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Szanowni Pa stwo

Wydawa o si  nam wszystkim, e tak niedawno obchodzili my sze dziesi t

rocznic  powstania Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa, a to ju

dwadzie cia lat min o i oto mamy 80 – lecie powstania Zwi zku. U wietnili my to na 

uroczystym posiedzeniu Zarz du z udzia em zaproszonych, znamienitych go ci

i zas u onych cz onków w dniu 26 listopada 2014 r. Cz onkowie Oddzia u Pozna skiego 

dzia aj  w ko ach, z których mo na wymieni , np. Ko o Seniorów, czy Ko o nr 40 

obchodz ce w tym roku 37 – lecie istnienia. Kilku dzia aczy cz onków oddzia u

w ostatnim okresie uby o z szeregów naszych, a byli to tacy zas u eni koledzy jak,  

np. Kujawski, abno, S owek, Olejniczak, J draszak i inni.  

O dzia alno ci Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa  

w 80 – leciu zamieszczamy opracowanie z okre leniem historii Oddzia u Pozna skiego, 

który jest jednym z czo owych oddzia ów w Polsce. 

Z bie cych zagadnie  zamieszczamy informacje o tematyce i przebiegu zebra

Prezydium i Zarz du PZITB jak równie  o dzia alno ci szkoleniowo – turystyczno -

rekreacyjnej. 

Obszerna i bardzo ciekawa relacja z XVI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz 

XII Konferencji Naukowej Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych organizowanej 

przez CUTOB – PZITB Pozna  w Wa czu, zosta a opracowana przez cz onków komitetu 

organizacyjnego. 

Interpretacje niektórych przepisów G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego 

podajemy ze strony internetowej G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego. 

Przedstawiamy informacje o wybranych aktach prawnych, ustawach, 

rozporz dzeniach i uchwa ach oraz wydanych polskich poprawek z dziedziny 

budownictwa opublikowanych od miesi ca czerwca do wrze nia 2014 r. Informujemy  

o planowanych szkoleniach dla cz onków wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa za pierwszy kwarta  2015 r. Ceny niektórych wybranych mieszka

podajemy dla zainteresowanych budow  mieszka . Na zako czenie przedstawiamy 

informacj  o kursie przygotowawczym na uprawnienia budowlane oraz na 

kosztorysowanie robót budowlanych. 

Jerzy Gawroniak 
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STRZECHA

Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Dane adresowe PZITB 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa 

Oddzia  w Poznaniu 

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

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

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

NIP 778-10-37-294 

Godziny urz dowania Biura:  

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

Posiedzenia Prezydium i Zarz du

pozna skiego Oddzia u PZITB 

Prezydium Zarz du Oddzia u PZITB obradowa o w dniach 27 sierpnia,  

11 wrze nia, 8 pa dziernika i 12 listopada 2014 w siedzibie Biura Oddzia u.  

Na posiedzeniach omawiano sprawy realizacji bud etu, przygotowa  do Konferencji  

i Warsztatów w Wa czu oraz obchodów 80-lecia PZITB. Na ostatnim spotkaniu w dniu 

12 listopada Prezydium omówi o projekt preliminarza na rok 2015 oraz przyj to 

terminarz posiedze  Prezydium na rok 2015. 

W drugim pó roczu odby y si  dwa posiedzenia Zarz du Oddzia u. W dniu 

11.09.2014 r. omawiano oprócz realizacji bud etu Oddzia u za 8 miesi cy 2014 r. sprawy 

przygotowania do Konferencji w Wa czu, stan przygotowa  do uroczystego posiedzenia 

Zarz du Oddzia u i zaproszonych w adz Wielkopolski. Spotkanie w dniu 26 listopada 

2014 r. podzielone zosta o na dwie cz ci, w pierwszej przyj to Uchwa y Zarz du

w sprawie terminarza posiedze  Zarz du Oddzia u w roku 2015 oraz uchwalono bud et

Oddzia u na 2015 r. Druga cz  obrad mia a charakter uroczysto ci zwi zanych  

z 80-leciem PZITB. 
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Wspomnienie o Koledze mgr. in . Wojciechu J draszaku 

Wojciech J draszak zmar  15 pa dziernika 2014 roku  

w domu po d ugiej i ci kiej chorobie. Zosta  pochowany  

17 pa dziernika 2014 roku na Cmentarzu Górczy skim.  

Na cmentarzu egna o go bardzo liczne grono przyjació ,

kolegów i wspó pracowników. Mgr in . Wojciech J draszak 

by  osob  znan  i cenion  w kr gu osób zwi zanych  

z pozna skim budownictwem oraz w ród kolegów z Polskiego 

Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa. By

przewodnicz cym Ko a nr 6 PZITB przy Pozna skim 

Przedsi biorstwie Budownictwa Przemys owego nr 1, 

wiceprzewodnicz cym, a nast pnie przewodnicz cym 

Pozna skiego Oddzia u PZITB w latach 2005 - 2008. Przez wiele lat by  jurorem 

ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku”. 

Nale a  do inicjatorów powo ania Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa. 

Na zawsze pozostanie w naszej pami ci jako prawy, odpowiedzialny, dobry, 

skromny i serdeczny kolega. 

Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego  

80-lecia Polskiego Zwi zku In ynierów  

i Techników Budownictwa  

przy Zarz dzie Oddzia u PZITB w Poznaniu 

W dniu 26.11.2014 r. odby a si  w Domu Technika w Poznaniu przy  

ul. Wieniawskiego uroczysto  80-lecia Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników 

Budownictwa zorganizowana przez Zarz d Oddzia u PZITB w Poznaniu. 

Uroczysto  t  otworzy  Przewodnicz cy Pozna skiego Oddzia u PZITB mgr in . Jerzy 

G adysiak Wyg osi  okoliczno ciowe przemówienie i serdecznie powita  zaproszonych go ci,  

w tym: przedstawicielk  Wojewody Wielkopolskiego P. Aid  Januszkiewicz-Piotrowsk , by ego 

Senatora RP P. W odzimierza ckiego, Dyr. Wydz. Urbanistyki i Architektury UM Poznania  

P. Andrzeja Nowaka, Zast pc  Okr gowego Inspektora Pracy P. Krzysztofa Dud ,

Przewodnicz cego Okr gowej Rady WOIIB P. W odzimierza Drabera, Wiceprzewodnicz cego 

Okr gowej Rady WOIIB P. Jerzego Stro skiego, Wiceprzewodnicz cego Okr gowej Rady 

WOIIB P. Andrzeja Miko ajczaka, Prezydenta WIB P. Marka Szcz snego, Prezesa Zarz du

WIB P. Zenona Kierczy skiego, Prezesa SITKOM-u P. Jana Firlika, Dyr. Wielkopolskiego 

Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych P. Arkadiusza B ochowiaka, przedstawicielk  MTP  

Z-c  Dyr. Targów BUDMA P. Violett  Pastw , a tak e zas u onych cz onków PZITB, 

wyk adowców Politechniki Pozna skiej: Prof. W adys awa a czaka, Prof. Boles awa 

Nowakowskiego, Prof. Henryka Miko ajczaka, Prof. Andrzeja Skar y skiego, oraz  

Prof. Wies awa Buczkowskiego i Prof. Tomasza B aszczy skiego i innych. 
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Nast pnie Pan W odzimierz Draber jako pierwszy, z okazji obchodzonego 

Jubileuszu, z o y  na r ce Przewodnicz cego PZITB Jerzego G adysiaka okoliczno ciowe 

yczenia i gratulacje a po nim kolejno sk adali yczenia oraz symboliczne upominki 

m.in.: P. Marek Szcz sny, P. Aida Piotrowska, P. Andrzej Nowak, P. Jerzy Stro ski,  

P. Krzysztof Duda i P. Violetta Pastwa. 

Po zako czeniu cz ci powitalnej uroczysto ci przemówi  ponownie 

Przewodnicz cy PZITB Jerzy G adysiak, przedstawiaj c w skrócie histori  oraz zakres 

dzia alno ci Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa, jako 

kontynuatora Polskiego Zwi zku In ynierów Budowlanych utworzonego w maju 1934 r. 

który to jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszaj cym w swoich szeregach 

in ynierów, techników, jak równie  studentów kierunków budowlanych. 
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Podstawowymi celami PZITB jest: zajmowanie si  szeroko pojmowan

problematyk  budownictwa i jego uregulowaniami prawnymi, rozwój my li technicznej, 

dbanie o w a ciwy poziom kwalifikacji i etyki kadry technicznej oraz organizacja ycia 

kole e skiego, a tak e pomocy zawodowej i samopomocy kole e skiej dla cz onków 

Zwi zku.

Przewodnicz cym pierwszego Zarz du wybranym na Zje dzie w 1934 r. zosta

Andrzej Pszenicki, który piastowa  t  funkcj  do 1939 roku. Po zako czeniu II wojny 

wiatowej dzia alno  stowarzyszenia by a kontynuowana i na kolejnym Zje dzie jego 

Przewodnicz cym na dwie kadencje zosta  Wac aw Paszkowski, a po nim: Juliusz 

akowski, Eugeniusz Olszewski, Stanis aw Michotek, Witold Wierzbicki (dwie 

kadencje), Witold Nowacki (dwie kadencje), Jan W torski, Jerzy Mutermilch (dwie 

kadencje),Stefan Janicki, Ludomir Suwalski, Jerzy empicki, Stefan Pietrusiewicz (trzy 

kadencje), Stefan Farjaszewski (cztery kadencje), ponownie Jerzy empicki, Stefan 

Kajfasz (trzy kadencje), Andrzej Nowakowski (dwie kadencje), Stanis aw Ku , Jerzy 

Nawracaj i Wiktor Piwkowski (dwie kadencje). Obecnym Przewodnicz cym Zarz du

G ównego PZITB jest P. Ryszard Trykosko, wybrany na Zje dzie w Szczecinie na 

kadencje 2012-2016 r. Zwi zek posiada 28 Oddzia ów na terenie ca ego kraju. Dzia a te

na ró nych p aszczyznach poprzez utworzone Komitety: Nauki, Rzeczoznawstwa 

Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej, Trwa o ci Budowli, Ekologii, Ekonomiki 

Budownictwa, Konkursu „BUDOWY ROKU” i M odej Kadry, oraz Komisje. Organizuje 

szereg sta ych konferencji naukowo-technicznych jak: Konferencja „KILiW PAN  

i Komitetu Nauki” w Krynicy, „Budowa i Utrzymanie Budynków Mieszkalnych”  

w Spale, „Awarie Budowlane” w Mi dzyzdrojach , „Problemy Realizacji Inwestycji”  

w Pu awach, „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku lub Wi le, 

„Trwa o  Budowli i Ochrona przed Korozj ”, „Ekologia i Budownictwo” w Bielsko-

Bia ej i „Warsztaty Rzeczoznawstwa Budowlanego” w Kielcach, a Komitet Remontów 

dzia aj cy przy Pozna skim Oddziale PZITB od kilkunastu ju  lat jest gospodarzem 

konferencji naukowych na temat „Rewitalizacji Terenów Zurbanizowanych”, jak równie

Warsztatów Nadzoru Budowlanego, odbywaj cych si  w Wa czu. PZITB wydaje równie

wydawnictwa po wi cane aktualnym problemom budownictwa: „In ynieria  

i Budownictwo” oraz „Przegl d Budowlany”. W 1958 roku PZITB zacz o rozwija

dzia alno  rzeczoznawcz , a w grudniu 1962 r. powo any Zespó  Rzeczoznawców 

Budowlanych zosta  wpisany do rejestru przedsi biorstw Ministra Finansów jako 

jednostka dzia aj ca na zasadach pe nego rozrachunku wewn trznego. W okresie 

minionego 56-lecia rzeczoznawcy PZITB opracowali wiele ekspertyz na wysokim 

poziomie merytorycznym oraz naukowo-technicznym, dotycz cych sfery projektowania, 

wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów budowlanych.  

Obecnie Rzeczoznawcy PZITB reprezentuj  68 specjalno ci przyznanych oficjalnie 

Zespo owi oraz 69-t  specjalno  reprezentowan  tylko przez Grup  nr 13 we Wroc awiu,

a mianowicie roboty minerskie - burzenie obiektów budowlanych. 1 maja 1985 r. 

powo ano do ycia, przy pozna skim Oddziale PZITB, O rodek Centrum Us ug 

Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa, prowadz cy dzia alno  gospodarcz  na 

zasadach spó ki z.o.o. i posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci w zakresie 

wydawania ocen, opinii, ekspertyz, doradztwa, projektowania, nadzoru inwestycyjnego, 
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nadzoru autorskiego itp. Na rzecz spó ki prace wykonuj  uprawnieni rzeczoznawcy,  

w tym pracownicy naukowi Politechniki Pozna skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, 

biegli s dowi – reprezentuj cy szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

Spó ka prowadzi dzia alno  w trzech grupach tematycznych: 

Grupa I – Opracowanie opinii, ekspertyz, nadzory, wyceny, przegl dy techniczne. 

Grupa II – Kursy szkoleniowe m. in. dla cz onków WOIIB, kursy przygotowawcze do 

egzaminu na uprawnienia budowlane (równie  dla architektów), informacja 

techniczna m. in. dla cz onków PZITB i WOIIB. 

Grupa III – Udzia  CUTOB-PZITB w Mi dzynarodowych Targach Pozna skich

BUDMA. 

Obecnie, od 2012 r. Prezesem CUTOB-u jest kol. Zbigniew Augustyniak. 

Jednym z wa nych zada  PZITB jest praca na rzecz m odzie y studenckiej  

i in ynierskiej. Wiod cym o rodkiem aktywizacji m odzie y w strukturach Zwi zku jest 

Komitet M odej Kadry, a dalej kontynuowana jest ona w Oddzia ach i Ko ach, g ównie  

w Ko ach M odych organizowanych na ka dej uczelni technicznej i w du ych

przedsi biorstwach budowlanych w celu pog biania jej wiedzy zawodowej, u atwienia 

dost pu do praktyk, przygotowania do zdobycia uprawnie  budowlanych oraz jej 

przygotowanie etyczne do wykonywania zawodu in yniera budowlanego. 

Równie  seniorzy, zrzeszeni w Ko ach Seniorów, znajduj  du e pole do dzia ania  

w PZITB. Inicjowaniem i koordynowaniem pracy Kó  Seniorów w Oddzia ach zajmuje 

si  G ówna Komisja Seniorów. G ówne zadania Kó  Seniorów to: 

- stworzenie warunków do powstania wi zi kole e skiej cz onków emerytów i rencistów, 

- otoczenie kole e sk  opiek  Seniorów i przyj cie im w miar  istniej cych mo liwo ci

z pomoc  materialn  z funduszu pomocy kole e skiej, 

- rozwijanie wszelkich form ycia towarzyskiego,  

- wyró nianie Kolegów Seniorów, którzy wykazuj  si  istotnymi zas ugami  

w dzia alno ci spo ecznej wnioskami o uchwalenie i nadanie tym Seniorom 

Honorowego tytu u „Zas u ony Senior PZITB”. 

Cz onkowie PZITB, którzy po d ugoletniej pracy zawodowej przeszli w stan 

spoczynku maj  mo liwo  anga owania si  w prace spo eczne i wykorzystania swojej 

aktywno ci, do wiadczenia i wiedzy tak dla naszego stowarzyszenia, jak i dla m odszej 

kadry in ynieryjno-technicznej, co czyni  bardzo ch tnie i aktywnie uczestnicz  w yciu 

Stowarzyszenia. 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa wspó pracuje z wieloma 

organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi, zw aszcza z PIIB, gdzie pracuje 

aktywnie wielu cz onków Zwi zku (PZITB, a szczególnie Oddzia  Pozna ski by  jednym 

z g ównych wspó organizatorów Izby), oraz z PZITS, NOT, SARP, Izb  Rzemie lnicz

i.in. Kooperacja z organizacjami o du ym zasi gu merytorycznym jest bardzo wa na, bo 

daje mo liwo  wp ywania na np. zmiany Prawa Budowlanego, lub inne wa ne dzia ania

z punktu widzenia sytuacji zawodowej in yniera budowlanego. PZITB (a zw aszcza 

Oddzia  Pozna ski) wspó dzia a te ci le z Mi dzynarodowymi Targami Pozna skimi, 

bior c coroczny udzia  w Targach BUDMA.  
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W dalszej cz ci spotkania jubileuszowego wyst pi  dr in . P. W odzimierz cki  

z prelekcj  na temat „Zamki Wielkopolski”. Oprowadzi  on zgromadzonych po wielu 

uroczych okolicach naszego województwa, 

opowiadaj c bardzo interesuj co o historii pi knych zabytkowych budowli, które zosta y

odbudowane lub poddane rekonstrukcji, jak np. Zamek Przemys a II w Poznaniu, uznany 

za najstarsz  rezydencj  królewsk  w Polsce (dzi ki Komitetowi Odbudowy Zamku 

Królewskiego w Poznaniu za o onemu dzi ki inicjatywie P. ckiego) - budowa jego 

zako czy a si  na prze omie 2013/2014r., a teraz przygotowywana jest dla niego 

ekspozycja muzealna, lub 
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zamek w Gos awicach pe ni cy obecnie funkcje muzealne, oraz o tych, b d cych obecnie 

w stanie ruiny, stanowi cych ciekaw  atrakcj  turystyczn , np.: ruina zamku w Go a czy 

(zadaszona wie a z cz ciowo otaczaj cymi ja murami i cylindryczn  baszt ), czy ruiny 

zamku w Radlinie z przylegaj cym do niego starym cmentarzem. 

Po zajmuj cej prezentacji P. W odzimierza ckiego g os zabra  znów 

Przewodnicz cy Jerzy G adysiak, podzi kowa  serdecznie uczestnikom spotkania, 

podsumowa  i zako czy  cz  oficjaln  obchodów Jubileuszowych z okazji 80-Lecia 

PZITB, a nast pnie zaprosi  wszystkich na uroczysty pocz stunek, 
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po którym nast pi o po egnanie i rozej cie si  uczestników spotkania. 

Opracowanie: Maria wierczak 

Zapraszamy do udzia u

w Mi dzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury 

BUDMA 2015 
które odb d  si  w dniach od 10 do 13 marca 2015 roku. 

Has o przewodnie: „Materia y, Systemy, Technologie”. 
Wi cej informacji znajduje si  na stronie internetowej: 

http://www.budma.pl/pl/

CUTOB PZITB Pozna  Sp. z o.o. zaprasza na do udzia u w seminarium, na temat 

„Innowacyjne technologie w budownictwie”, organizowanym przez Zarz d Oddzia u

Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, które odb dzie 

si  w dniu 12 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 10
00

.

Wi cej informacji znajduje si  na stronie internetowej: http://cutob-poznan.pl/ oraz 

zapraszamy po szczegó owe informacje do siedziby CUTOB PZITB w Poznaniu  

ul. Wieniawskiego 5 pok. 320. 
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Program i terminarz zebra  ko a nr 40 na 2015 rok 

l.p.
Termin zebrania 

(data, miejsce i godz.) 
Temat zebrania - prelekcja 

Posiedzenie 

Zarz du Ko a

1.
13 stycze  2015 r. 

s. nr 118, godz. 1700

Podsumowanie roku 2014. 

Omówienie przedstawionego 

programu na 2015 r.  

13.01.2015 r. 

s. 311 godz.1600

2.
10 luty 2014 r. 

s. nr 118, godz. 1700

Prezentacja – sposoby izolacji 

wewn trznych oraz  zewn trznych 

budowli i budynków 

3. 10 marzec 2015 r. 

s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja - Prawo geodezyjne  

w procesie inwestycyjnym 

10.03.2015 r. 

s. 311 godz.1600

4.
14 kwiecie  2015 r.

s. nr 118, godz. 1700

Prezentacja - Prawo budowlane oraz 

warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót – zmiany, nowelizacja 

5. 12 maj 2015 r. 

s. nr 118, godz. 1700
Prezentacja - budownictwo drewniane 

– konstrukcje z drewna klejonego 

12.05.2015 r. 

s. 311 godz.1600

6.

09 czerwiec 2015 r. 

s. nr 118, godz. 1700

Prezentacja - sposoby ocieplania  

od wewn trz obiektów 

modernizowanych i 

odbudowywanych 

7.
08 wrzesie  2015 r. 

s. nr 118, godz. 1700

Prawo budowlane – nadzór 

budowlany przy renowacji lub 

modernizacji budynków 

08.09.2015 r. 

s. 311 godz.1600

8. 13 pa dziernik 2015 r. 

s. nr 118,  godz. 1700
Warunki techniczno budowlane - 

bezpiecze stwo po arowe budynków 

9. 10 listopad 2015 r. 

s. nr 118,  godz. 1700
Prezentacja firmy  

– temat w uzgodnieniu 

10.
08 grudzie  2014 r. 

s. nr 118,  godz. 1700

Uroczyste spotkanie – podsumowanie 

roku 2014 oraz przedstawienie 

programu na Nowy Rok 2015 

08.12.2015 r. 

s. 311 godz.1600
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CUTOB-PZITB – O rodek Informacji 

Historia Firmy 

Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.

CUTOB-PZITB kontynuuje dzia alno  Zespo u Rzeczoznawców Budowlanych, 

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

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

Budowlanych tworzyli wybitni specjali ci z dziedziny budownictwa. Ich opinie  

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

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

W 1985 r. Zespó  Rzeczoznawców Budowlanych zosta  przekszta cony w Centrum 

Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarz dzie G ównym 

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

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

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

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. znajduje si  w Krajowym Rejestrze 

S dowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637. 

Zakres dzia ania 

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

dzia alno ci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym 

budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemys owego, 

nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 

maj tku, organizacji szkole  i wystaw itp.

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

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

s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

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

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

Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa 

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

organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i in. 

Oferta us ug CUTOB-PZITB: 

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

- okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji wed ug wymogów prawa budowlanego 
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- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 

- prowadzenie nadzorów inwestorskich 

- badania geologiczne gruntów 

- wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia 

- sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 

- sporz dzanie audytów energetycznych 

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

katalogów, instrukcji itp. 

- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 

- organizowanie szkole , kursów, konferencji 

- organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane 

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

Zapewniamy wysoki profesjonalizm us ug. 

Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów. 

REKOMENDACJA 
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników  

Budownictwa - Oddzia  w Poznaniu 

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

Wielkopolski opini  organizacji zaufania spo ecznego w sprawach budownictwa. 

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

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

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

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

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

udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji. 

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

uproszczonej procedurze. 

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

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

o roboty budowlane. 

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

Nieprzed u onych rekomendacji nie publikujemy. 

FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 

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

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

Dzia alno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-

ksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego  

i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 

2. AQUAPOL POLSKA CPV 

58-160 wiebodzice, ul. eromskiego 12, tel./fax 074 854-58-91 
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UWAGA!

Wszystkim pozosta ym firmom termin wa no ci rekomendacji min ; proponujemy 

wyst pi  o przed u enie

Ekspozycja na Sta ej Wystawie Budownictwa  

w Domu Technika w Poznaniu 

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

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

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

konferencjach. 

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

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

firmy i oferowanych przez ni  wyrobów lub us ug.

Wystawa znajduje si  pod sta  opiek  pracowników O rodka Informacji Technicznej 

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

potrzeb, szerszych informacji. 

Miesi czny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 z  + podatek VAT 22%. 

Aktualnie na ekspozycj  mi dzy innymi sk adaj  si  materia y i elementy firmy: 

- Wytwórnia Materia ów 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 Pozna

w Wa czu w dniach 10-12 wrze nia 2015 roku 

W dniach od 10 do 12 wrze nia 2015 roku odb d  si  w COS OPO Bukowina 

Wa cz, XVII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XIII Konferencja Naukowa 

po wi cona „Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, pod patronatem honorowym 

Roberta Dziwi skiego - G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Tradycj  poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspó organizowanej przy 

udziale Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa by a

wymiana pogl dów i do wiadcze  praktyków i naukowców na temat praktycznego 

stosowania przepisów prawa budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spo ecznej  
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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 wiata nauki reprezentuj cych wiele dziedzin, takich jak: budownictwo, 

prawo budowlane, ekonomia, finanse, polityka spo eczna, ochrona rodowiska, 

ergonomia. 

Wpisanie si  warsztatów i konferencji naukowej w powy sz  problematyk

o charakterze interdyscyplinarnego spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli 

biznesu i dzia aczy samorz dowych, wymaga zaproponowania ze strony organizatorów 

ró nych paneli dyskusyjnych (techniczno-ekonomicznych).  

W dniu 10 wrze nia 2015 roku w ramach warsztatów nadzoru inwestycyjnego 

zamierzamy przedyskutowa  aktualne problemy stosowania prawa budowlanego  

z uwzgl dnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym i gospodark  przestrzenn .

Wiod cym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego b dzie proces oddawania  

i przekazywania do u ytkowania obiektów budowlanych. Istotnym problemem procesu 

inwestycyjnego jest szacowanie kosztów (kosztorysowanie i przedmiar robót) oraz 

rozliczenie budowy i inwestycji. 

W dniu 11 wrze nia 2015 roku odb dzie si  konferencja naukowa w ramach 

rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Stanowi  ona b dzie przegl d prac oraz 

doniesie  naukowych, doktorantów i m odych naukowców z uczelni i jednostek 

pozaakademickich, zajmuj cych si  problemami technicznymi budownictwa. Autorzy 

publikacji otrzymaj  stosowne certyfikaty. Najlepsze prace zostan  wyg oszone w trakcie 

konferencji oraz opublikowane w wydawnictwie naukowym. Dla wyró niaj cych si

autorów przewidziane s  nagrody. W obszarach zurbanizowanych wyst puje 

infrastruktura (budynki, budowle, urz dzenia techniczne, ma a architektura, obiekty 

u yteczno ci publicznej oraz instytucje us ugowe odpowiedzialne za ich stan techniczny), 

która jest niezb dna dla prawid owego funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa. 

W dniu 12 wrze nia 2015 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015, które 

b d  odbywa  si  pod has em „Dziedzictwo utracone. Dziedzictwo ocalone”, podczas 

sesji wyjazdowej, przedyskutujemy problemy techniczne utrzymania obiektów 

zabytkowych. 

Organizatorzy warsztatów i konferencji naukowej licz  na Pa stwa uczestnictwo,  

a szczególnie na udzia  cz onków Polskiej Izby In ynierów Budownictwa oraz cz onków 

PZITB, gdy  b dzie okazja do wymiany pogl dów naukowych, jak równie  podzielenie 

si  do wiadczeniami natury praktycznej. Szczególnie zapraszamy seniorów oraz m od

kadr  techniczn  PZITB. 

Organizatorzy zach caj  uczestników do zg aszania problemów do 

przedyskutowania oraz przes ania tematu referatu lub wyst pienia, który ma zosta

opublikowany w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB. 

Informacje i wskazówki edytorskie dost pne s  na stronie internetowej www.cutob-

poznan.pl.

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego mgr in . Zbigniew Augustyniak 

tel. kom. 602-118-472 
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Sprawozdanie z XVI Warsztatów Nadzoru Budowlanego 

oraz XII Konferencji Naukowej w Wa czu 

W dniach 18-20.09.2014 r. odby y si  w Wa czu, w Centralnym O rodku Sportu - 

O rodku Przygotowa  Olimpijskich - Bukowina, „XVI Warsztaty Nadzoru 

Budowlanego” oraz XII Konferencja Naukowa na temat „Rewitalizacja obszarów 

zurbanizowanych – Budownictwo Drogowe” po czone z Europejskimi Dniami 

Dziedzictwa 2014 n.t. „Dziedzictwo – ród o to samo ci. Poznaj swoj  histori ” Patronat 

obj  G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwi ski, którego reprezentowa

Pawe  Ziemski. Organizatorami byli: 

- Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarz dzie Oddzia u w Poznaniu 

- Zachodniopomorska Okr gowa Izba In ynierów Budownictwa w Szczecinie 

- Wielkopolska Okr gowa Izba In ynierów Budownictwa w Poznaniu 

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wa czu

- Starostwo Powiatowe w Wa czu

- Gmina Wiejska Wa cz

- Stowarzyszenie Lider Wa ecki

W Konferencji naukowej uczestniczyli cz onkowie Komitetu Honorowego 

Konferencji Naukowej w sk adzie:

1. Pawe  Ziemski – Z-ca G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

2. Jerzy G adysiak – Przewodnicz cy Zarz du Oddzia u PZITB w Poznaniu

3. Zygmunt Meyer – Przewodnicz cy R.O. Zachodniopomorskiej Izby In ynierów Budownictwa 

4. W odzimierz Draber – Przewodnicz cy R.O. Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa 

5. Wies aw Buczkowski – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

6. Jerzy Olszewski – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

7 Bogdan Wankiewicz – Starosta Wa ecki

8 Piotr widerski – Wójt Gminy Wa cz

Na Konferencj  przyby o wielu znakomitych go ci, jak: 

- Pos owie RP Józef Racki oraz Pawe  Suski 

- Przewodnicz cy Rady Powiatu Wa eckiego – Bogdan Bia as 

- Prezes Stowarzyszenia Lider Wa ecki – Janusz Bartczak  

- Komendant Powiatowy Policji w Wa czu – podinsp. Jacek Cegie a

- Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej w Wa czu – 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 

dokona  Prezes CUTOB-u PZITB Pozna  mgr in . Zbigniew Augustyniak, który 

serdecznie powita  przyby ych. Nast pnie minut  ciszy zebrani uczcili mier  swoich 

kolegów uczestników dotychczasowych warsztatów w osobach: Mieczys aw O tarzewski, 

Julian Ga cki, Grzegorz S owek, Irena Grzegulska, Kazimierz Robaszkiewicz, Emilia 

Machura. Nast pnie udzieli  g osu: Jerzemu G adysiakowi, Zygmuntowi Meyerowi  

i W odzimierzowi Draberowi. 
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Po cz ci oficjalnej rozpocz a si  I Sesja Plenarna pod przewodnictwem prof.  

dr hab. in . Zygmunta Mayera poruszaj ca temat „Zmiany Prawa Budowlanego  

w procesie inwestycyjnym”. Omówienia tych zagadnie  dokona  Z-ca GINB  

Pawe  Ziemski, przedstawiaj c Projekt Rz dowy z dnia 26.08.2014 r. o zmianie ustawy 

Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (np. realizacja jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych, których obszar oddzia ywania nie wykracza poza granice 

dzia ki odbywa  si  b dzie w oparciu o zg oszenie z projektem budowlanym, 

zaproponowano mniejszy zakres uzgodnie  projektu budowlanego - nie b d  wymagane 

uzgodnienia np. z zarz dcami sieci infrastruktury oraz dróg publicznych, a obowi zek 

przy czania nieruchomo ci ustalany b dzie na etapie przyst pienia do u ytkowania lub 

utworzenie otwartego rejestru wniosków i zg osze ) a nast pnie Projekt z dnia 

11.06.2014 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (np. zwi kszenie kontroli 

jako ci wyrobów, ich prawid owe oznakowanie, w a ciwe pobieranie próbek do bada ,

podniesienie bezpiecze stwa robót budowlanych). 
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W dalszej cz ci obrad wywi za a si  dyskusja, gdzie jako pierwszy wyst pi  mgr in .

Jakub S siadek omawiaj c tematyk  „Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego  

– w kontek cie zarz dzania realizacj  przedsi wzi  budowlanych”. Poruszy  problem w czania 

wiatowych standardów zarz dzania przedsi wzi ciami do polskich przepisów budowlanych 

oraz braku w ród uczestników procesu budowlanego funkcji kierownika robót budowlanych lub 

robót bran owych jako osoby wykonuj cej samodzielne funkcje techniczne, tak w projekcie 

nowego Prawa Budowlanego jak i w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. 

Równie  swoje uwagi do przedstawionej wcze niej przez P. Paw a Ziemskiego 

nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych przedstawi

zgromadzonym nast pny z dyskutantów mgr Piotr Stawicki, oraz inne osoby z sali. 

Po krótkiej przerwie kawowej rozpocz a si  nast pna sesja plenarna „Problemy 

kosztorysowania inwestycji budowlanych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym”, pod 

przewodnictwem  Prezes Firmy ORGBUD-SERWIS P-  Pani mgr in . Renaty Niemczyk,  
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na której jako pierwszy wyst pi  mgr in . Maciej Sikorski z prelekcj  p.t. „Kodeks 

urbanistyczno-budowlany widziany oczami kosztorysanta budowlanego”, nakre laj c

s uchaczom problem braku jakichkolwiek wymogów prawnych, tak w kolejnej 

nowelizacji Prawa Budowlanego jak i w Projekcie Kodeksu Urbanistycznego 

dotycz cych statusu kosztorysanta budowlanego, dzi ki czemu, mimo bardzo wa nej oraz 

odpowiedzialnej funkcji w procesie wyceny inwestycji budowlanej nie ma on mo liwo ci

ubezpieczenia si  od odpowiedzialno ci cywilnej w firmie ubezpieczeniowej (tak jak 

cz onkowie PIIB), cho  ubezpieczenie to jest bardzo potrzebne w tym zawodzie. 

W dalszej kolejno ci mgr in . Zbigniew Augustyniak zaprezentowa  obecnym koncepcj

programowo-przestrzenn  w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, a nast pnie rzeczoznawca 

kosztorysowy – cz onek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – Jaros aw Wegner 
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omówi  „Wst pn  wska nikow  wycen  kosztu inwestycji – b dy i zagro enia” czyli jak 

w a ciwie kalkulowa  wydatki zaplanowane przez inwestora publicznego na inwestycj  (na 

etapie wst pnym jej przygotowania) w oparciu o program funkcjonalno-u ytkowy oraz na 

wska nikach cenowych okre lanych wg danych rynkowych lub w przypadku ich braku wg 

danych z odpowiednich katalogów i wydawnictw cenowych. 

Powy sze wyst pienia zainicjowa y burzliw  dyskusj  w ród s uchaczy na sali 

obrad, a po niej nast pi y dwie prezentacje sponsorskie: Firmy MC Bauchemie oraz 

Firmy TERLAN. 

Po przerwie obiadowej rozpocz a si  nast pna sesja plenarna n.t „Problemy 

kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce”, pod przewodnictwem mgr in .

Macieja Sikorskiego, na której wyst pili do wiadczeni wyk adowcy Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych, przedstawiaj c s uchaczom bardzo wa ne tematy 

dotycz ce: form dokumentacji projektowej b d cych podstaw  opracowywania 

przedmiarów oraz sposobów opisów przedmiotów zamówienia przez podawanie znaków 

towarowych, jak równie  problematyk  odpowiedzialno ci za b dy pope niane  

w przedmiarach i kosztorysach, a tak e znaczenia za o e  wyj ciowych do 

kosztorysowania dla inwestorów, projektantów i kosztorysantów. 

Na zako czenie pierwszego bloku wyk adów uczestnicy Konferencji wys uchali 

prezentacji sponsorskiej Firmy Envirotech oraz Firmy WAVIN. 

W drugiej cz ci sesji prowadzenie przej a mgr in . Longina Zandecka, a kolejni 

prelegenci ze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, kontynuuj c rozpocz t  wcze niej 

tematyk  poruszyli dalsze ciekawe sprawy jak: unikanie b dnych zapisów w dokumentach 

przetargowych – na przyk adach niew a ciwych zapisów w przedmiarach, b d cych przyczyn

b dów po stronie wykonawców oraz przyczyny rozbie no ci warto ci pomi dzy kosztorysem 

inwestorskim a ofertowym, a tak e problemy kosztorysowania na przyk adach sporów 

s dowych. Omówili te  znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych, oraz przedstawili 

formy zapyta  przetargowych uzale nionych od przyj tych formy wynagrodzenia.  

Po wyst pieniu ostatniego wyk adowcy nast pi a prezentacja sponsorska Firmy ORGBUD-
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SERWIS z Poznania – autora znanych programów do kosztorysowania i wydawcy popularnego 

w rodowisku kosztorysantów Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa, w sk ad którego 

wchodz  kwartalniki z cenami czynników produkcji, cenami robót jednostkowych dla 

wszystkich bran , wska nikami nak adów na obiekty budowlane. Nast pnie wywi za a si

dyskusja, która zako czy a obrady pierwszego dnia Konferencji. W przerwach mi dzy sesjami, 

uczestnicy licznie odwiedzali stoiska sponsorów ustawione w holu przyleg ym do sal 

wyk adowych, na których dost pne by y materia y konferencyjne i informacyjne, w tym O rodka 

ORGBUD-SERWIS Pozna  z wieloma wydawnictwami do celów kosztorysowania  

w budownictwie.  
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W tym dniu grupa inspektorów nadzoru budowlanego dokona a wizytacji budowy 

„Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z budow  budynku obs ugi

zawodów w O rodku Przygotowa  Olimpijskich w Wa czu.

Wieczorem odby a si  kole e ska kolacja biesiadna pod has em „Mikrofon dla wszystkich”. 

Drugi dzie  obrad – to obrady XII Konferencji Naukowej poruszaj cej zagadnienia 

techniczne dotycz ce „Rewitalizacji terenów zurbanizowanych – Budownictwo Drogowe”.  

Po powitaniu zgromadzonych Prezes CUTOB-u PZITB Pozna  mgr in . Zbigniew Augustyniak 

wyg osi  krótkie wprowadzaj ce przemówienie i przekaza  prowadzenie I Sesji technicznej prof.  

dr hab. in . Wies awowi Buczkowskiemu. Za sto em prezydialnym zasiedli nast puj cy paneli ci:

Józef Racki, Pawe  Suski – Pos owie na Sejm RP, Danuta Hryniewiecka – Z-ca Dyr. Oddz. 

GDDKiA Pozna  ds. Inwestycji, Tomasz Rzemykowski – Dyr. Powiatowego Zarzadu Dróg  

z Wa cza, ukasz Górski – Naczelnik Wydz. Dokumentacji GDDKiA Oddz. Szczecin, Leszek 

J czkowski – Naczelnik Wydz. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Koszalin. Przedstawili 
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oni kolejno zagadnienia dotycz ce budowy drogi S11 ( cz cej region wielkopolski  

z regionem zachodniopomorskim) i dylematy techniczne zwi zane z budow  zachodniej 

obwodnicy Poznania, a tak e projekt budowy obwodnicy miasta Wa cza , jej problemy 

techniczne w ci gu drogi krajowej S10 oraz kwesti  przejezdno ci przez miasto Wa cz  

i zadania zwi zane z konserwacj  i remontami dróg krajowych. 

Po wyst pieniach panelistów g os zabra  jeszcze raz Zbigniew Augustyniak 

(wyst puj c jako przedstawiciel mieszka ców Wa cza), wyrazi  przekonanie, ukazuj c

stan dróg i ulic miasta na podstawie mapy z 1937 r., i  konieczna jest rozbudowa uk adu 

komunikacyjnego ulic miasta (pilna realizacja koncepcji tzw. „ma ej obwodnicy 

Wa cza”). Wyg osi  równie  przekonanie, e wydatki na rozwój infrastruktury miasta 

Wa cza s  niewystarczaj ce w stosunku do potrzeb, a mieszka cy Wa cza powinni mie

wi kszy wp yw na podejmowanie decyzji dotycz cych dróg gminnych. 
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Nast pnie przedstawiciele firm sponsorskich: Sika Poland Sp. z o.o., oraz 

BiMeCom S.A. dokonali prezentacji swoich wyrobów, a po ich wyst pieniach nawi za a

si  ciekawa dyskusja po czona z zadawaniem pyta  panelistom, dotycz cych 

budownictwa drogowego i uk adu komunikacyjnego. 

Kolejne zagadnienia przedstawili: mgr in . Waldemar Sztukiewicz n.t. zmian przepisów 

ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i ich zwi zek z procesem budowlanym oraz 

zmian w przepisach prawnych dotycz cych gospodarki ziemi  (rejestracja zmian przeobra e

obszarów wiejskich, scalenia gruntów w procesie pozyskiwania gruntów na cele inwestycji 

infrastrukturalnych, sporz dzanie planów sytuacyjnych oraz map do celów projektowych  

i wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie), 
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mgr in . Andrzej Ga kiewicz, przybli aj c uczestnikom problematyk  odbioru robót 

drogowych, czyli „Reminiscencje nadzoru budowlanego z realizacji dróg krajowych oraz 

wojewódzkich”, 

oraz mgr in . arch. Roman Pilch wyk adem na temat ”Architektura obiektów tras 

komunikacyjnych, który zako czy  I Sesj  naukow .

Po przerwie obiadowej rozpocz a si  II Sesja plenarna konferencji „Rewitalizacja 

obszarów zurbanizowanych” pod przewodnictwem prof. dr hab. in . Zbigniewa 

Bromberka, na której jako pierwsza wyst pi a dr in . Barbara Ksit na temat „Przyk ady 

zastosowa  wymogów i za o e  certyfikacji systemów koordynuj cych projekt w kwestii 

ekologicznej na podstawie budowy Business Garden Pozna ”.
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Certyfikacja ekologiczna obejmuje charakterystyk  ekologiczn  budynku i sk ada 

si  z wielu kryteriów. W Polsce stosowany jest g ównie system certyfikacji LEED, który 

zawiera takie obszary certyfikacji jak: zrównowa ona lokalizacja, oszcz dno  wody, 

energia i atmosfera, materia y i zasoby, jako rodowiska wewn trznego, innowacje  

w projekcie oraz regionalne priorytety. 

Kolejny temat przedstawi  mgr in . W odzimierz Ksi kiewicz omawiaj c „BHP na 

placu budowy”. Prelegent omówi  zasady bhp dotycz ce m.in.: ogrodze  na budowie, 

pomieszcze  (kontenerów) dla kierownictwa i pracowników, dróg komunikacyjnych, 

bezpiecznych przy czy i urz dze  energetycznych.  

Po krótkiej przerwie wznowiono II Sesj  plenarn  po wi con  aktywizacji M odej 

Kadry Technicznej PZITB, której to przedstawiciele przygotowali na Konferencj  szereg 

ciekawych wyst pie . Na wst pie mgr in . Karolina Wysocka na wietli a zebranym 

„Analiz  rozwoju budownictwa zrównowa onego w Polsce”. 
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W dalszej kolejno ci wyst pi a mgr in . Sylwia Piotrowska z referatem p.t. 

„Termomodernizacja budynku przy za o onym kosztorysie”, a po niej P. Weronika 

Karpi ska i P. Anna Niespodzi ska przedstawi y „ Modernizacj  obiektu zabytkowego  

w Owi skach”, której celem by a adaptacja niszczej cego obecnie budynku dawnego 

szpitala psychiatrycznego na obiekt hotelowy. Projekt modernizacji zawiera

charakterystyk  i stan techniczny opracowywanego obiektu oraz koncepcj  zmian. 

Wyst pienie ostatnich prelegentek zainicjowa o burzliw  dyskusj , która 

zako czy a obrady nast pnego dnia konferencji. 

Wieczorem, w sto ówce COS OPO, odby a si  uroczysta kolacja kole e ska, 

poprzedzona mo liwo ci  korzystania z p ywalni na terenie O rodka, oraz tradycyjnymi 

ju  zawodami p ywackimi o Puchar Starosty Wa eckiego.  

Nast pnego dnia pobytu, po niadaniu, tradycyjnie, wed ug programu technicznego 

przygotowanego przez Komitet Remontów przy Zarz dzie Oddzia u PZITB w Poznaniu, 

w ramach XVI-tych Warsztatów Nadzoru Budowlanego i Europejskich Dni Dziedzictwa 

2014 - „Dziedzictwo – ród o to samo ci – Poznaj swoj  histori ”, pod przewodnictwem 

mgr in . Zbigniewa Augustyniaka uczestnicy Konferencji udali si  do Szko y

Podstawowej im. Jana Paw a II w Str cznie, aby wzi  udzia  w programie edukacyjnym 

po wi conym historii lokalnej, przygotowany przez CUTOB PZITB Pozna  wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Lider Wa ecki, .  

G ówny organizator spotkania Zbigniew Augustyniak przywita  wszystkich 

przyby ych w szkolnej Sali konferencyjnej i w krótkim wyst pieniu przypomnia  histori

i dzieje wa eckich spotka  oraz przedstawi  cele tegorocznych za o e  Europejskich Dni 

Dziedzictwa, których tematyka nawi zuje do historii kszta towania si  polskiej 

pa stwowo ci i to samo ci narodowej na terenie obecnego województwa 

zachodniopomorskiego.  
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Powita  równie  przyby  na to spotkanie Dyr. Szko y P. Joann  Rychlik-

ukasiewicz a nast pnie miejscowy artysta P. Jerzy Poszepczy ski z o y  na jej r ce

w imieniu CUTOB PZITB Pozna  akwarel  swojego autorstwa przedstawiaj c

przydro n  kapliczk  z okolic Prusinowa Wa eckiego.

Po wyst pieniu Zb. Augustyniaka g os zabra a Pani Dyrektor i w krótkiej wypowiedzi 

przedstawi a zebranym zasady dzia alno ci oraz projekty i realizacje stowarzyszenia Lider 

Wa ecki, jako zwi zku partnerskiego czterech gmin: Wa cz, Miros awiec, Cz opa i Tuczno, 

skupiaj cego wokó  siebie ludzi aktywnie dzia aj cych na swoim terenie i maj cego za cel 

promowanie obszarów wiejskich oraz wspieranie inicjatyw zwi zanych z aktywizacj

ludno ci na terenach wiejskich w procesie rozwoju wsi. 
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Nast pnie dr in . W odzimierz cki wyg osi  bardzo interesuj c  prelekcj  p.t. 

„Mi dzyrzecki Rejon Umocniony”, przedstawiaj c histori  budowy najsilniejszego 

zespo u budowli militarnych stanowi cych najwi ksze dzie o bud. wojskowego na 

ziemiach polskich, wchodz cego w sk ad niemieckiego systemu fortyfikacyjnego 

ci gn cego si  od Ba tyku po Górny l sk, oraz jego koncepcj  ufortyfikowania mi dzy 

doln  Wart  a Odr  (tzw. Brama Lubuska). Omówi  te  i pokaza  na prze roczach 

budow  i funkcj  zespo ów parokondygnacyjnych fortów, zaopatrzonych w kopu y

pancerne i po czonych ze sob  tunelami (tzw. „pancerwerków”) oraz innych obiektów 

wchodz cych w sk ad umocnie  MRU. 

Kolejne zagadnienie o tematyce militarnej zilustrowa  cz onkom Konferencji pu k. 

Dypl. Marian Bobelak omawiaj c „Wa  Pomorski, 1-12 luty 1945. Tajemnice lasu 

Rutwickiego”. 

Wa  Pomorski stanowi  silne ogniwo we wschodnim systemie obrony 

fortyfikacyjnym Niemiec. Tworzy  silnie umocnion  zapor  obronn  i w powi zaniu  

z ca ym systemem umocnie  móg  skutecznie broni  granic III Rzeszy. W rejonie Wa u

Pomorskiego znajduj  si  ró norodne typy budowli obronnych (ponad 100 typów 

obiektów elbetowych), a pod Prusinowem Wa eckim znajduj  si  umocnienia o d .

3 km, które kiedy  znajdowa y si  na polach uprawnych rozci gaj cych si  od Lasu 

Rutwickiego do jeziora Nakielno. Obszar ten stanowi  dla przeciwnika otwarty teren 

sprzyjaj cy atakowi. 

Po cyklu wyk adów uczestnicy Konferencji udali si  na zwiedzanie Prusinówka, 

Prusinowa Wa eckiego oraz Rutwicy, i spotkanie z mieszka cami wsi, na czele z Pani

So tys – Beat  Grabowsk  przy historycznej s upowej kapliczce,  
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a pó niej wszyscy poszli na d ugi spacer, do pobliskich umocnie  Wa u Pomorskiego, 

gdzie spotkali si  z cz onkami grupy warownej „Marianowo”. 
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Po udanym spacerze ca a grupa wsiad a w autokar i pojecha a do Nakielna na 

spotkanie w Bazie Klubu AK  70 nad jeziorem Wielki Byty  z mieszka cami  

i Zarz dem Klubu. 

Po obiedzie wys uchali ciekawych opowie ci o historii za o enia Klubu i pi knych 

okolicznych jeziorach, które stanowi  istotny czynnik w dziejach osadnictwa wsi 

Nakielno.

Po powrocie do Wa cza nast pi o po egnanie i rozej cie si  uczestników 

konferencji. 

Maria wierczak 

Prezes CUTOB PZITB Pozna  Sp. z o.o. informuje 

W dniu 8 grudnia 2014 roku w siedzibie CUTOB PZITB w Poznaniu odby a si

prezentacja technologii oraz urz dzenia do wypalania otworów w styropianie. 

Technologi  i urz dzenie przedstawi  Pan Wies aw Konstantynowicz. Omówi  problemy 

ko kowania styropianu do konstrukcji budynku oraz problemy technologiczne zwi zane  

z wykonywaniem otworów w styropianie. 
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W dalszej cz ci zosta a zaprezentowana wypalarka do styropianu. 

W dyskusji zwrócono uwag  na nast puj ce problemy: 

1. Styropian podczas podnoszenia temperatury mi knie, topi si  i zw gla. Przy tej 

czynno ci uwalnia do atmosfery gazy o bli ej nie okre lonym sk adzie. 

2. Topienie si  styropianu odbywa si  w temperaturze od 100 do 350°C. Powy ej tej 

temperatury mo e nast pi  samozap on styropianu. 

Stwierdzono, e zaprezentowana technologia jest interesuj ca i wymaga dopracowania. 

W dniu 14 pa dziernika 2014 roku w budynku NOT Pozna  odby a si  prezentacja  

firmy POLLMEIER specjalizuj cej si  w produkcji konstrukcyjnych elementów 

drewnianych z drewna bukowego klejonego o du ej wytrzyma o ci w stosunku  

do klasycznych rozwi za  z drewna sosnowego. Produkt firmy zaprezentowa

Pan Dyrektor Tomasz Cholewa.  

Prezentacja wywo a a burzliw  dyskusj  dotycz c  ró nych zagadnie

technicznych. Na poni szym zdj ciu prof. dr hab. Jerzy Olszewski zwróci  uwag

na zagadnienie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obróbce mechanicznej  

z drewna klejonego. 
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W dniu 21 pa dziernika 2014 roku w budynku NOT w Poznaniu oby o si  szkolenie 

z prezentacj  firmy MIDAS, które dotyczy o wykorzystywania programów 

komputerowych w projektowaniu skomplikowanych konstrukcji budowlanych. Szkolenie 

cieszy o si  du ym zainteresowaniem uczestników. 

CUTOB PZITB zako czy  okres szkoleniowy dla WOIIB w Poznaniu w dniu 4 grudnia 

2014 roku organizuj c forum dyskusyjne na temat „Kodeksu i prawa budowlanego”. 

Prowadz cymi panele dyskusyjne byli prawnicy, Panowie Piotr Stawicki oraz Bogdan 

D browski. Ta forma szkolenia cieszy a si  du ym uznaniem s uchaczy. O ywiona  

i konstruktywna dyskusja potwierdzi a du  wag  podj tej problematyki dotycz cej kadry 

in ynierskiej wykonuj cej funkcje techniczne w projektowaniu i na budowie. Szczególnie 

zaanga owanymi w dyskusji byli: Pan dr in . Tomasz Wiatr, Krzysztof Mularczyk, Maciej 

Sikorski, Bogdan Zastawny, Jan Mnichowski, Maria Maciejewska. 

mgr in . Zbigniew Augustyniak 
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PRZEPISY DOTYCZ CE BUDOWNICTWA 

Nowe przepisy, ustawy, rozporz dzenia, uchwa y

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze 

standaryzacj  niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 822). 

Ustawa nowelizuje 22 ustawy, nak adaj c na w a ciwe organy obowi zek udost pnienia 

wnioskodawcom wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Nowelizacja dotyczy 

mi dzy innymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409),  

w której zobowi zano ministra w a ciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do okre lenia w formie dokumentu 

elektronicznego wzoru zg oszenia rozbiórki obiektów budowlanych (art. 31 ust. 2a ustawy). 

Ustawa wejdzie w ycie z dniem 25 grudnia br. 

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja  

2014 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 883). 

W za czniku do obwieszczenia og oszony zosta  jednolity tekst ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.  

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o  techniczno-

u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888). 

Rozporz dzenie okre la metodologi  obliczania charakterystyki energetycznej, 

sposób sporz dzania wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz wzory wiadectw 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku 

stanowi cej samodzieln  ca o  techniczno-u ytkow . Akt prawny zast puje dotychczas 

obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. o tym 

samym tytule (Dz.U. Nr 201, poz. 1240 ze zm.). 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie 

szczegó owych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre 

cele z zakresu ochrony rodowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 908). 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 856). 

Nowelizuje rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
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usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pó n. zm.). Do zmienianego aktu prawnego dodany zosta

rozdzia  pt. „Kana y technologiczne w pasie drogowym”. Doprecyzowany zosta  przepis 

okre laj cy zakres przedmiotowy rozporz dzenia przez wskazanie, e akt prawny ma 

zastosowanie przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i zwi zanych  

z nimi urz dze  budowlanych, a tak e przy projektowaniu i budowie urz dze  niezwi zanych  

z drogami publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotycz cych autostrad p atnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 857). 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 858). 

Nowelizuje rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe 

obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z pó n. zm.). 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz ustawy o post powaniu 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 pó n. zm.) okre la nowe zasady pobierania op at za 

udost pnianie materia ów i danych z pa stwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. Stawki op at zosta y okre lone w tabelach zawartych w za czniku do 

ustawy. Wysoko  nale nej op aty oraz sposób jej wyliczenia utrwalane b d

w Dokumencie Obliczenia Op aty. Przewidziano, e nieodp atnie b d  udost pniane 

wszystkim zainteresowanym materia y z czterech zbiorów danych: pa stwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podzia ów terytorialnych kraju, pa stwowego rejestru 

nazw geograficznych, bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, numerycznego 

modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. 

Równocze nie z nowelizacj  ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w dniu 12 lipca 

2014 r. wesz y w ycie trzy nowe rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji: 

- rozporz dzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez 

organy S u by Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby post powa

administracyjnych, s dowych lub czynno ci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914); 

- rozporz dzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotycz cych zg aszania 

prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac 

oraz przekazywania ich wyników do pa stwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924); 

- rozporz dzenie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udost pniania materia ów

pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz 

wzoru Dokumentu Obliczenia Op aty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917). 
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Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  

w sprawie wymaga  lokalowych i sanitarnych, jakie musi spe nia  lokal, w którym 

ma by  prowadzony obek lub klub dzieci cy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925). 

Rozporz dzenie stanowi ce akt wykonawczy do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) okre la wymagania 

lokalowe i sanitarne, jakie musi spe nia  lokal, w którym ma by  prowadzony obek lub 

klub dzieci cy. Rozporz dzenie zast puje dotychczasowe rozporz dzenie Ministra Pracy 

i Polityki Spo ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymaga  lokalowych  

i sanitarnych dotycz cych obków i klubów dzieci cych (Dz.U. Nr 69, poz. 367). 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o sp acie niezaspokojonych 

nale no ci przedsi biorców, wynikaj cych z realizacji udzielonych zamówie

publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 929). 

Ustawa nowelizuje ustaw  z dnia 28 czerwca 2012 r. o sp acie niektórych 

niezaspokojonych nale no ci przedsi biorców, wynikaj cych z realizacji udzielonych 

zamówie  publicznych (Dz.U. poz. 891 z pó n. zm.). Zasadnicza zmiana polega na 

umo liwieniu du emu przedsi biorcy, który zawar  umow  z wykonawc  w zwi zku  

z realizacj  zamówienia publicznego na roboty budowlane, uzyskania od Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ze rodków Krajowego Funduszu Drogowego sp aty

niezaspokojonych przez wykonawc  nale no ci g ównych. Dotychczas tak  mo liwo  mieli 

tylko mikroprzedsi biorcy, mali lub redni przedsi biorcy, co zakwestionowa  Trybuna

Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt K 37/12. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. 

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867). 

Nowelizacja wprowadza w rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 wrze nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987), wiele zmian 

maj cych na celu dostosowanie przepisów technicznych do aktualnego stanu wiedzy 

technicznej w budownictwie kolejowym. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw, przed o ony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przyj ty przez Rad

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 najwa niejszych proponowanych zmian nale :

- wprowadzenie mo liwo ci budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

o obszarze oddzia ywania niewykraczaj cym poza granice dzia ki na podstawie 

zg oszenia z projektem budowlanym, 

- wprowadzenie mo liwo ci rozpocz cia robót budowlanych na podstawie decyzji  

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budow  bez oczekiwania na 

uprawomocnienie si  decyzji, w przypadku gdy inwestor jest jedyn  stron  post powania, 



44 Informator Budowlany 4 / 2014 

- likwidacja obowi zku do czania do projektu budowlanego o wiadcze

o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciep a, gazu, odbioru cieków oraz o warunkach 

przy czenia obiektu do sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 

- zniesienie obowi zku do czania do projektu budowlanego o wiadczenia zarz dcy 

drogi o mo liwo ci po czenia dzia ki, na której b dzie obiekt, z drog  publiczn

(z wyj tkiem dróg krajowych i wojewódzkich), 

- wprowadzenie terminu 14 dni dla organu na wezwanie inwestora do uzupe nienia 

braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budow ,

- likwidacja obowi zku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym 

terminie rozpocz cia robót budowlanych, 

- rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do u ytkowania na podstawie zg oszenia, 

- skrócenie z 21 do 14 dni czasu oczekiwania na milcz c  zgod  organu w przypadku 

obiektów oddawanych do u ytkowania na podstawie zg oszenia, 

- wprowadzenie mo liwo ci wyst pienia z wnioskiem o umorzenie lub roz o enie na 

raty op aty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. 

Dnia 26 sierpnia br. projekt ustawy zosta  przekazany do Sejmu. 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r.  

w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych  

do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upowa nionych do ich wydawania. 

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie 

wysoko ci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania cieków do wód 

lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu, na rok 2015 

(M.P. z 2014 r. poz. 648). 

Obwieszczenie okre la stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania cieków  

do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu, na rok 2015. 

Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie 

gmin poszkodowanych w wyniku dzia ania ywio u w maju 2014 r., w których 

stosuje si  szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107). 

Rozporz dzenie okre la gminy poszkodowane w wyniku dzia ania powodzi, 

intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osuni  ziemi lub wy adowa

atmosferycznych, które mia y miejsce w maju 2014 r., w których stosuje si  szczególne 

zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u, okre lone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r.  

o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.). 
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Rozporz dzenie b dzie obowi zywa o przez 24 miesi ce od dnia jego wej cia w ycie. 

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 ustaw  z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.), wprowadzaj c nowy system koncesjonowania oraz nadzoru 

pa stwa nad dzia alno ci  poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcz  w zakresie 

w glowodorów. W my l nowych przepisów udzielenie koncesji na poszukiwanie  

i rozpoznawanie z o a w glowodorów oraz wydobywanie w glowodorów ze z o a lub 

koncesji na wydobywanie w glowodorów ze z o a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wymaga  b dzie przeprowadzenia post powania przetargowego. 

Niniejsza ustawa dokonuje tak e 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 s u ce bezpo rednio do wykonywania 

dzia alno ci regulowanej ustaw  z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania z ó  w glowodorów b d  podlega y obowi zkowi 

zg oszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto doprecyzowano przepis 

art. 49 ust. 4a ustawy - Prawo budowlane, dotycz cy decyzji wydawanych przez organ nadzoru 

budowlanego w toku post powania legalizacyjnego, tj. decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego, je eli budowa zosta a ju  zako czona. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu 

wskazane decyzje mog  by  wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddzia ywania 

przedsi wzi cia na rodowisko albo oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na obszar Natura 

2000, je eli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o 

ocenach oddzia ywania na rodowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest mo liwa do 

przeprowadzenia z uwzgl dnieniem analizy rozwi za  alternatywnych przedsi wzi cia  

i mo liwo ci ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony rodowiska. 

Ustawa wejdzie ycie dnia 1 stycznia 2015 r. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony rodowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101). 

Ustawa wdra a do polskiego porz dku prawnego postanowienia dyrektywy 

2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemys owych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), 

której celem jest zmniejszenie negatywnych oddzia ywa  instalacji przemys owych na 

stan rodowiska (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 17, ze zm.), zwanej dyrektyw  IED. 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) dotycz  m.in. przepisów odnosz cych si  do 

ochrony powierzchni ziemi, wykazu instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia 

zintegrowanego b dzie obligatoryjne, oraz wymaga  szczegó owych, dotycz cych 

funkcjonowania instalacji przemys owych, w tym dopuszczalnych wielko ci emisji. 
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Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mog cych powodowa  znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo rodowiska jako ca o ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169). 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie upowa nienia ustawowego zawartego w art. 

201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Akt prawny okre la rodzaje instalacji mog cych powodowa

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo rodowiska 

jako ca o ci, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego. 

Ze strony internetowej  

G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego 

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

Porozumienie o wspó pracy
zawarte w dniu 5 listopada 2014 roku w Warszawie pomi dzy:  

G ównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,  

Przewodnicz cym Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa  

i Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich 

Maj c na celu sta e podnoszenie jako ci polskiego budownictwa oraz prowadzonych 

procesów inwestycyjnych, a tak e uznaj c, e jest to osi galne jedynie poprzez harmonijne 

wspó dzia anie dwóch z natury powi zanych ze sob  grup zawodowych - architektów i in ynierów 

budownictwa, G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodnicz cy Polskiego Zwi zku

In ynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, zwani 

dalej „stronami”, postanawiaj  nawi za  wzajemn  wspó prac  w nast puj cym zakresie: 

§1

G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodnicz cy Polskiego Zwi zku 

In ynierów i Techników Budownictwa oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich 

wspó dzia aj  w zakresie: 

1) udost pniania i wymiany publikacji, materia ów informacyjnych oraz interpretacji 

przepisów dotycz cych 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 rozbie no ci w interpretacji przepisów, o których 

mowa w pkt 1 oraz rozstrzyganiu rozbie no ci w tym zakresie; 

3) organizowania specjalistycznych szkole , w szczególno ci poprzez wzajemne 

informowanie si  o ich tematyce i terminach oraz umo liwienie udzia u

w szkoleniach organizowanych przez ka d  ze stron Porozumienia. 

§2

1. Przewodnicz cy Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa oraz 

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich wspó dzia aj  w zakresie: 
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1) tworzenia projektów przepisów prawnych oraz zg aszaniu zmian i wniosków 

w tym zakresie do w a ciwych organów i instytucji; 

2) inicjowania prac naukowo-badawczych dotycz cych projektowania obiektów 

budowlanych; 

3) ustalenia strategii komunikacji kierowanej do grup docelowych (zawodowych 

i specjalistów). 

2. Przewodnicz cy Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa oraz 

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich przekazuj  G ównemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego informacj  o dzia aniach, o których mowa w ust. 1. 

§3.

W celu realizacji zada , o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1, strony Porozumienia 

uprawnione s  do powo ania zespo ów roboczych z udzia em ekspertów reprezentuj cych 

strony, których kompetencje i formy pracy okre lone zostan  we wspólnie 

wypracowanym Regulaminie. 

§4.

Porozumienie sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym 

dla ka dej ze stron. 

§5.

Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 

XVI Warsztaty Nadzoru Budowlanego Wa cz-Bukowina 

W dn. 18-20.09.2014 r. w Wa czu odby y si  XVI Warsztaty Nadzoru 

Inwestycyjnego, organizowane przez CUTOB Polskiego Zwi zku In ynierów  

i Techników Budownictwa w Poznaniu, w których uczestniczy  Zast pca G ównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego Pawe  Ziemski. 

Warsztaty odbywaj  si  pod honorowym patronatem G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Na tegorocznych warsztatach go cili tak e pos owie Pawe  Suski i Józef Racki oraz 

zast pca dyrektora GDDKiA w Szczecinie Mariusz Mierzwa. Wiod cym tematem pierwszego 

dnia tegorocznego spotkania by y zagadnienia zwi zane z przygotowywanymi zmianami  

w przepisach prawa budowlanego i dotycz cych wyrobów budowlanych, które omówi  Zast pca 

GINB Pawe  Ziemski. Podczas Warsztatów dyskutowano równie  nad problemami zwi zanymi 

z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym na obszarach zurbanizowanych. 

Warsztaty odbywa y si  równolegle z konferencj  naukowo-techniczn  na temat 

rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. 

Konferencja „Trwa o  i skuteczno  napraw obiektów budowlanych” 

W dn. 19-21 listopada br. w Poznaniu odby a si  czwarta Krajowa i druga 

Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa pod has em „Trwa o  i skuteczno  napraw 

obiektów budowlanych”. Uczestniczy  w niej Zast pca GINB Jacek Szer, który jest 

jednym z cz onków Komitetu Naukowego Konferencji. 
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Konferencj , adresowan  do naukowców, projektantów i producentów wyrobów 

budowlanych, organizuj  Politechnika Pozna ska, Politechnika Wroc awska, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu oraz Department of Civil Engineering Auburn University (USA). 

Podczas tegorocznej edycji Konferencji najwa niejszymi omawianymi zagadnieniami by y

specyficzne problemy napraw infrastruktury technicznej, analiza wyrobów i systemów 

przeznaczonych do napraw konstrukcji m.in. z betonu, stali oraz murowych, a tak e

omówienie bada  zwi zanych z naprawami i renowacj  wybranych obiektów budowlanych. 

Perspektywy budownictwa wielkop ytowego 

Dostosowanie wielkop ytowego budownictwa mieszkaniowego do wspó czesnych 

wymaga  i potrzeb by o tematem konferencji, która odby a si  w dn. 24-25.09.2014 r.  

w Katowicach w ramach VI l skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci. 

G ówny Urz d Nadzoru Budowlanego reprezentowa  na konferencji Zast pca GINB Jacek Szer. 

Spotkanie zosta o zorganizowane przez l sk  Izb  Budownictwa, l sk

Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa w Katowicach i PZiTB oddzia  w Katowicach. 

Konferencja po czona by a z obchodami Dnia Budowlanych.  

W trakcie debaty uczestnicz cy w konferencji przedstawiciele uczelni technicznych, 

administracji publicznej, organizacji zawodowych i rodowisk biznesowych prezentowali 

referaty po wi cone potrzebie modernizacji budownictwa wielkop ytowego, kierunkom 

jego rewitalizacji i wynikaj cym z tych zada  problemom. 

60 Konferencja Naukowa „Krynica 2014” 

W Krynicy w dn. 14-19 wrze nia odby a si  60 jubileuszowa Konferencja Naukowa, 

organizowana przez Komitet In ynierii L dowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki 

Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa. Go mi Konferencji byli G ówny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwi ski i Zast pca GINB Jacek Szer. 

W ród zaproszonych przedstawicieli w adz pa stwowych, samorz dowych, uczelni 

technicznych, o rodków badawczych i organizacji zawodowych byli równie  Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Janusz bik i Przewodnicz cy Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Zygmunt Niewiadomski.  

Tegoroczna Konferencja po wi cona by a problemom i perspektywom budownictwa na 

obszarach zurbanizowanych. W pierwszym dniu obrad, w cz ci problemowej przedstawiciele 

GUNB wzi li udzia  w specjalnej panelowej sesji prezentuj cej dzia ania Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, podczas której Podsekretarz Stanu w MIiR Janusz bik 

przedstawi  obecny etap zaawansowania prac nad nowelizacj  przepisów reguluj cych proces 

inwestycyjno-budowlany. Obrady naukowe Konferencji uzupe ni a uroczysto  jubileuszu  

80-lecia dzia alno ci Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa.  

Po okoliczno ciowych wyst pieniach i odczytaniu listu Prezydenta RP Bronis awa

Komorowskiego z yczeniami dla organizacji i jej cz onków, nast pi a ceremonia wr czenia 

odznacze  pa stwowych, resortowych, a tak e 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 wrze nia 2014 r. 

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

publikacji 

1

PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 wersja 

angielska

Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje - 

Cz  1-7: Oddzia ywania ogólne - 

Oddzia ywania wyj tkowe

- 2014-07-24 

2

PN-EN 932-5:2012/AC:2014-07 wersja 

angielska

 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw 

- Cz  5: Wyposa enie podstawowe i 

wzorcowanie

- 2014-07-25 

3

PN-EN 933-6:2014-07 wersja angielska 

Badania geometrycznych w a ciwo ci

kruszyw - Cz  6: Ocena w a ciwo ci 

powierzchni - Wska nik przep ywu kruszyw 

PN-EN 933-6:2002 wersja polska 

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 

wersja polska 

2014-07-23 

4

PN-EN 1097-10:2014-07 wersja angielska 

Badania mechanicznych i fizycznych 

w a ciwo ci kruszyw - Cz  10: Oznaczanie 

wysoko ci podci gania wody 

PN-EN 1097-10:2004 wersja polska 2014-07-24 

5

PN-EN 1367-7:2014-07 wersja angielska  

Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci

kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych - Cz  7: Oznaczanie 

odporno ci na zamra anie i rozmra anie 

kruszyw lekkich 

- 2014-07-23 

6

PN-EN 1367-7:2014-08 wersja angielska  

Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci

kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych - Cz  8: Oznaczanie 

odporno ci na rozpad kruszyw lekkich 

- 2014-07-24 

7

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 wersja 

angielska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 

stalowych - Cz  1-1: Regu y ogólne i regu y

dla budynków 

- 2014-07-30 

8

PN-EN ISO 15758:2014-06 wersja angielska 

Cieplno-wilgotno ciowe w a ciwo ci

u ytkowe wyposa enia budynków i instalacji 

przemys owych - Obliczanie dyfuzji pary 

wodnej - Systemy izolacji ruroci gów 

PN-EN 14114:2004 wersja polska 2014-06-30 
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zimnych 

9
PN-EN 31+A1:2014-07 wersja angielska  

Umywalki - Wymiary przy czeniowe 
PN-EN 31:2011 wersja polska 2014-07-24 

10

PN-EN 33:2011/AC:2014-07 wersja 

angielska

Miski ust powe i zestawy WC - Wymiary 

przy czeniowe 

- 2014-07-25 

11

PN-EN 35:2014-07 wersja angielska 

Stoj ce i podwieszane bidety zasilane od góry 

- Wymiary przy czeniowe 

PN-EN 35:2001 wersja polska  

PN-EN 36:2000 wersja polska  

PN-EN 36:2000/Ap1:2003  

wersja polska 

2014-07-23 

12

PN-EN 12697-43:2014-07 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 

bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co - Cz  43: Odporno  na paliwo 

PN-EN 12697-43:2009 wersja polska 2014-07-29 

13

PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07 wersja 

angielska

Mieszanki niezwi zane i zwi zane

hydraulicznie - Cz  2: Metody bada

laboratoryjnych g sto ci na sucho i 

zawarto ci wody - Zag szczanie metod

Proktora 

- 2014-07-25 

14

PN-EN 13859-1:2014-06 wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i 

w a ciwo ci wyrobów podk adowych - Cz

1: Wyroby podk adowe pod nieci g e

pokrycia dachowe 

PN-EN 13859-1:2010 ** wersja 

angielska
2014-06-24 

15

PN-EN 13859-2:2014-06 wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne - Definicjei 

w a ciwo ci wyrobów podk adowych - Cz

2: Wyroby podk adowe do cian

PN-EN 13859-2:2010 ** wersja 

angielska
2014-06-24 

16

PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 wersja 

angielska

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji 

drewnianych - Cz  1-1: Postanowienia ogólne - 

Regu y ogólne i regu y dotycz ce budynków 

 2014-07-23 

17

PN-EN 15497:2014-06 wersja angielska 

Konstrukcyjne drewno lite czone na z cza 

klinowe - Wymagania jako ciowe i 

minimalne wymagania produkcyjne 

PN-EN 385:2002 wersja polska 2014-06-24 

18

PN-EN 1873:2014-07 wersja angielska 

Prefabrykowane akcesoria dachowe - Pojedyncze 

wietliki dachowe z tworzywa sztucznego - 

Specyfikacja wyrobu i metody bada

PN-EN 1873:2009 ** wersja polska 2014-07-23 

19

PN-EN 1124-2:2014-07 wersja angielska 

Rury i kszta tki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzd u nym - 

Cz  2: System S, kszta ty i wymiary 

PN-EN 1124-2:2008 wersja angielska 2014-07-23 

20

PN-EN 14654-1:2014-07 wersja angielska 

Zarz dzanie i kontrola operacji oczyszczania 

systemów odwodnienia i kanalizacji ciekowej na 

PN-EN 14654-1:2005 wersja angielska 2014-07-23 
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zewn trz budynków - Cz  1: Oczyszczanie 

21

PN-EN 16323:2014-07 wersja angielska 

S ownik terminów w in ynierii 

wodno ciekowej

 2014-07-09 

22

PN-EN ISO 10121-1:2014-07E wersja 

angielska Metody badania do oceny 

parametrów u ytkowych mediów i urz dze

stosowanych do oczyszczania powietrza z 

gazów w wentylacji ogólnej - Cz  1: 

Materia y filtracyjne do oczyszczania 

powietrza z gazów 

- 2014-07-09 

23

PN-EN 40-3-1:2013-06/Ap1:2014-08 wersja 

angielska

S upy o wietleniowe - Cz  3-1: 

Projektowanie i weryfikacja - Specyfikacja 

obci e  charakterystycznych 

- 2014-08-19 

24

PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08 wersja polska

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 

ciep a - Cz  8: Klapy odcinaj ce w 

systemach wentylacji po arowej

- 2014-08-18 

25

PN-EN 15269-5:2014-08 wersja angielska 

Rozszerzone zastosowanie wyników bada

odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci

zespo ów drzwiowych aluzjowych i 

otwieralnych okien, cznie z ich elementami 

oku  budowlanych - Cz  5: Odporno

ogniowa zespo ów drzwiowych i 

otwieralnych okien, rozwieranych i 

wahad owych, przeszklonych, o obramowaniu 

metalowym 

- 2014-08-08 

26

PN-EN 13022-1:2014-08 wersja angielska 

Szk o w budownictwie - Oszklenia ze 

szczeliwem konstrukcyjnym - Cz  1: Wyroby 

szklane do systemów oszkle  ze szczeliwem 

konstrukcyjnym dla podpartych lub 

niepodpartych oszkle  pojedynczych lub 

zespolonych 

PN-EN 13022-1+A1:2010 

wersja angielska 
2014-08-19 

27

PN-EN 13022-2:2014-08 wersja angielska 

Szk o w budownictwie - Oszklenia ze 

szczeliwem konstrukcyjnym - Cz  2: 

Zasady monta u

PN-EN 13022-2+A1:2010 

wersja angielska 
2014-08-26 

28

PN-EN 12697-7:2014-08 wersja angielska 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody 

bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co - Cz  7: Oznaczanie g sto ci

obj to ciowej próbek promieniami gamma 

PN-EN 12697-7:2006 

wersja polska 
2014-08-19 

29

PN-EN 13197+A1:2014-08 wersja angielska 

Materia y do poziomego oznakowania dróg - 

Symulator cierania - Stó  obrotowy 

PN-EN 13197:2011 

wersja angielska 
2014-08-19 

30
PN-EN 508-1:2014-08 wersja angielska 

Wyroby do pokry  dachowych i ok adzin z 

PN-EN 508-1:2010 

wersja polska 
2014-08-19 
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metalu - Charakterystyka wyrobów 

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej 

lub ze stali odpornej na korozj  - Cz  1: Stal

31

PN-EN ISO 12999-1:2014-08 wersja 

angielska

Akustyka - Wyznaczanie i stosowanie 

niepewno ci pomiarów w akustyce budowlanej - 

Cz  1: Izolacyjno  akustyczna 

- 2014-08-14 

32

PN-EN 1487:2014-08 wersja angielska 

Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy 

bezpiecze stwa - Badania i wymagania 

PN-EN 1487:2003 

wersja polska 
2014-08-26 

33

PN-EN 12873-1:2014-09 wersja angielska 

Wp yw materia ów na wod  przeznaczon  do 

spo ycia przez ludzi - Wp yw spowodowany 

migracj  - Cz  1: Metoda badania produktów 

wykonywanych przez producenta z materia ów

organicznych lub szklanych (porcelana/emalia) 

lub zawieraj cych te sk adniki 

PN-EN 12873-1:2005 

wersja polska 
2014-09-02 

34

PN-EN 13141-8:2014-09 wersja angielska 

Wentylacja budynków - Badanie w a ciwo ci

elementów/wyrobów do wentylacji mieszka

- Cz  8: Badanie w a ciwo ci

bezkana owych urz dze  mechanicznych 

nawiewu i wywiewu (uwzgl dniono odzysk 

ciep a) do instalacji wentylacji mechanicznej 

dla pojedynczych pomieszcze

PN-EN 13141-8:2006 

wersja angielska 
2014-09-01 

* Numer komitetu technicznego. 

Uwaga: Komitet Techniczny 279 ds. Ciep ownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji ze wzgl du na szeroki 

zakres tematyczny zosta  podzielony na trzy Komitety Techniczne: KT 316 ds. Ciep ownictwa  

i Ogrzewnictwa, KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz KT 318 ds. Kominów 

** Norma zharmonizowana (rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 uchylaj ce

dyrektyw  89/106/EWG Wyroby budowlane) komunikat og oszony w Dzienniku Urz dowym Unii 

Europejskiej - OJ 2013/C 186/02 z 28 czerwca 2013 r. 

A - zmiana europejska do normy. Wynika z pomy ek merytorycznych pope nionych w trakcie 

wprowadzania Normy Europejskiej, zauwa onych po jej opublikowaniu. Jest wprowadzana jako 

identyczna do zbioru Polskich Norm lub w czana do tre ci normy podczas jej t umaczenia na j zyk 

polski. 

AC - poprawka europejska do normy (wynika z pomy ek niemerytorycznych pope nionych w trakcie 

wprowadzania Normy Europejskiej, zauwa onych po jej opublikowaniu). Jest wprowadzana jako 

identyczna do zbioru Polskich Norm. Poprawka taka mo e by  równie  w czona do tre ci normy podczas 

jej t umaczenia na j zyk polski. 

AP - poprawka krajowa do normy (wynika z pomy ki pope nionej w trakcie wprowadzania Normy 

Europejskiej do zbioru Polskich Norm, np. b dy t umaczenia lub niemerytorycznych pomy ek powsta ych 

przy opracowaniu normy krajowej, zauwa one po jej publikacji). Poprawki zarówno krajowe (Ap), jak  

i europejskie (AC) s  dost pne do bezpo redniego pobrania (bezp atnie) z wykorzystaniem wyszukiwarki 

na stronie www.pkn.pl. 

+A1; +A2; +A3... - w numerze normy tzw. skonsolidowanej informuje, e na etapie ko cowym

opracowania zmiany do Normy Europejskiej do zatwierdzenia skierowano poprzedni  wersj  EN  

z w czon  do jej tre ci zmian , odpowiednio: A1; A2; A3... 
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INFORMACJE I KOMUNIKATY 

Poradnik – Nasz dom b dzie pasywny

G os Wielkopolski w ostatnich tygodniach wyda  kilka dodatków poradnika, jak tanio  

i bez problemów, zbudowa  obiekt w standardzie pasywnym, a zaczynaj  si  tak m.in.: 

 co to jest budownictwo pasywne  szczelno  budynku (znaczenie, pomiar)  

 zapewnienie szczelno ci budynku (II zasada budynku pasywnego)  materia y

do zapewnienia szczelno ci powietrznej budynku  materia y, które absorbuj , akumuluj

i oddaj  (zmiennofazowe)  Lemur – program dop at do kredytów  rola komfortu 

klimatycznego w budynku  izolacja termiczna fundamentów, cian i dachu (III zasada 

budynku pasywnego)  systemy grzewczo-ch odz ce (maty kapilarne, pompy ciep a)  

 materia y izolacyjne  systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem  

 zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacj  (VI zasada budynku pasywnego)  

 rola wietlików w budynkach pasywnych. 

Wybra : J.Gawroniak 

XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie  

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK 2015 

Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych 
25-28 marca 2015 r., Szczyrk 

Tematyka wyk adów: 

 spe nienie wymaga  podstawowych przy wzmocnieniach i remontach  diagnostyka obiektów 

budownictwa ogólnego  obci enia próbne  systemy monitoringu konstrukcji  

 zabezpieczenie budynków przy g bokich wykopach  zabezpieczenie obiektów przed 

drganiami  komputerowe modelowanie konstrukcji  ochrona przeciwpo arowa obiektów 

budownictwa ogólnego  przegl d metod rozbiórki budynków i budowli  metody okre lania

wytrzyma o ci murów w konstrukcjach istniej cych  materia y stosowane do renowacji murów 

 naprawy zarysowanych murów  wzmocnienia konstrukcji drewnianych  zabezpieczenia 

istniej cych konstrukcji drewnianych przez korozj  biologiczn  i ogniem  wzmocnienia  

i naprawy stropów  utrzymanie i naprawy dachów i stropodachów  konserwacja konstrukcyjna i 

wzmacnianie wybranych historycznych konstrukcji ceglanych  i wiele innych zagadnie .

Adres Komitetu Organizacyjnego: 

Oddzia  PZITB w Bielsku Bia ej

43-300 Bielsko-Bia a, ul. 3 Maja 10/14 

tel./fax: 33 822-02-94 

e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl 
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Z PRASY – CO PISZ  INNI 

POLAGRA – smaczne targi 

Na prze omie wrze nia i pa dziernika odby y si  jedne z najwi kszych imprez 

wystawienniczych targi POLAGRA. 

W otwarciu tej imprezy wzi  udzia  Prezydent Bronis aw Komorowski, który w swym 

wyst pieniu podkre li  znaczenie kulturalne tych targów i imprez towarzysz cych, bowiem w polskiej 

kulturze dziedzictwa kulinarnego, ywno ci i polskiego smaku s  to wa ne wydarzenia. W ramach 

targów odby o si  szereg imprez i konkursów, a mianowicie: „Smaki regionów”, „Nasze kulinarne 

dziedzictwo”, itp., wspó organizowane przez MTP, Zwi zek Województw, Zarz d Województwa, Izb

Produktu Regionalnego. Na stoisku przygotowanym przez Urz d Marsza kowski prezentowano szereg 

specja ów wielkopolskich producentów, np. roladki faszerowane, kie basa szynkowa, krem szparagowy, 

lody waniliowe, przetwory mleczne, miody, wyroby cukiernicze, ywno  ekologiczn  i dietetyczn .

Targi POLAGRA, poza zagadnieniami i produktami ywieniowymi, obejmuj  równie  szeroko 

poj tej gospodarki hodowlanej, mechanizacji, gospodarki rolnej, upraw itp. i by y warte zwiedzenia. 

J.Gawroniak

Na herbatk  i po ksi k , czyli nowa ods ona zamku 

Przebudowa Sali Wielkiej w Centrum Kultury Zamek dobiega powoli ko ca. 

Budowla cy licz  dni do sko czenia wszystkich robót i oddania tej cz ci gmachu we 

w adanie kultury. Zosta  w a nie rozstrzygni ty przetarg na prowadzenie ksi garni i kawiarni 

w nowej cz ci zamku. Najlepsze oferty przygotowali Tristero Romana Romanowskiego, 

je eli chodzi o ksi garni  i Paulina Suszy ska-Rudzik jako najemca kawiarni. 

Jeszcze nie ma nazwy ani ksi garni, ani kawiarni, prace nad przygotowaniem ca ej 

dok adnej koncepcji ich funkcjonowania trwaj . Ju  niebawem, bo za kilkadziesi t dni 

przekonamy si , jaki maj  na to pomys .

Wielkie otwarcie po ca kowitej przebudowie przewidziane jest na grudzie  tego roku. 

Do tego czasu wszystkie prace musz  by  sko czone, tak by mo na by o wypi  herbat  na 

antresoli zawieszonej w „Gnie dzie” nowego holu zamku jednocze nie czytaj c ksi k

i ogl daj c wystaw . W najbli szych dniach, ju  24 pa dziernika, w Centrum Kultury Zamek 

obchodzona b dzie kolejna rocznica istnienia Pa acu Kultury, protoplasty Centrum. 

El bieta Podolska, G os Wielkopolski 

Dobry wiatr dla regionów 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rozpocz o jesienny cykl wydarze

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobry wiatr dla regionów”. 

Inicjatywa, dofinansowana ze rodków NFO iGW, ma na celu zwi kszenie wiedzy i wiadomo ci

spo ecze stwa na temat energetyki wiatrowej. Konferencja „Wspó czesne oblicze energetyki wiatrowej”, 

która odby a si  9 wrze nia w Poznaniu, by a pierwszym z cyklu bezp atnych wydarze  regionalnych. 

Wi cej informacji o wydarzeniach znajd  Pa stwo na stronie: www.regionalne.psew.pl. 

G os 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 m
2
 stropów maj  charakter rednich dla kraju  

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

Robocizna R – przy obliczeniach uwzgl dniono stawk  robocizny w wysoko ci 14,57 z /r-g

Koszty po rednie Kp (R+S) – 66% 

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

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

Zysk Z (R+S+Kp) – 11% 

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

Opis robót j.m. R M+Kz S Kp+Z Cena 

Dachy o konstrukcji drewnianej j tkowej z tarcicy 

nasyconej, bez wzgl du na rodzaj pokrycia, przy 

rozpi to ci:

                 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 j tkowej ze ciank

kolankow , z tarcicy nasyconej, bez wzgl du na 

rodzaj pokrycia, przy rozpi to ci:

                 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 p atwiowo-

kleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie pap

lub blach , przy rozpi to ci:

                  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 p atwiowo-

kleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie 

dachówk , przy rozpi to ci:

                  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 pe ny elbetowy z p yty grubo ci 15 cm, 

z betonu B-20, uk adany mechanicznie, w 

deskowaniu tradycyjnym, z warstw  styropianu gr. 

12 cm i keramzytu, z przygotowaniem i monta em 

zbrojenia (7,0 kg stali/m2) m2 64,35 178,62 39,81 87,77 370,55 

Dach z p yty warstwowej z rdzeniem 

poliuretanowym grubo ci 10 cm, przewieszony na 

ca ym obwodzie poza obrys budynku, o nachyleniu 

do 10%, wykonany na przygotowanej konstrukcji: 
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- jednospadowy 

- dwuspadowy 

m2

m2

27,54 

32,53 

111,88

114,25

31,85 

34,00 

50,04 

56,06 

221,31 

236,84 

Opracowa a in . Maria wierczak  

na podstawie materia ów ORGBUD-SERWIS Pozna

Ceny wybranych mieszka

Pozna , Os. Zwyci stwa 56 57-70 m²
standard

deweloperski
5.390-5.890 z /m² brutto 

Pozna , ul. Wilczak 43-69 m²
standard

deweloperski
od 5.600 z /m² brutto 

Pozna ,

Nowe Podolany, Jasielska 
34-86 m²

standard

deweloperski
od 5.200 z /m² brutto 

Pozna ,

Os. Stefana Batorego 41a 
30,0-66,5 m²

standard

deweloperski
od 6.500 z /m² brutto 

Pozna ,

urawinie, ul. B a eja 11 
44-92,5 m²

standard

deweloperski
5.400-5.700 z /m² brutto 

Pozna ,

ul. ródlana 17, CASA 
44,5-84,3 m²

standard

deweloperski
ceny promocyjne 

Pozna , ul. Chwia kowskiego 5 29-60 m²
standard

deweloperski
od 6.700 z /m² brutto 

Pozna , ul. Soko a 21 29-57 m²
standard

deweloperski
od 6.900 z /m² brutto 

Pozna , ul. Czarnieckiego 23-77 m²
standard

deweloperski

od 4.900 z /m² brutto 

w ramach MDM 

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

deweloperski
4.500-6.990 z /m² brutto 

Pozna , ul. Bó nicza 1 42-87 m²
standard

deweloperski
od 6.400 z /m² brutto 

Pozna ,

ul. Wa brzyska (IV etap) 
31-88 m²

standard

deweloperski
od 6.700 z /m

2
 brutto 

Pozna ,

ul. wierzawska 
27,1-92,5 m²

standard

deweloperski

pod klucz

od 5.390 z /m
2
 brutto 

z parkingiem 

Suchy Las,  

Os. Serafinowe 
63-87 m²

standard

deweloperski

pod klucz

od 4.100 z /m² brutto 

Wg Dom gratka, G os Wielkopolski 

Zestawi  Jerzy Gawroniak 
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KURSY I SZKOLENIA 

Plan szkole  dla cz onków 

Wielkopolskiej Okr gowej Izby  

In ynierów Budownictwa w I kw. 2015 roku 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady odpowiedzialno ci osób 

sprawuj cych samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie.  

2. Wspó dzia anie uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

29-01-2015

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy:  

1. mgr Piotr Stawicki 

Informacja:

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

biuro@cutob-poznan.pl  

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady odpowiedzialno ci osób 

sprawuj cych samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie.  

2. Wspó dzia anie uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

05-02-2015

16:00 - 19:10 

Konin

Koni skie Centrum 

Edukacyjne,  

ul. Mickiewicza 11 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy:  

1. mgr Piotr Stawicki 

Informacja:

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

biuro@cutob-poznan.pl  

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady odpowiedzialno ci osób 

sprawuj cych samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie.  

2. Wspó dzia anie uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

19-02-2015

16:00 - 19:10  

Kalisz  

Zespó  Szkó

Ponadgimnazjalnych 

Nr 2  

ul. Rzemie lnicza 6 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy:  

1. mgr Piotr Stawicki 

Informacja:

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

biuro@cutob-poznan.pl  

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady odpowiedzialno ci osób 

sprawuj cych samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie.  

2. Wspó dzia anie uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

26-02-2015

11:00 - 14:10 

Gniezno 

Dom Rzemios a

ul. Tumska 16 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy:  

1. mgr Piotr Stawicki 

Informacja:

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

biuro@cutob-poznan.pl  
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Bran a ogólnobudowlana - PZITB 

1. Nowe wymagania cieplne dotycz ce

przegród przezroczystych, zmian 

wska ników „U”, nowe przepisy Unii 

Europejskiej. 

2. Materia y d wi koch onne i 

d wi koizolacyjne. Ochrona 

akustyczna budynków. 

19-03-2015  

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. prof. dr hab. in . Wies aw

Fiebig

Informacja:  

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304  

biuro@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady odpowiedzialno ci osób 

sprawuj cych samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie.  

2. Wspó dzia anie uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

26-03-2015

16:00 - 19:10 

Pi a

ul. Browarna 19 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy:  

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 specjalno ci

CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu w dniach 15-17 i 22-24 kwietnia 2015 r. 

Zaj cia b d  si  odbywa y w budynku PAN – Pozna , ul. Wieniawskiego 17/19,  

w godz.: od 8:00 do 15:00. 

Koszt, wraz z obszernymi materia ami szkoleniowymi, wynosi 1.500,00 z  brutto.

Nale no  nale y wp aci  w kasie CUTOB-PZITB (pok. 318-320, pn.-pt. w godz. 7:00  

- 14:30) lub na konto w BZ WBK III O/Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324  

(z dopiskiem „kurs przygot. do egz. na upraw. bud.”) do dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz 

dostarczy  do siedziby CUTOB-PZITB zg oszenie na kurs. 

Dod. informacje: CUTOB-PZITB Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Pozna ,

pok. 318-320, tel. 61 85-36-805 w. 304, 333, fax 61 85-36-037, www.cutob-poznan.pl,  

e-mail: biuro@cutob-poznan.pl. 
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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 stopie  - kurs podstawowy 

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj  prac  w charakterze 

kosztorysanta robót budowlanych, b d  pragn cych usystematyzowa  ju  posiadane 

wiadomo ci i podnie  swoje kwalifikacje. Oprócz zaj  teoretycznych program 

przewiduje m.in. sporz dzanie kalkulacji ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji 

inwestorskich w zamówieniach publicznych. 

Termin oraz koszt: www.cutob-poznan.pl

II stopie  - komputerowe kosztorysowanie 

Kurs obejmuje 30 godzin (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonuj cych 

kosztorysy chc cych przyswoi  sobie kalkulacj  komputerow . Program obejmuje m. in. 

wiczenia w sporz dzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówie

publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych. 

Podstaw wicze  b dzie najnowsza wersja profesjonalnego systemu kosztorysowania 

KOBRA.

Termin oraz koszt: www.cutob-poznan.pl

Organizator: Centrum Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB 

61-712 Pozna , 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


