ISSN 2392-280X

Nr 1(7)/2018 – czerwiec 2018

WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA
I N Ż Y N I E R Ó W
BUDOWNIC T WA

Zjazd W-MOIIB

za nami

Zmiany

budowlanym

w

Prawie

Sprawdź zakres swoich uprawnień
Stosowanie

wyrobów budowlanych

w izbie

2

WARMIŃSKO -MA ZURSK A
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QQ Biuro Olsztyn

Plac Konsulatu Polskiego 1 (II piętro)
10-532 Olsztyn
e-mail: wam@wam.piib.org.pl
Czynne: pon.-czw. w godz. 7.00-16.00
pt. w godz. 7.00-15.00
Porady prawne w środy i czwartki
w godz. 15.00-16.00
Dyrektor Biura:
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl
QQ
Kancelaria:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Ewidencja:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Uprawnienia budowlane:
tel. 89 522 29 95 pok. 213
okk@wam.piib.org.pl
QQ
Szkolenia:
tel. 89 523 76 40 pok. 214
szkolenia@wam.piib.ogr.pl
KONTO: Bank Millenium SA
44 1160 2202 0000 0003 1794 0501
NIP: 739-33-26-600
QQ

Oddział Terenowy Elbląg

ul. Bema 54
82-300 Elbląg
tel. 55 625 67 25
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-14.00

Punkt Informacyjny Ełk

ul. Suwalska 64
19-300 Ełk
tel. 87 610 36 70, 87 621 84 00
Czynne: pon.-pt. w godz. 7.00-15.00
we czwartki w godz. 7.00-17.00

www.wam.piib.org.pl

Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB
do strefy zamkniętej PIIB, a także strefy W-MOIIB.
Nazwa użytkownika to numer członkowski, natomiast hasło indywidualnie można otrzymać pisząc
na adres: szkolenia@wam.piib.org.pl.

W-MOIIB dołączyła do Facebooka.
Zachęcamy do przeglądania profilu,
na którym członkowie Izby znajdą
m.in. najnowsze informacje dotyczące
szkoleń, spotkań w
terenie, działalności
W-MOIIB oraz ważne
komunikaty. Zapraszamy!

„Inżynier Warmii i Mazur” – Informator wydawany przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa.
Nakład: 4.300 egzemplarzy.
Redaktor naczelny: Barbara Klem. Rada programowa:
Jarosław Kukliński – przewodniczący, Grzegorz
Karpa, Arkadiusz Gniewkowski, Andrzej Kierdelewicz
i Marta Kulikowska.
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Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy!

Cztery lata temu jako kandydat na przewodniczącego
Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa przedstawiłem główne cele, które uważałem i nadal uważam za najważniejsze dla naszego środowiska zawodowego – zaangażowanie w procesy legislacyjne, doskonalenie działalności szkoleniowej i rozwój
wszelkich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
podniesienie jakości i ilości spotkań integracyjnych dla
członków Izby, wzmocnienie współpracy pomiędzy izbami w Polsce i współdziałanie samorządów zawodowych
regionu Warmii i Mazur. Mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie, że w dużej mierze
udało się nam osiągnąć te cele. Dziś jednak z całą pewnością mogę powiedzieć, że Izba
przestała się kojarzyć tylko z instytucją przyjmującą składki, a zaczęła z instytucją
organizującą i służącą środowisku budowlanemu, reprezentującą je na zewnątrz i dbającą o nasze wspólne interesy. Izba jest miejscem spotkań, współpracy różnych stron
i opcji, dialogu i integracji środowiska.

Jedna kadencja to jednak za krótko, aby zrealizować wszystkie plany i marzenia, które mamy w głowach. Dlatego postanowiłem drugi raz zgłosić swoją kandydaturę na
stanowisko przewodniczącego. Dzięki Waszemu zaufaniu, Drogie Koleżanki, drodzy
Koledzy, dziś piszę do Was jako przewodniczący Rady W-MOIIB w kadencji 2018-2022.
Z całego serca dziękuję za wiarę we mnie, przychylność i akceptację. Nie ma lepszego
dowodu uznania i poparcia, niż wyrażona głosowaniem opinia ludzi, wśród których
i dla których się pracuje. Zaufanie, którym mnie obdarzyliście, moim zdaniem, świadczy nie tylko o przekonaniu co do słuszności proponowanego kierunku, w którym była
i ma być prowadzona polityka Izby, ale także o akceptacji i poparciu moich działań jako
przewodniczącego Rady W-MOIIB w minionej kadencji.
Wszyscy wiemy, że jedna osoba to zwykle zdecydowanie zbyt mało, by osiągnąć sukces.
Ale zgrana drużyna to już zupełnie inna historia. Na XVII Zjeździe SprawozdawczoWyborczym został wybrany nie tylko nowy przewodniczący Rady, ale przede wszystkim przewodniczący i członkowie organów statutowych W-MOIIB. I to w Was właśnie
pokładamy największe nadzieje. Dla jednych z Was, tak jak dla mnie, jest to również
kolejna kadencja, dla innych praca w organach Izby będzie kompletną nowością, jednak wierzę, że wszyscy spiszecie się doskonale – przecież zaangażowanie w sprawy
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest bliskie Waszemu sercu. A że
zbliża się gorący okres piłkarski, pozwolę sobie i ja posłużyć się więc nomenklaturą
sportową – do boju Izbo! Zgrana drużyna strzela więcej bramek – bądźmy więc i My
właśnie taką drużyną.
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy, kontynuujemy wydawnictwo izbowego informatora, dzielcie się więc proszę z redakcją opiniami na temat naszego pisma. Mam
nadzieję, że wskażecie nam nową, dotychczas niepublikowaną tematykę i będziecie
z chęcią sięgać po kolejne numery „Inżyniera Warmii i Mazur”.

Drogie Koleżanki, Drodzy koledzy, przed nami lato – czas wzmożonej pracy w budownictwie. Życzę wszystkim, abyśmy spędzili go w dobrym zdrowiu, przy dobrej pogodzie
i w pełni satysfakcji.
Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie!
Z inżynierskim pozdrowieniem Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Wydawca:

ul. Bema 11 lok. 80
15-369 Białystok
tel. 85 745 42 72

Redakcja zastr zega sobie prawo skracania
i adiustacji publikowanych tekstów. Przedruki
i wykorzystywanie opublikowanych materiałów
może odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.
Skład i opracowanie graficzne:
Jan Kitszel

Reklama:
Joanna Sawicka, tel. 662 234 788,
Justyna Radziszewska, tel. 500 123 174,
Magdalena Pietraszko 533 379 533,
Agata Gizińska, tel. 792 793 882

Zdjęcie na okładce: Wiadukt WD-10 nad drogą ekspresową S7 na odcinku Nidzica – Napierki.
Fot. Mott MacDonald Polska – nadzór inwestorski
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O odpowiedzialności prawnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Inżynier prawnik
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Jesteśmy po wyborach. Ledwo się obejrzeliśmy,
a cztery lata minęły jak biczem strzelił i przed nami
kolejna czteroletnia kadencja. Myślę, że dotychczas
udało nam się zrobić kilka ciekawych i dobrych
rzeczy. Wymienię choćby wydawanie własnego
biuletynu „Inżyniera Warmii i Mazur”, podpisanie
porozumienia forum zawodów zaufania publicznego
czy zorganizowanie Gali Architektury i Budownictwa
wspólnie z Okręgową Izbą Architektów RP. Wiem
także, że zostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.
Ostatnio przeglądałem stare rodzinne zdjęcia
i chyba się domyślam, skąd się wzięło moje zainteresowanie rzeczami technicznymi, a w szczególności – elektryką. Na jednym ze zdjęć, siedzę
na podłodze i trzymam samochód, chyba elektryczny, bo z przewodem. Na drugim, mam przedłużacz,
a na kolejnym – siedzę na masce Syreny, samochodu
moich rodziców, ze śrubokrętem w ręku. Jak by się
dobrze zastanowić, to stąd właśnie wzięło się moje
zainteresowanie techniczne. Muszę przyznać, że już
w podstawówce „pociągały” mnie kabelki i inne
tego typu gadżety. Dlatego poszedłem do zawodówki, gdzie zgłębiałem kolejne tajniki elektryki.
Wtedy mój ojciec prowadził warsztat elektromechaniki samochodowej, a ja mu od czasu do czasu
pomagałem. Znałem na pamięć wszystkie śruby,
nakrętki i pasujące do nich klucze, przekroje i rodzaje przewodów. Znałem budowę i sposób działania silników. Mogłem nie znać głównego bohatera „Syzyfowych prac”, albo autora „Dziadów”,
ale jako małolat, a później nastolatek, potrafiłem
powiedzieć, czym jest prawo Ohma, jak je zastosować czy czym jest napięcie. Potrafiłem naprawić rozrusznik w warsztacie albo młynek do kawy
czy odkurzacz w domu. Bo... co ważne, w latach

Skład

organów

80-tych czy 90-tych nie wymieniało się (czytaj: nie
wyrzucało) urządzeń i sprzętu agd, tylko się go
naprawiało. A od urządzeń takich jak: odkurzacz,
pralka czy radio oczekiwało się, że będzie proste w obsłudze i niezawodne. Będzie autentyczne
i prawdziwe, tak jak obowiązujące w tamtych czasach prawo, w tym Prawo budowlane. Było proste,
zrozumiałe i przejrzyste.
Minęło 20-30 lat i wszystko szlag trafiło. Globalizacja pozbawiła nas autentyczności i prawdziwości.
W tym czasie zostały wydane i ogłoszone tysiące
nowych ustaw, rozporządzeń czy norm (polskich,
europejskich i zharmonizowanych). Mimo, iż nabrałem już doświadczenia, pracowałem w kilku firmach
oraz zdobyłem różne uprawnienia, to niestety czuję się coraz bardziej niepewnie. Obszerność i ilość
wydawanych przez nasze państwo przepisów jest
niebezpiecznie duża, a ustawy czy rozporządzenia,
które często mają coś wnosić – w gruncie rzeczy
nic nie dają.
Przyznam się, że jako osoba pełniąca samodzielną
funkcję w budownictwie, coraz częściej i bardziej
boję się tego, że zostanę pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej,
a może i nawet karnej, w wyniku pominięcia jakiegoś
przepisu. Obecnie inżynierowie i technicy pełniący
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
muszą mieć nie tylko wiedzę techniczną, ale muszą
też wykazywać się ogromną znajomością przepisów: Prawa: budowlanego, energetycznego, telekomunikacyjnego, geodezyjnego, geologicznego,
wodnego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz ustaw o samorządach zawodowych architektów i inżynierów
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Okręgowa Rada

kadencji

budownictwa,
wyrobach budowlanych,
normalizacji, odpadach,
ochronie przeciwpożarowej,
dozorze technicznym, drogach publicznych, transporcie
kolejowym, planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ochronie przyrody, ochronie zabytków, prawie autorskim i prawach pokrewnych
a także przepisów wykonawczych do wszystkich
powyższych praw i ustaw.
Popełnienie błędu z powodu nieznajomości
któregoś z tych przepisów może przyczynić się
do odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej a czasami nawet karnej. Niestety ustawodawca, czyli państwo, uważa, że inżynierowie, oprócz
projektowania i budowania, czyli wykorzystywania
wiedzy technicznej i specjalistycznej, muszą też
znać kwestie prawne określone w wyżej wymienionych przepisach.
Chcę logicznego, jednoznacznego, przejrzystego i prostego prawa. Czy to tak dużo? Na koniec,
mimo wszystko, chcę życzyć wszystkim Koleżankom
i Kolegom na kolejną kadencję satysfakcji z dalszej
pracy zawodowej i społecznej oraz żeby się nie dali
tym gł... przepisom.
Jarosław Kukliński
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB

2018-2022

Mariusz Iwanowicz – zastępca przewodniczącego

Sylwia Kierdelewicz – zastępca przewodniczącego

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady

Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz

Sylwia Tomczuk – sekretarz

Jarosław Kukliński, Janusz Nowak – zastępcy przewodniczącego

Jan Chojecki, Wojciech Dobrowolski, Sławomir
Dominiczak, Zenon Drabowicz, Janusz Harasymczuk,
Zbigniew Kazimierczak, Andrzej Łasiński, Sylwester
Rączkiewicz, Wojciech Rudzki, Maciej Staśkiewicz,
Krystyna Sterczewska i Jan Szczęsny – członkowie

QQ

Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika
Marian Zdunek – sekretarz
Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza
Władysław Bielski i Kazimierz Nowicki – członkowie
Prezydium Rady
Marek Aleksiejczuk, Andrzej Kierdelewicz, Cezary
Kondratowicz, Tomasz Kraweć, Marianna Kwiatkowska,
Maciej Nowak, Teresa Siemiątkowska, Anna Szymańska,
Paweł Wiśniewski i Jan Żemajtys – członkowie Rady
QQ

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

QQ

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Jacek Zabielski – przewodniczący
Mariusz Tomczuk – zastępca przewodniczącego
Barbara Pieczyńska – sekretarz
Grażyna Skowrońska, Mieczysław Domińczak, Michał
Anzell, Mirosław Milejski, Piotr Wądołowski, Piotr
Krawczyński i Robert Jurkiewicz – członkowie
QQ

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący

Jerzy Mańkut, Rafał Lipa, Waldemar Matysiak
i Przemysław Aleksander Stadnik – członkowie
QQ

Okręgow y R zecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator
Grzegorz Danilewicz, Jan Gruszewski, Marek Kowalczyk,
Lilianna Majewska-Farjan, Dariusz Stecki, Waldemar
Tomczuk, Dariusz Urbański, Alina Wiśniewska i Jadwiga
Żbikowska – Rzecznicy
QQ

Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław
Kukliński, Janusz Nowak, Kazimierz Nowicki, Andrzej
Stasiorowski i Marian Zdunek

Fot. Archiwum W-MOIIB

Witam serdecznie zwolenników moich artykułów, jak i również niesprzyjających mi Czytelników, po dłuższej przerwie na łamach
„Inżyniera Warmii i Mazur”. W czasie wolnej „majówki” miałem możliwość, aby trochę poleniuchować i porozmyślać. Chcę podzielić się z Wami tym drugim (uśmiech).
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Podsumowanie działalności W-MOIIB w IV kadencji (2014-2018)

Izba w statystykach

Początek tego roku, w działalności naszego samorządu, upłynął w atmosferze przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, podsumowującego minioną kadencję. Piszemy o tym oczywiście na następnych stronach „Inżyniera Warmii i Mazur”. Zanim
jednak Państwo tam dotrzecie, przedstwimy statystyki i wydarzenia, jakimi żył nasz samorząd w minionych czterech latach.
I tak najważniejsze wydarzenia w działalności
W-MOIIB w IV kadencji (2014-2018), to:
– spotkania w powiatach z udziałem władz samorządu terytorialnego, administracji budowlanej oraz inspektoratów nadzoru budowlanego,
konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
– powołanie Warmińsko-Mazurskiego Forum
Zawodów Zaufania Publicznego,
– udział w pracach Komisji Przygotowania
i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Urzędu
Miasta w Olsztynie,
– udział w pracach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie,
– udział w pracach Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Olsztyna,
– współpraca z Warmińsko-Mazurską Okręgową
Izbą Architektów RP,
– organizacja Gali Architektury i Budownictwa,
– udział w Konwencie Wydziału Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
Olsztyn,
– współpraca z okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa,

– spotkania z absolwentami techników i studentami ostatnich roczników kierunków technicznych
UWM w Olsztynie i PWSZ w Elblągu – przedstawienie działalności Izby i informacji o zdobywaniu uprawnień budowlanych,
– finansowanie nagród dla studentów kierunków technicznych UWM w Olsztynie i PWSZ
w Elblągu za najlepsze wyniki w nauce,
– patronat wspierający i finansowanie nagród
w Konkursie „Nie.Bezpieczna Budowa”, organizowanym przez Instytut Budownictwa
WGIPB UWM w Olsztynie, Katedrę Podstaw
Bezpieczeństwa WNT UWM w Olsztynie oraz
Rusztowania i szalunki Jurgo z Olsztyna,
– konkurs plastyczny dla dzieci członków Izby
„Świąteczna kartka W-MOIIB”,
– uroczyste wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
– zapewnienie prenumeraty miesięcznika
„Inżynier Budownictwa” dla członków Izby
oraz dofinansowanie prenumeraty czasopism
naukowo-technicznych,
– informator W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”,
– coroczne obchody Dnia Budowlanych,

– obchody 15-lecia W-MOIIB 14 września 2017 r.
Główne zadania, nad k tór ymi pracowała
Okręgowa Rada W-MOIIB:
– wnioski i zalecenia pokontrolne Okręgowej
Komisji Rewizyjnej,
– przebieg kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane,
– realizacja szkoleń dla członków Izby organizowanych samodzielnie lub współorganizowanych ze stowarzyszeniami,
– bieżąca analiza budżetu,
– informacje o działalności organów OKK, OROZ,
OSD, OKR,
– przygotowania do zjazdów sprawozdawczych, obchodów Dnia Budowlanych i 15-lecia W-MOIIB,
– współpraca z samorządami i szkolenia w powiatach – spotkania w terenie członków Izby
z przedstawicielami samorządu terytorialnego
i organami nadzoru budowlanego,
– ramowy program działania W-MOIIB,
– spotkania świąteczne z udziałem dzieci z Domu
dziecka przy ul. Korczaka w Olsztynie,

Działalność szkoleniowa W-MOIIB w kadencji 2014-2018
Ilość szkoleń/okręg
Lata

Łączna ilość szkoleń

Łączna liczba
przeszkolonych osób

Olsztyn

Elbląg

Ełk

Szczytno

2015

21

9

6

2

38

1.802

2016

32

14

4

2

52

1.770

2017

26

7

3

–

36

1.602

do kwietnia
2018

5

2

–

-

7

348

Podział członków W-MOIIB wg branż
na 20.04.2018 r.

Ilość logowań członków W-MOIIB do portalu PIIB
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– ubezpieczenie OC członków Izby,
– organizacja biura Izby,
– spotkania integracyjne i wyjazdy techniczne
dla członków W-MOIIB,
– analiza uwag do aktów prawnych przesyłanych
przez PIIB do konsultacji,
– zakup siedziby dla W-MOIIB.
opracował inż. Grzegorz Karpa

Działalność samopomocowa
w kadencji 2014-2018
Ilość rozpatrzonych
wniosków

37

Suma wypłaconych
zapomóg

51.000,00 zł

Spotkania integracyjne dla członków
W-MOIIB w kadencji 2014-2018

Odznaczenia w kadencji 2014-2018
Rodzaj przyznanego odznaczenia i odznaki

Ilość przyznanych
odznaczeń i odznak
na wniosek W-MOIIB

Dyplomy z okazji 25-lecia Polskiej Transformacji

11 osób

Odznaki Honorowe przyznawane przez Prezesa Rady
Ministrów w uznaniu zasług poniesionych na rzecz
rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

7 osób

Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Budownictwa”

6 osób

Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Energetyki”

1 osoba

Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Drogownictwa”

3 osoby

Odznaki Honorowe „Za zasługi dla rozwoju
ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

3 osoby

Złote Odznaki Honorowe PIIB

16 osób

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB

38 osób

Łącznie przyznane Dyplomy, Odznaczenia
i Odznaki w kadencji 2014-2018

85 osób

Rodzaj spotkania

Ilość uczestników

Spływy kajakowe

311

Rajdy rowerowe

300

Jubileusz XV-lecia
W-MOIIB

250

Turnieje kręglowe

165

Regaty W-MOIIB MP

161

Regaty W-MOIIB OKR.

125

Gala Budownictwa

100

Turnieje strzeleckie

95

Turnieje tenisa
stołowego

73

Turnieje brydżowe

22

Łącznie

1.602 osoby

5
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Inżynier Warmii i Mazur

Ubezpieczenia NNW w kadencji 2014-2018

Śmierć ubezpieczonego
spowodowana zawałem
serca lub udarem mózgu

Niezdolność (trwała)
ubezpieczonego
do pracy zarobkowej
spowodowana
nieszczęśliwym
wypadkiem

Pokrycie kosztów
pogrzebu
ubezpieczonego

Pokrycie kosztów
pogrzebu małżonka
ubezpieczonego

Suma

Wypłacone (szt.)

4

2

42

13

61

Suma wypłaconych
świadczeń (zł)

52.000

20.000

227.000

31.000

330.000

Statystyka członkostwa w okresie sprawozdawczym W-MOIIB (wg stanu na 22.03.2018 r.)
Ogółem

BO

IS

WM

IE

BT

BD

BM

BK

Członkowie czynni

4.069

2.352

723

54

508

31

299

49

53

Członkowie zawieszeni

1.735

1.011

289

72

170

14

143

10

26

Członkowie skreśleni

1.154

721

168

46

133

4

76

3

3

Członkowie przeniesieni

54

32

10

0

4

0

7

0

1

Kandydaci

40

19

5

0

8

0

4

0

1

BO – budownictwo ogólne,
IE – instalacje elektryczne,
BM – budownictwo mostowe,
IS – instalacje sanitarne,
BT – budownictwo telekomunikacyjne,
BK – budownictwo kolejowe,
WM – budownictwo wodno-melioracyjne,
BD – budownictwo drogowe

Podział członków W-MOIIB wg wykształcenia

Podział członków W-MOIIB wg wieku

Inżynier Warmii i Mazur

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zaszczyt i obowiązek

w izbie

Mariusz Dobrzeniecki nadal będzie kierował Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Tak zadecydowali delegaci samorządu inżynierów budownictwa Warmii i Mazur, obradujący 20 kwietnia w piękny, wiosennie słoneczny piątek, w Parku Naukowo-Technologicznym
w Olsztynie.
Obrady XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego rozpoczął Mariusz
Dobrzeniecki, przewodniczący
Rady W-MOIIB:
– Witam gości na tym
wyjątkowym, w życiu
naszego samorządu,
Zjeździe – mówił. – Będą
podsumowania i ocena naszej pracy. Dziś
wybierzemy nowe władze, które przez kolejne
cztery lata, w mojej ocenie niełatwe,
będą musiały pokierować samorządem. Ale zanim
o tym wszystkim, aby nie łamać protokołu, pozwolę
sobie przywitać wszystkich.
A izbowy Zjazd zaszczycili obecnością liczni goście m.in. parlamentarzyści, władze wojewódzkie,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze
Olsztyna – gospodarze obiektu, prezydenci miast
z regionu, przedstawiciele urzędów i instytucji, reprezentanci uczelni wyższych i średnich z regionu,
przedstawiciele samorządów zrzeszonych w ramach
Forum zawodów zaufania publicznego. Szczególne
powitanie skierowane było do grona osób, które
w minionej kadencji pracowały w organach Izby:
– Oni dzień po dniu wypełniali obowiązki ustawowe, które na nas nałożyło państwo. Dbali o to,
by prestiż inżyniera budownictwa przynajmniej
tu, na Warmii i Mazurach rósł – mówił Mariusz
Dobrzeniecki odczytując listę nazwisk. – Razem
zbudowaliśmy zespół, mogliśmy na sobie polegać.
Dzięki tej pracy, dziś nasza Izba jest kojarzona jako
profesjonalny partner do współpracy i za to bardzo
wszystkim dziękuję.
Miłym akcentem było pożegnanie pracującej
w biurze od początku powstania Izby – Grażyny
Jaworskiej, która była „naszym ministrem finansów”.
Pani Grażyna przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Słowa podziękowania za wieloletnią pracę i życzenia, aby wszystkie plany i marzenia odkładane
na później właśnie teraz się spełniły, wycisnęły łzy
w oczach pani Grażynki.
Następnie minutą ciszy upamiętniono tych, którzy odeszli. I potem już Zjazd rozpoczął pracę. Zaczęto od typowych formalności wyboru prezydium
Zjazdu. Odnotujemy tylko, iż XVII Zjazd poprowadził
Janusz Nowak, przekazując na wstępie mikrofon
Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu – prezesowi
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
– Z przyjemnością patrzę na to co się dzieje w Olsztynie – zaczął nawiązując do odbytej podróży,
po czym zaczął merytorycznie: – Do grona, które
znajduje się na sali mogę skierować następujące
pytanie: Czym jest samorząd i jakie stoją przed nim
zadania? Podjęliście się działalności na rzecz koleżanek i kolegów, i wydaje się, że jest to szczególny
zaszczyt, ale to i szczególny obowiązek. Jednym
z naczelnych zadań jest dbanie o prestiż zawodu
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Kolejną kadencję Mariusz Dobrzeniecki będzie przewodniczył Radzie
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na wielu płaszczyznach. Upominaliśmy się o godne warunki pracy i wynagrodzenia. Przez lata Izba
stała się merytorycznym partnerem do współpracy
z instytucjami rządowymi i lokalnymi. Zawsze trzeba zabiegać i to konsekwentnie o rangę naszego
zawodu i o to powinni dbać wszyscy. Proszę o zarażanie tą myślą wszystkich inżynierów i techników
budownictwa, nawet tych, którzy nie są zrzeszeni
w Izbie. Zwróćmy uwagę, że 250 tys. „budowlańców”
pracuje za granicami Polski. Wizerunek inżyniera
wymaga dużej troski od nas samych, pamiętajcie,
że samorząd to my.

||

Prezes powtórzył też słowa Mariusza Dobrzenieckiego, że przed Izbą trudne lata. I trochę żartem dodał:
– Jeśli ktoś dziś daje się wybrać, to czeka go
głównie wielki obowiązek.
Ponieważ Andrzej Roch Dobrucki kończy drugą
kadencję, jak sam określi „na urzędzie”, był czas
na podziękowania za prowadzenie Izby, które złożył
w imieniu W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki.
Następnie przyjęty został porządek obrad,
a zgodnie z nim w tym momencie głos mogli zabrać zaproszeni goście. Oczywiście wszyscy byli

Podczas Zjazdu nagrodzono osoby zasłużone w pracy na rzecz budownictwa
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wdzięczni za zaproszenie, wszyscy składali podziękowania za cztery lata współpracy i życzyli owocnych obrad oraz mądrych wyborów personalnych.
Przytoczymy tylko kilka zdań z trwających ponad
pół godziny wystąpień. Poseł Paweł Papke, stwierdził, iż przygląda się z podziwem działalności Izby:
– Potrzeba nam na rynku dobrych fachowców,
odpowiedzialnych, którzy zadbają o nasze bezpieczeństwo – mówił.
– Mieszkańcy Warmii i Mazur oczekują owoców
waszej pracy – zwracał uwagę Marcin Kuchciński,
członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Jeśli budownictwo ma się dobrze, to cała
gospodarka ma się dobrze.
– Rola inżyniera w procesie inwestycyjnym miasta
jest niezwykle ważna – powtórzył Piotr Grzymowicz,
prezydent Olsztyna. – Cieszę się, że współpraca naszego samorządu z Izbą układa się bardzo dobrze.
Po wyczerpaniu się chętnych do głosu nastąpił
przyjemny moment nagrodzenia osób zasłużonych
w pracy na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali:
Marek Aleksiejczuk, Kazimierz Nowicki, Lilianna
Majewska-Farjan i Teresa Siemiątkowska. Odznaki Srebrne: Michał Anzell, Arkadiusz Gniewkowski,
Mariusz Iwanowicz, Jan Kasprowicz, Andrzej Kierdelewicz, Cezary Kondratowicz, Waldemar Możdżonek, Maciej Nowak, Dariusz Stecki i Jan Żemajtys.
Jeszcze przed przerwą udało się, wg planu, przeprowadzić wybory komisji zjazdowych. Uchwalono
też większością głosów regulamin obrad i regulamin wyborów do organów Izby, które delegaci
otrzymali z zawiadomieniem o terminie Zjazdu.
Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność
Zjazdu. Protokół odczytała Halina Wasilczuk, przewodnicząca Komisji stwierdzając, że na sali obecnych jest 93,33% ogółu delegatów. Jeszcze tyko
wybrano składy poszczególnych komisji zjazdowych, a następnie przewodniczący Zjazdu ogłosił
przerwę obiadową.
Przed drugą częścią obrad, na krótko wystąpił
Robert Jurkiewicz, dyrektor Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, który zaprosił gości na drugą edycję imprezy na 8 czerwca do Olsztyna. Ciekawostką tegorocznych targów będzie,
jedyny w Polsce, pokaz kontrolowanej katastrofy

rusztowania. Następnie po ukonstytuowaniu się
poszczególnych komisji, rozpoczął się blok sprawozdawczy za ostatni rok kadencji. Rozpoczął go
sprawozdaniem z działalności Rady Mariusz Dobrzeniecki. Przypomniał najistotniejsze informacje.
Mówił o kondycji Izby – bardzo ważnej, tej etycznej
i tej przyziemnej, finansowej. Plan budżetu, jaki
został przyjęty przez poprzedni Zjazd, został wykonany na poziomie 104% jeśli chodzi o wpływy,
zaś o wydatki – 92%.
– Mamy nadwyżkę finansową.– mówił. – Wnioski
są proste, działalność finansowa prowadzona w ten
sposób w żaden sposób nie zagraża pracy Izby. Im
bardziej będziemy profesjonalni tym łatwiej poradzimy sobie na trudnym rynku. W minionej kadencji
przeszkoliliśmy 5.522 osoby, członków naszej Izby.
Namawiam do uczestniczenia w tych szkoleniach.
Przewodniczący przedstawił skrótowo W-M
Izbę. Liczy ona 4.094 czynnych członków na dziś,
zrzeszając w całości 9% kobiet. Co do wielkości
jest małą Izbą, zajmuje piąte miejsce od końca.
Przewodniczący omówił działanie powołanych
przez Radę Zespołów. Ze szczególnym naciskiem
zwrócił uwagę na zebrania z członkami w terenie,
namawiając do uczestniczenia w nich a także zachęcając do przejmowania inicjatywy w ich organizowaniu. Później parę liczb o pracy Prezydium
Izby. Przypomniał treść porozumienia o współpracy
zawodów zaufania publicznego. Podsumował ciekawym spostrzeżeniem, że samorząd zawodowy
inżynierów jest dobrem społecznym i może być
receptą na mądrość.
Później Wiesława Kędzierska Niemyjska, skarbnik
Izby nie chcąc powtarzać cyferek, skwitowała tylko
formalnie, że gospodarkę finansową prowadzono
zgodnie z zasadami PIIB. Szczegółowe zestawienie finansowe wszyscy delegaci otrzymali bowiem
w materiałach zjazdowych. Andrzej Stasiorowski,
przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił
zadania Komisji i statystykę nadawania uprawnień.
Omówił też nieco obszerniej postępowanie kwalifikacyjne i interpretacje przepisów związanych
z tym tematem. Patrząc na Izbę przez liczby, można być optymistą:
– Regularnie mamy ok. 100 kandydatów w każdej
sesji, choć na tegoroczną sesję wiosenną szykuje

Inżynier Warmii i Mazur
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Gościem Zjazdu był Andrzej Roch Dobrucki, prezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (z prawej)
na zdjęciu z Janem Kasprowiczem – zastepcą
skarbnika W-MOIIB, członkiem Prezydium
W-MOIIB w kadencji 2014-2018

się 170 chętnych do egzaminu pisemnego a ok. 200
na ustny – zaznaczył Andrzej Stasiorowski.
Następny na mównicy pojawił się Jacek Zabielski, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego podając – humorystycznie – numer strony, na której znajduje się informacja nt.
OSD. Na poważnie, przewodniczący przedstawił
statystykę spraw kierowanych do Sądu i przypomniał inżynierom o możliwości konsultacji
prawnych z członkami Sądu. Halina Wasilczuk,

w izbie

Inżynier Warmii i Mazur
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Nagrodzono również najlepszych uczniów średnich szkół technicznych – z nich w przyszłości będą młodzi członkowie Izby.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, streszczając sprawozdanie, wymieniła ile
postępowań wyjaśniających prowadził OROZ,
przy czym większość dotyczyła niedbałego pełnienia funkcji kierownika budowy, czy inspektora
nadzoru oraz przekraczaniem uprawnień. Pani
Halina przypomniała, że zadaniem OSD jest pomoc członkom i ich obrona, ale jednocześnie Sąd
ma stać na straży prawa obowiązującego w budownictwie. Franciszek Mackojć, przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej przypomniał zadania OKR i – z upoważnienia kolegów z Komisji –
wniósł do Zjazdu o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium Radzie. Sprawozdania były tak jasne
i czytelne, że nikt nie zgłosił się do dyskusji na ich
temat. Zostały one przyjęte w poszczególnych
głosowaniach. Udzielenie absolutorium Radzie
zostało przyjęte przez salę gromkimi brawami.
Tu zaznaczymy, że głosowania odbywały się za pomocą elektronicznego systemu głosowania, nad
przebiegiem którego czuwał Paweł Więckowski
z firmy Unicom-WZA z Warszawy.
Raport komisji wyborczej przedstawiła jej przewodnicząca Lilianna Majewska-Farjan. Nie będziemy wymieniać wszystkich kandydatów, odnotujmy
tylko zgłoszone nazwiska na najbardziej interesujące wszystkich stanowisko, przewodniczącego Rady. Delegaci złożyli do komisji... tylko jedną
propozycję: Mariusza Dobrzenieckiego. I w tym
miejscu możemy już oficjalnie napisać, że nowym
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Pożegnanie Grażyny Jaworskiej – izbowego „ministra finansów”

przewodniczącym został stary (oczywiście stary
stażem – uśmiech) przewodniczący. Dostał też gratulacje od pracowników Izby i gości, kwiaty i uściski.
Krótko też zapowiedział co zamierza w najbliższym
czasie realizować w pracy na rzecz samorządu.
– Dziękuję za zaufanie, postaram się go nie nadszarpnąć, obiecuję, że będę się starał – zapewnił.
Po dobnie, pr ze wo dnic z ą c y mi p os zc ze gólnych organów zostały osoby dotychczas
je prowadzące. A pełny skład organów, już

po ukonst y tuowaniu się, drukujemy
na str. 3.
Z sali padł jeszcze jeden wniosek,
który wyczerpał temat Zjazdu i tym
samym jego przewodniczący zamknął obrady.
Barbara Klem
Zdjęcia:
Tomasz M. Wróblewski,
www.akrobata.com
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Fot. Grzegorz Karpa
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Pierwsze posiedzenie Rady W-MOIIB w nowej kadencji 27, kwietnia 2018 r.

Pierwsze w V kadencji posiedzenie Rady W-MOIIB

Przystąpiliśmy do pracy

Ukonstytuowanie się Rady i realizacja punktów tradycyjnie przyjętego porządku działania Izby. O tym dyskutowali nowo wybrani
członkowie Rady W-MOIIB, podczas pierwszego w nowej V kadencji posiedzenia Rady W-MOIIB.

Przypomnijmy, że podczas obrad XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano do Rady
18 osób. Ich spotkanie otworzył przewodniczący
Rady, Mariusz Dobrzeniecki, witając zaproszonych przewodniczących organów Izby i rzecznika
koordynatora. Następnie, z uwagi na obecność
nowych członków Rady, poprosił, aby każdy się
krótko przedstawił.
Po tych kurtuazyjnych czynnościach Rada przystąpiła do pracy. Zaczęto od omówienia Zjazdu.
Zwrócono uwagę na liczny udział gości, co niewątpliwie świadczy o mocnych więzach pomiędzy
samorządem inżynierów a poszczególnymi instytucjami. Jest to bez wątpienia pokłosie długoletniej czynnej współpracy na wielu płaszczyznach.
Doradztwa, wymiany wzajemnych doświadczeń
i wpierania się nawzajem. Dziś Izba jest silnym
i prężnym samorządem. Inżynierowie mogą z dumą
identyfikować się z zawodem. I – co ważne – nie
są w tym sami. Warmińsko-Mazurski samorząd jest
rozpoznawalny we wszystkich lokalnych instytucjach, uczelniach i urzędach.
Kolejny punkt posiedzenia związany był z ukonstytuowaniem się Rady, czyli powołaniem Prezydium do zadań którego należy m.in.; wykonywanie
uchwał okręgowej Rady izby, przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych, bieżący nadzór nad działalnością jednostek
organizacyjnych, powoływanie komisji i zespołów
o charakterze doraźnym, gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu Rady
zobowiązań w zakresie wynikającym z udzielonych
przez Radę upoważnień oraz podejmowanie między
posiedzeniami Rady uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. Czyli, mówiąc prościej, wybrano zespół osób, którym Rada

powierza bieżącą działalność pomiędzy swoimi
posiedzeniami.
Kolejną z ważnych decyzji było powołanie Komisji
i Zespołów, wspierających działanie Rady. Tak więc
Rada podjęła uchwałę o powołaniu następujących
Komisji i Zespołów W-MOIIB do pracy w V kadencji:
QQ Komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego, której głównym zadaniem będzie:
– pogłębianie wiedzy technicznej, w szczególności dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie,
– doskonalenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych,
– uczestnictwo w konferencjach, seminariach
i sympozjach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych o tematyce związanej
z budownictwem, prawem lub dziedzinami
pokrewnymi,
– uczestnictwo w specjalistycznych wyjazdach
technicznych na budowy lub istniejące obiekty budowlane,
– uczestnictwo w specjalistycznych targach budowlanych,
– współdziałanie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, publikacyjnej w czasopismach specjalistycznych, biuletynach i na stronie internetowej W-MOIIB,
– prenumerowanie czasopism branżowych.
Komisja wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy, Statutu PIIB, Regulaminu działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego W-MOIIB
uchwał Rady W-MOIIB, a w szczególności:
– zapewnia członkom pomoc z zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– przygotowuje programy skierowane na usystematyzowanie szkoleń,

– informuje o szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w razie
potrzeby wspomaga koordynacyjnie przygotowywane szkolenia,
– bada zapotrzebowanie i oczekiwania inżynierów na szkolenia i jego formy i je organizuje,
– współpracuje z organizacjami przygotowującymi szkolenia dla członków W-MOIIB,
– koordynuje działania w zakresie doskonalenia
zawodowego.
QQ Komisji prawno-regulaminowej, która dba
o udział członków Izby w opiniowaniu projektów
aktów prawnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz aktów wewnętrznych
organów izby i przedstawia zebrane opinie pod
obrady Rady. Do zadań szczególnych należą:
– zbieranie propozycji od członków WMOIIB,
opiniowania ich i przekazywania do Krajowej
Komisji Prawno-Regulaminowej po uzgodnieniu z Prezydium Rady,
– opiniowanie projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych okręgowej izby,
– wnoszenie uwag i wniosków do istniejących
przepisów prawa z zakresu zagadnień związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym
i samorządem zawodowym,
– współpraca z Krajową Komisją PrawnoRegulaminową,
– przedkładanie spraw i problemów do omówienia
na posiedzeniach Prezydium i posiedzeniach
Okręgowej Rady.
QQ Komisji ds. pomocy materialnej członkom
W-MOIIB, która rozpatruje wnioski inżynierów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Na ten cel co roku Izba przeznacza od 15 do 20
tys zł. pochodzących ze składek członkowskich.
QQ Komisji ds. odznaczeń, która:
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– opiniuje wnioski w sprawach odznaczeń państwowych, resortowych, odznak honorowych
PIIB i innych nagród dla członków izby oraz
jednostek współpracujących,
– współpracuje z organami W-MOIIB w zakresie
działania komisji,
– ewidencjonuje dokumentację z zakresu działania komisji.
Dotychczasowa ilość wręczonych odznak i odznaczeń jest dowodem, że w naszym środowisku jest wiele osób, które swoją postawą osobistą
i zawodową zasługują na szczególne wyróżnienie.
Zachęcamy do wskazywania takich osób Komisji.
Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas Zjazdu
W-MOIIB, który odbywa się zwyczajowo w kwietniu
oraz podczas Dnia Budowlanych przypadającego
na przełom września i października.
QQ Komisji ds. usług transgranicznych, która rozpatruje wnioski osób ubiegających się o tymczasowy wpis na listę członków W-MOIIB będących
obywatelami państw członkowskich UE chcących
wykonywać samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
QQ Zespołu ds. informacji publicznej, który zapewnia właściwą komunikację w ramach dostępu
do informacji publicznej, w tym prowadzenie
strony internetowej W-MOIIB oraz informacji
zawartych w wydawnictwie „Inżynier Warmii
i Mazur”. Zespół sprawuje merytoryczną kontrolę nad rodzajem przekazów i ich walorami
informacyjnymi.
QQ Zespołu ds. współpracy z samorządami i administracją rządową, który m.in. rekomenduje osoby
do współpracy z samorządami i administracją
rządową np. do pracy w komisjach miejskich
i gminnych przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych a także do prowadzenia łączności pomiędzy naszymi członkami w powiatach
a „urzędami” do poprawy relacji. W tym celu
w latach 2016-17 przeprowadzono cykl spotkań
w terenie, które zostały opisane w „Inżynierze
Warmii i Mazur” nr 5 str. 12 pod mobilizującym
tytułem „Żeby chciało nam się chcieć” autorstwa
Mariana Zdunka (również na stronie internetowej W-MOIIB w zakładce „Nasze publikacje”).
QQ Zespołu ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych. Jest czas na pracę i jest czas na odpoczynek. Izba w ramach składek członkowskich

oraz dopłat stara się zapewnić osobom zrzeszonym również i czas relaksu. Zespół opracowuje
harmonogram spotkań integracyjnych na dany
rok w ramach przydzielonych środków finansowych. Zauważyliśmy na przestrzeni wielu lat, że
ludziom potrzeba zorganizowanego, przygotowanego wypoczynku, tzw. gotowego produktu.
Zespół na bazie przygotowanego harmonogramu spotkań (turnieje brydżowe, turnieje tenisa
stołowego, turnieje kręglowe, turnieje strzeleckie,
wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, regaty itp.) rozpoznaje teren (miejsce wypoczynku,
opracowuje trasy) oraz przygotowuje wszystko,
aby zapewnić wypoczynek na właściwym poziomie. Pełne relacje okraszone dokumentacją fotograficzną są na stronie internetowej W-MOIIB
w zakładce „Nasze publikacje”.
QQ Zespołu ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB, który – zgodnie z wolą delegatów Zjazdu W-MOIIB
– ma poszukiwać nieruchomości na potrzeby
realizacji zadań statutowych.
Rada omówiła też przydział członkom Rady zakresu prac wynikających z Ramowego programu
działalności Izby na okres kwiecień 2018 – kwiecień
2019 przyjętego Uchwałą na Zjeździe, do których
zadań należą m.in.:

– Występowanie poprzez Okręgową Komisję
Prawno-Regulaminową z inicjatywami do
Krajowej Rady PIIB w zakresie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania budownictwa.
– Monitorowanie projektów i aktów prawnych
dotyczących budownictwa oraz członków PIIB.
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby.
– Organizacja sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane i informowanie o sposobie
zdobywania uprawnień.
– Okresowa ocena przestrzegania etyki zawodowej przez członków Izby.
– Ochrona i pomoc prawna członkom Izby w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
– Kontynuacja samopomocy koleżeńskiej.
– Współpraca z organami administracji rządowej w województwie, administracją samorządową i okręgowymi parlamentarzystami na
rzecz ochrony zawodu oraz rozwoju budownictwa w regionie.
– Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, PIIB oraz pokrewnymi Izbami.
– Współpraca z władzami uczelni wyższych, kuratorium Oświaty i szkołami średnimi o profilu budowlanym.
– Współpraca z OIP w zakresie przewidzianym
porozumieniem.
– Współpraca z WINB.
– Doskonalenie form kontaktu z członkami Izby.
– Nadzorowanie i weryfikowanie usług transgranicznych świadczonych w obszarze budownictwa przez obywateli innych państw.
– Podejmowanie działań na terenie województwa warmińsko-mazurskiego promujących
samorząd zawodowy, integrację środowiska,
kontakty z władzami.
– Promowanie działań zmierzających do integracji lokalnego środowiska inżynierów.
– Współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń zawodowych.
– Prowadzenie działalności gospodarczej
w W-MOIIB.
opracował
inż. Grzegorz Karpa
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Węzeł Olsztyn Południe powstaje w ramach
budowy odcinka obwodnicy w ciągu dk nr
16. Odcinek o długości 10 km będzie drogą
klasy GP. Będzie stanowić obejście miasta od
przyszłego węzła Olsztyn Zachód do węzła
Olsztyn Południe. Droga zlokalizowana na
terenie gmin Gietrzwałd i Stawiguda ominie
miasto od płd.-zach. Przebiegać będzie
w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez
okolice Gronit i Tomaszkowa do drogi nr 51.

Fot. GDDKiA O/Olsztyn

Inżynier Warmii i Mazur

Zmiany w sieci dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim

Nowe drogi Warmii i Mazur

Olsztyński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje obecnie zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r. Wartość inwestycji z ostatnich dwóch lat to 4,5 mld zł. W tym okresie oddano
do użytku 85 km dróg ekspresowych i obwodnic o wartości 3,2 mld zł.
Łączymy stolicę z Trójmiastem

W ramach inwestycji realizowanych z kolejnych
Programów Budowy Dróg Krajowych powstało ok.
140 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Nowa droga
przebiega w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego omijając m.in. Elbląg, Pasłęk,
Ostródę, Olsztynek i Nidzicę. Dzięki dostępności do
drogi jedynie poprzez węzły zniknęło ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu, takich
jak wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Przekrój
dwujezdniowy przyczynił się do wyeliminowania
nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz
zwiększenia poziomu swobody ruchu. Budowa tej
drogi ekspresowej dała możliwość płynnej i komfortowej komunikacji między Trójmiastem i Warszawą,

czas podróży między Elblągiem a Warszawą skrócił
się o ok. 40 min.
Oddział GDDKiA nie poprzestaje tylko na budowie „siódemki” na Warmii i Mazurach. Na przełomie
lat 2017 i 2018 podpisane zostały umowy na cztery
odcinki S7 na terenie województwa mazowieckiego.
Inwestycję, obejmującą budowę 71 km drogi S7,
podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława-Strzegowo (ok. 21,5
km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki-Płońsk
(ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych
w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów
budowlanych i złożenie wniosków o Zezwolenie
na Realizację Inwestycji Drogowej dla całego zadania. Planowany termin zakończenia kontraktów
to wiosna 2021 r.

…. i z Olsztynem

Dzięki wybudowaniu S51, stolica regionu –
Olsztyn uzyskała bezpośrednie połączenie ze
stolicą Polski i resztą kraju poprzez sieć dróg
ekspresowych i autostrad. Inwestycja polegała
na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych,
remontem wybranych dróg lokalnych, budową
obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe –
„Stawiguda” i „Gryźliny”. Wybudowany odcinek
drogi S51 dowiązany zostanie do węzła „Olsztyn
Południe”, zaprojektowanego i realizowanego
w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna. Koniec odcinka znajduje się w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka
w ciągu drogi S51.

Na obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16
powstał most typu extradosed. Jest to obiekt
o najdłuższym tego typu przęśle w Europie.
Ma ono aż 206 m. To o 2 m więcej niż
najdłuższe dotychczas przęsło mostu nad
Wisłą w Kwidzynie. Most MS-3 o długości 677
m prowadzi drogę nr 16 nad głęboką rynną
polodowcową jeziora Morliny, przez którą
płynie Ornowska Struga oraz prowadzi droga
gminna. Obiekt pełni również funkcję przejścia
dla zwierząt.

Fot. Karol Głębocki
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Fot. Karol Głębocki

Odcinek S7 Miłomłyn-Ostróda został oddany do
ruchu trzy miesiące przed terminem. W ramach
inwestycji powstało ok. 9,2 km dwujezdniowej
drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały
drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz
obiekty ochrony środowiska. Do parametrów
dwujezdniowej drogi ekspresowej zostały
przebudowane dwa węzły drogowe: Miłomłyn
Północ i Miłomłyn Południe.

Bezpieczniej w Ostródzie

Od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w rejonie
miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”
w ciągu drogi krajowej nr 16 powstała ok. 9 km
obwodnica Ostródy. Ma dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku. Dzięki niej został wyprowadzony poza miasto ruch tranzytowy, przez
co nastąpiła poprawa warunków komunikacyjnych
w mieście i tym samym poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Obwodnica docelowo stanie się
częścią drogi ekspresowej S5, która w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych został przedłużona do Ostródy. Tym
samym połączy region z pozostałą siecią autostrad
i dróg ekspresowych w kraju i Europie.

Obwodnica Olsztyna na ostatniej prostej

Budowa obwodnicy Olsztyna zbliża się do finału.
W drugiej połowie 2018 r. zakończą się dwa główne
zadania realizacyjne tej inwestycji. Pierwsze obejmuje budowę 10 km odcinka w ciągu drogi krajowej nr
16. Droga klasy GP będzie stanowić obejście miasta
od przyszłego węzła „Olsztyn Zachód” do węzła
„Olsztyn Południe”. Trasa zlokalizowana na terenie
gmin Gietrzwałd i Stawiguda ominie miasto od południowego zachodu. Przebiegać będzie od drogi
nr 16 w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez
okolice Gronit i Tomaszkowa do drogi nr 51.
Drugie zadanie, to odcinek obwodnicy w ciągu
drogi ekspresowej S51. Będzie miał długość 14,7 km
i będzie stanowił obejście miasta od węzła „Olsztyn
Południe” do węzła „Olsztyn Wschód”. Droga zlokalizowana na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda,
Purda, Barczewo ominie miasto od południowego
wschodu. Przebiegać będzie od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały
do drogi nr 16 na wysokości ogródków działkowych
na Wójtowej Roli. Inwestycja polega na budowie odcinka obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz
z budową dróg serwisowych, remontem wybranych
dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz
urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu
powstają węzły Olsztyn Jaroty i Olsztyn Wschód.
Jako trzecie, uzupełniające zadanie powstaje
od marca 2017 r. węzeł „Pieczewo”. Szczegółowy
zakres zadania obejmuje budowę ośmiu łącznic
węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości ok. 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi

krajowej 53. Powstaną też dwa obiekty mostowe
w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe
na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej
długości 1,3 km. Zakończenie robót przewidziane
jest na czerwiec 2019 r.
Budowa obwodnicy Olsztyna poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic.
Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu
z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich a także bliskich
(pomiędzy oddalonymi dzielnicami, czy sąsiednimi
miejscowościami). Poprawiony system transportowy
miasta i okolic poprawi również atrakcyjność regionu
i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Start obwodnicy Nowego
Miasta Lubawskiego

Obwodnica o dł. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Nowa droga zostanie powiązana z innymi
drogami publicznymi poprzez cztery ronda. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich: osiem
wiaduktów, jedno przejście dla zwierząt górne, trzy
przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.
Dzięki budowie obwodnicy zostanie z Nowego Miasta
Lubawskiego wyprowadzony ruch tranzytowy, który
dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców
w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu poprzez
nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać
znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym
przebiegu. Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa
na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań
i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę
z pól i posesji.

Wschód regionu coraz bliżej

Wszystkie trzy odcinki drogi Via Baltica realizowane przez olsztyński oddział GDDKiA weszły
w ostatnią fazę postępowania przetargowego –
wybór wykonawcy. Po ewentualnych odwołaniach
i kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień

Publicznych będziemy mogli podpisać umowy na realizację tych zadań. Budowa drogi ekspresowej
S61 Szczuczyn-Raczki została podzielona na trzy
odcinki realizacyjne:
QQ Zadanie nr 1: Szczuczyn – węzeł „Ełk Południe”
(ok. 23 km),
QQ Zadanie nr 2: węzeł „Ełk Południe” – węzeł „Wysokie” (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
QQ Zadanie nr 3: węzeł „Wysokie” – Raczki
(ok. 20 km).
W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S61. Wybudowane zostaną
drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty
ochrony środowiska. Dostęp do drogi będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Guty (gmina
Szczuczyn), Ełk-Południe (gmina Ełk) – w pobliżu
Nowej Wsi Ełckiej, Ełk-Wschód (gmina Ełk), Wysokie
(gmina Kalinowo). Nowa droga stanowić będzie połączenie Polski z krajami nadbałtyckimi, skomunikuje
także wschodnie regiony z resztą Polski i Europy.

Na tym nie koniec

Przed olsztyńskim oddziałem GDDKiA kolejne wyzwania. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej znajdują się kolejne odcinki drogi ekspresowej
16, a S16 – Borki Wielkie – Mrągowo oraz Mrągowo
– Orzysz – Ełk. Trwają prace projektowe dla drogi S5
na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok 5,6 km,
która będzie kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej, a docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda.
W ostatnich latach zmiany rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dla naszego województwa wprowadziły dwie nowe drogi
ekspresowe: S5 – stanowiącą przedłużenie istniejącej drogi ekspresowej S5 od węzła „Nowe Marzy”
(A1) do Ostródy oraz S16 Olsztyn – Ełk – Knyszyn.
Dzięki tym drogom płn.-wsch. część Polski, w tym
nasze województwo, uzyska możliwość przejazdu
w układzie równoleżnikowym trasą wiodącą drogami klasy S. Od granicy z woj. kujawsko-pomorskim
do Ostródy będzie to droga S5, następnie do Olsztynka – S7, z Olsztynka do Olsztyna – S51 i od Olsztyna do Ełku – S16. Układ ten będzie łączył drogi
biegnące na linii północ – południe: autostradę A1,
drogę ekspresową S7 i drogę ekspresową S61. Tym
samym połączy region z pozostałą siecią autostrad
i dróg ekspresowych w kraju i Europie.
Karol Głębocki, GDDKiA Oddział w Olsztynie
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Sprawdź, czy możesz opiekować się osobą odbywającą praktykę zawodową

Mistrz też musi umieć

Inżynier Warmii i Mazur

Zagadnienie zdobywania uprawnień budowlanych przeważnie nie interesuje członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, ponieważ uprawnienia budowlane już mają i przeważnie nie chcą ich rozszerzać.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane i będące członkami samorządu zawodowego mogą
opiekować się praktykantem, czyli osobą, która
chce zdobyć uprawnienia. Dlatego każdemu może
przydać się wiedza o wymaganiach co do praktyki
zawodowej i sprawdzaniu praktyki przeprowadzanym przez okręgową komisję kwalifikacyjną.
Z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane wynika,
że praktyka zawodowa powinna być pracą polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach
projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej
na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Przede wszystkim, osoba kierująca praktyką ma mieć
odpowiednie uprawnienia budowlane. To znaczy,
że ma mieć uprawnienia w tej samej specjalności
i w zakresie nie mniejszym niż zakres uprawnień,
o które ubiega się praktykant. Podczas praktyki,
praktykant ma pracować. Ma praktycznie robić to,
co robi kierownik budowy (robót) albo projektant,
tylko nie samodzielnie. Robi to pod kierunkiem
osoby uprawnionej.
Również z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynika, że osoba kierująca praktyką ma mieć
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wpisano
tam dodatkowy wymóg. Osoba ta ma być wpisana
na listę członków izby.
Opiekun praktyki to bardzo odpowiedzialna
funkcja. Trzeba pomóc praktykantowi w zdobyciu

niezbędnego doświadczenia. Trzeba również wiedzieć, co praktykant w danym dniu robi. Czy w ogóle pracuje. Osoba kierująca praktyką podpisuje
oświadczenie. W załączniku do tego oświadczenia wpisuje się czas trwania praktyki. Wszystko
to potwierdza opiekun praktyki. Druk oświadczenia
przewiduje pouczenie o odpowiedzialności z art.
233 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy, za co przewiduje się karę pozbawienia wolności
do ośmiu lat. Wynika z tego, że trzeba podawać
w tym oświadczeniu tylko prawdę (uśmiech).
Rozporządzenie przewiduje że, izba może zwrócić
się do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora
projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się
o uprawnienia budowlane. Postępowania w sprawie
nadania uprawnień budowlanych są prowadzone
na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Kpa daje organowi możliwość wzywania
świadków na przesłuchanie. Świadek ma obowiązek
się stawić, pod groźba odpowiedzialności karnej.
Podczas przesłuchania świadek odpowiada, pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań z art. 233 kk. Wydaje mi się oczywiste,
że rozsądny kierownik, czy projektant szanuje swój
podpis i nie potwierdzi nieprawdy w oświadczeniu.
Problemem może być ustalenie, czy opiekun
praktyki ma odpowiednie uprawnienia. Trzeba

dokładnie porównać swoje uprawnienia z tymi,
o które chce ubiegać się praktykant. Nie ma problemu z uprawnieniami nadanymi na podstawie
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., czyli
od początku 1995 r. Gorzej z uprawnieniami nadanymi decyzją o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na podstawie ustawy
Prawo budowlane z 1974 r. Najprostsza sytuacja jest
w przypadku uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku odpowiedniego
wyższego wykształcenia nadawano uprawnienia
w zakresie odpowiadającym dokładnie dzisiejszym
uprawnieniom bez ograniczeń. Uważam, że można mówić, że są to uprawnienia bez ograniczeń,
chociaż w decyzjach jest wpisane, podobnie jak
w rozporządzeniu z wyłączeniem: linii, węzłów
i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg
startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych. Po prostu
tak jest zdefiniowana specjalność konstrukcyjno-budowlana. Osoba, która ma decyzję z takim sformułowaniem ma uprawnienia w pełnym zakresie
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierowanie praktyką zawodową jest trudne i odpowiedzialne. Dlatego Krajowa Rada Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w przygotowywanym
regulaminie podnoszenia kwalifikacji członków
izby, przewidziała punkty za kierowanie praktyką.

Andrzej Stasiorowski, przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB

Jubileuszowa XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w W-MOIIB

Milowy krok w karierze
120 osób uzyskało uprawnienia budowlane w sesji jesiennej zeszłego roku. 12 osób, które uzyskały
najwyższe wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy i „izbowe” upominki.
Do egzaminów w tej -jubileuszowej – sesji przystąpiło łącznie 140 osób w siedmiu specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej,
telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i hydrotechnicznej. Dotychczas Okręgowa Komisja
Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała 2.447 uprawnień
budowlanych.
Wartą podkreślenia jest lista gości, który swoja
obecnością uświetnili uroczystość. Byli to m.in.:
Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Maciej
Kotarski – Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego, władze Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego i inni. Wszystkim świeżo
upieczonym posiadaczom uprawnień budowlanych życzymy wielu sukcesów zawodowych, ciekawych inwestycji i spełnienia marzeń, nie tylko
tych budowlanych.
Marta Firlej-Najmowicz, W-MOIIB
Fot. Urząd Miasta Olsztyn
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Uroczystość wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyła się 18 grudnia 2017 r. w sali
konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie

Inżynier Warmii i Mazur

Niektóre uprawnienia budowlane mają więcej niż jedną specjalność w swoim zakresie

Jesteś konstruktorem?
A może i drogowcem?

w izbie

W zależności od daty zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej możesz lub nie,
mieć również uprawnienia w zakresie drogi i mosty. Sprawdź koniecznie.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w art. 14 ust. 1
przewiduje specjalności, w których są udzielane
uprawnienia budowlane:
1) architektoniczna;
2) konstrukcyjno-budowlana;
3) inżynieryjna:
a) mostowa,
b) drogowa,
c) kolejowa,
d) hydrotechniczna,
e) wyburzeniowa;
4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Pier wotna wer sja ustaw y (Dz. U.
z 1994 r. nr 89 poz. 414) przewidywała
specjalności:
1) architektoniczną,
2) konstrukcyjno-budowlana,
3) technologia i organizacji budowy,
4) instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
5) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
6) inne, ustalone stosownie do art. 16 ust. 2.
Na podstawie art. 16 ust. 2 zostało wydane rozporządzenie Ministra Łączności z 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
i rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 20 gru1996 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie
transportu kolejowego.
Z porównania tych przepisów widać, że na początku funkcjonowania ustawy z 7 lipca 1994 r. nie
było wyodrębnionej specjalności mostowej, drogowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej.
W załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30
gru1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz.
38) wymienione są specjalizacje dla specjalności
konstrukcyjno budowlanej, m.in. obiekty budowlane
gospodarki wodnej i morskie obiekty hydrotechniczne. Znaczy to, że w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej była specjalność hydrotechniczna.
Nie przewiduje się specjalizacji w zakresie dróg
i mostów. Nie oznacza to, że w zakresie specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nie było dróg i mostów.
Po prostu nie było takiej specjalizacji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2002 r. nr 134 poz. 1130) wprowadza
zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Dla
specjalności konstrukcyjno-budowlanej przewiduje
się m.in. specjalizację drogową i mostową. Wynika
z tego, że specjalność konstrukcyjno-budowlana
obejmowała wtedy drogi i mosty.
Specjalność technologia i organizacji budowy
została wykreślona z ustawy ustawą z 22 sierpnia
1997 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych
ustaw (Dz. U. nr 111 poz. 726) z 24 grudnia 1997 r.

Na mocy ustawy z 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) powstały specjalności drogowa i mostowa, z dniem 11 lipca 2003 r.
Jeżeli ktoś uzyskał decyzję o nadaniu uprawnień
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według stanu prawnego przed 11 lipca
2003 r., ma w zakresie uprawnień drogi i mosty.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem z 19 września 2003 r. (Dz. U. nr 175 poz. 1704)
od 16.10.2003 r. w § 5 przewiduje:
– „3c. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalnościach drogowej i mostowej uprawniają również do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
– 3d. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
uprawniają również do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjal-

nościach drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie.”
Oznacza to, że jeżeli ktoś uzyskał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według stanu
prawnego po 15 października 2003 r., ma w zakresie
uprawnień specjalność drogową i mostową w ograniczonym zakresie.
Jeżeli ktoś uzyskał decyzję o nadaniu uprawnień
budowlanych w specjalności drogowej lub mostowej bez ograniczeń według stanu prawnego po 15
października 2003 r., ma w zakresie uprawnień
specjalność konstrukcyjno-budowlaną w ograniczonym zakresie.
Prawo do nabywania uprawnień w ograniczonym
zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy okazji nabywania uprawnień bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej
oraz uprawnień w ograniczonym zakresie
w specjalności drogowej lub mostowej
przy okazji nabywania uprawnień
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zostało
zabrane z dniem 3 lipca 2005 r.
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. nr 93 poz. 888) od 31 maja 2004 r.
wprowadza zmiany w art. 14 ust. 1. Zostają
dopisane specjalności kolejowa, wyburzeniowa
i telekomunikacyjna. Zostaje uchylony pkt 6 w art. 14
ust. 1, czyli inne, ustalone stosownie do art. 16 ust.
2. Również art. 16 ust. 2 został uchylony.
Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 768) wprowadziła specjalność hydrotechniczną od 10 sierpnia 2014 r.
Jeżeli ktoś uzyskał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej według stanu prawnego
po 10 sierpnia 2014 r., nie ma w zakresie uprawnień
specjalności hydrotechnicznej.
Osoby nabywające uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi według stanu prawnego od wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli 3 lipca 2005 r., mają
również prawo do kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.
Andrzej Stasiorowski,
przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
W-MOIIB
Fot. Archiwum W-MOIIB
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w praktyce

Polskie obory stawiają nas w światowej czołówce budownictwa inwentarskiego i inżynierii ich wyposażenia

Inżynier Warmii i Mazur

Komfortowy żywot krowy

W dziedzinie budowy obór, dzieje się już od kilku lat prawdziwa rewolucja. A ich wyposażenie to prawdziwe innowacje inżynierskie. Dziś krowy karmią i doją roboty i to bez udziału człowieka. A wszystko to na, już nawet nie krajowym, a europejskim
poziomie.To są imponujące inwestycje! A sami inwestorzy... Skromni ludzie, o których zapewne mało kto słyszał.

W „Inżynierze Warmii i Mazur” poruszamy tematy
różnych budów z regionu i zazwyczaj są to duże
inwestycje wznoszone przez równie duże firmy, czy
wręcz międzynarodowe koncerny. I owszem toczy
się w Olsztynie i w województwie sporo ciekawych
inwestycji. Ale jakoś tak, omijaliśmy jak dotąd wieś.
A całkiem niesłusznie. Zabieram więc Państwa teraz na wieś. Jeśli ktoś dawno tam nie był, to proszę
usiąść, bo można się bardzo zdziwić, jak się zmieniła.
Obecny rolnik jest biznesmenem – producentem,
który inwestuje w rozwój gospodarstwa i nowoczesne technologie. Pisząc nowoczesne technologie, mamy na myśli technologie hodowli zwierząt,
technologie budowy obiektów inwentarskich, jak
i maszyn do ich obsługi. A że Polska zwana jest
szumnie, ale słusznie, mleczarnią Europy – skupimy
się na oborach dla bydła.
Zacznijmy od trywialnego wprowadzenia. Obory
powstają na planie prostokąta, dużego prostokąta...
Jeszcze 12 lat temu panowała tendencja na budowę obór wąskich o max rozpiętości 14 m, niskich,
stropionych, z małymi oknami. Były to budynki
ciemne, słabo wentylowane, wewnątrz panował
zaduch, wilgoć, po ścianach panoszyła się pleśń.
Bydło stało na uwięzi, postępowały zwyrodnienia
stawów, a krowy zapominały jak się chodzi.
Jakieś dziesięć lat temu przekonywaliśmy pierwszych gospodarzy do nowoczesnych obiektów
wolnostanowiskowych. Wtedy sami rolnicy pukali
się w głowy, jak tak można krowy luzem puścić.
Tego typu obiekty wymagały większych rozpiętości i całkiem innej technologii budowy. Minimalna
rozpiętość dla standardowej obory dla krów dojnych z przychówkiem ok. 60 DJP (duże jednostki
przeliczeniowe) wymagały szerokości 23 m (wymogi
unijne dla dobrostanu bydła). Przy takiej liczbie konstrukcja wymagała przeliczenia i zaprojektowania
jej w stali, nie w drewnie jak wcześniej. Rozpiętość
23 m w układzie z podporami pośrednimi w środku, wymagała zastosowania: profilu dwuterowego
IPE 240 słupów zewnętrznych z dwuteownika IPE
180, słupów pośrednich z profilu zamkniętego rury
kwadratowej min. 100x100x5 cm i płatwi zimno
giętych ze stali S355), zetownika 200x68x60x2 mm.
Wnętrze jest rozplanowywane na dwa sposoby: częściej w środkowej części znajduje się korytarz paszowy a po jego obu stronach – zwierzęta.
Rzadziej jest odwrotnie: po obu stronach są dwa
korytarze paszowe, a środek zajmują zwierzęta.
Posadzka korytarza wykonywana jest metodą przemysłową, a stoły paszowe (miejsca na korytarzu,
na którym wysypuje się paszę) wzmocnione żywicą.
Trudniejsze jest wybudowanie części, gdzie będzie
utrzymywane bydło. Zacznijmy więc, jakby prosto
powiedzieć... zacznijmy od podłogi.
Można zdecydować się na oborę: na głębokiej
ściółce, na płytkiej ściółce, na zgarniakach lub
na rusztach. Dwa pierwsze systemy ściółkowe odchodzą już do lamusa. Są przestarzałe, wymagają
dużo pracy przy obsłudze stada, a przede wszystkim pochłaniają, cenny materiał, słomę. Potrzebne

||

Na podlaskich wsiach od kilku lat toczy się prawdziwa rewolucja w dziedzinie budowy obór. Pojedynczy ludzie
wydają miliony na budowy wcale nie reprezentacyjne, ale jakże imponujące, jakże nowoczesne i ciekawe –
również pod kątem inżynierskim. Otwarcia obór przyciągają setki gości z całej Polski

są duże areały gruntów, by siać zboże i mieć słomę.
Przy hodowli bydła, natomiast, potrzebne są duże
uprawy kukurydzy na pasze. Zajmowanie pola zbożem mija się z celem.
Obora na zgarniakach, polega na wykonaniu płaskiej posadzki (z betonu B25 W8) w miejscach korytarzy gnojowych – miejsc, po którym chodzą krowy
po wyjściu z legowisk. Gnojowica (kał i mocz bydła)
zgarniana jest przez całą długość obory i pchana
do kanału poprzecznego – kanał zrzutu gnojowicy,
a stąd za pomocą pras hydraulicznych do zbiornika
pośredniego i zbiornika zewnętrznego. Wadą takiego rozwiązania jest to, że posadzka jest śliska przed
i po zgarnięciu gnojowicy, a podczas dużych mrozów
zamarza. Problem poślizgu eliminuje zastosowanie
zamiast betonu – asfaltu drogowego. Poza tym,
decydując się na tego typu system, potrzebujemy
więcej miejsca na działce, aby usytuować zbiornik
na gnojowicę. A jest to spory obiekt, o średnicy
do 40 m i wysokości do 8 m. Dla zobrazowania, jest
to pojemność ponad 10 mln litrów.
Najnowszym rozwiązaniem jest system bezściołowy na rusztach. Prefabrykowane żelbetowe
elementy z otworami stanowią posadzkę obory
i jednocześnie strop nad zbiornikiem na gnojowicę.
Zbiornik bowiem jest umieszczony w przyziemiu
budynku. Bydło porusza się po rusztach, kał i mocz
przelatują przez otwory w nich, a to co zostaje
na łączeniach, bydło wdeptuje w otwory. Beton
nie amortyzuje i poruszanie się po twardej betonowej posadzce wywołuje u krów choroby racic
i stawów. Aby temu zapobiegać ruszta przykrywa
się specjalnymi matami.
Zasadą tego systemu jest gromadzenie gnojowicy w szczelnym zbiorniku pod budynkiem. Kanały
muszą spełniać szereg wymogów. Muszą pracować

w obiegu zamkniętym, a w zbiorniku montuje się
mieszadło. Mieszadło podrusztowe do gnojowicy
z programatorem do ustawiania czasu cyklu mieszania zapewnia utrzymanie gnojowicy w postaci
zhomogenizowanej. Nie można bowiem dopuścić
do rozwarstwienia gnojowicy, które powoduje powstanie na powierzchni kożucha z kału, a pod nim
nieczystości płynnych. Dopuszczenie do takiego
stanu grozi zdejmowaniem rusztów i ręcznym wybieraniem kożucha – czego nie polecamy (uśmiech).
Kanały nie mogą być za długie, nie powinny mieć
zbyt wiele zakrętów. Ich szerokości powinny być
w miarę równe, gdyż z szerokiego kanału w wąski
nie wpłynie gnojowica i będzie się piętrzyć co spowoduje jej wyciek ponad ruszta.
W miejscach leżenia krów tzw. legowiskach są wylewane stropy żelbetowe i układane maty gumowe.
Bydło dzięki temu nie ociera kolan przy kładzeniu
się i wstawaniu. Są też dostępne legowiska prafabrykowane, co usprawnia czas budowy.
Tyle o podłodze. Teraz idźmy wyżej. Ściany budynków inwentarskich również przeszły mocne
zmiany, gdyż rzadko wznosi się tradycyjne ściany
murowane. Rolnicy chwalą jedynie elementy murowe, które od razu mają w sobie warstwę izolacji
i wyprawę elewacyjną. Głównie na wiejskich placach
budów, królują ściany z prefabrykatów żelbetowych
i płyt warstwowych. Ściany osłonowe przykręcane są do konstrukcji stalowej. Konstrukcję i serce
budynku stanowi najczęściej stal cynkowana ogniowo z płatwiami z profili zimnogiętych. Możemy
spotkać się z konstrukcjami z drewna klejonego
lub mieszanymi: stal i drewno. Trzeba pamiętać,
że w budynkach inwentarskich panuje specyficzne,
agresywne środowisko i pod tym kątem dobiera się
materiały konstrukcyjne i wyposażenie.

w praktyce

Inżynier Warmii i Mazur

||

||

Ściany boczne obór są wyposażane w tzw. kurtyny
powietrzne

Ściany boczne stawiane są do niepełnej wysokości. Niekiedy budynki nie mają wcale ścian
osłonowych podłużnych a tylko szczytowe. Jest
to ostatnio praktykowane z uwagi na fakt lepszej
wentylacji. Ściany podłużne są zastępowane lub
uzupełniane na górze tzw. kurtynami powietrznymi,
które regulują wlot powietrza i zapewniają wentylację budynku. Wielkość szczeliny wlotu powietrza
reguluje się ręcznie albo systemem sterowanym
komputerowo. Czujki badające pogodę, wysyłają
sygnał do automatycznego zwijania mat lub zasłaniania otworów. Powietrze wpada przez wloty
ogrzewa się i opada na bydło a ciepłe powietrze
z wnętrza kierowane jest ku górze do świetlika
kalenicowego. Na zewnątrz wydostaje się przez
uchylane klapy boczne świetlika.
Przekonanie rolników do coraz nowszych technologii udoju i wyposażenia budynku i wymagań
co do dobrostanu bydła spowodowało, że obecnie
szerokość budynku obory dla 60 DJP wynosi min.
27 m. Jest to uwarunkowane tym, że legowiska dla
krów są coraz dłuższe (bydło jest coraz większe),
w pierwszych oborach wynosiła 2,1 m obecnie –
do 3,5 m. Korytarze spacerowe (korytarze gnojowe)
„urosły” z 2,5 do 4 m, stoły paszowe z 3,5 do 6 m.
Obora zazwyczaj składa się z czterech rzędów
legowisk, trzech korytarzy gnojowych i stołu paszowego – to są obory dla minimalnej obsady

||

Korytarz paszowy. Miejsce, gdzie wysypuje się
pasze tzw. stół paszowy wzmocnia się żywicą

||

Przykładowy zbiornik na gnojowicę wysoki na
8 m o pojemności 3 mln l

i gospodarstw małych. Dla średnich i dużych gospodarstw, obory są dużo większe, ich szerokości
dochodzą do 45 m i długości do 200 m, plus łącznik
i hala udojowa wraz z poczekalnią dla bydła przed
dojem, zlewnią mleka i częścią socjalną oraz biurem,
w którym rolnik ma sprzęt zarządzający stadem.
Łączna szerokość takiego kompleksu obiektów

Fot. PodlaskieAgro.pl

||

Podłoga rusztowa, to najnowsze rozwiązanie pozbywania się gnojowicy z obory Betonowe ruszta przykrywa
się gumowymi matami, aby bydło mogło się bezpieczniej poruszać

Fot. PodlaskieAgro.pl

Zgarniacz linowy gnojowicy... jeszcze przed
pierwszym użyciem

||

Wentylację obory zapewniają zautomatyzowane
kurtyny na ścianach bocznych oraz wentylatory
mieszające powietrze wewnątrz

(obora łącznik i dojarnia) sięga 80 m i jest w nim
hodowane 500 krów dojnych (500 DJP) a przychówek jest utrzymywany w oddzielnych budynkach.
Dla krów zacielonych jest oddzielny budynek
tzw. porodówka, dla cieląt są cielętniki a dla bydła
w wieku 0,5-2 lata – jałowniki. Jałowice z czasem
są przeklasowywane na krowy dojne przez zajście
w ciążę urodzenie cielaka. Do tego wszystkiego
dochodzą jeszcze pomieszczenia do przechowywania maszyn pasz oraz silosy na kiszonki z kukurydzy i siana.
Obecne budownictwo rolne radykalnie się zmieniło, a obiekty są gabarytowo bardzo duże, rozpiętości nie mają ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko
technologia. Wysokość budynku również zmieniała
się razem z gabarytami pierwsze obiekty były wysokości 2,5 m w okapie obecnie niektóre sięgają
6 m. O wysokości nie muszę mówić, bo najwyższe
z obiektów jakie projektowałem i zostały wybudowane sięgają 15 m w kalenicy.
Tyle podstawowej budowlanki. Prawdziwa zabawa
zaczyna się bowiem w temacie instalacji i wyposażenia. Do serca każdej obory, jakim jest system
udoju mleka, zaprosimy Czytelników w następnych
wydaniach.
inż. Kamil Roszczyc, www.athenaart.pl
Barbara Klem
Zdjęcia: PodlaskieAgro.pl
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Stosowane wyrobów budowlanych – wytyczne dla projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru

Inżynierze pilnuj CE

Inżynier Warmii i Mazur

Przepisy związane ze stosowaniem wyrobów budowlanych ciągle ewoluują, co potwierdza tabela nr 1. Drastyczną zmianą podejścia do sposobu nadzorowania nad prawidłowością używania wyrobów było wdrożenie przez Polskę 1 maja 2004 r. Dyrektywy
89/106/EWG jako skutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE).

Jej konsekwencją było równoczesne pojawienie
się Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia
2004 r., która wdrażała przepisy europejskie do naszego systemu krajowego.
Po kilku latach przyzwyczajania się do „nowego”, tym razem z inicjatywy Komisji Europejskiej,
wprowadzono dość istotną zmianę – w 2011 r. zastąpiono Dyrektywę Rozporządzeniem Nr 305/2011
(zwanym CPR-em). Forma przepisu (rozporządzenie) oznacza, że wprowadzony jest wśród krajów
członkowskich UE w sposób bezpośredni, czyli nie
wymaga wdrażania w poszczególnych państwach
poprzez ustawy krajowe.
CPR dotyczy wyrobów znakowanych znakiem
CE, czyli uznawanych na całym obszarze UE i nie
obejmuje wyrobów lokalnych, czyli tych przeznaczonych do obrotu tylko w naszym kraju. W związku
z pojawieniem się CPR musiała zatem nastąpić korekta Ustawy o wyrobach budowlanych (lata 2013
i 2015). Usunięto z niej zapisy dotyczące wprowadzania wyrobów na rynek europejski (znakowanych

CE), a uściślono i skorelowano zasady dla rynku
krajowego, czyli wyrobów znakowanych znakiem
budowlanym B. Ponieważ korekty ustawy były znaczące, stało się konieczne zmodyfikowanie uzupełniających ją rozporządzeń krajowych.
Zestawione w tabeli nr 1 przepisy, dedykowane
są w głównej mierze producentom wyrobów budowlanych. Dotyczą także podmiotów uczestniczących w ich dystrybuowaniu na rynku oraz nadzorowaniu ich jakości. Wszelkie zatem komentarze
na temat zmian tych przepisów skupiają się przede
wszystkim na obowiązkach producentów bądź
podmiotów ich reprezentujących, oraz na sankcjach jakie im grożą w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia wyrobów do obrotu. W cieniu
pozostają bezpośredni odbiorcy, a oni też ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie
wyrobów budowlanych. Są to uczestnicy procesu
budowlanego: projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym także –
a nawet przede wszystkim – inwestor. Ich zadania

reguluje ustawa – Prawo budowlane (tabela nr 2).
Warto zatem prześledzić, jakie są ich obowiązki
i co im grozi za użycie niewłaściwych wyrobów
budowlanych.

Projektant

Wśród wielu obowiązków projektanta ustawa – Prawo budowlane narzuca mu konieczność
opracowania projektu budowlanego zgodnie z jej
wymaganiami oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
A przecież wszystko od projektanta się zaczyna…
Dobierając rozwiązania materiałowe ma do wyboru dwie ścieżki:
QQ albo korzysta z oferty rynkowej gotowych wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie
przepisów zestawionych w tabeli nr 1 (znakowanych CE lub znakiem budowlanym B),
QQ albo decyduje się na wariant nietypowy, dotąd
nieupowszechniony normami zharmonizowanymi
lub dokumentami Oceny Technicznej, a wtedy

Tabela nr 1

KALENDARIUM ISTOTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
DATA

PRZEPIS

1 maja 2004 r. (wchodzi w życie w całości w Polsce) Dyrektywa 89/106/EWG, Wyroby budowlane (CPD – Construction Products Directive)
16 kwietnia 2004 r. (ogłoszona)
1 maja 2004 r. (wchodzi w życie w całości)
4 kwietnia 2011 r. (ogłoszone)
24 kwietnia 2011 r. (częściowo wchodzi w życie)
1 lipca 2013 r. (wchodzi w życie w całości)
13 czerwca 2013 r. (ogłoszona)
28 czerwca 2013 r. (wchodzi w życie)
25 czerwca 2015 r. (ogłoszona)
1 stycznia 2016 r. (częściowo wchodzi w życie)
1 stycznia 2017 r. (wchodzi w życie w całości)
13 kwietnia 2016 r. (ogłoszona)
20 kwietnia 2016 r. (wchodzi w życie)
6 grudnia 2016 r. (ogłoszone)
1 stycznia 2017 r. (częściowo wchodzi w życie)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR –
Construction Products Regulation)
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dla wyrobów, które przed 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym
1 lipca 2018 r. (lub 1 lipca 2019 r.*) (wchodzi w życie
* 5 marca 2018 r. zgłoszony został do notyfikacji projekt z 2 marca 2018 r. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
w całości)
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w którym zapisano datę obowiązywania w powyższym
zakresie, od 1 lipca 2019 r. przy braku sprzeciwu stron, dokument powinien być podpisany w czerwcu 2018 r.

Inżynier Warmii i Mazur

Tabela nr 2

WYMOGI DLA UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO OKREŚLONE
W PRZEPISACH ODNOŚNIE STOSOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH

w teorii

UCZESTNIK PROCESU BUDOWLANEGO

WYMOGI WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE*

Projektant – obowiązki (art. 20 ust. 1 pkt 1 i 3a ust. Prawo budowlane)

– opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
(w tym art. 10**), przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art.
10*** ustawy o wyrobach budowlanych

Kierownik budowy (inwestor, jeśli ustanowienie kierownika budowy
nie jest wymagane) – obowiązki (art. 22 pkt 1 i 2 oraz art. 46 ust.
Prawo budowlane)

– kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,
– zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane,
– przechowywanie przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących
podstawę ich wykonania a także oświadczenia dotyczącego wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ustawy
o wyrobach budowlanych,
– udostępnianie tych dokumentów uprawnionym organom

Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązki (art. 25 pkt 1 i 2 ust.
Prawo budowlane)

– sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sprawdzane jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane

Inspektor nadzoru inwestorskiego – prawa (art. 26 pkt 1 ust. Prawo
budowlane)

– wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących przedstawienia
informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych
wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy
– Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
stosowania urządzeń technicznych,

* dla potrzeb podkreślenia zasadniczej tematyki artykułu skrócono cytowane zapisy ustawy
** art. 10 ust. Prawo budowlane: „Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów
budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem”
„przepisy odrębne” – patrz tablica 1
*** art. 10 ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych: „Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane (…) wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami”
musi sporządzić lub uzgodnić indywidualną dokumentację techniczną, zdefiniowaną w art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych.
Jeśli projektant pracuje w bezpośrednim kontakcie z inwestorem, może sobie pozwolić na wskazanie
w opracowywanej specyfikacji projektowej konkretnych wyrobów pochodzących od konkretnego
producenta. Inaczej jest jednak, gdy specyfikacja
służy jako dokument w przetargu publicznym. Wtedy projektantowi nie wolno wybierać konkretnego
produktu, ale jego obowiązkiem jest wystarczające zdefiniowanie właściwości użytkowych wyrobu
w odniesieniu do zamierzonego zastosowania.
Wtedy wykonawca robót ma możliwość wyboru
już konkretnego wyrobu z bogatej oferty rynkowej,
pod warunkiem jedynie spełnienia wymaganego
poziomu właściwości użytkowych.
Co w takim razie te obowiązki dla projektanta
oznaczają? Wymagają one niestety, bardzo gruntownej znajomości norm i innych dokumentów
dotyczących wyrobów budowlanych. Trzeba w tym
miejscu zwrócić uwagę jeszcze na status tych norm.
Z uwagi na ich przywołanie w CPR i ustawie o wyrobach budowlanych, są one do obowiązkowego stosowania, pomimo ogólnego stwierdzenia
w ustawie o normalizacji, że stosowanie norm jest
dobrowolne.
Najważniejsza grupa norm to normy zharmonizowane (hEN). Są podstawą oznakowania wyrobów

znakiem CE. Drugie w kolejności są Europejskie Oceny Techniczne (EOT – dawniej Europejskie Aprobaty
Techniczne) – także są podstawą do oznakowania
wyrobów znakiem CE. Dalej to krajowe normy wyrobu, które mogą na podstawie Rozporządzenia z 17
listopada 2016 r. stanowić podstawę do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B. Temu samemu służyć mogą Krajowe Oceny Techniczne (KOT
– dawne krajowe Aprobaty Techniczne). Dopiero,
gdy żaden z tych dokumentów nie obejmuje wyrobu potrzebnego do wskazania przez projektanta,
może on przystąpić do wykonania indywidualnej
dokumentacji – musi być ona oczywiście zgodna
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Bardzo ważne jest przy wybieraniu dokumentu
odniesienia dla wskazywanego w projekcie wyrobu, aby był to dokument aktualny (lub będący
w okresie koegzystencji z dokumentem wycofywanym) – tylko taki bowiem może być powołany
przez producenta wyrobu w Deklaracji Właściwości
Użytkowych (DWU).
Część norm zharmonizowanych obejmuje grupę
wyrobów budowlanych o wielu możliwych zamierzonych zastosowaniach. Zadaniem projektanta
pozostaje zawsze wskazanie w projekcie zamierzonego zastosowania i wynikających z niego wymaganych właściwości użytkowych. Z zamierzonego
zastosowania (np. konstrukcyjne/niekonstrukcyjne)

wynikać może także wymagany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (np. 2+
lub 4). Ten aspekt będzie później ważny dla wykonawcy robót przy wyborze dostawcy wyrobu – nie
każdy bowiem producent ma wdrożony system
wymagający uczestnictwa uprawnionej jednostki
zewnętrznej (notyfikowanej przy znakowaniu CE,
akredytowanej przy znakowaniu znakiem budowlanym B). Finalnie ta informacja będzie zawarta
w wystawionej przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych.
Podsumowując znaczenie koniecznych do zdefiniowania przez projektanta cech użytych przez
niego w projekcie wyrobów trzeba jeszcze zwrócić
uwagę, że w trakcie realizacji obiektu, tylko ze zdefiniowanych cech dostawca może zostać rozliczony.
Przykładowo, jeśli projektant nie określi dla betonu
zamierzonego zastosowania na zewnątrz obiektu,
to nie można wymagać od niego mrozoodporności.

Kierownik budowy

Z zapisów ustawy – Prawo budowlane wynika
przede wszystkim, że kierownik budowy odpowiada za kierowanie budową obiektu budowlanego
w sposób zgodny z projektem, w tym za stosowanie wyrobów zgodnie z art. 10 tejże ustawy
(bo projektant powinien takie dobrać w projekcie),
oraz gromadzenie i przechowywanie przez okres
wykonywania robót budowlanych dokumentów
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Tabela nr 3

Inżynier Warmii i Mazur

SANKCJE ZA NARUSZENIA WYNIKAJĄCE Z ART. 5, 10, 18, 22, 25, 34, 46 USTAWY – PRAWO BUDOWLANE
art. 93 Kto:

ust. 1: przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący
nie przestrzega przepisów art. 5 ust. 1-2b
Rozdział 9: Przepisy karne
ust. 1a: przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis
art. 10
podlega karze grzywny (w oparciu o Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia)

art. 95 ust. 1:
Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

stanowiących podstawę ich wykonania. Musi udostępniać te dokumenty uprawnionym organom.
Cóż to zatem za dokumenty?
Przede wszystkim są to karty znakowania znakiem
CE lub karty znakowania znakiem budowlanym B,
które zawierają zestaw wymaganych specyfikacją
techniczną (normą zharmonizowaną, Europejską
Oceną Techniczną, Polską Normą wyrobu, Krajową Oceną Techniczną) informacji towarzyszących
oznakowaniu. Znakowanie jest poświadczeniem,
że producent wystawił Deklarację Właściwości Użytkowych, wydanie której poprzedził badaniami typu
i wdrożeniem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Dokument ten (DWU), po zmianach wprowadzonych
przez CPR, jest dokumentem dostępnym na każde
życzenie odbiorcy (nie musi towarzyszyć dostawie).
Kierownik budowy w razie wątpliwości odnośnie
do karty znakowania, może sięgnąć także po DWU.
W przypadku wyrobów, dla których stosowany
jest inny system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych niż 4, w obu wymienionych
dokumentach przywołana jest zewnętrzna upoważniona jednostka biorąca udział w ocenie (zakres
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
w ramach systemów 1, 1+, 2+, 3 i 4 zdefiniowany jest
w rozporządzeniach [1,8]). Wprawdzie dokumenty
generowane przez te jednostki – raport z badań
typu w systemie 3, certyfikat zakładowej kontroli
produkcji w systemie 2+, certyfikat wyrobu w systemach 1 i 1+ – są udostępniane organom kontrolnym
i odbiorca nie ma prawa ich żądać od producenta,
ale kierownik budowy sprawdzając wiarygodność
posiadanych dokumentów (karta znakowania lub
DWU) może przynajmniej sprawdzić, czy w ogóle
takie uprawnione jednostki istnieją.
W przypadku jednostkowego zastosowania wyrobu w obiekcie budowlanym, kierownik budowy
ma obowiązek przechowywania oświadczenia dotyczącego tych wyrobów. Jego zawartość określona
jest w art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych.
Do końca 2016 r., na podstawie przepisów wcześniejszych, wydawane były krajowe Aprobaty Techniczne, podobnie do 30 czerwca 2013 r. wydawane
były europejskie Aprobaty Techniczne. Dokumenty
te, do końca okresu ich ważności (przeważnie pięć
lat od daty wydania) mogą być wykorzystywane jako
Krajowe Oceny Techniczne, lub jako Europejskie

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące
samodzielne funkcje w budownictwie, które dopuściły się występków lub
wykroczeń, określonych ustawą

Oceny Techniczne. Pomimo więc, że w obecnych
przepisach nie istnieją Aprobaty Techniczne, mogą
one być przywołane w kartach znakowania wyrobu lub w Deklaracjach Właściwości Użytkowych
do 2021 r.
Zważając na odpowiedzialność kierownika budowy za prawidłowe stosowanie wyrobów budowlanych, a jednocześnie konieczność wykonywania
robót zgodnie z projektem, trzeba zwrócić w tym
miejscu raz jeszcze uwagę, jak ważne jest prawidłowe zdefiniowanie i dobranie właściwych wyrobów
przez projektanta.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę procesu budowlanego, a zwłaszcza
sprawdza zgodność realizacji budowy z projektem
lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. W ustawie – Prawo
budowlane, to inspektorowi najbardziej wyraźnie
przypisano obowiązek sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.
10 tejże ustawy.
Inspektor musi zatem dysponować wystarczającą
wiedzą w zakresie wymaganych przez projektanta właściwości użytkowych wszystkich dobranych
przez niego wyrobów budowlanych, po czym powinien je porównać z informacjami przekazywanymi przez dostawców wyrobów. Może tego dokonać poprzez analizę dokumentów gromadzonych
przez kierownika budowy (opisanych wcześniej).
Ma do tego zresztą prawo zapisane w ustawie –
może wydawać kierownikowi budowy polecenia
dotyczące przedstawienia informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu
robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10
ustawy – Prawo budowlane.
W celu właściwej oceny prawidłowości stosowania wyrobu budowlanego konieczne jest często
sięganie do specyfikacji technicznych, na podstawie
których dokonano oznakowania CE lub B, a wcześniej wydano Deklarację Właściwości Użytkowych.
O ile jest to łatwe w przypadku norm (wszyscy
inżynierowie w chwili obecnej mają dostęp on-line do zbioru norm budowlanych), to znacznie
trudniejsze jest w przypadku dokumentów Oceny

Technicznej (czy wcześniej Aprobat Technicznych).
Poważni producenci (oni są właścicielami tych dokumentów) zawieszają je z reguły na swoich stronach
internetowych, a jeśli nie, to powinni je udostępnić
na żądanie odbiorcy wyrobu.

Sankcje

Sankcje dla inżynierów sprawujących samodzielne
funkcje w budownictwie zdefiniowane są w ustawie
– Prawo budowlane. Dotyczyć mogą odpowiedzialności karnej lub zawodowej – zestawiono je w tabeli nr 3. Wszystkie inne kary wynikające z przepisów przedstawionych w tabeli nr 1 adresowane
są do podmiotów wprowadzających je do obrotu,
a to jest raczej poza zakresem zainteresowania
inżyniera związanego z procesem budowlanym.

dr inż. Grzegorz Bajorek,
Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Marta Kiernia-Hnat,
Centrum Technologiczne Budownictwa
przy Politechnice Rzeszowskiej

Pierwodruk artykułu ukazał się
w „Kwartalniku Łódzkim” nr II/2017 (55) str. 29-33.
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Zmiany w przepisach ustawy Prawo budowlane wprowadzone po 1 stycznia 2018 r.

Porządek w działkach

w teorii

Zwolnienia od pozwolenia na budowę – to główna zmiana w przepisach ustawy Prawo budowlane, wprowadzona z początkiem
tego roku. Chodzi więc – oczywiście – o art. 29 i 30. Rewolucji, można by rzec, nie ma.

QQ Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 12) w art. 2 wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane:
W art. 29 w ust. 1 po pkt 11 b dodaje się pkt
11 c w brzmieniu: „11 c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych wraz
z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi
oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
RR służącymi do zarządzania drogami, w tym
do wdrażania inteligentnych systemów
transportowych,
RR służącymi do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
RR o których mowa w art. 13 o ust. 1 i art. 20 g
ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz
z 2018 r. poz. 12)”.
W art. 13 o ustawy o drogach publicznych mowa
o stacjonarnych i przenośnych urządzeniach, służących do poboru lub kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą wraz z fundamentami,
konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi
elementami wyposażenia. Natomiast w art. 20 g
mowa o stacjonarnych i przenośnych urządzeniach
służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń
na drogach, wraz z fundamentami, konstrukcjami
wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Nie ma zmian w art. 30 Prawa budowlanego. Wynika z tego, że budowa wymienionych
obiektów budowlanych nie wymaga ani pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia.
QQ Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz. U z 2018 r. poz.
317) w art. 53 wprowadza zmiany w ustawie
Prawo budowlane:
RR W art. 29 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8
a w brzmieniu: „8 a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz. U. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego
transportu publicznego w rozumieniu art. 2
pkt 3 tej ustawy”,
RR w art. 29a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt
27 ustawy z 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga
sporządzenia planu sytuacyjnego
na kopii aktualnej mapy
zasadniczej
lub mapy

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Wynika
z tego, że budowa stacji ładowania i punktów
ładowania nie wymaga pozwolenia na budowę. Stacje ładowania, podobnie jak przyłącza
mogą być budowane bez zgłoszenia na podstawie art. 29 a,
RR w art. 30 w ust. 1 pkt 1 a otrzymuje brzmienie:
„1 a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29 a”. Wynika
z tego, że budowa stacji ładowania wymaga
zgłoszenia, chyba że inwestor skorzysta z art.
29a. Natomiast budowa punktów ładowania
nie wymaga zgłoszenia.
Od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone duże
zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązuje
nowy załącznik nr 1 do rozporządzenia, w którym
wymienione są normy przywołane w rozporządzeniu. W punkcie 25 załącznika zawarte są normy dotyczące § 143 rozporządzenia. W przepisie tym mowa
o zabezpieczeniu przed odwróceniem ciągu w przewodach dymowych i spalinowych poprzez zamontowanie nasad kominowych w I i II strefie wiatrowej.
W dotychczasowym załączniku wymieniano PN-B02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia
w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem
(w zakresie pkt 3.3). Natomiast w nowym załączniku wymienia się PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy
projektowania konstrukcji i PN-EN 1991: Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje. Przepis nie wymienia
dokładnie eurokodu I. Chodzi tu o normę PN-EN
1991-1-4: Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania
wiatru. Chodzi o mapę Polski z podziałem na strefy.
Mapy zawarte w obu normach: dotychczasowej polskiej ze zmianami z roku
2009 i eurokodzie są takie same.
To znaczy, że nie ma tu problemu.
W punkcie 49 załącznika są wymienione normy dotyczące § 204
ust. 4 rozporządzenia. W przepisie
tym mowa o bezpieczeństwie konstrukcji. W dotychczasowym załączniku był y

wymienione dwa zestawy norm: dotychczasowe
polskie normy i eurokody. Wynikało z tego, że można było stosować albo dotychczasowe polskie normy, albo eurokody. Natomiast w nowym załączniku
są wymienione tylko eurokody. Przepisy przejściowe mówią, że do końca 2020 r. mogą być składane
wnioski z projektami wykonanymi na podstawie
norm wymienionych w dotychczasowym załączniku. Od 1 stycznia 2021 r. można będzie stosować
tylko eurokody.
W punkcie 59 załącznika są wymienione normy dotyczące § 298 ust. 1 rozporządzenia. W przepisie tym
mowa o siłach poziomych, jakie powinna przenieść
konstrukcja balustrad przy schodach, pochylniach,
portfenetrach, balkonach i loggiach. W dotychczasowym załączniku wymieniano PN-B-02003:1982
Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne
i montażowe (w zakresie pkt 3.6). Na przykład w budownictwie mieszkaniowym norma ta podaje 1,0
kN/m. Maksymalne obciążenie 1,5 kN/m przewiduje
się dla trybun sportowych i innych. Natomiast w nowym załączniku są wymienione PN-EN 1990: Eurokod:
Podstawy projektowania konstrukcji i PN-EN 1991:
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Przepis nie
wymienia dokładnie eurokodu I. Chodzi tu o normę
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe
w budynkach. W tej normie nie podaje się jednej
wartości obciążenia. Podaje się przedział, z którego projektant powinien wybrać właściwą wartość.
Podkreślone są sugerowane wartości. Dla budownictwa mieszkaniowego norma podaje przedział 0,2
kN/m do 1,0 kN/m. Sugeruje 0,5 kN/m, czyli mniej
niż w dotychczasowej polskiej normie. Natomiast
przy obciążeniu tłumem ludzi – 3,0 kN/m do 5,0
kN/m. Podkreślone 3,0 kN/m. Czyli znacznie więcej
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niż w dotychczasowej polskiej normie. Trzeba jeszcze
pamiętać o zmianie współczynników obciążenia. Dotychczasowa polska norma przewiduje współczynniki
od 1,1 do 1,4. Natomiast eurokod – współczynnik 1,35
dla obciążeń stałych i 1,5 dla obciążeń zmiennych.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że w nagłówku
do tablicy 6.12 polskiej wersji eurokodu wymienia
się jednostki kN/m2, a są to obciążenia liniowe. Nie
ma tego błędu w wersji angielskiej.
Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia przewiduje dużo zmian. Wymienię tylko, moim zdaniem
najważniejsze.
QQ Wprowadzono definicję działki budowlanej.
Jest to definicja taka sama, jak w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Krótko można powiedzieć, że działka budowlana, to działka, która może być zabudowana. Dotychczas w przepisach ustawy Prawo
budowlane i w przepisach wykonawczych nie
było definicji działki budowlanej. Stosowana
była definicja z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest też inna
definicja, w ustawie o gospodarce nieruchomościami, według której działka budowlana,
to działka już zabudowana. Zapisanie definicji
działki budowlanej w rozporządzeniu wprowadza porządek w tej dziedzinie.
QQ Wprowadzono definicję parkingu. Odległości
minimalne są podane dla parkingu, a nie dla
miejsc postojowych. Pozwala to jednoznacznie
określić minimalne odległości w przypadku podziału parkingu na grupy miejsc postojowych.
Przepis przewiduje najmniejszą odległość minimalną dla dziesięciu miejsc postojowych, a nie
czterech, jak dotychczas. Wprowadza się wymagania dla parkingów dla samochodów ciężarowych i autobusów. Zachowanie odległości
od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały
pobyt ludzi nie jest wymagane w przypadku
parkingów niezadaszonych składających się
z jednego albo dwóch stanowisk postojowych

dla samochodów osobowych przypadających
na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy
tym budynku. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają
wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być
zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Zwiększono minimalną szerokość stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych z 2,3 m na 2,5 m.
QQ W § 12 odległości minimalne są określone nie
od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jak
było dotychczas, tylko od granicy tej działki.
W miejsce sformułowania „ściany z otworami
okiennymi lub drzwiowymi” wpisano sformułowanie „ściany z oknami lub drzwiami”. Rozporządzenie daje możliwość sytuowania budynku
ścianą bez okien lub drzwi w odległości 1,5 m
od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy,
jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.
W dotychczasowym brzmieniu również decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu mogła taką możliwość przewidywać.
QQ W § 34 ust. 2 rozporządzenie daje możliwość
sytuowania na działce zbiorników na nieczystości ciekłe w przypadku możliwości przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej lub sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska lub narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, pod warunkiem uzyskania decyzji zwalniającej od zakazu wydanej na podstawie ustawy
Prawo wodne. Dotychczas nie było to możliwe.
QQ Został uchylony § 80, w którym była określona
minimalna kubatura łazienki.
QQ W § 84 ust. 2 rozporządzenia daje możliwość
nieurządzania ustępów ogólnodostępnych w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie.
QQ W § 85a rozporządzenie wprowadza obowiązek
wydzielenia w budynkach: gastronomii, handlu
lub usług o powierzchni użytkowej powyżej
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1.000 m2, a także stacji paliw o powierzchni
użytkowej powyżej 100 m2 pomieszczenia dostosowanego do karmienia i przewijania dzieci.
QQ Dotychczasową treść § 94, w której były określone minimalne szerokości w świetle pomieszczeń
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i minimalna powierzchnia pokoju, zastąpiono minimalną powierzchnią użytkową mieszkania – 25 m2.
QQ W § 242 ust. 4 przewiduje się możliwość montowania skrzydeł drzwiowych, które po całkowitym
otwarciu zmniejszają wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej, pod warunkiem zastosowania
drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie
je zamykające.
QQ W § 271 ust. 8 określającym minimalną odległość budynku od granicy lasu, definiuje się
pojęcie lasu używane w tym przepisie. W nowym ust. 8 a przewiduje się możliwość zmniejszenia tej odległości, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz
posiada klasę odporności pożarowej wyższą
niż wymagana i jednocześnie teren, na którym
znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony
jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną
z produkcją leśną, a w przypadku braku planu
miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą
na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie ustawy z 21 grudnia
2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

Andrzej Stasiorowski,
przewodniczący
Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej
W-MOIIB

WŁAŚCIWOŚCI PIANY
OTWARTOKOMÓRKOWEJ

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE: >250 kPa
GĘSTOŚĆ: 30-60kg/m3

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE: 5 kPa
GĘSTOŚĆ: 8-11kg/m3

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 313kPa
OPÓR CIEPLNY (R): 0.46m2.K/W

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 17kPa
OPÓR CIEPLNY (R): 0.2642m2.K/W

PIANĄ PUR

WŁAŚCIWOŚCI PIANY
ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWEJ

IZOLACJE

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (λ): 0,034 W/(m.K)

gsm + 48 519 592 892
gsm +48 512 822 432
email: izolacje@Salus-Expo.pl email: ocieplenia@salus-expo.pl

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
PRZY 75Pa: 0,001 L/s.m2 przy 25mm

ZAMÓWIENIA

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (λ): 0,019 W/(m.K)
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ: E
PRZY 75Pa: 0,00004 L/s.m2 przy 25mm

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ: B-s1, d0 z syst.GK

10-418 Olsztyn ul. Przemysłowa 4; NIP: 734 113 00 76

