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STRZECHA
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Związek InĪynierów i Techników Budownictwa
Oddziaá w Poznaniu
61-712 PoznaĔ, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. PoznaĔ 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urzĊdowania Biura:
poniedziaáki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, Ğrody od 12:00 do 17:00.

Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznaĔskiego Oddziaáu PZITB
Zgodnie z przyjĊtym w grudniu 2015 r. terminarzem Prezydium Zarządu Oddziaáu
obradowaáo w drugiej poáowie roku w dniach 13 lipca, 10 sierpnia, 14 wrzeĞnia,
19 paĨdziernika oraz 9 listopada w siedzibie biura Oddziaáu. Ostatnie w tym roku
posiedzenie Prezydium bĊdzie miaáo miejsce 14 grudnia, na którym zostanie omówiony
miĊdzy innymi Preliminarz wydatków na 2017 i tego samego dnia przedáoĪony
do akceptacji Zarządowi Oddziaáu.
Na posiedzeniach staáym punktem jest analiza finansów Oddziaáu a ponadto
w lipcu i sierpniu omawiano na bieĪąco stan przygotowaĔ do Konferencji i Warsztatów
w Waáczu. Na posiedzeniu wrzeĞniowym dokonano podsumowania obrad. W sierpniu
Prezydium zaopiniowaáo kandydatury z poznaĔskiego Oddziaáu PZITB do Komitetów
i Komisji ZG PZITB. W paĨdzierniku Przewodniczący Oddziaáu kol. E.Przybyáowicz
omówiá gáówne zagadnienia poruszane na posiedzeniu Zarządu Gáównego PZITB w dniu
20.09.2016 r. W listopadzie Skarbnik Oddziaáu przedstawiáa propozycjĊ Preliminarza
budĪetu na 2017 r., który po wniesieniu ewentualnych poprawek zostanie przedáoĪony
Zarządowi w grudniu.
Posiedzenie Zarządu odbyáo siĊ 14 wrzeĞnia b.r. Skarbnik Oddziaáu, kol. E.Stakun
zreferowaáa stan finansów Oddziaáu do sierpnia 2016 r. Na szerszym forum
podsumowano KonferencjĊ i Warsztaty w Waáczu oraz dyskutowano nad formuáą
przyszáorocznej edycji. Kolejne posiedzenie Zarządu odbĊdzie siĊ 14 grudnia, na którym
zostanie podsumowana dziaáalnoĞü tegoroczna i propozycje na przyszáy rok, a takĪe
omówiony i ewentualnie zatwierdzony Preliminarz budĪetu na 2017 r.
M.MáyĔczak
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Notka biograficzna
inĪ. Maria ĝwierczak
InĪynier budowlany z uprawnieniami.
Czáonek PZITB od 1977 r. W latach 1990-1995
Wice-Przewodnicząca
Koáa
Nr
66.
Przewodnicząca – od 1995 roku do chwili
obecnej. Aktywnie braáa udziaá w pracach
zespoáu dot. aktualizacji Statutu PZITB.
Wielokrotnie uczestniczyáa w Konferencji
Technicznej
i
Warsztatach
Nadzoru
Budowlanego
w
Waáczu
(publikując
w Informatorze Budowlanym sprawozdania
z obrad tych Konferencji). Dziaáa takĪe
w Komitecie Remontów peániąc funkcjĊ Sekretarza. Od 2012 r. jest czáonkiem Zarządu
Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB (obecnie peáni funkcjĊ Sekretarza Oddziaáu). W 2004 r.
zostaáa odznaczona srebrną, a w 2016 r. záotą honorowa odznaką PZITB.

Notka biograficzna
dr inĪ. Barbara Ksit
NaleĪy do stowarzyszenia od 2007r., inĪynier budowlany,
konsultant budowlany, doktor nauk technicznych, posiada
uprawnienia peáne budowlane w zakresie konstrukcji, wykáadowca
Fizyki Budowli na WBiIĝ Politechniki PoznaĔskiej, Konstrukcji
Budowlanych na UAP, Podstaw Budownictwa na WSB, czáonek
Zarządu PZITB –Komitetu Ekologii, w-ce przewodnicząca Oddziaáu
Wielkopolskiego PZITB, przewodnicząca koáa PZITB przy
Politechnice
PoznaĔskiej,
recenzent
akademicki
testów
zawodowych OKE, wspóáopiekun - obiektu instruktaĪowego
w Politechnice PoznaĔskiej, wspóáautor ekspertyz budowlanych
oraz autor kilkudziesiĊciu artykuáów, referatów i ksiąĪek z dziedziny
rewitalizacji, problemów wilgotnoĞciowych i termicznych obiektów budowlanych,
budownictwa zrównowaĪonego, niskoenergetycznego i ekologicznego. Czynny uczestnik
wielu konferencji. Prelegent szkoleĔ przedmiotowych z zakresu budownictwa
organizowanych przez PIIB, LOIIB, WOIIB ,Targi Budowlane BUDMA. Uczestnik prac
badawczych z zakresu: badaĔ teoretycznych i doĞwiadczalnych procesów fizykomechanicznych w betonie, wpáywu czynników fizyko-chemicznych na wáaĞciwoĞci
materiaáów i konstrukcjĊ budowli, analiz mających na celu okreĞlenie stanu
bezpieczeĔstwa istniejących obiektów budowlanych.
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Notka biograficzna
dr inĪ. Jacek Mądrawski
Jacek Mądrawski jest czáonkiem stowarzyszenia
od marca 2001. Wraz z Prezesem Marianem Krzysztofiakiem
i prof. Wiesáawem Buczkowskim utworzyá koáo máodych
PZITB nr 80 na Wydziale Melioracji i InĪynierii ĝrodowiska.
Peániá tu funkcjĊ przewodniczącego koáa. Czáonek Komisji
ds. Wspóápracy z MáodzieĪą Szkóá Technicznych przy
Federacji StowarzyszeĔ Naukowo Technicznych NOT
w Poznaniu. W latach 2008-2012 peániá funkcjĊ delegata
Komitetu Máodej Kadry w Zarządzie Gáównym.

W Kole Seniorów
„O trendach wspóáczesnej architektury na Ğwiecie”
JuĪ drugi rok seniorzy naszego oddziaáu kontynuują cykl spotkaĔ poĞwiĊconych
ciekawym bądĨ dziwnym budynkom na Ğwiecie.
W ubiegáym roku mogliĞmy zapoznaü siĊ z zadziwiającą nowoczesnoĞcią
w architekturze i oglądając ją na slajdach jednoczeĞnie w jakiĞ sposób ją uporządkowaü.
Tymczasem okazaáo siĊ, Īe jest to zadanie nie tylko trudne, ale praktycznie
niewykonalne. Dawno minĊáy czasy, gdy niemal kaĪdy Ğmiertelnik potrafiá rozpoznaü
architektoniczne style. Wiedziaá jak wygląda gotyk, renesans czy barok. Bez trudu
rozpoznawaá styl romaĔski, klasycyzm lub rococo. Odkąd pojawiá siĊ modernizm (19181975), w Ğlad za nim pojawiáo siĊ wiele nurtów, prądów, kierunków, szkóá, odnóg
i odmian regionalnych.
PojĊcie stylów staáo siĊ problematyczne, pojawiaáo siĊ jako hasáo umowne.
Na przykáad budynki Antonio Gaudi’ego w Park Guell, w róĪnych ksiąĪkach zaliczane są
do róĪnych stylów: w jednej do secesji, w innych do eklektyzmu, wreszcie do
architektury bioekstensywnej (odmiana architektury organicznej), a w jeszcze innej do
Īadnego ze znanych, bo styl jest zbyt indywidualny (co akurat jest najtrafniejsze).
Poza tym wielu wybitnych architektów nie Īyczy sobie zaszufladkowywania ich do
jakiegokolwiek stylu.
My jednak pokusiliĞmy siĊ na oglądanie tych niezwykáych budynków w kolejnoĞci
nieco uporządkowanej. RozpoczĊliĞmy od krótkiego omówienia modernizmu
z najbardziej znanymi manifestami modernizmu Le Corbusiera: PiĊü punktów
nowoczesnej architektury i Karta AteĔska. PrzypomnieliĞmy teĪ jedno z naczelnych haseá
tego stylu zawarte w maksymie Sullivana: forma wynika z funkcji oraz nawoáujące do

Informator Budowlany 2/2016

7

minimalizmu sentencje Mies’a van der Rohe: Mniej znaczy wiĊcej i Adolfa Loosa:
ornament to zbrodnia. W modernizmie budynek stanowiü miaá dzieáo abstrakcyjne.
Krótko, schematycznie przywoáaliĞmy podstawowe podziaáy na: wczesny
modernizm (1903-1914), dojrzaáy (1918-1965) z ekspresjonizm – art. deco,
konstruktywizmem, stylem miĊdzynarodowym, architekturą organiczną. NastĊpnie póĨny
modernizm (1950 – 1980) z minimalizmem, brutalizmem, strukturalizmem, metabolizm
i team X. W dalszej kolejnoĞci znalazá siĊ postmodernizm (od poáowy lat 50-80)
i neomodernizm (lata 80) z dekonstruktywizmem, high-tech, ekologizmem,
regionalizmem i stylem blob.

PobieĪnie przedstawiliĞmy ekspresjonizm, styl miĊdzynarodowy, metabolizm,
a skoncentrowaliĞmy siĊ na dekonstruktywizmie.
Gáówne cechy dekonstruktywizmu to budynek rzeĨba, forma ponad funkcją, taniec
w przestrzeni i prowokacja. Architekci tego stylu twierdzą o sobie, Īe z inĪyniera
przeistoczyli siĊ w rzeĨbiarza Ğledzącego efekty swoich przemyĞleĔ na dziesiątkach
roboczych makiet i wielu báyskawicznych szkicach. Mają krytyczny stosunek do form,
wykorzystywanych przez innych architektów, a mianowicie do motywów zaczerpniĊtych
z historycznej architektury.
Najwybitniejsi dekonstruktywiĞci XX w., których dzieáa udaáo nam siĊ na slajdach
pokazaü, to czterej laureaci Nagród Pritzkera (architektoniczny Nobel): japoĔski architekt
Kenzǀ Tange (1987 r.); amerykaĔski architekt, o polskich korzeniach, Frank Gehry (1989
r.); holenderski architekt Rem Koolhaas (2000 r.); pierwsza laureatka tej nagrody,
architekt z Wielkiej Brytanii, pochodząca z Iraku, Zaha Hadid (2004 r.).
Na tej prelekcji mogliĞmy teĪ podziwiaü twórczoĞü kilku innych wybitnych
architektów, wĞród nich szczególnie interesujące byáy dziaáa, których autorami byli:
hiszpaĔska architekt Blanca Lleó i tej samej narodowoĞci architekt i konstruktor Santiago
Calatrawa.
PoznaliĞmy teĪ twórczoĞü Daniela Libeskinda – architekta polskiego pochodzenia,
a od 1970 r. obywatela amerykaĔskiego, którego najnowsze obiekty moĪemy oglądaü
w Warszawie i àodzi.
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W bieĪącym roku zainteresowania skupiliĞmy na budynkach wzorowanych na
przedmiotach. Mamy tu do czynienia z nurtem architektury komercyjnej. Ich autorzy
czĊsto ukrywają siĊ, sygnując swoje dzieáa tylko nazwą biura projektów. Nasuwa to
przypuszczenie, Īe takie dzieáo nie zawsze przysparza twórcy pozytywną sáawĊ. Bywa, Īe
jakieĞ dzieáo jest na pograniczu kiczu. Dlatego na wstĊpie prelekcji omówiliĞmy trzy
definicje kiczu przedstawione przez znawców sztuki.
Najsympatyczniejsze zdanie o kiczu wyraziá ks. prof. Janusz Pasierb - wybitny
znawca sztuki sakralnej, polski ksiądz katolicki, poeta i eseista, historyk i znawca sztuki
i kultury (1929-1993): „(…) Kicz jest zawsze piĊkny i chce siĊ podobaü, podczas, gdy
wielka sztuka miewa twarz zdeformowaną bólem, cierpi sama i znĊca siĊ nad widzem!”.

WĞród kilkudziesiĊciu prezentowanych budynków znalazáy siĊ dwa zespoáy
zaliczane do architektury organicznej, a konkretnie do jej nurtu o nazwie Blobitektura,
który odwoáuje siĊ do form amebowatych lub caákowicie amorficznych, innymi sáowy:
stosuje radykalnie páynne, okrągáe ksztaáty, wáaĞnie: „bąble”.
W przyszáym roku zajmiemy siĊ budynkami zwierzoksztaátnymi, a w zapasie są
jeszcze: budynki w ksztaácie roĞlin, najwyĪsze budynki, i najwĊĪsze.
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Oglądając je moĪna zastanawiaü siĊ nad ich oryginalnoĞcią, czasem nad
udziwnieniami, ale w ocenie powinna przyĞwiecaü nam myĞl zapisana w „De
architectura” Marcusa Witruwiusza (Īyjącego w I w. p.n.e.): „Dzieáa powinny byü
trwaáe, uĪyteczne i piĊkne”.
Zapraszamy na nasze spotkania, nie tylko te o architekturze, ale na wszystkie
pozostaáe, których tematyka jest ciekawa i bardzo zróĪnicowana!
mgr inĪ. Mirosáawa JĊdraszak

SPRAWOZDANIE
z Seminarium Forum Edukacyjnego na temat
„INSPIRACJE, WIEDZA, BIZNES
W PROCESIE BUDOWLANYM”
które odbyáo siĊ w dniu 04.02.2016 r.
podczas MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich BUDMA 2016
w Poznaniu, w Pawilonie nr 3
Organizatorem Seminarium byá CUTOB – PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. obchodzący
w tym roku swój jubileusz 25-lecia na BUDMIE, reprezentowany przez Prezesa
Zbigniewa Augustyniaka, a patronowaáy mu MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie.
Po uroczystym powitaniu zaproszonych goĞci m.in.: P. Przemysáawa Trawy Prezesa
MTP, P. Wáodzimierza àĊckiego b.woj. poznaĔskiego i senatora RP, P. Bogdana
Nazarewicza prof. PL, P. Tomasza BáaszczyĔskiego prof. PP, P. Barbary Ksit Przew.
Komitetu Remontów przy ZO PZITB w Poznaniu, P. Zbigniewa Talagi Dyr. ZSB nr 1
w Poznaniu, P. Renaty Niemczyk Prezesa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, P. Artura
Kisioáka Prezesa KONBUD w Poznaniu, P. Zbigniewa Máodego Dyr. SITR w Poznaniu,
P. Waldemara Motyki Z-cy Dyr. STEICO w Czarnkowie, P. GraĪynĊ FurmaĔczykZiemiĔską red. Przeglądu Budowlanego oraz P. Jerzego PoszepczyĔskiego artystĊ-autora
instalacji i záoĪeniu na rĊce Prezesa CUTOB-u Zbigniewa Augustyniaka gratulacji
z okazji ĞwiĊtowania jubileuszu 25-lecia Firmy.
Przewodniczący Zarządu Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB kol. Jerzy Gáadysiak
otworzyá obrady Seminarium, które dalej poprowadziá prof. Bogdan Nazarewicz
z Politechniki Lwowskiej, a rozpocząá bardzo ciekawym wystąpieniem prof. PP dr hab.
inĪ. Zbigniew Bromberek na temat: „Innowacyjne technologie w budownictwie”.

10

Informator Budowlany 2/2016

Informator Budowlany 2/2016

11

12

Informator Budowlany 2/2016

Przedstawiá on na wstĊpie pojĊcie innowacyjnoĞci, które obejmuje wszelkie procesy
polegające na przeksztaácaniu istniejących moĪliwoĞci w nowe idee wprowadzane przez
czáowieka na przestrzeni dziejów do praktycznego zastosowania, a takĪe cele
innowacyjnoĞci w odniesieniu do budownictwa jak: optymalne wykorzystanie lokalizacji
i energii, poprawa jakoĞci Ğrodowiska wewnĊtrznego, optymalne uĪytkowanie
i konserwacja obiektu oraz oszczĊdnoĞü wody i materiaáów. Stosowanie w procesach
budowlanych coraz to nowych materiaáów budowlanych umoĪliwiaáo ludziom
wznoszenie coraz trwalszych i ciekawszych budowli.

Obecnie w budownictwie coraz czĊstsze zastosowanie .znajduje nanotechnologia
Pozwala ona tworzyü materiaáy charakteryzujące siĊ lepszymi lub caákiem nowymi
wáaĞciwoĞciami (jak np. nanoĪel, który skáada siĊ w ponad 90% z powietrza i moĪe byü
zastosowany jako skuteczny izolator o najniĪszym przewodnictwie termicznym), a takĪe
caákiem nowe materiaáy np.: o absorbcji promieniowania 99,7 % i efektywnej zamianie
na prąd do 37 % wykorzystywane gáównie w produkcji paneli solarnych oraz super lekkie

Informator Budowlany 2/2016

13

materiaáy konstrukcyjne z nanosiatek o wysokiej wytrzymaáoĞci jak Ni-P micro-lattice
firmy Boening.

Aby pokazaü potrzebĊ i nadaü rangĊ innowacji w budownictwie oraz szerzyü
wiedzĊ na temat zrównowaĪonego rozwoju oĞrodków miejskich i budynków wysokich,
zaáoĪona zostaáa miĊdzynarodowa organizacja Organizacja Council on Tall Buildings and
Urban Habitat, której cele realizowane są m.in. poprzez dziaáalnoĞü wydawniczą,
konferencje, a takĪe organizacjĊ konkursów. Przyznaje ona corocznie dziewiĊü nagród
(szeĞü dla budynków, dwie dla osób oraz jedną dla technologii) wg kryteriów oceny
Innovation Award
- dla innowacyjnego rozwiązania na przykáadzie konkretnego projektu lub realizacji,
- gdy innowacjĊ moĪna wykorzystaü w innych obiektach, oraz
- gdy innowacja jest wyodrĊbnionym elementem (np. w 2012 r taką nagrodĊ zdobyá np.
budynek Al. Bahar Towers w Abu Zabi, a w 2014 r. NBF Osaki Building).

RównieĪ U.S Departament of Energy jest organizatorem corocznych
miĊdzynarodowych konkursów Solar Decathlon. Gáównym zadaniem w tym konkursie
jest realizacja budynku, który odzwierciedla zrównowaĪone budownictwo w caáym cyklu
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– od budowy po rozbiórkĊ. Musi on byü w peáni przyjazny Ğrodowisku dziĊki wysokiej
efektywnoĞci energetycznej i korzystaü z odnawialnych Ĩródeá energii

Na zakoĔczenie swojego wystąpienia prelegent zaprezentowaá sáuchaczom róĪne
ciekawe rozwiązania innowacyjne na przykáadach nagrodzonych obiektów, a nastĊpnie
odpowiadaá na pytania z sali.
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Kolejny referat, po zapowiedzi prof. Bohdana Nazarewicza, wygáosiá mgr inĪ.
Michaá Majcherek omawiając temat „Brak doskonalenia wiedzy technicznej
w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych przyczyną powstawania usterek,
awarii i katastrof”. Rozpocząá on swój wykáad od sklasyfikowania gáównych przyczyn
problemów budowlanych, a nastĊpnie omawiaá je kolejno na podstawie konkretnych
przykáadów.

NajczĊstsze przyczyny awarii i katastrof budowlanych to np.:
1. Wadliwy projekt budowlany (czĊsto z powodu braku wizji lokalnej projektanta lub
jego rutyny, powtarzających siĊ schematów, wykonywany w poĞpiechu albo jako
projekt tymczasowy, niejednoznaczne opisy techniczne).

16
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2. Poszerzanie zakresu robót w trakcie trwania inwestycji – ingerencja inwestora w
proces realizacji poprzez np.: zwiĊkszenie metraĪu, zmianĊ zastosowanego rodzaju
materiaáu, zastosowanie elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub dodanie
nieprzewidzianych w projekcie prac wykoĔczeniowych.

3. Roboty towarzyszące i kolizje branĪowe.
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4. BáĊdne zaáoĪenia wykonawcy na etapie kosztorysowania, lub szukanie przez niego
„oszczĊdnoĞci”, a takĪe rozwiązywanie przez niego wynikáych problemów
samodzielnie na budowie.

5. Nieprzestrzeganie na budowie zasad BHP oraz báĊdy materiaáowe i technologiczne
konstrukcji.

18
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Aby uniknąü powyĪszych problemów budowlanych winna byü: zwiĊkszona
kontrola poprawnoĞci i czytelnoĞci projektów oraz SST eliminując wadliwe rozwiązania,
zabezpieczone interesy wykonawcy bez szkody dla inwestora i czĊstsze wizje lokalne
stron w miejscu realizacji budowy.
W dalszej kolejnoĞci wystąpiá mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak i przedstawiá
„RealizacjĊ przedsiĊwziĊü biznesowych w budownictwie” na przykáadzie firmy STEICO.

NajczĊstsze i gáówne przyczyny niepowodzenia przedsiĊwziĊcia biznesowego to:
brak analiz ekonomiczno-finansowych i ryzyka, brak rozeznania rynku, wygórowane
oczekiwania inwestora w stosunku do jego zdolnoĞci finansowych, niedostateczna
znajomoĞü przepisów przez partnerów i Ĩle sformuáowane kryteria oraz báĊdnie
zastosowany tryb wyboru wykonawców. Aby wáaĞciwe przygotowaü realizacjĊ
inwestycji inwestor winien zastosowaü siĊ do zaleceĔ opartych na „Koncepcji
Zintegrowanej Realizacji PrzedsiĊwziĊcia”, której gáównym zaáoĪeniem jest integracja
ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych Wykorzystuje ona umiejĊtnoĞci,
doĞwiadczenia i wiedzĊ wszystkich czáonków zespoáu realizującego przedsiĊwziĊcie, dla
optymalizacji efektywnoĞci i unikniĊcia niepotrzebnych nakáadów finansowych we
wszystkich fazach projektowania i realizacji inwestycji.

Informator Budowlany 2/2016
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WáaĞnie dziĊki takiej drodze dziaáania oraz przyjaznemu nastawieniu wáadz
lokalnych firma STEICO wybudowaáa w Czarnej Wodzie nowy Zakáad Páyt PilĞniowych.
Pracują w nim Ğwietni fachowcy, a obok zakáadu funkcjonuje branĪowy oĞrodek
badawczo-rozwojowy. Teren zakáadu znajduje siĊ na obszarze Natura 2000, a wiĊc
budowa jego stanowiáa dla inwestora spore wyzwanie ekologiczne. Jednak pozytywne
relacje z polskimi partnerami i stworzenie miejscowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Czarnej Wodzie pomogáy firmie odnieĞü duĪy sukces. Zakáad ten to najwiĊkszy zakáad
budowy páyt pilĞniowych w Europie i najbardziej zaawansowany technologicznie.
W Polsce firma STEICO uzyskaáa aĪ 8% wzrostu zysku netto ze sprzedaĪy swoich
produktów, a w ciągu ostatnich lat wskaĨnik ten jeszcze znacznie wzrósá.

20

Informator Budowlany 2/2016

W nastĊpnym wykáadzie mgr inĪ. Jakub Sąsiadek omówiá temat
„ZrównowaĪone zarządzanie realizacją przedsiĊwziĊü budowlanych”, do których
naleĪą, przedstawiając podstawy zarządzania projektami za pomocą standardu
PMBOK Guide. Ten uznany na caáym Ğwiecie standard daje szefom projektów narzĊdzia
pozwalające uzyskiwaü wyniki oczekiwane przez inwestorów. Jest on rozwijany przez
Project Management Institute i obejmuje opis procesów, metod oraz technik stosowanych
przez praktyków zarządzania projektami. Standard oparty jest na nastĊpujących
procesach: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania, kontroli i zakoĔczenia,
oraz takich obszarach wiedzy zarządzania projektem jak: zarządzanie integralnoĞcią
i zakresem projektu, czasem, kosztami, komunikacją, zasobami ludzkimi, ryzykiem,
zaopatrzeniem i jakoĞcią, niezbĊdnych efektywnego zarządzania.
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W podsumowaniu wystąpienia prelegent wskazaá na pilną potrzebĊ zmian w prawie
budowlanym i dostosowania ich do obecnych realiów realizacji inwestycji, oraz
potwierdziá coraz wiĊksze zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców o specjalnoĞci
Project Manager , a takĪe pokazaá przykáady przedsiĊwziĊü jak np.: nowa Fabryka
Volkswagena i Szpital Powiatowy we WrzeĞni, które w praktyce stosując w/w standardy
uzyskaáy bardzo dobre wyniki zarządzania realizacją inwestycji.

Po wystąpieniu mgr inĪ. Jakuba Sąsiadka zabraá gáos mgr inĪ. Marcin
PaczyĔski i zaprezentowaá osiągniĊcia produkcyjne firmy STEICO, której wyroby
umoĪliwiają rozwój nowoczesnego, energooszczĊdnego budownictwa opartego
o produkty konstrukcyjne i termoizolacyjne z drewna (niejako kontynuując
i uzupeániając wykáad Prezesa CUTOBU Zbigniewa Augustyniaka). Firma STEICO
uruchomiáa w Czarnej Wodzie produkcjĊ páyty drewnopochodnej LVL, wykorzystywanej
jako materiaá budowlany i wykoĔczeniowy. Jest ona pierwszą fabryką tych páyt w Polsce,
a trzecią w Europie. Uroczyste jej otwarcie nastąpiáo 17 lipca 2015 r. Powierzchnia
inwestycji ma 12 ha, a powierzchnia hali produkcyjnej wynosi 25000 m2.
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Firma STEICO wykonuje praktycznie kompletny system budowlany skáadający siĊ
z: elementów konstrukcyjnych, izolacji przestrzeni miĊdzy elementami konstrukcyjnymi,
poszycia zewnĊtrznego, izolacji akustycznej oraz systemów uszczelniających, który
umoĪliwia montaĪ budynków bezpoĞrednio na placu budowy, jak równieĪ gotowych
mobilnych domów na fundamencie, przewoĪonych do miejsca posadowienia.
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Grupa STEICO jako pierwszy producent páyt pilĞniowych porowatych poddaáa
certyfikacji FSC® peáną paletĊ swoich produktów, który Ğwiadczy o stosowaniu
w procesie produkcji surowców pochodzących z lasów zarządzanych wedáug Ğwiatowych
standardów, gdzie priorytetem jest zachowanie gospodarki leĞnej w stanie zbliĪonym do
naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna.
Po zakoĔczeniu prezentacji przez mgr inĪ. Marcina PaczyĔskiego prowadzący
Seminarium prof. Bogdan Nazarewicz z Politechniki Lwowskiej zakoĔczyá SesjĊ
Plenarną Forum Edukacyjnego, dziĊkując wykáadowcom za ich bardzo interesujące
wystąpienia, które z zainteresowaniem wysáuchaáo bardzo wielu zgromadzonych.
Na koniec gáos zabraá gospodarz Forum Edukacyjnego BUDMA 2016 - Prezes
CUTOB PZITB mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak, podsumowaá obrady, a koĔcząc swoją
wypowiedĨ poĪegnaá wszystkich uczestników spotkania.
inĪ. Maria ĝwierczak
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Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
- Konferencja Techniczna
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”
Waácz 2016
W dniach 8-10 wrzeĞnia 2016 roku odbyáy siĊ w Waáczu XVIII Warsztaty Nadzoru
Inwestycyjnego, w ramach których mieĞciáa siĊ Konferencja Techniczna „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych”. Tematem wiodącym konferencji byáa „Rewitalizacja
i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych”.
Konferencja tradycyjnie odbyáa siĊ w Centralnym OĞrodku PrzygotowaĔ Olimpijskich.
W konferencji udziaá wziĊáo 162 uczestników gáównie z województw: wielkopolskiego,
pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego z panią dziekan Wydziaáu InĪynierii
Lądowej, ĝrodowiska i Geodezji prof. Wiesáawą Gáodkowską, a takĪe byli przedstawiciele
województwa Ğląskiego na czele z prof. Wáodzimierzem Starosolskim oraz województwa
podkarpackiego pod przewodnictwem profesora AGH Piotra Górskiego. Na szczególne
podkreĞlenie zasáuguje uczestnictwo kolegów z Politechniki Lwowskiej, którym przewodniczyá
prof. Bogdan Nazarewicz. W obradach konferencji uczestniczyáo liczne grono czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów Budownictwa na czele z przewodniczącym inĪ.
Wáodzimierzem Draberem. Gáównym organizatorem konferencji byá Polski Związek InĪynierów
i Techników Budownictwa, Zarząd Oddziaáu w Poznaniu (któremu przewodniczy dr inĪ.
Edmund Przybyáowicz), w ramach którego dziaáa Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych
w Budownictwie (CUTOB) pod przewodnictwem mgr inĪ. Zbigniewa Augustyniaka.

Podsumowanie sesji: prof.dr hab.inĪ.
Wiesáaw Buczkowski, mgr inĪ. Zbigniew
Augustyniak, starosta waáecki dr Bogdan
Wankiewicz (fot. Dariusz Dymarczyk)

Kolejne sesje prowadzili: dr inĪ. Wáodzimierz
àĊcki i dr inĪ. Anna Szymczak-Graczyk (fot.
Zbigniew Augustyniak)

W ramach konferencji odbyáy siĊ cztery sesje, na których wygáoszono áącznie
21 referatów, a 8 kolejnych przewidzianych byáo do dyskusji. Przed konferencją wydano
drukiem materiaáy obejmujące wszystkie zgáoszone referaty, które uprzednio podlegaáy recenzji.
Wydana monografia pod redakcją prof. Wiesáawa Buczkowskiego oraz dr inĪ. Anny Szymczak-
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Graczyk liczyáa 472 strony. Referaty pogrupowane byáy w czterech rozdziaáach: Rozdziaá 1.
Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych; Rozdziaá 2. Rewitalizacja
obiektów budowlanych; Rozdziaá 3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej; Rozdziaá 4.
Problemy techniczne związane z rewitalizacją.
Pierwszą sesjĊ poĞwiĊconą rewitalizacji i zagospodarowaniu obiektów fortyfikacyjnych
poprowadzili prof. B. Nazarewicz wspólnie z prof. W. Buczkowskim. Bardzo ciekawe referaty w
kolejnoĞci wygáaszali: dr inĪ. Wáodzimierz àĊcki, który omówiá budowle obronne Poznania na
przestrzeni wieków oraz wskazaá na podejmowane dziaáania rewitalizacyjne, prof. Jerzy Stiller,
który przedstawiá XIX wieczne fortyfikacje Poznania oraz mgr inĪ. arch. Przemysáaw
Wojciechowski, który omówiá problemy z odbudową zamku królewskiego w Poznaniu
i wskazaá, Īe podejmowane dziaáania byáy caákowicie zgodne z europejską praktyką
konserwatorską. Podczas obrad byáy równieĪ wystąpienia sponsorów.

Prof. Wiesáawa Gáodkowska – dziekan
Wydziaáu InĪynierii Lądowej, ĝrodowiska i
Geodezji Politechniki KoszaliĔskiej oraz
prof. Jerzy Bykowski – dziekan Wydziaáu
InĪynierii
ĝrodowiska
i
Gospodarki
Przestrzennej UP w Poznaniu (fot. Zbigniew
Augustyniak)

Zainteresowanie obradami byáo duĪe. W
pierwszym rzĊdzie od prawej: inĪ.
Wáodzimierz Draber – przewodniczący
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów
Budownictwa, dr inĪ. Daniel Pawlicki, dr
inĪ. Edmund Przybyáowicz oraz prof.
Krzysztof ZieliĔski (fot. Dariusz Dymarczyk)

Odnotowaü naleĪy, Īe równieĪ w ramach warsztatów równolegle z konferencją
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” odbyáa siĊ II Konferencja IKAR 2016 dla
doktorantów. W konferencji tej gáównie wystąpili doktoranci z Politechniki PoznaĔskiej,
a z zapowiedzi dziekana Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska i Gospodarki Przestrzennej wynika, Īe
w przyszáym roku doáączą takĪe doktoranci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Na zakoĔczenie trzeba podkreĞliü, Īe byáy to trzy dni owocnie spĊdzone. NaleĪy podziĊkowaü
wszystkim, którzy przyczynili siĊ do zorganizowania warsztatów: Komitetowi Naukowemu
i Organizacyjnemu, autorom referatów, sponsorom, a w szczególnoĞci twórcy warsztatów i
wielokrotnemu organizatorowi mgr inĪ. Zbigniewowi Augustyniakowi. NaleĪy mieü nadziejĊ, Īe
równie udane bĊdą kolejne warsztaty, które zostaną zorganizowane w Waáczu w 2017 roku.
Prof. dr hab. inĪ. Wiesáaw Buczkowski
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CUTOB-PZITB – OĞrodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje dziaáalnoĞü Zespoáu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstaá w 1962 r. przy Zarządzie Gáównym PZITB w Warszawie
wraz z oddziaáami w terenie, w tym równieĪ w Poznaniu. Zespoáy Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjaliĞci z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie wáadz administracyjnych, przedsiĊbiorstw, sądów
i osób prywatnych stanowiáy podstawĊ do dalszych dziaáaĔ gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespóá Rzeczoznawców Budowlanych zostaá przeksztaácony w Centrum
Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Gáównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiáo usamodzielnienie siĊ i przeksztaácenie
poznaĔskiego OĞrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spóákĊ z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią. WáaĞcicielem Spóáki jest Oddziaá PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. znajduje siĊ w Krajowym Rejestrze
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

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

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

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usáug.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.

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

Ekspozycja na Staáej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat staáa wystawa budownictwa, która cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem osób
uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach,
konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne skáada siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usáug.
Wystawa znajduje siĊ pod staáą opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykáadają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zá + podatek VAT.
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PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA
Nowe przepisy, ustawy, rozporządzenia, uchwaáy
30.04.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzedaĪy nieruchomoĞci Zasobu WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585).
Ustawa wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomoĞciami rolnymi.
W przypadku nieruchomoĞci paĔstwowych wchodzących w skáad Zasobu WáasnoĞci
Rolnej Skarbu PaĔstwa wprowadzono 5-letni zakaz ich sprzedaĪy, licząc od dnia wejĞcia
w Īycie ustawy. Od zasady tej przewidziano wyjątki, dotyczące sprzedaĪy nieruchomoĞci
i ich czĊĞci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na cele inne niĪ
rolne, w szczególnoĞci na parki technologiczne, parki przemysáowe, centra biznesowologistyczne, skáady magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe,
obiekty sportowo-rekreacyjne. Zakaz nie obejmuje takĪe nieruchomoĞci poáoĪonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów, lokali mieszkalnych, budynków
gospodarczych i garaĪy wraz z niezbĊdnymi gruntami oraz ogródków przydomowych
i nieruchomoĞci rolnych o powierzchni do 2 ha. Ponadto wyjątek moĪe dotyczyü
nieruchomoĞci, na których sprzedaĪ zgodĊ wyrazi minister wáaĞciwy do spraw rozwoju
i wsi, jeĪeli bĊdzie to uzasadnione wzglĊdami spoáeczno-gospodarczymi.
W stosunku do nieruchomoĞci rolnych bĊdących w obrocie prywatnym nabywcą takich
nieruchomoĞci moĪe byü wyáącznie rolnik indywidualny, natomiast powierzchnia nabywanej
nieruchomoĞci rolnej wraz z powierzchnią nieruchomoĞci rolnych wchodzących w skáad
gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie moĪe przekraczaü powierzchni 300 ha uĪytków rolnych.
Ograniczenia te nie dotyczą nabycia nieruchomoĞci rolnej przez okreĞlone w ustawie podmioty,
tj. osobĊ bliską zbywcy (zstĊpnych, wstĊpnych, rodzeĔstwo, dzieci rodzeĔstwa, maáĪonka, osoby
przysposabiające i przysposobione), jednostkĊ samorządu terytorialnego, Skarb PaĔstwa lub
dziaáającą na jego rzecz Agencji NieruchomoĞci Rolnych SP, osoby prawne dziaáające na
podstawie przepisów o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku PaĔstwa do innych koĞcioáów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoĞci sumienia i wyznania. Ustawa dopuszcza moĪliwoĞü nabycia nieruchomoĞci rolnej
przez inne podmioty, jeĪeli wyrazi na to zgodĊ Prezes Agencji. JeĪeli zgoda nie zostanie
udzielona, na pisemne Īądanie zbywcy, Agencja jest obowiązana do záoĪenia oĞwiadczenia
o nabyciu nieruchomoĞci rolnej za zapáatą równowartoĞci pieniĊĪnej odpowiadającej jej wartoĞci
rynkowej. Nabywca nieruchomoĞci rolnej bĊdzie obowiązany prowadziü gospodarstwo rolne,
w skáad którego weszáa nabyta nieruchomoĞü rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia
nabycia przez niego tej nieruchomoĞci, a w przypadku osoby fizycznej prowadziü to
gospodarstwo osobiĞcie. W okresie tym nabyta nieruchomoĞü nie moĪe byü zbyta ani oddana
w posiadanie innym podmiotom.

34

Informator Budowlany 2/2016

30.04.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy
o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586).
Ustawa nowelizuje ustawĊ z dnia 28 wrzeĞnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2100 z póĨn. zm.), przyznając Skarbowi PaĔstwa - reprezentowanemu przez Lasy
PaĔstwowe - prawo pierwokupu, w przypadku sprzedaĪy przez osobĊ fizyczną, osobĊ
prawną lub jednostkĊ organizacyjną nieposiadającą osobowoĞci prawnej gruntu:
1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, 2) przeznaczonego do
zalesienia okreĞlonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 3) lasu objĊtego
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją okreĞlającą zadania z zakresu
gospodarki leĞnej. JeĪeli nabycie gruntu nastąpi w wyniku zawarcia umowy innej niĪ
umowa sprzedaĪy lub jednostronnej czynnoĞci prawnej, Lasy PaĔstwowe bĊdą mogáy
záoĪyü oĞwiadczenie o nabyciu tego gruntu za zapáatą równowartoĞci pieniĊĪnej. Ustawa
wyáącza wykonywanie przez Lasy PaĔstwowe prawa pierwokupu, jeĪeli nabywcami
gruntu leĞnego mają byü okreĞlone w akcie prawnym osoby bliskie oraz jednostki
samorządu terytorialnego, a takĪe w przypadku dziedziczenia.
16.05.2016 ogáoszono Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony Ğrodowiska.
23.05.2016 ogáoszono Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
wysokoĞci opáat za czynnoĞci jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 696).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 listopada 2010 r. w sprawie wysokoĞci opáat za czynnoĞci jednostek dozoru technicznego.
6.06.2016 ogáoszono Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
9.06.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca
2016 r. w sprawie wymagaĔ dla dĨwigów i elementów bezpieczeĔstwa do dĨwigów
(Dz.U. z 2016 r. poz. 811).
Rozporządzenie okreĞla wymagania dotyczące dĨwigów stale obsáugujących
budynki i budowle oraz elementów bezpieczeĔstwa do tych dĨwigów. Akt prawny
zawiera takĪe regulacje dotyczące procedury oceny zgodnoĞci, zakresu dokumentacji
technicznej dĨwigów i elementów bezpieczeĔstwa do dĨwigów, sposobu oznakowania
dĨwigów i elementów bezpieczeĔstwa do dĨwigów oraz elementów deklaracji zgodnoĞci.
Niniejsze rozporządzenie zastĊpuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra
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Gospodarki z 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla dĨwigów i ich
elementów bezpieczeĔstwa (Dz.U. poz. 2198 z póĨn. zm.). Nowe rozporządzenie nie
zmienia wymagaĔ dla dĨwigów i elementów bezpieczeĔstwa do dĨwigów w porównaniu
z dotychczas obowiązującymi przepisami, a potrzeba jego wydania spowodowana byáa
koniecznoĞcią dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej poprzez
implementacjĊ dyrektywy 2014/33/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paĔstw czáonkowskich dotyczących
dĨwigów i elementów bezpieczeĔstwa do dĨwigów (Dz.Urz. UE L 96 z 29 marca 2016 r.
s. 251) uchylającej dyrektywĊ 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliĪenia ustawodawstw paĔstw czáonkowskich
dotyczących dĨwigów (Dz.Urz. WE L213z7 wrzeĞnia1995 r., s. 1-31).
11.06.2016 zostaáa ogáoszona Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnoĞci
energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831).
Ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawĊ z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywnoĞci energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 z póĨn. zm.), która ma czas
obowiązywania ograniczony do dnia 31 grudnia 2017 r. Nowa ustawa wdraĪa dyrektywĊ
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paĨdziernika 2012 r. w sprawie
efektywnoĞci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UEL315z 14 listopada 2012 r). Ustawa okreĞla
zasady opracowywania krajowego planu dziaáaĔ dotyczącego efektywnoĞci energetycznej,
zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnoĞci energetycznej, zasady
realizacji obowiązku uzyskania oszczĊdnoĞci energii oraz zasady przeprowadzania audytu
energetycznego przedsiĊbiorstwa. Organem wáaĞciwym do opracowania (co trzy lata)
krajowego planu dziaáaĔ dotyczącego efektywnoĞci energetycznej bĊdzie Minister Energii.
Plan ten po przyjĊciu przez RadĊ Ministrów bĊdzie nastĊpnie przekazywany Komisji
Europejskiej. Krajowy plan dziaáaĔ ma zawieraü miĊdzy innymi strategiĊ wspierania
inwestycji na renowacjĊ budynków opracowaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Strategia ta zawieraü bĊdzie: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących siĊ na
terytorium RP, okreĞlenie sposobów przebudowy lub remontu tych budynków oraz dane
szacunkowe o moĪliwej do uzyskania oszczĊdnoĞci energii w wyniku ich przebudowy lub
remontu. Jednostki sektora publicznego zostaáy zobowiązane do stosowania co najmniej
jednego ze Ğrodków poprawy efektywnoĞci energetycznej spoĞród katalogu okreĞlonego
w ustawie. Nowym rozwiązaniem jest moĪliwoĞü stosowania Ğrodka poprawy efektywnoĞci
energetycznej na podstawie umowy o poprawĊ efektywnoĞci energetycznej, która ma okreĞlaü
moĪliwe do uzyskania oszczĊdnoĞci energii oraz sposób ustalania wysokoĞci wynagrodzenia,
uzaleĪnionego od oszczĊdnoĞci energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsiĊwziĊcia.
Ustawa przewiduje trzy sposoby realizacji przez przedsiĊbiorstwa energetyczne obowiązku
oszczĊdnoĞci energii finalnej, tj.: 1) realizacjĊ przedsiĊwziĊcia sáuĪącego poprawie
efektywnoĞci energetycznej u odbiorcy koĔcowego (z katalogu okreĞlonego w ustawie),
potwierdzonego audytem efektywnoĞci energetycznej; 2) uzyskanie i przedstawienie do
umorzenia Prezesowi UrzĊdu Regulacji Energetyki Ğwiadectwa efektywnoĞci energetycznej
(tzw. biaáego certyfikatu); 3) zapáacenie opáaty zastĊpczej. Zgodnie z przepisami ustawy kaĪdy
przedsiĊbiorca, z wyjątkiem mikroprzedsiĊbiorcy, maáego lub Ğredniego przedsiĊbiorcy,
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zobowiązany bĊdzie do przeprowadzenia co cztery lata audytu energetycznego
przedsiĊbiorstwa lub zlecenia jego przeprowadzenia. Audyt musi byü przeprowadzony przez
podmiot niezaleĪny od audytowanego przedsiĊbiorcy lub eksperta audytowanego
przedsiĊbiorcy, jeĪeli nie jest on bezpoĞrednio zaangaĪowany w audytowaną dziaáalnoĞü tego
przedsiĊbiorcy. NastĊpnie przedsiĊbiorca bĊdzie zobowiązany do zawiadomienia Prezesa URE
o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiĊbiorstwa w terminie 30 dni od dnia
zakoĔczenia jego przeprowadzania i doáączenia informacji o moĪliwych do uzyskania
oszczĊdnoĞciach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego
przedsiĊbiorstwa. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w obowiązujących ustawach,
m.in.: z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony Ğrodowiska, z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku
i jego ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenie oddziaáywania na
Ğrodowisko.
Ustawa wejdzie w Īycie z dniem 1 paĨdziernika 2016 r.
1.07.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903).
Ustawa ma na celu wdroĪenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Ğrodków mających na celu zmniejszenie
kosztów realizacji szybkich sieci áącznoĞci elektronicznej, a takĪe usuniĊcie najwaĪniejszych
barier administracyjnych i prawnych blokujących inwestycje telekomunikacyjne,
w szczególnoĞci budowĊ sieci szerokopasmowych. Ustawa zmienia jednoczeĞnie kilka ustaw.
Do najwaĪniejszych zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 880
z póĨn. zm.) naleĪą:
1) rozszerzenie krĊgu podmiotów mających obowiązek udostĊpnienia infrastruktury
technicznej w celu realizacji sieci szerokopasmowych o podmioty zapewniające
infrastrukturĊ techniczną na potrzeby transportu, w tym linie kolejowe, drogi, porty
i lotniska (dotychczas obowiązek ten dotyczyá wyáącznie przedsiĊbiorstw
energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych);
2) wprowadzenie definicji pojĊü: „infrastruktura krytyczna”, „infrastruktura techniczna”,
„szybka sieü telekomunikacyjna”, „operator sieci”, „punkt styku”;
3) usuniĊcie wątpliwoĞci interpretacyjnych przez doprecyzowanie, Īe przez pojĊcie
dostĊpu do infrastruktury technicznej naleĪy rozumieü równieĪ wspóákorzystanie;
4) przyznanie Prezesowi UrzĊdu Komunikacji Elektronicznej (UKE) kompetencji do
Īądania od kaĪdego operatora sieci przedstawienia informacji w zakresie
oferowanych przez niego warunków dostĊpu do infrastruktury technicznej, a w razie
zastrzeĪeĔ do przedstawionych warunków moĪliwoĞci wydania decyzji okreĞlającej
warunki dostĊpu do infrastruktury technicznej (w takim przypadku operator sieci
bĊdzie zobowiązany do zawierania umów na warunkach nie gorszych niĪ okreĞlone
w tej decyzji);
5) okreĞlenie przypadków, kiedy operator sieci moĪe odmówiü przedsiĊbiorcy
telekomunikacyjnemu dostĊpu do infrastruktury technicznej;
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6) naáoĪenie na operatora sieci obowiązku udostĊpnienia przedsiĊbiorcy
telekomunikacyjnemu informacji dotyczących infrastruktury technicznej na obszarze,
na którym przedsiĊbiorca ten planuje realizowaü szybką sieü telekomunikacyjną,
a takĪe obowiązku umoĪliwienia mu dokonania inspekcji okreĞlonych elementów
infrastruktury technicznej (spory w tym zakresie bĊdzie rozstrzygaá Prezes UKE);
7) doprecyzowanie kompetencji Prezesa UKE w zakresie warunków dostĊpu do
infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, jeĪeli obowiązek dostĊpu jest warunkiem
udzielenia pomocy publicznej lub otrzymania Ğrodków publicznych;
8) utworzenie punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, prowadzonego za
poĞrednictwem strony internetowej przez Prezesa UKE, zawierającego informacje
dotyczące m.in.: wymagaĔ formalnych związanych z realizacją robót budowlanych
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, planów inwestycyjnych, istniejącej
infrastruktury technicznej oraz kanaáów technologicznych;
9) rozszerzenie zakresu obowiązku zapewnienia przez wáaĞciciela nieruchomoĞci
przedsiĊbiorcy telekomunikacyjnemu dostĊpu do nieruchomoĞci, w tym do budynku
oraz punktu styku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku;
10) naáoĪenie na wáaĞciciela budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub
uĪytecznoĞci publicznej obowiązku wyposaĪenia budynku w instalacjĊ
telekomunikacyjną, jeĞli budynek jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub
rozbudowie związanej z ingerencją w instalacjĊ techniczną wewnątrz budynku;
11) usprawnienie procedury uzyskiwania dostĊpu do nieruchomoĞci znajdujących siĊ na
terenach lasów paĔstwowych, terenach zamkniĊtych oraz na wyodrĊbnionych
osiedlach pozostających pod zarządem wspólnot lub spóádzielni mieszkaniowych
(Prezes UKE bĊdzie mógá okreĞliü, w drodze decyzji, tzw. ramowe warunki dostĊpu);
12) wprowadzenie obowiązku koordynacji robót budowlanych dotyczących infrastruktury
technicznej, finansowanych w caáoĞci lub czĊĞci ze Ğrodków publicznych,
polegającego na wspólnym prowadzeniu robót dotyczących tej infrastruktury
i infrastruktury telekomunikacyjnej (koordynacja ma polegaü na wspóádziaáaniu
operatora sieci z przedsiĊbiorcą telekomunikacyjnym w celu umoĪliwienia
wykonywania przez tego przedsiĊbiorcĊ robót budowlanych dotyczących szybkiej
sieci telekomunikacyjnej w tym samym czasie i w tym samym miejscu,
w szczególnoĞci w tym samym budynku, lub we wspólnym wykopie co roboty
budowlane wykonywane przez operatora sieci).
Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 460 z póĨn. zm.) to:
1) skrócenie z 65 do 45 dni terminu na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wprowadzenie wymogu okreĞlenia w tej
decyzji, czy w okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub
remont odcinka drogi, którego dotyczy decyzja;
2) okreĞlenie
podmiotu
ponoszącego
koszty
przeáoĪenia
infrastruktury
telekomunikacyjnej w pasie drogowym w związku z budową, przebudową lub
remontem drogi (jeĪeli roboty bĊdą realizowane przed upáywem 4 lat od dnia wydania
decyzji lokalizacyjnej, koszty ponosi zarządca drogi, a po upáywie tego terminu wáaĞciciel infrastruktury telekomunikacyjnej);
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3) zmiana zasad udostĊpniania przez zarządcĊ drogi kanaáów technologicznych oraz okreĞlania
opáat za dostĊp do nich (kanaáy technologiczne bĊdą udostĊpniane w drodze decyzji
administracyjnej, a nie jak dotychczas w drodze umowy dzierĪawy lub najmu).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 520 z póĨn. zm.) gáówne zmiany dotyczą:
1) modyfikacji definicji pojĊcia „sieci uzbrojenia terenu” polegającej na usuniĊciu
z zakresu tego pojĊcia parkingów,
2) doprecyzowania rodzaju map, na których moĪe byü sporządzony plan sytuacyjny
z przedstawieniem proponowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
3) usprawnienia narad koordynacyjnych organizowanych przez starostĊ,
4) zmiany wysokoĞci opáat za udostĊpnienie materiaáów z zasobów geodezyjnych
i kartograficznych.
CzĊĞü przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. wejdzie w Īycie z dniem
1 stycznia 2017 r.
1.07.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych Ĩródáach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925).
Ustawa dokonuje istotnych zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych Ĩródáach energii (Dz.U. poz. 478 z póĨn. zm.), które dotyczą zasad
wytwarzania energii elektrycznej z OZE za pomocą mikroinstalacji. Nowe przepisy
nakáadają wymóg wytworzenia energii z takich instalacji wyáącznie na zaspokajanie
wáasnych potrzeb, a nie na osiąganie zysków. W związku z tym do ustawy zostaáo
wprowadzone pojĊcie „prosument” - odbiorca koĔcowy dokonujący zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energiĊ elektryczną
wyáącznie z odnawialnych Ĩródeá energii w mikroinstalacji w celu jej zuĪycia na potrzeby
wáasne, niezwiązane z wykonywaną dziaáalnoĞcią gospodarczą. JednoczeĞnie
zrezygnowano z dotychczasowego systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla
prosumentów, zastĊpując go tzw. systemem opustowym, który polega na tym, Īe
prosument bĊdzie mógá rozliczyü róĪnicĊ miĊdzy energią wytworzoną i pobraną.
Nowelizacja zmienia ponadto przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE
oraz regulacje w sprawie biomasy. Dodano do ustawy definicje „hybrydowa instalacja
OZE”, „biomasa lokalna”, „drewno energetyczne”, zmodyfikowano definicjĊ „instalacje
OZE” oraz wprowadzono instytucjĊ „klastra energii”.
1.07.2016 weszáa w Īycie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie udostĊpniania kanaáu technologicznego przez
zarządców dróg publicznych oraz wysokoĞci stawek opáat za udostĊpnienie 1 mb
kanaáu technologicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 957).
Rozporządzenie wypeánia delegacjĊ ustawową zawartą w art. 39 ust. 7k ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z póĨn. zm.)
znowelizowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
usáug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 903), która stanowi, Īe zarządca drogi udostĊpnia kanaáy technologiczne w trybie
decyzji administracyjnej oraz zmienia zasady dotyczące okreĞlania opáat za dostĊp do
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nich. Niniejsze rozporządzenie zawiera wzór wniosku o udostĊpnienie kanaáu
technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz okreĞla rodzaje dokumentów,
które muszą byü doáączone do tego wniosku. Ponadto okreĞla wysokoĞü stawek opáat za
udostĊpnienie 1 m.b. kanaáu technologicznego oraz sposób obliczania opáaty za
czĊĞciowe udostĊpnienie kanaáu technologicznego.
9.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja
2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeĔ
technicznych lub urządzeĔ podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni
jądrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 909).
Rozporządzenie okreĞla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie
projektowania, materiaáów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub
modernizacji, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji, likwidacji dla urządzeĔ
technicznych lub urządzeĔ podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.
15.07.2016 zostaáo ogáoszone Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
16.07.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961).
Ustawa okreĞla warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych o mocy
wiĊkszej 40 kW (nie dotyczy wiĊc mikroinstalacji). Lokalizacja takiej elektrowni
wiatrowej bĊdzie mogáa nastąpiü wyáącznie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ustawa ustala wymaganą odlegáoĞü miĊdzy
elektrownią wiatrową a zabudową mieszkaniową oraz obszarami szczególnie cennymi
przyrodniczo. OdlegáoĞü musi byü równa lub wiĊksza od dziesiĊciokrotnoĞci wysokoĞci
elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyĪszego punktu budowli,
wliczając elementy techniczne, w szczególnoĞci wirnik wraz z áopatami (caákowita
wysokoĞü elektrowni wiatrowej). Zachowanie powyĪszej odlegáoĞci nie bĊdzie natomiast
wymagane przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montaĪu lub
odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w której skáad
wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Przedmiotowa ustawa nowelizuje jednoczeĞnie przepisy niektórych obowiązujących
ustaw. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)
wykreĞlony zostaá przepis wprowadzający podziaá elektrowni wiatrowej na czĊĞü budowlaną
i niebudowlaną (zmiana art. 3 pkt 3 ustawy zawierającego definicjĊ budowli). Przyznano
wojewodzie jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej kompetencje do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowĊ elektrowni wiatrowej (dodanie pkt 5b w art. 82 ust. 3 ustawy).
Ponadto wskazano, Īe elektrownia wiatrowa zaliczana jest do kategorii XXIX obiektów
budowlanych, co oznacza, Īe wymaga uzyskania pozwolenia na uĪytkowanie.
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W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z póĨn. zm.) wprowadzono przepis
dotyczący lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy nie wiĊkszej niĪ moc mikroinstalacji
(dodanie ust. 4 w art. 15 ustawy). Plan miejscowy przewidujący moĪliwoĞü lokalizacji
budynków bĊdzie mógá zezwalaü na lokalizacjĊ takich budowli równieĪ w przypadku
innego przeznaczenia terenu niĪ produkcyjne, chyba Īe ustalenia planu miejscowego bĊdą
zakazywaü lokalizacji takich urządzeĔ. Oznacza to, Īe lokalizacja mikroinstalacji bĊdzie
moĪliwa takĪe na terenach zabudowy mieszkaniowej lub terenach rolniczych. Z kolei
w ustawie z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego
ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaáywania na
Ğrodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z póĨn. zm.) dodano przepis stanowiący, Īe
w przypadku elektrowni wiatrowych organem wáaĞciwym do wydania decyzji
o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony Ğrodowiska.
20.07.2016 ogáoszono Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaáania Īywioáu.
28.07.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówieĔ publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1020).
Ustawa ma na celu wdroĪenie do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw
unijnych dotyczących zamówieĔ publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE. Do najwaĪniejszych zmian dokonanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówieĔ publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póĨn. zm.) naleĪą:
- obowiązek komunikacji drogą elektroniczną miĊdzy zamawiającym a wykonawcą
(obowiązek ten wejdzie w Īycie od 2017 i 2018 r., w zaleĪnoĞci od statusu zamawiającego);
- obowiązek powoáania zespoáu osób w przypadku udzielenia zamówienia publicznego
na roboty budowlane lub usáugi, którego wartoĞü jest równa lub przekracza wyraĪoną
w záotych równowartoĞü 1.000.000 euro, którego zadaniem bĊdzie nadzór nad
realizacją zamówienia;
- doprecyzowanie sposobu obliczania wartoĞci zamówienia na roboty budowane przez
wskazanie, Īe przy obliczaniu wartoĞci takiego zamówienia uwzglĊdnia siĊ takĪe
wartoĞü dostaw i usáug oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy,
jeĪeli są one niezbĊdne do wykonania tych robót budowlanych;
- zmniejszenie formalnoĞci na etapie postĊpowania o udzielenie zamówienia przez
wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) bĊdącego
formalnym oĞwiadczeniem wykonawcy stwierdzającym, Īe speánia on warunki przetargowe
(dopiero po ocenieniu oferty jako najkorzystniejszej zamawiający bĊdzie wzywaá do záoĪenia
dokumentów potwierdzających deklarowane w JEDZ oĞwiadczenia);
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wprowadzenie tzw. procedury odwróconej polegającej na tym, Īe zamawiający moĪe,
w postĊpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw
dokonaü oceny ofert, a nastĊpnie zbadaü, czy wykonawca, którego oferta zostaáa
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speánia warunki
udziaáu w postĊpowaniu, jeĪeli taka moĪliwoĞü zostaáa przewidziana w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w ogáoszeniu o zamówieniu;
wprowadzenie nowych rozwiązaĔ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w przypadku zamówieĔ na roboty budowlane obowiązek okreĞlenia przez
zamawiającego wymaganych cech materiaáu, produktu lub usáugi, odpowiadających
przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego;
obowiązek okreĞlenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
w przypadku zamówieĔ na usáugi lub roboty budowlane, wymagania zatrudnienia
przez wykonawcĊ lub podwykonawcĊ osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynnoĞci w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracĊ, jeĪeli wykonanie tych czynnoĞci polega na wykonywaniu pracy w sposób
okreĞlony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
moĪliwoĞü podzielenia zamówienia na czĊĞci;
zmiana terminów skáadania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym;
wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówieĔ publicznych, tj. partnerstwa
innowacyjnego, sáuĪącego opracowaniu innowacyjnego produktu, usáug lub robót
budowlanych niedostĊpnych na rynku oraz sprzedaĪy tych produktów, usáug lub robót
budowlanych;
moĪliwoĞü zlecania przez zamawiającego zamówieĔ z wolnej rĊki podmiotom sobie
podlegáym - tzw. zamówienia in-house;
nowe regulacje w zakresie kryteriów oceny ofert - kryteriami oceny ofert są cena lub
koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące siĊ do przedmiotu zamówienia, tj.
kryteria jakoĞciowe, spoáeczne, Ğrodowiskowe i innowacyjne;
wprowadzenie nowego rozwiązania, zgodnie z którym zamawiający z sektora
finansów publicznych oraz ich związki mogą zastosowaü kryterium ceny jako jedyne
kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeĪeli okreĞlą
w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakoĞciowe odnoszące siĊ do wszystkich
istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaĪą w zaáączniku do protokoáu,
w jaki sposób zostaáy uwzglĊdnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu
Īycia przedmiotu zamówienia;
nowe bardziej elastyczne zasady dokonywania zmian w umowie o udzielenie
zamówienia publicznego - okreĞlenie okolicznoĞci stanowiących podstawĊ
aneksowania umów;
zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z postĊpowania - podziaá na obligatoryjne i
fakultatywne
podstawy
wykluczenia
oraz
wprowadzenie
instytucji
„samooczyszczenia” (tzw. self-cleaning) polegającej na tym, Īe pomimo wystąpienia
podstawy do wykluczenia z postĊpowania wykonawca nie podlega wykluczeniu,
jeĪeli przedstawi dowody potwierdzające jego rzetelnoĞü.
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28.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125).
Rozporządzenie zastĊpuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.
poz. 1372). Wydanie niniejszego rozporządzenia spowodowane jest zmianą upowaĪnienia
ustawowego zawartego w znowelizowanej ustawie- Prawo zamówieĔ publicznych
odwoáującego siĊ do nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówieĔ publicznych.
Nowe rozporządzenie nie wprowadza jednak zmian w zakresie wykazu robót
budowlanych w stosunku do uchylonego rozporządzenia.
28.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moĪe Īądaü zamawiający od
wykonawcy w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
Rozporządzenie zastĊpuje dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moĪe Īądaü zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
byü skáadane (Dz.U. poz. 231). Nowe rozporządzenie zawiera katalog dokumentów,
jakich moĪe Īądaü zamawiający od wykonawcy w postĊpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, okres ich waĪnoĞci oraz formy, w jakich dokumenty te mogą
byü skáadane. Rodzaje dokumentów odpowiadają wymaganiom okreĞlonym w przepisach
znowelizowanej ustawy - Prawo zamówieĔ publicznych.
28.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie wzorów ogáoszeĔ zamieszczanych w Biuletynie ZamówieĔ
Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1127).
Rozporządzenie okreĞla wzory ogáoszeĔ zamieszczanych w Biuletynie ZamówieĔ
Publicznych z uwzglĊdnieniem zmian dokonanych w znowelizowanej ustawie - Prawo
zamówieĔ publicznych. Straciáo moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogáoszeĔ zamieszczanych w Biuletynie ZamówieĔ
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1481).
28.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokoáu postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).
Wydanie rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy - Prawo zamówieĔ
publicznych. Rozporządzenie okreĞla wzór protokoáu postĊpowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole,
w zaleĪnoĞci od zastosowanego trybu postĊpowania o udzielenie zamówienia
publicznego. W myĞl nowych przepisów protokóá postĊpowania i zaáączniki do niego
bĊdą przekazywane przy uĪyciu Ğrodków komunikacji elektronicznej. Straciáo moc
dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 paĨdziernika
2010 r. w sprawie protokoáu postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.
poz. 1458).
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30.07.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu
rewitalizacji w czĊĞci tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleĔ
miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1032).
Rozporządzenie dotyczy miejscowego planu rewitalizacji bĊdącego szczególną
formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego dla obszaru
rewitalizacji, przewidzianego ustawą z dnia 9 paĨdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.
poz. 1777). OkreĞla ono zakres ustaleĔ czĊĞci tekstowej projektu miejscowego planu
rewitalizacji oraz graficzną formĊ zobrazowania stanu docelowego przemian obszarów
zdegradowanych. Zgodnie ze standardami okreĞlonymi w przepisach rozporządzenia plan
w czĊĞci tekstowej powinien obejmowaü:
- zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej
zabudowy z zabudową istniejącą;
- ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;
- szczegóáowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposaĪenia terenów
przestrzeni publicznych;
- zakazy i ograniczenia dotyczące dziaáalnoĞci handlowej lub usáugowej;
- okreĞlenie powierzchni sprzedaĪy obiektów handlowych, w tym obszarów
rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej
powierzchni sprzedaĪy i ich dopuszczalnej liczby;
- ustalenia dotyczące niezbĊdnej do wybudowania infrastruktury technicznej,
spoáecznej lub lokali - w przypadkach, o których mowa wart. 37i ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
17.08.2016 ogáoszono Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie okreĞlenia warunków udzielania zezwoleĔ na zajĊcie pasa drogowego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreĞlenia warunków udzielania zezwoleĔ na zajĊcie pasa drogowego.
29.08.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie opáat za usuniĊcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354).
Rozporządzenie okreĞla nowe stawki opáat za usuwanie drzew i krzewów. OkreĞla
ono stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zaleĪnoĞci od obwodu
pnia oraz od tempa przyrostu pnia na gruboĞü oraz wspóáczynniki róĪnicujące stawki
w zaleĪnoĞci od lokalizacji drzewa lub krzewu. Tym samym przestaáo obowiązywaü
rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 13 paĨdziernika 2004 r. w sprawie stawek dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. poz. 2306).
2.09.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165).
Ustawa ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu
ziemnego oraz wprowadzenie wiĊkszej przejrzystoĞci na rynku energetycznym. Ustawa
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nowelizacyjna w zasadniczej czĊĞci dotyczy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póĨn. zm.). Obejmuje takĪe inne ustawy,
w tym ustawĊ z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z póĨn. zm.), w której wprowadza wymóg uzyskania zgody ministra wáaĞciwego do
spraw energii w przypadku planowanej budowy lub rozbiórki gazociągu przesyáowego,
gazociągu o zasiĊgu krajowym lub jeĪeli budowa ta wynika z umów miĊdzynarodowych.
Wskazany minister moĪe natomiast wyraziü zgodĊ po uzyskaniu opinii szefa Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
9.09.2016 weszáo w Īycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartoĞci zamówieĔ oraz
konkursów, od których jest uzaleĪniony obowiązek przekazywania ogáoszeĔ
UrzĊdowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1386).
Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartoĞci zamówieĔ oraz konkursów, od których jest
uzaleĪniony obowiązek przekazywania ogáoszeĔ UrzĊdowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz.U. poz. 2263). Nowelizacja polega na objĊciu obowiązkiem przekazywania
UrzĊdowi Publikacji Unii Europejskiej ogáoszeĔ dotyczących zamówieĔ publicznych na
usáugi spoáeczne i inne szczególne usáugi, jeĪeli wartoĞü zamówieĔ jest równa lub
przekracza wyraĪoną w záotych równowartoĞü kwoty: 1) 750.000 euro - w przypadku
zamówieĔ innych niĪ zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronnoĞci
i bezpieczeĔstwa; 2) 1.000.000 euro - w przypadku zamówieĔ sektorowych. Zmiana
dostosowuje przepisy rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póĨn. zm.)
znowelizowanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieĔ
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
9.09.2016 zostaáo ogáoszone Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
16.09.2016 zostaáo ogáoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowĊ lub rozbiórkĊ, zgáoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oĞwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoĞcią na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowĊ lub
rozbiórkĊ (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).
Rozporządzenie okreĞla nowe wzory:
1) wniosku o pozwolenie na budowĊ lub rozbiórkĊ,
2) zgáoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
3) oĞwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoĞcią na cele
budowlane,
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4) informacji uzupeániającej do wniosku o pozwolenie na budowĊ lub rozbiórkĊ, zgáoszenia
budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oĞwiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoĞcią na cele budowlane,
5) decyzji o pozwoleniu na budowĊ lub rozbiórkĊ.
Rozporządzenie wejdzie w Īycie z dniem 17 grudnia 2016 r.
23.09.2016 zostaáo ogáoszone Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 wrzeĞnia 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1537).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych.
28.09.2016 zostaáo ogáoszone Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 wrzeĞnia 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych.
6.10.2016 zostaáo ogáoszone Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 wrzeĞnia 2016 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
14.10.2016 weszáa w Īycie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
uĪytku publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1573).
Ustawa przedáuĪa obowiązywanie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uĪytku publicznego (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2143 z póĨn. zm.). W myĞl nowelizacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
zakáadający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja ĩeglugi Powietrznej
moĪe záoĪyü wniosek do wáaĞciwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacjĊ inwestycji w zakresie lotniska uĪytku publicznego. Przed nowelizacją wniosek
taki moĪna byáo záoĪyü do dnia 31 grudnia 2015 r. Wedáug specustawy inwestycją w
zakresie lotniska uĪytku publicznego jest budowa, przebudowa lub rozbudowa lotniska
uĪytku publicznego lub urządzeĔ i obiektów do obsáugi ruchu lotniczego.
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CERTYFIKACJA
Nowe normy polskie
Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa
opublikowane w okresie od kwietnia do wrzeĞnia 2016 r.
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer referencyjny normy oraz tytuá
PN-EN 1026:2016-04 wersja angielska
Okna i drzwi - PrzepuszczalnoĞü powietrza Metoda badania
PN-EN 1027:2016-04 wersja angielska
Okna i drzwi - WodoszczelnoĞü - Metoda
badania
PN-EN 12209:2016-04 wersja angielska
Okucia budowlane - Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami - Wymagania i metody
badaĔ
PN-EN 12210:2016-05 wersja angielska
Okna i drzwi - OdpornoĞü na obciąĪenie
wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211:2016-04 wersja angielska
Okna i drzwi - OdpornoĞü na obciąĪenie
wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12608-1:2016-04 wersja angielska
Ksztaátowniki z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi - Klasyfikacja, wymagania i
metody badaĔ - CzĊĞü 1: Niepowlekane
ksztaátowniki z PVC-U o powierzchniach w
jasnych kolorach
PN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05 wersja
angielska Zasáony zewnĊtrzne i markizy Wymagania eksploatacyjne áącznie z
bezpieczeĔstwem
PN-EN ISO 6781-3:2016-04 wersja angielska
WáaĞciwoĞci uĪytkowe budynków - Detekcja
wad cieplnych i wilgotnoĞciowych w
budynkach metodą podczerwieni - CzĊĞü 3:
Kwalifikacje operatorów urządzeĔ,
analityków danych i piszących raporty
PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 wersja
angielska Cieplno-wilgotnoĞciowe
wáaĞciwoĞci uĪytkowe materiaáów i wyrobów
budowlanych - OkreĞlanie wspóáczynnika
absorpcji wody przez czĊĞciowe zanurzenie

Numer referencyjny
normy zastĊpowanej

Data
publikacji

PN-EN 1026:2001
wersja polska

2016-04-22

PN-EN 1027:2001
wersja polska

2016-04-22

PN-EN 12209:2005
wersja polska
PN-EN 12209:2005/AC:2006
wersja polska
PN-EN 12210:2001
wersja polska PN-EN
12210:2001/AC:2006
wersja polska

2016-04-22

2016-05-05

PN-EN 12211:2001
wersja polska

2016-04-22

PN-EN 12608:2004
wersja polska

2016-04-22

-

2016-05-06

-

2016-04-12

-

2016-06-01
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PN-EN 16578:2016-04 wersja angielska
10 Ceramiczne urządzenia sanitarne - Ocena
zrównowaĪonego rozwoju
PN-EN 14306:2016-04 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposaĪenia
11 budynków i instalacji przemysáowych Wyroby silikatowe (CS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 14307:2016-04 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposaĪenia
12 budynków i instalacji przemysáowych Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 14308:2016-04 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposaĪenia
budynków i instalacji przemysáowych 13
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 14313:2016-04 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposaĪenia
14 budynków i instalacji przemysáowych Wyroby z pianki polietylenowej (PEF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 15501:2016-04 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposaĪenia
budynków i instalacji przemysáowych 15
Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i
wermikulitu eksfoliowanego (EV)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 1793-5:2016-05 wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhaáasowe Metoda oznaczania wáaĞciwoĞci akustycznych
16 - CzĊĞü 5: WáaĞciwoĞci wewnĊtrzne WartoĞci odbicia dĨwiĊku w warunkach
bezpoĞredniego pola akustycznego w miejscu
zamontowania
PN-EN 12697-16:2016-05 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
17 badaĔ mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - CzĊĞü 16: ĝcieranie abrazyjne
okoákowanymi oponami
PN-EN 12697-35:2016-05 wersja angielska
18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
badaĔ - CzĊĞü 35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 338:2016-06 wersja angielska
19
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymaáoĞci
PN-EN 1052-2:2016-06 wersja angielska
20 Metody badaĔ murów - CzĊĞü 2: OkreĞlenie
wytrzymaáoĞci na zginanie

-

2016-04-22

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

2016-04-13

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

2016-04-13

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

2016-04-13

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

2016-04-13

PN-EN 15501:2013-10 **
wersja angielska

2016-04-13

-

2016-05-06

PN-EN 12697-16:2005
wersja angielska

2016-05-31

PN-EN 12697-35+A1:2008
wersja polska

2016-05-23

PN-EN 338:2011
wersja polska

2016-06-01

PN-EN 1052-2:2001
wersja polska

2016-06-01
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23

24

25

26

27

28

29

30
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PN-EN 13914-2:2016-06 wersja angielska
Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnĊtrznego i
wewnĊtrznego - CzĊĞü 2: Tynkowanie
wewnĊtrzne
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04
wersja polska Eurokod 6: Projektowanie
konstrukcji murowych - CzĊĞü 1-1: Reguáy
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych
PN-EN 1996-3:2010/Ap1:2016-05 wersja
polska Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych - CzĊĞü 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji
niezbrojonych
PN-EN ISO 16283-3:2016-04 wersja
angielska Akustyka - Pomiar terenowy
izolacyjnoĞci akustycznej w budynkach i
izolacyjnoĞci akustycznej elementów
budowlanych - CzĊĞü 3: IzolacyjnoĞü
akustyczna Ğciany zewnĊtrznej
PN-EN 16475-3:2016-06 wersja angielska
Kominy - Akcesoria - CzĊĞü 3: Regulatory
ciągu dziaáające samodzielnie, ze
wspomaganiem i mieszane - Wymagania i
metody badaĔ
PN-EN 13055:2016-07 wersja angielska
Kruszywa lekkie
PN-EN 14617-2:2016-07 wersja angielska
Konglomeraty kamienne - Metody badaĔ CzĊĞü 2: Oznaczanie wytrzymaáoĞci na
zginanie
PN-EN 14019:2016-07 wersja angielska
ĝciany osáonowe - OdpornoĞü na uderzenia –
Wymagania eksploatacyjne
PN-EN 16758:2016-07 wersja angielska
ĝciany osáonowe - Wyznaczanie
wytrzymaáoĞci poáączeĔ Ğcinanych - Metoda
badania i wymagania
PN-EN 13501-2:2016-07 wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków - CzĊĞü 2:
Klasyfikacja na podstawie wyników badaĔ
odpornoĞci ogniowej, z wyáączeniem
instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-4:2016-07 wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków - CzĊĞü 4:
Klasyfikacja na podstawie wyników badaĔ
odpornoĞci ogniowej elementów systemów
kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13914-2:2005
wersja angielska

2016-06-01

-

2016-04-21

-

2016-05-04

-

2016-04-18

-

2016-06-01

PN-EN 13055-1:2003*

2016-07-08

PN-EN 14617-2:2008

2016-07-08

PN-EN 14016:2006

2016-07-25

-

2016-07-22

PN-EN 13501-2+A1:2010

2016-07-25

PN-EN 13501-4+A1:2010

2016-07-25
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

PN-EN 13501-5:2016-07 wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków - CzĊĞü 5:
Klasyfikacja na podstawie wyników
oddziaáywania ognia zewnĊtrznego na dachy
PN-EN 196-1:2016-07 wersja angielska
Metody badania cementu - CzĊĞü 1:
Oznaczanie wytrzymaáoĞci
PN-EN 196-10:2016-07 wersja angielska
Metody badania cementu - CzĊĞü 10:
Oznaczanie w cemencie zawartoĞci chromu
(VI) rozpuszczalnego w wodzie
PN-EN 13108-1:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 2: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw (BBTM)
PN-EN 13108-3:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 3: Bardzo miĊkki asfalt
PN-EN 13108-4:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 4: Mieszanka HRA
PN-EN 13108-5:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-9:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 9: Beton asfaltowy do ultra cienkich
warstw (AUTL)
PN-EN 13108-20:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21:2016-07 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
- CzĊĞü 21: Zakáadowa kontrola produkcji
PN-EN 12039:2016-07 wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów OkreĞlanie przyczepnoĞci posypki

PN-EN 13501-5+A1:2010

2016-07-25

PN-EN 196-1:2006

2016-07-08

PN-EN 196-10:2008

2016-07-08

PN-EN 13108-1:2008*

2016-07-22

PN-EN 13108-2:2008*

2016-07-22

PN-EN 13108-3:2006*

2016-07-22

PN-EN 13108-4:2006*

2016-07-22

PN-EN 13108-5:2008*

2016-07-22

PN-EN 13108-6:2008*

2016-07-22

PN-EN 13108-7:2008*

2016-07-22

PN-EN 13108-8:2008

2016-07-22

2016-07-22

PN-EN 13108-20:2008

2016-07-22

PN-EN 13108-21:2008

2016-07-22

PN-EN 12039:2001

2016-07-25
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PN-EN 16737:2016-07 wersja angielska Drewno
47 konstrukcyjne - Wizualne sortowanie
wytrzymaáoĞciowe liĞciastego drewna egzotycznego
PN-EN 1504-8:2016-07 wersja angielska
Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych - Definicje,
48 wymagania, sterowanie jakoĞcią oraz ocena i
weryfikacja staáoĞci wáaĞciwoĞci uĪytkowych
- CzĊĞü 8: Sterowanie jakoĞcią oraz ocena i
weryfikacja staáoĞci wáaĞciwoĞci uĪytkowych
PN-EN 12897:2016-07 wersja angielska
Wodociągi - Specyfikacja ogrzewanych
49
poĞrednio, nieodpowietrzanych (zamkniĊtych)
pojemnoĞciowych podgrzewaczy wody
PN-EN 1253-3:2016-07 wersja angielska
50 Wpusty Ğciekowe w budynkach - CzĊĞü 3:
Ocena zgodnoĞci
PN-EN 124-1:2015-07/Ap1:2016-07 wersja
angielska ZwieĔczenia wpustów i studzienek
wáazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
51
koáowego - CzĊĞü 1: Klasyfikacja, ogólne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badaĔ i ocena zgodnoĞci
PN-EN 13119:2016-08 wersja angielska
52
ĝciany osáonowe - Terminologia
PN-EN 16361+A1:2016-08 wersja angielska
Drzwi z napĊdem - Norma wyrobu, wáaĞciwoĞci
53
eksploatacyjne - Drzwi, inne niĪ rozwierane,
przeznaczone do zainstalowania z napĊdem
PN-EN 14527:2016-08 wersja angielska
54
Brodziki natryskowe do uĪytku domowego
PN-EN 12488:2016-08 wersja angielska
Szkáo w budownictwie - Zalecenia dotyczące
55
szklenia - Zasady montaĪu oszkleĔ
pionowych i pochyáych
PN-EN 13165+A2:2016-08 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 56
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13166+A2:2016-08 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 57
Wyroby z pianki fenolowej (PF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 1794-3:2016-08 wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhaáasowe 58 Wymagania pozaakustyczne - CzĊĞü 3:
Reakcja na ogieĔ - PalnoĞü urządzeĔ
przeciwhaáasowych i klasyfikacja
PN-EN 14358:2016-08 wersja angielska
59 Konstrukcje drewniane - Obliczanie i
weryfikacja wartoĞci charakterystycznych
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-

2016-07-15

PN-EN 1504-8:2006
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PN-EN 16784:2016-08 wersja angielska
Konstrukcje drewniane - Metody badaĔ OkreĞlanie zachowania zabezpieczonych i
niezabezpieczonych áączników przy
dáugotrwaáym obciąĪeniu
PN-EN 1015-12:2016-08 wersja angielska
Metody badaĔ zapraw do murów - CzĊĞü 12:
OkreĞlenie przyczepnoĞci do podáoĪa
stwardniaáych zapraw do tynkowania
zewnĊtrznego i wewnĊtrznego
PN-EN 12467+A1:2016-08 wersja angielska
Páyty páaskie wáóknisto-cementowe WáaĞciwoĞci wyrobu i metody badaĔ
PN-EN 492+A1:2016-08 wersja angielska
Páytki wáóknisto-cementowe i elementy wyposaĪenia
- WáaĞciwoĞci wyrobu i metody badaĔ
PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08
wersja angielska Akustyka - Wyznaczanie i
stosowanie niepewnoĞci pomiarów w akustyce
budowlanej - CzĊĞü 1: IzolacyjnoĞü akustyczna
PN-EN 14411:2016-09 wersja angielska
Páytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
wáaĞciwoĞci, ocena i weryfikacja staáoĞci
wáaĞciwoĞci uĪytkowych i znakowanie
PN-EN 14179-1:2016-09 wersja angielska
Szkáo w budownictwie - Termicznie
wygrzewane hartowane bezpieczne szkáo
sodowo-wapniowo-krzemianowe - CzĊĞü 1:
Definicja i opis
PN-EN 12697-25:2016-09 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
badaĔ - CzĊĞü 25: Badanie cyklicznego
Ğciskania
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09 wersja
polska Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji
z betonu - CzĊĞü 1-2: Reguáy ogólne Projektowanie z uwagi na warunki poĪarowe
PN-EN ISO 16170:2016-09 wersja angielska
Metody badania w miejscu zainstalowania
systemów filtrów wysokoskutecznych w
obiektach przemysáowych
PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09 wersja
angielska Instalacje wodne grzewcze i
cháodzące páaszczyznowe - CzĊĞü 3:
Wymiarowanie
PN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09 wersja
angielska Instalacje wodne grzewcze i
cháodzące páaszczyznowe - CzĊĞü 4:
Instalowanie
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ARTYKUàY PROBLEMOWE
Procedury związane z utrzymaniem i remontami
zabytków nieruchomych
Wedáug Ustawy „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” budynek zabytkowy to
nieruchomoĞü bĊdąca dzieáem czáowieka, stanowiąca Ğwiadectwo minionej epoki bądĨ
zdarzenia, którego zachowanie leĪy w interesie spoáecznym ze wzglĊdu na posiadaną wartoĞü
historyczną, artystyczną lub naukową ([1] Art. 3). JuĪ na poziome przepisów prawnych
widzimy, Īe zachowanie obiektów zabytkowych leĪy w interesie spoáeczeĔstwa, stąd tak
waĪne jest podjĊcie tematu konserwacji i naprawy obiektów. Sama renowacja zabytków
stanowi bardzo szeroką dziedzinĊ w budownictwie, poniewaĪ zabytki róĪnią siĊ nie tylko
materiaáem, z którego zostaáy wykonane, ale takĪe róĪne są przyczyny ich degradacji i
miejsca, w których ona wystąpiáa. MoĪemy wyróĪniü zabytki w konstrukcji murowej
(ceglanej, kamiennej), szachulcowej (poáączenie muru i szkieletu drewnianego), drewnianej
oraz nawet betonowej i Īelbetowej. Doktrynalnym dokumentem o ochronie zabytków jest
Karta Wenecka z 1964 r. – MiĊdzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji
Zabytków i Miejsc Zabytkowych. Karta Wenecka jest kontynuacją uchwalonej w 1931 r.
Karty AteĔskiej. Dokument na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej ustanawia zasady konserwacji
i restauracji zabytków w trosce o dziedzictwo kulturowe dla przyszáych pokoleĔ. Zawiera
podstawowe definicje takie jak pojĊcie zabytku oraz konserwacja i restauracja zabytków.
Nakazuje ciągáoĞü godnego utrzymania zabytków z przeznaczeniem na uĪytkowanie w celach
spoáecznych. Zabrania samowolnych zmian wystroju wnĊtrz, wyburzania i przestawiania
Ğcian. Opisuje dozwolone zabiegi restauracyjne z uwzglĊdnieniem zastosowania
nowoczesnych (na tamte czasy) technik udokumentowanych i popartych danymi naukowymi.
W Karcie Weneckiej znajdujĊ siĊ zapis nakazujący tworzenia szczegóáowych dokumentacji
ilustrowanej szkicami z prac konserwatorskich i restauratorskich.
NadrzĊdnym Ĩródáem przepisów w Polsce stanowiących o ochronie zabytków,
opiece nad nimi oraz ich zabezpieczaniem i odnawianiem jest Ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póĨn.
zm.) [1]. Wszelkie czynnoĞci związane z konserwacją i ochroną zabytków muszą byü
wykonywane zgodnie z przepisami w niej zawartymi. Ustawa [1] jednoznacznie definiuje
oznaczenie podstawowych definicji:
1) zabytek – nieruchomoĞü lub rzecz ruchomą, ich czĊĞü lub zespoáy, bĊdące dzieáem
czáowieka lub związane z jego dziaáalnoĞcią i stanowiące Ğwiadectwo minionej epoki
bądĨ zdarzenia, których zachowanie leĪy w interesie spoáecznym ze wzglĊdu na
posiadaną wartoĞü historyczną, artystyczną lub naukową,
2) zabytek nieruchomy – nieruchomoĞü, jej czĊĞü lub zespóá nieruchomoĞci, o których mowa w pkt 1,
3) zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej czĊĞü lub zespóá rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1,
4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, bĊdący powierzchniową podziemną
lub podwodną pozostaáoĞcią egzystencji i dziaáalnoĞci czáowieka, záoĪoną
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z nawarstwieĔ kulturowych i znajdujących siĊ w nich wytworów bądĨ ich Ğladów albo
zabytek ruchomy, bĊdący tym wytworem,(…)
6) prace konserwatorskie – dziaáania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji
zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dziaáaĔ,
7) prace restauratorskie – dziaáania mające na celu wyeksponowanie wartoĞci
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeĪeli istnieje taka potrzeba,
uzupeánienie lub odtworzenie jego czĊĞci, oraz dokumentowanie tych dziaáaĔ,
8) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. (Art. 3.)
WyróĪnione zostaáy takĪe cztery podstawowe formy ochrony zabytków:
• wpis do rejestru zabytków,
• uznanie za pomnik historii,
• utworzenie parku kulturowego,
• ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjĊ inwestycji drogowej, decyzji
o ustaleniu linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacjĊ inwestycji
w zakresie lotniska uĪytku publicznego. (Art. 7).
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy (Art. 21.). Generalny Konserwator
Zabytków prowadzi krajową ewidencjĊ zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych
zabytków znajdujących siĊ w wojewódzkich ewidencjach zabytków. Wojewódzki
konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencjĊ zabytków w formie kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących siĊ na terenie województwa. Wáączenie karty
ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji
zabytków moĪe nastąpiü za zgodą wáaĞciciela tego zabytku. Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) prowadzi gminną ewidencjĊ zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy (Art. 22.).
Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka
organizacyjna, bĊdąca wáaĞcicielem bądĨ posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru
albo posiadająca taki zabytek w trwaáym zarządzie, moĪe ubiegaü siĊ o udzielenie
dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku (Art. 73.). Dotacja moĪe
byü udzielona przez ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego ze Ğrodków finansowych z czĊĞci budĪetu paĔstwa „Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego” lub wojewódzkiego konserwatora zabytków ze Ğrodków
finansowych z budĪetu paĔstwa w czĊĞci, której dysponentem jest wojewoda (Art. 74.).
Dotacja moĪe byü udzielona na dofinansowanie:
• nakáadów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które
zostaną przeprowadzone w roku záoĪenia przez wnioskodawcĊ wniosku o udzielenie
dotacji lub w roku nastĊpującym po roku záoĪenia tego wniosku,
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nakáadów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaáy przeprowadzone
w okresie trzech lat poprzedzających rok záoĪenia przez wnioskodawcĊ wniosku o
udzielenie dotacji. (Art. 76.)
Dotacja moĪe byü udzielona w wysokoĞci do 50% nakáadów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru (Art. 78. ust. 1.). JeĪeli zabytek, o którym mowa
w ust. 1, posiada wyjątkową wartoĞü historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia záoĪonych pod wzglĊdem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja moĪe byü udzielona w wysokoĞci do
100% nakáadów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót (Art. 78. ust. 2.)[2].
W przypadku, jeĪeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga
niezwáocznego podjĊcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja moĪe byü równieĪ udzielona do wysokoĞci 100% nakáadów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót (Art. 78. ust. 3.). Dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane moĪe obejmowaü nakáady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badaĔ konserwatorskich lub architektonicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnĊtrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizacjĊ konstrukcyjną czĊĞci skáadowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbĊdnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupeánienie tynków i okáadzin architektonicznych albo ich caákowite
odtworzenie, z uwzglĊdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynaleĪnoĞci zabytku, jeĪeli odtworzenie to nie
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleĪnoĞci,
11) odnowienie lub caákowite odtworzenie okien, w tym oĞcieĪnic i okiennic, zewnĊtrznych
odrzwi i drzwi, wiĊĨby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizacjĊ instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna czĊĞci skáadowe i przynaleĪnoĞci,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupeánianie narysów ziemnych dzieá architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o wáasnych formach krajobrazowych,
15) dziaáania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego ukáadu parku lub ogrodu,
16) zakup materiaáów konserwatorskich i budowlanych, niezbĊdnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaĪ instalacji przeciwwáamaniowej oraz przeciwpoĪarowej
i odgromowej. (Art. 77.)
NieruchomoĞci zabytkowe z uwagi na ich ogromne znaczenie spoáeczne zostaáy
poddane szczególnej ochronie prawnej.
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Ustawa [1,3] okreĞla jakie prace i dziaáania wymagają pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków, są to:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru,
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
3) prowadzenie badaĔ konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
4) prowadzenie badaĔ architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
5) prowadzenie badaĔ archeologicznych,
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) trwaáe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnĊtrza, w którym zabytek ten siĊ znajduje,
8) dokonywanie podziaáu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeĔ technicznych, tablic,
reklam oraz napisów, z zastrzeĪeniem art. 12 ust. 1,
11) podejmowanie innych dziaáaĔ, które mogáyby prowadziü do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. (Art. 35. ust. 1.)
Bardzo waĪną kwestią jest fakt, Īe uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków na podjĊcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowĊ albo zgáoszenia, w
przypadkach okreĞlonych przepisami Prawa budowlanego (Art. 35. ust. 8.). Konieczne
jest wiĊc wykonanie projektu budowlanego. Aktualnie do wykonania takiego projektu nie
są niestety wymagane specjalne uprawnienia związane z konserwacją zabytków,
wystarczą uprawnienia budowlane i przynaleĪnoĞü do Izby InĪynierów Budownictwa.
Projekt naleĪy záoĪyü w 5 egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, do odpowiedniego urzĊdu np. Starostwa
Powiatowego. Po uprawomocnieniu pozytywnej decyzji moĪna przystąpiü do prac
remontowo-budowlanych. Warto podkreĞliü, Īe niezajĊcie stanowiska przez organy do
których wnioskuje siĊ o pozwolenie na budowĊ w ciągu 30 dni jest równoznaczne z
pozwoleniem. Samo pozwolenie ma okreĞlony termin waĪnoĞci, czyli czas, w którym
mają byü wykonane roboty. MoĪe siĊ zdarzyü, Īe wojewódzki konserwator zabytków
bĊdzie obecny przy dokonywaniu odbioru prac. ChĊü udziaáu musi byü zapisana w
wydanym pozwoleniu.
Wojewódzki konserwator zabytków moĪe uzaleĪniü wydanie pozwolenia na
podejmowanie dziaáaĔ, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na
koszt wnioskodawcy, niezbĊdnych badaĔ konserwatorskich, architektonicznych lub
archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badaĔ jest przekazywany nieodpáatnie
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków (Art. 35. ust. 4.). Pozwolenia, o których
mowa w ust. 1, mogą okreĞlaü warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (Art. 35. ust. 3.). Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje siĊ na wniosek
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuá prawny do korzystania
z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa wáasnoĞci, uĪytkowania
wieczystego, trwaáego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego (Art. 35. ust. 5.).

56

Informator Budowlany 2/2016

Rozbiórka zarejestrowanego zabytku nieruchomego moĪliwa jest po uzyskaniu decyzji o
wykreĞleniu zabytku z rejestru zabytków. Decyzja ta jest wydawana przez Generalnego
Konserwatora Zabytków. Podstawą do uzyskania decyzji jest stan obiektu – zniszczenie
w stopniu powodującym utratĊ jego wartoĞci historycznej, artystycznej lub naukowej albo
którego wartoĞü bĊdąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zostaáa
potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych (Art. 13. ust. 1.). W celu dokonania rozbiórki
naleĪy uzyskaü pozwolenie na rozbiórkĊ w odpowiednim urzĊdzie przedstawiając projekt
rozbiórki wykonany przez osobĊ uprawnioną do wykonywania tego typu projektów.
Wykonując prace budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru naleĪy mieü na
uwadze, aby kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego mieli uprawnienia
budowlane przyznawane wg prawa budowlanego i minimum dwuletnie doĞwiadczenie
przy podobnych pracach przeprowadzanych na zabytkach nieruchomych.
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Ceny robót budowlanych w III kwartale 2016 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 Ğcian w budynkach mają charakter Ğrednich dla
kraju i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiĊbiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 15,01 zá/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) – 66%
Materiaáy M – pozycja ta zawiera koszt materiaáów i narzut kosztów zakupu materiaáów
SprzĊt S – koszt uĪycia sprzĊtu áącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
ĝciany Īelbetowe z betonu, zwykáego B-20
o wysokoĞci do 6,0 m i gruboĞci:
24 cm
30 cm
ĝciany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków ceramicznych typu MAX/220 na
zaprawie cem.-wap. M-4, o gruboĞci
19 cm
29 cm
39 cm
ĝciany budynków wielokondygnacyjnych
z bloczków YTONG, o gruboĞci:
20 cm
24 cm
30 cm
36,5 cm
ĝciany budynków wielokondygnacyjnych
systemu H+H z bloczków odm. TLMA o
powierzchni gáadkiej, o gruboĞci:
240 mm
360 mm
ĝciany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków ceramicznych POROTHERM
P+W (pióro i wpust), o gruboĞci:
25 cm
30 cm
38 cm
ĝciany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków keramzytobetonowych murowane
na spoiny poziome i pionowe, o gruboĞci:
24 cm
36,5 cm

j.m.

R

M

S

Kp+Z

Cena

m2
m2

67,24
72,64

95,96
112,10

18,77
20,27

72,49
78,31

254,46
283,32

m2
m2
m2

24,02
30,02
37,22

44,58
68,14
102,88

2,48
3,96
5,08

22,33
28,64
35,64

93,41
130,76
180,82

m2
m2
m2
m2

21,91
24,02
27,17
30,32

62,50
74,89
99,58
127,28

1,98
2,48
2,97
3,47

20,13
22,33
25,39
28,47

106,52
123,72
155,11
189,54

m2
m2

13,51
17,11

62,14
95,79

2,14
3,03

13,20
16,98

91,00
132,92

m2
m2
m2

19,51
23,72
27,32

65,46
75,89
104,98

2,48
2,97
3,47

18,52
22,49
25,94

105,97
125,07
161,71

m2
m2

15,01
20,86

85,11
168,95

1,58
2,37

13,98
19,57

115,68
211,75

Opracowaáa: inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiaáów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów Budownictwa
Temat kursu:
Kominy, kominki, przewody áączące je ze sobą. Przepisy prawne, warunki
techniczne, bhp, ppoĪ.
Inteligentne okáadziny Ğcian zewnĊtrznych.
- PoznaĔ 26-01-2017 r. godz. 16:00 – 19:10
Temat kursu:
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – aktualne problemy prawne.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – sporządzanie umów na projektowanie,
nadzór inwestorski i kierowanie budową.
- Gniezno 9-02-2017 r. godz. 11:00 – 14:10
- Konin 16-02-2017 r. godz. 16:00 – 19:10
- Kalisz 23-02-2017 r. godz. 16:00 – 19:10
- PoznaĔ 16-03-2017 r. godz. 16:00 – 19:10
- Piáa 23-03-2017 r.
godz. 16:00 – 19:10

Kurs przygotowawczy
do egzaminu na uprawnienia budowlane
Kurs obejmuje 48 godzin wykáadowych i jest przeznaczony dla osób
zamierzających przystąpiü do egzaminu organizowanego przez Wielkopolską OkrĊgową
IzbĊ InĪynierów Budownictwa w sesji wiosennej 2017 r. w specjalnoĞciach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- mostowej,
- inĪynieryjnej hydrotechnicznej,
- kolejowej,
- telekomunikacyjnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeĔ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeĔ elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Termin: 11-13 i 25-27 kwietnia 2017 roku (6 dni)
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Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19
(za Operą)
Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.500 zá brutto
NaleĪnoĞü naleĪy wpáaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ, ul.
Wieniawskiego 5/9, pok. 318 lub 320, pon.- pt. w godz. 7.30-13.30) lub na konto: BZ
WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs
przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”)
Zgáoszenia i wpáaty: do dnia 3 kwietnia 2017 roku

2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąü pracĊ w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, bądĨ teĪ chcących podnieĞü kwalifikacje zawodowe,
przyswoiü sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz
usystematyzowaü posiadane wiadomoĞci. Program kursu przygotowano pod kątem
zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz
preferowanymi przez Ğrodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz
zajĊü teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji
ofertowych róĪnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach
publicznych.
I STOPIEē - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 20-22 i 27-29 marca 2017 r. (6 dni)
Czas trwania szkolenia: zajĊcia odbywają siĊ przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala wykáadowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego
43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy
zostaną poinformowani przed rozpoczĊciem szkolenia)
Koszt kursu: 800zá brutto
Zgáoszenia i wpáaty
NaleĪnoĞü naleĪy wpáaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania I stopieĔ”).
II STOPIEē - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 24-27 kwietnia 2017 r. (4 dni)
Czas trwania szkolenia: zajĊcia odbywają siĊ przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul.
Stablewskiego 43
Koszt kursu: 850zá brutto
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Zgáoszenia i wpáaty
NaleĪnoĞü naleĪy wpáaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania II stopieĔ”).

