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Szanowni Pa stwo

Obecne wydanie Informatora Budowlanego nr 3 przypada w okresie wakacyjnym  
i urlopowym, w okresie tzw. kaniku y. Jeste my jednak zobowi zani wobec naszych 
Czytelników, aby podzieli  si  w tpliwo ciami i krytycznymi uwagami dot. zmian  
w prawie budowlanym, które mimo protestów i uzasadnie , szczególnie Polskiej Izby 
In ynierów Budownictwa i Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa  
w pismach do sejmu i do rz du, zosta y wprowadzone. Z niektórymi zmianami mo na si
ewentualnie zgodzi , lecz wi kszo  jest szkodliwa dla budownictwa. Najdziwniejsze jest 
to, e ustawa o tych zmianach zosta a og oszona pod zakamuflowanym tytu em,  
a mianowicie: „O u atwieniu dost pu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych”. Drukujemy jej fragmenty w naszym obecnym wydaniu Informatora, tzn. 
cytujemy istotniejsze zmiany. Bardzo trudno skomentowa  tre  tej ustawy, lecz na to 
jeszcze przyjdzie czas. 

Niezale nie od cytowanej wy ej ustawy, zamieszczamy informacje o wydanych 
innych ró nych aktach prawnych. 

Podajemy równie  interpretacje niektórych przepisów wg G ównego Urz du 
Nadzoru Budowlanego ze strony internetowej GUNB-u. 

Przypominamy ponownie, bowiem ju  o tym informowali my, e od pocz tku tego 
roku obowi zuj  nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie w aspekcie wspó czynnika przenikania ciep  w przegrodach ( ciany, stropy, 
dachy, okna, itp.). Musz  o tym pami ta  szczególnie projektanci. 

W ramach normalizacji przekazujemy spis opublikowanych polskich norm  
z zakresu budownictwa w miesi cach: kwietniu, maju i czerwcu 2014 r. 

Informujemy o szkoleniach dla Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 
Budownictwa, prowadzonych przez CUTOB-PZITB oraz o cenach robót budowlanych. 
Dla zainteresowanych budow  mieszka  podajemy ceny niektórych wybranych 
mieszka .

Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB „STRZECHA przekazujemy informacje  
o tematyce i przebiegu zebra  Prezydium i Zarz du Oddzia u PZITB, o dzia alno ci
szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjnej. Przypominali my ju  w poprzednich wydaniach 
Informatora Budowlanego o przypadaj cym w bie cym roku 80-leciu Polskiego 
Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa. Przy okazji chcieliby my równie
u wiadomi  wszystkim cz onkom naszego oddzia u czym jest Centrum Us ug 
Techniczno-Organizacyjnych PZITB i jakie ma znaczenie dla PZITB, dla dzia alno ci
poszczególnych jednostek Oddzia u. Drukujemy wspomnienia wspó pracowników 
CUTOB-PZITB, którzy dzia ali lub nadal dzia aj  od szeregu lat, przyczyniaj c si  do 
nieprzerwanej dzia alno ci tej po ytecznej (czyt. niezb dnej) dla ycia Oddzia u,
jednostki. 

Jerzy Gawroniak 
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STRZECHA

Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Dane adresowe PZITB 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa 

Oddzia  w Poznaniu 

61-712 Pozna , ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26 
Konto bankowe: PKO B.P. Pozna  48 1020 4027 0000 1202 0300 7341 

www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org 
NIP 778-10-37-294 

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

REKOMENDACJA 
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników  

Budownictwa - Oddzia  w Poznaniu 

Oddzia  Pozna ski PZITB, istniej cy ju  ponad 75 lat, wypracowa  sobie na terenie 
Wielkopolski opini  organizacji zaufania spo ecznego w sprawach budownictwa. 

Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. 
Przedsi biorstwa, które ubiegaj  si  o rekomendacj  Oddzia u Pozna skiego PZITB 
musz  podda  si  przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dzia alno ci, 
który przeprowadzaj  rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarz d Oddzia u PZITB  
w Poznaniu udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji. 

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

Jest wiele firm zarówno du ych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które tak
rekomendacj  uzyska y i wysoko j  sobie ceni . Jest ona wa nym atutem w przetargach  
o roboty budowlane. 

Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- z  + VAT. 
Nieprzed u onych rekomendacji nie publikujemy. 

FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 

l. Przedsi biorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. 

64-304 Nowy Tomy l, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182 
Dzia alno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-
ksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego  
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 
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2. AQUAPOL POLSKA CPV 

58-160 wiebodzice, ul. eromskiego 12, tel./fax 074 854-58-91 
UWAGA! Wszystkim pozosta ym firmom termin wa no ci rekomendacji min ;

proponujemy wyst pi  o przed u enie

Posiedzenia Prezydium i Zarz du

pozna skiego Oddzia u PZITB 

W dniu 14 maja 2014 r. odby o si  posiedzenie Prezydium Zarz du, na którym 

omówiono: 

W dniu 11 czerwca 2014 r. odby o si  nadzwyczajne posiedzenie Prezydium 

Zarz du Oddzia u z nast puj cym porz dkiem obrad: 

- sprawy finansowe Oddzia u (bie ce),
- sprawy zwi zane z dzia alno ci  CUTOB-PZITB w 2014 r. – Z. Augustyniak, 
- sprawy organizacyjne Oddzia u – J. G adysiak, 
- wolne g osy i wnioski. 
- informacja na temat realizacji bud etu za 5 m-cy 2014 r. – E. Stakun, 
- informacja o stanie przygotowa  do Konferencji w Wa czu – Z. Augustyniak, 
- omówienie propozycji uczczenia 80-lecia PZITB w Oddziale pozna skim –  

J. G adysiak, 
- sprawy organizacyjne Oddzia u – J. G adysiak. 
- informacj  na temat realizacji bud etu za 6 m-cy 2014 r. – E. Stakun, 
- informacj  o stanie przygotowa  do Konferencji w Wa czu – Z. Augustyniak, 
- szkolenia organizowane przez CUTOB-PZITB – Z. Augustyniak, 
- propozycj  scenariusza uczczenia 80-lecia PZITB w Oddziale pozna skim –  

J. G adysiak. 
W dniu 9 lipca 2014 r. odby o si  posiedzenie Prezydium Zarz du Oddzia u,  

na którym omówiono: 

Dzia alno  szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjna 

Ko o PZITB nr 40 tradycyjnie ju  zorganizowa o wyjazd szkoleniowy w dniu  
5 kwietnia b.r., o którym pisali my w poprzednim Informatorze Budowlanym. Pozosta e
ko a nie zg osi y wyjazdów szkoleniowych, a w okresie wakacyjnym nie planowano jak 
dot d takich szkole . Czekamy na relacje z nast pnych kó .
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CUTOB-PZITB – O rodek Informacji 

Zakres dzia ania CUTOB-PZITB 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie 
dzia alno ci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym 

budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemys owego, 

nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 

maj tku, organizacji szkole  i wystaw itp.

Ze Spó k  wspó pracuje stale kilkudziesi ciu rzeczoznawców, w tym pracowników 
naukowych Politechniki Pozna skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bieg ych
s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

Spó ka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspó pracuje z szeregiem 
przedsi biorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarz dem Mi dzynarodowych Targów 
Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa 
„BUDMA”, z Wielkopolsk  Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa w zakresie 
organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i inne. 

Udost pniamy (do wgl du) czasopisma: Przegl d Budowlany, Materia y
Budowlane, In ynieria i Budownictwo, In ynier Budownictwa, Izolacje, Instrukcje ITB 
oraz roczniki Sekocenbud. 

Oferta us ug CUTOB-PZITB 

- ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jako ci robót budowlanych 
- okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji wed ug wymogów prawa budowlanego 
- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 
- prowadzenie nadzorów inwestorskich 
- badania geologiczne gruntów 
- wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia 
- sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 
- sporz dzanie audytów energetycznych 
- udzielanie informacji technicznej, udost pnianie zbiorów norm, przepisów, 

katalogów, instrukcji itp. 
- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 
- organizowanie szkole , kursów, konferencji 
- organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane 
- prowadzenie bada  techniczno-ekonomicznych firm ubiegaj cych si  o 

rekomendacj  PZITB 
Zapewniamy wysoki profesjonalizm us ug. 

Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów. 
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Ekspozycja na Sta ej Wystawie Budownictwa  

w Domu Technika w Poznaniu 

W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest 
od wielu lat sta a wystawa budownictwa, która cieszy a si  du ym zainteresowaniem 
osób uczestnicz cych ka dego dnia w ró nego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach  
i konferencjach organizowanych w Domu Technika. 

Stanowisko ekspozycyjne sk ada si  z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu  
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysoko ci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie 
firmy i oferowanych przez ni  wyrobów lub us ug.

Wystawa znajduje si  pod opiek  pracowników O rodka Informacji Technicznej 
CUTOB-PZITB, którzy wyk adaj  na bie co prospekty firmowe i udzielaj , w miar
potrzeb, szerszych informacji. 

Miesi czny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 z  + podatek VAT 23%. 

Zapraszam do uczestnictwa  

w XVI Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz 

XII Konferencji Naukowej 

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 

organizowanej przez CUTOB-PZITB Pozna

w Wa czu w dniach 18-20 wrze nia 2014 roku 

W dniach od 18 do 20 wrze nia 2014 roku odb d  si  w COS OPO Bukowina 
Wa cz, XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XII Konferencja Naukowa 
po wi cona „Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, pod patronatem honorowym 
Roberta Dziwi skiego - G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Tradycj  poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspó organizowanej przy 
udziale Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa by a
wymiana pogl dów i do wiadcze  praktyków i naukowców na temat praktycznego 
stosowania przepisów prawa budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spo ecznej  
i organizacyjno-technicznej rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w warunkach 
funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy. Sprostanie tak 
postawionemu celowi warsztatów i konferencji naukowej wymaga uczestni-ctwa w niej 
przedstawicieli wiata nauki reprezentuj cych wiele dziedzin, takich jak: budownictwo, 
prawo budowlane, ekonomia, finanse, polityka spo eczna, ochrona rodowiska, 
ergonomia. 

Wpisanie si  konferencji w powy sz  problematyk  o charakterze 
interdyscyplinarnego spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu  
i dzia aczy samorz dowych, wymaga zaproponowania ze strony organizatorów takich 
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paneli dyskusyjnych jak: aktualne problemy stosowania prawa budowlanego  
z uwzgl dnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym i gospodark  przestrzenn .
Wiod cym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego b dzie proces oddawania  
i przekazywania do u ytkowania obiektów budowlanych.  

Konferencja naukowa w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych 
po wi cona b dzie infrastrukturze technicznej, która jest niezb dna do prawid owego 
funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa. W obszarach zurbanizowanych funkcjonuj
budowle, urz dzenia techniczne, budynki u yteczno ci publicznej oraz instytucje 
us ugowe 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 licz  na uczestnictwo Pa stwa,  
a szczególnie na udzia  cz onków PZITB, w naszej Konferencji, gdzie b dzie okazja do 
wymiany pogl dów naukowych, jak równie  podzielenie si  do wiadczeniami natury 
praktycznej, seniorów i m odej kadry technicznej PZITB. 

Organizatorzy zach caj  uczestników do zg aszania problemów do 
przedyskutowania oraz przes ania tematu referatu lub wyst pienia, który ma zosta
opublikowany w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB. 
Informacje i wskazówki edytorskie dost pne s  na stronie internetowej  
www.cutob-poznan.pl. 

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego mgr in . Zbigniew Augustyniak 

tel. kom. 602-118-472 

Stowarzyszenie „RYBAKI 17”  

Absolwentów Technikum Budowlanego  

im. Gen. W adys awa Andersa  

w Zespole Szkó  Budownictwa nr 1 w Poznaniu 

Z inicjatywy starszych absolwentów, przy pe nym poparciu dyrektora szko y, na 
zebraniu za o ycielskim w dniu 19 maja 2011 r. zosta o powo ane Stowarzyszenie 
„RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. W adys awa Andersa  
w Zespole Szkó  Budownictwa nr 1 w Poznaniu. 

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia „RYBAKI 17” zosta  Pan Bogdan Olejniczak. 
Po jego mierci, w dniu 26 lutego 2014 r. zwo ano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Cz onków, na którym wybrano nowe w adze, przedstawiaj ce si  nast puj co: 

Zarz d:

prezes Marek Wrzesi ski
wiceprezes Tomasz Spycha a
sekretarz Maria wierczak 
skarbnik El bieta Stakun 
cz onkowie Maria Maciejewska 
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Alojzy Szelejewski 
Tomasz Wiatr 

Komisja Rewizyjna: 

przewodnicz cy  Zbigniew Augustyniak 
z-ca przewodnicz cego Hieronim B aszczyk 
sekretarz Leszek Rutkowski 
cz onkowie  Miros awa Kowalczyk 

Jerzy Lisewski 
G ówne cele Stowarzyszenia „RYBAKI 17”: 

- pomoc Szkole w realizacji zada  dydaktycznych i naukowych (pisma do MEN, 
wspó praca z redakcjami czasopism budowlanych, Wydzia em O wiaty  
w Poznaniu, z dyrektorami pozosta ych szkó  budowlanych w Poznaniu, 
producentami i dystrybutorami materia ów budowlanych. itp.), 

- propagowanie i szerzenie wiedzy o historii Szko y i jej wybitnych absolwentach 
(m.in. prof. Jan Rakowicz, pierwszy dyrektor POLSKIEJ SZKO Y),

- nawi zanie wspó pracy ze szko ami podobnego typu za zagranic ,
- pomoc uczniom wymagaj cym wsparcia, udzia  uczniów I klasy o specjalno ci 

Technik renowacji elementów architektury w corocznej wrze niowej Konferencji  
w Wa czu),

- planowany wspó udzia  w przygotowaniu uroczysto ci zwi zanych ze 100-leciem 
Szko y (01.04.2019 r.) - odrestaurowanie nagrobka prof. Jana Rakowicza na 
Pozna skiej Ska ce; pomnik / tablica / popiersie upami tniaj ce prof. Jana 
Rakowicza na skwerze przyszkolnym; kontakt z Jerzym Rakowiczem z Warszawy - 
wnukiem prof. Jana Rakowicza). 
Terminarz spotka :

Przewa nie ostatnia roda ka dego miesi ca (terminarz do wgl du na tablicach 
informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szko y).

Miejsce spotka :

Zespó  Szkó  Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, sala 101. 
Kontakt:

Stowarzyszenie „Rybaki 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. W adys awa 
Andersa w Zespole Szkó  Budownictwa nr 1, 61 - 883 Pozna , ul. Rybaki 17. 
Pe ne informacje dost pne s  na stronie internetowej szko y: www.zsb1.poznan.pl  
w zak adce „Stowarzyszenie RYBAKI 17” 

Apelujemy do wszystkich ch tnych i przychylnych nam ludzi (szczególnie do 

absolwentów Szko y) o zbieranie i dostarczanie do Stowarzyszenia: pami tek, zdj ,

dokumentów, wspomnie  zwi zanych z edukacj  w szkole oraz naszymi 

profesorami. 

B dziemy równie  bardzo wdzi czni za wszelkie wnioski, uwagi i propozycje 
wspó pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz szko y - NASZEJ SZKO Y.

Zarz d Stowarzyszenia 
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CUTOB PZITB Pozna  Sp. z o.o. wyja nia

Prezes Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego 

Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu sp. z o.o. udziela 

odpowiedzi: 

1. Jak  rol  odgrywa osoba posiadaj ca uprawnienia budowlane w zakresie ustalania 
wielko ci charakterystycznych obiektu do opodatkowania obiektu budowlanego 
podatkiem od nieruchomo ci gdy organ podatkowy ma w tpliwo ci.

Odpowied :
W razie w tpliwo ci co do poprawno ci z o onej deklaracji podatkowej przez 

zobowi zanego, organ podatkowy mo e wezwa  osob  zobowi zan , do udzielenia 
informacji w wyznaczonym terminie, niezb dnych wyja nie  lub uzupe nienia deklaracji, 
wskazuj c przyczyny poddania w w tpliwo  rzetelno  danych w niej zawartych. 

W taki sposób post puje Miasto Pozna , które informuje, e po raz kolejny w tym 
roku prowadzi  b dzie dzia ania maj ce na celu porównanie danych zawartych  
w z o onych przez podatników deklaracjach i informacjach podatkowych z informacjami 
uzyskanymi m.in. z ewidencji gruntów i budynków oraz zdj  lotniczych nieruchomo ci. 
W zwi zku z tym, mieszka cy proszeni s  o przeprowadzenie weryfikacji z o onych  
w Urz dzie Miasta Poznania deklaracji/informacji podatkowych ze stanem faktycznym 
nieruchomo ci. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci w deklaracji/informacji 
podatkowej, konieczne jest z o enie jej korekty. 

Problem wyst puje wtedy gdy informacje do deklaracji podatkowej budynków lub 
budowli dla osób zobowi zanych do z o enia deklaracji podatkowej przygotowa y osoby 
posiadaj ce uprawnienia budowlane. O ile sprawa opodatkowania budynków jest prosta 
to opodatkowanie budowli mo e by  skomplikowane. Podstaw  opodatkowania 
podatkiem od nieruchomo ci budowli powinno si  ustali  zgodnie z ich warto ci
ustalon  w oparciu o przepisy o podatku dochodowym, wg stanu na dzie  1 stycznia roku 
podatkowego, stanowi c  podstaw  naliczania amortyzacji. 

Osoba uprawniona, która przygotowywa a dane niezb dne do wype nienia 
deklaracji podatkowej powinna je poprawi  je li wyst pi  b d. Jak nie naprawi  b du to 
przeprowadzana jest weryfikacja przez odpowiednie organy – Urz d Skarbowy celem 
sprawdzenia prawid owo ci naliczania amortyzacji, nadzór budowlany PINB w zakresie 
danych zawartych w KOB Ksi ce Obiektu Budowlanego, Policj  lub Prokuratur
o mo liwo ci pope nienia przest pstwa w zakresie fa szowania dokumentacji. 

Moim zdaniem, je eli informacje przygotowane przez osoby posiadaj ce 
uprawnienia budowlane zosta y podane nierzetelnie to mamy do czynienia z naruszeniem 
etyki zawodowej i odpowiedzialno ci  cywiln .

Temat weryfikacji poprawno ci deklaracji z o onych przez podatnika zosta
omówiony w Gazecie Podatkowa nr 42 (874) z dnia 24.05.2012, strona 1. 

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. mo e po redniczy  w rozwi zywaniu 
powy szych problemów za odpowiedni  odp atno ci .



12 Informator Budowlany 3 / 2014 

2. Pytania projektanta dotycz  konkretnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
2a. Urz d (…) wydaj c decyzj  o ustaleniu warunków zabudowy w tre ci (pkt 4.2) 

zobowi zuje do uzgodnienia formy architektonicznej i projektu zagospodarowania 
terenu w Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo ciami  
w (….) w zakresie zgodno ci z warunkami niniejszej decyzji. 

Odpowied :
W decyzji w pkt 4.0. Warunki wynikaj ce z przepisów odr bnych: w punkcie 4.2. 

nie podano przepisu nak adaj cego taki obowi zek (brak podstawy prawnej) a wi c ten 
na o ony obowi zek jest niezgodny z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2b. I tu powstaje pierwsza moja w tpliwo , czy organ wydaj cy decyzj  o ustaleniu 

warunków zabudowy ma prawo do takiego zobowi zania inwestora w tre ci
decyzji? 

Odpowied :
Nie ma takiego prawa. 

2c. W tym konkretnym przypadku tut. Urz d (…) nie uzgodni  wymiany dachówki 
ceramicznej, jednak mimo tego Starosta udzieli  pozwolenia na budow .

Odpowied :
Starosta post pi  prawid owo.

2d. Jak wnioskuj  konieczno  dokonania powy szego uzgodnienia nie jest dla Starosty 
wi ca w kwestii wydania pozwolenia, a inwestycj  mo na realizowa  zgodnie  
z zatwierdzonym projektem.  

Odpowied :
Zapis 4.2. w decyzji nie jest wi cy dla Starosty gdy  jest pozbawiony podstawy 

prawnej. Inwestycj  mo na realizowa  zgodnie z decyzj  starosty pozwolenie na budow .
2e. Czy w przypadku, kiedy organ nie jest uprawniony do takiego zobowi zania 

inwestora powinien on wnie  odwo anie? 
Odpowied :

Odwo anie mo e wnie  strona post powania administracyjnego wskazuj c na 
ra ce naruszenie prawa i mo e nast pnie dochodzi  odpowiedzialno ci 
odszkodowawczej za poniesion  strat  z tytu u niemo no ci realizacji przedsi wzi cia
w okre lonym terminie. 

W a ciwym do uzgodnienia formy architektonicznej przebudowy budynku w tym 
przypadku jest projektant, który posiada stosowne uprawnienia a nie urz dnik. 

Odpowiedzi udzieli :

mgr in . Zbigniew Augustyniak 
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PREZES CUTOB PZITB SP Z O.O. 

INFORMUJE

W 1984 roku (30 lat temu) opublikowany zosta
pierwszy numer „Informatora Budowlanego PZITB”, 
wydawany przez Zarz d Oddzia u PZITB w Poznaniu. 
Nast pnie informator przekszta ci  si  w „Informator 
Budowlany CUTOB PZITB” i by  wydawany w formie 
skserowanej broszury przez CUTOB PZITB O rodek  
w Poznaniu, który zawiera  informacje techniczne  
o materia ach budowlanych oraz informacje reklamowe firm 
na 16 stronach. Informator Budowlany CUTOB PZITB  
w obecnej formie pojawi  si  w styczniu 1993 roku i liczy  82 
strony. Obok materia ów reklamowych firm pojawi y si
referaty naukowe: Kajetana Marcinkowskiego, Wojciecha 
Gaczka, Ferdynanda Dembeckiego, Wojciecha Kukulskiego. 

Informator ten zosta  wydany równie  w j zyku rosyjskim z okazji BUDMA 93. 
Nast pny numer zawiera  katalog wyrobów budowlanych. Z kolei numer majowy 
po wi cony by  tematowi: „Spo ecze stwo dla osób niepe nosprawnych”. 

W 1994 roku 23 marca (20 lat temu) aktem notarialnym zawi zana zosta a spó ka
z ograniczon  odpowiedzialno ci  w celu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej pod 
nazw  „Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Zwi zku 
In ynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci ”. Akt notarialny w imieniu Zarz du Oddzia u PZITB w Poznaniu 
podpisali: Henryk Andrzejewski i Bogdana Nalepka. Na stanowisko Prezesa Zarz du
Spó ki powo any zosta  Edmund Paw owicz, funkcj  Prokurenta powierzono Julianowi 
Ga ckiemu, a funkcj  prezesa Rady Nadzorczej powierzono pocz tkowo Jerzemu 
G adysiakowi a nast pnie Jerzemu Aleksandrowi Kujawskiemu.  

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spó ki w dniu 5 lipca 1994 roku, pod 
przewodnictwem Jerzego G adysiaka, zg oszono inicjatyw  w przedmiocie prowadzenia 
deficytowej dzia alno ci – „Informacji Technicznej”. Za zgod  Zarz du Oddzia u PZITB 
w Poznaniu Wydawnictwo „Informator Budowlany” zosta o wyodr bnione w schemacie 
organizacyjnym nowo powo anej spó ki, która przyj a to wydawnictwo i od miesi ca 
czerwiec/lipiec 1994 roku jest wydawane do dzisiaj jako CUTOB PZITB Spó ka z o.o.  
w Poznaniu. Ten pierwszy numer liczy  46 stron i zawiera  materia y reklamowe firm 
oraz nowo ci wydawnicze i nowe przepisy. 

Od tamtego okresu nasz informator podlega  ró nym przemianom, a eby w roku 
2014 przyj  nowy uk ad wewn trzny. Za jego tre  odpowiadaj  z ramienia Zarz du
Oddzia u PZITB Pan Jerzy Gawroniak a z ramienia Zarz du CUTOB PZITB sp. z o.o. 
Pan Aleksander Ga ka. amy informatora PZITB udost pniamy dla cz onków PZITB, 
którzy powinni dzieli  si  swoimi spostrze eniami, uwagami i propozycjami. Dotyczy to 
w szczególno ci seniorów jak równie  m odej kadry. Dzi  zamieszczamy wspomnienia 
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naszego wspó pracownika i wieloletniego cz onka PZITB Pana Jerzego Gawroniaka. 
Czekamy na nast pne propozycje. 

mgr in . Zbigniew Augustyniak 

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.  

– historia we wspomnieniach 

Dzia alno  Jerzego Gawroniaka 

w Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa 

Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa  

– Oddzia  w Poznaniu 

Pod koniec lat osiemdziesi tych, b d c
cz onkiem Ko a nr 40, pó niej przewodnicz cym 
tego Ko a, a nast pnie cz onkiem zarz du Oddzia u
PZITB, podczas cz stych pobytów w Domu 
Technika na Wieniawskiego, rozpocz a si  moja 
wspó praca z Centrum Us ug Techniczno-
Organizacyjnych Budownictwa PZITB. Do tej 
wspó pracy namówi  mnie ówczesny prezes 
CUTOB-PZITB mgr in . arch. Edmund Paw owicz.

CUTOB-PZITB prowadzi  wtedy ró norodn
dzia alno , a mianowicie: projektowanie, nadzory, 
szkolenia, organizacje konferencji, rekomendacj
firm, stoiska na BUDMIE itp. Bra em udzia
w werbowaniu kandydatów do organizacji 
sympozjów i konferencji naukowych, 
przeprowadzaniu rekomendacji firm. 
Rekomendacje u atwia y firmom budowlanym 
branie udzia u w przetargach na roboty budowlane. Bra em udzia  w organizacji Sta ej 
Wystawy Materia ów i Us ug w holu Domu Technika na stela ach, które za atwi em
w MTP, oraz przy organizacji stoiska na BUDMIE, gdzie prowadzi em sprzeda
wydawnictw technicznych i Polskich Norm Budowlanych, które tak e by y do nabycia  
w prowadzonych przeze mnie kiosku w holu Domu Technika. Praktycznie od pocz tku
wydawania Informatora Budowlanego w obecnej szacie graficznej, bra em udzia  w jego 
redagowaniu. Od pocz tku wspó pracy z CUTOB-PZITB bra em udzia
w opracowywaniu opinii technicznych, projektów i ekspertyz, kosztorysów oraz ró nych 
innych opracowa , zlecanych w CUTOB-PZITB, a by o tego grubo ponad  
100 opracowa .
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We wszystkich tych dzia aniach, wszelkie czynno ci odbywa y si  we cis ej 
wspó pracy z kolejnymi prezesami CUTOB-PZITB. Ten prawie 30-letni okres 
wspó pracy z CUTOB-em jest kanw  wielu wspomnie , równie  o kolegach, których ju
nie ma. Na zako czenie tego skrótowego wspomnienia o mojej dzia alno ci w CUTOB-
PZITB informuj , e Zarz d Oddzia u powierzy  mi nadal wspó prac  z CUTOB-PZITB 
oraz redakcj  Informatora Budowlanego. 

Jerzy Gawroniak, ko o nr 40 PZITB 

Wspomnienia absolwenta Liceum Budowlanego w Poznaniu 

przy ul. kowej (Rybaki) z lat 1947-1950 

W 1947 r. ze wiadectwem uko czenia gimnazjum ogólnokszta c cego zg osi em 
si  do Dyrekcji Pa stwowego Liceum Budowlanego w Poznaniu przy ul. kowej 
(Rybaki), celem za atwienia przyj cia na wydzia  budowlany. Po pomy lnym zdaniu 
egzaminu wst pnego, zosta em przyj ty. Nale y nadmieni , e ówczesnym dyrektorem 
Liceum by  znany w Poznaniu in . Lucjan Ballenstedt. 

Tzw. „grono” pedagogiczne Liceum stanowili wybitni fachowcy budowlani 
Poznania, równie  byli wyk adowcy w Pa stwowej Szkole In ynierskiej, a nast pnie 
Politechniki Pozna skiej. Byli to m.in.: in . Lucjan Ballenstedt, in . Marian 
Andrzejewski, in . Jan Zaus, in . Pospieszalski, in . Thomas i inni. 

Liceum, jak i wcze niej Pa stwowa Szko a Budownictwa, wyró nia y si  wysokim 
poziomem nauczania, co gwarantowali w.w. wyk adowcy. Poza wysokim poziomem 
nauczania by  równie  szeroki zakres, bowiem nauka obejmowa a 22 przedmioty. 

I tak, poza g ównym przedmiotem budownictwa odbywa y si  wyk ady z elbetu, 
konstrukcji stalowych, instalacji, materia oznawstwa, maszynoznawstwa, statyki, 
miernictwa, ustawodawstwa, rysunku, geometrii, historii architektury oraz j zyków: 
polskiego i angielskiego itp. Odbywa y si  tak e do  cz sto nauki rysunków w plenerze 
(np. Ko ció  Bo ego Cia a).

Zadbano w tej szkole równie  o wychowanie religijne oraz wypoczynek w czasie 
ferii i wakacji. Liceum posiada o o rodek wypoczynkowy „Inka” w górach, a mianowicie 
w Szklarskiej Por bie redniej, z którego korzysta o wielu uczniów, a ja by em w ród
nich, sk d przemierzy em ca e Karkonosze. 

Nale y podkre li  dba o  o wysoki poziom nauczania i wychowania przez 
dyrektora Ballenstedta i pó niejszego jego nast pcy. 

Gdy zosta y wprowadzone czapki w kolorze br zowym, na wzór akademickich oraz 
pi kne odznaki ze znakiem PLB, uczniowie z dum  si  z tym obnosili, bowiem to 
wyró nia o Liceum Budowlane od innych szkó rednich.

Ten 3-letni okres, by  w a ciwie pierwszym powojennym w pe nym zakresie cyklem 
kszta cenia w zawodzie budowlanym w Poznaniu i uzyskaniu tytu u Technika Budowlanego. 

By em wtedy jednym z najm odszych uczniów, bowiem wi kszo  byli to tacy, 
którzy przed wojn  rozpocz li kszta cenie, które wojna przerwa a i chc c uzyska  dyplom 
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technika, postanowili nauk  kontynuowa  w Liceum Budowlanym. Po uko czeniu 2-giej 
klasy za atwi em sobie praktyk  w Wojskowym Przedsi biorstwie Budowlanym  
w Poznaniu, do którego pó niej zosta em przyj ty. 

wiadectwo dojrza o ci i tytu  technika budowlanego 

Ju  w 3-ciej klasie zacz em pracowa , poniewa  nie mog em wymaga  od 
rodziców, aby ponosili ca e koszty mojej nauki. Musia em zatem po czy  nauk  z prac
– uda o si  jednak to presti owe Liceum uko czy  pomy lnie i uzyska  dyplom technika 
dyplomowego. Po bytno ci w tym Liceum pozosta o jeszcze wiele wspomnie , mimo 
up ywu czasu (ponad 60 lat), tak w zachowaniu uczniów jak i profesorów, nieraz bardzo 
zabawnych. 

Jako cz onek stowarzyszenia absolwentów tej szko y, która b dzie obchodzi a
100-lecie istnienia, ycz  jej nast pnego 100-lecia. Tradycje tej szko y i zas ugi s
olbrzymie, bowiem wykszta ci a ca  armi  fachowców budowlanych, bardzo 
warto ciowych techników. 

Jerzy Gawroniak 
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PRZEPISY DOTYCZ CE BUDOWNICTWA 

Nowe przepisy, ustawy, rozporz dzenia, uchwa y

15 kwietnia 2014 r. zosta  wydany wyrok Trybuna u Konstytucyjnego  

w sprawie wysoko ci op aty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo awczej  

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 545). 

Wyrok dotyczy art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w 
sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z pó n. zm.). 

23 kwietnia 2014 r. zosta o og oszone obwieszczenie Marsza ka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie og oszenia jednolitego 

tekstu ustawy o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomo ciami. 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie 

sposobu obliczania ko cowego zu ycia energii brutto ze róde  odnawialnych oraz 

sposobu obliczania ilo ci energii elektrycznej i ciep a z takich róde  (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 487). 

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 490). 

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  

i biopaliwach ciek ych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 457). 

11 maja 2014 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie 

ustawy o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). 

Zmiany mi dzy innymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post powania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267). Nowe przepisy dopuszczaj  mo liwo
zwrócenia si  przez organ administracji publicznej do strony lub innego uczestnika 
post powania o wyra enie zgody na sta e komunikowanie si  za po rednictwem rodków 
komunikacji elektronicznej w sprawach za atwianych przez ten organ. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 596). 

Rozporz dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 613) i zast puje dotychczas 
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obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz.U.  
z 2011 r. Nr 291, poz. 1714). 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

szczegó owych wymaga , jakim powinien odpowiada  plan zagospodarowania 

podziemnego sk adowiska dwutlenku w gla (Dz.U. z 2014 r. poz. 591). 

30 maja 2014 r. zosta o og oszone obwieszczenie Marsza ka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie og oszenia jednolitego 

tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 r.  

poz. 712). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r.  

w sprawie dopuszczania do eksploatacji okre lonych rodzajów budowli, urz dze

i pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 720). 

Akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1594). 

10 czerwca 2014 r. zosta a og oszona ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o u atwieniu 

dost pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r.  

poz. 768). 

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409 z pó n. zm.) w zakresie o nadanie uprawnie  budowlanych. Do istotnych 
zmian zaliczy  nale y: 

zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwenta studiów wy szych 
prowadzonych na podstawie umowy, zawartej mi dzy uczelni  a w a ciwym 
organem samorz du zawodowego, w zakresie odpowiadaj cym programowi 
kszta cenia opracowanemu z udzia em organu samorz du zawodowego; 
mo liwo  przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalno ci cznie; 
skrócenie do 1 roku wymiaru praktyki projektowej; 
uznanie praktyki studenckiej za cz  lub ca o  praktyki zawodowej, w przypadku 
gdy odbywa a si  na studiach w zakresie odpowiadaj cym programowi kszta cenia 
opracowanemu z udzia em organu samorz du zawodowego, zgodnie z warunkami 
okre lonymi w umowie zawartej mi dzy uczelni  a w a ciwym organem samorz du 
zawodowego; 
wprowadzenie instytucji „patrona” oraz mo liwo  odbycia rocznej praktyki 
projektowej pod jego opiek ;
wprowadzenie regulacji, e pozytywny wynik cz ci pisemnej egzaminu jest wa ny 
przez trzy lata od dnia jego uzyskania; 
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okre lenie wysoko ci op at za post powanie kwalifikacyjne oraz zasad ich uiszczania; 
mo liwo  uzyskania uprawnie  do kierowania robotami budowlanymi bez 
ogranicze  po uko czeniu studiów I stopnia, a w ograniczonym zakresie po 
uzyskaniu tytu u zawodowego technika lub mistrza; 
dodanie nowej specjalno ci hydrotechnicznej; 
usuni cie z katalogu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rzeczo-
znawstwa budowlanego oraz uchylenie regulacji dotycz cych nadawania tego tytu u.
Omawiana ustawa nowelizuje tak e ustaw  z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów  
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pó n. zm.), a do najwa niejszych zmian zaliczy  nale y: 

likwidacj  samorz du zawodowego urbanistów; 
wprowadzenie regulacji dotycz cych nadawania i pozbawiania tytu u rzeczoznawcy 
budowlanego (które zosta y usuni te z ustawy - Prawo budowlane); 
przyznanie Krajowej Izbie Architektów oraz Krajowej Izbie In ynierów Budownictwa 
kompetencji do prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych 
(G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie b dzie ju  prowadzi  rejestru); 
zmiany w zakresie przynale no ci do Izby Architektów i Izby In ynierów 
Budownictwa. 
Ustawa wejdzie w ycie z dniem 10 sierpnia 2014 r. 

21 czerwca 2014 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie 

ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 659). 

Ustawa nowelizuje ustaw  z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 
r. poz. 145 z pó n. zm). Nowelizacja u atwia wyznaczanie turystycznych szlaków 
rowerowych i pieszych oraz budow  dróg rowerowych na wa ach przeciwpowodziowych 
i obszarach szczególnego zagro enia powodzi . Budowa, przebudowa lub remont drogi 
rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na 
obszarach szczególnego zagro enia powodzi  wymaga  b d  zg oszenia dyrektorowi 
regionalnego zarz du gospodarki wodnej lub dyrektorowi w a ciwego urz du morskiego, 
w przypadku gdy roboty lub czynno ci maj  by  prowadzone w pasie technicznym. 

3 lipca 2014 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie 

ustawy o autostradach p atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805). 

Ustawa wprowadza zmiany w kilku ustawach. Zmiany w ustawie z dnia 27 
pa dziernika 1994 r. o autostradach p atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 931 z pó n. zm.) oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomo ciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) dotycz  likwidacji 
odpowiednio Rady do spraw Autostrad - organu opiniodawczego ministra w a ciwego do 
spraw transportu oraz Pa stwowej Rady Nieruchomo ci - organu doradczego ministra 
w a ciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zmiana w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pó n. zm.). 
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Ze strony internetowej  

G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego 

http://www.gunb.gov.pl/ 

Ruch budowlany w I po owie 2014 r. 

W I pó roczu 2014 roku wydano ogó em 87 134 pozwolenia dla 97 724 obiektów 
budowlanych. Liczba wydanych pozwole  na budow  jest zatem o 1,5% wy sza  
od liczby pozwole  na budow  wydanych w pierwszym pó roczu 2013 r. Natomiast  
w stosunku do lat wcze niejszych ogólna liczba pozwole  na budow  wydanych  
w I po owie 2014 r. jest mniejsza o 7-17%. 

W I pó roczu bie cego roku najwi cej decyzji o pozwoleniu na budow  wydano  
w województwach: mazowieckim (12 112), wielkopolskim (9916), ma opolskim (9440)  
i l skim (8148). Natomiast najmniej w województwach: opolskim (1267), lubuskim 
(2144) i wi tokrzyskim (2429). 

W latach 2008-2013 r. w ogólnej liczbie wydanych pozwole  na budow
dominowa y pozwolenia dotycz ce budynków mieszkalnych, które stanowi y od 40  
do 50% pozwole . W pierwszej po owie 2014 r. tendencja ta uleg a niewielkiej zmianie, 
poniewa  pozwolenia na budow  budynków mieszkalnych stanowi  39,9% ogólnej liczby 
wydanych pozwole .

Spadek liczby pozwole  na budow  budynków mieszkalnych, rejestrowany  
w I po owie 2014 r. w odniesieniu do analogicznych okresów lat 2008-2013, wynika 
przede wszystkim ze spadku liczby pozwole  na budow  budynków jednorodzinnych.  
W stosunku do pierwszej po owy 2013 r. spadek ten wynosi 1,5% (482 pozwolenia). 

Najwi ksz  liczb  pozwole  na budow  domów jednorodzinnych wydano w woj. 
mazowieckim (4810), a najmniej pozwole  w tej kategorii wydano w woj.  
opolskim (489). 

Najwi cej pozwole  dotycz cych budownictwa wielorodzinnego wydano  
w woj. wielkopolskim (309), natomiast najmniej w woj. podlaskim (12). 

Do u ytkowania w badanym okresie bie cego roku przekazano 78 342 obiekty 
budowlane, tzn. wi cej o 4% (o 3037 obiektów) ni  w I pó roczu 2013 r. 49,6% 
wszystkich oddanych do u ytkowania obiektów stanowi y budynki mieszkalne.  
W I pó roczu 2014 r. najwi cej obiektów budowlanych przekazano do u ytkowania  
w regionach: Centralnym (17 321) i Pó nocno-Zachodnim (15 753). 

W badanym okresie bie cego roku zalegalizowano 332 obiekty budowlane, w tym 
m.in. 74 budynki jednorodzinne, 3 budynki wielorodzinne, 4 budynki zamieszkania 
zbiorowego, 60 budynków u yteczno ci publicznej i 73 budynki przemys owe
i magazynowe. 

Organy nadzoru budowlanego wyda y tak e 2412 nakazów rozbiórki obiektów 
budowlanych. Najwi cej nakazów rozbiórki wydano w regionach Pó nocno-Zachodnim – 
537 i Po udniowym – 529. Ponad po owa ogólnej liczby wydanych nakazów rozbiórki 
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(1418 nakazów) zosta a wydana z tytu u samowoli budowlanej, a 685 nakazów wydano  
z tytu u nieprawid owego stanu technicznego obiektu. 

W I po owie roku wykonano w Polsce 1383 rozbiórki obiektów budowlanych.  
W tym samym okresie wszcz to 530 post powa  egzekucyjnych zwi zanych  
z niewykonywaniem przez zobowi zanych nakazów rozbiórki. Ponad po owa rozbiórek 
wykonanych i post powa  egzekucyjnych dotyczy a przypadków samowoli budowlanej. 

Formularz wniosku w sprawie wyra enia zgody  

na odst pstwo od przepisów 

22.08.2014
Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowa

przyk adowy formularz wniosku w sprawie udzielenia upowa nienia do wyra enia zgody 
na odst pstwo od przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.), który mo e by  wykorzystywany 
przez starostów i prezydentów miasta na prawach powiatu, zgodnie z dyspozycj  art. 9 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó n.
zm.). Przyk adowy formularz wniosku nie jest formularzem obowi zkowego stosowania, 
a jedynie drukiem stanowi cym form  ustandaryzowania zawarto ci wniosków  
o upowa nienie do udzielania zgody na odst pstwo od warunków techniczno-
budowlanych, jakie powinny zosta  przes ane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

Prawo 

W Dzienniku Ustaw w 2014 r. opublikowane zosta y nast puj ce akty prawne:  
1. rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udost pniania materia ów pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Op aty (Dz. U. poz. 917). 
Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 12 lipca 2014 r.; 

2. rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotycz cych zg aszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924). 
Rozporz dzenie wesz o w ycie z dniem 12 lipca 2014 r.; 

3. rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  
w sprawie wymaga  lokalowych i sanitarnych, jakie musi spe nia  lokal, w którym 
ma by  prowadzony obek lub klub dzieci cy (Dz. U. poz. 925). Rozporz dzenie 
wesz o w ycie z dniem 14 lipca 2014 r. 

4. obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r.  
w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
poz. 883); 

5. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.  
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
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mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o  techniczno-
u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. poz. 888), które wejdzie w ycie z dniem 3 pa dziernika  
2014 r. 

6. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 856); 

7. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotycz cych autostrad p atnych (Dz. U. poz. 857); 

8. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 858). 

Zmiana ustawy - Prawo budowlane 

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. opublikowana zosta a ustawa z dnia 
24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze standaryzacj  niektórych 
wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822). 

Przedmiotowa ustawa w art. 3 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó n. zm.), poprzez dodanie  
w art. 31 ust. 2a stanowi cego, e minister w a ciwy do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre li wzór 
zg oszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych 
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183). 

Na podstawie powy szej regulacji okre lony zostanie wzór zg oszenia rozbiórki 
budynku lub budowli niewpisanej do rejestru zabytków oraz nieobj tych ochron
konserwatorsk  – o wysoko ci poni ej 8 m, je eli ich odleg o  od granicy dzia ki jest nie 
mniejsza ni  po owa wysoko ci. 

Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 6 miesi cy od dnia og oszenia tj. 25 grudnia 
2014 r. 

Modernizacja Roku 2013 

W dn. 28.08.2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odby a si  uroczysto
og oszenia wyników i wr czenia nagród w XVIII edycji konkursu Modernizacja Roku.  
W uroczysto ci wzi  udzia  Zast pca G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
Jacek Szer. 

W fina owej gali uczestniczy  tak e Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Olgierd Dzieko ski, który odczyta  list Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego 
skierowany do organizatorów oraz uczestników konkursu, w którym Prezydent podkre li
znaczenie konkursu w kszta towaniu odpowiedzialnego podej cia do adu przestrzennego 
jako wspólnego dobra.  
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W tegorocznej edycji konkursu wzi o udzia  ponad 900 realizacji, z których 
wy oniono finalistów w 12 konkursowych kategoriach. Zast pca GINB Jacek Szer, 
wr czaj c statuetki Modernizacji Roku 2013 oraz wyró nienia w dwóch kategoriach, 
pogratulowa  uczestnikom i zwyci zcom Konkursu i podkre li , e istotn  cech  ka dej 
modernizacji jest nie tylko odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego, ale 
tak e dodanie mu nowych warto ci estetycznych i u ytkowych. 

Spo eczne i ekonomiczne skutki niekontrolowanej urbanizacji 

W Warszawie w dn. 30.06.2014 r. odby a si  konferencja „O ekonomicznych 
stratach i spo ecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”, zorganizowana 
przez Kongres Budownictwa i Fundacj  Rozwoju Demokracji Lokalnej. W Konferencji 
uczestniczy  G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwi ski.  

Go ciem Konferencji by  tak e Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju Janusz bik. W Konferencji wzi li udzia  architekci, urbani ci, prawnicy, 
ekonomi ci, przedstawiciele administracji i organizacji pozarz dowych. 

XIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby In ynierów Budownictwa 

W dn. 27.06.2014 r. G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwi ski 
oraz Zast pca GINB Jacek Szer wizi li udzia  w XIII Krajowym Zje dzie 
Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby In ynierów Budownictwa, który odby  si
w Warszawie. 

W ród zaproszonych go ci byli tak e m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Olgierd Dzieko ski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju Janusz bik i Zast pca Przewodnicz cego Komisji Infrastruktury Sejmu 
Andrzej Adamczyk. 

Zjazd zgromadzi  ponad dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okr gowych 
samorz du in ynierów budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada PIIB otrzyma a
absolutorium, podj to tak e uchwa y dotycz ce zatwierdzenia sprawozda  z jej 
dzia alno ci. Delegaci wybrali w adze Izby na kadencj  2014-2018. Prezesem Krajowej 
Rady PIIB pozosta  dotychczasowy prezes Andrzej Roch Dobrucki. 
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ARTYKU Y PROBLEMOWE 

Wykorzystanie wody opadowej  

w gospodarstwie domowym 

Streszczenie 

W artykule zwrócono uwag  na konieczno  racjonalnej i zrównowa onej 

gospodarki zasobami wodnymi oraz przedstawiono jeden ze sposobów mog cy prowadzi

do osi gni cia tego celu. Przedstawiono argumenty przemawiaj ce za stosowaniem 

systemów zagospodarowania wody deszczowej, a tak e krótko opisano podstawowe ich 

rodzaje. Dokonano równie  próby przedstawienia ogólnego zarysu sposobów doboru 

poszczególnych elementów systemu zagospodarowania wody deszczowej. 

S owa kluczowe: systemy zagospodarowania wody deszczowej, zarz dzanie 

zasobami wodnymi, deszczówka, oszcz dzanie wody 

Wst p

Dost p do wody pitnej jest, czy te  powinien by , niezbywalnym prawem ka dego 
cz owieka. Wi ksza cz  ludzko ci cieszy si  tym przywilejem. S  jednak miejsca,  
w których zasoby wodne s  ograniczone, a mieszka cy tych zak tków wiata cierpi
z powodu braku wody o jako ci umo liwiaj cej bezpieczne spo ycie. Zasoby wodne 
Ziemi s  niezmienne, woda kr y w nieustannym obiegu, jednak jej jako  ulega 
zmianom. Zaledwie 1% wód znajduj cych si  na powierzchni naszej planety jest wod
zdatn  do picia.  

Wydawa  si  mo e, e problem niedoboru wody nie dotyczy pa stw rozwini tych 
takich jak kraje europejskie w tym Polski. Nale y jednak zwróci  uwag , e nasz kraj 
znajduj  si  w ostatniej dziesi tce krajów w Europie pod wzgl dem ilo ci zasobów 
wodnych. Zasoby wodne Polski w przeliczeniu na mieszka ca na dob  mo na porówna
do zasobów Egiptu (4,5 m3/d w Polsce, 3,5 m3/d w Egipcie, 33 m3/d na wiecie, rednia 
europejska to 11 m3/d). Zasadnym wydaje si  wi c znalezienie sposobu na zatrzymanie 
wi kszej ilo ci wody mo liwej do wykorzystania lub ograniczenie zu ycia wody o 
najwy szej jako ci.

Nie istnieje rozwi zanie idealne, jeden sposób gwarantuj cy usuni cie problemu 
na wiatow  skal , za jednym zamachem. Istniej  jednak rozwi zania, które  
w odpowiednim po czeniu mog  wywo a  znacz ce, pozytywne skutki. Jest to szeroko 
poj te zwi kszanie retencji wody wywo ane np. przez zwi kszanie obj to ci
zbiorników retencyjnych (obecnie 6,5% rocznego odp ywu z obszaru Polski wobec 
potencjalnych 15%), jednak budowa du ych zbiorników retencyjnych wymaga 
olbrzymich nak adów finansowych, osi gni cia konsensusu pomi dzy specjalistami  
z dziedzin hydrotechniki i ekologii (jak powszechnie wiadomo nie nale y to do zada
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atwych) oraz uzyskania zgody ludno ci lokalnej terenów, na których zlokalizowane 
mia yby by  takie inwestycje.  

Problemów tego typu nie powinno generowa  rozwijanie programów ma ej
retencji. Jej definicji jest wiele, jednak mo na sprowadzi  wszystkie do wspólnego 
mianownika i stwierdzi , e ma a retencja to wszelkie sposoby spowalniania odp ywu 
wody z lokalnych zlewni w celu poprawy bilansu wodnego na ich obszarach. Ma a
retencja odgrywa  powinna szczególnie du  rol  w terenach zurbanizowanych, ze 
wzgl du na du y udzia  powierzchni nieprzepuszczalnych, a co za tym idzie - wysoki 
wspó czynnik sp ywu powierzchniowego na tych obszarach. Ma a retencja w miastach 
mo e przyjmowa  bardzo ró ne formy. Od tworzenia oczek wodnych i ma ych 
zbiorników czy stawów, poprzez zwi kszanie udzia u powierzchni biologicznie 
czynnych, zast powanie szczelnych powierzchni utwardzonych innymi o wi kszym 
stopniu przepuszczalno ci do tworzenia zielonych dachów i ogrodów dachowych. 
Pewn  form  ma ej retencji jest równie  gromadzenie i wykorzystywanie wody 
deszczowej do ró nych celów. 

Systemy zagospodarowania wody deszczowej – dlaczego warto? 

Woda deszczowa posiada cz sto wysok  jako  i cho  nie jest to woda zalecana do 
spo ycia, posiada kilka cech daj cych jej przewag  nad wod  wodoci gow . Woda 
deszczowa charakteryzuj  si  nisk  zawarto ci  kationów wapnia, magnezu, a tak e
elaza i manganu, jest mi kka. Dzi ki temu idealnie nadaje si  do wykorzystania przy 

czynno ciach takich jak zmywanie powierzchni, pranie etc. poniewa  zmniejsza ilo
koniecznych do zastosowania rodków czysto ci. Deszczówka nadaje si  równie
doskonale do nawadniania terenów zielonych czy upraw. Wod  opadow  mo na
wykorzystywa  wsz dzie tam gdzie nie b dzie ona spo ywana przez ludzi np. do 
sp ukiwania toalet (co stanowi ok. 30% dziennego zu ycia wody w gospodarstwie 
domowym). Zastosowanie systemu zagospodarowania wody deszczowej  
w gospodarstwie domowym mo e skutkowa  ograniczeniem zu ycia wody 
wodoci gowej o ok. 50%. 

Ka dy rozs dny inwestor dba o to, aby poczynione przez niego inwestycje by y nie 
tylko przyjazne rodowisku, ale tak e uzasadnione finansowo. Ceny za wod
wodoci gow  w druj  nieustannie w jednym kierunku - w gór . Podobnie ceny za 
odprowadzane cieki. Ponadto, w niektórych miastach w Polsce, a nied ugo by  mo e
w wi kszo ci, wprowadza si  tzw. podatek od deszczówki. Wobec zaistnia ej sytuacji, 
zagospodarowanie wody deszczowej staje si  wysoce rozs dne. Pozwala na znaczne 
obni enie kosztów zwi zanych z wykorzystaniem wody oraz oferuje stosunkowo szybki 
czas zwrotu poniesionych nak adów.

Trendem, który rozpocz o miasto Kraków, a który miejmy nadziej  b dzie si
rozwija , jest oferowanie dofinansowa  do systemów zagospodarowania wody 
deszczowej z bud etu miasta. Zyskuj  na tym obie strony. Inwestorzy z oczywistego 
wzgl du - ni szy wk ad w asny, a co za tym idzie krótszy czas zwrotu. Miasto - przez 
pobudzenie inwestorów do instalowania systemów zagospodarowania deszczówki dzi ki
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czemu zmniejsza si  (lub te  nie zwi ksza) ilo  wód opadowych odprowadzanych do 
systemów kanalizacji, dzi ki czemu nie jest konieczna ich kosztowna modernizacja. 

Krótki opis podstawowych rodzajów systemów zagospodarowania wody deszczowej 

Sposobów na zagospodarowanie wód opadowych w ramach gospodarstwa 
domowego jest wiele. Pocz wszy od najprostszych: 

- zbieranie deszczówki przez rynny spustowe i odprowadzanie jej do gruntu  
z wykorzystaniem zwyk ych rur drenarskich, skrzynek lub tuneli rozs czaj cych 
czy studni ch onnych, 

- gromadzenie w podziemnych, naziemnych lub piwnicznych zbiornikach na wod
i pó niejsze wykorzystanie do celów porz dkowych czy podlewania, 

- gromadzenie w zbiornikach i pó niejsze wykorzystanie w domu do sp ukiwania 
toalet, prania, prac porz dkowych etc. 
Najprostszy sposób czyli odprowadzanie wody do gruntu pozwala na unikni cie

ewentualnego podatku od deszczówki i na tym w zasadzie ko czy si  zakres jego 
stosowalno ci. Jest to sposób najta szy, jednak nie umo liwia wykorzystania wody 
deszczowej, a co za tym idzie zmniejszenia ilo ci wykorzystywanej wody wodoci gowej.  

Systemy zagospodarowania wody deszczowej dzieli si  na trzy rodzaje - systemy 
ogrodowe, systemy domowe oraz systemy mieszane, cz ce wykorzystanie deszczówki 
w ogrodzie i w domu. 

Systemy ogrodowe mo na podzieli  na kilka rodzajów w zale no ci od materia u,  
z którego wykonany jest zbiornik, rodzaju wykorzystywanych pomp i ich lokalizacji, 
sposobu podlewania (tzw. podlewanie „z w a” lub automatyczny system nawadniaj cy), 
rodzaju filtracji (filtr przep ywowy lub zbieraj cy), lokalizacj  filtra (filtr w zbiorniku lub 
przed zbiornikiem). 

Przyk adowy system ogrodowy to gromadzenie wody zebranej z dachu  
w zbiorniku polietylenowym po uprzednim przepuszczeniu przez mechaniczny filtr 
sitowy umieszczony w gruncie, a nast pnie wt aczanie jej do sieci nawodnie  za 
pomoc  pompy zatapialnej zlokalizowanej w zbiorniku. W celu zapobie enia sytuacji, 
w której brak wody w zbiorniku (np. podczas d u szego okresu bezopadowego) stosuje 
si  zawory elektromagnetyczne z p ywakiem, do których pod czona jest woda z sieci 
wodoci gowej. Gdy poziom wody w zbiorniku spada do pewnego poziomu 
minimalnego elektrozawór otwiera si  i nast puje uzupe nienie wody do poziomu 
umo liwiaj cego bezproblemow  eksploatacj  systemu nawadniaj cego. Stanowi to 
równie  zabezpieczenie dla pompy przed suchobiegiem (cho  wi kszo  pomp 
automatycznych posiada wbudowane zabezpieczenia). 

Systemy domowe, podobnie jak systemy ogrodowe, równie  mo na podzieli  ze 
wzgl du na rodzaj zbiornika, sposób wykorzystania wody, rodzaj filtracji i lokalizacj
filtra. W systemach domowych zamiast zwyk ych pomp stosuje si  jednostki steruj ce
nazywane centralami deszczowymi, posiadaj ce wbudowane elektrozawory, pompy  
a cz sto tak e niewielkie (w stosunku do podstawowych zbiorników) zbiorniki 
podr czne. 







Program Warsztatów COS OPO Wa cz Bukowina 

Prawo budowlane i kosztorysowanie 
18 wrze nia 2014 r. 

10:00 Oficjalne otwarcie XVI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego. Powitanie 

Wyst pienia: 
Jerzy G adysiak – Przewodnicz cy ZO PZITB w Poznaniu 

W odzimierz Draber – Przewodnicz cy Okr gowej Rady WOIIB w Poznaniu 

Zygmunt Meyer – Przewodnicz cy Okr gowej Rady ZOIIB w Szczecinie 

10:15 Sesja I - Omówienie zmian prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym 

Prowadzenie sesji I: prof. dr hab. in . Zygmunt Meyer 

Pawe  Ziemski – Zast pca G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

- Projekt Rz dowy z dnia 26 sierpnia 2014 r. USTAWY z dnia (….)  
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

- Projekt z dnia 11 czerwca 2014 r., Druk nr 2493, USTAWA z dnia (….)  
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane 

12:00 Dyskusja

- Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego  
w kontek cie zarz dzania realizacj  przedsi wzi  budowlanych 
mgr in . Jakub S siadek 

- Uwagi do nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych 
mgr Piotr Stawicki

12:45 Przerwa na kaw  - Rozmowy kuluarowe 

13:15 Sesja II - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych  

w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym 

Prowadzenie sesji II: mgr in . Renata Niemczyk 

- Kodeks urbanistyczno-budowlany widziany oczami kosztorysanta 
mgr in . Maciej Sikorski 

- Koncepcja programowo-przestrzenna w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym 
mgr in . Zbigniew Augustyniak 

- Wst pna wska nikowa wycena kosztu inwestycji – b dy i zagro enia
Jaros aw Wegner 

- Prezentacja sponsorska - MC Bauchemie 

14:30 Przerwa na obiad - Rozmowy kuluarowe 

15:30 Narada przedstawicieli Okr gowych Izb In ynierów Budownictwa  

(sala kominkowa) 

16:00 Narada robocza powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego  

(w Sali wydzielonej) 

15:30 Sesja III - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce

Prowadzenie sesji III: mgr in . Maciej Sikorski 

- Prezentacja sponsorska - TERLAN Spó ka z o.o. 

Wyst pienia: wyk adowcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 



- Forma dokumentacji projektowej b d ca podstaw  opracowania przedmiarów 
- Odpowiedzialno  za b dy pope nione w przedmiarach i kosztorysach 
- Znaczenie za o e  wyj ciowych do kosztorysowania  

dla inwestora, projektanta i kosztorysanta 
- Sposób opisu przedmiotu zamówienia przez podawanie znaków towarowych 
- Prezentacja sponsorska - WAVIN 

17:00 Przerwa 

17:15 Sesja IV - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce – cz. II 

Prowadzenie sesji IV: mgr in . Longina Zandecka 

- Prezentacja sponsorska - ORGBUD-SERWIS Spó ka z o.o. w Poznaniu 

Wyst pienia: wyk adowcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

- Jak unika  b dnych zapisów w dokumentach przetargowych. Przyk ady niew a-
ciwych zapisów w przedmiarach przyczyn  b dów po stronie wykonawców 

- Forma zapytania przetargowego uzale niona od przyj tej formy wynagrodzenia 
- Przyczyny rozbie no ci warto ci pomi dzy kosztorysem inwestorskim a ofertowym 
- Znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych  
- Omówienie problemów kosztorysowania na przyk adach sporów s dowych 

19:00 Zako czenie obrad

20:00 – 1:00 Kolacja biesiadna – „Mikrofon dla wszystkich”

Program XIII Konferencji Naukowej 

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Budownictwo drogowe 
19 wrze nia 2014 r.

10:00 Oficjalne otwarcie konferencji naukowej 

10:10 I Sesja techniczna - Infrastruktura techniczna obszarów zurbanizowanych  

– Budownictwo drogowe 

Prowadzenie: prof. dr hab. in . Wies aw Buczkowski 

Paneli ci: 
- Józef Racki, Pose  na Sejm RP - Droga S11, czy region wielkopolski  

z regionem zachodniopomorskim 
- Danuta Hryniewiecka - Ciekawe zagadnienia techniczne zwi zane z budow

zachodniej obwodnicy Poznania 
- Pawe  Suski, Pose  na Sejm RP - Obwodnica miasta Wa cza 
- Przedstawiciel GDDKiA Oddzia  Szczecin - Problemy techniczne budowy 

obwodnicy miasta Wa cza w ci gu drogi krajowej S10 
- Przedstawiciel ZZDW w Koszalinie - Drogi wojewódzkie, problem przejezdno ci

przez miasto Wa cz
- mgr Tomasz Rzemykowski - Problemy konserwacji i remontów dróg powiatowych  
- Przedstawiciel mieszka ców Wa cza - Ma a obwodnica miasta Wa cza. Czy 

mieszka cy maj  realny wp yw na podejmowanie decyzji dotycz cych dróg gminnych 
Pytania do panelistów 



12:30 Przerwa na kaw  - Rozmowy kuluarowe 

13:00 Promocje firm 

- Membranowy system hydroizolacji dla konstrukcji podziemnych 
Sika Poland Sp. z o.o. 

- Profesjonalne systemy hydroizolacji dla budownictwa 
BiMeCom S.A. 

13:40 Dyskusja 

- Zmiany przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
i ich zwi zek z procesem budowlanym 
mgr in . Lidia Danielska 

- Problem odbioru robót drogowych 
mgr in . Andrzej Ga kiewicz 

- Architektura obiektów tras komunikacyjnych 
mgr in . arch. Roman Pilch 

15:00 Przerwa obiadowa 

16:00 II Sesja naukowa – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 

Prowadzenie: prof. dr hab. in . Tomasz B aszczy ski 

- Projekt geotermii jako element projektu „Modelowe ISE dla Resortu Turystyki 
SPA w Ko obrzegu” b d cego pilota em innowacyjnego projektu  
rozproszonego ród a energii opartego na OZE i wysokosprawnej kogeneracji  
z wykorzystaniem smart grids. 
mgr in . Tomasz Tamborski, Starosta Ko obrzeski 

- Przyk ady zastosowa  wymogów i za o e  certyfikacji systemów koordynuj cych 
projekt w kwestii ekologicznej na podstawie budowy Business Garden Pozna
dr in . Barbara Ksit 

- BHP na placu budowy 
mgr in . W odzimierz Ksi kiewicz 

- Naprawa zarysowanych prefabrykowanych p yt stropowych typu filigran  
w fazie realizacji budynku 
dr in . Jacek ciga o

Wyst pienia – Komisja M odej Kadry ZO PZITB 

- Analiza rozwój budownictwa zrównowa onego w Polsce 
mgr in . Karolina Wysocka 

- Wykorzystanie wody opadowej w gospodarstwie domowym 
Tomasz Makowski 

- Termomodernizacja budynku przy za o onym kosztorysie 
mgr in . Sylwia Piotrowska 

- Modernizacja obiektu zabytkowego w Owi skach 
Weronika Karpi ska, Anna Niespodzi ska 

18:00 Zako czenie obrad

18:30 - 19:30 Korzystanie z basenu (w tym: Zawody o Puchar Starosty Wa eckiego)

20:00 - 1:00 Kolacja uroczysta 



Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 

„Dziedzictwo – ród o to samo ci”

Poznaj swoj  histori
20 wrze nia 2014 r., sobota 

9:00 Wyjazd autokaru z COS OPO Bukowina 

9:30 Wyk ady:  

Szko a Podstawowa Str czno 

- Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. „Dziedzictwo – ród o to samo ci”. Poznaj swoj  histori
mgr in . Zbigniew Augustyniak 

- Program lokalny stowarzyszenia Lider Wa ecki
mgr Janusz Bartczak 

- Mi dzyrzecki Rejon Umocniony 
dr in . W odzimierz cki

- Wa  Pomorski, 1-12 luty 1945 rok. Tajemnice lasu Kutwickiego 
P k dypl. Marian Bobelak 

11:30 Spotkanie z mieszka cami Prusinówka, Prusinowa Wa eckiego  

oraz Rutwicy przy historycznej, ostrzelanej figurce  

12:00 Spacer po okolicy Prusinowo Wa eckie – Rutwica (spacer 5 km - z niespodziank )
14:30 Spotkanie z mieszka cami Nakielna

– Baza Klubu AK  70 nad jeziorem Wielki Byty , zatoka Nakielska 
Dyskusja: Okoliczne jeziora jako istotny czynnik w dziejach osadnictwa wsi Nakielno 

koordynator:     Zbigniew Augustyniak     oraz     Renata Skorupa 
kontakt: tel. 602 118 472;     e-mail: z.augustyniak@cutob-poznan.pl 

organizator: CUTOB PZITB w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lider Wa ecki
wi cej na stronie internetowej: http://www.bdz.szczecin.pl/  Partnerzy (poz. 71) Program (str. 23)
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Woda ze zbiornika pobierana jest najcz ciej przez pompy samozasysaj ce
umieszczone w centrali i t oczona dalej do odpowiednio przygotowanej instalacji 
wewn trznej w budynku. Gdy odleg o  pomi dzy zbiornikiem a central  deszczow  jest 
znaczna, stosuje si  pompy zasilaj ce, które maj  za zadanie doprowadzi  wod  ze 
zbiornika podziemnego do zbiornika podr cznego znajduj cego si  w centrali, sk d
pompy zlokalizowane w centrali t ocz  wod  deszczow  dalej. 

Systemy mieszane to po czenie systemów domowych z systemami ogrodowymi. 
Ich sercem, tak jak w systemach domowych, jest centrala deszczowa, która doprowadza 
wod  do przyborów znajduj cych si  w domu, a tak e do systemów nawadniaj cych. 

Nale y zwróci  uwag  na fakt, e woda deszczowa cz sto posiada dobr  jako
wystarczaj c  do wykorzystania w wielu celach w gospodarstwie domowym czy 
innych obiektach, jednak mo e zdarzy  si  tak, e kolor czy zapach takiej wody mo e
budzi  mieszane uczucia u ytkowników, zw aszcza w przypadku wykorzystania wody 
do prania. Dlatego te  w wypadku gdy istniej  przes anki, e gromadzona woda 
deszczowa mo e posiada  niepo dan  barw  lub zapach stosuje si  filtry poprawiaj ce
te dwie cechy fizyczne. Mog  to by  filtry od rodkowe z wk adami z w gla
aktywowanego, filtry UV itp. Filtry tego rodzaju montuje si  zazwyczaj na przewodach 
t ocz cych wod  z centrali do poszczególnych przyborów. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem zwi zanym w szczególno ci z wykorzystaniem 
systemów domowych jest konieczno  zabezpieczenia przed mo liwo ci  wtórnego 
ska enia wody wodoci gowej w budynku przez wod  deszczow . Centrale deszczowe 
powinny by  wyposa one w zawory z przerw  powietrzn  typu AA zgodnie z norm
PN-EN 1717. 

Jak dobra  poszczególne elementy? 

Ilo  mo liwej do zgromadzenia wody deszczowej wyznacza si  na podstawie 
redniej rocznej sumy opadów, wielko ci powierzchni, z której zbierana b dzie 

deszczówka oraz jej rodzaju (okre lenie wspó czynnika sp ywu). Inna b dzie bowiem 
ilo  wody mo liwa do odzyskania ze sko nego dachu pokrytego blach  i p askiego 
dachu zielonego.  

Zu ycie wody obliczane jest na podstawie ilo ci u ytkowników, liczby i rodzaju 
przyborów, które b d  zasilane przez wod  deszczow  tj. WC, pisuarów, pralek itd.,  
a tak e powierzchni przeznaczonej do mycia lub podlewania. Na tej samej podstawie 
oblicza si  wymagany maksymalny przep yw godzinowy (w celu dobrania pomp  
o odpowiednim wydatku). 

Na podstawie przewidywanej ilo ci wody mo liwej do uzyskania oraz 
zapotrzebowania na wod  wyznaczana jest wymagana obj to  zbiornika, przy za o eniu 
okresu maksymalnego okresu przetrzymywania wody (okresu bezopadowego), który 
przyjmuje warto ci od 7 do 21 dni (standardowo jest 21 dni). 

Po ustaleniu maksymalnego godzinowego wydatku (przy ustaleniu odpowiedniego 
wspó czynnika nierównomierno ci w zale no ci od rodzaju obiektu) oraz okre leniu 
odleg o ci pomi dzy poszczególnymi elementami systemu tj. odleg o ci w pionie  
i poziomie od zbiornika do centrali deszczowej lub systemu nawadniania, a tak e
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najbardziej oddalonego przyboru pobieraj cego wod  i przyj ciu materia u przewodów 
doprowadzaj cych wod  do poszczególnych elementów (ze wzgl du na generowane 
straty ci nienia) mo na przyst pi  do wyboru odpowiedniego uk adu pompowego, nale y
pami ta  o zachowaniu minimalnego ci nienia na dop ywie do poszczególnych 
przyborów (zazwyczaj przyjmuje si  2,0 bar). 

Podsumowanie 

Stosowanie systemów zagospodarowania wody deszczowej to korzystne 
ekonomicznie rozwi zanie ograniczaj ce zu ycie wody wodoci gowej, obni aj ce
koszty zwi zane z eksploatacj  obiektów ro nego rodzaju, bowiem s  one dostosowane 
do wykorzystania nie tylko w pojedynczych gospodarstwach domowych, ale tak e
w obiektach u yteczno ci publicznej, obiektach komercyjnych takich jak hotele, 
biurowce, stacje benzynowe etc. Ich efektywno  ekonomiczna jest tym wi ksza im 
wi ksza jest powierzchnia, z której zbierana jest deszczówka i im wi ksze jest 
zapotrzebowanie na wod  o niekoniecznie najwy szym standardzie sanitarnym. 

Wykorzystanie wody deszczowej powinno by  obowi zkiem ka dego inwestora, 
który chce legitymowa  si  dba o ci  o dobro rodowiska. Cho  wielu inwestorów 
wci  uwa a systemy zagospodarowania wody deszczowej za kosztown  fanaberi , to 
perspektywy na rozwój tego sektora w przysz o ci s  pozytywne. Dobrym znakiem s
dzia ania podejmowane przez Urz d Miasta w Krakowie, który zach ca do 
inwestowania w takie systemy poprzez oferowanie dotacji. Mo na ywi  nadziej , e
pozosta e du e miasta w Polsce pójd ladem Krakowa i równie  zaproponuj
korzystne warunki pomocy przy realizacji tego typu przedsi wzi .

Warto zwróci  uwag  na fakt, e w Polsce wci  nie ma aktów prawnych, 
reguluj cych wymagania stawiane systemom zagospodarowania deszczówki, dlatego 
te  w du ej mierze, obecnie przy projektowaniu takich systemów bazuje si  na 
prawodawstwie pozosta ych pa stw europejskich (najcz ciej s  to normy niemieckie). 
To czy jest to sytuacja korzystna czy niekorzystna pozostawi  ocenie czytelnika. 

Tomasz Makowski 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra In ynierii Wodnej i Sanitarnej 

Projekt budowlany, wykonawczy, zamienny, 

dokumentacja powykonawcza w procesie budowlanym 

Projektowanie jako proces twórczy polega na przeniesieniu z umys u projektanta
jego propozycji rozwi zania lub wyobra e  o rozwi zaniu na papier lub inny no nik 
informacji. Projektowanie przebiega od ogó u do szczegó u w uk adzie iteracyjnym.  

Na obecnym poziomie rozwoju techniki, umiej tno , kunszt technologii metoda
przetwarzania i wiedzy technicznej wiedzie  jak wybudowa  obiekt w projektowaniu
obiektu budowlanego uczestniczy kilka osób, a nieraz kilkana cie.



Informator Budowlany 3 / 2014 37

Ka da z nich wykonuje opracowania w zakresie swojej specjalno ci. Opracowania 
te powinny z o y  si  w ca o  i by  ze sob  wzajemnie spójne.  

Zawarte w projektach dyspozycje powinny by kompletne, jednoznaczne, nie 
powinny wzajemnie wyklucza  si .

Ponadto w projektowaniu obiektów o przewa aj cej funkcji technologicznej uczestniczy 
technolog, który rozstrzyga o wymaganiach zapewniaj cych spe nienie tych funkcji. 

W takim przypadku on jest g ównym dysponentem wymaga , które powinni 
spe nia  pozostali projektanci w swoich opracowaniach.  

Stosownie do rodzaju i stopnia skomplikowania obiektu w projektowaniu równie
uczestnicz : geodeta, geotechnik lub geolog, specjali ci z zakresu zagadnie : ochrony 
przeciwpo arowej, ochrony sanitarnej, ochrony rodowiska, bezpiecze stwa ruchu, 
kosztorysowania budowlanego, organizacji budowy i innych.  

Obecnie dyskutuje si  nad projektowaniem w przysz o ci – o technologii BIM (BIM
– Building Information Modeling). 

Z art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane wynika dla projektanta obowi zek m.in. 
zapewnienia skoordynowania technicznego wykonania projektów takiego skrzy owania dróg.  

Przez poj cie projektanta w tym przepisie nale y w praktyce rozumie  jednostk
projektowania, podpisuj c  umow  o wykonanie projektów, jak te  osoby fizyczne 
wykonuj ce bezpo rednio prace projektowe oraz osoby pe ni ce funkcje kierownicze
w procesie projektowania.  

Niewykonanie lub nienale yte wykonanie obowi zku projektanta zagro one jest 
odpowiedzialno ci  zawodow  w budownictwie - (art. 95 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Zatem poza regulacj  prawn  ustawy Prawo budowlane pozostaj  takie sprawy jak: 
sporz dzanie projektów wykonawczych, kosztorysów, wizualizacji, aran acji wn trz, 
projektowanie ogrodów itd.  

Nie znaczy to jednak, e projektant nie mo e takich czynno ci wykonywa .
Mo e, jednak s  to zadania wynikaj ce z kontraktu zawartego z inwestorem i przy 

pomocy przepisów prawa budowlanego tego zakresu wspó pracy pomi dzy tymi 
podmiotami nie da si  regulowa .

Projekt budowlany mo e by  uznawany za utwór w rozumieniu ustawy o prawach 
autorskich. Nabycie od twórcy projektu budowlanego obejmuje prawo zastosowania go 
tylko do jednej konkretnej inwestycji budowlanej.  

Na pocz tku procesu budowlanego przedsi wzi cie inwestycyjne jest okre lane 
do  ogólnie, zostaje stopniowo doprecyzowane w kolejnych dzia aniach,  
tj. post powaniach iteracyjnych – w odpowiednich opracowaniach projektowych. 

W projektowaniu budowlanym przyj o si  wykonywa  okre lone studia 
dokumentacji projektowej i stopniowo uszczegó awia te rozwi zania projektowe: studium 
programowo-przestrzenne, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, projekt zamienny, dokumentacja powykonawcza. 

Projekt budowlany - przez projekt budowlany nale y rozumie opracowanie, które 
spe nia wymagania okre lone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zawiera: 
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a) projekt zagospodarowania dzia ki lub terenu, sporz dzony na aktualnej mapie,
(Prawid owo  wykonania mapy powinna by  potwierdzona przez w a ciwy 
miejscowo o rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) obejmuj cy: 
okre lenie granic dzia ki lub terenu, usytuowanie, obrys i uk ady istniej cych  
i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób 
odprowadzania lub oczyszczania cieków, uk ad komunikacyjny i uk ad zieleni,  
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rz dnych i wzajemnych 
odleg o ci obiektów, w nawi zaniu do istniej cej i projektowanej zabudowy terenów 
s siednich,  

b) projekt architektoniczno-budowlany, okre laj cy funkcj , form  i konstrukcj  obiektu 
budowlanego, jego charakterystyk  energetyczn  i ekologiczn  oraz proponowane 
niezb dne rozwi zania techniczne, a tak e materia owe, ukazuj ce zasady nawi zania 
do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (u yteczno ci publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego) opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych, 
stosownie do potrzeb, o wiadczenia w a ciwych jednostek organizacyjnych  
o zapewnieniu dostaw (energii, wody, ciep a i gazu, odbioru cieków) oraz  
o warunkach przy czenia obiektu do sieci (wodoci gowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg 
l dowych), w zale no ci od potrzeb, wyniki bada  geologiczno-in ynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Projekt architektoniczno – budowlany okre la funkcj  i konstrukcj  obiektu, jego 
charakterystyk  oraz rozwi zania techniczne. 

Najcz ciej dokumentacja architektoniczno-budowlana sk ada si  z: projektu 
architektonicznego, który zawiera opis techniczny z za o eniami funkcjonalnymi 
budynku, a tak e zestawienia podstawowych wielko ci.

W opisie wymienione s  równie  przyj te rozwi zania technologiczno-materia owe. 
Projekt architektoniczny obejmuje równie  rysunki techniczne elewacji oraz rzuty 
poszczególnych poziomów od fundamentów, przez parter i kolejne kondygnacje budynku 
a  po wi b  dachow  i sam dach.  

Obok rzutów poziomych w tej cz ci zamieszone s  równie  przekroje pionowe 
oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, projekt konstrukcyjny, z opisem 
obejmuj cym za o one schematy statyczne (elementy konstrukcji dobrane na podstawie 
oblicze  statycznych) oraz przyj te rozwi zania technologiczno-materia owe.

W sk ad tej cz ci projektowej wchodz  równie  szkice, na których przedstawione 
s  szczegó y i detale rozwi za  konstrukcyjnych, takie jak ilo , sposób i rozmieszczenie 
zbrojenia w elementach elbetowych, projekt instalacyjny, z opisem proponowanych 
rozwi za  technologiczno–materia owych.  

Czyli w jaki sposób i z których materia ów maj  zosta  wykonane poszczególne 
instalacje. Na rysunkach dok adne schematy dotycz ce wszystkich niezb dnych instalacji 
przysz ego domu, w tym: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania  
i gazowej. Ponadto, potencjalne aksonometrie poszczególnych instalacji. 
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Projekt wykonawczy
Projekt budowlany mo e nie by  wystarczaj cy do zbudowania obiektu. Zdarza si ,

e inwestorzy nie s  tego wiadomi lub nie chc  tego przyj  do wiadomo ci i oczekuj ,
e jedyny wymagany przez prawo projekt (projekt budowlany) pozwoli im na 

sporz dzenie przedmiarów robót, kosztorysów, przeprowadzenie przetargów oraz 
wybudowanie obiektu.  

Aby spe ni  te oczekiwania, projektanci, maj c wiadomo  funkcjonowania „rynku 
inwestora”, cz sto nadmiernie uszczegó awiaj  projekty budowlane, w znacz cy sposób 
przekraczaj c wymagania rozporz dzenia. Nadmiernie uszczegó owione projekty 
budowlane stanowi k opot dla urz du, projektanta i inwestora. Rozwini ciem  
i uzupe nieniem projektu budowlanego, b d cego za cznikiem do pozwolenia na 
budow , jest dokumentacja projektowa nazywana projektem wykonawczym na podstawie 
której realizujemy roboty budowlane.  

Autorzy projektów wykonawczych nie musz  posiada  uprawnie  budowlanych,
gdy  te projekty s  tylko uzupe nieniem projektu budowlanego. Forma projektów 
wykonawczych powinna spe nia  wymagania dotycz ce formy projektu budowlanego, 
nie precyzuj c jego zakresu.  

To zagadnienie jest ród em konfliktów mi dzy projektantem, inwestorem  
i wykonawc  robót. 

Projekt wykonawczy sporz dzany dla du ych lub nietypowych przedsi wzi  budowlanych. 
Projekt ten pozwala na uszczegó owienie informacji zawartych w projekcie 

budowlanym np. dotycz cych zapewnienia zgodno ci projektu z wymaganiami karty 
przedsi wzi cia dotycz cymi w a ciwo ci u ytkowych, zapewnienie odpowiednich informacji 
dotycz cych monta u i odbioru technicznego, które b d  stosowane na etapie budowy.  

Do takich zagadnie  nale  równie  problemy akustyki: urbanistycznej, 
architektonicznej i budowlanej.  

W przypadku istotnych zmian powsta ych na etapie projektowania szczegó owego
wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budow  tworz c projekt zamienny. 

Projekty wykonawcze powinny by  opracowane w podziale na grupy robót 
wynikaj ce ze Wspólnego S ownictwa Zamówie .

Projekty wykonawcze nie powinny wprowadza  odst pstw o charakterze istotnym,
o których mowa w art. 36a ust 2 ustawy Prawo budowlane.  

Projekty wykonawcze po naniesieniu ewentualnych zmian wprowadzonych  
w trakcie wykonywania robót, stanowi podstawowy sk adnik dokumentacji 
powykonawczej, która stanowi podstaw  u ytkowania zrealizowanych obiektów  
i powinna stanowi  g ówny za cznik do ksi ki obiektu budowlanego. 

Co powinien zawiera  Projekt budowlany zamienny.
Zamienny projekt budowlany powinien uwzgl dnia  zmiany wynikaj ce  

z wykonanych ju  robót budowlanych. Mo e on wykorzysta  wcze niejsz  dokumentacj
techniczn  w zakresie, w jakim w dalszym ci gu jest ona aktualna, w tym projekt 
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Projekt budowlany jest 
aktem technicznym, a nie prawnym, a wi c zachowuje swoj  warto  jako dokument
w oparciu o który by a wykonywana budowa.  
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Nie ma wi c przeszkód, by w sytuacji, gdy plan zagospodarowania dzia ki lub 
terenu nie uleg  zmianie, projekt budowlany zamienny wykorzystywa  ten dokument, 
ewentualnie po dokonaniu koniecznych poprawek czy uaktualnie .

Natomiast przepisy pozostawiaj uznanie urz dnicze w zakresie jakim projekt 
budowlany zamienny b dzie musia  spe nia  wymogi projektu budowlanego. Moim 
zdaniem to autor projektu a nie urz dnik powinien dokona  oceny zmian jakich dopu ci
si  inwestor, czyli jak dalece odst pi  od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budow .

Projektant powinien by wiadomy, e organ wydaj cy decyzj  wydaje j
„w sprawie” zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego.  

Decyzja mo e by  zarówno pozytywna, jak i negatywna, oczywi cie w zale no ci
od warunków danej sprawy. Organ nadzoru budowlanego wydaj c decyzj  negatywn
musi wykaza , które roboty budowlane s  niezgodne z prawem, na czym ta niezgodno
polega i w jaki sposób inwestor mo e doprowadzi  te roboty budowlane do stanu 
zgodnego z prawem.  

Obowi zkiem projektanta jest opracowanie projektu zamiennego w sposób zgodny 
z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a tak e zapewniaj cy doprowadzenie 
wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem.  

Obowi zkiem organu jest natomiast sprawdzenie projektu zamiennego w zakresie 
okre lonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. To sprawdzenie obejmuje przede 
wszystkim zbadanie zgodno ci projektu budowlanego z przepisami o zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdy  decyzja zatwierdzaj ca zamienny projekt budowlany zast puje 
pozwolenie na budow  w zakresie dokonanych odst pstw.  

Je li istotne odst pienie zostanie stwierdzone w trakcie obowi zkowej kontroli
(prowadzonej po zako czeniu budowy), to wymierza si  wówczas kar  administracyjn ,
a nast pnie w a ciwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia  
na u ytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, post powanie naprawcze. 

W pozosta ych przypadkach, gdy nie przeprowadza si  obowi zkowej kontroli,
prawnie skuteczne jest zawiadomienie w a ciwego organu o zako czeniu budowy tylko 
co do obiektów wybudowanych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia  
na budow , czyli budowy prowadzonej legalnie. 

Oznacza to, e przyj cie zawiadomienia przez organ nie legalizuje dokonanych 
istotnych odst pstw od projektu budowlanego. 

Drugim problemem jest termin przedstawienia projektu budowlanego zamiennego,
który zosta  ustalony przez urz dnika. W utrwalonym orzecznictwie s dów 
administracyjnych nie budzi w tpliwo ci, e ten termin okre lony w art. 51 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane ma charakter procesowy. Konsekwencj  powy szego 
stwierdzenia jest podkre lany w orzecznictwie pogl d, i  niedotrzymanie terminu 
wykonania obowi zku dostarczenia dokumentacji projektowej nie mo e by  podstaw
orzeczenia nakazu rozbiórki budynku.  

Dlatego te  uznanie przez organ, nawet po up ywie ww. terminu, i  obowi zek 
zosta  wykonany daje podstaw  do legalizacji zabudowy, która nie narusza prawa ani 
interesów prawnych inwestora.  
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Przed u enie terminu do wykonania obowi zków na o onych na inwestora na 
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, jako kwestia wynik a w toku 
post powania naprawczego, jest mo liwa. 

Nale y pami ta , e wszelkie zmiany rozwi za  w trakcie wykonywania robót budowlanych 
prowadz  do zg aszania dodatkowych roszcze  finansowych ze strony wykonawcy.

Dlatego obowi zek kontroli dokumentacji spoczywa zarówno na inwestorze jak i na 
wykonawcy.  

Dokumentacja powykonawcza – jest to dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi (definicja zawarta jest w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego). 

Przygotowanie tej dokumentacji nale y do podstawowych obowi zków kierownika 
budowy (art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane).  

Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zako czeniu 
budowy i oddaniu obiektu budowlanego do u ytkowania, podlega przekazaniu przez 
inwestora na rzecz w a ciciela lub zarz dcy danej nieruchomo ci (art. 60 ustawy Prawo 
budowlane). 

W a ciciel ten lub zarz dca s  zobowi zani przechowywa  dokumentacj
powykonawcz  (wraz z pozosta ymi dokumentami) przez ca y okres istnienia obiektu 
budowlanego (art. 63 ustawy Prawo budowlane). 

Na dokumentacj  powykonawcz  sk adaj  si  wi c nast puj ce elementy: 
dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane) z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym 
dziennik budowy 
protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych 
rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu (w miar  potrzeby) 
operaty geodezyjne 
ksi ki obmiaru 
dziennik monta u (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metod  monta u)
geodezyjne pomiary powykonawcze.
Art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nak ada na projektanta obowi zek 

potwierdzania o wiadczenia kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow  oraz 
przepisami je li zosta y wprowadzone zmiany nieistotne na podstawie art. 36a tej ustawy.  

Czynno  tak  nie musi wykonywa  autor projektu, mo e dokona  tego inny 
projektant posiadaj cy odpowiednie uprawnienia budowlane i b d cy cz onkiem 
w a ciwej izby samorz du zawodowego. 

Dokumentacja zwi zana z powstaniem, utrzymaniem i u ytkowaniem obiektu 
budowlanego powinna by  udost pniana przedstawicielom organów upowa nionych do 
kontroli. Ma to miejsce w szczególno ci przy zmianie sposobu u ytkowania obiektu 
budowlanego. 
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Dzia ka budowlana – projektanci maj  problem ze zrozumieniem tego poj cia.
Dzia ka jest najmniejsz  jednostk  powierzchni nieruchomo ci dla celów ewidencji 

gruntu. Jest to ci g y obszar gruntu, po o ony w granicach jednego obr bu, jednorodny 
pod wzgl dem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomoc  linii granicznych. Ka da
dzia ka ma indywidualne dane ewidencyjne. W razie podzia u nieruchomo ci, nowo 
powsta e dzia ki oznacza si  numerami w postaci u amka dotychczasowego numeru 
dzia ki. W razie po czenia dzia ki, now  dzia k  oznacza si  nowym numerem. Ksi gi 
wieczyste prowadzi si  w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomo ci.

Dla ka dej nieruchomo ci (nieruchomo  mo e si  sk ada  z kilku dzia ek) 
prowadzi si  odr bn  ksi g  wieczyst , chyba e przepisy szczególne stanowi  inaczej. 
Dotyczy to tak e nieruchomo ci lokalowych oraz nieruchomo ci, w których 
nieruchomo ci lokalowe zosta y wyodr bnione. Fakt, e w a cicielem dwóch 
s siaduj cych nieruchomo ci jest jedna i ta sama osoba nie powoduje, i  jest to jedna 
nieruchomo .

W zakresie projektu zagospodarowania wyst puje poj cie dzia ki budowlanej. 
Zosta a ona zdefiniowana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.). Zgodnie z art. 2 
pkt 12 tej ustawy przez poj cie dzia ki budowlanej rozumie  nale y nieruchomo
gruntow  lub dzia k  gruntu, której wielko , cechy geometryczne, dost p do drogi 
publicznej oraz wyposa enie w urz dzenia infrastruktury technicznej spe niaj  wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikaj ce z odr bnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego. Alternatywna definicja dzia ki budowlanej sformu owana zosta a
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pó n. zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 3a tej ustawy przez dzia k
budowlan  rozumie  nale y zabudowan  dzia k  gruntu, której wielko , cechy 
geometryczne, dost p do drogi publicznej oraz wyposa enie w urz dzenia infrastruktury 
technicznej umo liwiaj  prawid owe i racjonalne korzystanie z budynków i urz dze
po o onych na tej dzia ce.

Przy projektowaniu obiektów liniowych wyst puje wielu w a cicieli dzia ek.
Inwestor musi si  legitymowa  zgod  wszystkich w a cicieli nieruchomo ci na 

budow  projektowanego obiektu, która powinna by  aktualna w chwili ubiegania si
o pozwolenie na budow  przed organem administracji publicznej, czego na przyk ad nie 
dope niono przy modernizacji ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.  

Uproszczenia procesu budowlanego
Podejmowane nowelizacje ustawy Prawo budowlane maj  na celu uproszczenie 

procesu budowlanego, co przejawia si  w zmianach tre ci art. 29 ustawy Prawo 
budowlane, poprzez rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych 
niewymagaj cych uzyskania pozwolenia na budow .

Przepis ten dotyczy wyj tków od generalnej zasady przyj tej w ustawie, 
nak adaj cej obowi zek uzyskania pozwolenia na budow . Katalog ten obejmuje obiekty 
i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i znikomym wp ywie na otoczenie 
zarówno architektoniczne jak i rodowiska naturalnego.  
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Celem rozszerzania tego katalogu jest liberalizacja wymaga  i skrócenie drogi do 
uzyskania prawa legalnego wykonania robót budowlanych, m.in. w zakresie nowych 
kategorii obiektów budowlanych i robót budowlanych oraz remontów i przebudowy 
obiektów liniowych.  

Równie  w tym celu wprowadzono systemu obowi zkowych kontroli na etapie 
zako czenia budowy (art. 55 ustawy Prawo budowlane), którymi to kontrolami obj te zosta y
tylko wybrane obiekty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na budow .

Inwestor powinien mie wiadomo  i pewno , e jego budowa na pewno b dzie 
podlega a sprawdzeniu przez nadzór budowlany, przez co niemo liwe b dzie „ukrycie” 
faktu z amania prawa. 

Wprowadzenie systemu obowi zkowych kontroli budów ma znacz co ograniczy
przypadki naruszania prawa w trakcie budowy, w tym zw aszcza przepisów techniczno-
budowlanych, jak równie  wyeliminowa  lub przynajmniej znacz co ograniczy  przypadki 
dokonywania odst pstw od warunków pozwolenia na budow  i projektu budowlanego. 

Projektant przed przyst pieniem do projektowania powinien zapozna  si
szczegó owo z tre ci  Art. 55 ustawy Prawo budowlanew. Przed przyst pieniem do 
u ytkowania obiektu budowlanego nale y uzyska  ostateczn  decyzj  o pozwoleniu na
u ytkowanie, je eli: 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie 
na budow  i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX,
o których mowa w za czniku do ustawy (…). 

W pozosta ych przypadkach, gdy nie przeprowadza si  obowi zkowej kontroli, 
prawnie skuteczne jest zawiadomienie w a ciwego organu o zako czeniu budowy tylko 
co do obiektów wybudowanych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budow , czyli budowy prowadzonej legalnie. 

Oznacza to, e przyj cie zawiadomienia przez organ nie legalizuje dokonanych 
istotnych odst pstw od projektu budowlanego. 

Ustawa prawo budowlane nie przewiduje automatycznej legalizacji samowoli 

budowlanej. Niespe nienie przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków 
legalizacji powoduje orzeczenie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu 
budowlanego lub jego cz ci.

W trakcie budowy prowadzonej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budow  cz sto 
zachodzi konieczno  dokonania zmian wzgl dem zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Ze wzgl du na trudno ci w ustaleniu, kiedy mamy do czynienia z tzw. istotnym 
odst pieniem od projektu, które wymaga oby zmiany decyzji o pozwoleniu na budow ,
cz sto zmiany takie kwalifikowane s  przez projektanta jako nieistotne i dopiero kontrola 
organów nadzoru budowlanego na budowie u wiadamia inwestorowi pope niony b d.

Zachodzi wówczas konieczno  wdro enia tzw. post powania naprawczego, które 
wi e si  z uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budow  i wydaniem nowej decyzji przez 
organ nadzoru budowlanego – decyzji zatwierdzaj cej projekt budowlany zamienny.  

W procedurze legalizacji samowoli budowlanej pojawiaj  si  liczne problemy zarówno 
proceduralne, jak i z zakresu prawa materialnego np. opracowania projektu budowlanego. 

Prawna regulacja procedury „naprawczej” prowadzonej na skutek samowolnego 
istotnego odst pienia od projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu 
na budow  obejmuje ci g dzia a  organów nadzoru budowlanego.  
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Dzia ania te regulowane s  przepisami art. 50-51 ustawy Prawo budowlane. Art. 36a ust. 
6 zobowi zuje projektanta do dokonania kwalifikacji odst pienia od projektu budowlanego.  

Nast pnie organ nadzoru budowlanego decyzj  nak ada obowi zek sporz dzenia  
i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzgl dniaj cego zmiany 
wynikaj ce z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - 
wykonania okre lonych czynno ci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia 
wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, okre laj ca tak e
termin wykonania tego obowi zku (art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane). To 
organ nadzoru budowlanego zatwierdza projekt budowlany zamienny, a je li roboty 
budowlane nie zosta y zako czone – wydaje decyzj  na wznowienie robót (art. 51 ust. 4 
ustawy Prawo budowlane). Brzmienie wskazanych przepisów niejednokrotnie rodzi 
szereg problemów interpretacyjnych na styku projektant a organ nadzoru budowlanego, 
które na przestrzeni ostatnich lat usi uje rozwi za  orzecznictwo s dów 
administracyjnych. Problemem jest sporz dzenie poprawnej inwentaryzacji wykonanych 
robót budowlanych lub dokonanie odpowiednich ocen technicznych b d  ekspertyz (art. 50 
ust. 3 ustawy Prawo budowlane).  

Sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
Obecnie obowi zuj ca ustawa Prawo budowlane, która - zachowuj c pewn

ci g o  od 1 stycznia 1995r. - przynios a kilka zmian, spo ród których wymieni  nale y
przywrócenie uprawnie  budowlanych oraz podj to prób  przekszta cenia nadzoru 
budowlanego w „policj  budowlan ”. W zakresie dokumentacji projektowej ustawa 
Prawo budowlane wypowiada si  tylko na temat projektu budowlanego, który stanowi 
podstawowy za cznik do - sk adanego przez inwestora - wniosku o wydanie pozwolenia 
na budow  i jest zatwierdzany przez w a ciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budow . Organ ten sprawdza jedynie zgodno
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji  
o warunkach zabudowy o zagospodarowania terenu) oraz z wymaganiami ochrony 
rodowiska, a tak e kompletno  projektu budowlanego, w tym tre ci o wiadcze

projektanta i sprawdzaj cego projekt architektoniczno-budowlany, który jest cz ci
projektu budowlanego. 

W art. 20 ustawy Prawo budowlane na projektanta na o ono obowi zek 
zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego (zwolniono obiekty 
budowlane o prostej konstrukcji) oraz do czenia, zarówno przez projektanta, jak i przez 
sprawdzaj cego, o wiadcze  o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Obecnie projektant ponosi pe n  odpowiedzialno  (zawodow , cywiln  i karn )
za swoje dzie o, której w najmniejszym nawet stopniu nie zmniejsza fakt zatwierdzenia 
projektu budowlanego przez w a ciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
a w przypadku nieszcz cia- do grona odpowiedzialnych do cza si  równie
sprawdzaj cego. 

Wspomniane akty prawne odnosz  si  zatem wy cznie do projektów budowlanych 
sporz dzanych na potrzeby post powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budow .
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Pozosta e rodzaje projektów nie s  regulowane przepisami prawa 
administracyjnego, lecz s  przedmiotami umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach 
us ug in ynierskich wiadczonych przez projektantów i tylko w takim zakresie podlegaj
regulacjom kodeksu cywilnego [Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.  
z 1964 r. nr 16, poz. 93 z pó niejszymi zmianami)]. 

Wyj tek stanowi  jedynie projekty wykonawcze wchodz ce w sk ad „dokumentacji 
projektowej s u cej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow ” - § 4. Rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (tj Dz.U. 
z 2013, poz. 1129), które nie wypowiada si  na temat sprawdzania tych projektów,  
a jedynie w § 5. stanowi, e „projekty wykonawcze powinny uzupe nia  i uszczegó awia
projekt budowlany w zakresie i stopniu dok adno ci niezb dnym do sporz dzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc
i realizacji robót budowlanych”. 

Je li projektant jest gotów z o y  o wiadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane równie  odno nie projektu wykonawczego i uzgodnie  dokonywanych  
w zwi zku z wprowadzaniem rozwi za  zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w pierwotnym projekcie, to warto takie o wiadczenie uzyska . Brak takiego o wiadczenia nie 
oznacza jednak braku mo liwo ci poci gni cia projektanta do odpowiedzialno ci
w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów prawa, gdy  obowi zek przestrzegania tych 
przepisów wynika wprost z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wdra anie w Polsce Eurokodów – Europejskich Norm Projektowania

Konstrukcji

W roku 1975 Komisja Wspólnoty Europejskiej ustali a program dzia a , którego 
celem by o usuni cie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji 
technicznych w budownictwie, m.in. przez utworzenie zbioru norm projektowania 
konstrukcji, tzw. eurokodów (EC). Od kwietnia 2010 r. s  one podstawowymi normami 
projektowania obiektów budowlanych i s  oznaczone PN-EN np. PN-EN 62305-2:2008 
(wersja j zykowa) Ochrona odgromowa - Cz  2: Zarz dzanie ryzykiem

Zbiór norm EN okre la zasady projektowania budynków i budowli in ynierskich.
Uznaje si  w nich odpowiedzialno  w adz administracyjnych ka dego z pa stw 

cz onkowskich i zastrzega, e w adze te maj  prawo do ustalania warto ci zwi zanych  
z zachowaniem krajowego poziomu bezpiecze stwa konstrukcji. Jako podstaw  przyj to 
w nich projektowanie metod  stanów granicznych (MSG), w po czeniu ze stosowaniem 
cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa. Metoda ta jest dobrze znana w Polsce - 
stosuje si  j  ju  od lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku. Jednak w uj ciu eurokodów 
wyst puj  spore ró nice i komplikacje w praktycznym stosowaniu. Podano w nich 
wspólne regu y do powszechnego stosowania w projektowaniu ca ych konstrukcji i ich 
cz ci sk adowych oraz wyrobów, tak tradycyjnych, jak i nowatorskich. Jednak nie 
uwzgl dniaj  one odmiennych od zwyk ych rodzajów konstrukcji lub warunków danych 
w projekcie - w takich przypadkach wymaga si  np. dodatkowych analiz lub opinii eksperta. 
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System europejskich norm projektowania konstrukcji - Eurokodów sk ada si
z dziesi ciu podstawowych pakietów. 

EN 1990 - EUROKOD PODSTAWOWY jest norm  zwieraj c  podstawowe 
wymagania z zakresu bezpiecze stwa i trwa o ci, jakie powinny zosta  spe nione podczas 
projektowania konstrukcji. Pe ni ona rol  nadrz dn  w stosunku do innych Eurokodów.  

Z kolei Eurokod 1 jest norm  opisuj c  oddzia ywania na projektowane 
konstrukcje.  

Eurokody: EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996 oraz EN 1999 odnosz
si  do projektowania konstrukcji wykonanych z okre lonych rodzajów materia ów, 
natomiast Eurokody EN 1997 i EN 1998 zawieraj  zasady projektowania 
geotechnicznego oraz projektowania na terenach sejsmicznych.  

Eurokody odnosz ce si  do poszczególnych materia ów zosta y podzielone przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny na pakiety. 

W Polsce, zgodnie z zapisami Ustawy o normalizacji z 2002 r. (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1386) stosowanie Polskich Norm ma charakter dobrowolny.  

Odpowiednie normy mog  zosta  jednak przywo ane w odpowiednich przepisach 
wykonawczych, co sprawia, e w takich przypadkach stosowanie ich staje si w pewien
sposób obligatoryjne. 

I tak, dla metod projektowania konstrukcji budynków, kluczowym staje si
stwierdzenie zawarte w Rozporz dzeniu w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),  
o spe nieniu warunków bezpiecze stwa, w przypadku, gdy konstrukcja odpowiada 
Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji (§ 204 ust. 4). Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) podaje list
powo anych Polskich Norm. 

§ 204 ust. 4 Warunki bezpiecze stwa konstrukcji, powinny spe nia  warunki 
zapewniaj ce nieprzekroczenie stanów granicznych no no ci oraz stanów granicznych 
przydatno ci do u ytkowania w adnym z jego elementów i w ca ej konstrukcji, uznaje 
si  za spe nione, je eli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotycz cym 
projektowania i obliczania konstrukcji.

Po zako czeniu okresu wspó istnienia nast pi o wycofanie z katalogu sprzecznych 
norm projektowania konstrukcji, gdy  Eurokody posiadaj  status Polskich Norm s
jedynymi dokumentami odniesienia dla spe nienia przez projektowan  konstrukcj
warunków bezpiecze stwa. Eurokody – europejskie normy projektowania konstrukcji – 
stanowi  wa ny element dzia a  maj cych na celu zniesienie barier dla swobodnego 
przep ywu towarów i us ug w sektorze budownictwa. Trzeba jednak pami ta , e ich 
prawid owe stosowanie uwarunkowane jest nie tylko publikacj  pe nych pakietów norm, 
ale tak e odpowiednim zamocowaniem w przepisach techniczno – budowlanych 
poszczególnych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i EFTA. 

Wykaz Polskich Norm jest przywo any w Rozporz dzeniu MI z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie. 

W Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 1009 opublikowane zosta o
obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r.  
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w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 25 za czników uporz dkowanych wed ug
Dyrektyw UE – znakowanie wyrobów CE 

Od 2013 r. PKN wprowadzi  nowe zasady numeracji Polskich Norm: Polskie 
Normy wprowadzaj ce Normy Europejskie publikuje si  w kilku wersjach j zykowych. 
Ta sama norma mo e by  w: Angielskiej, Polskiej, Niemieckiej, Francuskiej wersji 
j zykowej. 

Zasady prawid owego projektowania.
W trakcie procesu projektowania obiektu budowlanego nale y okre li  rozwi zanie 

funkcjonalne oraz rozwi zanie materia owo-konstrukcyjne.  
Wybieraj c rozwi zanie materia owo-konstrukcyjne nale y zapewni  tzw.

wymagania podstawowe: bezpiecze stwo konstrukcji, bezpiecze stwo po arowe, 
bezpiecze stwo u ytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony 
rodowiska, ochron  przed ha asem i drganiami, oszcz dno  energii i odpowiedni

izolacyjno  ciepln  przegród budowlanych.  
Bezpiecze stwo konstrukcji zapewniaj  m.in.:  
prawid owy model obliczeniowy konstrukcji (zadanie mechaniki technicznej),  
odpowiednie wspó czynniki bezpiecze stwa (najcz ciej rozdzielone - zwi kszaj ce 
obci enia i zmniejszaj ce wytrzyma o  materia u konstrukcyjnego),  
w a ciwie przyj te obci enia w obliczeniach konstrukcji,  
odpowiednia trwa o  konstrukcji (zabezpieczenie przed korozj , wod ).
Na spe nienie pozosta ych wymaga  podstawowych maj  przede wszystkim wp yw 

zastosowane materia y budowlane i sposób ich wbudowania.
Na wybór materia ów budowlanych wp ywaj  g ównie nast puj ce czynniki:  
potrzeba uzyskania projektowanej formy architektonicznej,
zapewnienie wytrzyma o ci, sztywno ci, stateczno ci i szczelno ci projektowanych 
elementów i ustrojów budowlanych,  
zapewnienie trwa o ci (zabezpieczenie przed korozj , ogniem, wod ),
zapewnienie swobody kszta towania elementów i ustrojów konstrukcyjnych,  
zapewnienie warunków zdrowotnych (np. eliminowanie materia ów zawieraj cych 
kazein , wykazuj cych podwy szon  promieniotwórczo , zawieraj cych w ókna 
rakotwórcze).

Zasady prawid owego projektowania publikowane s  sukcesywnie na amach 
„In ynier Budownictwa – miesi cznik PIIB”, który otrzymuj  cz onkowie izby 
in ynierów oraz s  dost pne na stronie internetowej http://www.piib.org.pl/iniynier-
budownictwa-topmenu-91 .

mgr in . Zbigniew Augustyniak 
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CERTYFIKACJE

Nowe normy polskie 

Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa  

opublikowane w okresie od maja do czerwca 2014 r. 

Lp. Numer i tytu  normy, zmiany, poprawki Norma zast powana 
Data

publikacji 

1

PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05  
wersja angielska
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji 
aluminiowych  
- Cz  1-1: Regu y ogólne 

- 2014-05-09 

2
PN-EN 13964:2014-05 wersja angielska 
Sufity podwieszane - Wymagania i metody 
bada

PN-EN 13964:2005 ** wersja polska  
PN-EN 13964:2005/A1:2008  

wersja polska 
2014-05-06 

3

PN-EN 16433:2014-04 wersja angielska  
Zas ony wewn trzne - Ochrona przed 
zagro eniami zadzierzgni ciem p tli
- Metody bada

- 2014-04-04 

4

PN-EN 13501-6:2014-04 wersja angielska  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i elementów budynków - Cz  6: 
Klasyfikacja na podstawie wyników bada
reakcji na ogie  kabli elektrycznych 

- 2014-04-28 

5

PN-EN 12697-41:2014-04 wersja angielska 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 
bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co - Cz  41: Odporno  na p yny 
zapobiegaj ce oblodzeniu 

PN-EN 12697-41:2009 wersja polska 2014-04-14 

6

PN-EN 12697-49:2014-05 wersja angielska  
Mieszanki mineralno-asfaltowe  
- Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co
- Cz  49: Okre lenie tarcia po polerowaniu 

- 2014-05-09 

7

PN-EN ISO 16283-1:2014-05  
wersja angielska  
Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjno ci
akustycznej w budynkach i izolacyjno ci
akustycznej elementów budowlanych - Cz
1: Izolacyjno  od d wi ków powietrznych 

PN-EN ISO 140-4:2000 wersja polska  
PN-EN ISO 140-5:1999 wersja polska  
PN-EN ISO 140-7:2000 wersja polska  
PN-EN ISO 140-14:2006 wersja polska 

2014-05-06 
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8

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05  
wersja angielska 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - 
Cz  1: Zasady ogólne 

- 2014-05-09 

9
PN-EN 206:2014-04 wersja angielska 
Beton - Wymagania, w a ciwo ci,
produkcja i zgodno

PN-EN 206-1:2003 wersja polska  
PN-EN 206-1:2003/A1:2005  

wersja polska  
PN-EN 206-1:2003/A2:2006  

wersja polska  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  

wersja polska 
PN-EN 206-9:2010 wersja polska 

2014-04-28 

10

PN-EN 15804+A1:2014-04 wersja angielska 
Zrównowa ono  obiektów budowlanych - 
Deklaracje rodowiskowe wyrobu - 
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów 
budowlanych 

PN-EN 15804:2012 wersja angielska 
PN-EN 15804:2012 wersja polska  
PN-EN 15804:2012/Ap1:2013-06  

wersja angielska 

2014-04-14 

11
PN-EN 197-2:2014-05 wersja angielska  
Cement - Cz  2: Ocena zgodno ci

PN-EN 197-2:2002 wersja polska 2014-05-20 

12

PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06  
wersja angielska  
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych 
konstrukcji stalowo--betonowych - Cz  1-2: 
Regu y ogólne - Projektowanie z uwagi na 
warunki po arowe

- 2014-06-03 

13

PN-EN 16309:2014-05 wersja angielska 
Zrównowa ono  obiektów budowlanych - 
Ocena socjalnych w a ciwo ci u ytkowych 
budynków - Metodyka obliczania 

- 2014-05-23 

14

PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska  
Instalacje ogrzewcze w budynkach - 
Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania

PN-EN 12828:2013-05  
wersja angielska 

2014-05-23 
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INFORMACJE I KOMUNIKATY 

TISNOB Pozna  19-21 listopada 2014 r. 

Trwa o  i skuteczno  napraw obiektów budowlanych 

IV Krajowa Konferencja Naukowa 

II Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa 

Konferencja adresowana jest do rodowisk naukowych i projektowych, 
producentów materia ów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz 
wykonawców tych robót. W trakcie spotkania nast pi wymiana do wiadcze  zwi zanych 
z prowadzeniem bada  do wiadczalnych i rozwa a  teoretycznych oraz projektowaniem  
i wykonawstwem. Przewidujemy prezentacj  wyników bada  zwi zane z trwa o ci  oraz 
skuteczno ci  napraw, a tak e do wiadczenia praktyczne z realizacji. 

Patronat - mgr in . Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski 

Komitet honorowy: 

Prof. dr hab. in . Tomasz odygowski – Rektor Politechniki Pozna skiej 
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
Prof. dr hab. in . Tadeusz Wi ckowski – Rektor Politechniki Wroc awskiej 
Dr Michael Stallings – P.E., Professor & Head – Faculty of Civil Engineering, Auburn 

University, USA 
mgr in . Jerzy G adysiak – Przewodnicz cy Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników 

Budownictwa O/Pozna

Komitet naukowy: 

Przewodnicz cy: Prof. dr hab. in . Mieczys aw Kami ski – Politechnika Wroc awska 
v-ce przew.: prof. dr hab. in . Józef Jasiczak – Politechnika Pozna ska
v-ce przew.: prof. dr hab. in . Wies aw Buczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
v-ce przew.: Prof. dr hab. in . Jerzy Ho a – Politechnika Wroc awska 
v-ce przew.: Prof. dr in . Andrzej S. Nowak – Auburn University 
Prof. dr hab. in . Kazimierz Flaga – Politechnika Krakowska 
Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Gerdes – Karlsruhe Institute of Technology 
Dr hab. in . Wies awa G odkowska, Prof. PK – Politechnika Koszali ska
Dr hab. in . Maria Kaszy ska, Prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
Prof. dr hab. in . Ryszard Kowalczyk – Universidade da Beira Interior Covihla 
Prof. Józef uczko – Ukrai ska Akademia Nauk 
Prof. dr hab. in . Cezary Madryas – Politechnika Wroc awska 
Prof. dr hab. in . Piotr Noakowski – Exponent Duesseldorf Uniwesytet w Dortmundzie 
Prof. dr hab. in . Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej 
Prof. dr hab. in . Janusz Wojtkowiak – Politechnika Pozna ska 
Prof. dr hab. in . Bogdan Józef Wosiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
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Tematyka

Trwa o  obiektów budowlanych – nauka i badania 
Wyroby i systemy do napraw: 

- konstrukcji z betonu, w tym wg PN-EN 1504 
- konstrukcji metalowych 
- konstrukcji drewnianych 

Specyfika napraw infrastruktury technicznej (m. in. zbiorniki i silosy, obiekty 
hydrotechniczne, infrastruktura komunikacyjna, infrastruktura podziemna i in.) 
Stan obiektów budowlanych zrealizowanych metodami tradycyjnymi. 

Miejsce obrad:

Centrum Brovaria, Stary Rynek 73/74 w Poznaniu 

Zg oszenie: 

http://www.tisnob.put.poznan.pl/ 
Wype nion  kart  zg oszeniow  prosimy wys a  na adres: tisnob@put.poznan.pl

VIII Mi dzynarodowa Konferencja 

Bezpiecze stwo po arowe obiektów budowlanych 
Warszawa, 4-6 listopada 2014 r. 

SZKO A G ÓWNA S U BY PO ARNICZEJ 
Wydzia  In ynierii Bezpiecze stwa Po arowego  
Katedra Bezpiecze stwa Budowli 

Zakres tematyczny konferencji: 

- podstawy formalno-prawne bezpiecze stwa po arowego 
- wyroby budowlane w warunkach po arowych 
- konstrukcje budowlane w warunkach po arowych 
- in ynieria bezpiecze stwa po arowego 
- techniczne systemy zabezpiecze
- wentylacja po arowa i ewakuacja 

Komitet naukowy: 

Przewodnicz cy: prof. Marian ABRAMOWICZ, SGSP 
Wiceprzewodnicz cy: prof. Lech CZARNECKI, ITB 
Cz onkiem Komitetu Naukowego jest m.in. Andrzej R. DOBRUCKI, prezes PIIB 

Organizator:
Szko a G ówna S u by Po arniczej 
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Adres Organizatorów: 

Szko a G ówna S u by Po arniczej, Wydzia  In ynierii Bezpiecze stwa Po arowego 
ul. S owackiego 52/54, 01-629 WARSZAWA, www.sgsp.edu.pl 

Sekretariat Konferencji: 

tel. 22 561-76-44; 22 561-76-89, e-mail: wibp.bb2014@sgsp.edu.pl, fax: 22 833-07-24 

60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 2014 

Budownictwo na obszarach zurbanizowanych  

– nauka, praktyka, perspektywy 
Krynica-Zdrój, 14-19 wrze nia 2014 r. 

Organizatorzy: 

Komitet In ynierii L dowej i Wodnej PAN 
Komitet Nauki PZITB 
Wydzia  Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 

Przewodnicz cy Komitetu Naukowego: 

prof. dr hab. in . Wojciech Radomski 

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. in . Ewa B azik-Borowa, prof. PL 

Cz  problemowa konferencji pt. „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – 
nauka, praktyka, perspektywy” zosta a podzielona na sesje: 

- charakterystyka wspó czesnych obszarów zurbanizowanych; 
- problemy i niepokoje wspó czesnych miast; 
- budownictwo na obszarach o zabudowie zwartej; 
- budynki wysokie i wysoko ciowe; 
- infrastruktura miast; 
- nowoczesne kszta towanie budynków miejskich i ich wn trz z uwzgl dnieniem 

komfortu u ytkowania.  

Cz  ogólna konferencji b dzie obejmowa a nast puj ce sesje: budownictwo ogólne, 
fizyka budowli, geotechnika, in ynieria komunikacyjna – drogi, in ynieria materia ów
budowlanych, in ynieria przedsi wzi  budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje 
metalowe, mechanika konstrukcji i materia ów, problemy budownictwa 
wielkop ytowego, rusztowania budowlane. 
Wszelkie informacje dla uczestników i autorów oraz obowi zuj ce terminy znajduj  si
na stronie internetowej www.krynica2014.pollub.pl 

Adres Komitetu Organizacyjnego: 

Wydzia  Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska 
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40 
tel. 81-5384 373, 506-367-143, fax. 81- 5384 460, e-mail: krynica2014@pollub.pl 
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Z PRASY – CO PISZ  INNI 

Polska bije rekordy przeludnienia mieszka

Je li chodzi o metra , gorsze warunki ni  w Polsce s  tylko w Rumunii i na 
W grzech. Aby dogoni redni  UE, trzeba zbudowa  8 milionów lokali. 

Dane Eurostatu s  bezlitosne. Na statystycznego Polaka przypada jeden pokój,  
a 46,3 proc. z nas yje w przeludnionych mieszkaniach. To prawie trzy razy wi cej ni
wynosi rednia unijna. Przeci tnie w krajach UE problem przeludnienia dotyka 17 proc. 
osób. Najmniej w Belgii (1,6 proc.) i w Holandii (2,5 proc), w gorszych warunkach ni
Polacy mieszkaj  Rumuni, gdzie w t oku yje 51,6 proc mieszka ców i W grzy. W tym 
ostatnim kraju ofiary przeludnienia stanowi  47,2 proc. mieszka ców.

Przeci tny Polak ma do dyspozycji jeden pokój. I wed ug Eurostatu to zbyt ma o. Za 
nieruchomo  spe niaj c  europejskie standardy uznaje si  bowiem tak , która ma pokój 
dzienny i przynajmniej jedn  sypialni . Tyle jednak wystarczy dla singla lub bezdzietnej pary. 

Kolejne osoby mieszkaj ce pod jednym dachem oznaczaj  konieczno  posiadania 
dodatkowych pomieszcze . I tak kolejny pokój jest potrzebny dla ka dej samotnej osoby 
pe noletniej, kolejny wystarczy dwójce dzieci do 12. roku ycia. Do 17 urodzin mo e
mieszka  razem rodze stwo tej samej p ci.

Zatem para z dwójk  dzieci w wieku przedszkolnym powinna mie  do dyspozycji 
mieszkanie trzypokojowe. Je li dzieci s  ró nej p ci, po dwunastych urodzinach starszego rodzina 
powinna przeprowadzi  si  do mieszkania wi kszego o jeden pokój. Dla wielu polskich rodzin to 
niewykonalne. - O ile statystyczny Polak ma do dyspozycji jeden pokój; o tyle na g ow
przeci tnego Europejczyka wypada 1,6 pokoju. Na Belga przypada 2,3 pokoju, na Du czyka 2. 
Francuz i Niemiec ma do dyspozycji 1,8 pokoju, Czech -1,4, a S owak 1,2 pokoju. 

Aby Polska osi gn a redni  unijn , trzeba by oby zbudowa  oko o 8 mln mieszka .
Mniejsze wyzwania staj  przed Rumuni . Cho  warunki mieszkaniowe s  tam gorsze, aby dogoni
redni  unijn  kraj potrzebowa by oko o 4 mln lokali. Mieszka tam bowiem 21,3 mln obywateli. 

Monika Kaczy ska, Dom Gratka, G os Wielkopolski, 22 lipca 2014 

Ro nie liczba sprzedanych mieszka

Z artyku u zamieszczonego w Dom Gratka- G os Wielkopolski dowiadujemy si , e ro nie liczba 
sprzedanych mieszka  i wydanych pozwole  na budow . Dotyczy to pierwszego pó rocza 2014 r. 

Jedn  z przyczyn tego wzrostu jest planowana nowelizacja ustawy o programie 
„Mieszkanie dla M odych”, o czym informuje Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. 
Stwierdza si  jednocze nie, e nadal najwi ksze powodzenie maj  mieszkania ma e
i tanie, co wiadczy o ograniczonej zdolno ci kredytowej. Zdaniem autorki artyku u,
to o ywienie mo e by  pozytywnym prognostykiem w budownictwie, … oby tak by o.

Dom Gratka, G os Wielkopolski, 22 lipca 2014 
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RYNEK CEN 

Ceny robót budowlanych w II kwartale 2014 r. 
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS) 

Zamieszczone w zestawie ceny m3 aw i stóp fundamentowych, ceny m2 stropów 
maj  charakter rednich dla kraju i opieraj  si  na badaniu losowej reprezentacyjnej próby 
wielu przedsi biorstw. 
Robocizna R – przy obliczeniach uwzgl dniono stawk  robocizny w wysoko ci 14,44 z /r-g

Koszty po rednie Kp (R+S) – 66% 

Materia y M – pozycja ta zawiera koszt materia ów i narzut kosztów zakupu materia ów
Sprz t S – koszt u ycia sprz tu cznie z kosztami jednorazowymi 
Zysk Z (R+S+Kp) – 11% 

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

Opis robót j.m. R M S Kp+Z Cena 

awy fundamentowe betonowe prostok tne z betonu 
zwyk ego B-20, o szeroko ci:
 do 0,6 m 
ponad 0,6 do 0,8 m 

m3

m3
89,53 
72,92 

289,67
283,69

3,33 
2,00 

78,25 
63,13 

460,78 
421,74 

awy fundamentowe elbetowe prostok tne
 z betonu zwyk ego B-20, o szeroko ci:
ponad 0,8 do 1,3 m 
ponad 1,3 m 

m3

m3
68,01 
61,51 

281,16
279,59

1,33 
1,33 

58,42 
52,94 

408,92 
395,37 

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyk ego
B-20 o obj to ci:
 do 0,5 m3

ponad 0,5 do 1,0 m3
m3

m3
113,07
103,39

305,94
294,02

7,34 
4,67 

101,46 
91,05 

527,81 
493,13 

Stopy fundamentowe elbetowe prostok tne
z betonu zwyk ego B-20, o obj to ci:
ponad 1,5 do 2,5 m3

ponad 2,5 m3 
m3

m3
85,48 
63,25 

280,37
278,26

1,33 
0,67 

73,14 
53,86 

440,32 
396,04 

P yty stropowe elbetowe z betonu B-20  
p askie lub na ebrach, o grub. 8 cm 
p askie, o grub. 15 cm 

m2

m2
29,98 
37,06 

28,48 
49,48 

2,57 
3,74 

27,42 
34,38 

88,45 
124,66 

Stropy elbetowe z prefabrykowanych p yt kana owych:
S – 440x119 – 450 
S – 560x149 - 1000 

m2

m2
2,65 
1,94 

95,92 
98,54 

8,17 
5,27 

9,12 
6,08 

115,86 
111,83 

Opracowa a in . Maria wierczak  

na podstawie materia ów ORGBUD-SERWIS Pozna
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Ceny wybranych mieszka

Pozna , Os. Zwyci stwa 57-70 m²
standard

deweloperski
od 5.390 z /m² brutto 

Pozna , ul. Wilczak 43-69 m²
standard

deweloperski
od 5.600 z /m² brutto 

Pozna ,
Reduta, Nowe Podolany 

34-86 m²
standard

deweloperski
od 5.200 z /m² brutto 

Pozna ,
Os. Stefana Batorego 41a 

30,1-66,5 m²
standard

deweloperski
od 6.100 z /m² brutto 

Pozna ,
urawiniec B a eja 21 

44-92 m²
standard

deweloperski
5.400-5.700 z /m² brutto 

Pozna ,
ul. ródlana 17 

44,5-84,3 m²
standard

deweloperski
ceny promocyjne 

Pozna , ul. Chwia kowskiego 8 29-60 m²
standard

deweloperski
od 6.700 z /m² brutto 

Pozna , ul. Soko a 21 29-67 m²
standard

deweloperski
od 6.900 z /m² brutto 

Pozna , ul. Heweliusza 24-93 m²
standard

deweloperski
od 6.100 z /m² brutto 

Pozna , ul. Czarnieckiego 23-77 m²
standard

deweloperski
od 4.900 z /m² brutto 

w ramach MDM 

Pozna , ul. Na Miasteczku 12 35-85 m²
standard

deweloperski
4.500-6.990 z /m² brutto 

Pozna , ul. Na Miasteczku 8 36-70 m²
standard

deweloperski
5.500-6.190 z /m² brutto 

Pozna , ul. Bó nicza 1 47-87 m²
standard

deweloperski
od 6.400 z /m² brutto 

Pozna ,
ul. Wa brzyska - wierzawska 

31-88 m²
standard

deweloperski
od 6.100 z /m2 brutto 

Pozna ,
ul. wierzawska 12 – Marcelin Park 

27-92 m²
standard pod

klucz
5.390 z /m2 brutto 

z parkingiem 
Pozna ,
ul. 28 Czerwca 382 Red Park 

29-71 m²
standard

deweloperski
od 5.907 z /m2 brutto 

w ramach MDM 

Wg Dom gratka, G os Wielkopolski 

Zestawi  Jerzy Gawroniak 
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KURSY I SZKOLENIA 

Plan szkole  dla cz onków 

Wielkopolskiej Okr gowej Izby  

In ynierów Budownictwa do ko ca 2014 r. 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powi zanie
specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, pope niane b dy. 
2. BHP przy obs udze urz dze
elektrycznych i gazowych na placu 
budowy. Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - przyk ady
wypadków.

04-09-2014

11:00 - 14:10 
Gniezno 

Dom Rzemios a
ul. Tumska 16

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 
2. mgr in . W odzimierz
Ksi kiewicz
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powi zanie
specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, pope niane b dy. 
2. BHP przy obs udze urz dze
elektrycznych i gazowych na placu 
budowy. Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - przyk ady
wypadków.

11-09-2014

16:00 - 19:10 
Kalisz 

ul. Rumi skiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 
2. mgr in . W odzimierz
Ksi kiewicz
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zabezpieczenia wymaga
akustycznych lokalach mieszkalnych, 
prawid owe projektowanie i realizacja 
przegród budowlanych. 
2. Zielone ekrany i przegrody 
akustyczne w otoczeniu budynków. 
Rozwi zania techniczne, efektywno
ochrony akustycznej.

25-09-2014

16:00 - 19:10 
Pozna

WOIIB,  
ul Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Waldemar Ko awski 
2. mgr in . Micha  Majcherek 
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl 
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Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powi zanie
specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, pope niane b dy. 
2. BHP przy obs udze urz dze
elektrycznych i gazowych na placu 
budowy. Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - przyk ady
wypadków. 

09-10-2014

16:00 - 19:10 
Leszno 

Zesp. Szkó
Roln.Bud. im. Synów 
Pu ku
ul. 1 Maja 1 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 
2. mgr in . W odzimierz
Ksi kiewicz
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl  

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Uszkodzenia powsta e w budynkach 
wielkop ytowych na skutek b dów 
wykonawczych i z ej eksploatacji. 
Kontrola, zapobieganie, naprawy. 
2. Naprawa uszkodze  i wzmacnianie 
konstrukcji elbetowych z 
uwzgl dnieniem ta m z w ókien
poliw glanowych 

16-10-2014

16:00- 19:10 
Pozna

WOIIB, 
ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. dr in . Jacek Wdowicki 
2. dr in . Edmund Przyby owicz 
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
te . 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powi zanie
specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, pope niane b dy. 
2. BHP przy obs udze urz dze
elektrycznych i gazowych na placu 
budowy. Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - przyk ady
wypadków. 

23-10-2014

16:00 - 19:10 
Pi a

ul. Browarna 19 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 
2. mgr in . W odzimierz
Ksi kiewicz
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl  

Bran a elektroinstalacyjna  

- SEP O/Kalisz 

Projektowanie i budowa linii niskiego 
napi cia w nowych technologiach i w 
oparciu o nowe normy techniczne. 

pa dziernik 2014 Organizator: 

SEP O/Kalisz 
Informacja: 

SEP O/Kalisz 
tel. 62 765-85-33 
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Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powi zanie
specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, pope niane b dy. 
2. BHP przy obs udze urz dze
elektrycznych i gazowych na placu 
budowy. Bezpieczne u ytkowanie 
elektronarz dzi - przyk ady
wypadków. 

06-11-2014

16:00 - 19:10 
Pozna

WOIIB, 
ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 
2. mgr in . W odzimierz
Ksi kiewicz
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl  

Bran a ogólnobudowlana - PZITB 

1. Monta  stolarki okiennej i 
drzwiowej dla obni enia mostków 
cieplnych i poprawy szczelno ci
powietrznej - nowe rozwi zania. 
2. Systemy ochrony przeciws onecznej 
elewacji w aspekcie ochrony cieplnej – 
realizacja i eksploatacja.

13-11-2014 r. 

16:00- 19:10 
Pozna

WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

Organizator: 

CUTOB-PZITB 
Wyk adowcy: 

1. dr in . Marek Kui ski
2. dr in . Mariusz Gaczek 
Informacja: 

CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a elektroinstalacyjna  

- SEP O/Pozna

XVI Sympozjum z cyklu 
„Wspó czesne urz dzenia oraz us ugi
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i informatyczne”. 

19-20.11.2014 

9:00
Pozna

Centrum 
Kongresowe IOR,  
ul. W. W gorka 20 

Organizator: 

SEP O/Pozna
Informacja: 

El bieta Pokrywka  
tel. 61 853 65 14

Kurs przygotowawczy do egzaminu  

na uprawnienia budowlane 

dla wszystkich specjalno ci

CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu w dniach 15-17 i 22-24 pa dziernika 2014 r. 

Zaj cia b d  si  odbywa y w budynku PAN – Pozna , ul. Wieniawskiego 17/19,  
w godz.: od 8:00 do 15:00. 

Koszt, wraz z obszernymi materia ami szkoleniowymi, wynosi 1.500,00 z  brutto.
Nale no  nale y wp aci  w kasie CUTOB-PZITB (pok. 318-320, pn.-pt. w godz. 7:00  
- 14:30) lub na konto w BZ WBK III O/Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324  
(z dopiskiem „kurs przygot. do egz. na upraw. bud.”) do dnia 6 pa dziernika br. oraz 
dostarczy  do siedziby CUTOB-PZITB zg oszenie na kurs. 
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Dod. informacje: CUTOB-PZITB Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Pozna ,
pok. 318-320, tel. 61 85-36-805 w. 304, 333, fax 61 85-36-037, www.cutob-poznan.pl,  
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl. 

Kurs kosztorysowania robót budowlanych 

szkolenie 2-stopniowe

CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu 2-stopniowe szkolenie z zakresu 
kosztorysowania robót budowlanych. 

I stopie  - kurs podstawowy 

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj  prac  w charakterze 
kosztorysanta robót budowlanych, b d  pragn cych usystematyzowa  ju  posiadane 
wiadomo ci i podnie  swoje kwalifikacje. Oprócz zaj  teoretycznych program 
przewiduje m.in. sporz dzanie kalkulacji ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji 
inwestorskich w zamówieniach publicznych. 
Termin: 20-22 i 27-29 pa dziernika 2014 r. 

Koszt: kursu: 800,00 z  brutto. Koszt z noclegami i wy ywieniem (mo e si
zmieni ): 1907,00 z  brutto 

II stopie  - komputerowe kosztorysowanie 

Kurs obejmuje 30 godzin (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonuj cych 
kosztorysy chc cych przyswoi  sobie kalkulacj  komputerow . Program obejmuje m. in. 
wiczenia w sporz dzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówie

publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych. 
Podstaw wicze  b dzie najnowsza wersja profesjonalnego systemu kosztorysowania 
KOBRA.
Termin: 17-20 listopada 2013 r. 

Koszt: kursu: 850,00 z  brutto. Koszt z noclegami i wy ywieniem (mo e si
zmieni ): 1680,25 z  brutto 

UWAGA: kurs obj ty jest akredytacj  MENIS – zwolniony jest z podatku VAT. 

Organizator: Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB 
61-712 Pozna , ul. Wieniawskiego 5/9 
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl 
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