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Szanowni PaĔstwo
Wydawaáo siĊ nam wszystkim, Īe tak niedawno obchodziliĞmy szeĞüdziesiątą
rocznicĊ powstania Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa, a to juĪ
dwadzieĞcia lat minĊáo i oto mamy 80 – lecie powstania Związku. UĞwietniliĞmy to na
uroczystym posiedzeniu Zarządu z udziaáem zaproszonych, znamienitych goĞci
i zasáuĪonych czáonków w dniu 26 listopada 2014 r. Czáonkowie Oddziaáu PoznaĔskiego
dziaáają w koáach, z których moĪna wymieniü, np. Koáo Seniorów, czy Koáo nr 40
obchodzące w tym roku 37 – lecie istnienia. Kilku dziaáaczy czáonków oddziaáu
w ostatnim okresie ubyáo z szeregów naszych, a byli to tacy zasáuĪeni koledzy jak,
np. Kujawski, àabno, Sáowek, Olejniczak, JĊdraszak i inni.
O dziaáalnoĞci Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa
w 80 – leciu zamieszczamy opracowanie z okreĞleniem historii Oddziaáu PoznaĔskiego,
który jest jednym z czoáowych oddziaáów w Polsce.
Z bieĪących zagadnieĔ zamieszczamy informacje o tematyce i przebiegu zebraĔ
Prezydium i Zarządu PZITB jak równieĪ o dziaáalnoĞci szkoleniowo – turystyczno rekreacyjnej.
Obszerna i bardzo ciekawa relacja z XVI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz
XII Konferencji Naukowej Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych organizowanej
przez CUTOB – PZITB PoznaĔ w Waáczu, zostaáa opracowana przez czáonków komitetu
organizacyjnego.
Interpretacje niektórych przepisów Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego
podajemy ze strony internetowej Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego.
Przedstawiamy informacje o wybranych aktach prawnych, ustawach,
rozporządzeniach i uchwaáach oraz wydanych polskich poprawek z dziedziny
budownictwa opublikowanych od miesiąca czerwca do wrzeĞnia 2014 r. Informujemy
o planowanych szkoleniach dla czáonków wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów
Budownictwa za pierwszy kwartaá 2015 r. Ceny niektórych wybranych mieszkaĔ
podajemy dla zainteresowanych budową mieszkaĔ. Na zakoĔczenie przedstawiamy
informacjĊ o kursie przygotowawczym na uprawnienia budowlane oraz na
kosztorysowanie robót budowlanych.
Jerzy Gawroniak
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STRZECHA
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Związek InĪynierów i Techników Budownictwa
Oddziaá w Poznaniu
61-712 PoznaĔ, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. PoznaĔ 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urzĊdowania Biura:
poniedziaáki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, Ğrody od 12:00 do 17:00.

Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznaĔskiego Oddziaáu PZITB
Prezydium Zarządu Oddziaáu PZITB obradowaáo w dniach 27 sierpnia,
11 wrzeĞnia, 8 paĨdziernika i 12 listopada 2014 w siedzibie Biura Oddziaáu.
Na posiedzeniach omawiano sprawy realizacji budĪetu, przygotowaĔ do Konferencji
i Warsztatów w Waáczu oraz obchodów 80-lecia PZITB. Na ostatnim spotkaniu w dniu
12 listopada Prezydium omówiáo projekt preliminarza na rok 2015 oraz przyjĊto
terminarz posiedzeĔ Prezydium na rok 2015.
W drugim póároczu odbyáy siĊ dwa posiedzenia Zarządu Oddziaáu. W dniu
11.09.2014 r. omawiano oprócz realizacji budĪetu Oddziaáu za 8 miesiĊcy 2014 r. sprawy
przygotowania do Konferencji w Waáczu, stan przygotowaĔ do uroczystego posiedzenia
Zarządu Oddziaáu i zaproszonych wáadz Wielkopolski. Spotkanie w dniu 26 listopada
2014 r. podzielone zostaáo na dwie czĊĞci, w pierwszej przyjĊto Uchwaáy Zarządu
w sprawie terminarza posiedzeĔ Zarządu Oddziaáu w roku 2015 oraz uchwalono budĪet
Oddziaáu na 2015 r. Druga czĊĞü obrad miaáa charakter uroczystoĞci związanych
z 80-leciem PZITB.
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Wspomnienie o Koledze mgr. inĪ. Wojciechu JĊdraszaku
Wojciech JĊdraszak zmará 15 paĨdziernika 2014 roku
w domu po dáugiej i ciĊĪkiej chorobie. Zostaá pochowany
17 paĨdziernika 2014 roku na Cmentarzu GórczyĔskim.
Na cmentarzu Īegnaáo go bardzo liczne grono przyjacióá,
kolegów i wspóápracowników. Mgr inĪ. Wojciech JĊdraszak
byá osobą znaną i cenioną w krĊgu osób związanych
z poznaĔskim budownictwem oraz wĞród kolegów z Polskiego
Związku InĪynierów i Techników Budownictwa. Byá
przewodniczącym Koáa nr 6 PZITB przy PoznaĔskim
PrzedsiĊbiorstwie Budownictwa Przemysáowego nr 1,
wiceprzewodniczącym, a nastĊpnie przewodniczącym
PoznaĔskiego Oddziaáu PZITB w latach 2005 - 2008. Przez wiele lat byá jurorem
ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku”.
NaleĪaá do inicjatorów powoáania Wielkopolskiej Izby InĪynierów Budownictwa.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiĊci jako prawy, odpowiedzialny, dobry,
skromny i serdeczny kolega.

Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego
80-lecia Polskiego Związku InĪynierów
i Techników Budownictwa
przy Zarządzie Oddziaáu PZITB w Poznaniu
W dniu 26.11.2014 r. odbyáa siĊ w Domu Technika w Poznaniu przy
ul. Wieniawskiego uroczystoĞü 80-lecia Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa zorganizowana przez Zarząd Oddziaáu PZITB w Poznaniu.
UroczystoĞü tą otworzyá Przewodniczący PoznaĔskiego Oddziaáu PZITB mgr inĪ. Jerzy
Gáadysiak Wygáosiá okolicznoĞciowe przemówienie i serdecznie powitaá zaproszonych goĞci,
w tym: przedstawicielkĊ Wojewody Wielkopolskiego P. AidĊ Januszkiewicz-Piotrowską, byáego
Senatora RP P. Wáodzimierza àĊckiego, Dyr. Wydz. Urbanistyki i Architektury UM Poznania
P. Andrzeja Nowaka, ZastĊpcĊ OkrĊgowego Inspektora Pracy P. Krzysztofa DudĊ,
Przewodniczącego OkrĊgowej Rady WOIIB P. Wáodzimierza Drabera, Wiceprzewodniczącego
OkrĊgowej Rady WOIIB P. Jerzego StroĔskiego, Wiceprzewodniczącego OkrĊgowej Rady
WOIIB P. Andrzeja Mikoáajczaka, Prezydenta WIB P. Marka SzczĊsnego, Prezesa Zarządu
WIB P. Zenona KierczyĔskiego, Prezesa SITKOM-u P. Jana Firlika, Dyr. Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i UrządzeĔ Wodnych P. Arkadiusza Báochowiaka, przedstawicielkĊ MTP
Z-cĊ Dyr. Targów BUDMA P. ViolettĊ PastwĊ, a takĪe zasáuĪonych czáonków PZITB,
wykáadowców Politechniki PoznaĔskiej: Prof. Wáadysáawa àaĔczaka, Prof. Bolesáawa
Nowakowskiego, Prof. Henryka Mikoáajczaka, Prof. Andrzeja SkarĪyĔskiego, oraz
Prof. Wiesáawa Buczkowskiego i Prof. Tomasza BáaszczyĔskiego i innych.
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NastĊpnie Pan Wáodzimierz Draber jako pierwszy, z okazji obchodzonego
Jubileuszu, záoĪyá na rĊce Przewodniczącego PZITB Jerzego Gáadysiaka okolicznoĞciowe
Īyczenia i gratulacje a po nim kolejno skáadali Īyczenia oraz symboliczne upominki
m.in.: P. Marek SzczĊsny, P. Aida Piotrowska, P. Andrzej Nowak, P. Jerzy StroĔski,
P. Krzysztof Duda i P. Violetta Pastwa.

Po zakoĔczeniu czĊĞci powitalnej uroczystoĞci przemówiá ponownie
Przewodniczący PZITB Jerzy Gáadysiak, przedstawiając w skrócie historiĊ oraz zakres
dziaáalnoĞci Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa, jako
kontynuatora Polskiego Związku InĪynierów Budowlanych utworzonego w maju 1934 r.
który to jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym w swoich szeregach
inĪynierów, techników, jak równieĪ studentów kierunków budowlanych.
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Podstawowymi celami PZITB jest: zajmowanie siĊ szeroko pojmowaną
problematyką budownictwa i jego uregulowaniami prawnymi, rozwój myĞli technicznej,
dbanie o wáaĞciwy poziom kwalifikacji i etyki kadry technicznej oraz organizacja Īycia
koleĪeĔskiego, a takĪe pomocy zawodowej i samopomocy koleĪeĔskiej dla czáonków
Związku.
Przewodniczącym pierwszego Zarządu wybranym na ZjeĨdzie w 1934 r. zostaá
Andrzej Pszenicki, który piastowaá tą funkcjĊ do 1939 roku. Po zakoĔczeniu II wojny
Ğwiatowej dziaáalnoĞü stowarzyszenia byáa kontynuowana i na kolejnym ZjeĨdzie jego
Przewodniczącym na dwie kadencje zostaá Wacáaw Paszkowski, a po nim: Juliusz
ĩakowski, Eugeniusz Olszewski, Stanisáaw Michotek, Witold Wierzbicki (dwie
kadencje), Witold Nowacki (dwie kadencje), Jan Wątorski, Jerzy Mutermilch (dwie
kadencje),Stefan Janicki, Ludomir Suwalski, Jerzy àempicki, Stefan Pietrusiewicz (trzy
kadencje), Stefan Farjaszewski (cztery kadencje), ponownie Jerzy àempicki, Stefan
Kajfasz (trzy kadencje), Andrzej Nowakowski (dwie kadencje), Stanisáaw KuĞ, Jerzy
Nawracaj i Wiktor Piwkowski (dwie kadencje). Obecnym Przewodniczącym Zarządu
Gáównego PZITB jest P. Ryszard Trykosko, wybrany na ZjeĨdzie w Szczecinie na
kadencje 2012-2016 r. Związek posiada 28 Oddziaáów na terenie caáego kraju. Dziaáa teĪ
na róĪnych páaszczyznach poprzez utworzone Komitety: Nauki, Rzeczoznawstwa
Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej, TrwaáoĞci Budowli, Ekologii, Ekonomiki
Budownictwa, Konkursu „BUDOWY ROKU” i Máodej Kadry, oraz Komisje. Organizuje
szereg staáych konferencji naukowo-technicznych jak: Konferencja „KILiW PAN
i Komitetu Nauki” w Krynicy, „Budowa i Utrzymanie Budynków Mieszkalnych”
w Spale, „Awarie Budowlane” w MiĊdzyzdrojach , „Problemy Realizacji Inwestycji”
w Puáawach, „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku lub WiĞle,
„TrwaáoĞü Budowli i Ochrona przed Korozją”, „Ekologia i Budownictwo” w BielskoBiaáej i „Warsztaty Rzeczoznawstwa Budowlanego” w Kielcach, a Komitet Remontów
dziaáający przy PoznaĔskim Oddziale PZITB od kilkunastu juĪ lat jest gospodarzem
konferencji naukowych na temat „Rewitalizacji Terenów Zurbanizowanych”, jak równieĪ
Warsztatów Nadzoru Budowlanego, odbywających siĊ w Waáczu. PZITB wydaje równieĪ
wydawnictwa poĞwiĊcane aktualnym problemom budownictwa: „InĪynieria
i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”. W 1958 roku PZITB zaczĊáo rozwijaü
dziaáalnoĞü rzeczoznawczą, a w grudniu 1962 r. powoáany Zespóá Rzeczoznawców
Budowlanych zostaá wpisany do rejestru przedsiĊbiorstw Ministra Finansów jako
jednostka dziaáająca na zasadach peánego rozrachunku wewnĊtrznego. W okresie
minionego 56-lecia rzeczoznawcy PZITB opracowali wiele ekspertyz na wysokim
poziomie merytorycznym oraz naukowo-technicznym, dotyczących sfery projektowania,
wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów budowlanych.
Obecnie Rzeczoznawcy PZITB reprezentują 68 specjalnoĞci przyznanych oficjalnie
Zespoáowi oraz 69-tą specjalnoĞü reprezentowaną tylko przez GrupĊ nr 13 we Wrocáawiu,
a mianowicie roboty minerskie - burzenie obiektów budowlanych. 1 maja 1985 r.
powoáano do Īycia, przy poznaĔskim Oddziale PZITB, OĞrodek Centrum Usáug
Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa, prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą na
zasadach spóáki z.o.o. i posiada zezwolenie na prowadzenie dziaáalnoĞci w zakresie
wydawania ocen, opinii, ekspertyz, doradztwa, projektowania, nadzoru inwestycyjnego,
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nadzoru autorskiego itp. Na rzecz spóáki prace wykonują uprawnieni rzeczoznawcy,
w tym pracownicy naukowi Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego,
biegli sądowi – reprezentujący szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spóáka prowadzi dziaáalnoĞü w trzech grupach tematycznych:
Grupa I – Opracowanie opinii, ekspertyz, nadzory, wyceny, przeglądy techniczne.
Grupa II – Kursy szkoleniowe m. in. dla czáonków WOIIB, kursy przygotowawcze do
egzaminu na uprawnienia budowlane (równieĪ dla architektów), informacja
techniczna m. in. dla czáonków PZITB i WOIIB.
Grupa III – Udziaá CUTOB-PZITB w MiĊdzynarodowych Targach PoznaĔskich
BUDMA.
Obecnie, od 2012 r. Prezesem CUTOB-u jest kol. Zbigniew Augustyniak.
Jednym z waĪnych zadaĔ PZITB jest praca na rzecz máodzieĪy studenckiej
i inĪynierskiej. Wiodącym oĞrodkiem aktywizacji máodzieĪy w strukturach Związku jest
Komitet Máodej Kadry, a dalej kontynuowana jest ona w Oddziaáach i Koáach, gáównie
w Koáach Máodych organizowanych na kaĪdej uczelni technicznej i w duĪych
przedsiĊbiorstwach budowlanych w celu pogáĊbiania jej wiedzy zawodowej, uáatwienia
dostĊpu do praktyk, przygotowania do zdobycia uprawnieĔ budowlanych oraz jej
przygotowanie etyczne do wykonywania zawodu inĪyniera budowlanego.
RównieĪ seniorzy, zrzeszeni w Koáach Seniorów, znajdują duĪe pole do dziaáania
w PZITB. Inicjowaniem i koordynowaniem pracy Kóá Seniorów w Oddziaáach zajmuje
siĊ Gáówna Komisja Seniorów. Gáówne zadania Kóá Seniorów to:
- stworzenie warunków do powstania wiĊzi koleĪeĔskiej czáonków emerytów i rencistów,
- otoczenie koleĪeĔską opieką Seniorów i przyjĞcie im w miarĊ istniejących moĪliwoĞci
z pomocą materialną z funduszu pomocy koleĪeĔskiej,
- rozwijanie wszelkich form Īycia towarzyskiego,
- wyróĪnianie Kolegów Seniorów, którzy wykazują siĊ istotnymi zasáugami
w dziaáalnoĞci spoáecznej wnioskami o uchwalenie i nadanie tym Seniorom
Honorowego tytuáu „ZasáuĪony Senior PZITB”.
Czáonkowie PZITB, którzy po dáugoletniej pracy zawodowej przeszli w stan
spoczynku mają moĪliwoĞü angaĪowania siĊ w prace spoáeczne i wykorzystania swojej
aktywnoĞci, doĞwiadczenia i wiedzy tak dla naszego stowarzyszenia, jak i dla máodszej
kadry inĪynieryjno-technicznej, co czynią bardzo chĊtnie i aktywnie uczestniczą w Īyciu
Stowarzyszenia.
Polski Związek InĪynierów i Techników Budownictwa wspóápracuje z wieloma
organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi, zwáaszcza z PIIB, gdzie pracuje
aktywnie wielu czáonków Związku (PZITB, a szczególnie Oddziaá PoznaĔski byá jednym
z gáównych wspóáorganizatorów Izby), oraz z PZITS, NOT, SARP, Izbą RzemieĞlniczą
i.in. Kooperacja z organizacjami o duĪym zasiĊgu merytorycznym jest bardzo waĪna, bo
daje moĪliwoĞü wpáywania na np. zmiany Prawa Budowlanego, lub inne waĪne dziaáania
z punktu widzenia sytuacji zawodowej inĪyniera budowlanego. PZITB (a zwáaszcza
Oddziaá PoznaĔski) wspóádziaáa teĪ ĞciĞle z MiĊdzynarodowymi Targami PoznaĔskimi,
biorąc coroczny udziaá w Targach BUDMA.
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W dalszej czĊĞci spotkania jubileuszowego wystąpiá dr inĪ. P. Wáodzimierz àĊcki
z prelekcją na temat „Zamki Wielkopolski”. Oprowadziá on zgromadzonych po wielu
uroczych okolicach naszego województwa,

opowiadając bardzo interesująco o historii piĊknych zabytkowych budowli, które zostaáy
odbudowane lub poddane rekonstrukcji, jak np. Zamek Przemysáa II w Poznaniu, uznany
za najstarszą rezydencjĊ królewską w Polsce (dziĊki Komitetowi Odbudowy Zamku
Królewskiego w Poznaniu zaáoĪonemu dziĊki inicjatywie P. àĊckiego) - budowa jego
zakoĔczyáa siĊ na przeáomie 2013/2014r., a teraz przygotowywana jest dla niego
ekspozycja muzealna, lub

12
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zamek w Gosáawicach peániący obecnie funkcje muzealne, oraz o tych, bĊdących obecnie
w stanie ruiny, stanowiących ciekawą atrakcjĊ turystyczną, np.: ruina zamku w GoáaĔczy
(zadaszona wieĪa z czĊĞciowo otaczającymi ja murami i cylindryczną basztą), czy ruiny
zamku w Radlinie z przylegającym do niego starym cmentarzem.
Po zajmującej prezentacji P. Wáodzimierza àĊckiego gáos zabraá znów
Przewodniczący Jerzy Gáadysiak, podziĊkowaá serdecznie uczestnikom spotkania,
podsumowaá i zakoĔczyá czĊĞü oficjalną obchodów Jubileuszowych z okazji 80-Lecia
PZITB, a nastĊpnie zaprosiá wszystkich na uroczysty poczĊstunek,
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po którym nastąpiáo poĪegnanie i rozejĞcie siĊ uczestników spotkania.
Opracowanie: Maria ĝwierczak

Zapraszamy do udziaáu
w MiĊdzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury
BUDMA 2015
które odbĊdą siĊ w dniach od 10 do 13 marca 2015 roku.
Hasáo przewodnie: „Materiaáy, Systemy, Technologie”.
WiĊcej informacji znajduje siĊ na stronie internetowej:
http://www.budma.pl/pl/
CUTOB PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. zaprasza na do udziaáu w seminarium, na temat
„Innowacyjne technologie w budownictwie”, organizowanym przez Zarząd Oddziaáu
Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, które odbĊdzie
siĊ w dniu 12 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 1000.
WiĊcej informacji znajduje siĊ na stronie internetowej: http://cutob-poznan.pl/ oraz
zapraszamy po szczegóáowe informacje do siedziby CUTOB PZITB w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 5 pok. 320.
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Program i terminarz zebraĔ koáa nr 40 na 2015 rok
l.p.
1.

2.

3.
4.

5.

Termin zebrania
(data, miejsce i godz.)
13 styczeĔ 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
10 luty 2014 r.
s. nr 118, godz. 1700
10 marzec 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
14 kwiecieĔ 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
12 maj 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700

6.
09 czerwiec 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
7.

8.
9.
10.

08 wrzesieĔ 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
13 paĨdziernik 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
10 listopad 2015 r.
s. nr 118, godz. 1700
08 grudzieĔ 2014 r.
s. nr 118, godz. 1700

Temat zebrania - prelekcja
Podsumowanie roku 2014.
Omówienie przedstawionego
programu na 2015 r.
Prezentacja – sposoby izolacji
wewnĊtrznych oraz zewnĊtrznych
budowli i budynków
Prezentacja - Prawo geodezyjne
w procesie inwestycyjnym
Prezentacja - Prawo budowlane oraz
warunki techniczne wykonania i
odbioru robót – zmiany, nowelizacja
Prezentacja - budownictwo drewniane
– konstrukcje z drewna klejonego
Prezentacja - sposoby ocieplania
od wewnątrz obiektów
modernizowanych i
odbudowywanych
Prawo budowlane – nadzór
budowlany przy renowacji lub
modernizacji budynków
Warunki techniczno budowlane bezpieczeĔstwo poĪarowe budynków
Prezentacja firmy
– temat w uzgodnieniu
Uroczyste spotkanie – podsumowanie
roku 2014 oraz przedstawienie
programu na Nowy Rok 2015

Posiedzenie
Zarządu Koáa
13.01.2015 r.
s. 311 godz.1600

10.03.2015 r.
s. 311 godz.1600

12.05.2015 r.
s. 311 godz.1600

08.09.2015 r.
s. 311 godz.1600

08.12.2015 r.
s. 311 godz.1600
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CUTOB-PZITB – OĞrodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje dziaáalnoĞü Zespoáu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstaá w 1962 r. przy Zarządzie Gáównym PZITB w Warszawie wraz
z oddziaáami w terenie, w tym równieĪ w Poznaniu. Zespoáy Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjaliĞci z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie wáadz administracyjnych, przedsiĊbiorstw, sądów
i osób prywatnych stanowiáy podstawĊ do dalszych dziaáaĔ gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespóá Rzeczoznawców Budowlanych zostaá przeksztaácony w Centrum
Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Gáównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiáo usamodzielnienie siĊ i przeksztaácenie
poznaĔskiego OĞrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spóákĊ z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią. WáaĞcicielem Spóáki jest Oddziaá PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. znajduje siĊ w Krajowym Rejestrze
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

Zakres dziaáania
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysáowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleĔ i wystaw itp.
Ze Spóáką wspóápracuje stale kilkudziesiĊciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegáych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spóáka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspóápracuje z szeregiem
przedsiĊbiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem MiĊdzynarodowych Targów
PoznaĔskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską OkrĊgową Izbą InĪynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleĔ, konferencji, udzielania informacji technicznej i in.

Oferta usáug CUTOB-PZITB:
-

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

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usáug.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.

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

18

Informator Budowlany 4 / 2014

UWAGA!
Wszystkim pozostaáym firmom termin waĪnoĞci rekomendacji minąá; proponujemy
wystąpiü o przedáuĪenie

Ekspozycja na Staáej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat staáa wystawa budownictwa, która cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem osób
uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach,
konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne skáada siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usáug.
Wystawa znajduje siĊ pod staáą opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykáadają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zá + podatek VAT 22%.
Aktualnie na ekspozycjĊ miĊdzy innymi skáadają siĊ materiaáy i elementy firmy:
- Wytwórnia Materiaáów Budowlanych T. MUCHA
Batorowo, ul. St. Batorego 126
62-080 Tarnowo Podgórne

Zapraszam do uczestnictwa
w XVII Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz
XIII Konferencji Naukowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
organizowanej przez CUTOB-PZITB PoznaĔ
w Waáczu w dniach 10-12 wrzeĞnia 2015 roku
W dniach od 10 do 12 wrzeĞnia 2015 roku odbĊdą siĊ w COS OPO Bukowina
Waácz, XVII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XIII Konferencja Naukowa
poĞwiĊcona „Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, pod patronatem honorowym
Roberta DziwiĔskiego - Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Tradycją poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspóáorganizowanej przy
udziale Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby InĪynierów Budownictwa byáa
wymiana poglądów i doĞwiadczeĔ praktyków i naukowców na temat praktycznego
stosowania przepisów prawa budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spoáecznej

Informator Budowlany 4 / 2014

19

i organizacyjno-technicznej rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w warunkach
funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy. Sprostanie tak
postawionemu celowi warsztatów i konferencji naukowej wymaga uczestnictwa w niej
przedstawicieli Ğwiata nauki reprezentujących wiele dziedzin, takich jak: budownictwo,
prawo budowlane, ekonomia, finanse, polityka spoáeczna, ochrona Ğrodowiska,
ergonomia.
Wpisanie siĊ warsztatów i konferencji naukowej w powyĪszą problematykĊ
o charakterze interdyscyplinarnego spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli
biznesu i dziaáaczy samorządowych, wymaga zaproponowania ze strony organizatorów
róĪnych paneli dyskusyjnych (techniczno-ekonomicznych).
W dniu 10 wrzeĞnia 2015 roku w ramach warsztatów nadzoru inwestycyjnego
zamierzamy przedyskutowaü aktualne problemy stosowania prawa budowlanego
z uwzglĊdnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym i gospodarką przestrzenną.
Wiodącym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego bĊdzie proces oddawania
i przekazywania do uĪytkowania obiektów budowlanych. Istotnym problemem procesu
inwestycyjnego jest szacowanie kosztów (kosztorysowanie i przedmiar robót) oraz
rozliczenie budowy i inwestycji.
W dniu 11 wrzeĞnia 2015 roku odbĊdzie siĊ konferencja naukowa w ramach
rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Stanowiü ona bĊdzie przegląd prac oraz
doniesieĔ naukowych, doktorantów i máodych naukowców z uczelni i jednostek
pozaakademickich, zajmujących siĊ problemami technicznymi budownictwa. Autorzy
publikacji otrzymają stosowne certyfikaty. Najlepsze prace zostaną wygáoszone w trakcie
konferencji oraz opublikowane w wydawnictwie naukowym. Dla wyróĪniających siĊ
autorów przewidziane są nagrody. W obszarach zurbanizowanych wystĊpuje
infrastruktura (budynki, budowle, urządzenia techniczne, maáa architektura, obiekty
uĪytecznoĞci publicznej oraz instytucje usáugowe odpowiedzialne za ich stan techniczny),
która jest niezbĊdna dla prawidáowego funkcjonowania gospodarki i spoáeczeĔstwa.
W dniu 12 wrzeĞnia 2015 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015, które
bĊdą odbywaü siĊ pod hasáem „Dziedzictwo utracone. Dziedzictwo ocalone”, podczas
sesji wyjazdowej, przedyskutujemy problemy techniczne utrzymania obiektów
zabytkowych.
Organizatorzy warsztatów i konferencji naukowej liczą na PaĔstwa uczestnictwo,
a szczególnie na udziaá czáonków Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa oraz czáonków
PZITB, gdyĪ bĊdzie okazja do wymiany poglądów naukowych, jak równieĪ podzielenie
siĊ doĞwiadczeniami natury praktycznej. Szczególnie zapraszamy seniorów oraz máodą
kadrĊ techniczną PZITB.
Organizatorzy zachĊcają uczestników do zgáaszania problemów do
przedyskutowania oraz przesáania tematu referatu lub wystąpienia, który ma zostaü
opublikowany w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB.
Informacje i wskazówki edytorskie dostĊpne są na stronie internetowej www.cutobpoznan.pl.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
tel. kom. 602-118-472

20

Informator Budowlany 4 / 2014

Sprawozdanie z XVI Warsztatów Nadzoru Budowlanego
oraz XII Konferencji Naukowej w Waáczu
W dniach 18-20.09.2014 r. odbyáy siĊ w Waáczu, w Centralnym OĞrodku Sportu OĞrodku PrzygotowaĔ Olimpijskich - Bukowina, „XVI Warsztaty Nadzoru
Budowlanego” oraz XII Konferencja Naukowa na temat „Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych – Budownictwo Drogowe” poáączone z Europejskimi Dniami
Dziedzictwa 2014 n.t. „Dziedzictwo – Ĩródáo toĪsamoĞci. Poznaj swoją historiĊ” Patronat
objąá Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwiĔski, którego reprezentowaá
Paweá Ziemski. Organizatorami byli:
- Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarządzie Oddziaáu w Poznaniu
- Zachodniopomorska OkrĊgowa Izba InĪynierów Budownictwa w Szczecinie
- Wielkopolska OkrĊgowa Izba InĪynierów Budownictwa w Poznaniu
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Waáczu
- Starostwo Powiatowe w Waáczu
- Gmina Wiejska Waácz
- Stowarzyszenie Lider Waáecki
W Konferencji naukowej uczestniczyli czáonkowie Komitetu Honorowego
Konferencji Naukowej w skáadzie:
1. Paweá Ziemski – Z-ca Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2. Jerzy Gáadysiak – Przewodniczący Zarządu Oddziaáu PZITB w Poznaniu
3. Zygmunt Meyer – Przewodniczący R.O. Zachodniopomorskiej Izby InĪynierów Budownictwa
4. Wáodzimierz Draber – Przewodniczący R.O. Wielkopolskiej Izby InĪynierów Budownictwa
5. Wiesáaw Buczkowski – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
6. Jerzy Olszewski – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
7 Bogdan Wankiewicz – Starosta Waáecki
8 Piotr ĝwiderski – Wójt Gminy Waácz
Na KonferencjĊ przybyáo wielu znakomitych goĞci, jak:
- Posáowie RP Józef Racki oraz Paweá Suski
- Przewodniczący Rady Powiatu Waáeckiego – Bogdan Biaáas
- Prezes Stowarzyszenia Lider Waáecki – Janusz Bartczak
- Komendant Powiatowy Policji w Waáczu – podinsp. Jacek Cegieáa
- Komendant Powiatowy PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Waáczu – Kazimierz Maciejewski
- Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ryszard Kabat
- Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Agnieszka Harasimowicz
- Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu – Tomasz Buczkowski.
Otwarcia Konferencji Naukowej oraz XVI Warsztatów Nadzoru Budowlanego
dokonaá Prezes CUTOB-u PZITB PoznaĔ mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak, który
serdecznie powitaá przybyáych. NastĊpnie minutą ciszy zebrani uczcili Ğmierü swoich
kolegów uczestników dotychczasowych warsztatów w osobach: Mieczysáaw Oátarzewski,
Julian GaáĊcki, Grzegorz Sáowek, Irena Grzegulska, Kazimierz Robaszkiewicz, Emilia
Machura. NastĊpnie udzieliá gáosu: Jerzemu Gáadysiakowi, Zygmuntowi Meyerowi
i Wáodzimierzowi Draberowi.
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Po czĊĞci oficjalnej rozpoczĊáa siĊ I Sesja Plenarna pod przewodnictwem prof.
dr hab. inĪ. Zygmunta Mayera poruszająca temat „Zmiany Prawa Budowlanego
w procesie inwestycyjnym”. Omówienia tych zagadnieĔ dokonaá Z-ca GINB
Paweá Ziemski, przedstawiając Projekt Rządowy z dnia 26.08.2014 r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (np. realizacja jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, których obszar oddziaáywania nie wykracza poza granice
dziaáki odbywaü siĊ bĊdzie w oparciu o zgáoszenie z projektem budowlanym,
zaproponowano mniejszy zakres uzgodnieĔ projektu budowlanego - nie bĊdą wymagane
uzgodnienia np. z zarządcami sieci infrastruktury oraz dróg publicznych, a obowiązek
przyáączania nieruchomoĞci ustalany bĊdzie na etapie przystąpienia do uĪytkowania lub
utworzenie otwartego rejestru wniosków i zgáoszeĔ) a nastĊpnie Projekt z dnia
11.06.2014 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (np. zwiĊkszenie kontroli
jakoĞci wyrobów, ich prawidáowe oznakowanie, wáaĞciwe pobieranie próbek do badaĔ,
podniesienie bezpieczeĔstwa robót budowlanych).
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W dalszej czĊĞci obrad wywiązaáa siĊ dyskusja, gdzie jako pierwszy wystąpiá mgr inĪ.
Jakub Sąsiadek omawiając tematykĊ „Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego
– w kontekĞcie zarządzania realizacją przedsiĊwziĊü budowlanych”. Poruszyá problem wáączania
Ğwiatowych standardów zarządzania przedsiĊwziĊciami do polskich przepisów budowlanych
oraz braku wĞród uczestników procesu budowlanego funkcji kierownika robót budowlanych lub
robót branĪowych jako osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne, tak w projekcie
nowego Prawa Budowlanego jak i w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
RównieĪ swoje uwagi do przedstawionej wczeĞniej przez P. Pawáa Ziemskiego
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych przedstawiá
zgromadzonym nastĊpny z dyskutantów mgr Piotr Stawicki, oraz inne osoby z sali.

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczĊáa siĊ nastĊpna sesja plenarna „Problemy
kosztorysowania inwestycji budowlanych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym”, pod
przewodnictwem Prezes Firmy ORGBUD-SERWIS P-Ĕ Pani mgr inĪ. Renaty Niemczyk,
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na której jako pierwszy wystąpiá mgr inĪ. Maciej Sikorski z prelekcją p.t. „Kodeks
urbanistyczno-budowlany widziany oczami kosztorysanta budowlanego”, nakreĞlając
sáuchaczom problem braku jakichkolwiek wymogów prawnych, tak w kolejnej
nowelizacji Prawa Budowlanego jak i w Projekcie Kodeksu Urbanistycznego
dotyczących statusu kosztorysanta budowlanego, dziĊki czemu, mimo bardzo waĪnej oraz
odpowiedzialnej funkcji w procesie wyceny inwestycji budowlanej nie ma on moĪliwoĞci
ubezpieczenia siĊ od odpowiedzialnoĞci cywilnej w firmie ubezpieczeniowej (tak jak
czáonkowie PIIB), choü ubezpieczenie to jest bardzo potrzebne w tym zawodzie.

W dalszej kolejnoĞci mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak zaprezentowaá obecnym koncepcjĊ
programowo-przestrzenną w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, a nastĊpnie rzeczoznawca
kosztorysowy – czáonek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – Jarosáaw Wegner
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omówiá „WstĊpną wskaĨnikową wycenĊ kosztu inwestycji – báĊdy i zagroĪenia” czyli jak
wáaĞciwie kalkulowaü wydatki zaplanowane przez inwestora publicznego na inwestycjĊ (na
etapie wstĊpnym jej przygotowania) w oparciu o program funkcjonalno-uĪytkowy oraz na
wskaĨnikach cenowych okreĞlanych wg danych rynkowych lub w przypadku ich braku wg
danych z odpowiednich katalogów i wydawnictw cenowych.
PowyĪsze wystąpienia zainicjowaáy burzliwą dyskusjĊ wĞród sáuchaczy na sali
obrad, a po niej nastąpiáy dwie prezentacje sponsorskie: Firmy MC Bauchemie oraz
Firmy TERLAN.
Po przerwie obiadowej rozpoczĊáa siĊ nastĊpna sesja plenarna n.t „Problemy
kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce”, pod przewodnictwem mgr inĪ.
Macieja Sikorskiego, na której wystąpili doĞwiadczeni wykáadowcy Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych, przedstawiając sáuchaczom bardzo waĪne tematy
dotyczące: form dokumentacji projektowej bĊdących podstawą opracowywania
przedmiarów oraz sposobów opisów przedmiotów zamówienia przez podawanie znaków
towarowych, jak równieĪ problematykĊ odpowiedzialnoĞci za báĊdy popeániane
w przedmiarach i kosztorysach, a takĪe znaczenia zaáoĪeĔ wyjĞciowych do
kosztorysowania dla inwestorów, projektantów i kosztorysantów.

Na zakoĔczenie pierwszego bloku wykáadów uczestnicy Konferencji wysáuchali
prezentacji sponsorskiej Firmy Envirotech oraz Firmy WAVIN.
W drugiej czĊĞci sesji prowadzenie przejĊáa mgr inĪ. Longina Zandecka, a kolejni
prelegenci ze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, kontynuując rozpoczĊtą wczeĞniej
tematykĊ poruszyli dalsze ciekawe sprawy jak: unikanie báĊdnych zapisów w dokumentach
przetargowych – na przykáadach niewáaĞciwych zapisów w przedmiarach, bĊdących przyczyną
báĊdów po stronie wykonawców oraz przyczyny rozbieĪnoĞci wartoĞci pomiĊdzy kosztorysem
inwestorskim a ofertowym, a takĪe problemy kosztorysowania na przykáadach sporów
sądowych. Omówili teĪ znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych, oraz przedstawili
formy zapytaĔ przetargowych uzaleĪnionych od przyjĊtych formy wynagrodzenia.
Po wystąpieniu ostatniego wykáadowcy nastąpiáa prezentacja sponsorska Firmy ORGBUD-
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SERWIS z Poznania – autora znanych programów do kosztorysowania i wydawcy popularnego
w Ğrodowisku kosztorysantów Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa, w skáad którego
wchodzą kwartalniki z cenami czynników produkcji, cenami robót jednostkowych dla
wszystkich branĪ, wskaĨnikami nakáadów na obiekty budowlane. NastĊpnie wywiązaáa siĊ
dyskusja, która zakoĔczyáa obrady pierwszego dnia Konferencji. W przerwach miĊdzy sesjami,
uczestnicy licznie odwiedzali stoiska sponsorów ustawione w holu przylegáym do sal
wykáadowych, na których dostĊpne byáy materiaáy konferencyjne i informacyjne, w tym OĞrodka
ORGBUD-SERWIS PoznaĔ z wieloma wydawnictwami do celów kosztorysowania
w budownictwie.
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W tym dniu grupa inspektorów nadzoru budowlanego dokonaáa wizytacji budowy
„Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z budową budynku obsáugi
zawodów w OĞrodku PrzygotowaĔ Olimpijskich w Waáczu.

Wieczorem odbyáa siĊ koleĪeĔska kolacja biesiadna pod hasáem „Mikrofon dla wszystkich”.
Drugi dzieĔ obrad – to obrady XII Konferencji Naukowej poruszającej zagadnienia
techniczne dotyczące „Rewitalizacji terenów zurbanizowanych – Budownictwo Drogowe”.
Po powitaniu zgromadzonych Prezes CUTOB-u PZITB PoznaĔ mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
wygáosiá krótkie wprowadzające przemówienie i przekazaá prowadzenie I Sesji technicznej prof.
dr hab. inĪ. Wiesáawowi Buczkowskiemu. Za stoáem prezydialnym zasiedli nastĊpujący paneliĞci:

Józef Racki, Paweá Suski – Posáowie na Sejm RP, Danuta Hryniewiecka – Z-ca Dyr. Oddz.
GDDKiA PoznaĔ ds. Inwestycji, Tomasz Rzemykowski – Dyr. Powiatowego Zarzadu Dróg
z Waácza, àukasz Górski – Naczelnik Wydz. Dokumentacji GDDKiA Oddz. Szczecin, Leszek
JĊczkowski – Naczelnik Wydz. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Koszalin. Przedstawili
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oni kolejno zagadnienia dotyczące budowy drogi S11 (áączącej region wielkopolski
z regionem zachodniopomorskim) i dylematy techniczne związane z budową zachodniej
obwodnicy Poznania, a takĪe projekt budowy obwodnicy miasta Waácza , jej problemy
techniczne w ciągu drogi krajowej S10 oraz kwestiĊ przejezdnoĞci przez miasto Waácz
i zadania związane z konserwacją i remontami dróg krajowych.

Po wystąpieniach panelistów gáos zabraá jeszcze raz Zbigniew Augustyniak
(wystĊpując jako przedstawiciel mieszkaĔców Waácza), wyraziá przekonanie, ukazując
stan dróg i ulic miasta na podstawie mapy z 1937 r., iĪ konieczna jest rozbudowa ukáadu
komunikacyjnego ulic miasta (pilna realizacja koncepcji tzw. „maáej obwodnicy
Waácza”). Wygáosiá równieĪ przekonanie, Īe wydatki na rozwój infrastruktury miasta
Waácza są niewystarczające w stosunku do potrzeb, a mieszkaĔcy Waácza powinni mieü
wiĊkszy wpáyw na podejmowanie decyzji dotyczących dróg gminnych.
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NastĊpnie przedstawiciele firm sponsorskich: Sika Poland Sp. z o.o., oraz
BiMeCom S.A. dokonali prezentacji swoich wyrobów, a po ich wystąpieniach nawiązaáa
siĊ ciekawa dyskusja poáączona z zadawaniem pytaĔ panelistom, dotyczących
budownictwa drogowego i ukáadu komunikacyjnego.
Kolejne zagadnienia przedstawili: mgr inĪ. Waldemar Sztukiewicz n.t. zmian przepisów
ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i ich związek z procesem budowlanym oraz
zmian w przepisach prawnych dotyczących gospodarki ziemią (rejestracja zmian przeobraĪeĔ
obszarów wiejskich, scalenia gruntów w procesie pozyskiwania gruntów na cele inwestycji
infrastrukturalnych, sporządzanie planów sytuacyjnych oraz map do celów projektowych
i wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie),
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mgr inĪ. Andrzej Gaákiewicz, przybliĪając uczestnikom problematykĊ odbioru robót
drogowych, czyli „Reminiscencje nadzoru budowlanego z realizacji dróg krajowych oraz
wojewódzkich”,

oraz mgr inĪ. arch. Roman Pilch wykáadem na temat ”Architektura obiektów tras
komunikacyjnych, który zakoĔczyá I SesjĊ naukową.

Po przerwie obiadowej rozpoczĊáa siĊ II Sesja plenarna konferencji „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych” pod przewodnictwem prof. dr hab. inĪ. Zbigniewa
Bromberka, na której jako pierwsza wystąpiáa dr inĪ. Barbara Ksit na temat „Przykáady
zastosowaĔ wymogów i zaáoĪeĔ certyfikacji systemów koordynujących projekt w kwestii
ekologicznej na podstawie budowy Business Garden PoznaĔ”.
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Certyfikacja ekologiczna obejmuje charakterystykĊ ekologiczną budynku i skáada
siĊ z wielu kryteriów. W Polsce stosowany jest gáównie system certyfikacji LEED, który
zawiera takie obszary certyfikacji jak: zrównowaĪona lokalizacja, oszczĊdnoĞü wody,
energia i atmosfera, materiaáy i zasoby, jakoĞü Ğrodowiska wewnĊtrznego, innowacje
w projekcie oraz regionalne priorytety.
Kolejny temat przedstawiá mgr inĪ. Wáodzimierz KsiąĪkiewicz omawiając „BHP na
placu budowy”. Prelegent omówiá zasady bhp dotyczące m.in.: ogrodzeĔ na budowie,
pomieszczeĔ (kontenerów) dla kierownictwa i pracowników, dróg komunikacyjnych,
bezpiecznych przyáączy i urządzeĔ energetycznych.
Po krótkiej przerwie wznowiono II SesjĊ plenarną poĞwiĊconą aktywizacji Máodej
Kadry Technicznej PZITB, której to przedstawiciele przygotowali na KonferencjĊ szereg
ciekawych wystąpieĔ. Na wstĊpie mgr inĪ. Karolina Wysocka naĞwietliáa zebranym
„AnalizĊ rozwoju budownictwa zrównowaĪonego w Polsce”.
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W dalszej kolejnoĞci wystąpiáa mgr inĪ. Sylwia Piotrowska z referatem p.t.
„Termomodernizacja budynku przy zaáoĪonym kosztorysie”, a po niej P. Weronika
KarpiĔska i P. Anna NiespodziĔska przedstawiáy „ ModernizacjĊ obiektu zabytkowego
w OwiĔskach”, której celem byáa adaptacja niszczejącego obecnie budynku dawnego
szpitala psychiatrycznego na obiekt hotelowy. Projekt modernizacji zawieraá
charakterystykĊ i stan techniczny opracowywanego obiektu oraz koncepcjĊ zmian.
Wystąpienie ostatnich prelegentek zainicjowaáo burzliwą dyskusjĊ, która
zakoĔczyáa obrady nastĊpnego dnia konferencji.
Wieczorem, w stoáówce COS OPO, odbyáa siĊ uroczysta kolacja koleĪeĔska,
poprzedzona moĪliwoĞcią korzystania z páywalni na terenie OĞrodka, oraz tradycyjnymi
juĪ zawodami páywackimi o Puchar Starosty Waáeckiego.
NastĊpnego dnia pobytu, po Ğniadaniu, tradycyjnie, wedáug programu technicznego
przygotowanego przez Komitet Remontów przy Zarządzie Oddziaáu PZITB w Poznaniu,
w ramach XVI-tych Warsztatów Nadzoru Budowlanego i Europejskich Dni Dziedzictwa
2014 - „Dziedzictwo – Ĩródáo toĪsamoĞci – Poznaj swoją historiĊ”, pod przewodnictwem
mgr inĪ. Zbigniewa Augustyniaka uczestnicy Konferencji udali siĊ do Szkoáy
Podstawowej im. Jana Pawáa II w Strącznie, aby wziąü udziaá w programie edukacyjnym
poĞwiĊconym historii lokalnej, przygotowany przez CUTOB PZITB PoznaĔ wspólnie ze
Stowarzyszeniem Lider Waáecki, .
Gáówny organizator spotkania Zbigniew Augustyniak przywitaá wszystkich
przybyáych w szkolnej Sali konferencyjnej i w krótkim wystąpieniu przypomniaá historiĊ
i dzieje waáeckich spotkaĔ oraz przedstawiá cele tegorocznych zaáoĪeĔ Europejskich Dni
Dziedzictwa, których tematyka nawiązuje do historii ksztaátowania siĊ polskiej
paĔstwowoĞci i toĪsamoĞci narodowej na terenie obecnego województwa
zachodniopomorskiego.
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Powitaá równieĪ przybyáą na to spotkanie Dyr. Szkoáy P. JoannĊ Rychlikàukasiewicz a nastĊpnie miejscowy artysta P. Jerzy PoszepczyĔski záoĪyá na jej rĊce
w imieniu CUTOB PZITB PoznaĔ akwarelĊ swojego autorstwa przedstawiającą
przydroĪną kapliczkĊ z okolic Prusinowa Waáeckiego.

Po wystąpieniu Zb. Augustyniaka gáos zabraáa Pani Dyrektor i w krótkiej wypowiedzi
przedstawiáa zebranym zasady dziaáalnoĞci oraz projekty i realizacje stowarzyszenia Lider
Waáecki, jako związku partnerskiego czterech gmin: Waácz, Mirosáawiec, Czáopa i Tuczno,
skupiającego wokóá siebie ludzi aktywnie dziaáających na swoim terenie i mającego za cel
promowanie obszarów wiejskich oraz wspieranie inicjatyw związanych z aktywizacją
ludnoĞci na terenach wiejskich w procesie rozwoju wsi.
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NastĊpnie dr inĪ. Wáodzimierz àĊcki wygáosiá bardzo interesującą prelekcjĊ p.t.
„MiĊdzyrzecki Rejon Umocniony”, przedstawiając historiĊ budowy najsilniejszego
zespoáu budowli militarnych stanowiących najwiĊksze dzieáo bud. wojskowego na
ziemiach polskich, wchodzącego w skáad niemieckiego systemu fortyfikacyjnego
ciągnącego siĊ od Baátyku po Górny ĝląsk, oraz jego koncepcjĊ ufortyfikowania miĊdzy
dolną Wartą a Odrą (tzw. Brama Lubuska). Omówiá teĪ i pokazaá na przeĨroczach
budowĊ i funkcjĊ zespoáów parokondygnacyjnych fortów, zaopatrzonych w kopuáy
pancerne i poáączonych ze sobą tunelami (tzw. „pancerwerków”) oraz innych obiektów
wchodzących w skáad umocnieĔ MRU.
Kolejne zagadnienie o tematyce militarnej zilustrowaá czáonkom Konferencji puák.
Dypl. Marian Bobelak omawiając „Waá Pomorski, 1-12 luty 1945. Tajemnice lasu
Rutwickiego”.

Waá Pomorski stanowiá silne ogniwo we wschodnim systemie obrony
fortyfikacyjnym Niemiec. Tworzyá silnie umocnioną zaporĊ obronną i w powiązaniu
z caáym systemem umocnieĔ mógá skutecznie broniü granic III Rzeszy. W rejonie Waáu
Pomorskiego znajdują siĊ róĪnorodne typy budowli obronnych (ponad 100 typów
obiektów Īelbetowych), a pod Prusinowem Waáeckim znajdują siĊ umocnienia o dá.
3 km, które kiedyĞ znajdowaáy siĊ na polach uprawnych rozciągających siĊ od Lasu
Rutwickiego do jeziora Nakielno. Obszar ten stanowiá dla przeciwnika otwarty teren
sprzyjający atakowi.
Po cyklu wykáadów uczestnicy Konferencji udali siĊ na zwiedzanie Prusinówka,
Prusinowa Waáeckiego oraz Rutwicy, i spotkanie z mieszkaĔcami wsi, na czele z Panią
Soátys – Beatą Grabowską przy historycznej sáupowej kapliczce,
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a póĨniej wszyscy poszli na dáugi spacer, do pobliskich umocnieĔ Waáu Pomorskiego,
gdzie spotkali siĊ z czáonkami grupy warownej „Marianowo”.
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Po udanym spacerze caáa grupa wsiadáa w autokar i pojechaáa do Nakielna na
spotkanie w Bazie Klubu AKĩ 70 nad jeziorem Wielki BytyĔ z mieszkaĔcami
i Zarządem Klubu.

Po obiedzie wysáuchali ciekawych opowieĞci o historii zaáoĪenia Klubu i piĊknych
okolicznych jeziorach, które stanowią istotny czynnik w dziejach osadnictwa wsi
Nakielno.
Po powrocie do Waácza nastąpiáo poĪegnanie i rozejĞcie siĊ uczestników
konferencji.
Maria ĝwierczak

Prezes CUTOB PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. informuje
W dniu 8 grudnia 2014 roku w siedzibie CUTOB PZITB w Poznaniu odbyáa siĊ
prezentacja technologii oraz urządzenia do wypalania otworów w styropianie.
TechnologiĊ i urządzenie przedstawiá Pan Wiesáaw Konstantynowicz. Omówiá problemy
koákowania styropianu do konstrukcji budynku oraz problemy technologiczne związane
z wykonywaniem otworów w styropianie.
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W dalszej czĊĞci zostaáa zaprezentowana wypalarka do styropianu.
W dyskusji zwrócono uwagĊ na nastĊpujące problemy:
1. Styropian podczas podnoszenia temperatury miĊknie, topi siĊ i zwĊgla. Przy tej
czynnoĞci uwalnia do atmosfery gazy o bliĪej nie okreĞlonym skáadzie.
2. Topienie siĊ styropianu odbywa siĊ w temperaturze od 100 do 350°C. PowyĪej tej
temperatury moĪe nastąpiü samozapáon styropianu.
Stwierdzono, Īe zaprezentowana technologia jest interesująca i wymaga dopracowania.
W dniu 14 paĨdziernika 2014 roku w budynku NOT PoznaĔ odbyáa siĊ prezentacja
firmy POLLMEIER specjalizującej siĊ w produkcji konstrukcyjnych elementów
drewnianych z drewna bukowego klejonego o duĪej wytrzymaáoĞci w stosunku
do klasycznych rozwiązaĔ z drewna sosnowego. Produkt firmy zaprezentowaá
Pan Dyrektor Tomasz Cholewa.
Prezentacja wywoáaáa burzliwą dyskusjĊ dotyczącą róĪnych zagadnieĔ
technicznych. Na poniĪszym zdjĊciu prof. dr hab. Jerzy Olszewski zwróciá uwagĊ
na zagadnienie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy obróbce mechanicznej
z drewna klejonego.
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W dniu 21 paĨdziernika 2014 roku w budynku NOT w Poznaniu obyáo siĊ szkolenie
z prezentacją firmy MIDAS, które dotyczyáo wykorzystywania programów
komputerowych w projektowaniu skomplikowanych konstrukcji budowlanych. Szkolenie
cieszyáo siĊ duĪym zainteresowaniem uczestników.

CUTOB PZITB zakoĔczyá okres szkoleniowy dla WOIIB w Poznaniu w dniu 4 grudnia
2014 roku organizując forum dyskusyjne na temat „Kodeksu i prawa budowlanego”.
Prowadzącymi panele dyskusyjne byli prawnicy, Panowie Piotr Stawicki oraz Bogdan
Dąbrowski. Ta forma szkolenia cieszyáa siĊ duĪym uznaniem sáuchaczy. OĪywiona
i konstruktywna dyskusja potwierdziáa duĪą wagĊ podjĊtej problematyki dotyczącej kadry
inĪynierskiej wykonującej funkcje techniczne w projektowaniu i na budowie. Szczególnie
zaangaĪowanymi w dyskusji byli: Pan dr inĪ. Tomasz Wiatr, Krzysztof Mularczyk, Maciej
Sikorski, Bogdan Zastawny, Jan Mnichowski, Maria Maciejewska.
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
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PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA
Nowe przepisy, ustawy, rozporządzenia, uchwaáy
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 822).
Ustawa nowelizuje 22 ustawy, nakáadając na wáaĞciwe organy obowiązek udostĊpnienia
wnioskodawcom wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Nowelizacja dotyczy
miĊdzy innymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409),
w której zobowiązano ministra wáaĞciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do okreĞlenia w formie dokumentu
elektronicznego wzoru zgáoszenia rozbiórki obiektów budowlanych (art. 31 ust. 2a ustawy).
Ustawa wejdzie w Īycie z dniem 25 grudnia br.
Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 883).
W zaáączniku do obwieszczenia ogáoszony zostaá jednolity tekst ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czĊĞci budynku stanowiącej samodzielną caáoĞü technicznouĪytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów Ğwiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888).
Rozporządzenie okreĞla metodologiĊ obliczania charakterystyki energetycznej,
sposób sporządzania Ğwiadectwa charakterystyki energetycznej oraz wzory Ğwiadectw
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czĊĞci budynku
stanowiącej samodzielną caáoĞü techniczno-uĪytkową. Akt prawny zastĊpuje dotychczas
obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. o tym
samym tytule (Dz.U. Nr 201, poz. 1240 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
szczegóáowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre
cele z zakresu ochrony Ğrodowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 908).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 856).
Nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z póĨn. zm.). Do zmienianego aktu prawnego dodany zostaá
rozdziaá pt. „Kanaáy technologiczne w pasie drogowym”. Doprecyzowany zostaá przepis
okreĞlający zakres przedmiotowy rozporządzenia przez wskazanie, Īe akt prawny ma
zastosowanie przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i związanych
z nimi urządzeĔ budowlanych, a takĪe przy projektowaniu i budowie urządzeĔ niezwiązanych
z drogami publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących autostrad páatnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 857).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogowe obiekty inĪynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 858).
Nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogowe
obiekty inĪynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z póĨn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2014 r. poz. 897).
Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póĨn. zm.) okreĞla nowe zasady pobierania opáat za
udostĊpnianie materiaáów i danych z paĔstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Stawki opáat zostaáy okreĞlone w tabelach zawartych w zaáączniku do
ustawy. WysokoĞü naleĪnej opáaty oraz sposób jej wyliczenia utrwalane bĊdą
w Dokumencie Obliczenia Opáaty. Przewidziano, Īe nieodpáatnie bĊdą udostĊpniane
wszystkim zainteresowanym materiaáy z czterech zbiorów danych: paĔstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziaáów terytorialnych kraju, paĔstwowego rejestru
nazw geograficznych, bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, numerycznego
modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.
RównoczeĞnie z nowelizacją ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w dniu 12 lipca
2014 r. weszáy w Īycie trzy nowe rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji:
- rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez
organy SáuĪby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postĊpowaĔ
administracyjnych, sądowych lub czynnoĞci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914);
- rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgáaszania
prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac
oraz przekazywania ich wyników do paĔstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924);
- rozporządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostĊpniania materiaáów
paĔstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz
wzoru Dokumentu Obliczenia Opáaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917).
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagaĔ lokalowych i sanitarnych, jakie musi speániaü lokal, w którym
ma byü prowadzony Īáobek lub klub dzieciĊcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925).
Rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieümi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) okreĞla wymagania
lokalowe i sanitarne, jakie musi speániaü lokal, w którym ma byü prowadzony Īáobek lub
klub dzieciĊcy. Rozporządzenie zastĊpuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Spoáecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagaĔ lokalowych
i sanitarnych dotyczących Īáobków i klubów dzieciĊcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367).
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spáacie niezaspokojonych
naleĪnoĞci przedsiĊbiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówieĔ
publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 929).
Ustawa nowelizuje ustawĊ z dnia 28 czerwca 2012 r. o spáacie niektórych
niezaspokojonych naleĪnoĞci przedsiĊbiorców, wynikających z realizacji udzielonych
zamówieĔ publicznych (Dz.U. poz. 891 z póĨn. zm.). Zasadnicza zmiana polega na
umoĪliwieniu duĪemu przedsiĊbiorcy, który zawará umowĊ z wykonawcą w związku
z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, uzyskania od Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ze Ğrodków Krajowego Funduszu Drogowego spáaty
niezaspokojonych przez wykonawcĊ naleĪnoĞci gáównych. Dotychczas taką moĪliwoĞü mieli
tylko mikroprzedsiĊbiorcy, mali lub Ğredni przedsiĊbiorcy, co zakwestionowaá Trybunaá
Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt K 37/12.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867).
Nowelizacja wprowadza w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzeĞnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987), wiele zmian
mających na celu dostosowanie przepisów technicznych do aktualnego stanu wiedzy
technicznej w budownictwie kolejowym.
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, przedáoĪony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przyjĊty przez RadĊ
Ministrów 5.08.2014 r.
Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ma na celu uproszczenie i skrócenie procedury
budowlanej. Do najwaĪniejszych proponowanych zmian naleĪą:
- wprowadzenie moĪliwoĞci budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o obszarze oddziaáywania niewykraczającym poza granice dziaáki na podstawie
zgáoszenia z projektem budowlanym,
- wprowadzenie moĪliwoĞci rozpoczĊcia robót budowlanych na podstawie decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowĊ bez oczekiwania na
uprawomocnienie siĊ decyzji, w przypadku gdy inwestor jest jedyną stroną postĊpowania,
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likwidacja obowiązku doáączania do projektu budowlanego oĞwiadczeĔ
o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepáa, gazu, odbioru Ğcieków oraz o warunkach
przyáączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
zniesienie obowiązku doáączania do projektu budowlanego oĞwiadczenia zarządcy
drogi o moĪliwoĞci poáączenia dziaáki, na której bĊdzie obiekt, z drogą publiczną
(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich),
wprowadzenie terminu 14 dni dla organu na wezwanie inwestora do uzupeánienia
braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowĊ,
likwidacja obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczĊcia robót budowlanych,
rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do uĪytkowania na podstawie zgáoszenia,
skrócenie z 21 do 14 dni czasu oczekiwania na milczącą zgodĊ organu w przypadku
obiektów oddawanych do uĪytkowania na podstawie zgáoszenia,
wprowadzenie moĪliwoĞci wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozáoĪenie na
raty opáaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.
Dnia 26 sierpnia br. projekt ustawy zostaá przekazany do Sejmu.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaĪnionych
do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaĪnionych do ich wydawania.
Obwieszczenie Ministra ĝrodowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie
wysokoĞci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Ğcieków do wód
lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu haáasu, na rok 2015
(M.P. z 2014 r. poz. 648).
Obwieszczenie okreĞla stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania Ğcieków
do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu haáasu, na rok 2015.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie
gmin poszkodowanych w wyniku dziaáania Īywioáu w maju 2014 r., w których
stosuje siĊ szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107).
Rozporządzenie okreĞla gminy poszkodowane w wyniku dziaáania powodzi,
intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osuniĊü ziemi lub wyáadowaĔ
atmosferycznych, które miaáy miejsce w maju 2014 r., w których stosuje siĊ szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu, okreĞlone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.).
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Rozporządzenie bĊdzie obowiązywaáo przez 24 miesiące od dnia jego wejĞcia w Īycie.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133).
Ustawa nowelizuje ustawĊ z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.), wprowadzając nowy system koncesjonowania oraz nadzoru
paĔstwa nad dziaáalnoĞcią poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą w zakresie
wĊglowodorów. W myĞl nowych przepisów udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie záoĪa wĊglowodorów oraz wydobywanie wĊglowodorów ze záoĪa lub
koncesji na wydobywanie wĊglowodorów ze záoĪa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymagaü bĊdzie przeprowadzenia postĊpowania przetargowego.
Niniejsza ustawa dokonuje takĪe zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z dodanym pkt 28 w art. 29 ust. 1
ustawy - Prawo budowlane obiekty budowlane sáuĪące bezpoĞrednio do wykonywania
dziaáalnoĞci regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w
zakresie poszukiwania i rozpoznawania záóĪ wĊglowodorów bĊdą podlegaáy obowiązkowi
zgáoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto doprecyzowano przepis
art. 49 ust. 4a ustawy - Prawo budowlane, dotyczący decyzji wydawanych przez organ nadzoru
budowlanego w toku postĊpowania legalizacyjnego, tj. decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, jeĪeli budowa zostaáa juĪ zakoĔczona. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu
wskazane decyzje mogą byü wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaáywania
przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko albo oceny oddziaáywania przedsiĊwziĊcia na obszar Natura
2000, jeĪeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o
ocenach oddziaáywania na Ğrodowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest moĪliwa do
przeprowadzenia z uwzglĊdnieniem analizy rozwiązaĔ alternatywnych przedsiĊwziĊcia
i moĪliwoĞci ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony Ğrodowiska.
Ustawa wejdzie Īycie dnia 1 stycznia 2015 r.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Ğrodowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101).
Ustawa wdraĪa do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy
2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysáowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),
której celem jest zmniejszenie negatywnych oddziaáywaĔ instalacji przemysáowych na
stan Ğrodowiska (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 17, ze zm.), zwanej dyrektywą IED.
Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) dotyczą m.in. przepisów odnoszących siĊ do
ochrony powierzchni ziemi, wykazu instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego bĊdzie obligatoryjne, oraz wymagaĔ szczegóáowych, dotyczących
funkcjonowania instalacji przemysáowych, w tym dopuszczalnych wielkoĞci emisji.
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Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodowaü znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo Ğrodowiska jako caáoĞci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).
Rozporządzenie stanowi wykonanie upowaĪnienia ustawowego zawartego w art.
201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Akt prawny okreĞla rodzaje instalacji mogących powodowaü
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Ğrodowiska
jako caáoĞci, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Ze strony internetowej
Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/
Porozumienie o wspóápracy
zawarte w dniu 5 listopada 2014 roku w Warszawie pomiĊdzy:
Gáównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
Przewodniczącym Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa
i Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich
Mając na celu staáe podnoszenie jakoĞci polskiego budownictwa oraz prowadzonych
procesów inwestycyjnych, a takĪe uznając, Īe jest to osiągalne jedynie poprzez harmonijne
wspóádziaáanie dwóch z natury powiązanych ze sobą grup zawodowych - architektów i inĪynierów
budownictwa, Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodniczący Polskiego Związku
InĪynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, zwani
dalej „stronami”, postanawiają nawiązaü wzajemną wspóápracĊ w nastĊpującym zakresie:
§1
Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodniczący Polskiego Związku
InĪynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
wspóádziaáają w zakresie:
1) udostĊpniania i wymiany publikacji, materiaáów informacyjnych oraz interpretacji
przepisów dotyczących procesu budowlanego w tym m.in. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
2) monitorowania przypadków rozbieĪnoĞci w interpretacji przepisów, o których
mowa w pkt 1 oraz rozstrzyganiu rozbieĪnoĞci w tym zakresie;
3) organizowania specjalistycznych szkoleĔ, w szczególnoĞci poprzez wzajemne
informowanie siĊ o ich tematyce i terminach oraz umoĪliwienie udziaáu
w szkoleniach organizowanych przez kaĪdą ze stron Porozumienia.
1.

§2
Przewodniczący Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa oraz
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich wspóádziaáają w zakresie:
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1)

2.

tworzenia projektów przepisów prawnych oraz zgáaszaniu zmian i wniosków
w tym zakresie do wáaĞciwych organów i instytucji;
2) inicjowania prac naukowo-badawczych dotyczących projektowania obiektów
budowlanych;
3) ustalenia strategii komunikacji kierowanej do grup docelowych (zawodowych
i specjalistów).
Przewodniczący Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa oraz
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich przekazują Gáównemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego informacjĊ o dziaáaniach, o których mowa w ust. 1.

§3.
W celu realizacji zadaĔ, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1, strony Porozumienia
uprawnione są do powoáania zespoáów roboczych z udziaáem ekspertów reprezentujących
strony, których kompetencje i formy pracy okreĞlone zostaną we wspólnie
wypracowanym Regulaminie.
§4.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kaĪdej ze stron.
§5.
Porozumienie wchodzi w Īycie z dniem podpisania.

XVI Warsztaty Nadzoru Budowlanego Waácz-Bukowina
W dn. 18-20.09.2014 r. w Waáczu odbyáy siĊ XVI Warsztaty Nadzoru
Inwestycyjnego, organizowane przez CUTOB Polskiego Związku InĪynierów
i Techników Budownictwa w Poznaniu, w których uczestniczyá ZastĊpca Gáównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweá Ziemski.
Warsztaty odbywają siĊ pod honorowym patronatem Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Na tegorocznych warsztatach goĞcili takĪe posáowie Paweá Suski i Józef Racki oraz
zastĊpca dyrektora GDDKiA w Szczecinie Mariusz Mierzwa. Wiodącym tematem pierwszego
dnia tegorocznego spotkania byáy zagadnienia związane z przygotowywanymi zmianami
w przepisach prawa budowlanego i dotyczących wyrobów budowlanych, które omówiá ZastĊpca
GINB Paweá Ziemski. Podczas Warsztatów dyskutowano równieĪ nad problemami związanymi
z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym na obszarach zurbanizowanych.
Warsztaty odbywaáy siĊ równolegle z konferencją naukowo-techniczną na temat
rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Konferencja „TrwaáoĞü i skutecznoĞü napraw obiektów budowlanych”
W dn. 19-21 listopada br. w Poznaniu odbyáa siĊ czwarta Krajowa i druga
MiĊdzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasáem „TrwaáoĞü i skutecznoĞü napraw
obiektów budowlanych”. Uczestniczyá w niej ZastĊpca GINB Jacek Szer, który jest
jednym z czáonków Komitetu Naukowego Konferencji.
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KonferencjĊ, adresowaną do naukowców, projektantów i producentów wyrobów
budowlanych, organizują Politechnika PoznaĔska, Politechnika Wrocáawska, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu oraz Department of Civil Engineering Auburn University (USA).
Podczas tegorocznej edycji Konferencji najwaĪniejszymi omawianymi zagadnieniami byáy
specyficzne problemy napraw infrastruktury technicznej, analiza wyrobów i systemów
przeznaczonych do napraw konstrukcji m.in. z betonu, stali oraz murowych, a takĪe
omówienie badaĔ związanych z naprawami i renowacją wybranych obiektów budowlanych.

Perspektywy budownictwa wielkopáytowego
Dostosowanie wielkopáytowego budownictwa mieszkaniowego do wspóáczesnych
wymagaĔ i potrzeb byáo tematem konferencji, która odbyáa siĊ w dn. 24-25.09.2014 r.
w Katowicach w ramach VI ĝląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, NieruchomoĞci.
Gáówny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowaá na konferencji ZastĊpca GINB Jacek Szer.
Spotkanie zostaáo zorganizowane przez ĝląską IzbĊ Budownictwa, ĝląską
OkrĊgową IzbĊ InĪynierów Budownictwa w Katowicach i PZiTB oddziaá w Katowicach.
Konferencja poáączona byáa z obchodami Dnia Budowlanych.
W trakcie debaty uczestniczący w konferencji przedstawiciele uczelni technicznych,
administracji publicznej, organizacji zawodowych i Ğrodowisk biznesowych prezentowali
referaty poĞwiĊcone potrzebie modernizacji budownictwa wielkopáytowego, kierunkom
jego rewitalizacji i wynikającym z tych zadaĔ problemom.

60 Konferencja Naukowa „Krynica 2014”
W Krynicy w dn. 14-19 wrzeĞnia odbyáa siĊ 60 jubileuszowa Konferencja Naukowa,
organizowana przez Komitet InĪynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki
Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa. GoĞümi Konferencji byli Gáówny
Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwiĔski i ZastĊpca GINB Jacek Szer.
WĞród zaproszonych przedstawicieli wáadz paĔstwowych, samorządowych, uczelni
technicznych, oĞrodków badawczych i organizacji zawodowych byli równieĪ Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Janusz ĩbik i Przewodniczący Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Zygmunt Niewiadomski.
Tegoroczna Konferencja poĞwiĊcona byáa problemom i perspektywom budownictwa na
obszarach zurbanizowanych. W pierwszym dniu obrad, w czĊĞci problemowej przedstawiciele
GUNB wziĊli udziaá w specjalnej panelowej sesji prezentującej dziaáania Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, podczas której Podsekretarz Stanu w MIiR Janusz ĩbik
przedstawiá obecny etap zaawansowania prac nad nowelizacją przepisów regulujących proces
inwestycyjno-budowlany. Obrady naukowe Konferencji uzupeániáa uroczystoĞü jubileuszu
80-lecia dziaáalnoĞci Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa.
Po okolicznoĞciowych wystąpieniach i odczytaniu listu Prezydenta RP Bronisáawa
Komorowskiego z Īyczeniami dla organizacji i jej czáonków, nastąpiáa ceremonia wrĊczenia
odznaczeĔ paĔstwowych, resortowych, a takĪe nagród i medali PZITB.
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CERTYFIKACJE
Nowe normy polskie
Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa
opublikowane w okresie od czerwca do wrzeĞnia 2014 r.
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer i tytuá normy, zmiany, poprawki

Norma zastĊpowana

PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 wersja
angielska
Eurokod 1: Oddziaáywania na konstrukcje CzĊĞü 1-7: Oddziaáywania ogólne Oddziaáywania wyjątkowe
PN-EN 932-5:2012/AC:2014-07 wersja
angielska
Badania podstawowych wáaĞciwoĞci kruszyw
- CzĊĞü 5: WyposaĪenie podstawowe i
wzorcowanie
PN-EN 933-6:2014-07 wersja angielska
PN-EN 933-6:2002 wersja polska
Badania geometrycznych wáaĞciwoĞci
PN-EN 933-6:2002/AC:2004
kruszyw - CzĊĞü 6: Ocena wáaĞciwoĞci
wersja polska
powierzchni - WskaĨnik przepáywu kruszyw
PN-EN 1097-10:2014-07 wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych
PN-EN 1097-10:2004 wersja polska
wáaĞciwoĞci kruszyw - CzĊĞü 10: Oznaczanie
wysokoĞci podciągania wody
PN-EN 1367-7:2014-07 wersja angielska
Badania wáaĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci
kruszyw na dziaáanie czynników
atmosferycznych - CzĊĞü 7: Oznaczanie
odpornoĞci na zamraĪanie i rozmraĪanie
kruszyw lekkich
PN-EN 1367-7:2014-08 wersja angielska
Badania wáaĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci
kruszyw na dziaáanie czynników
atmosferycznych - CzĊĞü 8: Oznaczanie
odpornoĞci na rozpad kruszyw lekkich
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 wersja
angielska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - CzĊĞü 1-1: Reguáy ogólne i reguáy
dla budynków
PN-EN ISO 15758:2014-06 wersja angielska
Cieplno-wilgotnoĞciowe wáaĞciwoĞci
PN-EN 14114:2004 wersja polska
uĪytkowe wyposaĪenia budynków i instalacji
przemysáowych - Obliczanie dyfuzji pary
wodnej - Systemy izolacji rurociągów

Data
publikacji

2014-07-24

2014-07-25

2014-07-23

2014-07-24

2014-07-23

2014-07-24

2014-07-30

2014-06-30
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zimnych
PN-EN 31+A1:2014-07 wersja angielska
9
Umywalki - Wymiary przyáączeniowe
PN-EN 33:2011/AC:2014-07 wersja
angielska
10
Miski ustĊpowe i zestawy WC - Wymiary
przyáączeniowe
PN-EN 35:2014-07 wersja angielska
Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry
11
- Wymiary przyáączeniowe

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PN-EN 31:2011 wersja polska

2014-07-24

-

2014-07-25

PN-EN 35:2001 wersja polska
PN-EN 36:2000 wersja polska
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
wersja polska

2014-07-23

PN-EN 12697-43:2014-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
PN-EN 12697-43:2009 wersja polska
badaĔ mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - CzĊĞü 43: OdpornoĞü na paliwo
PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07 wersja
angielska
Mieszanki niezwiązane i związane
hydraulicznie - CzĊĞü 2: Metody badaĔ
laboratoryjnych gĊstoĞci na sucho i
zawartoĞci wody - ZagĊszczanie metodą
Proktora
PN-EN 13859-1:2014-06 wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i
PN-EN 13859-1:2010 ** wersja
wáaĞciwoĞci wyrobów podkáadowych - CzĊĞü
angielska
1: Wyroby podkáadowe pod nieciągáe
pokrycia dachowe
PN-EN 13859-2:2014-06 wersja angielska
PN-EN 13859-2:2010 ** wersja
Elastyczne wyroby wodochronne - Definicjei
wáaĞciwoĞci wyrobów podkáadowych - CzĊĞü
angielska
2: Wyroby podkáadowe do Ğcian
PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 wersja
angielska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych - CzĊĞü 1-1: Postanowienia ogólne Reguáy ogólne i reguáy dotyczące budynków
PN-EN 15497:2014-06 wersja angielska
Konstrukcyjne drewno lite áączone na záącza
PN-EN 385:2002 wersja polska
klinowe - Wymagania jakoĞciowe i
minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 1873:2014-07 wersja angielska
Prefabrykowane akcesoria dachowe - Pojedyncze
PN-EN 1873:2009 ** wersja polska
Ğwietliki dachowe z tworzywa sztucznego Specyfikacja wyrobu i metody badaĔ
PN-EN 1124-2:2014-07 wersja angielska
Rury i ksztaátki kanalizacyjne kielichowe z rur
PN-EN 1124-2:2008 wersja angielska
stalowych nierdzewnych ze szwem wzdáuĪnym CzĊĞü 2: System S, ksztaáty i wymiary
PN-EN 14654-1:2014-07 wersja angielska
Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania
PN-EN 14654-1:2005 wersja angielska
systemów odwodnienia i kanalizacji Ğciekowej na

2014-07-29

2014-07-25

2014-06-24

2014-06-24

2014-07-23

2014-06-24

2014-07-23

2014-07-23

2014-07-23
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21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

zewnątrz budynków - CzĊĞü 1: Oczyszczanie
PN-EN 16323:2014-07 wersja angielska
Sáownik terminów w inĪynierii
wodnoĞciekowej
PN-EN ISO 10121-1:2014-07E wersja
angielska Metody badania do oceny
parametrów uĪytkowych mediów i urządzeĔ
stosowanych do oczyszczania powietrza z
gazów w wentylacji ogólnej - CzĊĞü 1:
Materiaáy filtracyjne do oczyszczania
powietrza z gazów
PN-EN 40-3-1:2013-06/Ap1:2014-08 wersja
angielska
Sáupy oĞwietleniowe - CzĊĞü 3-1:
Projektowanie i weryfikacja - Specyfikacja
obciąĪeĔ charakterystycznych
PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08 wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepáa - CzĊĞü 8: Klapy odcinające w
systemach wentylacji poĪarowej
PN-EN 15269-5:2014-08 wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badaĔ
odpornoĞci ogniowej i/lub dymoszczelnoĞci
zespoáów drzwiowych Īaluzjowych i
otwieralnych okien, áącznie z ich elementami
okuü budowlanych - CzĊĞü 5: OdpornoĞü
ogniowa zespoáów drzwiowych i
otwieralnych okien, rozwieranych i
wahadáowych, przeszklonych, o obramowaniu
metalowym
PN-EN 13022-1:2014-08 wersja angielska
Szkáo w budownictwie - Oszklenia ze
szczeliwem konstrukcyjnym - CzĊĞü 1: Wyroby
szklane do systemów oszkleĔ ze szczeliwem
konstrukcyjnym dla podpartych lub
niepodpartych oszkleĔ pojedynczych lub
zespolonych
PN-EN 13022-2:2014-08 wersja angielska
Szkáo w budownictwie - Oszklenia ze
szczeliwem konstrukcyjnym - CzĊĞü 2:
Zasady montaĪu
PN-EN 12697-7:2014-08 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
badaĔ mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - CzĊĞü 7: Oznaczanie gĊstoĞci
objĊtoĞciowej próbek promieniami gamma
PN-EN 13197+A1:2014-08 wersja angielska
Materiaáy do poziomego oznakowania dróg Symulator Ğcierania - Stóá obrotowy
PN-EN 508-1:2014-08 wersja angielska
Wyroby do pokryü dachowych i okáadzin z

2014-07-09

-

2014-07-09

-

2014-08-19

-

2014-08-18

-

2014-08-08

PN-EN 13022-1+A1:2010
wersja angielska

2014-08-19

PN-EN 13022-2+A1:2010
wersja angielska

2014-08-26

PN-EN 12697-7:2006
wersja polska

2014-08-19

PN-EN 13197:2011
wersja angielska

2014-08-19

PN-EN 508-1:2010
wersja polska

2014-08-19
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32

33

34
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metalu - Charakterystyka wyrobów
samonoĞnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozjĊ - CzĊĞü 1: Stal
PN-EN ISO 12999-1:2014-08 wersja
angielska
Akustyka - Wyznaczanie i stosowanie
niepewnoĞci pomiarów w akustyce budowlanej CzĊĞü 1: IzolacyjnoĞü akustyczna
PN-EN 1487:2014-08 wersja angielska
Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy
bezpieczeĔstwa - Badania i wymagania
PN-EN 12873-1:2014-09 wersja angielska
Wpáyw materiaáów na wodĊ przeznaczoną do
spoĪycia przez ludzi - Wpáyw spowodowany
migracją - CzĊĞü 1: Metoda badania produktów
wykonywanych przez producenta z materiaáów
organicznych lub szklanych (porcelana/emalia)
lub zawierających te skáadniki
PN-EN 13141-8:2014-09 wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie wáaĞciwoĞci
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkaĔ
- CzĊĞü 8: Badanie wáaĞciwoĞci
bezkanaáowych urządzeĔ mechanicznych
nawiewu i wywiewu (uwzglĊdniono odzysk
ciepáa) do instalacji wentylacji mechanicznej
dla pojedynczych pomieszczeĔ

-

2014-08-14

PN-EN 1487:2003
wersja polska

2014-08-26

PN-EN 12873-1:2005
wersja polska

2014-09-02

PN-EN 13141-8:2006
wersja angielska

2014-09-01

* Numer komitetu technicznego.
Uwaga: Komitet Techniczny 279 ds. Ciepáownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji ze wzglĊdu na szeroki
zakres tematyczny zostaá podzielony na trzy Komitety Techniczne: KT 316 ds. Ciepáownictwa
i Ogrzewnictwa, KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz KT 318 ds. Kominów
** Norma zharmonizowana (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 uchylające
dyrektywĊ 89/106/EWG Wyroby budowlane) komunikat ogáoszony w Dzienniku UrzĊdowym Unii
Europejskiej - OJ 2013/C 186/02 z 28 czerwca 2013 r.
A - zmiana europejska do normy. Wynika z pomyáek merytorycznych popeánionych w trakcie
wprowadzania Normy Europejskiej, zauwaĪonych po jej opublikowaniu. Jest wprowadzana jako
identyczna do zbioru Polskich Norm lub wáączana do treĞci normy podczas jej táumaczenia na jĊzyk
polski.
AC - poprawka europejska do normy (wynika z pomyáek niemerytorycznych popeánionych w trakcie
wprowadzania Normy Europejskiej, zauwaĪonych po jej opublikowaniu). Jest wprowadzana jako
identyczna do zbioru Polskich Norm. Poprawka taka moĪe byü równieĪ wáączona do treĞci normy podczas
jej táumaczenia na jĊzyk polski.
AP - poprawka krajowa do normy (wynika z pomyáki popeánionej w trakcie wprowadzania Normy
Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. báĊdy táumaczenia lub niemerytorycznych pomyáek powstaáych
przy opracowaniu normy krajowej, zauwaĪone po jej publikacji). Poprawki zarówno krajowe (Ap), jak
i europejskie (AC) są dostĊpne do bezpoĞredniego pobrania (bezpáatnie) z wykorzystaniem wyszukiwarki
na stronie www.pkn.pl.
+A1; +A2; +A3... - w numerze normy tzw. skonsolidowanej informuje, Īe na etapie koĔcowym
opracowania zmiany do Normy Europejskiej do zatwierdzenia skierowano poprzednią wersjĊ EN
z wáączoną do jej treĞci zmianą, odpowiednio: A1; A2; A3...
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INFORMACJE I KOMUNIKATY
Poradnik – Nasz dom bĊdzie pasywny
Gáos Wielkopolski w ostatnich tygodniach wydaá kilka dodatków poradnika, jak tanio
i bez problemów, zbudowaü obiekt w standardzie pasywnym, a zaczynają siĊ tak m.in.:
Ɣ co to jest budownictwo pasywne Ɣ szczelnoĞü budynku (znaczenie, pomiar)
Ɣ zapewnienie szczelnoĞci budynku (II zasada budynku pasywnego) Ɣ materiaáy
do zapewnienia szczelnoĞci powietrznej budynku Ɣ materiaáy, które absorbują, akumulują
i oddają (zmiennofazowe) Ɣ Lemur – program dopáat do kredytów Ɣ rola komfortu
klimatycznego w budynku Ɣ izolacja termiczna fundamentów, Ğcian i dachu (III zasada
budynku pasywnego) Ɣ systemy grzewczo-cháodzące (maty kapilarne, pompy ciepáa)
Ɣ materiaáy izolacyjne Ɣ systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem
Ɣ zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją (VI zasada budynku pasywnego)
Ɣ rola Ğwietlików w budynkach pasywnych.
Wybraá: J.Gawroniak

XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK 2015
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych
25-28 marca 2015 r., Szczyrk
Tematyka wykáadów:
Ɣ speánienie wymagaĔ podstawowych przy wzmocnieniach i remontach Ɣ diagnostyka obiektów
budownictwa ogólnego Ɣ obciąĪenia próbne Ɣ systemy monitoringu konstrukcji
Ɣ zabezpieczenie budynków przy gáĊbokich wykopach Ɣ zabezpieczenie obiektów przed
drganiami Ɣ komputerowe modelowanie konstrukcji Ɣ ochrona przeciwpoĪarowa obiektów
budownictwa ogólnego Ɣ przegląd metod rozbiórki budynków i budowli Ɣ metody okreĞlania
wytrzymaáoĞci murów w konstrukcjach istniejących Ɣ materiaáy stosowane do renowacji murów
Ɣ naprawy zarysowanych murów Ɣ wzmocnienia konstrukcji drewnianych Ɣ zabezpieczenia
istniejących konstrukcji drewnianych przez korozją biologiczną i ogniem Ɣ wzmocnienia
i naprawy stropów Ɣ utrzymanie i naprawy dachów i stropodachów Ɣ konserwacja konstrukcyjna i
wzmacnianie wybranych historycznych konstrukcji ceglanych Ɣ i wiele innych zagadnieĔ.
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Oddziaá PZITB w Bielsku Biaáej
43-300 Bielsko-Biaáa, ul. 3 Maja 10/14
tel./fax: 33 822-02-94
e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl
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Z PRASY – CO PISZĄ INNI
POLAGRA – smaczne targi
Na przeáomie wrzeĞnia i paĨdziernika odbyáy siĊ jedne z najwiĊkszych imprez
wystawienniczych targi POLAGRA.
W otwarciu tej imprezy wziąá udziaá Prezydent Bronisáaw Komorowski, który w swym
wystąpieniu podkreĞliá znaczenie kulturalne tych targów i imprez towarzyszących, bowiem w polskiej
kulturze dziedzictwa kulinarnego, ĪywnoĞci i polskiego smaku są to waĪne wydarzenia. W ramach
targów odbyáo siĊ szereg imprez i konkursów, a mianowicie: „Smaki regionów”, „Nasze kulinarne
dziedzictwo”, itp., wspóáorganizowane przez MTP, Związek Województw, Zarząd Województwa, IzbĊ
Produktu Regionalnego. Na stoisku przygotowanym przez Urząd Marszaákowski prezentowano szereg
specjaáów wielkopolskich producentów, np. roladki faszerowane, kieábasa szynkowa, krem szparagowy,
lody waniliowe, przetwory mleczne, miody, wyroby cukiernicze, ĪywnoĞü ekologiczną i dietetyczną.
Targi POLAGRA, poza zagadnieniami i produktami Īywieniowymi, obejmują równieĪ szeroko
pojĊtej gospodarki hodowlanej, mechanizacji, gospodarki rolnej, upraw itp. i byáy warte zwiedzenia.
J.Gawroniak

Na herbatkĊ i po ksiąĪkĊ, czyli nowa odsáona zamku
Przebudowa Sali Wielkiej w Centrum Kultury Zamek dobiega powoli koĔca.
BudowlaĔcy liczą dni do skoĔczenia wszystkich robót i oddania tej czĊĞci gmachu we
wáadanie kultury. Zostaá wáaĞnie rozstrzygniĊty przetarg na prowadzenie ksiĊgarni i kawiarni
w nowej czĊĞci zamku. Najlepsze oferty przygotowali Tristero Romana Romanowskiego,
jeĪeli chodzi o ksiĊgarniĊ i Paulina SuszyĔska-Rudzik jako najemca kawiarni.
Jeszcze nie ma nazwy ani ksiĊgarni, ani kawiarni, prace nad przygotowaniem caáej
dokáadnej koncepcji ich funkcjonowania trwają. JuĪ niebawem, bo za kilkadziesiąt dni
przekonamy siĊ, jaki mają na to pomysá.
Wielkie otwarcie po caákowitej przebudowie przewidziane jest na grudzieĔ tego roku.
Do tego czasu wszystkie prace muszą byü skoĔczone, tak by moĪna byáo wypiü herbatĊ na
antresoli zawieszonej w „GnieĨdzie” nowego holu zamku jednoczeĞnie czytając ksiąĪkĊ
i oglądając wystawĊ. W najbliĪszych dniach, juĪ 24 paĨdziernika, w Centrum Kultury Zamek
obchodzona bĊdzie kolejna rocznica istnienia Paáacu Kultury, protoplasty Centrum.
ElĪbieta Podolska, Gáos Wielkopolski

Dobry wiatr dla regionów
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rozpoczĊáo jesienny cykl wydarzeĔ
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobry wiatr dla regionów”.
Inicjatywa, dofinansowana ze Ğrodków NFOĝiGW, ma na celu zwiĊkszenie wiedzy i ĞwiadomoĞci
spoáeczeĔstwa na temat energetyki wiatrowej. Konferencja „Wspóáczesne oblicze energetyki wiatrowej”,
która odbyáa siĊ 9 wrzeĞnia w Poznaniu, byáa pierwszym z cyklu bezpáatnych wydarzeĔ regionalnych.
WiĊcej informacji o wydarzeniach znajdą PaĔstwo na stronie: www.regionalne.psew.pl.
Gáos Wielkopolski, Monitor
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RYNEK CEN
Ceny robót budowlanych w III kwartale 2014 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 stropów mają charakter Ğrednich dla kraju
i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiĊbiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 14,57 zá/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) – 66%
Materiaáy M – pozycja ta zawiera koszt materiaáów i narzut kosztów zakupu materiaáów
SprzĊt S – koszt uĪycia sprzĊtu áącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót

j.m.

R

M+Kz

S

Kp+Z

Cena

Dachy o konstrukcji drewnianej jĊtkowej z tarcicy
nasyconej, bez wzglĊdu na rodzaj pokrycia, przy
rozpiĊtoĞci:
do 9,0 m
ponad 9,0 do 12,0 m

m2
m2

7,87
7,43

17,50
24,06

0,77
0,77

7,28
6,91

33,42
39,17

Dachy o konstrukcji drewnianej jĊtkowej ze Ğcianką
kolankową, z tarcicy nasyconej, bez wzglĊdu na
rodzaj pokrycia, przy rozpiĊtoĞci:
do 9,0 m
ponad 9,0 do 12,0 m

m2
m2

20,11
17,78

30,31
47,01

1,54
2,31

18,24
16,93

70,20
84,03

Dachy o konstrukcji drewnianej páatwiowokleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie papą
lub blachą, przy rozpiĊtoĞci:
do 12,0 m
ponad 12,0 m

m2
m2

17,99
20,19

39,89
43,69

1,54
2,31

16,46
18,96

75,88
85,15

Dachy o konstrukcji drewnianej páatwiowokleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie
dachówką, przy rozpiĊtoĞci:
do 12,0 m
ponad 12,0 m

m2
m2

18,58
20,62

43,46
47,56

1,54
2,31

16,95
19,32

80,53
89,81

Stropodach peány Īelbetowy z páyty gruboĞci 15 cm,
z betonu B-20, ukáadany mechanicznie, w
deskowaniu tradycyjnym, z warstwą styropianu gr.
12 cm i keramzytu, z przygotowaniem i montaĪem
zbrojenia (7,0 kg stali/m2)

m2

64,35

178,62

39,81

87,77

370,55

Dach z páyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym gruboĞci 10 cm, przewieszony na
caáym obwodzie poza obrys budynku, o nachyleniu
do 10%, wykonany na przygotowanej konstrukcji:
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m2
m2

- jednospadowy
- dwuspadowy

27,54
32,53

111,88
114,25

31,85
34,00

50,04
56,06

221,31
236,84

Opracowaáa inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiaáów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ

Ceny wybranych mieszkaĔ
PoznaĔ, Os. ZwyciĊstwa 56

57-70 m²

PoznaĔ, ul. Wilczak

43-69 m²

PoznaĔ,
Nowe Podolany, Jasielska
PoznaĔ,
Os. Stefana Batorego 41a
PoznaĔ,
ĩurawinie, ul. BáaĪeja 11
PoznaĔ,
ul. ħródlana 17, CASA

34-86 m²
30,0-66,5 m²
44-92,5 m²
44,5-84,3 m²

PoznaĔ, ul. Chwiaákowskiego 5

29-60 m²

PoznaĔ, ul. Sokoáa 21

29-57 m²

PoznaĔ, ul. Czarnieckiego

23-77 m²

PoznaĔ, ul. Na Miasteczku 12

35-85 m²

PoznaĔ, ul. BóĪnicza 1

42-87 m²

PoznaĔ,
ul. Waábrzyska (IV etap)

31-88 m²

PoznaĔ,
ul. ĝwierzawska
Suchy Las,
Os. Serafinowe

27,1-92,5 m²

63-87 m²

standard
5.390-5.890 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 5.600 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 5.200 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.500 zá/m² brutto
deweloperski
standard
5.400-5.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
ceny promocyjne
deweloperski
standard
od 6.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.900 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 4.900 zá/m² brutto
deweloperski
w ramach MDM
standard
4.500-6.990 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.400 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.700 zá/m2 brutto
deweloperski
standard
od 5.390 zá/m2 brutto
deweloperski
z parkingiem
pod klucz
standard
deweloperski
od 4.100 zá/m² brutto
pod klucz
Wg Dom gratka, Gáos Wielkopolski
Zestawiá Jerzy Gawroniak
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa w I kw. 2015 roku
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady odpowiedzialnoĞci osób
sprawujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
2. Wspóádziaáanie uczestników
procesu inwestycyjnego.

29-01-2015
16:00 - 19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady odpowiedzialnoĞci osób
sprawujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
2. Wspóádziaáanie uczestników
procesu inwestycyjnego.

05-02-2015
16:00 - 19:10
Konin
KoniĔskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady odpowiedzialnoĞci osób
sprawujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
2. Wspóádziaáanie uczestników
procesu inwestycyjnego.

19-02-2015
16:00 - 19:10
Kalisz
Zespóá Szkóá
Ponadgimnazjalnych
Nr 2
ul. RzemieĞlnicza 6

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady odpowiedzialnoĞci osób
sprawujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
2. Wspóádziaáanie uczestników
procesu inwestycyjnego.

26-02-2015
11:00 - 14:10
Gniezno
Dom Rzemiosáa
ul. Tumska 16

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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BranĪa ogólnobudowlana - PZITB
1. Nowe wymagania cieplne dotyczące
przegród przezroczystych, zmian
wskaĨników „U”, nowe przepisy Unii
Europejskiej.
2. Materiaáy dĨwiĊkocháonne i
dĨwiĊkoizolacyjne. Ochrona
akustyczna budynków.

19-03-2015
16:00 - 19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. prof. dr hab. inĪ. Wiesáaw
Fiebig
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady odpowiedzialnoĞci osób
sprawujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
2. Wspóádziaáanie uczestników
procesu inwestycyjnego.

26-03-2015
16:00 - 19:10
Piáa
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Kurs przygotowawczy do egzaminu
na uprawnienia budowlane
dla wszystkich specjalnoĞci
CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu w dniach 15-17 i 22-24 kwietnia 2015 r.
ZajĊcia bĊdą siĊ odbywaáy w budynku PAN – PoznaĔ, ul. Wieniawskiego 17/19,
w godz.: od 8:00 do 15:00.
Koszt, wraz z obszernymi materiaáami szkoleniowymi, wynosi 1.500,00 zá brutto.
NaleĪnoĞü naleĪy wpáaciü w kasie CUTOB-PZITB (pok. 318-320, pn.-pt. w godz. 7:00
- 14:30) lub na konto w BZ WBK III O/PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324
(z dopiskiem „kurs przygot. do egz. na upraw. bud.”) do dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz
dostarczyü do siedziby CUTOB-PZITB zgáoszenie na kurs.
Dod. informacje: CUTOB-PZITB Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 PoznaĔ,
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.
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Kurs kosztorysowania robót budowlanych
szkolenie 2-stopniowe
CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu 2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych.
I stopieĔ - kurs podstawowy
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąü pracĊ w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, bądĨ pragnących usystematyzowaü juĪ posiadane
wiadomoĞci i podnieĞü swoje kwalifikacje. Oprócz zajĊü teoretycznych program
przewiduje m.in. sporządzanie kalkulacji ofertowych róĪnymi metodami oraz kalkulacji
inwestorskich w zamówieniach publicznych.
Termin oraz koszt: www.cutob-poznan.pl
II stopieĔ - komputerowe kosztorysowanie
Kurs obejmuje 30 godzin (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonujących
kosztorysy chcących przyswoiü sobie kalkulacjĊ komputerową. Program obejmuje m. in.
üwiczenia w sporządzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówieĔ
publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych.
Podstawą üwiczeĔ bĊdzie najnowsza wersja profesjonalnego systemu kosztorysowania
KOBRA.
Termin oraz koszt: www.cutob-poznan.pl
Organizator:
Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB
61-712 PoznaĔ, ul. Wieniawskiego 5/9
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl

Wizualizacja, ul. Towarowa 37
Generalny Wykonawca: ATANER Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

