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Szanowni Pa stwo

Od kilku miesi cy trwaj  protesty i dyskusje w rodowisku budowlanym, zwi zane  

z projektem deregulacji zawodów budowlanych, zawodów zaufania publicznego. 

Zg oszone zastrze enia i uwagi do komisji kodyfikacyjnej nie s  uwzgl dniane, czego 

dowodem jest m.in. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r.  

w sprawie zawodów regulowanych gdzie jest in ynier budownictwa. Jednak niezale nie

od tego czekamy na pozytywne odniesienie si  do zmian legislacyjnych, aby rok  

2014 by  dla in ynierów budownictwa bardziej optymistyczny, czego wszyscy 

oczekujemy. 

Jak ju  informowali my w poprzednim Informatorze Budowlanym, od pocz tku tego 

roku obowi zuj  nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie, które b d  zaostrzane w aspekcie wspó czynnika ciep a w przegrodach 

( ciany, stropy, dachy, okna, itp.). Jest to Rozporz dzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

Na potrzeby naszych Czytelników zamieszczamy wszystkie aktualne akty prawne: 

ustawy, rozporz dzenia, uchwa y, jakie ukaza y si  w ostatnim okresie. Przypominamy 

równie  o Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o wyrobach budowlanych i o systemie 

zgodno ci.

Zamieszczamy artyku  o kszta towaniu powierzchni elewacji surowym betonem, 

jako funkcji dekoracyjnej alternatywnej – beton architektoniczny. 

Omawianie zada  zwi zanych z budownictwem energooszcz dnym jest w naszym 

Informatorze kontynuowana na bie co. Analizowanie systemów helioaktywnych  

w obiektach budowlanych przez przedstawicieli nauki z Politechniki Pozna skiej  

w artykule, który zamieszczamy, jest tego przyk adem. Równie  omówienie 

budownictwa pasywnego i przyk adowego domu pasywnego z keramzytu. 

W dziale STRZECHA podajemy tematyk  i przebieg zebra  Prezydium i Zarz du 

Oddzia u, o imprezach szkoleniowych oraz przypominamy o sk adzie w adz Oddzia u.

Zamieszczamy wspomnienia o naszych Kolegach i Kole ance, którzy od nas odeszli 

przedwcze nie: p. Grzegorzu S owku, Bogdanie Olejniczaku i Irenie Grzegulskiej. 

Na zako czenie nale y przypomnie , e w 2014 r. Polski Zwi zek In ynierów  

i Techników Budownictwa obchodzi Jubileusz 80-lecia. Uroczysto ci zwi zane  

z Jubileuszem przewidywane s  w II pó roczu 2014 r. 

Jerzy Gawroniak 
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Zakres dzia ania CUTOB-PZITB 

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

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

budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemys owego, 

nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 

maj tku, organizacji szkole  i wystaw itp.

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

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

s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

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

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

Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa 

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

organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i inne. 

Udost pniamy (do wgl du) czasopisma: Przegl d Budowlany, Materia y Budowlane, 

In ynieria i Budownictwo, In ynier Budownictwa, Izolacje, Instrukcje ITB oraz roczniki 

Sekocenbud. 

Oferta us ug CUTOB-PZITB 

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

budowlanych 

- okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji wed ug wymogów prawa 

budowlanego 

- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 

- prowadzenie nadzorów inwestorskich 

- badania geologiczne gruntów 

- wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia 

- sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 

- sporz dzanie audytów energetycznych 

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

katalogów, instrukcji itp. 

- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 

- organizowanie szkole , kursów, konferencji 

- organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane 

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

PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm us ug. 

Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów. 
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REKOMENDACJA 
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników  

Budownictwa - Oddzia  w Poznaniu 

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

Wielkopolski opini  organizacji zaufania spo ecznego w sprawach budownictwa. 

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

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

sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dzia alno ci, który przeprowadzaj  rzeczoznawcy z dziedziny 

techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, 

Zarz d Oddzia u PZITB w Poznaniu udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji. 

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

uproszczonej procedurze. 

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

uzyska y i wysoko j  sobie ceni . Jest ona wa nym atutem w przetargach o roboty budowlane. 

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

Nieprzed u onych rekomendacji nie publikujemy. 

FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 

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

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

Dzia alno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-

ksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego  

i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 

2. AQUAPOL POLSKA CPV 

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

UWAGA! Wszystkim pozosta ym firmom termin wa no ci rekomendacji min ;

proponujemy wyst pi  o przed u enie

Ekspozycja na Sta ej Wystawie Budownictwa  

w Domu Technika w Poznaniu 

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

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

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

i konferencjach organizowanych w Domu Technika. 

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

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

firmy i oferowanych przez ni  wyrobów lub us ug.

Wystawa znajduje si  pod opiek  pracowników O rodka Informacji Technicznej 

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

potrzeb, szerszych informacji. 

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

w XVI Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz 

XII Konferencji Naukowej 

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 

organizowanej przez CUTOB-PZITB Pozna

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

W dniach od 18 do 20 wrze nia 2014 roku odb d  si  w COS OPO Bukowina 

Wa cz, XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XII Konferencja Naukowa 

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

Roberta Dziwi skiego - G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Tradycj  poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspó organizowanej przy udziale 

Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa by a wymiana pogl dów

i do wiadcze  praktyków i naukowców na temat praktycznego stosowania przepisów prawa 

budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spo ecznej i organizacyjno-technicznej rewitalizacji 

obszarów zurbanizowanych w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej 

Europy. Sprostanie tak postawionemu celowi warsztatów i konferencji naukowej wymaga uczestni-

ctwa w niej przedstawicieli wiata nauki reprezentuj cych wiele dziedzin, takich jak: budownictwo, 

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

Wpisanie si  konferencji w powy sz  problematyk  o charakterze interdyscyplinarnego 

spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu i dzia aczy samorz dowych, wymaga 

zaproponowania ze strony organizatorów takich paneli dyskusyjnych jak: aktualne problemy 

stosowania prawa budowlanego z uwzgl dnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym  

i gospodark  przestrzenn . Wiod cym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego b dzie 

proces oddawania i przekazywania do u ytkowania obiektów budowlanych.  

Konferencja naukowa w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych po wi cona b dzie 

infrastrukturze technicznej, która jest niezb dna do prawid owego funkcjonowania gospodarki  

i spo ecze stwa. W obszarach zurbanizowanych funkcjonuj  budowle, urz dzenia techniczne, 

budynki u yteczno ci publicznej oraz instytucje us ugowe odpowiedzialne za ich stan techniczny. 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 podczas sesji wyjazdowej 

przedyskutujemy problemy techniczne utrzymania obiektów zabytkowych. 

Organizatorzy warsztatów i konferencji naukowej licz  na uczestnictwo Pa stwa,  

a szczególnie na udzia  cz onków PZITB, w naszej Konferencji, gdzie b dzie okazja do 

wymiany pogl dów naukowych, jak równie  podzielenie si  do wiadczeniami natury 

praktycznej, seniorów i m odej kadry technicznej PZITB. 

Organizatorzy zach caj  uczestników do zg aszania problemów do przedyskutowania 

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

w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB. Informacje  

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

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego mgr in . Zbigniew Augustyniak 

tel. kom. 602-118-472 
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STRZECHA

Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Posiedzenia Prezydium i Zarz du

pozna skiego Oddzia u PZITB 

W dniu 13 listopada 2013 r. odby o si  posiedzenie Prezydium Zarz du  

z nast puj cym programem: 

- informacja cz onków M odej Kadry PZITB z dzia a  w ramach projektu „Rozwój 

zawodowy M odej Kadry PZITB” ze szczególnym uwzgl dnieniem organizacji 

praktyk zawodowych, 

- informacja o wykonaniu bud etu na dzie  31.10.2013 r. wraz z przewidywaniem na 

koniec roku, 

- informacja dotycz ca przygotowa  do targów BUDMA 2014 w marcu 2014 r. oraz 

organizacji seminarium naukowo-technicznego dot. nowoczesnego budownictwa 

po czonego z obchodami 80-lecia PZITB, 

- informacja o realizacji planu pracy i aktualnych wynikach finansowych  

z dzia alno ci CUTOB-PZITB oraz prognozowanym wyniku na koniec 2013 r., 

- ustalenie terminów posiedze  Prezydium i Zarz du w 2014 r. 

W dniu 11 grudnia 2013 r. omówiono na posiedzeniu Prezydium Zarz du

sytuacj  finansow  Oddzia u na koniec listopada 2013 r. oraz wst pny projekt bud etu na 

2014 r. 

W dniu 11 grudnia 2013 r. zaraz po posiedzeniu Prezydium Zarz du odby o si

zebranie Zarz du Oddzia u z udzia em Przewodnicz cych Kó  i Komisji  

z nast puj cym programem: 

- informacja o realizacji bud etu za 11 m-cy 2013 r. i wst pny preliminarz na 2014 r., 

- zatwierdzenie terminów posiedze  Zarz du Oddzia u w 2014 r. zgodnie  

z proponowanymi terminami: 12.03, 11.06, 10.09, 10.12, 

- wr czenie legitymacji cz onkowskich, 

- przyj cie nowych cz onków oraz skre lenia cz onków,

- informacja o stanie ilo ciowym cz onków Oddzia u, p atno ci sk adek 

cz onkowskich, wykorzystania dotacji na dzia alno  kó  w 2013 r. oraz wst pna

propozycja wysoko ci dotacji na 2014 r., 

- informacja cz onków M odej Kadry PZITB o zje dzie w Gliwicach w dniach  

18-20.10.2013 r. oraz dzia a  w ramach projektu „Rozwój Zawodowy M odej 

Kadry PZITB” i organizacji praktyk zawodowych, 

- sprawy bie ce: BUDMA 2014; 80-lecie PZITB; posiedzenia ZG PZITB; Komitet 

Rzeczoznawców i Specjalizacji Zawodowej; Posiedzenie G ównej Komisji 

Odznacze .
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W dniu 15 stycznia 2014 r. odby o si  posiedzenie Prezydium Zarz du Oddzia u

z nast puj cym programem: 

- omówienie finansów Oddzia u z uwzgl dnieniem ca o ci przychodów i kosztów  

w 2013 r. i rozliczenie dotacji przeznaczonych na dzia alno  kó  w 2013 r., 

- ustalenie Planu Pracy Oddzia u na rok 2014. 

Dzia alno  szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjna 

Na prze omie roku 2013/2014 nie planowano wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych, 

bowiem koniec roku, jak i pocz tek nast pnego, by  okresem rozlicze  z bud etu 

Oddzia u i planowaniem dotacji dla kó  na rok 2014. Cz onkowie Kó  uczestnicz cy  

w comiesi cznych zebraniach, korzystali ze szkole  podczas odbywaj cych si  prelekcji 

w Ko ach. Cz onkowie PZITB, b d cy równie  cz onkami WOIIB mogli korzysta

z bezp atnych szkole  organizowanych dla cz onków Izby. 

Wspomnienie o Koledze dr in . Grzegorzu S owku

Dr in . Grzegorz S owek urodzi  si  03 marca 

1946 r. w Poznaniu. W 1964 r. podj  studia na 

Wydziale Budownictwa L dowego Politechniki 

Pozna skiej, które uko czy  w 1969 r. 

Dnia 01 grudnia 1969 r. rozpocz  prac  na 

Politechnice Pozna skiej w Zak adzie Konstrukcji 

Betonowych i Prefabrykacji Instytutu Technologii  

i Konstrukcji Budowlanych, pocz tkowo jako 

sta ysta, pó niej asystent a po obronie pracy 

doktorskiej w 1978 r. jako adiunkt. 

Odby  tak e sta  przemys owy w Pozna skim 

Przedsi biorstwie Budownictwa Przemys owego 

Nr 1. W okresie tym bra  czynny udzia  w pracach 

badawczych Zak adu nad zastosowaniem lekkich 

kruszyw do betonów konstrukcyjnych, do betonów 

nara onych na dzia anie podwy szonych 

temperatur a tak e nad przydatno ci  betonu 

drobnoziarnistego do konstrukcji elbetowych.  

Te zainteresowania znalaz y odbicie w pracy doktorskiej pt. „Parametry technologiczne  

i wytrzyma o ciowe autoklawizowanych betonów drobnoziarnistych”. 

By  cz onkiem zespo u Profesora Kaliksta Grabca pracuj cego nad usuwaniem 

skutków po arów i ocen  stanu technicznego elementów konstrukcji ocala ych po 

po arach w Zak adach Stomil w Poznaniu i Elana w Toruniu. 
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Realizowa  si  zarówno w pracach naukowych jak i naukowo - badawczych na rzecz 

przemys u.

By  autorem 169 publikacji, artyku ów i referatów zamieszczanych w krajowych  

i zagranicznych czasopismach i konferencjach. 

Tematyka prac dotyczy a g ównie: projektowania i realizacji konstrukcji elbetowych; 

p yt, konstrukcji szkieletowych, zbiorników na ciecze i materia y sypkie; zagadnie

materia owych z zakresu autoklawizowanego betonu drobnoziarnistego, trwa o ci konstrukcji 

pracuj cych w warunkach agresywnych, napraw konstrukcji elbetowych, w tym  

z zastosowaniem betonów natryskowych. Wykona  liczne ekspertyzy i opracowania naukowo-

techniczne dot. problematyki trwa o ciowej obiektów budowlanych. 

Zdobyte do wiadczenia zawodowe umo liwi y Mu uzyskanie w 1990 roku 

uprawnie  zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej. W roku 1998 G ówny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego mianowa  Go Rzeczoznawc  Budowlanym  

w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej. 

Od listopada 1977 r. by  cz onkiem Oddzia u Pozna skiego Polskiego Zwi zku 

In ynierów i Techników Budownictwa. W naszym Zwi zku pe ni  szereg 

odpowiedzialnych funkcji – m.in. wieloletni Przewodnicz cy Ko a Nr 4 PP, cz onek 

Zarz du Oddzia u Pozna skiego, Sekretarz Oddzia owego S du Kole e skiego, Sekretarz 

Oddzia owej Komisji Rzeczoznawstwa i Odznacze , przez kilka kadencji 

Przewodnicz cy Oddzia owej Komisji Konkursu im. prof. Romana Kozaka na najlepsze 

prace dyplomowe w technikach budowlanych. Za Swoje zaanga owanie spo eczne zosta

uhonorowany odznaczeniami stowarzyszeniowymi. 

Czynnie uczestniczy  w pracach Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa (cz onek Rady WOIIB, Sekretarz Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego  

i Szkole  WOIIB). 

Wieloletni dzia acz NSZZ „Solidarno ”, m.in. Przewodnicz cy Ko a przy Instytucie 

Konstrukcji Budowlanych Politechniki Pozna skiej. 

Zmar  07 grudnia 2013 r. Odszed  od nas nagle – nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel, 

Cz owiek skromny, yczliwy i wra liwy, z ogromnym poczuciem humoru. Ceniony 

naukowiec i ekspert budowlany, wieloletni nauczyciel akademicki, wychowawca wielu 

pokole  in ynierów. 

Ca e ycie zawodowe zwi zany z Wydzia em Budownictwa i In ynierii rodowiska 

Politechniki Pozna skiej.

Pozostanie na zawsze w naszej pami ci.

I.G.

Wspomnienie o Koledze Bogdanie Olejniczaku 

18 grudnia 2013 r. zmar  w Poznaniu po d ugiej i ci kiej chorobie nasz 

niezapomniany Kolega Bogdan Olejniczak, wieloletni, aktywny dzia acz Polskiego 

Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa Oddzia u Pozna skiego.
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Kol. Bogdan Olejniczak urodzi  si

12 kwietnia 1942 r. w Poznaniu. 

By  absolwentem Technikum 

Budowlanego Nr 1 w Poznaniu. 

Prac  zawodow  rozpocz  we 

wrze niu 1962 r. i przez ca e ycie 

zawodowe zwi zany by  z budo-

wnictwem. 

Cz onkiem PZITB zosta

w marcu 1965 r. 

Od 1966 r. do 1970 r. by

cz onkiem Komisji M odej Kadry 

PZITB, a pó niej cz onkiem  

i przewodnicz cym Oddzia owej 

Komisji Imprez i Kontaktów Zagranicznych. 

Dzia a  równie  w Komisji Konkursu im. prof. Romana Kozaka, która ocenia a prace 

dyplomowe uczniów rednich szkó  technicznych o profilu budowlanym z regionu 

Wielkopolski. W latach 2003 do 2008 r. by  cz onkiem Komisji Kszta cenia i Ochrony 

rodowiska przy Radzie Wojewódzkiej NOT w Poznaniu a od 2005 r. cz onkiem Rady 

FSNT – NOT w Poznaniu. 

Od 2002 r. by  cz onkiem Zarz du Oddzia u Pozna skiego PZITB, a trzy ostatnie 

kadencje Sekretarzem Zarz du Oddzia u.

W 1968 r. uzyska  uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami 

budowlanymi. Jako Przewodnicz cy Oddzia owej Komisji Imprez i Kontaktów 

Zagranicznych organizowa  liczne wyjazdy na budowy zagraniczne w celu poznania 

nowych systemów i technologii budowlanych. By  delegatem na 5. Zjazdów 

Sprawozdawczo – Wyborczych PZITB. Wspó organizowa  ogólnopolskie Sympozjum  

i Zjazd z okazji 60-lecia, które odby y si  w Poznaniu. Przez szereg lat by  inicjatorem  

i wspania ym organizatorem wyjazdów szkoleniowo-turystycznych dla cz onków naszego 

Oddzia u.

Za Swoje zaanga owanie w dzia alno ci zawodowej i spo ecznej zosta  wyró niony

wieloma odznaczeniami, ostatnio w 2012 r. Z ot  z Diamentem Honorow  Odznak

PZITB.

Po o y  ogromne zas ugi w tworzeniu Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów 

Budownictwa. By  cz onkiem Okr gowej Rady Wielkopolskiej Okr gowej Izby 

In ynierów Budownictwa w I kadencji, cz onkiem zespo u ds. procesów budowlanych, 

komisji ds. wspó pracy z Izb  Architektów, delegatem na zjazdy okr gowe WOIIB. 

Wielokrotnie udziela  szerokiej pomocy i wspiera  dzia ania samorz du zawodowego 

wielkopolskich in ynierów budownictwa. 

W roku 2011 z ogromnym zaanga owaniem podj  si  organizacji Stowarzyszenia 

Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. W adys awa Andersa RYBAKI 17  

w Zespole Szkó  Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu. 

By  pomys odawc , inicjatorem i za o ycielem tego Stowarzyszenia oraz jego 

Prezesem. y  ide  Stowarzyszenia, my la  perspektywicznie, przygotowywa  cz onków 
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Stowarzyszenia i ca  spo eczno  szkoln  do obchodów jubileuszu 100-lecia szko y

przypadaj cego na rok 2019. 

27 grudnia 2013 r. po egnali my naszego Koleg  i Przyjaciela na cmentarzu 

Junikowo w Poznaniu. 

I.G.

Wspomnienie o Kole ance Irenie Grzegulskiej 

6 lutego 2014 r. odesz a nagle z naszego grona wspania a Kole anka Irena Grzegulska. 

Dla wszystkich z którymi pracowa a, pozostanie w pami ci jako prawy cz owiek,

ofiarny pracownik, yczliwa i wra liwa osoba. Zako czy a swoj  zawodow  drog  jako 

sekretarz biura Oddzia u Pozna skiego Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników 

Budownictwa. 

Na r ce Przewodnicz cego ZO PZITB Pana Jerzego G adysiak serdeczne wyrazy 

wspó czucia z o y  Przewodnicz cy Rady WOIIB mgr in . Jerzy Stro ski, który 

stwierdzi , e „Jej aktywno  zawsze wspiera a dzia ania samorz du zawodowego 

wielkopolskich in ynierów i techników budownictwa”. 

Zawsze Irenko pozostaniesz w naszych sercach jako osoba u miechni ta i radosna. 
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W adze i Jednostki Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Zarz d Oddzia u:

1. Jerzy G adysiak - Przewodnicz cy Zarz du Oddzia u

2. Janina Ferenc - Wiceprzewodnicz ca Zarz du Oddzia u

3. Roman Napiera a - Wiceprzewodnicz cy Zarz du Oddzia u

4. El bieta Stanku - Skarbnik Zarz du Oddzia u

5. Bogdan Olejniczak - Sekretarz Zarz du Oddzia u (zm. 18.12.2013) 

6. Bernard Bartosik - Cz onek Zarz du Oddzia u

7. Jerzy Gawronia - Cz onek Zarz du Oddzia u

8. Ryszard Kahl - Cz onek Zarz du Oddzia u

9. Edmund Przyby owicz - Cz onek Zarz du Oddzia u

10. Grzegorz S owek - Cz onek Zarz du Oddzia u (zm. 07.12.2013) 

11. Wojciech Szygu a - Cz onek Zarz du Oddzia u

12. Maria wierczak - Cz onek Zarz du Oddzia u

13. Jan Wieczorkiewicz - Cz onek Zarz du Oddzia u

14. Tadeusz Wa kowiak - Cz onek Zarz du Oddzia u

Komisja Rewizyjna Oddzia u:

1. Aleksander Szymkowiak - Przewodnicz cy 

2. Daniel Pawlicki - Z-ca Przewodnicz cego 

3. Witold abno - Sekretarz (zm. 11.01.2013) 

4. Przemys aw Grzegorz Barczy ski - Cz onek

5. Maria Celi ska-Mys aw - Cz onek

S d Kole e ski Oddzia u:

1. Wies aw Buczkowski - Przewodnicz cy 

2. Andrzej Skarzy ski - Z-ca Przewodnicz cego 

3. Urszula Bartkowiak - Sekretarz 

4. Jerzy Tykoci ski - Cz onek

5. Jacek Wdowicki - Cz onek
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INFORMACJE M ODEJ KADRY PZITB 

Betony architektoniczne jako alternatywne elewacje 

Od momentu, kiedy surowy beton przesta  by  wykorzystywany jedynie jako 

materia  do kszta towania ustrojów konstrukcyjnych, a zacz  pe ni  równie  funkcj

dekoracyjn , w rodowisku budowlanym pojawi  si  termin beton architektoniczny.  

Beton architektoniczny, zwany równie  fasadowym czy licowym, jest specjalnie 

projektowanym betonem umo liwiaj cym uzyskanie elementu o estetycznej i wcze niej 

okre lonej powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu wymaga  dotycz cych jego 

trwa o ci i wytrzyma o ci. W Polsce, niestety, brak jest norm i przepisów budowlanych 

jednoznacznie definiuj cych beton licowy, dlatego w wielu przypadkach, architekci  

i projektanci sugeruj  si  zagranicznymi wytycznymi czy normami okre laj cymi zasady 

wykonywania elementów z tego materia u.

W zale no ci od metody uzyskiwania okre lonych powierzchni, rozró nia si  kilka 

odmian betonu architektonicznego, które zosta y przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Rodzaje betonów architektonicznych 

Kategoria betonu 

architektonicznego 
Sposób kszta towania betonu architektonicznego 

[1]
wg [1] wg [2] 

BA1 1 SB2 1 

BA 2 SB 2 

BA 3 SB 3 

kszta towanie powierzchni przed zabudowaniem 

(odzwierciedlenie deskowania) 

 SB 4 

kszta towanie powierzchni podczas wbudowywania 

mieszanki betonowej (eksponowanie kruszywa) 

kszta towanie (poddanie obróbce) powierzchni po 

rozformowaniu elementu 

BA
1
 - beton architektoniczny, SB

2
 - Sichtbeton 

Beton licowy, którego powierzchni  uzyskuje si  poprzez odzwierciedlenie formy, 

dodatkowo zosta  sklasyfikowany do czterech kategorii w Niemczech [2] lub trzech kategorii 

w Polsce [1]. Okre lenie kategorii zale y od tekstury, porowato ci, zabarwienia, potrzeby 

wykonania elementu próbnego czy rodzaju u ytego deskowania. Wszystkie te wytyczne 

zwi zane s  na ko cu z kosztem jaki generuje wykonanie okre lonej kategorii betonu. 

Beton architektoniczny wykorzystuje si , zarówno przy kszta towaniu elewacji 

budynków, jak równie  przy wykonywaniu podstawowych konstrukcji no nych w ich 

wn trzu, takich jak s upy, ciany czy belki. Cz sto zwi zane jest to z rygorystycznymi 

technologiami – technologiami, z którymi wi kszo  pracowników budowlanych nie 

mia o nigdy do czynienia. W rezultacie, w wielu przypadkach dochodzi do konfrontacji 
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wykonawców z autorami projektów, którzy inaczej wyobra aj  sobie efekty prac 

zwi zanych z tym materia em. 

Fot. 1. Elewacja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (archiwum prywatne) 

Opracowanie wykonano na podstawie in ynierskiej pracy dyplomowej p.t.: „Analiza 

zastosowania betonu architektonicznego w elementach konstrukcyjnych obiektu”. 

Promotor: dr in . Barbara Ksit 

ród a:

[1] Kuniczuk K. (2011), Beton architektoniczny – wytyczne techniczne wykonania, 

Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 97 s. 

[2] http://www.sichtbeton-forum.de/sichtbeton_klassen.php (dost p: 01.2014) 

in . Tomasz Sitek  

Dom pasywny z keramzytu 

Budownictwo pasywne jest jedn  z najbardziej zaawansowanych form budownictwa 

energooszcz dnego ciesz c  si  coraz wi ksz  popularno ci . Jest to efektem rosn cych 

cen za energi  oraz zmian w spo ecze stwie sprawiaj cych, i  coraz cz ciej stosujemy 

ród a odnawialne i coraz cz ciej staramy si  gospodarowa  energi  tak, by w jak 

najwi kszym stopniu j  oszcz dza . Budowa budynku pasywnego o bardzo niskim 

sezonowym zapotrzebowaniu na ciep o nieprzekraczaj cym 15 kWh/m
2
 staje si  z roku 

na rok coraz bardziej op acalna, ale nie jest to zadaniem atwym i wymaga bardzo du ej 

staranno ci wykonawców, zastosowania najwy szej jako ci materia ów budowlanych 

oraz systemów energetycznych.  

Aby spe ni  wymogi stawiane budynkom pasywnym, wspó czynnik przenikania 

ciep a przez przegrody U < 0,15 m
2
K/W, przy projektowaniu trzeba wybra  materia y

charakteryzuj ce si  jak najlepszymi parametrami termoizolacyjnymi. Przyk adem 

takiego materia u jest keramzyt, lekkie kruszywo budowlane u ywane do produkcji 
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lekkich betonów, zapraw ciep ochronnych, wyrobu pustaków ciennych i stropowych 

oraz innych elementów wielko- i drobnowymiarowych (prefabrykowane domy 

keramzytowe). Wyroby keramzytobetonowe charakteryzuj  si  wysokimi parametrami 

termoizolacji ( =0,205 W/mK) i termoregulacji, dobr  izolacyjno ci  akustyczn ,

odporno ci  na mróz i wilgo , wysok  ognioodporno ci , bardzo dobr

paroizolacyjno ci , a co za tym idzie odporno ci  biologiczn  uniemo liwiaj c  rozwój 

grzybów i ple ni.

Rys. 1. Wyroby keramzytobetonowe Optiroc [3] 

Rys. 2. Wizualizacja zaprojektowanego budynku 

Do termoizolacji cian zewn trznych wybrano p yty z pianki rezolowej firmy 

Kingspan o wspó czynniku przewodzenia ciep a  = 0,021 W/mK w obustronnej 

ok adzinie z w ókna szklanego przeznaczon  do termoizolacji cian w systemach typu 

BSO.  Przy zastosowaniu 20 cm pianki wspó czynnik przenikania U = 0,09 m2K/W. Do 

termoizolacji dachu wybrano piank  PUR nak adan  metod  natryskow . Pianka 

charakteryzuje si  niskim wspó czynnikiem przenikania ciep a  = 0,023 W/mK, jak 

równie  stanowi izolacj  akustyczn . Wykonanie natrysku daje mo liwo  pozbycia si

niechcianych nieszczelno ci poprzez dok adne wype nienie ka dej szczeliny, przy czym 

nie ulega zjawisku osuwania si /filcowania.
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W projekcie u yto oprogramowania komputerowego: ArCADia TERMO 4.4., AutoCAD 

2011, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014, Autodesk Revit 2014. 
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Budynki pasywne charakteryzuje bardzo niskie zapotrzebowania na ciep o, dlatego 

niezb dnym elementem ka dego budynku pasywnego, pozwalaj cym na znaczne 

ograniczenie strat ciep a, jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna. 

Najwa niejszym elementem instalacji wentylacyjnej jest wysokoefektywny rekuperator, 

w którym powietrzu nawiewanemu zostaje przekazana du a cz  ciep a odzyskana  

z powietrza wywiewanego. Rekuperator powinien charakteryzowa  si  wysok

sprawno ci  (powy ej 80%) i niskim zu yciem energii elektrycznej. Powietrze 

zewn trzne mo na doprowadza  do budynku poprzez gruntowy wymiennik ciep a,  

w którym jest podgrzewane zim  i ch odzone latem, poniewa  ju  na g boko ci 1,5 m 

znajduje si  powietrze o sta ej temperaturze ok. +8°C, co poprawia sprawno  odzysku 

ciep a i eliminuje konieczno  pracy energoch onnej nagrzewnicy wst pnej. 

Zlokalizowanie Polski w klimacie umiarkowanym ogranicza korzystanie z kolektorów 

s onecznych, a bardziej op acalne staje si  zamontowanie pompy ciep a jako bardzo 

efektywne wspomaganie systemu c.o. oraz c.w.u. Pompa ciep a wykorzystuje energi

ciepln , która utrzymuje si  w naturalnych pok adach np. w gruncie. 

Opracowanie wykonano na podstawie pracy dyplomowej in ynierskiej: „Projekt domu 

pasywnego z keramzytu”. Promotor: dr in . Barbara Ksit. 

ród a:

[1] www.ibp.com.pl 

[2] www.kingspaninsulation.pl 

[3] www.optirocblok.pl 

[4] www.pibp.pl/ 

[5] www.purterm.pl/piana_poliuretanowa.html 

Marta Mi tkiewska

Politechnika Pozna ska
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ARTYKU Y PROBLEMOWE 

Rozwój odnawialnych róde  energii 

Energetyka, nie tylko w Polsce, znajduje si  obecnie na rozdro u. Przez to, e do 

produkcji energii elektrycznej wykorzystuje przede wszystkim paliwa kopalne, jest 

jednym z g ównych róde  emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (21-22% 

wszystkich i a  30% CO2). Nie ma w tpliwo ci, e t  emisj  nale y ogranicza , nikt 

jednak tak do ko ca nie wie, w jaki sposób zrobi  to efektywnie. 

W pakiecie klimatycznym Komisja Europejska (KE) narzuci a krajom Wspólnoty 

nast puj ce warunki: ograniczenie do 2020 r. emisji dwutlenku w gla o 20%, 

zmniejszenie zu ycia energii o 20%, wzrost udzia u energii odnawialnej w ca kowitej 

produkcji energii równie  o 20%. Wydaje si , e naj atwiejszym sposobem realizacji 

pierwszego i trzeciego postulatu jest budowa nowych mocy wytwórczych w OZE, gdy

nie powoduj  one emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

W Europie najwi ksz  moc  w energetyce odnawialnej (Odnawialne ród a Energii 

- OZE) dysponuje energetyka wiatrowa, z kolei najwi ksz  obecnie dynamik  wzrostu 

cechuje si  fotowoltaika. Mo na st d wnosi , e w najbli szych latach te dwa rodzaje 

OZE b d  si  w Polsce rozwija  najszybciej. 

Z punktu widzenia Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) najwa niejszym 

parametrem ród a energii jest sta o  w czasie generowanej mocy, a przynajmniej jej 

przewidywalno . Pomijaj c sytuacje awaryjne, jedynie elektrownie cieplne (atomowe, 

w glowe, gazowe) generuj  sta  w czasie moc. T  zalet  charakteryzuj  si  tak e

elektrownie wodne, w których wprawdzie wyst puj  wahania, ale w skali pór roku i s

one du o wcze niej znane (prosta zale no : im bardziej nie na zima, tym wi ksza 

pewno  zasilania z elektrowni wodnej; natomiast d ugotrwa a susza powoduje 

oczywi cie du o mniejsz  generacj .) Tymczasem w przypadku OZE czas „wypadni cia” 

mocy dla elektrowni wiatrowej liczony jest w minutach, a dla fotowoltaiki w sekundach. 

Jaki p ynie st d wniosek? Taki, e w podstawowym zakresie Krajowy System 

Elektroenergetyczny (KSE) musi by  zasilany przez elektrownie systemowe – z definicji 

spalaj ce paliwa kopalne lub wykorzystuj ce uran (ten ostatni rodzaj energetyki akurat 

nie emituje CO2 – nie dysponujemy nim jednak w Polsce). 

PSE SA szacuje, e moc wytwórcza róde  OZE, któr  KSE jest w stanie 

bezpiecznie przyj , wynosi ok. 9.000 MW. Kluczowe jest tu s owo „bezpiecznie”. 

Podstawowym zadaniem operatora KSE jest zapewnienie bezpiecznej, czyli ci g ej,  

w granicy za o onych parametrów, pracy systemu energetycznego. O ile mo na sobie 

wyobrazi , i  klient zap aci wi cej za energi  elektryczn , która jest bardziej „zielona”,  

o tyle trudno sobie wyobrazi , e wyrazi on zgod  na okresowe wy czenia systemu 

spowodowane np. bezwietrzn  pogod  albo chmurami zasnuwaj cymi niebo. Aby nikt 

przed takim dylematem nie stan , konieczne jest podj cie okre lonych dzia a .
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Po pierwsze, konieczna jest rozbudowa KSE o dodatkowe linie zdolne przes a  moc 

pomi dzy po udniem a pó noc  kraju i odwrotnie. Na po udniu znajduje si  wi kszo

naszych elektrowni w glowych. Na pó nocy powstaje zdecydowana wi kszo  farm 

wiatrowych. St d mo liwo  zarówno przesy ania mocy na pó noc przy bezwietrznej 

pogodzie, jak i odwrotnie - przy du ej generacji wiatrowej. 

Po drugie, operator KSE musi mie  mo liwo  ograniczania generacji z OZE  

w przypadku zagro enia stabilno ci pracy systemu energetycznego. Jako e powodem 

ograniczenia by aby wy sza konieczno  – bezpiecze stwo KSE, dzia anie takie 

musia oby by  zwolnione z wszelkiej odpowiedzialno ci wobec producentów energii  

z OZE. 

Po trzecie, konieczne jest rozstrzygni cie, jakie z inwestycji OZE, które otrzyma y

ju  warunki przy czenia, b d  realizowane. Umo liwi to uwzgl dnienie w projektach 

rozbudowy systemu przesy owego i systemów dystrybucyjnych planowanych lokalizacji 

farm wiatrowych. 

Wygl da wi c na to, e klient korzystaj cy z sieci elektroenergetycznej, do której 

przy czane b d  OZE, b dzie musia  ponie  dodatkowe koszty: z jednej strony koszt 

dro szej – bo dotowanej – „zielonej” energii, z drugiej koszt rozbudowy systemu 

elektroenergetycznego. 

Wydaje si  jednak, i  wobec wymaga  KE nie mamy wyboru, i budowa kolejnych 

mocy w OZE jest po prostu konieczna. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne 

(zwana „ma ym trójpakiem”) wprowadzi a wiele u atwie  w tym zakresie, zw aszcza dla 

mikro róde  ( ród o o maksymalnej mocy 40 kW). Jest to m.in. mo liwo  produkcji 

energii elektrycznej przez ka dego z dotychczasowych odbiorców energii elektrycznej 

pod warunkiem, e moc zbudowanej instalacji OZE nie b dzie wy sza od 40 kW. 

Wystarczy w tym przypadku zg oszenie do OSD oraz odpowiednie przystosowanie 

uk adu pomiarowego i zabezpiecze , by taki klient by  nie tylko aktywnym konsumentem 

energii elektrycznej, ale sta  si  aktywnym prosumentem. Dodatkowym u atwieniem jest 

fakt, i  b dzie on móg  odsprzedawa  nadwy ki wyprodukowanej energii do sieci, po 

ustalonej przez Prezesa URE cenie, i nie b dzie musia  w tym celu prowadzi  dzia alno ci 

gospodarczej. 

Poniewa  op acalno  instalacji fotowoltaicznych jest wi ksza ni  ma ych 

generatorów wiatrowych, wydaje si , i  w przypadku ma ych instalacji b dzie to 

najcz stszy wybór klienta. Niestety, maksymalna generacja z ogniw fotowoltaicznych 

przypada na godziny po udniowe, zatem nie „nak ada si ” na szczyty zapotrzebowania na 

energi  elektryczn . Mo na wi c przypuszcza , e wi kszo  produkowanej energii 

elektrycznej b dzie oddawana do sieci, natomiast pobierana w szczycie obci enia 

energia pochodzi  b dzie z innych róde  (najprawdopodobniej tradycyjnych). 

Mo e to w konsekwencji doprowadzi  do paradoksu – KSE b dzie nadal 

utrzymywa  tradycyjne ród a wytwórcze oparte na paliwach kopalnych, zdolne zapewni

funkcjonowanie systemu energetycznego przy braku produkcji energii z OZE 

(bezwietrzne noce lub zachmurzenie przy zbyt silnym wietrze), a klienci, czy ju

prosumenci, b d  budowa  kolejne przydomowe OZE. 

Czy mo na jeszcze co  tu zmieni ? Najlepszym rozwi zaniem by oby wprowadzenie 

tanich magazynów energii elektrycznej, które pozwoli yby na magazynowanie energii 
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wyprodukowanej przez OZE i u ytkowanie jej w godzinach szczytu obci enia sieci. 

Mog oby to spowodowa  zauwa alny spadek tradycyjnych mocy wytwórczych (opartych 

na spalaniu paliw kopalnych) i lepsze wykorzystanie energii wyprodukowanej przez 

OZE. Niestety, w tej chwili nie istniej  tanie sposoby magazynowania energii 

elektrycznej. W skali zauwa alnej przez system energetyczny mo liwe jest to jedynie  

w elektrowniach szczytowo-pompowych. Jest to jednak rozwi zanie niezwykle drogie.  

W interesie nas wszystkich – odbiorców energii elektrycznej – trzymajmy wi c kciuki, za 

szybki rozwój technologii magazynowania energii, która pozwoli aby na optymalny 

rozwój OZE zarówno pod k tem przydatno ci takich róde  dla funkcjonowania KSE, jak 

i mo liwo ci zwi kszania ich mocy wytwórczych (np. ogniwa fotowoltaiczne 

umieszczone na dachu w asnego budynku mieszkalnego). 

mgr in . Sebastian Brzozowski 

Analiza systemów helioaktywnych  

stosowanych w modernizowanych obiektach budowlanych 

1. Wprowadzenie 

Kraje UE w najbli szych latach (2019-2021) zobowi zane s  do ustalenia  

i wprowadzenia planów narodowych na rzecz wdra ania budownictwa 

zeroenergetycznego, czyli m.in. takiego, w którym budynki do pokrycia cz ci potrzeb 

energetycznych wykorzystuj  energi  ze róde  odnawialnych. Konwencjonalny sposób 

produkcji energii jest zwi zany z wytworzeniem du ej ilo ci zanieczyszcze , które 

wp ywaj  negatywnie na ca e rodowisko naturalne-niszcz c ekosystem. W Polsce 

zainteresowanie wykorzystaniem nowych, odnawialnych róde  energii, w tym g ównie 

energii s onecznej rozwija si  z roku na rok. Budynki, w których zastosowano 

nowoczesne i ekologiczne rozwi zania materia owo-technologiczne zu ywaj  1/3 mniej 

energii ni  budynki tradycyjne. W artykule poruszono zagadnienie pozyskiwania energii 

promieniowania s onecznego poprzez s oneczne systemy aktywne (tzw. systemy 

helioaktywne) stosowane w obiektach budowlanych. W Polsce s  one wci

wykorzystywane w niewielkim zakresie, gdy  inwestorzy i projektanci nie posiadaj

do wiadczenia a tak e bardzo cz sto odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 

2. Charakterystyka promieniowania s onecznego i zasoby helioenergetyczne Polski 

Zasoby helioenergetyczne mo na opisa  poprzez trzy czynniki: nat enie 

promieniowania s onecznego, us onecznienie oraz nas onecznienie. Sta a s oneczna, która 

okre la ilo  energii promieniowania s onecznego wynosi dla Polski 1367 W/m
2
, czyli na 

1 metr kwadratowy prostopad ej do promieni s onecznych powierzchni w górnej granicy 

atmosfery i dla redniej odleg o ci Ziemi od s o ca pada promieniowanie o mocy  

1367 W. Urz dzenia, poprzez które pozyskujemy energi  s oneczn  s  jednak 

zainstalowane na Ziemi, przez co promieniowanie pozaatmosferyczne nie dociera do jej 

powierzchni z tak  moc . Jest ono rozpraszane i poch aniane przez znajduj ce si

w atmosferze cz stki py u, gazy, co sprawia, e do urz dze  przechwytuj cych energi
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s oneczn  dociera oko o 50% tej energii. Us onecznienie, drugi istotny element 

charakteryzuj cy zasoby helioenergetyczne, jest czasem, w którym na niebie widoczna 

jest tarcza s oneczna. Innymi s owy, us onecznienie informuje nas o tym, przez ile godzin 

w danym okresie do Ziemi dociera promieniowanie bezpo rednie. Dane dla Polski to od 

1200 do 1600 godzin rocznie, z czego 75% przypada na ciep e pó rocze. Najistotniejszym 

jednak parametrem z punktu widzenia projektanta instalacji kolektorowej jest suma 

promieniowania s onecznego (dzienna, miesi czna, sezonowa i roczna), które w ci gu 

roku wahaj  si  od 860 kWh/m
2
 do 1140 kWh/m

2
, a rednia roczna wynosi ok.  

950 kWh/m
2
. Nale y tu wspomnie  o tym, e w skali ca ego kraju odchylenie od redniej 

nie przekracza 10%, co bardzo umo liwia unifikacj  rozwi za  systemowych, a co za 

tym idzie u atwia projektowanie i kwesti  unormowa  prawnych co do programów 

dofinansowania[2].  

Rys. 1. Rozk ad nas onecznienia na terytorium Polski 

ród o: Por. W. Nowak, Zastosowanie odnawialnych róde  energii.  

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczeci skiej, Szczecin 2008 

3. Systemy pozyskiwania energii s onecznej 

Ogólnie systemy wykorzystuj ce energi  promieniowania s onecznego mo na 

podzieli  na: systemy pasywne (bierne) i aktywne (czynne). Ponadto mo na równie

wyró ni  inne mo liwo ci jak, fotowoltaika, konwersja fotochemiczna, konwersja 

fototermiczna, systemy koncentracji promieni s onecznych (soczewkowe lub lustrzane). 
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3.1.Aktywne systemy s oneczne 

Aktywnym systemem s onecznym nazywa si  instalacj , która w sposób aktywny za 

po rednictwem odpowiednich elementów sk adowych dokonuje przemiany energii 

promieniowania s onecznego w ciep o u yteczne. Zadaniem aktywnego systemu 

s onecznego jest poch anianie i magazynowanie energii promieniowania s onecznego,  

a nast pnie w sposób kontrolowany rozprowadzanie jej do odbiorcy. 

Aktywne systemy s oneczne s  projektowane na u rednione warunki dostarczania  

i odbioru energii. Systemów tych nie nale y projektowa  na warunki ekstremalne,  

w odniesieniu do mocy zainstalowanej, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych 

róde  ciep a, bowiem oznacza oby to potrzeb  znacznego rozbudowania instalacji,  

a przez to istotne zwi kszenie nak adów inwestycyjnych. Przed zastosowaniem systemów 

helioaktywnych w modernizowanym obiekcie nale y wykona  prace zwi zane  

z termomodernizacj .

Podstawowymi elementami aktywnych systemów grzewczych, w zale no ci od 

stopnia skomplikowania systemu, mog  by  niektóre lub wszystkie z wymienionych ni ej 

urz dze :

- kolektory s oneczne, 

- ruroci gi doprowadzaj ce i odprowadzaj ce,

- pompy cyrkulacyjne w obiegach wymuszonych, 

- wymienniki ciep a mi dzy poszczególnymi zamkni tymi obiegami roboczymi  

w danym systemie, 

- zbiorniki magazynuj ce przeznaczone do akumulacji energii cieplnej uzyskanej  

z kolektorów s onecznych, 

- aparatura zabezpieczaj ca przed niepo danym wzrostem ci nienia i temperatury (np. 

zbiorniki wyrównawcze, zawory bezpiecze stwa, urz dzenia odpowietrzaj ce),

- uk ady automatycznej kontroli i sterowania dzia aniem poszczególnych obiegów  

i urz dze  (zaopatrzone w czujniki temperaturowe (termostaty), zawory sterowane 

itp.).

- dodatkowe, konwencjonalne pomocnicze systemy ogrzewcze, które mog  spe nia

funkcj  sta ych, wspomagaj cych lub te  awaryjnych uk adów, 

- urz dzenia wspomagaj ce, takie jak pompy ciep a, umo liwiaj ce wykorzystanie ciep a

niskotemperaturowego ze ród a s onecznego lub innego odnawialnego ród a ciep a,

- urz dzenia ch odnicze sorpcyjne wykorzystywane w s onecznych systemach 

klimatyzacyjnych i ch odzenia. 

Aktywne systemy s oneczne klasyfikuje si  ze wzgl du na: 

- rodzaj czynnika roboczego, w tym: 

- cieczowe,  

- powietrzne; 

- funkcje, które dany system ma spe nia , w tym: 

- podgrzewanie wody u ytkowej, 

- ogrzewanie pomieszcze ,

- ch odzenie/klimatyzacja, 

przy czym systemy mog  by  jedno- lub wielofunkcyjne;  

- uk ad systemu, który mo e by :
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- wspólny dla wszystkich funkcji (np. dla c.o. i c.w.u.), 

- rozdzielony (oddzielne uk ady dla poszczególnych funkcji systemu); 

- sposób wykorzystania energii promieniowania s onecznego, w tym: 

- bezpo rednio; energi  pozyskan  w kolektorach dostarcza si  wprost do odbiorcy, co 

praktycznie mo e mie  miejsce jedynie w najprostszych przypadkach podgrzewania 

wody (w instalacjach typu „zrób to sam”); jest to system otwarty, 

- po rednio; tzn. mi dzy kolektorem s onecznym, a odbiorc  energii jest zastosowany 

jeden lub wi cej elementów po rednich, np. wymiennik ciep a, zbiornik 

magazynuj cy, pompa ciep a, wyst puj  zamkni te obiegi, podstawow  jest p tla

kolektora; taki sposób jest praktycznie zawsze stosowany w nowych technologiach 

kolektorowych[2].

4. Rozwi zania systemów helioaktywnych 

Energia s oneczna docieraj ca do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania 

rozproszonego lub bezpo redniego jest cz ciowo poch aniana, a cz ciowo odbijana 

przez system, którego funkcje powinny by  dostosowane do istniej cych warunków. 

Najwa niejsz  wi c cz ci  ka dej instalacji przetwarzaj cej energi  s oneczn  na ciep o

u ytkowe jest absorber, który poch ania t  energi  i przekazuje j  do czynnika roboczego 

(najcz ciej spotykane systemy po rednie). W zale no ci od rodzaju kolektora, mo e by

on zbudowany z blachy wraz z orurowaniem (wykonane z miedzi, stali, aluminium) lub 

tworzywa sztucznego (absorbery basenowe). W celu podniesienia sprawno ci cieplnej 

absorbera, zaopatruje si  go w pokrycia selektywne, które polepszaj  zdolno

poch aniania i jednocze nie zmniejszaj  straty ciep a przez promieniowanie w zakresie 

podczerwieni. Jak ju  wspomniano, mo na wyró ni  dwa rodzaje systemów 

helioaktywnych na podstawie czynnika roboczego, który transportuje ciep o wewn trz 

instalacji, tzn. systemy cieczowe i powietrzne. Najbardziej rozpowszechnione kolektory 

cieczowe: 

- p askie (p askop ytowe), 

- pró niowe,

- magazynuj ce,

- elastyczne (z tworzyw sztucznych). 

Rysunek 2. Rodzaje kolektorów: A – kolektor skupiaj cy, B – kolektor p aski, C – kolektor pró niowy

ród o: www.kolektory.eu 

Do kolektorów powietrznych mo na przyporz dkowa  kolektory: 
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- z absorberami p askimi (w tym z absorberami ebrowymi), 

- z absorberami o powierzchni rozwini tej, 

- z absorberami porowatymi, 

- nadci nieniowe (foliowe). 

Mo na spotka  si  z nast puj cymi rodzajami konstrukcji kolektorów s onecznych tj.: 

kolektory skupiaj ce, kolektory p askie, kolektory rurowe (tubowe) pró niowe (rys.2.). 

W Polsce najbardziej znany i najcz ciej stosowany jest kolektor p aski cieczowy. 

Jest on zbudowany z p yty absorbera wraz z orurowaniem, przez które przep ywa czynnik 

roboczy (tutaj woda lub glikol), os ony bocznej i dolnej, wyposa onej w termoizolacj  dla 

zminimalizowania strat ciep a, przes on  górn , zmniejszaj c  promieniowanie  

i konwekcj  ciep a na zewn trz, cz sto wykonywan  z materia ów o podwy szonej 

transmisyjno ci dla promieniowania s onecznego. Poza tym, kolektor posiada przy cza, 

które u atwiaj  zamontowanie go oraz zestaw uszczelek. Kolektor p aski ma bry

prostopad o cianu o wymiarach od 0,08x0,6x1,2 m do 1,1x1,4x2 m. Przy wykonywaniu 

absorbera bardzo istotne jest, by zapewni  odpowiedni kontakt p yty z orurowaniem  

w celu jak najsprawniejszej wymiany ciep a mi dzy nimi. Stosuje si  do tego specjalne 

wype nienia kontaktowe o bardzo niskim oporze przewodzenia ciep a, np. kauczuk, smar 

silikonowy, ywica epoksydowa. Nale y równie  zadba  o prawid ow  ochron  przed 

korozj , a co si  z tym wi e zapewni  odprowadzanie wilgoci z wn trza kolektora,  

a tak e swobod  odkszta ce  termicznych poszczególnych elementów przez stosowanie 

uszczelek i elastycznych wk adek dystansowych[7]. 

Drugim rodzajem jest kolektor cieczowy pró niowy. Jego g ówn  cech

charakterystyczn  jest zastosowanie pró ni w miejsce termoizolacji. Oznacza to, e p yta 

absorbera selektywnego (znaczne podniesienie sprawno ci kolektora) nie ma kontaktu  

z powietrzem, co redukuje w znacznym stopniu straty ciep a przez konwekcj

i promieniowanie. Aby rzeczywi cie tak by o, ci nienie wewn trz naczynia powinno by

mniejsze ni  0,1 Pa. Ponadto wy sz  sprawno  urz dzenia uzyskuje si  przez wysok

temperatur  czynnika roboczego na poziomie 80 ºC. Kolektor ten ma posta  rury lub tuby 

wykonanej ze szk a o rednicy od 3 do 10 cm i d ugo ci od 1 do ok. 2 m. Montuje si  je  

w zestawach we wspólnej obudowie po kilka do kilkunastu sztuk. Najtrudniejszym 

zadaniem stoj cym przed producentem jest utrzymanie podci nienia na poziomie 

zapewniaj cym izolacj  termiczn . W przeciwnym razie wszelkie zalety kolektora 

znikaj , a jego sprawno  spada do poziomu sprawno ci kolektora p askiego. Najbardziej 

wra liwym na ewentualne rozszczelnienie miejscem jest po czenie szklanej cianki 

izolacji pró niowej z rurk  prowadz c  czynnik roboczy, gdy  pod wp ywem zmian 

temperatury oba te elementy, je li s le dobrane, mog  w ró nym stopniu i tempie 

wyd u a  si  i skraca . Poza tym elastyczno  uszczelek z czasem maleje pod wp ywem 

m.in. promieni UV. Maj c na uwadze te trudno ci, opracowano szereg rozwi za

minimalizuj cych tempo „utraty” pró ni. Najcz ciej w obecnie produkowanych 

kolektorach pró niowych stosuje si  tzw. rur  ciepln , a dok adnie termosyfon, tzn. 

grawitacyjn  odmian  rury cieplnej. W parowniku, czyli ogrzewanej cz ci rury czynnik 

roboczy nagrzewa si  i odparowuje do wy ej po o onej cz ci rury, zwanej skraplaczem, 

gdzie para napotykaj c na zimniejsze cianki skrapla si  i si  grawitacji powraca do 

parownika. Ca y uk ad jest zamkni ty, a cykl przebiega w sposób ci g y. Wymiana ciep a
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z drugim czynnikiem roboczym nast puje w skraplaczu. Kolejnym ciekawym 

rozwi zaniem kolektora pró niowego jest izolacja, która eliminuje trudno ci zwi zane ze 

szczelno ci  po czenia metalowej rurki ze szklanym naczyniem, poniewa  jest ono  

z jednej strony otwarte. [3] 

Na rynku dost pne s  równie  rozwi zania cz ce cechy kolektorów p askich  

z pró niowymi. W takim systemie kolektor przypomina wygl dem standardowy kolektor 

p aski, jednak jego konstrukcja jest odpowiednio wzmocniona, by ci nienie 

atmosferyczne go nie zmia d y o (wewn trz panuje du e podci nienie). Ponadto spotyka 

si  lustrzane elementy otaczaj ce rurki z czynnikiem roboczym, które skupiaj  promienie 

s oneczne i pozwalaj  uzyska  wy sze jego temperatury na wylocie. Rozwi zania te 

podnosz  sprawno  kolektora, pozwalaj c na zastosowanie ich w mniejszej ilo ci na 

pokrycie zapotrzebowania w c.w.u., s  jednak odpowiednio dro sze od 

standardowych.[7] 

W Polsce coraz bardziej popularne staj  si  absorbery basenowe, wykonane  

z elastycznego tworzywa sztucznego, wykonywane w postaci p ytek lub mat, które 

uk ada si  na dachach budynków albo bezpo rednio na gruncie lub na dachu. Kolektory te 

o niskiej temperaturze czynnika roboczego znalaz y zastosowanie przy podgrzewaniu 

wody w przydomowych basenach, rolnictwie oraz w systemach z sezonowym 

magazynowaniem energii w gruncie.[1] W rozwi zaniu tym postawiono na 

zmaksymalizowaniu w a ciwo ci absorpcyjnych materia u oraz na dobre parametry 

wytrzyma o ciowe. 

Kolejnym helioaktywnym systemem cieczowym jest staw s oneczny. Ten 

niskotemperaturowy system wykorzystuje zdolno ci roztworów soli do akumulowania 

ciep a. Typowy staw sk ada si  z wielu warstw solanki o ró nym st eniu. Dolna warstwa 

jest nazywana akumulacyjn , w której jest najwi ksze st enie soli, dzi ki czemu 

zgromadzone ciep o jest magazynowane. Warstwa powierzchniowa ma najmniejsze 

st enie soli i pe ni rol  izolacyjn . Mi dzy nimi jest tzw. warstwa bezkonwekcyjna 

buforowa, która zapobiega wymianie ciep a przez konwekcj , co jest mo liwe dzi ki

ci g emu podtrzymywaniu zró nicowania st enia soli w poszczególnych warstwach, 

których w standardowym stawie jest od 6 do 8. Sole, które mo na zastosowa  to NaCl lub 

MgCl2. G boko  stawu to od ok. 1 m do ponad 4 m, a powierzchnia, w zale no ci od 

mo liwo ci i potrzeb mo e dochodzi  do kilku hektarów. W stawie zbudowanym 

klimacie umiarkowanym w Anglii na g boko ci powy ej 3,5 m mo na utrzyma

temperatur  rz du 85-100 ºC nawet przez kilka tygodni, co jest niew tpliw  jego zalet .

Efekt ten jest uzyskiwany poprzez ci g  prac  instalacji odsalaj cych, które utrzymuj

po dany gradient st e , co wymaga nak adów finansowych i podnosi zu ycie wody[5]. 

Ze wzgl du na polskie warunki klimatyczne i gospodarcze, rozwi zanie to nie znalaz o

w naszym kraju zastosowania, jednak warto rozwa y  jego budow  przez wzgl d na 

liczne zalety. 

Obok systemów cieczowych wyró ni  mo na równie  systemy powietrzne. 

Kolektory, w których w a nie powietrze jest czynnikiem roboczym u ywane s

w suszarniach rolniczych, szklarniach, magazynach czy halach. Maj  one mniejsz

sprawno , poniewa  wspó czynnik wnikania ciep a do powietrza z absorbera jest 

mniejszy od tego w kolektorach cieczowych, s  one jednak znacznie ta sze od wy ej 
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wspomnianych. Produkowane s  zarówno kolektory p askie, jak i foliowe, gdzie 

wystarczaj ce jest niewielkie podgrzanie powietrza, a niska cena jest decyduj cym 

kryterium. W typowych kolektorach p askich nagrzewaj cy si  selektywny absorber, 

podobnie jak w przypadku kolektorów cieczowych, przekryty jest szklan  os on  i oddaje 

ciep o do powietrza, które dalej za pomoc  wentylatorów jest rozprowadzane kana ami. 

W zale no ci od po danej temperatury, modyfikuje si  ich budow , np. eby 

otrzymywa  powietrze podgrzane o 40 ºC, stosuje si  lepsz  izolacj  termiczn

i podwójn  os on . Ponadto modyfikuje si  kszta t absorberów, aby zwi kszy  ich 

powierzchni , poprzez wyprofilowanie pod u nych eber, zastosowanie powierzchni 

rozwini tej, podobnie jak w przypadku radiatorów u ywanych w urz dzeniach RTV.[7] 

5. Instalacje kolektorowe 

W zale no ci od przeznaczenia instalacji kolektorowych, mo na wyró ni  spo ród

nich instalacje jedno- i dwufunkcyjne. Pierwsze s u  do podgrzewania c.w.u. i s

w Polsce najbardziej rozpowszechnione. 

W systemie jednofunkcyjnym po rednim, nast puje wymiana ciep a pomi dzy p tl

kolektorow , a instalacj  wody u ytkowej poprzez wymiennik ciep a, który instaluje si

w zaizolowanym zbiorniku na ciep  wod  (zasobnik ciep a). W Polskich warunkach 

klimatycznych, gdzie nat enie promieniowania s onecznego jest stosunkowo ma e, 

zaleca si , aby czynnik roboczy wolno przep ywa  przez kolektor, aby zd y  nagrza  si

do po danej temperatury. Instalacje dwufunkcyjne s u  zarówno do podgrzewania 

wody u ytkowej, jak i ogrzewania budynku. Jak nietrudno si  domy li , instalacja taka 

ma bardziej skomplikowan  budow  i jest dro sza. W warunkach klimatu 

umiarkowanego S o ce nie mo e by  jedynym ród em ciep a, gdy  zim , kiedy 

zapotrzebowanie na energi  grzewcz  jest najwi ksze, poda  promieniowania 

s onecznego jest najmniejsza. Dlatego w a nie nale y tak  instalacj  rozbudowa

o dodatkowe ród o ciep a, tj. kocio . Obieg czynnika roboczego musi by  w tym 

przypadku sterowany przez zaawansowan  automatyk  i by  dostosowany do panuj cych 

wewn trz budynku warunków. Instalacj  kolektorow  mo na ponadto czy  z innymi, 

odnawialnymi ród ami energii, np. pomp  ciep a. Rozwi zanie to staje si  coraz bardziej 

popularne w czasach, kiedy budownictwo zeroenergetyczne upowszechnia si , narzucaj c

konieczno  korzystania z odnawialnych róde  energii.[1] W ka dej instalacji 

kolektorowej, niezale nie od pe nionej funkcji, istotne jest odpowiednie magazynowanie 

ciep a, aby korzysta  z niego w czasie wybranym przez u ytkownika, np. rano po 

ch odnej nocy lub gdy po dniu gor cym i s onecznym nast puje och odzenie, to przy 

racjonalnym zu yciu w zasobniku powinna znajdowa  si  ciep a woda z dnia 

poprzedniego. Mowa tu o magazynowaniu krótkoterminowym, czyli na okres do kilku 

dni. W tym celu wykorzystuje si  izolowane zbiorniki na wod  (wspomniane wcze niej 

zasobniki ciep a) o sta ej temperaturze czynnika magazynuj cego (wyposa one  

w mieszad a) lub wykorzystuj ce efekt stratyfikacji, gdzie temperatura wzrasta na 

wysoko ci zbiornika, dzi ki czemu jest mo liwo  poboru wody o danej temperaturze. 

Mo liwe jest tak e d ugoterminowe magazynowanie ciep a (od 4 do 8 miesi cy). W tym 

rozwi zaniu zastosowanie znajduj  z o a kamienne wykonywane w gruncie, przez które 

przep ywa gor ce powietrze do ogrzewania pomieszcze . Innym przyk adem s  materia y
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zmiennofazowe, w skrócie MZF (ang. PCM- phase changing materials), które zmieniaj

faz  pod wp ywem temperatury (cia o sta e-ciecz, cia o sta e-cia o sta e), st d np.  

w sezonie letnim materia  zamienia si  w ciecz pod wp ywem ciep a, które oddaje zim

przechodz c w stan sta y. Wykazuj  one ciep o topnienia na poziomie 125-250 kJ/dm
3
.

S  to m.in. parafiny. Zalet  ich jest równie  to, e po wielu cyklach zmian fazy, ich 

w a ciwo ci nie zmieniaj  si . [7] 

6. Zasady projektowania i doboru instalacji kolektorowych 

Aby kolektor najefektywniej przechwytywa  promieniowanie s oneczne, powinny 

one pada  na jego powierzchni  pod k tem 90º, co wymaga oby mechanizmu 

pod aj cym za pozornym ruchem S o ca, zwanym heliostatem. Rozwi zanie to jednak 

nie jest stosowane powszechnie, w odró nieniu do okresowych zmian k ta nachylenia 

p aszczyzny kolektora do powierzchni ziemi. Dla szeroko ci geograficznej Polski, czyli  

o 49 do 54º wskazane jest, aby w sezonie letnim nachylenie to wynosi o ok. 40º,  

a w okresie zimowym ok. 70º. Wydajno  kolektorów montowanych na poszczególnych 

elementach budynku przedstawia rysunek 3. 

Rys. 3. Porównanie nas onecznienia powierzchni nachylonej 25-45° do poziomu  

(jako 100% punkt odniesienia) oraz dla elewacji i dachu poziomego 

ród o: Por: www.slideshare.net/viblog/kolektory-sloneczne-na-elewacji-budynku 

Mimo, e wspó czesnych projektantów wspomagaj  programy komputerowe, nie 

zwalnia ich to od konieczno ci poznania podstawowych wytycznych podczas doboru 

zestawu solarnego, którymi s :

- konieczno  zapewnienia dodatkowego ród a ciep a, gdy  ze wzgl du na sezon 

zimowy wyst powa yby powa ne niedobory c.w.u., 

- nie nale y przekracza  70% pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. w skali roku przez 

system solarny; prawid owo zaprojektowana instalacja pokrywa 100% 

zapotrzebowania od marca do wrze nia, 

- przy doborze wielko ci elementów instalacji (powierzchni czynnej kolektorów, 

pojemno ci zasobnika) nale y bra  pod uwag  zapotrzebowanie na c.w.u. przypadaj ce

na jedn  osob , jak i ilo  osób z niej korzystaj cych (tabela 1), 

- uwzgl dnia si  przeznaczenie obiektu i preferencje u ytkowników (czy jest to budynek 

u ytkowania sezonowego, jakiej klasy, itd.), 
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- przyjmuje si , e dla instalacji wyposa onej w kolektory pró niowe nale y dobra

zasobnik o ok. 30% wi kszy od zasobnika w systemie z kolektorami p askimi. 

Tabela 1. Wynikowe zapotrzebowanie dobowe na ciep  wod

Typ obiektu 
Temperatura 

wody [°C] 

Zapotrzebowanie 

dobowe na wod

(dm3)

Jednostka 

przeliczeniowa 

Budynki mieszkalne, 

wymagania: 

- podstawowe  

- podwy szone

- najwy sze 

45

45

45

40÷60

60÷100

100÷150

osoba

osoba

osoba

Hotele, pensjonaty, pokój:  

- z natryskiem  

- z azienk

- z natryskiem i azienk

45

45

45

70÷130

85÷170

170÷260

osoba

osoba

osoba

Zak ady produkcyjne: 

- umywalki  

- prysznice 

45

45

30

80

osoba

osoba

ród o: Por: E. Klugmann- Radziemska: Odnawialne ród a energii.  

Przyk ady obliczeniowe. Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 2009. 

Ponadto nale y pami ta , e materia y rozszerzaj  i kurcz  si  pod wp ywem 

temperatury, dlatego zaleca si  szczególn  ostro no  przy doborze wymiarów elementu i 

rodzajów po cze  mi dzy nimi. Równie wa nym elementem jest izolacja rur zgodnie z 

zasadami poprawnej instalacji. W praktyce przyjmuje si , e dla klimatu umiarkowanego 

w Europie Centralnej powinno si  projektowa  od 1 do 1,5 m2 powierzchni kolektora 

p askiego na osob , a dla kolektorów pró niowych jest to od 0,7 do 1 m2. Zasobnik 

powinien by  1 do 2 razy wi kszy od zapotrzebowania, co zapewni lepsz  dost pno

c.w.u. przy niekorzystnych warunkach pogodowych, co w Polsce zdarza si  do

cz sto[3]. 

Podsumowanie 

Rozwój technologii fotowoltaicznej zmusza architektów i inwestorów do zmierzenia 

si  z zagadnieniami dla nich nowymi. Jednocze nie koncepcja bazuj ca na energii 

helioaktywnej otwiera ogromne mo liwo ci w tworzeniu oryginalnych i wyró niaj cych 

si  obiektów mieszkalnych. W przypadku energii promieniowania s onecznego Ziemia 

otrzymuje energi  w ilo ciach o wiele przewy szaj cych rosn ce zapotrzebowania 

cywilizacji ziemskiej. Nale y podkre li , i  koncepcje architektury s onecznej nie 

stanowi  nowej idei, lecz powsta y w drodze ewolucji form architektonicznych na 

przestrzeni wieków. Warunki klimatyczne panuj ce w naszym kraju pozwalaj  na 

wykorzystanie energii s onecznej w budownictwie zarówno do celów u ytkowych jak i 

grzewczych. Na terenie Polski roczne sumy promieniowania s  podobne jak na obszarach 
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pó nocnych i rodkowych Niemiec, pó nocnej Francji czy Danii. Aby efektywnie 

wykorzysta  energi  s oneczn  nale y zna  zapotrzebowanie energetyczne obiektu i do 

konkretnych wymaga  dobra  odpowiedni system. 
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CUTOB PZITB Pozna  Sp. z o.o. wyja nia

Prezes Centrum Us ug Techniczno Organizacyjnych 

Budownictwa Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników 

Budownictwa w Poznaniu sp. z o.o. udziela odpowiedzi: 

1. Czy roboty polegaj ce na wymianie przy cza 

elektroenergetycznego do budynku wymagaj  zg oszenia 

do organu administracji budowlanej? 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. z pó n. zm.) pozwolenia na budow

nie wymaga przebudowa m.in. sieci elektroenergetycznych. 

Przebudowa jest zdefiniowana w art. 3 pkt 7) ustawy Prawo 

budowlane. 
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Zgodnie z § 2 pkt 15 rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 

sprawie szczegó owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. 

U. Nr 93, poz. 623 z pó n. zm.) przez przy cze nale y rozumie  „odcinek lub element 

sieci s u cy do po czenia urz dze , instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez 

niego mocy przy czeniowej, z pozosta  cz ci  sieci przedsi biorstwa energetycznego 

wiadcz cego na rzecz podmiotu przy czanego us ug  przesy ania lub dystrybucji 

energii elektrycznej”. Zgodnie z t  definicj  przy cze jest wi c cz ci  sieci 

elektroenergetycznej i jego przebudowa powinna zosta  wykonana na podstawie 

zg oszenia (art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane). 

2. Czy remont rozdzielni elektrycznej w budynku trafostacji wymaga zg oszenia 

do organu administracji budowlanej? 

Na pewno rozdzielnia elektryczna jest urz dzeniem technicznym. Czy rozdzielnia 

elektryczna jest urz dzeniem budowlanym? - to powinien rozstrzygn  specjalista bran y

elektrycznej nadzoruj cy eksploatacj  urz dze  i instalacji energetycznych. 

Rozstrzygni cie to powinno wynika  z instrukcji zasad prowadzenia prawid owej 

eksploatacji i ruchu elektroenergetycznych stacji transformatorowych. 

Pytanie podstawowe: czy trafostacja mo e funkcjonowa  bez tego urz dzenia? 

Je li trafostacja, jako obiekt budowlany, nie mo e funkcjonowa  bez tego urz dzenia 

technicznego, to wymagane jest zg oszenie tak jak w przypadku zmiany parametrów 

u ytkowych lub technicznych rozdzielni, czyli przebudowy. Sama wymiana urz dze

rozdzielni nie wymaga zg oszenia je li nie jest przebudow .

Natomiast rozbudowa rozdzielni elektrycznej wymaga pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych a wi c b dzie niezb dny projekt budowlany opracowany przez osob

posiadaj c  stosowne uprawnienia wynikaj ce z przepisów ustawy Prawo budowlane. 

Odpowiedzi udzieli :

mgr in . Zbigniew Augustyniak 

Ze strony internetowej

G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego 

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

Wyniki badania G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

„Ruch budowlany w 2013 r.” 

G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, e dokona  podsumowania 

danych dotycz cych ruchu budowlanego w Polsce w 2013 r. Zgodnie z nimi odnotowany 

zosta  spadek liczby wydanych pozwole  na budow . W ubieg ym roku wydano 192.278 

pozwole , podczas gdy w 2012 r. – 207.142 pozwolenia, co oznacza zmniejszenie liczby 

wydanych pozwole  na budow  o 7,7%. 
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Jest to równie  spadek w stosunku do 2011 r. wynosz cy 14,9%, do 2010 r. – 13,2%, 

a w stosunku do 2009 r. – 10%. 

W odniesieniu do 2012 r. spad a tak e o ponad 17.000 liczba obiektów obj tych 

wydanymi pozwoleniami. 

Jak co roku znacz cy udzia  w wydanych pozwoleniach na budow  maj  pozwolenia 

na budynki mieszkalne. W 2013 r. wydano na takie budynki 77.533 pozwolenia, czyli 

mniej o 11,2% ni  w 2012 r. Spadki odnotowano równie  w 9 innych (na 11 badanych) 

kategoriach obiektów, najwi ksze w kategorii budynków zakwaterowania zbiorowego  

(o 24%) i budowli wodnych (o 13%). Najmniejsze w kategorii obiektów infrastruktury 

transportu (o 1%) i budynków przemys owych i magazynowych (o 2%). Wzrost liczby 

wydanych pozwole  na budow  zarejestrowano tylko w 1 badanej kategorii, 

budownictwa na terenach zamkni tych, w tym kolejowych (o 18%). 

Niewielki spadek zosta  tak e odnotowany w liczbie obiektów oddanych do 

u ytkowania, co jest skutkiem mniejszej liczby inwestycji podejmowanych w latach 

poprzednich. 

W 2013 r. wydano 365 decyzji legalizacyjnych samowole budowlane (tyle samo 

decyzji legalizacyjnych zosta o wydanych rok wcze niej). Przewa aj ca ich cz

dotyczy a budynków jednorodzinnych (144 decyzje) oraz budynków gospodarczo-

inwentarskich (130 decyzji). 

W 2013 r. wydano tak e 4.719 nakazów rozbiórki, czyli mniej o 2,3% ni  w 2012 r. 

W stosunku do lat 2009-2011 spadek mie ci si  w granicach 17,8-55,2%. Zmniejszanie 

liczby nakazów rozbiórki zwi zane jest z sukcesywnym eliminowaniem przez organy 

nadzoru budowlanego obiektów budowanych w warunkach samowoli budowlanej lub 

niezgodnie z warunkami pozwolenia na budow , a tak e wyeksploatowanych  

i niew a ciwie utrzymanych. 

W powy szej liczbie wydanych nakazów rozbiórki mie ci si  1.007 nakazów 

dotycz cych budynków mieszkalnych. 322 nakazy wydano z tytu u samowoli 

budowlanej, 240 nakazów wynika o z realizacji budowy niezgodnie z warunkami 

pozwolenia, a 455 nakazów dotyczy o budynków niew a ciwie utrzymanych. 

Pe na informacja do pobrania: Ruch budowlany w 2013 r. (w zak adce Media). 

II Konferencja GINB „Problemy techniczno-prawne  

utrzymania obiektów budowlanych” 

W dn. 16-17.01.2014 r. w Warszawie odby a si  kolejna, trzecia Konferencja 

„Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”, której organizatorem 

jest G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Konferencja ma charakter ogólnopolski, 

jej g ównym celem jest wymiana pogl dów i do wiadcze  zwi zanych z prawid owym  

i bezpiecznym utrzymaniem obiektów budowlanych. Udzia  w Konferencji bior

przedstawiciele rodowisk naukowych uczelni i instytutów technicznych, przedstawiciele 

organizacji samorz dowych zawodowych in ynierów i techników budownictwa, 

przedstawiciele G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich  

i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Uroczystego otwarcia  
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III Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” 

dokonali Zast pcy GINB Pawe  Ziemski i Jacek Szer. Tematem wiod cym tegorocznego 

spotkania by o utrzymanie obiektów budowlanych w kontek cie wymogu oszcz dno ci 

energii. W czasie Konferencji zaprezentowano 19 referatów (spo ród 30 przyj tych przez 

Komitet Naukowy) w podziale na 4 sesje. 

Pierwsz  sesj  (pod przewodnictwem prof. dr hab. in . Lecha Czarneckiego i prof.  

dr hab. in . Henryka Nowaka) otworzy  referat wprowadzaj cy Konferencji, autorstwa  

dr hab. in . prof. ZUT Haliny Garbali skiej „Zastosowanie nowoczesnych technologii na 

rzecz poprawy energooszcz dno ci przegród budowlanych”. Nast pni prelegenci-autorzy 

referatów omówili m.in. przyk ady dzia a  redukuj cych zu ycie energii dzi ki

stosowaniu nowoczesnych rozwi za  materia owych, technologicznych  

i termomodernizacyjnych oraz zaprezentowali badania zwi zane z ocen  i zmniejszaniem 

energoch onno ci obiektów. W sesji drugiej, prowadzonej przez mgr in . Andrzeja Rocha 

Dobruckiego i mgr in . Marka Kapronia, referenci skupili si  na zagadnieniach 

technicznych i techniczno-prawnych utrzymania obiektów w zwi zku z konieczno ci

zmniejszenia ich energoch onno ci oraz omówili korzy ci i zagro enia zwi zane  

z eksploatacj  odnawialnych róde  energii. 

Kolejna sesja, dotycz ca aspektów prawnych, prowadzona by a przez dr hab.  

in . Ew  B azik-Borow  i prof. dr hab. in . Ireneusza Winnickiego. W jej trakcie 

zaprezentowano m.in. zagadnienia prawne zwi zane z wprowadzaniem do obrotu 

wyrobów budowlanych,  dzia aniami organów nadzoru budowlanego w odniesieniu do 

obiektów zabytkowych, a tak e dotycz ce odpowiedzialno ci wykonawców za roboty 

budowlane w trakcie modernizacji budynku. 

Ostatnia sesja, pod przewodnictwem dr hab. in . Ewy B azik-Borowej i prof. dr hab. 

in . Jerzego Ho y, obejmowa a m.in. omówienie technicznych i prawnych aspektów 

oceny parametrów termicznych wyrobów budowlanych w kontek cie wymaga

zrównowa onego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Po ka dej sesji uczestnicy Konferencji podejmowali dyskusj  dotycz c

prezentowanych przez referentów zagadnie . Z uznaniem odnie li si  do tematu 

przewodniego tegorocznej edycji Konferencji, podkre laj c, e efektywne i rozwa ne 

wykorzystanie energii w budownictwie wci  nastr cza wielu trudno ci. Jednym ze 

sposobów osi gni cia celu, jakim jest obni anie energoch onno ci obiektów 

budowlanych, mog oby by  postulowane przez uczestników Konferencji wprowadzenie 

na polskich uczelniach kierunku kszta cenia przygotowuj cego do projektowania 

zintegrowanego, pozwalaj cego na sprostanie wymogom energooszcz dno ci

i zrównowa onego rozwoju. 

Pe ne teksty referatów wyg oszonych na konferencji  

s  dost pne w siedzibie CUTOB-PZITB Pozna .
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PRZEPISY DOTYCZ CE BUDOWNICTWA 

Nowe przepisy, ustawy, rozporz dzenia, uchwa y

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, 

wydawanych przez inne ni  Rzeczpospolita Polska pa stwa cz onkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederacj  Szwajcarsk , pa stwa cz onkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, potwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

architekta oraz terminów, w których odbywa o si  kszta cenie (M.P. poz. 757). 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. poz. 1129). 

Stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.). 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie  publicznych 

(Dz.U. poz. 1047). 

Wy cza z re imu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.) zamówienia udzielane przez Ministra 

Sprawiedliwo ci lub jednostki organizacyjne S u by Wi ziennej przywi ziennym 

zak adom pracy prowadzonym jako przedsi biorstwa pa stwowe albo instytucje 

gospodarki bud etowej. 

Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów 

zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (Dz.U. poz. 1051). 

Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 

okre lenia zawodów regulowanych, w przypadku których mo na wszcz

post powanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. poz. 1049). 

Stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. Nr 63, poz. 394 z pó n. zm.) i okre la zawody regulowane. 
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Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze nia 2013 r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pa stwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183). 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie upowa nienia dla Ministra Administracji  

i Cyfryzacji do okre lenia organizacji i trybu prowadzenia pa stwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz.U. poz. 1157). 

Ustawa nowelizuje ustaw  z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z pó n. zm.). Do zmienianej ustawy wprowadzone 

zosta o poj cie inwestora, przez którego rozumie si  podmiot realizuj cy lub 

zamierzaj cy realizowa  inwestycje celu publicznego na obszarze scalania. Inwestor 

zosta  zaliczony do kr gu uczestników scalania oraz w okre lonych przypadkach b dzie 

móg  wyst powa  do starosty o wszcz cie z urz du post powania scaleniowego. 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla 

osób ubiegaj cych si  o uprawnienie do sporz dzania wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz ci budynku stanowi cej 

samodzieln  ca o  techniczno-u ytkow  (Dz.U. poz. 1210). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób 

ubiegaj cych si  o uprawnienie do sporz dzania wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz ci budynku stanowi cej 

samodzieln  ca o  techniczno-u ytkow .

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 

2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o spó dzielniach 

mieszkaniowych (Dz.U. poz. 1222). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o spó dzielniach mieszkaniowych. 

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 

2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony rodowiska 

(Dz.U. poz. 1232). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony rodowiska.

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 8 pa dziernika 2013 r. w sprawie 

wysoko ci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania cieków do wód 

lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu, na rok 2014 

(M.P. poz. 821). 
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Obwieszczenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pó n. zm.) i okre la

wysoko  stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania cieków do wód lub do 

ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha asu na rok 2014. 

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 

2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o udost pnianiu informacji  

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

o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.U. poz. 1235). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r.  

o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa  

w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 24 pa dziernika 2013 r. w sprawie 

stawek op at za usuni cie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na 

rok 2014 (M.P. poz. 835). 

Akt wykonawczy do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pó n. zm.). Akt prawny okre la maksymalne stawki op at za 

usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysoko ci 130 cm 

(za cznik nr 1) oraz stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (za cznik nr 

2). Ponadto obwieszczenie okre la stawk  za usuni cie jednego metra kwadratowego 

powierzchni pokrytej krzewami w wysoko ci 249,79 z , a tak e stawki kar za zniszczenie 

jednego metra kwadratowego terenu zieleni w wysoko ci 57,44 z  dla trawników  

i 493,34 z  dla kwietników. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 pa dziernika 2013 r. w sprawie 

szczegó owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi wzi cia b d ce

inwestycjami s u cymi redukcji emisji ze róde  spalania paliw (Dz.U. poz. 1279). 

Rozporz dzenie okre la szczegó owe warunki udzielania pomocy publicznej na 

przedsi wzi cia z zakresu ochrony rodowiska b d ce inwestycjami s u cymi redukcji 

emisji ze róde  spalania paliw, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pó n. zm.). 

Formami pomocy s : dotacja, po yczka preferencyjna, preferencyjny kredyt bankowy, 

dop ata do oprocentowania preferencyjnych po yczek lub preferencyjnych kredytów 

bankowych, cz ciowe umorzenie po yczek preferencyjnych lub preferencyjnych 

kredytów bankowych. Do kosztów inwestycji rozporz dzenie zalicza koszty poniesione 

bezpo rednio na: 1) prace przedrealizacyjne (w tym niezb dne studia, ekspertyzy, 

koncepcje, projekty techniczne, projekty budowlane, raport oddzia ywania na rodowisko 

i inwentaryzacj  powykonawcz ); 2) nabycie gruntu i przygotowanie terenu budowy; 3) 

nabycie lub wykonanie budowli i budynków; 4) nabycie maszyn i urz dze  wraz  

z kosztami transportu, za adunku i wy adunku; 5) roboty budowlane oraz zwi zane  

z instalacj  i uruchomieniem urz dze  oraz ca ego obiektu; 6) obiekty i infrastruktur

zwi zan  z inwestycj ; 7) nabycie warto ci niematerialnych i prawnych w formie: 

patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu 
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organizacji i zarz dzania, je eli spe niaj cznie okre lone warunki; 8) us ugi niezb dne 

do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzaj ce osi gni cie efektu 

ekologicznego. 

Ustawa z dnia 27 wrze nia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne  

i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1238). 

Ustawa wdra a do polskiego porz dku prawnego dyrektyw  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego 

sk adowania dwutlenku w gla, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

Implementowana dyrektywa, zwana dyrektyw  CCS, przewiduje zastosowanie 

technologii CCS (Carbon Capture and Storage), polegaj cej na wychwytywaniu 

dwutlenku w gla z instalacji przemys owych, przetransportowaniu go do miejsca 

sk adowania i zat oczeniu do odpowiedniej formacji geologicznej. 

Rozporz dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 pa dziernika 

2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów 

budowlanych (Dz.U. UE L z 31.10.2013, s. 42). 

Wymogi dotycz ce tre ci europejskiej oceny technicznej okre la rozporz dzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/201 1 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiaj ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylaj ce dyrektyw  Rady 89/106/EWG. Dokument sk ada  si  b dzie z cz ci ogólnej 

oraz cz ci szczegó owej. Cz  ogólna ma zawiera  informacje dotycz ce: 1) jednostki 

ds. oceny technicznej wydaj cej europejsk  ocen  techniczn , 2) nazwy handlowej 

wyrobu budowlanego, 3) rodziny wyrobów, do której nale y wyrób budowlany, 4) 

producenta, 5) zak adu produkcyjnego. W cz ci szczegó owej znajd  si  informacje 

dotycz ce: 1) opisu technicznego wyrobu, 2) zamierzonego zastosowania zgodnie ze 

stosownym europejskim dokumentem oceny (EDO), 3) w a ciwo ci u ytkowych wyrobu 

oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich oceny, 4) zastosowanego systemu oceny 

i weryfikacji sta o ci w a ciwo ci u ytkowych (AVCP) wraz z odes aniem do jego 

podstawy prawnej, 5) szczegó ów technicznych niezb dnych do wdro enia systemu 

AVCP zgodnie ze stosownym EDO. 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie 

og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu 

przedsi wzi  Euro 2012 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1345). 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b d cych 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak e kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikuj cych si  do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 

poz. 1302). 

Zmiany w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b d cych przedmiotem zainteresowania 



42 Informator Budowlany 1 / 2014 

Wspólnoty, a tak e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj cych si  do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510 z pó n. zm.). 

Ustawa z dnia 27 wrze nia 2013 r. o pomocy pa stwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez m odych ludzi (Dz.U. poz. 1304). 

Program polegaj cy na finansowym wsparciu pa stwa w nabyciu przez m odych 

ludzi pierwszego mieszkania - lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. 

Finansowe wsparcie b dzie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze rodków 

Funduszu Dop at. Powierzchnia u ytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego nie mo e

przekracza  75 m
2
, za  domu jednorodzinnego 100 m

2
, chyba e nabywca wychowuje 

przynajmniej troje dzieci, wtedy wymagana powierzchnia u ytkowa nie mo e

przekracza  odpowiednio 85 m
2
 i 110 m

2
. Oprócz dofinansowania wk adu w asnego 

ustawa przewiduje tak e finansowe wsparcie w formie zwrotu ze rodków bud etu 

pa stwa cz ci wydatków poniesionych przez osoby fizyczne po dniu 1 stycznia 2014 r. 

na zakup materia ów budowlanych w zwi zku z budow  domu jednorodzinnego albo 

nadbudow  lub rozbudow  budynku na cele mieszkalne lub przebudow  budynku 

niemieszkalnego, jego cz ci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1390). 

Rozporz dzenie dotyczy utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w drodze 

przekszta cenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego polegaj cego na 

w czeniu do niego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1391). 

Rozporz dzenie okre la kompetencje Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który 

kierowa  b dzie nast puj cymi dzia ami administracji rz dowej: budownictwo, lokalne 

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, 

rozwój regionalny, transport. Do organów podleg ych ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych nale e  b d : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, G ówny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, G ówny Inspektor Transportu Drogowego, Prezes 

Urz du Lotnictwa Cywilnego, Prezes Urz du Transportu Kolejowego. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

ustanowienia Pe nomocnika Rz du do spraw Zarz dzania Infrastruktur  Drogow

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1402). 

Do zada  Pe nomocnika nale e  b dzie mi dzy innymi przygotowywanie koncepcji 

ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarz dzania sieci  dróg 

publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy, a tak e proponowanie, 

monitorowanie i analizowanie dzia a  organów administracji rz dowej w powy szym 
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zakresie, kierowanie stosownych rekomendacji i opinii do organów administracji 

rz dowej, opiniowanie stosownych projektów aktów prawnych oraz wspó praca 

mi dzynarodowa. 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r.  

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi Infrastruktury 

i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2013 r. poz. 958). 

Obwieszczenie zawiera wykaz jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi 

Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.  

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 wrze nia 

2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czysto ci

i porz dku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r.  

o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. 

Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego dotycz cy utrzymania czysto ci i porz dku 

na terenie gminy oraz ustalenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(sygn. akt K 17/12). 

Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 pa dziernika 2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

budowlane (Dz.U. poz. 1409). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu 

gmin poszkodowanych w wyniku wyst pienia powodzi w czerwcu lub w lipcu  

2013 r., w których stosowane s  szczególne rozwi zania zwi zane z usuwaniem 

skutków tych powodzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1405). 



44 Informator Budowlany 1 / 2014 

CERTYFIKACJE

Aprobaty techniczne, certyfikaty i rekomendacje ITB 

Wydane przez ITB aprobaty techniczne, certyfikaty i rekomendacje w uj ciu 

ilo ciowym w poszczególnych grupach wg kwartalnika Instytutu Techniki Budowlanej  

nr 3/2013. 

A. Aprobaty 

GW I Wyroby do konstr. betonowych, metalowych i ceramicznych 25 aprobat 

GW II Wyroby do konstrukcji lekkich, obudowy i wype nienia 27 aprobat 

GW III Okna, drzwi i bramy 7 aprobat 

GW IV Wyroby do zabezp. przeciwwilgociowych i wodochronnych 11 aprobat 

GW V Wyroby do izolacji termicznych i akustycznych 22 aprobaty 

GW VI Wyroby do ochrony budowli 1 aprobata 

GW VII Wyroby do zabezpiecze  przeciwpo arowych 17 aprobat 

GW VIII Wyroby do robót malarskich, tynkarskich, posadzkarskich, 

ok adzinowych i wyk adzinowych 6 aprobat 

GW X Wyroby z zakresu in ynierii sanitarnej 18 aprobat 

B. Certyfikaty 

Certificate of Conformity 1 certyfikat 

Certificate of Factory Production Control 1 certyfikat 

Certyfikat System Zarz dzania Jako ci  2 certyfikaty 

Certyfikat Zak adowej Kontroli Produkcji 22 certyfikaty 

Certyfikat Zak adowej Kontroli Produkcji WE 14 certyfikatów 

Certyfikat Zgodno ci WE 16 certyfikatów 

Certyfikat Zgodno ci Wyrobu 35 certyfikatów 

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz dzania Jako ci ,

Zarz dzania rodowiskowego  

oraz Zarz dzania Bezpiecze stwem i Higien  Pracy 

1 certyfikat 

EC Certificate of Conformity 4 certyfikaty 

EC Certificate of Factory Production Control 3 certyfikaty 

C. Rekomendacje techniczne ITB 5 rekomendacji

D. Instrukcje, wytyczne 

Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych. 
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Nowe normy polskie 

Polskie normy z zakresu budownictwa

opublikowane we wrze niu, pa dzierniku i listopadzie 2013 r. 

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

publikacji 

KT

*

1
PN-EN 13450:2013-09E 

Kruszywa na podsypk  kolejow

PN-EN 13450:2004P 

PN-EN 13450:2004/ 

AC:2004P 

2013-09-11 108 

2

PN-EN 15286:2013-09E 

Konglomeraty kamienne - P yty i p ytki do wyko czenia 

ciany (wewn trzne i zewn trzne) 

- 2013-09-27 108 

3

PN-EN 16236:2013-09E 

Ocena zgodno ci kruszyw - Wst pne badania typu i 

Zak adowa Kontrola Produkcji 

- 2013-09-11 108 

4

PN-EN 1932:2013-09E 

Zas ony zewn trzne i aluzje - Odporno  na obci enie

wiatrem - Metody bada  i kryteria osi gów 

PN-EN 1932:2005P 2013-09-11 169 

5
PN-EN 13330:2013-09E 

aluzje - Uderzenie cia em twardym - Metoda badania 
PN-EN 13330:2005P 2013-09-11 169 

6

PN-ISO 9705:1999/Ap1:2013-09P 

Ochrona przeciwpo arowa - Badania ogniowe - Badanie 

wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pe nej skali 

- 2013-09-26 180 

7
PN-EN 13225:2013-09E 

Prefabrykaty z betonu - Pr towe elementy konstrukcyjne 

PN-EN 13225:2006P 

PN-EN 13225:2006/ 

AC:2007P 

2013-09-16 195 

8
PN-EN 13369:2013-09E 

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-EN 13369:2005P  

PN-EN 13369:2005/ 

A1:2008P 

PN-EN 13369:2005/ 

AC:2008P 

2013-09-16 195 

9

PN-EN 15037-4+A1:2013-10E 

Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy 

stropowe - Cz  4: Bloki styropianowe 

PN-EN 15037-4:2010E 2013-10-08 195 

10

PN-EN 15037-5:2013-10E 

Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy 

stropowe - Cz  5: Lekkie bloki szalunkowe 

- 2013-10-08 195 

11

PN-B-19707:2013-10P 

Cement - Cement specjalny - Sk ad, wymagania i kryteria 

zgodno ci 

PN-B-19707:2003P  

PN-B-19707:2003/Az1:2006P
2013-10-04 196 

12

PN-EN 15501:2013-10E 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia budynków i 

instalacji przemys owych - Wyroby z perlitu 

ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego (EV) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

- 2013-10-03 211 

13

PN-EN 16025-1:2013-10E 

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 

konstrukcjach budowlanych - Podsypki z EPS w postaci 

zwi zanej - Cz  1: Wymagania dotycz ce wst pnie 

przygotowanego w zak adzie tynku suchego z EPS 

- 2013-10-03 211 

14

PN-EN 16025-2:2013-10E 

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 

konstrukcjach budowlanych - Podsypki z EPS w postaci 

zwi zanej - Cz  2: Obróbka wst pnie przygotowanego w 

zak adzie tynku suchego z EPS 

- 2013-10-03 211 
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15

PN-EN 12697-3:2013-10E 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor co - Cz  3: Odzyskiwanie 

asfaltu: Wyparka obrotowa 

PN-EN 12697-3:2007P 2013-10-08 212 

16

PN-EN 1912:2012/AC:2013-09E 

Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzyma o ci - Wizualny 

podzia  na klasy i gatunki 

- 2013-09-27 215 

17

PN-EN 845-2:2013-10E 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz  2: 

Nadpro a

PN-EN 845-2:2004P  

PN-EN 845-2:2004/ 

Ap1:2005P 

2013-10-08 233 

18

PN-EN 845-3:2013-10E 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz  3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 845-3+A1:2008P 2013-10-08 233 

19

PN-EN 1304:2013-10E 

Dachówki i kszta tki dachowe ceramiczne - Definicje i 

specyfikacja wyrobów 

PN-EN 1304:2007P 

PN-EN 1304:2007/ 

Ap1:2011P 

2013-10-08 234 

20

PN-EN 1504-5:2013-09E 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych 

Definicje, wymagania, sterowanie jako ci  i ocena zgodno ci

Cz  5: Iniekcja betonu 

PN-EN 1504-5:2006P 2013-09-11 274 

21

PN-EN 13581:2004/Ap1:2013-09P 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody bada  - Oznaczanie ubytku masy betonu 

hydrofobizowanego przez impregnacj  po dzia aniu

zamra ania - rozmra ania w obecno ci soli 

- 2013-09-30 274 

22

PN-EN 12566-3+A2:2013-10E 

Ma e oczyszczalnie cieków dla obliczeniowej liczby 

mieszka ców (OLM) do 50 - Cz  3: Kontenerowe i/lub 

montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie cieków 

PN-EN 12566-3+A1:2009P 

PN-EN 12566-3+A1:2009/ 

Ap1:2012P 

2013-10-08 278 

23

PN-EN 12566-7:2013-09E 

Ma e oczyszczalnie cieków dla obliczeniowej liczby 

mieszka ców (OLM) do 50 - Cz  7: Prefabrykowane 

urz dzenia do oczyszczania trzeciego stopnia 

- 2013 09 11 278 

24

PN-EN 16313:2013-09E 

Pod czenia urz dze  grzewczych oraz ch odz cych - 

Pod czenia roz czne z rur  zewn trznie gwintowan  G 3/4 A 

i wewn trznym sto kiem 

- 2013-09-11 279 

25

PN-EN 14227-1:2013-10E 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - 

Cz  1: Mieszanki zwi zane cementem 

PN-EN 14227-1:2007P 2013-10-30 212 

26

PN-EN 14227-2:2013-10E 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - 

Cz  2: Mieszanki u lowe 

PN-EN 14227-2:2007P 2013-10-30 212 

27

PN-EN 14227-3:2013-10E 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - 

Cz  3: Mieszanki zwi zane popio ami lotnymi 

PN-EN 14227-3:2007P 2013-10-30 212 

28

PN-EN 14227-4:2013-10E 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - 

Cz  4: Popio y lotne do mieszanek zwi zanych spoiwem 

hydraulicznym 

PN-EN 14227-4:2005E 2013-10-30 212 

29

PN-EN 14227-5:2013-10E 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - 

Cz  5: Mieszanki zwi zane spoiwem drogowym 

PN-EN 14227-5:2007P 2013-10-30 212 

30

PN-D-94021:2013-10P 

Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 

wytrzyma o ciowymi 

PN-D-94021:1982P 2013-10-31 215 
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31
PN-EN 16205:2013-10E 

Pomiar laboratoryjny ha asu kroków na stropach 
- 2013-10-30 253 

32

PN-EN 13179-1:2013-10E 

Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek 

bitumicznych - Cz  1: Badanie metod  pier cienia delta i 

kuli 

PN-EN 13179-1:2002P 2013-10-30 108 

33

PN-EN 1097-6:2013-11E 

Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - 

Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci 

PN-EN 1097-6:2002P  

PN-EN 1097-6:2002/ 

AC:2004P  

PN-EN 1097-6:2002/ 

Ap1:2005P  

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006P

2013-11-27 108 

34

PN-EN 1097-11:2013-11E 

Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - 

Cz  11: Oznaczanie ci liwo ci i ograniczonej 

wytrzyma o ci na ciskanie kruszyw lekkich 

- 2013-11-29 108 

35

PN-EN ISO 12570:2002/A1:2013-11E 

Cieplno-wilgotno ciowe w a ciwo ci materia ów i wyrobów 

budowlanych - Okre lanie wilgotno ci przez suszenie w 

podwy szonej temperaturze 

- 2013-11-29 179 

36

PN-EN 15603:2008/Ap1:2013-11E 

Energetyczne w a ciwo ci u ytkowe budynków - Ca kowite 

zu ycie energii i definicja energii znamionowej 

- 2013-11-14 179 

37

PN-EN 13381-6:2012/Ap1:2013-11E 

Metody badawcze ustalania wp ywu zabezpiecze  na 

odporno  ogniow  elementów konstrukcyjnych - Cz  6: 

Zabezpieczenia s upów stalowych o przekroju zamkni tym 

wype nionych betonem 

- 2013-11-18 180 

38

PN-EN 12602+A1:2013-11E 

Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego 

betonu komórkowego 

PN-EN 12602:2010P 2013-11-29 193 

39

PN-EN 196-2:2013-11E 

Metody badania cementu - Cz  2: Analiza chemiczna 

cementu 

PN-EN 196-2:2006P 2013-11-14 196 

40

PN-EN 15682-1:2013-11E 

Szk o w budownictwie - Wygrzewane termicznie hartowane 

bezpieczne szk o z tlenków wapniowców i krzemionki - Cz

1: Definicje i opis 

- 2013-11-29 198 

41

PN-EN 15682-2:2013-11E 

Szk o w budownictwie - Wygrzewane termicznie hartowane 

bezpieczne szk o z tlenków wapniowców i krzemionki - Cz

2: Ocena zgodno ci/Norma wyrobu 

- 2013-11-29 198 

42

PN-EN 15683-1:2013-11E 

Szk o w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne 

sodowo- -wapniowo-krzemianowe szk o profilowe - Cz  1: 

Definicje i opis 

- 2013-11-29 198 

43

PN-EN 845-1:2013-11E 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Cz  1: 

Kotwy, listwy kotwi ce, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-1+A1:2008P *** 2013-11-14 233 

44

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11E 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz  1-1: 

Regu y ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych 

- 2013-11-14 252 

45

PN-EN 1537:2013-11E 

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy 

gruntowe 

PN-EN 1537:2002P 2013-11-29 254 
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46

PN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11E 

Kominy - Ceramiczne wewn trzne przewody kominowe - 

Cz  1: Przewody kominowe pracuj ce w stanie suchym - 

Wymagania i metody bada

- 2013-11-29 279 

47

PN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11E 

Kominy - Ceramiczne wewn trzne przewody kominowe - 

Cz  2: Przewody kominowe pracuj ce w stanie mokrym - 

Wymagania i metody bada

- 2013-11-29 279 

Literatura fachowa 

Instalacje elektryczne i piorunochronne  

w budynkach u yteczno ci publicznej 
Rados aw Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybra ska 

Wyd. 1, str. 224, oprawa mi kka, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych”, cz  D „Roboty instalacyjne”, zeszyt 2, Wydawnictwo Instytutu 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2012. 

Publikacja zast puje Instrukcj  390/2007. W opracowaniu zosta y omówiono 

ró norodne wymagania stawiane instalacjom elektrycznym i piorunochronnym, zwi zane 

z zastosowan  w budynku klas  pewno ci zasilania w energi  elektryczn , zakresem 

mocy zainstalowanych odbiorników oraz rodzajem u yteczno ci pe nionej przez 

budynek. 

Instrukcja ITB 475/2012 

Równowa enie hydrauliczne obiegów grzejnych i ch odz cych
Bogdan Koz owski 

Wyd. 1, str. 59, oprawa mi kka, seria „Instrukcje, wytyczne, poradniki” nr 475/2012, 

Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2012. 

Poradnik opisuj cy warunki i potrzeb  stosowania obiegów grzejnych i ch odz cych, 

wymagania w zakresie doboru wyposa enia instalacji, szczegó owe zasady 

równowa enia obiegów metod  proporcjonaln  i kompensacyjn  oraz przy u yciu 

komputerowych programów wspomagaj cych. 
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INFORMACJE I KOMUNIKATY 

XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 

Szczyrk, 26 - 29 marca 2014 roku 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa  

Oddzia  w Gliwicach 
przy wspó pracy Oddzia ów w Bielsku-Bia ej, Katowicach  

i Ma opolskiego w Krakowie 

XXIX Ogólnopolska Konferencja 
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Beskidy-Gliwice 2014 

Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych 

Konstrukcje elbetowe 

Program WPPK (26-29.03.2014) obejmuje:

• wyk ady zamówione u autorów wywodz cych si  z renomowanych uczelni, 

instytutów, biur i pracowni projektowych 

Wydane b d  tradycyjnie materia y obejmuj ce wyg oszone wyk ady (do 1800 str.) oraz 

informacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm. 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

PZITB Oddzia  w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16 

BIURO: tel./faks (32) 231-13-27, 

+48 509 64 64 68 - uczestnicy - rejestracja, 

+48 504 68 88 86 - wystawcy 

e-mail: wppk2014@pzitb.gliwice.pl 

Szczegó owe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem i Kart  Zg oszenia 

Uczestnictwa zamieszczone s  na stronie: 

www.pzitb.gliwice.pl 

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna 

Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego 
Kielce – Cedzyna, 21-23 maja 2014 r. 

Patronat konferencji: 

G ówny Urz d Nadzoru Budowlanego; Instytut Techniki Budowlanej; Polska Izba 

In ynierów Budownictwa; Zarz d G ówny Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników 

Budownictwa; Politechnika wi tokrzyska 

Tematyka Warsztatów: 

1. Zagadnienia formalno-prawne w aspekcie dzia alno ci rzeczoznawcy. 
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2. Ocena no no ci i trwa o ci konstrukcji z uwzgl dnieniem wp ywu rodowiska  

i innych oddzia ywa  zewn trznych. 

3. Problemy ekspertyzowe dotycz ce infrastruktury drogowej. 

4. Ocena stanów technicznych przewodów kanalizacyjnych i sprawno ci sieci ciep owniczych. 

5. Wybrane problemy zwi zane z diagnostyk  betonu oraz no no ci  oraz 

u ytkowalno ci  konstrukcji elbetowych. 

6. Problemy budownictwa z wielkiej p yty. 

Konferencja Naukowo-Techniczna 

Wybrane zagadnienia in ynierii rodowiska  

w budownictwie 
Opole – Pruszków, 7-9 maja 2014 r. 

Celem konferencji jest wymiana pogl dów i do wiadcze  kadry naukowej oraz 

rodowiska in ynierów budownictwa w obszarze rodowiskowych uwarunkowa

projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. 

Organizatorzy 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa Oddzia  w Opolu; Wydzia

Budownictwa Politechniki Opolskiej; Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników 

Sanitarnych Oddzia  w Opolu; Opolska Okr gowa Izba In ynierów Budownictwa 

Adres Komitetu Organizacyjnego 

Politechnika Opolska, Wydzia  Budownictwa (z dopiskiem: Konferencja PZITB – 2014) 

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole 

Wie a kontroli lotów na awicy 

Firma SKANSKA na zlecenie Agencji eglugi Powietrznej buduje na pozna skim 

lotnisku awica wie  kontroli ruchu lotniczego. Wg projektu firmy PROCHEM wie a

b dzie mia a siedem kondygnacji, a wysoko  ponad 30 m. 

Dom niskoenergetyczny – dzia ka i projekt 

Podstaw  przy projektowaniu i usytuowaniu budynku energooszcz dnego i równie

pasywnego jest zwrócenie przede wszystkim uwagi na wykorzystanie energii s o ca, co wi e

si  z tym, aby powierzchnie takie jak pokój dzienny, salon, sytuowa  od strony po udniowej, 

najbardziej nas onecznionej, a pomieszczenia pomocnicze od strony pó nocnej, a samo 

usytuowanie na dzia ce wg stron wiata oraz równie  ochrony przed wiatrem. 

J.G.
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Z PRASY – CO PISZ  INNI 

Polskie mieszkania s  najbardziej przeludnione 

Blisko po owa Polaków mieszka w za ma ych mieszkaniach. Przeci tnie wi cej

przestrzeni maj  w a ciciele lokali ni  ich najemcy. 

Zgodnie z europejskimi standardami, ka da zamieszkana kawalerka jest z za o enia 

mieszkaniem za ma ym – przeludnionym. 

W my l metodologii stosowanej przez europejski urz d statystyczny zarówno 

singiel, jak i bezdzietne ma e stwo powinni mie  do dyspozycji mieszkanie, w którym 

wydzielono pokój dzienny i sypialni .

Gdy tylko pojawi si  potomstwo, mieszkanie trzeba zmieni  na trzypokojowe, 

natomiast gdy rodzina sk ada si  z ma e stwa i trójki dzieci, to wymaga aby nawet 

pi ciopokojowej nieruchomo ci. 

W Polsce cznie 46,3% Polaków mieszka w za ma ych mieszkaniach. Ale dane 

dotycz ce najemców s  jeszcze bardziej alarmuj ce. A  75,2% decyduj cych si

mieszka  w wynajmowanym w Polsce mieszka w za ma ych mieszkaniach. Jest to 

najgorszy wynik w Europie. Dla porównania rednia dla 28 krajów europejskich to 19%. 

W najlepszej sytuacji s  najemcy w Holandii, gdzie mniej ni  1 najemca na 20 

mieszka w za ma ym mieszkaniu. Problem ten dotyczy te  mniej ni  co dziesi tego 

najemcy w Belgii, na Cyprze i w Szwajcarii. Niewiele lepsze wyniki ni  Polska ma 

Bu garia, Rumunia i W gry. Tam problem przeludnienia dotyczy od 69,6% do 70,4% 

najemców. 

Dom Gratka, G os Wielkopolski (Tekst wybra  Jerzy Gawroniak) 

W Polsce systematycznie spada liczba  

niedogrzanych mieszka

Co dziesi ty Europejczyk ma w mieszkaniu zbyt zimno. Na ten problem skar y

si  13% Polaków. Jeszcze osiem lat temu mia  go co trzeci. 

Wed ug norm wiatowej Organizacji Zdrowia mieszkanie jest w a ciwie ogrzane, 

je li temperatura w pokoju dziennym wynosi przynajmniej 18 stopni. Co trzynasty Polak 

nie jest w stanie utrzyma  takiej temperatury. To sytuuje nas na 11 miejscu, w ród 31 

krajów Europy. Najcieplej w mieszkaniach maj  obywatele krajów, w których jest … 

najzimniej. 

Jak wynika z bada  Eurostatu, komfort cieplny jest uzale niony wprost od 

dochodów. Nic wi c dziwnego, e marginalny problem z niedogrzaniem nieruchomo ci

maj  obywatele w krajach o najwy szych rednich zarobkach. 
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Pomimo po o enia w pó nocnej cz ci Europy z niedogrzaniem nie maj  problemu 

mieszka cy Norwegii czy Szwecji, gdzie odpowiednio tylko 0,7% i 1,4% obywateli 

uzna o, e nie s  w stanie utrzyma  zim  odpowiedniej temperatury w mieszkaniu. 

Tam jednak zarobki nale  do najwy szych w Europie. Norweg pracuj c na pe en 

etat zarobi  w 2012 roku przeci tnie 77,3 tys. euro, a Szwed 58,5 tys. euro. 

Dla porównania w Polsce przeci tne roczne zarobki Eurostat oszacowa  w 2012 roku 

na 20,9 tys. euro. Na problem z niedogrzaniem nie powinni te  narzeka  mieszka cy 

Szwajcarii i Luksemburga, gdzie zarobki w 2012 roku wynios y odpowiednio 76,6 tys. 

euro i 57,6 tys. euro. 

Na trudno  z odpowiednim ogrzewaniem nieruchomo ci wp yw ma te  klimat. On 

wp ywa na technologi , w jakiej wznoszone s  budynki. Paradoksalnie wi c wiele krajów 

w gronie tych o najwi kszym niedogrzaniu to te, w których klimat jest ciep y. Krótkie i 

agodne zimy mog  powodowa  wi c, e nieruchomo ci nie s  ocieplone i wyposa one w 

instalacje grzewcze. I tak na przyk ad na Cyprze a  30,7% osób uzna o, e nie s  w stanie 

utrzyma  w domu odpowiednio wysokiej temperatury. W Portugalii, Grecji, na Malcie  

i we W oszech problem z utrzymaniem ciep a w mieszkaniu ma odpowiednio 27, 26,1, 

21,7 i 21,2% obywateli. 

Dom Gratka, G os Wielkopolski (Tekst wybra  Jerzy Gawroniak) 

Przegl d prasy 

Przegl d Budowlany Nr 11/2013 

W dziale „Artyku y problemowe”, autorzy, omawiaj  zagadnienia monitorowania 

dachów zwi zane z obci eniem niegiem, przeprowadzaj  analiz  numeryczn  stanu 

napr enia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania 

wytrzyma o ci, analizuj  wp yw b dów procesu budowlanego na awari  konstrukcji 

dachu hali, opisuj  konstrukcj  stalowego dachu spodka dolnego obserwatorium 

meteorologicznego na nie ce w kontek cie oceny stanu przedawaryjnego oraz opisuj

geotechniczne warunki posadowienia obiektów istniej cych. 

Przegl d Budowlany Nr 11/2013 

W dziale „Z ycia PZIB” M oda Kadra in ynierów budownictwa opisa a swoje 

osi gni cia prezentowane we wrze niowej konferencji Wa cz 2013. Kole anka Justyna 

Sypniewska z Oddzia u Pozna skiego PZITB przedstawi a Program Rozwoju 

Zawodowego M odej Kadry PZITB, omówi a osi gni cia Komitetu, a tak e

przedsi wzi cia zwi zane z kampani  „Honor In yniera” oraz „Program Rozwoju 

Zawodowego M odej Kadry”. Wszystkie podejmowane przez M od  Kadr  dzia ania 

poruszaj  wa ne kwestie dotycz ce spo ecznej odpowiedzialno ci i wzajemnej 

wspó pracy pomi dzy m odymi in ynierami, uczelniami, rynkiem budowlanym i 

Zwi zkiem. Elementy programu projektu zosta y opracowane tak, aby umo liwi
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uzyskanie wysokich kwalifikacji m odych in ynierów oraz kszta towa  spo eczn

odpowiedzialno  w biznesie, a tak e mo liwo  pozyskania wysoce wykwalifikowanego 

pracownika przez przedsi biorstwa, otwieraj c si  na potrzeby rynku. Projekt jest 

odpowiedzi  na aktualne problemy m odych, czyli walk  z rosn cym bezrobociem. 

W dziale „Artyku y problemowe”, autorzy, omawiaj  proste metody sprawdzania 

fundamentów ze wzgl du na przebicie, wymiarowanie p yt na przebicie przy 

zastosowaniu bolców dwug ówkowych, ekrany akustyczne w infrastrukturze drogowej, 

uwzgl dnianie oddzia ywa  dynamicznych na konstrukcj  trybun, zagro enia 

bezpiecze stwa konstrukcji wynikaj ce z wymiany stropu, b dy projektanta zagro eniem 

utraty no no ci konstrukcji stalowej wie y, problemy stosowania metody impact-echo 

oraz zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej w procesie 

realizacji inwestycji budowlanych. 

Uwaga: Cz onkowie PZITB i PIIB oraz studenci korzystaj  z ulgowej prenumeraty. 

Szczegó owe informacje na temat prenumeraty mo na uzyska  w siedzibie CUTOB-

PZITB Pozna .

Materia y Budowlane Nr 12/2013 

Tematem wiod cym tego numeru s  posadzki przemys owe. K.Pogan, D.Sanigórski 

opisuj  posadzki przemys owe z zastosowaniem produktów MAPEI. Natomiast 

M.Kurpi ska opisuje uszkodzenia wielowarstwowych posadzek betonowych. Z kolei 

E.Dzier anowski, M.Proszowski, A.Go ajewski omawia napraw  pod óg parkingów 

wielopoziomowych. 

W tym numerze Materia ów Budowlanych w Informatorze G ównego Urz du 

Nadzoru Budowlanego mo na uzyska  mi dzy innymi nast puj ce informacje: 

1. Czy po otrzymaniu decyzji nakazuj cej usuni cie stwierdzonych nieprawid owo ci 

inwestor powinien wyst pi  o pozwolenie na wykonanie niezb dnych robót 

budowlanych? 

2. W jakich przypadkach w a ciwy organ wydaje decyzj  odmawiaj c  wydania 

pozwolenia na budow ?

Materia y Budowlane Nr 1/2014 

Numer po wi cony jest efektywno ci energetycznej w budownictwie, w którym 

mi dzy innymi J.B.Zembrowski opisuje zagadnienia nowego wymiaru 

energooszcz dno ci w budownictwie a K.Witczak omawia przewidywany wp yw nowych 

wymaga  efektywno ci energetycznej wg znowelizowanych WT na rozwi zania 

materia owo-konstrukcyjne budynków.  

W tym numerze Materia ów Budowlanych w Informatorze G ównego Urz du 

Nadzoru Budowlanego mo na uzyska  nast puj ce informacje: 

1. W jakim zakresie organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza projekt 

budowlany do czony do wniosku o pozwolenie na budow ?

2. Warunki niezb dne do prowadzenia post powania legalizacyjnego. 

3. Jak powinien by  sporz dzony projekt zamienny? 
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4. Czy inwestor buduj cy przy cze wodoci gowe ma obowi zek ustanowienia 

inspektora nadzoru inwestorskiego? 

5. Czy niski budynek u yteczno ci publicznej powinien zosta  wyposa ony  

w urz dzenie u atwiaj ce dost p osobom niepe nosprawnych? 

W dziale Rynek Budowlany podaje dane statystyczne dotycz ce produkcji 

materia ów budowlanych w listopadzie 2013 roku. 

Uwaga: Cz onkowie stowarzysze  naukowo-technicznych NOT, przy prenumeracie 

Materia ów Budowlanych korzystaj  z 50% rabatu. Redakcja Materia ów Budowlanych 

zaprasza zainteresowanych na swoje stoisko podczas trwania BUDMY 2014, gdzie 

b dzie mo na uzyska  dodatkowe informacje. 

Izolacje Nr 1/2014 

Redaktor Naczelny Izolacji Pan Jaros aw Guzal odwo uje si  do koncepcji nowego 

pakietu energetyczno-klimatycznego którego koncepcj  og osi  Szef Komisji 

Europejskiej Jose Manuel Barroso. Uwa a, e rynek izolacji termicznych b dzie jednym 

z obszarów, które zyskaj  najbardziej na wprowadzeniu tego pakietu.  

W dziale Prawo, ekonomia, rynek Zbigniew Bromberek omawia wp yw 

energooszcz dno ci na rozwój miast. Natomiast Jerzy urawski zastanawia si  czy 

znowelizowane rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie (WT 2013) doprowadz  do istotnej zmiany  

w podej cia do projektowania.  W dziale ciany i stropy, Krzysztof Paw owski zwraca 

uwag  na projektowanie pod óg w wietle nowych wymaga  cieplnych. W dziale 

Materia y i technologie Zbigniew Pozorski zastanawia si  nad perspektyw

wprowadzenia nowych rozwi za  technicznych i zastosowa  p yt warstwowych  

w budownictwie, a Macie Rokiel zwraca uwag  na problemy hydroizolacji balkonów  

i tarasów w powi zaniu z zagadnieniami termoizolacyjnymi. Zespó  autorów omawia 

zagadnienia ochrony konstrukcji elbetowych w obiektach rolniczych w wietle 

wymaga  norm i wytycznych ITB. 

Opracowanie Przegl du Prasy: mgr in . Zbigniew Augustyniak 
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RYNEK CEN 

Ceny robót budowlanych w IV kwartale 2013 r. 
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS) 

Zamieszczone w zestawie ceny m
2

cianek dzia owych maj  charakter rednich dla 

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

Robocizna R – przy obliczeniach uwzgl dniono stawk  robocizny w wysoko ci 14,36 z /r-g

Koszty po rednie Kp (R+S) – 66% 

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

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

Zysk Z (R+S+Kp) – 11% 

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

Opis robót j.m. R M S Kp+Z Cena 

cianki dzia owe o grubo ci 12,5 cm z p yt gipsowo-

kartonowych na rusztach metalowych  

zwyk e

wodoodporne 

ognioochronne 

m2

m2

m2

30,59

30,59

30,59

48,88

56,55

53,12

0,46

0,46

0,46

26,16 

26,16 

26,16 

106,09 

113,76 

110,33 

cianki dzia owe o grubo ci 12 cm z cegie

ceramicznych: 

pe nych 

dziurawek 

kratówek K3 

m2

m2

m2

20,25

20,25

15,94

60,78

53,37

34,41

2,01

2,01

1,50

18,75 

18,75 

14,69 

101,79 

94,38 

66,54 

cianki dzia owe z pustaków ceramicznych 

POROTHERM o grubo ci:

  8,0 cm 

11,5 cm 

m2

m2

12,06

13,07

43,19

48,54

0,75

1,13

10,79 

11,96 

66,79 

74,70 

cianki dzia owe z bloków wapienno-piaskowych typu 

3NFD

SILKA E8 

SILKA E12 

m2

m2

m2

17,09

14,93

15,80

44,86

34,55

46,01

1,50

2,01

2,38

15,66 

14,27 

15,32 

79,11 

65,76 

79,51 

cianki dzia owe z p ytek z betonu komórkowego o 

grubo ci:

  6 cm 

12 cm 

m2

m2

9,48

11,34

20,57

33,74

0,63

0,88

8,52 

10,30 

39,20 

56,26 

cianki dzia owe z bloczków „YTONG” o grubo ci

11,5 cm m2 15,37 39,32 1,58 14,29 70,56 

cianki dzia owe z pustaków szklanych o wymiarach 

20x20x8 cm m2 28,86 517,13 5,53 28,98 580,50 

Opracowa a in . Maria wierczak na podstawie materia ów ORGBUD-SERWIS Pozna
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Ceny wybranych mieszka

Pozna , os. Marcelin 30-97 m²
standard 

deweloperski
od 6.400 z /m² brutto 

Pozna , Os. Zwyci stwa 34-70 m²
standard 

deweloperski

od 5.490 z /m² netto 

(do negocjacji) 

Pozna , ul. Wilczak 27-69 m²
standard 

deweloperski
5.490-5.990 z /m² brutto 

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

deweloperski
od 6.700 z /m² brutto 

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

deweloperski
od 6.900 z /m² brutto 

Pozna , ul. Palacza/Heweliusza 24-93 m²
standard 

deweloperski
od 6.100 z /m² brutto 

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

deweloperski
4.500-6.990 z /m² brutto 

Pozna , ul. Rymaszewska 5 49,6-74,4 m²
standard 

deweloperski
5.389 z /m² brutto 

Pozna , ul. Wojskowa  51,9-94,9 m²
standard 

deweloperski

od 6.088 z /m² brutto 

(z gara em) 

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

deweloperski
5.500-6.190 z /m² brutto 

Pozna , ul. Chartowo 43-98 m²
standard 

deweloperski
4.990-5.150 z /m² brutto 

D brówka – Osada Le na 72-76 m²
standard 

deweloperski
od 284.200 z  brutto 

D brówka – Le na Polana 82-86 m²
standard 

deweloperski
od 350.650 z  brutto 

Plewiska, Osiedle Zielone 66 m²
standard 

deweloperski

od 279.000 z  brutto 

(z ogródkiem) 

Kamionki – Osiedle Przy Lesie 65,3-91,8 m²
standard 

deweloperski

od 268.900 z  brutto 

z dzia k  350 m2

Wg Dom gratka, G os Wielkopolski 

Zestawi  Jerzy Gawroniak 
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KURSY I SZKOLENIA 

Plan szkole  dla cz onków 

Wielkopolskiej Okr gowej Izby  

In ynierów Budownictwa w okresie 03-10.2014 r. 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przepisy p-po  dotycz ce budynków 

istniej cych (przebudowywanych, 

modernizowanych, remontowanych ) - 

wytyczne projektowania, pope niane

b dy.

2. Poprawa izolacyjno ci termicznej 

przegród budowlanych w obiektach 

zabytkowych. Materia y i technologie 

do izolacji od wewn trz pomieszcze .

20-03-2014

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Tomasz Lewandowski 

2. mgr in . arch. Roman Pilch 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Projekt budowlany - dokument 

niezb dny do realizacji obiektu 

budowlanego i dokumentacja 

powykonawcza wg aktualnych 

przepisów.

2. Zmiany w przepisach zwi zanych z 

przebiegiem procesu inwestycyjnego w 

budownictwie.

27-03-2014

16:00 - 19:10 

Pi a

ul. Browarna 19

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Zbigniew Augustyniak 

2. mgr Bogdan D browski

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Projekt budowlany - dokument 

niezb dny do realizacji obiektu 

budowlanego i dokumentacja 

powykonawcza wg aktualnych 

przepisów.

2. Zmiany w przepisach zwi zanych z 

przebiegiem procesu inwestycyjnego w 

budownictwie.

10-04-2014

16:00 - 19:10 

Leszno 

Zespó  Szkó

Rolno-Budowlanych

ul. 1 Maja 1 

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Zbigniew Augustyniak 

2. mgr Bogdan D browski

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl
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Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Wykonanie izolacji wodoszczelnych 

w azienkach, a niach i basenach 

k pielowych. Materia y izolacyjne i 

szczegó y wykonawcze. 

2. P ynne folie tworzywowe jako 

rozwi zanie problemów szczelno ci

dachów. Uszczelnianie detali na dachu.

10-04-2014

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. in . Andrzej Król 

2. dr in . Barbara Ksit  

+ in . Tomasz Szczygie

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy. 

24-04-2014

16:00 - 19:10 

Pi a

ul. Browarna 19

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy.

08-05-2014

11:00 - 14:10 

Gniezno 

Dom Rzemios a

ul. Tumska 16

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 



Informator Budowlany 1 / 2014 59

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy.

15-05-2014

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy.

22-05-2014

16:00 - 19:10 

Leszno 

Zespó  Szkó

Rolno-Budowlanych

ul. 1 Maja 1

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Zasady projektowania i wykonania 

izolacji wodochronnych fundamentów 

i kondygnacji podziemnych. 

2. Odwodnienie  wykopów - drena

pionowy i poziomy. Projektowanie i 

wykonawstwo.

29-05-2014

16:00 - 19:10 

Pozna

Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy.

05-06- 2014 

16:00 - 19:10 

Konin

Koni skie Centrum 

Edukacyjne,  

ul. Mickiewicza 11

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 
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Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Przypadki amania przepisów 

stwierdzone przez organa nadzoru 

budowlanego podczas realizacji 

odbioru i u ytkowania obiektów 

budowlanych. 

2. Istotne zmiany w przepisach 

dotycz ce wprowadzania do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych w 

zwi zku z rozporz dzeniem CPR 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Europy.

12-06-2014

16:00 - 19:10 

Kalisz

ul. Rumi skiego 2

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Jerzy Witczak 

2. mgr in . Ma gorzata Antczak 

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych - rola 

specyfikacji w procesie 

inwestycyjnym, powi zanie

specyfikacji z dokumentami 

przetargowymi,  pope niane b dy. 

2. BHP przy obs udze urz dze

elektrycznych i gazowych na placu 

budowy.Bezpieczne u ytkowanie 

elektronarz dzi - przyk ady

wypadków.

04-09-2014

11:00 - 14:10 

Gniezno 

Dom Rzemios a

ul. Tumska 16

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 

2. mgr in . W odzimierz

Ksi kiewicz

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 

Bran a ogólnobudowlana – PZITB 

1. Specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych - rola 

specyfikacji w procesie 

inwestycyjnym, powi zanie

specyfikacji z dokumentami 

przetargowymi,  pope niane b dy. 

2. BHP przy obs udze urz dze

elektrycznych i gazowych na placu 

budowy.Bezpieczne u ytkowanie 

elektronarz dzi - przyk ady

wypadków.

18-09-2014

16:00 - 19:10 

Kalisz 

ul. Rumi skiego 2

Organizator:

CUTOB-PZITB 

Wyk adowcy: 

1. mgr in . Maciej Sikorski 

2. mgr in . W odzimierz

Ksi kiewicz

Informacja: 

CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 

j.kulas@cutob-poznan.pl 






