarską.
Do ocieplenia stropów i dachu dobrano natryskową piankĊ poliuretanową
o wspóáczynniku przenikania ciepáa Ȝ = 0,023 W / m ·K. Pozwala ona na bardzo dokáadne
wypeánienie szczelin, pozbycie siĊ problemu dopasowania do róĪnego rodzaju elementów
oraz unikniĊcia mostków cieplnych.
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Fot. 3. WejĞcie na poddasze [Ĩródáo: fotografia autorska]

Brak podáogi na gruncie jest jednym z powodów stopniowego zawilgacania Ğcian
zewnĊtrznych budynku. Zastosowano system ocieplenia Leca® KERAMZYT
impregnowany do podáóg na gruncie, mający za zadanie oprócz termoizolacji stabilizacjĊ podáoĪa. Keramzyt naleĪy do materiaáów niepalnych, obojĊtnych chemicznie,
odpornych na wodĊ oraz stanowi ochronĊ przed tworzeniem siĊ pleĞni i grzybów. Posiada
dobre parametry izolacji cieplnej oraz bardzo maáą nasiąkliwoĞü. Nie traci swoich
wáaĞciwoĞci z upáywem czasu. Páynnie reguluje temperaturĊ i wilgotnoĞü w
pomieszczeniach gwarantując uczucie komfortu.
Opracowanie wykonano na podstawie pracy dyplomowej inĪynierskiej: „Projekt
modernizacji budynku publicznego z przeksztaáceniem funkcji obiektu”.
Promotor: dr inĪ. Barbara Ksit, dr inĪ. Michaá Guminiak
inĪ. Weronika KarpiĔska, inĪ. Anna NiespodziĔska, Politechnika PoznaĔska
ħródáa:
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2013 poz. 926
[2] http://srebrnelata.org.pl/
[3] http://www.kumibex.pl/surowce/pianki-poliuretanowe/poliuretan-spray
[4] http://www.recticelinsulation.be/pl/product/eurofloor
[5] http://www.netweber.pl/
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CERTYFIKACJE
Nowe normy polskie
Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa
opublikowane w okresie grudzieĔ 2013 – marzec 2014 r.
Lp.

Numer i tytuá normy, zmiany, poprawki

Norma zastĊpowana

Data
publikacji

1

PN-B-03007:2013-08/Ap1:2013-12P
Konstrukcje budowlane - Dokumentacja techniczna

-

2013-12-18

2

PN-EN 16361:2013-12E
Drzwi z napĊdem - Norma wyrobu, wáaĞciwoĞci eksploatacyjne Drzwi, inne niĪ rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z
napĊdem, bez wáaĞciwoĞci dotyczących odpornoĞci ogniowej i
dymoszczelnoĞci

-

2013-12-04

3

PN-EN ISO 12571:2013-12E
Cieplno-wilgotnoĞciowe wáaĞciwoĞci uĪytkowe materiaáów i
wyrobów budowlanych - OkreĞlanie wáaĞciwoĞci sorpcyjnych

PN-EN ISO 12571:2002P

2013-12-11

4

PN-EN ISO 10545-9:2013-12E
Páytki i páyty ceramiczne - CzĊĞü 9: Oznaczanie odpornoĞci na
szok termiczny

PN-EN ISO 10545-9:1998P

2013-12-02

5

PN-EN 13496:2013-12E
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - OkreĞlanie
mechanicznych wáaĞciwoĞci siatek z wáókna szklanego
stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnĊtrznych zespolonych
systemach izolacji cieplnej (ETICS)

PN-EN 13496:2003P

2013-12-04

6

PN-EN 14063-2:2013-12E
Metody badawcze ustalania wpáywu zabezpieczeĔ na odpornoĞü
ogniową elementów konstrukcyjnych - CzĊĞü 6: Zabezpieczenia
sáupów stalowych o przekroju zamkniĊtym wypeánionych betonem

-

2013-12-04

7

PN-EN 15101-1:2013-12E
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy
w postaci luĨnej (LFCI) formowane in situ - CzĊĞü 1: Specyfikacja
wyrobów przed zastosowaniem

-

2013-12-04

8

PN-EN 15101-2:2013-12E
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy
w postaci luĨnej (LFCI) formowane in situ - CzĊĞü 2: Specyfikacja
wyrobów po zastosowaniu

PN-EN 196-2:2006P

2013-12-11

9

PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12P
Materiaáy do poziomego oznakowania dróg - WáaĞciwoĞci
fizyczne

-

2013-12-10

PN-EN 12697-27:2005/Ap1:2013-12P
10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaĔ mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - CzĊĞü 27: Pobieranie próbek

-

2013-12-10

PN-EN 13707+A2:2012P

2013-12-04

PN-EN 13707:2013-12E
11 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryü dachowych - Definicje i wáaĞciwoĞci
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PN-EN 336:2013-12E
Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchyáki dopuszczalne

13

PN-EN 338:2011/Ap1:2013-12P
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymaáoĞci

PN-EN 336:2004P

2013-12-06

-

2013-12-18

PN-EN 14509:2013-12E
SamonoĞne izolacyjno-konstrukcyjne páyty warstwowe z
14
dwustronną okáadziną metalową - Wyroby fabryczne Specyfikacje

PN-EN 14509:2010P***

2013-12-11

PN-EN 15975-1:2011/Ap1:2013-12E
BezpieczeĔstwo zaopatrzenia w wodĊ pitną - Przewodniki
15
zarządzania kryzysowego i ryzyka - CzĊĞü 1: Zarządzanie
kryzysowe

-

2013-12-09

PN-EN 15975-2:2013-12E
BezpieczeĔstwo zaopatrzenia w wodĊ pitną - Wytyczne
16
zarządzania kryzysowego i ryzyka - CzĊĞü 2: Zarządzanie
ryzykiem

-

2013-12-11

PN-EN 834:2013-12E
17 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zuĪycia ciepáa
przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną

PN-EN 834:1999P PN-EN
834:1999/Ap1:2004P

2013-12-11

PN-EN 14241-1:2013-12E
Kominy - Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
18
materiaáowe i metody badaĔ - CzĊĞü 1: Uszczelki w przewodach
wewnĊtrznych

PN-EN 14241-1:2005E

2013-12-11

PN-EN 1998-1:2005/A1:2014-01E
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaáywaniom
19
sejsmicznym - CzĊĞü 1: Reguáy ogólne, oddziaáywania sejsmiczne
i reguáy dla budynków

-

2014-01-20

PN-EN 1744-3:2004/Ap1:2014-01P
20 Badania chemicznych wáaĞciwoĞci kruszyw - CzĊĞü 3:
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw

-

2014-01-20

PN-EN 1344:2004P***

2014-02-14

PN-EN 15683-2:2014-02E
Szkáo w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne
22
sodowo-wapniowo-krzemianowe szkáo profilowe - CzĊĞü 2: Ocena
zgodnoĞci/Norma wyrobu

-

2014-02-07

PN-EN ISO 18365:2014-02E
Hydrometria - Wybór, zakáadanie i obsáuga stacji pomiarowej

PN-ISO 1100-1:2002P

2014-02-14

PN-EN 1317-5+A2:2012/AC:2014-02E***
Systemy ograniczające drogĊ - CzĊĞü 5: Wymagania w odniesieniu
24
do wyrobów i ocena zgodnoĞci dotycząca systemów
powstrzymujących pojazd

-

2014-02-13

PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02E
25 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów CzĊĞü 1: Oznaczanie i opis

-

2014-02-03

PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02E
26 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów CzĊĞü 2: Zasady klasyfikowania

-

2014-02-14

21

23

PN-EN 1344:2014-02E
Ceramiczna kostka brukowa - Wymagania i metody badaĔ
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PN-EN 12390-13:2014-02E
27 Badania betonu - CzĊĞü 13: Wyznaczanie siecznego moduáu
sprĊĪystoĞci przy Ğciskaniu

-

2014-02-07

PN-EN 1124-4:2014-02E
Rury i ksztaátki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
28
nierdzewnych ze szwem wzdáuĪnym - CzĊĞü 4: Elementy
systemów podciĞnieniowych i systemów odwodnienia statków

PN-EN 1124-4:2005E

2014-02-03

PN-EN 15091:2014-02E
29 Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamykana
elektronicznie

PN-EN 15091:2007E PN-EN
15091:2007 /AC:2007E

2014-02-07

PN-EN 15664-1:2008E

2014-02-05

PN-EN 14471:2007P***

2014-02-03

PN-EN 15664-1+A1:2014-02E
Wpáyw materiaáów metalowych na wodĊ przeznaczoną do
30 spoĪycia przez ludzi - Ocena wymywania metalu na stanowisku
badawczym w warunkach dynamicznych - CzĊĞü 1: Projektowanie
i obsáuga
PN-EN 14471:2014-02E
31 Kominy - Systemy kominowe z kanaáami wewnĊtrznymi z
tworzyw sztucznych - Wymagania i badania

PN-EN 1097-9:2014-02E
Badania mechanicznych i fizycznych wáaĞciwoĞci kruszyw - CzĊĞü PN-EN 1097-9:2000P PN-EN
32
9: Oznaczanie odpornoĞci na Ğcieranie abrazyjne przez opony z
1097-9:2000/ A1:2006P
kolcami - Badanie skandynawskie

2014-02-25

PN-EN 1634-1:2014-03E
Badania odpornoĞci ogniowej i dymoszczelnoĞci zespoáów
33 drzwiowych, Īaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów
okuü budowlanych - CzĊĞü 1: Badania odpornoĞci ogniowej
zespoáów drzwiowych, Īaluzjowych i otwieralnych okien

PN-EN 1634-1:2009P

2014-03-10

PN-EN 13279-2:2014-02E
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - CzĊĞü 2: Metody badaĔ

PN-EN 13279-2:2006P

2014-02-24

PN-EN 1790:2014-02E
35 Materiaáy do poziomego oznakowania dróg - Prefabrykowane
materiaáy do poziomego oznakowania dróg

PN-EN 1790:2002P

2014-02-24

PN-B-10104:2014-03P
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia
36
- Zaprawy murarskie wedáug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

PN-B-10104:2005P

2014-03-04

-

2014-02-18

PN-EN 1996-1-1:2010/
NA:2010P

2014-03-11

PN-EN 488:2011E

2014-03-10

34

PN-EN 16240:2014-02E
Przewodzące Ğwiatáo páaskie, sztywne páyty poliwĊglanowe (PC)
37
do zastosowaĔ wewnĊtrznych i zewnĊtrznych: na dachach,
Ğcianach i sufitach - Wymagania i metody badaĔ
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03P
Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych - CzĊĞü 1-1:
38
Reguáy ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych
PN-EN 488+A1:2014-03E
Sieci ciepáownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
39 wodnych sieci ciepáowniczych ukáadanych bezpoĞrednio w gruncie
- Zespóá armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją
cieplną z poliuretanu i páaszczem osáonowym z polietylenu
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PN-EN 1751:2014-03E
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne koĔcowe 40
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykających

PN-EN 1751:2002P

2014-03-10

PN-EN 13120+A1:2014-04E
41 Zasáony wewnĊtrzne - Wymagania eksploatacyjne áącznie z
bezpieczeĔstwem

PN-EN 13120:2010P***

2014-04-04

-

2014-04-04

PN-EN 1364-3:2014-03E
43 Badania odpornoĞci ogniowej elementów nienoĞnych - CzĊĞü 3:
ĝciany osáonowe - Peána konfiguracja (kompletny zestaw)

PN-EN 1364-3:2007P

2014-03-17

PN-EN 1364-4:2014-04E
44 Badania odpornoĞci ogniowej elementów nienoĞnych - CzĊĞü 4:
ĝciany osáonowe - CzĊĞciowa konfiguracja

PN-EN 1364-4:2008P

2014-04-08

-

2014-03-17

PN-EN 1996-1-1:2010/
NA:2010P

2014-03-11

PN-EN 16433:2014-04E
42 Zasáony wewnĊtrzne - Ochrona przed zagroĪeniami
zadzierzgniĊciem pĊtli - Metody badaĔ

PN-EN 15254-6:2014-03E
45 Rozszerzone zastosowanie wyników badaĔ odpornoĞci ogniowej ĝciany nienoĞne - CzĊĞü 6: ĝciany osáonowe
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03P
Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych - CzĊĞü 1-1:
46
Reguáy ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

Literatura fachowa
Budownictwo zrównowaĪone
z elementami certyfikacji energetycznej
Tomasz BáaszczyĔski, Barbara Ksit, Bogumiá Dyzman
Wyd. 1, str. 252, oprawa twarda, DolnoĞląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocáaw
2014.
Kompendium wiedzy na temat podstaw fizyki budowli, niezbĊdnej do energetycznej
oceny. Ukazuje aktualne kierunki oraz tendencje w zakresie budownictwa
zrównowaĪonego. Publikacja polecana projektantom oraz certyfikatorom energetycznym.

Ochrona odgromowa. Przepisy i normy elektryczne
Krzysztof Wincencik
Wyd. 1, str. 96, oprawa miĊkka, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
Autor omawia badanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej urządzeĔ
piorunochronnych, problematykĊ wáaĞciwego uziemienia oraz niezbĊdnej dokumentacji
i pomiarów. Wskazuje równieĪ typowe raĪące uchybienia, bezpieczne odstĊpy, Ğrodki
ochrony. W publikacji znalazáy siĊ takĪe informacje dotyczące ochrony przed
przepiĊciami: wymagania i wskazówki montaĪowe ograniczników przepiĊü.
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INFORMACJE I KOMUNIKATY
XII MiĊdzynarodowa Konferencja, Wystawa
i Pokazy Technologii „INĩYNIERIA Bezwykopowa”
Kraków, 11-12 czerwca 2014 r.
Termin:
Miejsce:
Organizator:

11-12 czerwca 2014 r.
Zakáad Uzdatniania Wody Bielany, MPWiK S.A. w Krakowie,
ul. KsiĊcia Józefa 299, Kraków
Wydawnictwo INĩYNIERIA sp. z o.o.,
ul. Radzikowskiego 1, 31-305 Kraków
Program

Sesja plenarna
x Dobór odpowiedniej technologii bezwykopowej budowy – przecisk, przewiert
sterowany, horyzontalny przewiert sterowany, a moĪe mikrotunelowanie?
x Bezwykopowa budowa przyáączy do sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej
Panel dyskusyjny: Bezwykopowa budowa przyáączy
Sala 1
x Kryteria doboru bezwykopowych technologii budowy rurociągów podziemnych
x Budowa systemów odwodnieniowych i retencyjnych z wykorzystaniem technologii
bezwykopowych
x Renowacja systemów odwodnieniowych i retencyjnych metodami bezwykopowymi
x Wpáyw renowacji sieci na jakoĞü wody
x Eksploatacja i utrzymanie rurociągów wodno-kanalizacyjnych
x Monitoring i inspekcja rurociągów paliwowych
x Materiaáy w bezwykopowej budowie i rehabilitacji sieci
x Metody wymiany sieci
x Bezwykopowa budowa systemów odwodnieniowych i retencyjnych
x Alternatywne metody rozstrzygania sporów
Panel dyskusyjny: Wymiana sieci grawitacyjnych i ciĞnieniowych
Panel dyskusyjny: Rozwój systemów odwodnieniowych - uwarunkowania formalne oraz
techniczne
Sala 2
Panel dyskusyjny: HDD w Ğrodowisku miejskim
x Najciekawsze projekty HDD zrealizowane w ostatnich latach
x Tendencje obserwowane w rozwoju technologii HDD
x Nowoczesne systemy nawigacji i pomiarów wgáĊbnych w otworach
x Nowe rozwiązania w systemach páuczkowych – bentonity, polimery, Ğrodki specjalne,
systemy przygotowania, kondycjonowania i separacji faz w páynach wiertniczych,
utylizacja
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x Modelowanie procesów wiertniczych w technologii HDD i mikrotunelowaniu
x HDD w odniesieniu do istniejących konstrukcji: modelowanie i Ğrodki zaradcze
x NowoĞci na rynku urządzeĔ i osprzĊtu wiertniczego – wiertnice, pompy páuczkowe

i osprzĊt wgáĊbny
Panel dyskusyjny: WielkoĞrednicowe instalacje paliwowe
Kontakt: Wydawnictwo INĩYNIERIA sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 1,
31-305 Kraków, NIP: 677-22-03-315
tel.: +48 12 351 10 90 – Sekretariat, fax: +48 12 393 18 93
e-mail: office@inzynieria.com

XXV MiĊdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
DRILLING-OIL-GAS AGH 2014
Kraków, 11-13.06.2014 r.
Termin:
Miejsce:
Organizator:

11-13 czerwca 2014 r.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisáawa Staszica w Krakowie
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje

Program
Wiertnictwo, nafta, gaz w XXI wieku
Wiertnictwo, nafta, gaz – kierunku rozwoju
Nowoczesne metody w wiertnictwie otworowym
Konwencjonalne I niekonwencjonalne záoĪa gazu ziemnego
Nowoczesne metody w eksploatacji ropy naftowej
Kontakt:

ElĪbieta Lis, elis@agh.edu.pl, Tel./Fax: (+48) 12 6172215
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydziaá Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wielkopolska OkrĊgowa Izba InĪynierów Budownictwa
- skáad organów Izby
8 kwietnia br. obradowaá XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej
OkrĊgowej Izby InĪynierów Budownictwa. Podczas zjazdu odbyáy siĊ wybory:
przewodniczącego OkrĊgowej Rady, przewodniczących organów oraz delegatów na
Krajowy Zajazd PIIB.
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PoniĪej przedstawiamy aktualny skáad organów Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa.
Czáonkowie OkrĊgowej Rady WOIIB
1. Draber Wáodzimierz - Przewodniczący
2. Mikoáajczak Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
3. StroĔski Jerzy - Z-ca Przewodniczącego
4. Ogorzelec Mirosáawa - Sekretarz
5. Napieraáa Roman - zastĊpca Sekretarza
6. Ratajczak Kazimierz - Skarbnik
7. Karolak Mirosáaw - zastĊpca Skarbnika
8. Franczyszyn Jerzy - czáonek Prezydium
9. GawĊcka Danuta - czáonek Prezydium
10. Janiak Klemens - czáonek Prezydium
11. PiĊta Krzysztof - czáonek Prezydium
12. Ratajczak Grzegorz - czáonek Prezydium
13. Adamczewski Walenty
14. Bigoszewski Zbigniew
15. Chocianowicz Krystyna
16. ChorąĪy ElĪbieta
17. Dąbrowski Maciej
18. Granatowicz Stefan
19. Karcz Anita
20. àuka Tadeusz
21. Popáawska Jolanta
22. Przybyáowicz Edmund
23. Szczechowiak Edward
24. Walczak Marian
25. Wojciechowski Andrzej
26. WoĞkowiak Zenon
27. Wróblewska Anna
28. Zdziabek Maciej
29. Zgarda Zenon
30. Zielonacki Jerzy
Czáonkowie OkrĊgowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Buczkowski Wiesáaw - Przewodniczący
2. BarczyĔski Andrzej - wiceprzewodniczący
3. Gieczewska Anna - wiceprzewodnicząca
4. Pawlicki Daniel - Sekretarz
5. Bartkowiak Zbigniew
6. CiekaĔski Tomasz
7. JabáoĔski Roman
8. Jagáa Zygmunt
9. Kaczmarek Seweryn
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10.
11.
12.
13.
14.

Lisowski Mirosáaw
Makowska Renata
Pilch Roman
Wawrzków Stefan
Zabierek Piotr

Czáonkowie komisji OROZ WOIIB
1. Gorgolewski àukasz - Koordynator
2. CieĞla Józef
3. Jagáa Ryszard
4. Krupa Robert
5. Kubas GraĪyna
6. Lach-Jaskula Kamila
Czáonkowie OkrĊgowego Sądu Dyscyplinarnego
1. Grodzicki Lech - Przewodniczący
2. Marmur Edmund Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego
3. SzymaĔski Janusz - Sekretarz
4. Bryáka Zbigniew
5. Kaczmarek Waldemar
6. Kolecki Mieczysáaw
7. Kowalski Zdzisáaw
8. KulczyĔski Tomasz
9. Maciejewska Maria
10. WĊclaĞ Mirosáaw
11. Wáodarczyk Jakub
12. Wojciechowski Roman
13. Zabierek Piotr
Czáonkowie OkrĊgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB
1. Biaáek Wojciech - Przewodniczący
2. Rakowski Michaá - Z-ca Przewodniczącego
3. Bartkowska Urszula - Sekretarz
4. Jakuszkowiak Rajmund
5. Koááątaj Anna
6. LiszczyĔski Wiktor
7. Biaáczyk Ryszard
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Z PRASY – CO PISZĄ INNI
Omówienie akustycznych warunków technicznych
InĪynier Budownictwa nr 4/2014
InĪynier Budownictwa nr 4/2014 omawia akustyczne warunki techniczne w artykule
„Akustyka w architekturze”. Autor przedstawia:
zakres dziaáaĔ na etapach cyklu Īycia produktu budowlanego,
dbaáoĞü o komfort akustyczny uĪytkowników obiektów budowlanych,
dziaáania edukacyjne związane z uĞwiadamianiem zagroĪenia haáasem,
poniewaĪ przepisy budowlane raczej w sposób ogólny przedstawiają zasady ochrony
przed haáasem związane z urbanistyką, architekturą i wyrobami budowlanymi.

Budowaü rozwaĪnie, czyli z myĞlą o komforcie
Dom Gratka, Gáos Wielkopolski
Komfort codziennego Īycia to jeden z waĪniejszych celów, jakie stawiamy sobie
podczas budowy domu. Obejmuje niemal wszystkie sfery Īycia czáowieka: warunki
cieplne, akustyczne, jakoĞü powietrza we wnĊtrzach czy poziom obsáugi domowych
instalacji i sprzĊtów.
Potrzeba komfortu traktowana jest przez wspóáczesnych inwestorów na równi
z dąĪeniem do ekonomicznej eksploatacji budynku, zapewnienia poczucia
bezpieczeĔstwa i zaspokojenia potrzeb estetycznych. Na coraz wiĊksze poczucie
komfortu mieszkaĔców pracują dzisiaj zarówno architekci projektujący odpowiednie dla
komfortowego Īycia rozwiązania przestrzenne, jak i producenci materiaáów, instalacji
i urządzeĔ domowych. Zapewnienie komfortowych warunków Īycia to jedno
z kluczowych kryteriów rozwaĪnych decyzji, jakie podejmujemy podczas budowy domu i
jego wyposaĪania.
Ciepáo i sucho w sam raz
PojĊcie komfortu fizycznego obejmuje aspekty związane z funkcjonowaniem ciaáa
i zmysáów, z wiĊc dotyczy przede wszystkim idealnej temperatury otoczenia
i mikroklimatu wnĊtrz. DąĪenie do komfortu nie oznacza tu jednak jedynie zbudowania
ciepáego domu – budowa domu o wysokiej termoizolacyjnoĞci przegród zewnĊtrznych,
wyposaĪonego w sprawną i wydajną instalacjĊ grzewczą to za maáo. Mówiąc o komforcie
cieplnym, czy optymalnym mikroklimacie, mamy na myĞli dopasowanie temperatury
i wilgotnoĞci pomieszczeĔ ĞciĞle do indywidualnych potrzeb mieszkaĔców. Zapewniają ją
np. regulatory ciepáa, takie jak gáowice termostatyczne montowane na grzejnikach czy
regulatory z zewnĊtrznym czujnikiem ciepáa. Optymalny mikroklimat zagwarantuje
dobrze zaprojektowana wentylacja: naturalna wspomagana przez okna wyposaĪone
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w nowoczesne nawiewniki, klapy czy moduáy oraz czĊĞciej stosowana wentylacja
mechaniczna, np. z odzyskiem ciepáa. O komfortowym mikroklimacie wnĊtrz decyduje
teĪ odpowiednia temperatura latem – jej osiągniĊciu sáuĪą systemy klimatyzacyjne, na
których instalacjĊ decyduje siĊ coraz wiĊcej inwestorów.
Cisza na zawoáanie
Komfort akustyczny polega na optymalnym natĊĪeniu otaczających nas dĨwiĊków.
MoĪliwoĞü wyciszenia zapewniają przegrody zewnĊtrzne izolujące od niechcianych
haáasów z zewnątrz. DuĪa odpowiedzialnoĞü spoczywa na oknach – naprawdĊ ciche okna
powinny charakteryzowaü siĊ wskaĨnikiem izolacyjnoĞci RA2 równym 40-50 dobry – im
jest on wyĪszy, tym okna bĊdą stanowiáy lepszą barierĊ dla dĨwiĊków. Wysoką
izolacyjnoĞü akustyczną zawdziĊczają one przede wszystkim specjalnej konstrukcji
pakietów szybowych skáadających siĊ z kilku tafli szkáa o zróĪnicowanej gruboĞci.
Producenci poszukują równieĪ moĪliwoĞci wyciszenia nawiewników, których obecnoĞü
pogarsza parametry akustyczne okien. – obecnie coraz czĊĞciej stosuje siĊ nawiewniki
wytáumione np. pianką dĨwiĊkocháonną. O akustykĊ dachu dbają producenci pokryü
i okien dachowych. Uchodzące do niedawna za doĞü gáoĞne pokrycia z blachy
są skutecznie wyciszane przez specjalne posypki pocháaniające dĨwiĊki, dostĊpne
są równieĪ okna dachowe z pakietem wyciszającym deszcz. Za rozchodzenie siĊ
dĨwiĊków miĊdzy wnĊtrzami odpowiedzialne są przede wszystkim stropy – ich
izolacyjnoĞü akustyczną poprawiają warstwa weány mineralnej uáoĪona na lub pod
stropem, wykonanie podáogi páywającej czy tez sufitu podwieszanego z warstwą weány
mineralnej odpowiedniej gruboĞci. ĝciany wewnĊtrzne najlepiej izolują akustycznie, jeĞli
są wymurowane z bloczków silikatowych albo akustycznych pustaków ceramicznych.
Komfort to wiĊcej niĪ wygoda
PojĊcie komfortu obejmuje równieĪ rozwiązania ergonomiczne, czyli nie naraĪające
naszych ciaá na nadmierny, szkodzący zdrowiu wysiáek. Producenci domowych urządzeĔ
produkują wszystkie uchwyty i klamki na wysokoĞci nie wymagającej schylania, tak aby
otwieranie sprzĊtów nie wymagaáo przykáadania nadmiernej siáy – stąd piekarniki
montowane wysoko czy nowoczesne mechanizmy otwierania szuflad. Ale wspóáczesne
pojĊcie komfortu jest równieĪ synonimem wykraczania poza sáuĪącą zdrowiu ergonomiĊ
i zwykáa wygodĊ. Przejawia siĊ on np. w bezobsáugowo dziaáających instalacjach
i urządzeniach domowych oraz rozwiązaniach tzw. domu inteligentnego. Coraz wiĊkszą
rolĊ odgrywają systemy áączące komfort i bezpieczeĔstwo np. wysoko zautomatyzowane
instalacje alarmowe, samoczynnie zamykające siĊ bramy, okna, drzwi i rolety, a takĪe
instalacje przeciwoblodzeniowe. Komfortowi sáuĪą osiągniĊcia wspóáczesnej chemii, np.
specjalne powáoki hydrofobowe uáatwiające utrzymanie sprzĊtów w czystoĞci czy farby
z nanocząsteczkami, do których sáabiej przylega brud.
www.budujrozwaniezpsb.pl, www.grupapsb.com.pl
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NajwiĊkszy park Poznania z militarną przeszáoĞcią
Dom Gratka, Gáos Wielkopolski
Fortyfikacje w Poznaniu to jeden z kilku obszarów Natura 2000 na terenach
miejskich. Te XIX-wieczne budowle pruskie zajmują znaczną czĊĞü Poznania, a w ich
skáad wchodzą: Cytadela, 9 fortów gáównych i 9 fortów poĞrednich, bunkry na Soáaczu,
al. Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej. àączna ich powierzchnia wynosi ponad 135 ha.
Fortyfikacje stanowią doskonaáe lokum dla wielu gatunków nietoperzy.

Cytadela zbudowana na Wzgórzu Winiary tworzyáa do 1945 r. Fort Winiary – jedną
z najpotĊĪniejszych budowli militarnych Europy zbudowany przez Prusaków w latach 30.
XIX w. Caákowity obszar tej twierdzy wynosiá 100 ha. Po rozbudowie w 1848 r. i 1876 r.
áączna dáugoĞü zewnĊtrznej linii obronnej wynosiáa 3 km. Od 1962 r. porządkowany teren
Cytadeli utworzyá najwiĊkszy park Poznania, ocalaáe fragmenty fortyfikacji uznano za
zabytek. Przy Muzeum Uzbrojenia z ekspozycją sprzĊtu wojskowego i przy Forcie VII –
Muzeum Martyrologii Wielkopolan zobaczyü moĪna historyczne grupy rekonstruujące
wydarzenia pierwszej poáowy XX w.
Autor propozycji: Izak

Targi „Dom, mieszkanie, wnĊtrze”
Dom Gratka, Gáos Wielkopolski
Informacja o targach, które odbyáy siĊ w dniach 10-11 maja 2014 r. na terenie
MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich. Celem targów byáo zapoznanie siĊ z ofertami
developerów z budowami domów, mieszkaĔ i zakresu wnĊtrz oraz doradztwa
kredytowego związanego z programem „Mieszkanie dla Máodych”

57

Informator Budowlany 2 / 2014

RYNEK CEN
Ceny robót budowlanych w I kwartale 2014 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 Ğcianek dziaáowych mają charakter Ğrednich dla
kraju i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiĊbiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 14,31 zá/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) – 66%
Materiaáy M – pozycja ta zawiera koszt materiaáów i narzut kosztów zakupu materiaáów
SprzĊt S – koszt uĪycia sprzĊtu áącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
Malowanie dwukrotne tynków zewnĊtrznych gáadkich
farbą:
akrylową
silikonową
Tynki szlachetne nakrapiane, wykonywane na Ğcianach
zewnĊtrznych z mieszanek mineralnych:
Atlas Cermit
Ceresit CT 35
Tynki cienkowarstwowe z zagruntowaniem podáoĪa,
wykonywane na Ğcianach zewnĊtrznych z mas
mineralnych:
Cekol C-35 (grub. 1,5 mm)
Ceresit CT 35 (grub. 3,5 mm)
Docieplenie Ğcian budynków páytami styropianowymi o
gruboĞci 12 cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej i
tynku mineralnego w systemie:
Atlas Cermit
Ceresit CT 35
Docieplenie Ğcian budynków páytami lamelowymi z
weány mineralnej gruboĞci 10 cm wraz z wykonaniem
warstwy zbrojącej i tynku mineralnego, w systemie
Ecorock, dla Ğcian budynków:
nowych
termomodernizowanych otynkowanych
Licowanie Ğcian páytkami klinkierowymi

j.m.

R

M

S

Kp+Z

Cena

m2
m2

2,56
2,95

5,98
9,40

-

2,16
2,49

10,70
14,84

m2
m2

14,27
14,27

21,63
15,14

1,09
1,09

12,95
12,95

49,94
43,45

m2
m2

8,37
8,84

8,21
8,45

0,11
0,82

7,15
8,15

23,84
26,26

m2
m2

45,25
46,11

52,12
52,00

2,01
1,80

39,82 139,20
40,37 140,28

m2
m2
m2

49,37
51,66
58,38

87,57
93,46
45,90

2,50
2,75
0,74

43,70 183,14
45,85 193,72
49,82 154,84

Opracowaáa inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiaáów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ
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Ceny wybranych mieszkaĔ
PoznaĔ,
Reduta, Nowe Podolany
PoznaĔ,
Os. Stefana Batorego 41a

34-86 m²
30-66 m²

PoznaĔ, ul. Wilczak

27-69 m²

PoznaĔ, Os. ZwyciĊstwa

34-70 m²

PoznaĔ, ul. Chwiaákowskiego 8

29-60 m²

PoznaĔ, ul. Czarnieckiego

23-77 m²

PoznaĔ, ul. DróĪnicza 1

42-87 m²

PoznaĔ, ul. Heweliusza

24-93 m²

PoznaĔ,
ul. MarceliĔska - Waábrzyska

30-97 m²

PoznaĔ, ul. Sokoáa

27-67 m²

PoznaĔ, ul. Na Miasteczku

35-85 m²

PoznaĔ,
ul. MarceliĔska - ĝwierzawska

31-88 m²

PoznaĔ, ul. BáaĪeja 11

44-92 m²

Kamionki – Osiedle Przy Lesie
(domy bliĨniacze)
Skórzewo, Os. Przyjazne
(domy szeregowe)
Rogalin, Os. Przy DĊbach
(domy jedno.)

63,8-91,8 m²
64-90 m²
85-96 m²

standard
od 5.200 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m² brutto
deweloperski
standard
5.490-5.990 zá/m² netto
deweloperski
standard
od 5.490 zá/m² netto
deweloperski
standard
od 6.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 4.900 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.400 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.900 zá/m² brutto
deweloperski
standard
4.500-6.990 zá/m² brutto
deweloperski
standard
brak danych
deweloperski
standard
5.400-5.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 269.000 zá brutto
deweloperski
z dziaáką
standard
od 287.600 zá brutto
deweloperski
z dziaáką
standard
od 289.000 zá brutto
deweloperski
z dziaáką
Wg Dom gratka, Gáos Wielkopolski
Zestawiá Jerzy Gawroniak
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa na II i III kwartaá 2014 r.
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki áamania przepisów
stwierdzone przez organa nadzoru
budowlanego podczas realizacji
odbioru i uĪytkowania obiektów
budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach
dotyczące wprowadzania do obrotu i
stosowania wyrobów budowlanych w
związku z rozporządzeniem CPR
305/2011 Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy.

05-06- 2014
16:00 - 19:10
Konin
KoniĔskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Jerzy Witczak
2. mgr inĪ. Maágorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki áamania przepisów
stwierdzone przez organa nadzoru
budowlanego podczas realizacji
odbioru i uĪytkowania obiektów
budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach
dotyczące wprowadzania do obrotu i
stosowania wyrobów budowlanych w
związku z rozporządzeniem CPR
305/2011 Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy.

12-06-2014
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. RumiĔskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Jerzy Witczak
2. mgr inĪ. Maágorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

04-09-2014
11:00 - 14:10
Gniezno
Dom Rzemiosáa
ul. Tumska 16

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl
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BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

18-09-2014
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. RumiĔskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zabezpieczenia wymagaĔ
akustycznych lokalach mieszkalnych,
prawidáowe projektowanie i realizacja
przegród budowlanych.
2. Zielone ekrany i przegrody
akustyczne w otoczeniu budynków.
Rozwiązania techniczne, efektywnoĞü
ochrony akustycznej.

25-09-2014
16:00 - 19:10
PoznaĔ
WOIIB,
ul Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Waldemar Koáawski
2. mgr inĪ. Michaá Majcherek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

Kurs kosztorysowania robót budowlanych
szkolenie II-giego stopnia
II stopieĔ - komputerowe kosztorysowanie
Kurs obejmuje 30 godzin (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonujących
kosztorysy chcących przyswoiü sobie kalkulacjĊ komputerową. Program obejmuje m. in.
üwiczenia w sporządzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówieĔ
publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych.
Termin:
14-17.07.2014 r.
Miejsce kursu:
ORGBUD Serwis, ul. Stablewskiego 43, PoznaĔ
Koszt: kursu:
850,00 zá brutto. Koszt z noclegami i wyĪywieniem (moĪe siĊ
zmieniü): 1680,25 zá brutto
UWAGA: kurs objĊty jest akredytacją MENIS – zwolniony jest z podatku VAT.
Organizator:

Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB
61-712 PoznaĔ, ul. Wieniawskiego 5/9
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl www.cutob-poznan.pl

PZITB
CUTOB
POZNAŃ
CENTRUM USŁUG
TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
W POZNANIU SPÓŁKA Z O.O.

W RZECZOZNAWSTWIE
BUDOWLANYM
OD 1962 ROKU

