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Czy warto budować dom z gliny

odstępstwa od projektu budowlanego

nasi w organaCh piib

kwalifikaCje zawodowe
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Na początku października Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju przekazało nam do konsultacji publicznych 
projekty ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa 
i przepisy wprowadzające obie te ustawy. Jak to zwykle 
bywa, projekt kierowany do konsultacji społecznych jest 
bardzo obszerny, a termin przekazywania uwag bardzo 
krótki. Mimo tych „utrudnień” członkowie Rady, Prezydium 
Rady i Komisji Prawno-Regulaminowej naszej Izby zdążyli 
wnikliwie zbadać dokument, wskazać nieścisłości i zapro-
ponować własne rozwiązania. Nie będę owijać w bawełnę 
– lista była długa.
Przykładowo, w treści ustawy o architektach art. 1 ust. 
1 wprowadza zasady wykonywania zawodu architekta, 
w tym uzyskiwania tytułu zawodowego architekta. W treści ustawy brzmiącej identycznie 
tj. art. 1 ust. 1 ustawy o inżynierach budownictwa nie ma określenia tytułu zawodowego 
inżyniera budownictwa. Dlaczego? Wprowadza to wątpliwości i niejednoznaczności w tre-
ści. Proponujemy zatem wykreślenie z ustawy o architektach „w tym uzyskiwania tytułu 
zawodowego architekta”, bo czyż inżynier budownictwa to nie jest tytuł zawodowy?
W propozycji zmian do innych ustaw pojawiają się bardzo często określenia architekta, 
a zamiast inżyniera budownictwa „osoby posiadającej uprawnienia budowlane”. Gmatwa 
to treść samych ustaw. Przykładowo: architekt krajobrazu to także architekt? Propozycje 
wszystkich ustaw dotyczą tej samej materii, dlatego właściwe jest stosowanie tylko okre-
śleń inżynier budownictwa oraz architekt (lub inżynier architekt).
Pozostawienie bez zmian treści ustaw, w mojej ocenie jako członka Izby, umniejsza naszą 
rolę w procesie inwestycyjnym i całym środowisku, stawiając zdecydowanie wyżej w hie-
rarchii zawód architekta, a tak być nie powinno. Obecny kształt ustawy wprowadza cał-
kowitą dominację architektów w procesie budowanym. Czytając literalnie zapisy ustawy 
architekt będzie mógł samodzielnie wykonywać cały projekt, natomiast inżynierowie tylko 
opracowania branżowe, ściśle w zakresie swojej branży, a ekspertem budowlanym będzie 
ustawowo architekt lub inżynier w określonej specjalności. W takim razie, czy ten zapis nie 
wprowadza ograniczeń dla inżynierów, a architektom pozwala wykonywać czynności, do 
których nie mają przygotowania? Proponowana zmiana jest rewolucyjna i, w mojej ocenie, 
wprowadzanie przepisów w pośpiechu jest złym rozwiązaniem, które skomplikuje nam 
działalność jeszcze bardziej. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w tym zakresie w końcu 
się poprawi, że skończą się nasze trudności, problemy z zawiłością przepisów i różnym ich 
interpretowaniem przez kolejne organy, że wreszcie otrzymamy jeden spójny i czytelny akt 
prawny, który raz na zawsze ureguluje wszystkie kwestie budownictwa. Z natury jestem 
optymistą, ale patrząc na działania Ministerstwa, powoli tracę nadzieję…
Jednak nie tylko przepisy prawa na najwyższym szczeblu leżą nam na sercu. Warmińsko-
Mazurska OIIB, w trosce o dobrą współpracę naszych członków z organami administracji 
budowlanej, kontynuuje cykl spotkań w poszczególnych powiatach. Zespół ds. współpracy 
z samorządami i administracją rządową będzie prowadził comiesięczne spotkania w terenie 
z członkami i lokalnymi samorządami oraz administracją rządową. Przedstawiciele Izby 
omówią bieżącą działalność, a w części szkoleniowej przeprowadzony zostanie wykład na 
temat zmian w ustawie Prawo budowlane. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie informacji 
od lokalnych środowisk naszych członków w zakresie ich funkcjonowania i przekazywa-
nie tej wiedzy przez przedstawicieli Izby właściwym komórkom lokalnej administracji 
samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym. I tu mój apel do Państwa: 
Koleżanki i Koledzy, poznajmy się bliżej, zapraszam Was do udziału w tych spotkaniach, 
są one świetną okazją do poznania się, nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń, 
wspólnego rozwiązania problemów, z którymi borykamy się na co dzień wszyscy.
Ale, ale, nie tylko procesami legislacyjnymi W-MOIIB żyje. Lato 2018 r. pełne było spotkań 
i imprez integracyjnych w plenerze – rajdy rowerowe, spływy kajakowe, regaty... Jesień i zima 
zapowiadają się pod znakiem imprez „pod dachem” – turnieje: kręglowe, tenisa stołowego, 
brydża. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do czynnego udziału w organizowanych 
przez W-MOIIB wydarzeniach, są one wspaniałą okazją do integracji środowiska. Kto był 
choć raz, ten wie, kto nie był – zapraszamy serdecznie!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, dzielcie się z redakcją „Inżyniera Warmii i Mazur” 
opiniami na temat naszego pisma. Mam nadzieję, że wskażecie nam nową, dotychczas nie-
publikowaną tematykę i będziecie z chęcią sięgać po kolejne jego wydania. Niezmiennie 
namawiam, bądźmy w kontakcie.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, pragnę również złożyć serdeczne życzenia – spo-
kojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie, sukcesów, 
pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019!

Z inżynierskim pozdrowieniem 
Mariusz Dobrzeniecki,  

przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 Q 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

 Q Dyrektor Biura: 
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl

 Q Kancelaria: 
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214

 Q Ewidencja: 
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214

 Q Uprawnienia budowlane: 
tel. 89 522 29 95 pok. 213 
okk@wam.piib.org.pl

 Q 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

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, nato-
miast hasło indywidualnie można otrzymać pisząc 
na adres:  szkolenia@wam.piib.org.pl.

WARMIŃSKO-MAZURSK A
O K R Ę G O W A  I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

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!
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Rozważania na temat inżyniera budownictwa w kontekście nowych projektów ustaw

Prestiż, czy popychadło
Inżynier, jak to zapisano w ustawie, to zawód zaufania publicznego, który wiąże się z nieustającym dokształcaniem, pogłębia-
niem wiedzy i doskonaleniem warsztatu. Skończone zazwyczaj studia, które stanowiły jeden z najważniejszych i najtrudniejszych 
etapów w życiu, a zdobyta wiedza i kompetencje stanowią porządne podwaliny do wykonywania zawodu inżyniera.

Wszystkich inżynierów w Polsce jest ponad 140 
tysięcy, a czynnych zawodowo prawie 115 tysięcy, 
więc stanowimy grupę, która jest jedną z najwięk-
szych samorządów w Polsce, większą m.in. od rad-
ców prawnych, adwokatów, lekarzy, czy architek-
tów. Jednak, jeśli mam być szczery, to – mówiąc 
dyplomatycznie – jesteśmy jednym z najsłabszych 
samorządów wśród pozostałych zawodów zaufania 
publicznego. Dajemy się „ograć” nawet architek-
tom w kwestii nowych projektów ustaw – Ustawy 
o architektach i Ustawy o inżynierze budownictwa. 
Mamy prawie dziesięć razy więcej inżynierów od ar-
chitektów i mamy wielkie ego, ale nie mamy żad-
nej siły przebicia wśród władzy i ustawodawców.

Zgodnie z nowymi projektami ustaw: o architek-
tach oraz o inżynierach budownictwa okazuje się, 
że nie będziemy mogli wykonać żadnej dokumen-
tacji projektowej ani prowadzić żadnej budowy bez 
udziału architekta. Już za chwilę architekci zdomi-
nują inżynierów na całej rozciągłości. Najbardziej 
niebywałe jest to, że samorząd zawodowy archi-
tektów umiał zadbać o swoją ustawę czytaj dalej 
„umiał zadbać o swoje interesy”. A inżynierowie 
mimo, że jest nas więcej, nie umieją zatroszczyć 
się o własny samorząd.

Nie potrafię zrozumieć, jak architekt będzie od-
powiedzialny za wykonanie projektu rury kanaliza-
cyjnej, czy projektu sieci elektroenergetycznej lub 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie budowy jako 
kierownik budowy. Oczywiście, jeśli architekci chcą 

się taplać w bło-
cie, to niech za-
kładają gumiaki 
i na budowę, ale 
jeśli będą kiero-
wać budową zza 
biurka i kompu-
tera – ta ja się 
na to komplet-
n ie  n ie  zga-
dzam. Nieste-
ty już na części 
budów architek-
ci zachowują się 
jakby byli z innego świata. Hmmm... prawdę mó-
wiąc, to wątpię, aby w ogóle większość architek-
tów wiedziała o co chodzi na budowie i za co jest 
odpowiedzialny kierownik budowy. Niby coś tam 
wiedzą, coś się dzieje na budowie, że się muruje, 
że się układa instalacje, że się przeprowadza próby 
odbiorcze, ale chyba bez ogólnego pojęcia.

Czy mogę coś powiedzieć o tych ustawach? Ow-
szem, że projekt ustawy o architektach jest przy-
gotowany bardzo profesjonalnie a projekt ustawy 
o inżynierze budownictwa bardzo kiepsko. Gdybym 
miał wskazać, w którym kierunku zmierza nasz 
samorząd, to powiedziałbym otwarcie, że w kie-
runku dna.

Jarosław Kukliński,  
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB
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Cji 2018-2022

 Q Okręgowa Rada

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady

Jarosław Kukliński, Janusz Nowak – zastępcy 
przewodniczącego

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

 Q Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

Mariusz Iwanowicz – zastępca przewodniczącego

Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz

Jan Chojecki, Wojciech Dobrowolski, Sławomir 
Domin ic z ak ,  Zenon Drabow ic z ,  Janusz 
Harasymczuk, Zbigniew Kazimierczak, Andrzej 
Łasiński, Sylwester Rączkiewicz, Wojciech Rudzki, 
Maciej Staśkiewicz, Krystyna Sterczewska i Jan 
Szczęsny – członkowie

 Q 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

 Q Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący

Sylwia Kierdelewicz – zastępca przewodniczącego

Sylwia Tomczuk – sekretarz

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

 Q Okręgowy Rzecznik 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

 Q Delegaci na Zjazdy Krajowe

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

Aby Święta 
Bożego Narodzenia przepełnione były 

miłością, spokojem i rodzinnym ciepłem a każdy dzień 
w nadchodzącym 2019 roku był radosny i przynosił satysfakcję

życzy 
Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz Rada Programowa i redakcja 
„Inżyniera Warmii i Mazur”
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XVII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Nowe władze i wyzwania
Wybór nowych władz PIIB na kadencję 2018-2022 to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie XVII Krajowego Zjazdu Sprawo-
zdawczo-Wyborczego PIIB, który odbywał się 29 i 30 czerwca w Warszawie. Przez najbliższe cztery lata naszym samorządem 
będzie kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Obradom tegorocznego zjazdu przewodniczyło 
Prezydium w składzie: Mariusz Dobrzeniecki (War-
mińsko-Mazurska OIIB) – przewodniczący, Tadeusz 
Ponisz (Dolnośląska OIIB) – wiceprzewodniczący, 
Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) – wiceprze-
wodniczący, Ewa Dworska (Śląska OIIB) – sekretarz 
i Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB) – sekretarz.

Pierwszego dnia obrad wybrano także przewod-
niczących poszczególnych krajowych komisji. Funk-
cję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej 
pełni Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodni-
czącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano 
Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast 
na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska 
OIIB). Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej – koordynatora powierzono 
Agnieszce Jońcy (Łódzka OIIB).

Następnie dokonano wręczenia Honorowych 
Odznak PIIB. Złotymi Odznakami uhonorowano 
– Mariusza Dobrzenieckiego i Tomasza Grzesz-
czaka, natomiast Srebrną – Krystynę Trojan. 
W drugi dzień zjazdu wybrano także członków 
Krajowej Rady z Warmińsko-Mazurskiej OIIB 
w skład weszli Mariusz Dobrzeniecki – przewod-
niczący Rady W-MOIIB i Jarosław Kukliński za-
stępca przewodniczącego Rady W-MOIIB, Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej (Radosław Buczek 

z Warmińsko-Mazurskiej OIIB), Krajowej Komisji 
Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – koordynatora.

Delegaci przyjęli Stanowisko Zjazdu, w którym 
wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegra-
cji zawodów architekta i inżyniera budownictwa 
w związku z trwającymi pracami nad projektem 

ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. 
Delegaci, większością głosów, podjęli również 
uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych inżynierów budownictwa, przyjmując 
Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
inżynierów budownictwa.

opracowała Barbara Klem 
Fot. PIIB

 | Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Prezydium Krajowego Zjazdu PIIB

 | Odznaczeni Honorowymi Odznakami PIIB
 | Mariusz Dobrzeniecki pogratulował w imieniu delegatów Zbigniewowi 
Kledyńskiemu wyboru na stanowisko prezesa KR PIIB

 | Jarosław Kukliński, członek Krajowej Rady PIIB | Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
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Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach 
i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022

PRZEDSTAWICIELE W-MOIIB 
W ORGANACH PIIB

Krajowa rada PIIB:
MARIUSZ DOBRZENIECKI 
I JAROSŁAW KUKLIŃSKI

Krajowa KomIsja KwalIfIKacyjna PIIB
RADOSŁAW BUCZEK

Krajowy Sąd dyScyplinarny piiB
MARIAN ZDUNEK  
– przewodniczący

NASI PRZEDSTAWICIELE 
W KOMISJACH I ZESPOŁACH PIIB

KomIsja medalu Honorowego Krajowej rady 
piiB w SKładzie MARIUSZ DOBRZENIECKI

Komisja powołana została uchwałą nr 13 Krajo-
wej Rady PIIB z 5 września 2018 r. Jest to Komisja, 
która opiniuje wnioski, przygotowuje projekty 
uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB 
zgodnie z Regulaminem nadania Medalu Hono-
rowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do pod-
jęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

KomIsja Prawno-regulamInowa Krajowej rady 
piiB w SKładzie ANDRZEJ STASIOROWSKI

Komisja została powołana uchwałą nr 15 Kra-
jowej Rady PIIB z 5 września 2018 r. Przedmiotem 
działania Komisji jest monitorowanie procesów le-
gislacyjnych w zakresie budownictwa, opiniowanie 
projektów aktów prawnych, w miarę potrzeb tak-
że ich opracowywanie oraz pomoc członkom Izby 
w interpretacji przepisów ich dotyczących.

KomIsja wnIosKowa Krajowej rady PIIB 
w SKładzie ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI

Komisja powołana uchwałą nr 16 Krajowej Rady 
PIIB z 5września 2014 r. Komisja ta jest organem po-
mocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Celem jej działania jest koordynacja, 
w okresie między zjazdami, realizacji wniosków 
zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby. 
Komisja realizuje swoje zadania w szczególności 
poprzez:

 R rejestrację wniosków zgłoszonych przez okręgo-
we zjazdy w celu ich przekazania komisji wnio-
skowej Krajowego Zjazdu,

 R rejestrację wniosków przyjętych przez Krajo-
wy Zjazd,

 R opracowywanie planów (sposobów) realizacji 
wniosków i przedstawianie ich Krajowej Radzie 
do akceptacji,

 R koordynację realizacji przez poszczególne or-
gany wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,

 R występowanie do właściwych organów oinfor-
macje o stanie realizacji wniosków,

 R informowanie wnioskodawców o stanie realizacji 
złożonych przez nich wniosków,

 R okresowe składanie sprawozdań z realizacji wnio-
sków Krajowej Radzie PIIB,

 R sporządzanie projektu części sprawozda-
nia z działalności Krajowej Rady na Krajowy 
Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji 
wniosków.

KomIsja ds. etyKI Krajowej rady PIIB 
w SKładzie TERESA SIEMIĄTKOWSKA

Komisja powołana Uchwałą nr 18 Krajowej Rady 
PIIB z 5 września 2018 r. Cele działania Komisji 
to utrzymanie i umacnianie pozytywnego wizerun-
ku inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania 
publicznego oraz podnoszenie standardów etycz-
nych członków PIIB. Zadania Komisji:

 R monitorowanie oraz opracowanie projektów 
zmian w kodeksie etyki zawodowej inżynierów 
budownictwa stosownie do aktualnych potrzeb,

 R współpraca z instytucjami rządowymi, organiza-
cjami samorządu terytorialnego oraz stowarzy-
szeniami, w celu podnoszenia jakości wykony-
wania zawodu inżyniera budownictwa,

 R analiza, we współdziałaniu z okręgami, pozytyw-
nych i negatywnych zachowań członków izby,

 R kreowanie właściwych relacji między inżynie-
rami budownictwa a odbiorcami ich usług oraz 
między członkami PIIB,

 R prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informa-
cyjnej dotyczącej etycznej postawy inżynierów,

 R organizacja spotkań i szkoleń członków PIIB z za-
kresu zagadnień etycznych,

 R prowadzenie mediacji w przypadku sporów 
wśród członków PIIB,

 R pomoc w rozwiązywaniu wątpliwości i proble-
mów natury etycznej występujących w określo-
nych grupach członków izby, jak i indywidualnych.

KomiSja dS. wSpółpracy z Samorządami zawodów 
zaufania puBlicznego Krajowej rady piiB 

w SKładzie MARIUSZ DOBRZENIECKI
Komisja powołana uchwałą nr 19 Krajowej Rady 

PIIB z 5 września 2018 r. Przedmiotem jej działania 
jest koordynacja form i programów współpracy mię-
dzy PIIB i innymi samorządami zawodów zaufania 
publicznego realizowanych przez okręgowe izby 
inżynierów budownictwa, rozwój tej współpracy 
na poziomie okręgowym i krajowym.

KomiSja uStawicznego doSKonalenia 
zawodowego Krajowej rady piiB 
w SKładzie PAWEŁ WIŚNIEWSKI

Komisja została powołana uchwałą nr 20 Krajo-
wej Rady PIIB z 5 września 2018 r. Celem działania 
Komisji jest koordynacja działań okręgowych izb 
dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
członków PIIB oraz wspieranie swoich członków 
w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego 
rodzaju form szkoleniowych. Komisja realizuje swoje 
zadania w szczególności poprzez:

 R wybór tematyki szkoleń zalecanych do reali-
zowania przez poszczególne okręgowe izby; 

upowszechnianie drogą internetową materiałów 
szkoleniowych,

 R opracowywanie materiałów szkoleniowych prze-
znaczonych dla wszystkich izb okręgowych, 
a w szczególności materiałów e-learningowych 
oraz nagrań TV,

 R monitorowanie form i skuteczności doskonale-
nia zawodowego.
Komisja przygotuje projekty zasad, według 

których podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
członków izby stanie się docelowo wymaganym 
obowiązkiem.

KomiSja dS. KomuniKacji Społecznej Krajowej rady 
piiB w SKładzie: ANDRZEJ KIERDELEWICZ

Komisja powołana uchwałą nr 21 Krajowej Rady 
PIIB z 5 września 2018 r. Zakres działań Komisji 
obejmuje:

 R opracowanie oraz przedstawienie Krajowej Radzie 
PIIB strategii public relations PIIB, z podziałem 
na roczne okresy realizacji, określającej kierunki 
działania komunikacji wewnętrznej i w otocze-
niu zewnętrznym z określeniem preliminarza 
wydatków,

 R współpracę z okręgowymi izbami inżynierów bu-
downictwa w zakresie wspólnych działań public 
relations, w szczególności opracowanie i wdro-
żenie systemu wymiany informacji pomiędzy 
poszczególnymi mediami Krajowej Izby i okrę-
gowych izb inżynierów budownictwa,

 R inicjowanie kampanii społecznych i medialnych 
o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym 
w zakresie przyjętej przez Krajową Radę PIIB 
strategii public relations,

 R opiniowanie materiałów promocyjnych kre-
ujących wizerunek PIIB oraz zawód inżyniera 
budownictwa,

 R określenie zasad redagowania newslettera oraz 
profilu na Facebooku, informujących członków 
PIIB o działalności Izby oraz ważnych wydarze-
niach związanych z branżą budowlaną,

 R opiniowanie wniosków o patronat PIIB dla inicja-
tyw i konferencji organizowanych przez podmioty 
związane z branżą budowlaną,

 R stałą współpracę z Krajowym Biurem PIIB oraz 
rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa,

 R określenie kryteriów oceny oraz okresowa oce-
na skuteczności podjętych działań określonych 
w strategii public relations przyjętej przez Kra-
jową Radę.

zeSpół dS. Bim Krajowej rady piiB 
w SKładzie JACEK ZBIELSKI

Zespół został powołany uchwałą nr 23 Kra-
jowej Rady PIIB z września 2018 r. Zadaniem 
zespołu jest opracowanie strategii Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakre-
sie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby 
w tym procesie oraz wskazanie sposobów rea-
lizacji tej strategii.

opracowała Marta Kulikowska,  
Biuro W-MOIIB



Z JerZym michalakiem, preZesem ZarZądu prefbet Śniadowo roZmawia magdalena pietrasZko

Z optymizmem 
w przyszość

– Mija pierwszy rok kolejnego 
25-lecia istnienia Prefbetu. Jak 
Pan ocenia ten czas w kontekście 
realizacji ubiegłorocznych zamierzeń 
i planów Waszej spółki?
–  2018 był rokiem bardzo dobrym dla bu-

downictwa i dla nas. Dawniej był to niewy-
obrażalnie wysoki pułap, jak na możliwości 
produkcyjne takiego zakładu jak Śniadowo. 
Oczywiście z roku na rok zwiększamy przy-
chody. Ma na to wpływ sytuacja rynkowa 
i ceny materiałów budowlanych. Ale dbamy 
również o optymalizację kosztów produk-
cji. Poprawa sytuacji ekonomicznej firmy 
ma bezpośredni wpływ na sytuację mate-
rialną pracowników, a zakład zatrudnia 130 
osób. Obecnie płaca w Prefbecie kształtuje 
się na poziomie 5.000 zł miesięcznie. Mamy 
załogę ustabilizowaną, bez rotacji pracow-
ników. Nie podzielam pesymistycznych 
opinii, że pracowników brakuje.

– Portfel zamówień pełen 
(uśmiech) no to jakie plany...
– Plany... Ze wzrostem wynagrodzenia 

powinna rosnąć wydajność. Nadwyżki, 
które wygenerowaliśmy, pozwoliły nam 
rozpocząć bardzo intensywny proces in-
westycyjny. Obecnie budujemy od podstaw 
nowoczesny zakład wyrobów silikato-
wych. Zakład w pełni zautomatyzowany 
i zinformatyzowany, który pozwoli nam 
zwiększyć pulę przychodów i zwiększyć 
zatrudnienie. Urozmaici też naszą ofertą 
produktową. Budowę prowadzimy przy 
wsparciu środków unijnych. Planujemy 
ją zakończyć w  pierwszym półroczu 
2019 r., mam nadzieję, że na początku 
wakacji uruchomimy w Śniadowie pro-
dukcję silikatu. Jednocześnie nie zapomi-
namy o betonie komórkowym, planujemy 
modernizację dotychczasowej produkcji, 
która pozwoli nam na oszczędności a jed-
nocześnie polepszenie jakości wyrobów.

Kolejny ważny temat to beton w dro-
gownictwie. Chcemy wykorzystać bar-

dzo dobre położenie zakładu w stosun-
ku do planowanego przebiegu drogi Via 
Baltica. A ponieważ ta trasa ma powstać 
w całości z betonu, nawiązujemy kon-
takty z firmami, które przymierzają się 
do realizacji tej inwestycji. Chcemy sta-
nowić zaplecze dla firm wykonawczych. 
Stąd rozbudowujemy bocznicę kolejową, 
przygotowujemy place składowe – mamy 
pomysł, aby być zapleczem surowcowym 
dla inwestorów. Myślimy też o urucho-
mieniu nowoczesnej linii elementów wi-
broprasowanych i węzła betoniarskiego 
na terenie naszej firmy.

– Dużo tego, trzymamy kciuki za 
powodzenie. Natomiast wróćmy 
jeszcze do podsumowania. Ale 
podsumowania Waszej bieżącej 
oferty. Na jakie produkty zwróciłby 
Pan szczególną uwagę?
– Z asko c z y ł  nas Ter m o b l o c zek . 

Uruchamiając jego produkcję myśleli-
śmy o zastosowaniu w budownictwie 
jednorodzinnym. Natomiast rynek poka-
zał, że znajduje swoje miejsce głównie 
w obiektach gospodarczych. Zachwycają 
się nim przedsiębiorcy rolni. Widzimy 
przyszłość przed elementami Maxiblok, 
tu znów pole otwiera drogownictwo. Bloki 
betonowe to doskonała alternatywa dla 
popularnie stosowanych murów oporo-
wych z elementów typu „L” i „T” używanych 
przy budowie boksów na materiały sypkie 
(kruszywa, piasek) lub silosów na kiszonki. 
Idealnie sprawdzają się również jako inne 
elementy konstrukcyjne takie jak funda-
menty, przegrody, podwaliny, umocnienia 
skarp a nawet ogrodzenia czy obciążniki. 
Charakteryzują się łatwością montażu 
i demontażu. W bardzo łatwy i stosunkowo 
tani sposób istnieje możliwość przeniesie-
nia danej konstrukcji w inne miejsce lub 
wykorzystanie bloków do innym celów. 
Widzimy zainteresowanie firm wykonaw-
czych, które np. mają mobilne betoniarnie.

No i nieustannie pochwalamy strop 
gęstożebrowy Teriva z wypełnieniem 
z betonu komórkowego. To elementy, 
które praktycznie tylko my produkujemy 
w skali kraju. Są bardzo często stosowane 
i to szczególnie inwestorzy indywidual-
ni po nie sięgają. Są na tyle uniwersal-
ne, że można dopasować je do każdego 
kształtu stropu. Sam beton komórkowy 
jest podatny na różnego rodzaju formo-
wanie, np. przecięcia piłą widiową. Strop 
ma tę zaletę, że jest sztywny, jest barierą 
akustyczną, łatwo się go montuje, bez 
deskowania – sam pustak jest elementem 
szalunkowym traconym. Produkujemy 
je od wielu lat, mają ugruntowaną po-
zycję na rynku, nie sprawiają żadnych 
problemów.

– Dobrze zarządzana, 
stabilna i pewna firma...
– Dziękuję, ale to zasługa wszystkich 

moich współpracowników i pracowników. 
To też dzięki tej drugiej stronie, która na-
bywa nasze wyroby. Dzięki temu możemy 
się rozwijać, inwestujemy i rozszerzamy 
swoją działalność. Dziękuję wszystkim 
naszym kontrahentom, przedstawicie-
lom handlowym, hurtowniom i inwesto-
rom, którzy zdecydowali się na wybór 
naszych materiałów i naszych rozwiązań. 
Jesteśmy wdzięczni architektom, projek-
tantom i wykonawcom. Waszych uwag 
będziemy szczególnie chętnie słuchali, 
abyście byli zadowoleni z naszych wy-
robów i ze współpracy z firmą Prefbet 
Śniadowo. Natomiast prywatnie, w życiu 
przede wszystkim ceni się zdrowie, więc 
wszystkim życzę, aby było dobre. A jeśli 
macie dobre zdrowie, to życzę realizacji 
zamierzeń i więcej optymizmu.

– Dziękuję za rozmowę.

Oddział Śniadowo, tel. 86 217 62 95
Oddział Łomża, tel. 86 218 06 72

Oddział Zambrów, tel. 86 475 04 24

www.prefbet.pl

Jerzy Michalak, Prezes Zarządu 
Prefbet Śniadowo (drugi z lewej):
Z powodzeniem realizujemy nasze zada-
nia gospodarcze, czyli to do czego spół-
ka została powołana, ale od wielu lat 
wspomagamy Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „Prefbet Śniadowo Łomża”. 
Liczne rekordy zawodników i wyso-
ka pozycja w sporcie lekkoatletycznym 
w skali kraju – to też daje satysfakcję.

Na zdjęciu kadra inżynier-
ska na tle powstającego zakła-
du wyrobów silikatowych. ar
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Zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Nauka przedłuża młodość
„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Naj-
wspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”. Henry Ford, Ford Motor Company.

W dzisiejszych czasach odpowiedni zasób wie-
dzy jest niezbędny do normalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Wykonując codziennie obowiązki 
bezpośrednio na budowie, czy podczas projektowa-
nia, po pewnym czasie popadamy w nieuniknioną 
rutynę. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do realizacji 
kilka budów, czy projektowych zleceń. W tych oko-
licznościach zdarza się, że nie dążymy do własnego 
rozwoju w różnych aspektach życia, a co gorsze, nie 
podnosimy swoich kwalifikacji zawodowych.

Częste zmiany przepisów zachodzące w naszym 
kraju, wprowadzanie nowych materiałów i techno-
logii powoduje, że stajemy się w pewnym sensie 
niekompetentni a także niekonkurencyjni. Z tego 
mogą wynikać błędy, generujące szereg problemów 
podczas realizacji inwestycji. Jest też niekomfortowe 
i niebezpieczne dla samych zainteresowanych, tj. 
braci inżynierskiej. Wskazane jest zatem uzupełnia-
nie i pogłębianie wiedzy. A najlepszym na to spo-
sobem jest uczestniczenie w kursach, seminariach, 
czy konferencjach, które dają możliwość pogłębienia 
nabytej wcześniej wiedzy, uzyskania nowej, skon-
frontowania tej stosowanej w pracy. Wyżej wymie-
nione zajęcia dają możliwość wysłuchania wykładów 
wysokiej klasy specjalistów w różnych dziedzinach 
nauk budowlanych, prawnych, administracyjnych. 

Nabyta wiedza teoretyczna jak i możliwość wymiany 
doświadczeń związanych z naszą praktyką i prakty-
ką prelegentów jest – moim zdaniem – niezbędna 
w codziennym życiu zawodowym zarówno na placu 
budowy, jak i w zaciszu biur projektowych.

Jest chyba oczywistym, że zagrożenia, jakie niesie 
nieznajomość przepisów i norm powoduje liczne 
i nieprzewidywalne, wydawałoby się, zagrożenia 
dla społeczeństwa, czego liczne przykłady do-
starcza nam życie.

Każdy z nas i ten z bardzo długą praktyką, i ten 
początkujący, potrzebuje czasem pomocy. Choć sta-
ramy się o tym nie myśleć, jest ona w kłopotliwych 
sytuacjach niezbędna. Raz potrzebujemy interwencji 
lekarza, kiedy indziej adwokata, czy biegłego w dzie-
dzinie budownictwa, zarządzania itp. Prawda, że nie 
chcielibyśmy być leczeni przez niekompetentnego le-
karza, który nie odświeża i nie pogłębia swojej wiedzy, 
za to serwuje nam błędne diagnozy i nieskuteczne le-
czenie. Nikt z nas nie chce być reprezentowany przez 
adwokata z lukami wiedzy prawniczej, który nie jest 
z tego powodu gwarantem korzystnych rozwiązań. 
Ale też nikt nie chce korzystać z obiektów zaprojek-
towanych przez złych architektów, nadzorowanych 
przez niedouczonych kierowników, nie znających 
sztuki budowlanej i kierowania zespołami ludzkimi.

Jesteśmy reprezentantami zawodu zaufania pub-
licznego. Wobec tego oczekuje się od nas pełne-
go profesjonalizmu, zaangażowania, rozumienia 
zawiłości wielu problemów. Jesteśmy zobligowani 
do dostarczenia swoim inwestorom – klientom pro-
duktu najwyższej klasy i standardu. Nie może on być 
niedoskonały. Zawsze efekt naszej pracy musi być 
perfekcyjny, bowiem decyduje o komforcie i życiu 
użytkowników naszych obiektów.

I niech to memento będzie zachętą dla wszystkich 
starszych i młodszych inżynierów, do licznego i ak-
tywnego udziału w zajęciach podnoszących nasze 
kwalifikacje. Taką możliwość daje nam wszystkim 
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa aktywnie współpracując z pokrew-
nymi instytucjami. Dla naszego dobra jak najlepiej 
wykorzystajmy tę możliwość. Zachęcam.

Paweł Wiśniewski,  
przewodniczący 

Komisji Ustawicznego 
Doskonalenia 
Zawodowego  

W-MOIIB

Szkolenie Rzeczników i Sądu Dyscyplinarnego

Jesteśmy odpowiedzialni
Okręgowe Sądy Dyscyplinarne i Rzecznicy Od-

powiedzialności Zawodowej pełnią szczególną 
rolę w procesie odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie członków Izb. Dostrzegając to, 
Mazowiecka OIIB zorganizowała szkolenie na te-
mat trybu prowadzenia postępowań z uwzględ-
nieniem zapisów dla OROZ i OSD. Szkolenie od-
bywało się 25-27 października w Warszawie. 
Program spotkania przygotowała i prowadziła 
mecenas Jolanta Szewczyk z Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.

W pierwszym dniu szkolenia zostały za-
prezentowane podstawy prawne, procedury, 

generowane pisma w sprawie; udostępnienie in-
formacji publicznej w świetle pracy OROZ i OSD 
oraz art. 36 a Prawa budowlanego, a ocena prze-
słanek przez OROZ i OSD w toku postępowania 
zawodowego.

Kolejny dzień, po zgłębieniu tematów: „Właści-
wość OROZ i OSD w prowadzonych postępowa-
niach w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz 
dyscyplinarnej” i „Właściwa kwalifikacja czynu 
w świetle odpowiedzialności zawodowej i dy-
scyplinarnej” – wypełniły pouczające warsztaty. 
To odpowiednio dobrana metoda, zorganizowa-
na na bazie i analizie akt spraw prowadzonych 

przed organami samorządu, a także pouczają-
ce doświadczenie uzyskane przy wspólnym ich 
przedstawianiu i omawianiu.

Z ramienia naszej izby w szkoleniu uczestni-
czyli: Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator, 
Grzegorz Danilewicz, Marek Kowalczyk, Lilian-
na Majewska-Farjan, Dariusz Stecki, Waldemar 
Tomczuk, Alina Wiśniewska, Kinga Dobrzyńska 
– obsługa administracyjna, Jacek Zabielski -prze-
wodniczący OSD, Mariusz Tomczuk, Michał An-
zell, Grażyna Skowrońska, Barbara Pieczyńska, 
Piotr Wądołowski, Piotr Krawczyński, Mirosław 
Milejski, Mieczysław Domińczak i Marta Kuli-
kowska – obsługa administracyjna. Udział wzięli 
również: Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący 
Rady i jego zastępca Jarosław Kukliński.

Halina Wasilczuk, rzecznik koordynator 
Fot. W-MOIIB

 | Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej | Sąd Dyscyplinarny
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Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Na rzecz inżyniera
Samorząd inżynierów, jeden z najliczniejszych samorządów w Polsce, po ponad 
15 latach funkcjonowania, jest ceniony w środowisku, staje się coraz skutecz-
niejszym reprezentantem interesów zawodowych. Nic nie dzieje się jednak 
samo. Inżynierowie sami pracują na własną opinię. Najlepszym przykładem 
są działania W-MOIIB.

Członkowie warmińsko-mazurskiego samorządu mają wiele energii i pomysłów do działań 
na rzecz samych inżynierów i społeczeństwa. Wymieniamy poniżej tylko najważniejsze wyda-
rzenia zainicjowane przez Izbę.

25 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w Hotelu Nowa Holandia w Elblągu spotkali się przedstawiciele W-
-MOIIB z władzami Elbląga i pracownikami administracji architektoniczno-budowlanej powiatów el-
bląskiego i nowodworskiego. Gości przywitał Władysław Bielski, członek prezydium Okręgowej Rady 
W-MOIIB i jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. Współpracy z Samorządami i Administracją 
Rządową, z inicjatywy, którego zorganizowano spotkanie w ramach rozpoczynającego się kolejnego 
cyklu spotkań W-MOIIB z władzami powiatów w województwie oraz członkami z terenu powiatów 
mające na celu zacieśnianie więzi i ujednolicanie stanowisk w interpretacji przepisów na płaszczyź-
nie członkowie W-MOIIB a administracja. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: nadzór powiatowy w El-
blągu, Delegatura Urzędu Konserwatora Zabytków w Elblągu, Delegatura Urzędu Wojewódzkiego 
w Elblągu, przedstawiciele Urzędu Miasta w Elblągu, Dyrektor Departamentu Inwestycji UM w El-
blągu, Kierownik Departamentu Inwestycji UM w Elblągu, Geodeta Miejski, Wydział Architektury 
Starostwa w Elblągu oraz Państwowy Inspektorat Sanitarny. Spotkanie uzupełniło dwuczęściowe 
szkolenie na temat: „Zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym”. Prowadził je Andrzej 
Stasiorowski, przewodniczący OKK W-MOIIB i Przemysław Siagło z PSP w kontekście odbiorów pro-
wadzonych przez „strażaków”. Merytoryczne rozmowy zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, 
które jest okazją do poznania siebie nawzajem i prowadzenia wielu owocnych dyskusji i wymiany 
poglądów i doświadczeń. Dziękujemy uczestnikom za przybycie i owocne dyskusje.

19 PAŹDZIERNIKA 2018 R. odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego. Omówiliśmy temat przeciwdziałania przedawnieniu w postępowaniu dy-
scyplinarnym. W praktycznych aspektach przedstawione zostało wykonywanie orzeczeń sądów 
dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu. Trzeci panel poświęcony był solidarności 
zawodowej w kontekście postępowań dyscyplinarnych – aktualne problemy wynikające z pro-
wadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria i praktyka. W-MOIIB repre-
zentowali: Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady, Jacek Zabielski – przewodniczący OSD 
w roli moderatora, Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator i Marian Zdunek – przewodniczący 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB.

1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął 20-ty rok akademicki. 
Uroczysta inauguracja odbyła się w Centrum Konferencyjnym. Na wydarzenie licznie przybyli par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, województwa, duchowni oraz studenci. Uroczystość 
otworzył prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który mówił m.in. o planach uczelni w nowym roku 
akademickim, również w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym. Naszą Izbę reprezentował 
Mariusz Dobrzeniecki. Od wielu lat współpracujemy z uczelnią, a szczególnie z Wydziałem Geo-
dezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Wydziałem Nauk o Środowisku. W ramach zawartej 
współpracy studenci w/w wydziałów kształcący się na kierunkach budownictwo mogą uczestniczyć 
w organizowanych przez W-MOIIB szkoleniach i seminariach. Natomiast członkowie Izby uczest-
niczą w organizowanych przez UWM konferencjach poświęcanych zagadnieniom budowlanym. 

 | Mamy ponad setkę kolejnych inżynierów z uprawnieniami – to wynik XXXI sesji egzaminacyjnej 
w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 | 20 czerwca odbył się wyjazd techniczny na budowę 
obwodnicy Olsztyna. Inżynierowie obejrzeli rozwiązania 
techniczne na poszczególnych obiektach i zapoznali się 
z organizacją budowy

 | Jadwiga Emi lewicz ,  minister  Przedsiębiorczości 
i Technologii

 | Spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego na 
Warmii i Mazurach

 | Spotkan ie  W-MOI IB  z  w ładzami  E lb ląga  o raz 
przedstawicielami administracji architektoniczno-
budowlanej – 25 października br.
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Izba prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie planów i programów nauczania na kierunkach 
budowlanych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów nauczania i minimów programo-
wych. Co roku nagradza też absolwentów autorów najlepszych prac dyplomowych, a ceremonia 
wręczenia nagród odbywa się właśnie podczas inauguracji wydziałowych.

Wszystkim studentom życzymy jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z obranych kie-
runków studiów oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń, nauczycielom akademickim zaś 
zadowolenia z pracy i dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

28 WRZEŚNIA 2018 R. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się 
inauguracja roku akademickiego tejże uczelni. Uroczystość zaszczycili obecnością również 
liczni goście. Spotkanie rozpoczęło podsumowanie minionego jubileuszu XX-lecia PWSZ 
w Elblągu, po którym przemówienie wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor 
uczelni. Najlepszym absolwentom kierunku budownictwo wręczono nagrody, ufundowane 
przez naszą Izbę, którą reprezentował Andrzej Stasiorowski, przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej.

6 WRZEŚNIA 2018 R. Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii spotkała się 
z przedstawicielami samorządu inżynierów W-MOIIB, przedsiębiorcami z regionu i Olsztyńską 
Izbą Budowlaną.

9 LIPCA 2018 R. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręcze-
nie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, osobom, które zdały egzaminy w sesji wiosennej.

Sesja egzaminacyjna trwała od 18 do 30 maja 2018 r. Do egzaminów w sześciu specjalnościach: 
konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna przystą-
piło łącznie 141 osób, z czego 101 uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 
2.548 uprawnień budowlanych. Dziękujemy licznym gościom za uświetnienie swoją obecnością 
uroczystego wręczenia uprawnień. 13 osób, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, 
otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluje-
my, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do członkostwa w W-MOIIB.

13 CZERWCA 2018 R. W-MOIIB wzięła udział w spotkaniu ze studentami na Wydziale Geodezji, 
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Spotkanie miało na celu podzięko-
wanie zaangażowanym studentom w pomoc na rzecz organizacji II Mistrzostw w Bezpiecznym 
Montażu Rusztowań. Korzystając z okazji Marian Zdunek – sekretarz Rady W-MOIIB przybliżył 
studentom ideę funkcjonowania samorządu W-MOIIB. Izba ufundowała najlepszym książki p.t 
„Język angielski dla inżynierów budownictwa”.

11 CZERWCA 2018 R. przedstawiciele W-MOIIB na zaproszenie prof. Mirosława Krzemieniew-
skiego spotkali się ze studentami I i II stopnia Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środo-
wisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kluczowym celem spotkania było przedstawienie 
kończącym naukę studentom możliwości zdobywania uprawnień budowlanych. Informacji udzielił 
Andrzej Stasiorowski. przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

7-8 CZERWCA 2018 R. W-MOIIB uczestniczyła w IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochro-
na Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową”. Członkowie W-MOIIB uczestniczyli w konferencji 
w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tegoroczna, czwarta edycja spotkania, była 
poświęcona głównie: docieplaniu budynków od wewnątrz i ochronnie budowli podziemnych 
przed wodą naporową.

11 KWIETNIA 2018 R. pod patronatem W-MOIIB odbyła się II Warmińsko-Mazurska Konferen-
cja Drogowa. Była ona kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia, poświęconego poprawie jakości 
dróg w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasad-
nionych rozwiązań w tej dziedzinie. W trakcie Konferencji odbył się cykl wykładów przybliżających 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów budowy dróg 
w Polsce i wykorzystania betonu w infrastrukturze drogowej.

opracowała Barbara Klem 
Fot. W-MOIIB

 | Warmińsko-Mazurska Izba uczestniczy tradycyjnie 
w inauguracjach roku akademickiego na wyższych 
uczelniach w regionie

 | Seminarium pt. „Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich” 
w PWSZ w Elblągu

 | IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Budowli 
przed Wilgocią i Wodą Naporową”

 | Przedstawiciele W-MOIIB często spotykają się ze 
studentami Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 
i Budownictwa UWM w Olsztynie
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Regaty żeglarskie, spływy kajakowe, wyjazdy rowerowe, turnieje kręglowe i strzeleckie, czy ogniska. Spotkania integracyjne 
członków W-MOIIB dopełniają wizerunek samorządu inżynierskiego Warmii i Mazur. To niewielki wycinek działalności Izby, 
ale na pewno istotny.

Bo życie Izby to nie tylko akty prawne, szkole-
nia, uprawnienia. Wiele pomysłów rodzi się, kiedy 
wychodzimy zza biurka. A ludzie pracuję efektyw-
niej, jeśli pracują w zgranym, znającym się gronie. 
Dlatego zadaniem Izby jest włączanie w jej dzia-
łalność możliwie szerokiej rzeszy członków. Co się 
działo w minionym roku, prezentujemy w krótkich 
migawkach poniżej.

Jesienny rajd rowerowy  
– Śladami Napoleona

13 października członkowie Izby z rodzinami 
udali się na 24-kilometrową wycieczkę rowero-
wą. Tomasz Sowiński, znany regionalista i autor 
książek „Tajemnice Warmii i Mazur” prowadził 
nas z Olsztyna trasą: Plac Konsulatu Polskiego, 
Wysoka Brama, Stare Miasto, most św. Jana Ne-
pomucena, Park Zamkowy, ścieżka rowerowa, 
Koszary Dragonów, Jezioro Długie, ul. Jeziorna, 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”, szlak 
rowerowy wzdłuż jeziora, Słoneczna Polana, 
Najstarszy Poligon Wojskowy do Szańca Fran-
cuskiego w Łupsztychu, na wzgórze Napoleona, 
ul. Żurawią i do kościoła w Gutkowie. W trakcie 
podróży zwiedziliśmy historyczne miejsce do-
mniemanego zamachu na Napoleona z 3 lute-
go 1807 r. Obejrzeliśmy pomnik upamiętniający 
przejazd Napoleona przez Olsztyn, wieżę z któ-
rej Napoleon obserwował ruch wojsk rosyjskich, 
wzgórze w którym był postawiony namiot Napo-
leona, ślady po forcie francuskim oraz miejsce, 
gdzie znajdował się najstarszy poligon wojskowy 

w Olsztynie (zagadka łusek). W trakcie zorgani-
zowaliśmy konkursy z nagrodami.

Spływ kajakowy Krutynią
15 września odbyliśmy X jubileuszowy spływ 

kajakowy Sorkwity rzeką Krutynią. Uczestnicy, już 
drugi raz, zakwaterowali się w klimatycznym miej-
scu – w Stanicy Wodnej Mazury PTTK w Sorkwitach 
k/Mrągowa. Płynęliśmy Krutynią na 13-kilometro-
wej trasie od miejscowości Krutyń do Ukty. Plan 
zakładał jeszcze 7 km odcinek z Ukty do Nowe-
go Mostu, ale na wysokości Ukty spadł deszczyk, 
który pokrzyżował nam plany i to właśnie w Ukcie 

zakończyliśmy tę – powiedzmy – sportową, część 
spotkania. Wieczorem natomiast pod dużym na-
miotem, przy użyciu sprzętu audio-wizualnego 
powspominaliśmy dziewięć spływów kajakowych 
z ostatnich pięciu lat. Łezka zakręciła się w oku. 
Na koniec odbył się konkurs z wiedzy o elemen-
tach charakterystycznych poszczególnych spływów. 
Dzień zakończyło ognisko, gitarowo-bębenkowe 
dźwięki szantowo-biesiadnej muzyki i pyszny bi-
gosik, smalczyk, kiełbaski i kiszone ogórki... Rano 
zorganizowaliśmy turniej strzelecki z broni pneu-
matycznej w kalibrach 4,5 i 5,5 mm. Rywalizacja 
była zacięta, najlepsi otrzymali nagrody-upominki.

Spotkania integracyjne inżynierów  
Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Gdy  
zdejmujemy  
kaski

 | V Regaty Okręgowe Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady w klasie Omega | Uczestnicy jubileuszowego X spływu kajakowego Krutynią

 | Jesienny rajd rowerowy W-MOIIB – Śladami Napoleona
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Regaty Okręgowe
25 sierpnia 2018 r. pod patronatem Piotra Grzy-

mowicza, prezydenta Olsztyna odbyły się V Regaty 
Okręgowe Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodni-
czącego Rady w klasie Omega. Tradycyjnie rega-
ty zostały przeprowadzone na jeziorze Krzywym 
(Ukiel) w Olsztynie z wykorzystaniem nowoczesnej 
infrastruktury Centrum Sportów Wodnych i Lodo-
wych „Słoneczna Polana”. Trochę przeszkadzała 
mżawka, wiatr nie bardzo dopisywał. Ale aura nie 
popsuła uczestnikom dobrej zabawy i dobrze spę-
dzonego czasu.

Spływ kajakowy szlakiem Łyny
29 czerwca 2018 r. W-MOIIB przeprowadziła 

kolejny już IX spływ kajakowy, który zgromadził 
68 uczestników (34 kajaki 2-osobowe). Płynęliśmy 
trzy dni, pokonując w sobotę 21 km, a w niedzielę – 
15 km. Trasa prowadziła przez meandry malowniczej 
rzeki Łyny na odcinku Elektrownia wodna w Olszty-
nie do Dobrego Miasta. A wieczorami... bawiliśmy 
się przy ognisku i szantowo-biesiadnej muzyce.

Dwubój strzelecki
26 maja 2018 r. po raz czwarty Warmińsko-

-Mazurska Izba zorganizowała Turniej Strzelecki 
na strzelnicy Ligi Obrony Kraju. Turniej rozegraliśmy 
w dwóch dyscyplinach strzeleckich: broń krótka pi-
stolet Glock kal. 9 mm – najlepszy wynik to 94 pkt. 
na 10 oddanych liczonych strzałów i broń długa kal. 
5,6 mm – najlepszy wynik to 80 pkt. na 10 odda-
nych liczonych strzałów. Po zawodach i ceremo-
nii wręczenia nagród, uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z różnymi rodzajami broni w teorii 

i praktyce. Spotkanie zakończyło się koleżeńskim 
spotkaniem przy grochówce i kiełbaskach.

Zawody Pływackie „Masters”
Sławomir Teżyk, inżynier reprezentujący W-

-MOIIB na Zawodach Pływackich „Masters” zajął 
pierwsze miejsce w konkurencji 25 m stylem do-
wolnym mężczyzn i drugie miejsce w konkurencji 
50 m stylem klasycznym mężczyzn. VIII Między-
narodowe Zawody o Puchar Przewodniczącego 
Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa odbywały się 23 października 2017 r. 
w Ostrowi Mazowieckiej.

Turniej Kręglowy
Marcin Kubicki na pierwszym miejscu, Andrzej 

Przyborowski- na drugim i Beata Gąsiorowska 
na trzecim – tak wygląda ranking IX Turnieju Krę-
glowego W-MOIIB, który odbył się 2 grudnia 2017 r. 
w Olsztynie. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za udział w zabawie.

Konkurs plastyczny „Świąteczna 
kartka W-MOIIB”

9-letnia Julia Kacprzyk narysowała najładniejszą 
inżynierską kartkę Bożonarodzeniową. Tym samym 
zwyciężyła w drugiej już edycji konkursu plastycz-
nego pod hasłem: „Świąteczna kartka W-MOIIB”. 
Do rywalizacji stanęło 36 dzieł, wszystkie wspa-
niałe, wybór był naprawdę trudny. Jury w składzie: 
Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław Kukliński i Włady-
sław Bielski, długo zastanawiali, którą pracę wy-
brać. Wszyscy otrzymali słodkie upominki, a Julia 

nagrodę-niespodziankę. Dzieciom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Turniej brydżowy
Jadwiga Żmijewska i Jakub Milkamanowicz repre-

zentowali W-MOIIB w VI Mistrzostwach PIIB w Bry-
dżu Sportowym, które odbywały się na początku 
grudnia 2017 r. w Szczyrku. Dziękujemy i gratulu-
jemy charyzmy naszej reprezentacji.

Dziękujemy uczestnikom wszystkich spotkań 
integracyjnych, za stworzenie miłej przyjacielskiej 
atmosfery. To cieszy i serce się raduje, jak widzi-
my, że ludzie potrafią dobrze spędzać ze sobą czas 
i zacieśniać dobre kontakty. Do zobaczenia na ko-
lejnych spotkaniach.

Grzegorz Karpa, dyrektor Biura W-MOIIB 
opracowała Barbara Klem 

Fot. W-MOIIB, uczestnicy

 | Turniej Strzelecki rozgrywany w dwóch dyscyplinach strzeleckich: broń krótka i broń długa

 | Trzydniowy spływ kajakowy przez meandry malowniczej rzeki Łyny

 | Na trasie jednej z wycieczek rowerowych | Spływ kajakowy Barczewo-Wadąg
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1 września 2018 r. odbyły się IV Regaty 
Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mi-
strzostwo Polski w klasie Omega. Najlepsza 
okazała się załoga ze Śląskiej OIIB. Miło 
nam było gościć na imprezie Zbigniewa 
Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.

Oficjalnie regaty otworzył Mariusz Dobrzeniecki, 
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 
Serdecznie przywitał gości a szczególnie przed-
stawicieli bratnich Izb z całej Polski. Cieszymy się 
z Waszej obecności, stąd chcielibyśmy odnotować 
najważniejsze nazwiska. I tak Polską Izbę reprezen-
tował jej prezes Zbigniew Franciszek Kledyński. Zaś 
w imieniu poszczególnych samorządów okręgowych 
pojawiły się osoby z Rad Okręgowych, zazwyczaj 
przewodniczący lub zastępcy: dolnośląskiej – Ja-
nusz Szczepański, Lubelskiej – Tomasz Grzeszczak, 
lubuskiej – Ewa Bosy, łódzkiej – Barbara Malec, 

 | Do pełnej reprezentacji naszego samorządu brakuje nam jeszcze udziału w regatach czterech izb okręgowych. Zachęcamy Was koleżanki i koledzy do przemyśleń 
i przyjęcia zaproszenia w przyszłym roku

IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski 
w klasie Omega

Wodę mamy we krwi
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małopolskiej – Mirosław Boryczko, mazowieckiej 
– Roman Lulis i Mieczysław Grodzki, podkarpackiej 
– Grzegorz Dubik i Marcin Kaniuczak, podlaskiej 
– Wojciech Kamiński, pomorskiej – Ryszard Kwiat-
kowski, śląskiej – Roman Karwowski, świętokrzyskiej 
– Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, wielkopolskiej – 
Włodzimierz Draber, zachodniopomorskiej – Adam 
Boridko i Grzegorz Siemiński. Następnie głos zabrał 
gość honorowy, Zbigniew Kledyński.

– Środowisko inżynierów budownictwa jest bardzo 
różnorodne i takie inicjatywy, jak ta Warmińsko-Ma-
zurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
są cenne – zauważył prezes polskiego samorządu 
inżynierów budownictwa. – Pozwalają nam spotykać 
się nie tylko na gruncie zawodowym.

W regatach startowało 12 trzyosobowych załóg 
z 12 okręgowych izb inżynierów budownictwa: dol-
nośląskiej, lubuskiej, łódzkiej, małopolskiej, mazo-
wieckiej, podkarpackiej, pomorskiej, śląskiej, świę-
tokrzyskiej, wielkopolskiej, zachodniopomorskiej 
i oczywiście naszej. Zawody rozegrano na łodziach 
klasy Omega na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe) 
w Olsztynie.

W tej edycji regat zwycięską załogą okazali się 
żeglarze ze Śląskiej OIIB w składzie: Łukasz Łada, 

Piotr Miarecki i Łukasz Szklanny. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja Dolnośląskiej OIIB: Stefan Ku-
cypera, Paweł Kaczkowski i Stanisław Skitaniak, 
a trzecie – Pomorskiej OIIB: Ryszard Kwiatkowski, 
Zdzisław Gośniak i Romuald Skrzypek.

– Staramy się spotykać z koleżankami i kolegami, 
żeby rozmawiać nie tylko na płaszczyźnie zawodo-
wej, ale też przyjacielskiej – podkreślił Mariusz Do-
brzeniecki. – Sprzyja to budowaniu klimatu przyjaźni 
wśród naszych członków.

Po zakończeniu zmagań na wodzie Mariusz Do-
brzeniecki i Zbigniew Kledyński uroczyście wręczyli 
puchary za zwycięstwo i uczestnictwo w regatach. 

Na zakończenie zaś odbyło się przyjacielskie spot-
kanie załóg i zaproszonych gości. Czas umilał nam 
zespół Wodny Patrol, który – jak przystało na cha-
rakter zawodów – zaprezentował repertuar żeglarski.

Organizatora, W-MOIIB reprezentowali Mariusz 
Dobrzeniecki, Jarosław Kukliński – zastępca prze-
wodniczącego, Marian Zdunek – sekretarz, Arka-
diusz Gniewkowski – zastępca sekretarza, Wiesława 
Kędzierska-Niemyjska – skarbnik oraz Władysław 
Bielski – członek Prezydium. Patronat nad zawodami 
sprawował Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Grzegorz Karpa 
Fot. Tomasz Wróblewski

 | Gratulujemy najlepszym, a wszystkim dziękujemy za wspaniałą rywalizację i zabawę, do zobaczenia za rok
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Trwa budowa Centaurusa najwyższego budynku Warmii i Mazur

Drapacz w Olsztynie
18 pięter i 55 m wysokości. Ustąpi miejsca 
na podium jedynie kościołowi Serca Pana 
Jezusa. Stanie przy Planetarium na zbiegu 
al. Piłsudskiego i ul. Głowackiego. Do tego 
nieszablonowe rozwiązania konstrukcyj-
ne, techniczne i nowoczesne technologie. 
Oto olsztyński Centaurus.

O tej inwestycji mówiło się od dawna, wreszcie 
w lipcu 2017 r. prace ruszyły, 14 czerwca położono 
symboliczną cegłę pod budowę. Inwestorem jest 
firma Inopa SA z Gdańska.

Centaurus będzie najnowocześniejszym kom-
pleksem usługowo-mieszkaniowym w Krainie Ty-
siąca Jezior. Zajmą go nowoczesne biura, bo będzie 
to pierwszy biurowiec klasy A w Olsztynie, presti-
żowy hotel i wiele różnych usług. No... i oczywiście 
mieszkania. Powstaną dwie wieże mieszkaniowe, 
łącznie ok. 180 lokali, w tym 50 przestronnych apar-
tamentów z najlepszym widokiem na Olsztyn, dzięki 
usytuowaniu dwóch najwyższych brył mieszkalnych 
w górnej części działki.

A teraz zaglądamy na budowę i to co interesuje 
inżynierów najbardziej. Liczby, których nie znacie 
o... Centaurusie.

 Q 8.527 m2 powierzchni będą miały biura na wy-
najem, to więcej niż wynosi powierzchnia boi-
ska piłkarskiego, na którym rozgrywane były 
mundialowe mecze.

 Q 5.600.000 kg stali potrzeba będzie do wybudo-
wania Centaurusa. Gdyby przeliczyć to na naj-
bardziej standardową średnicę pręta zbroje-
niowego o średnicy 12 mm, otrzymalibyśmy 
długość 6.300 km – to tyle, ile wynosi odległość 
z Olsztyna do Montrealu w Kanadzie.

 Q 90.000 mieszkańców żyje dzisiaj w promieniu 
3 km od Centaurusa. W tym obszarze znajdu-
ją się wszystkie najważniejsze instytucje oraz 
atrakcje Olsztyna.

 Q 37.000 m3 betonu przewidziano na wykonanie 
konstrukcji kompleksu Centaurus. Gdybyśmy 

ustawili betonowozy z taką ilością betonu jeden 
za drugim, zajęłyby odcinek drogi o długości 
26,5 km, czyli spod placu budowy do Olsztynka.

 Q 105 pokoi będzie liczył hotel światowej sieci 
Hampton by Hilton, który będzie zlokalizowa-
ny w zachodniej części kompleksu Centaurus.

 Q 424 km przewodów elektrycznych i teletech-
nicznych będzie położonych w budynku Cen-
taurus. Można byłoby połączyć się z niemie-
cką granicą. Kolejnych 59 km stanowią rury 
sanitarne.

 Q 9.500 wywrotek ziemi trzeba było wywieźć 
z miejsca, w którym usadowiono budynek wraz 
z podziemnymi kondygnacjami – ustawione jed-
na za drugą zajęłyby drogę o długości 55 km. 
Powstał wykop głęboki na 17 m (tyle mierzy 
sześciokondygnacyjny blok).

 Q 50 mln euro (ok. 210 mln zł) będzie kosztować 
budowa całej inwestycji Centaurus.

 Q 23 km – tak daleko będzie widać horyzont z naj-
wyższego 18 piętra Centaurusa, które będzie 
60 m nad ziemią. Przy idealnej pogodzie zo-
baczymy więc Amerykę, tę pod Olsztynkiem.

Inwestycja ma trwać 31 miesięcy. Planowane za-
kończenie budowy to drugi kwartał 2020 r.

opracowała Barbara Klem 
źródło: Mirosław Jaroszewicz,  
dyrektor techniczny, Inopa SA,  

deweloper inwestycji 
Fot. W-MOIIB

 | Projektantem inwestycji jest arch. Andrzej Kapuścik z Wiednia. A tak w 2020 r. będzie wyglądał Centaurus

 | Centaurus będzie wybudowany w bardzo dogodnej lokalizacji: w pobliżu znajdują się banki, urzędy, sklepy, 
ośrodki kulturalne i sportowe. Na generalnego wykonawcę została wybrana firma budowlana Arbud 
Nieruchomości
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Relacja z Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR Olsztyn `2018

Bezpieczni 
na wysokości
Do Olsztyna można przyciągnąć tłumy organizując wydarzenie z branży budowla-
nej. Udowodniła to kolejna edycja „Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań 
– BMR”, która odbyła się 8 czerwca 2018 r. Przy okazji inżynierowie promują region 
Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej.

Pomysł mistrzostw zrodził się w drugiej połowie 
2015 r., a zrealizowany został na początku 2016 r. 
Udział licznej grupy monterów, wystawców i od-
wiedzających pokazał, że jest duże zainteresowanie 
tematem. Sukces pierwszej edycji, zaowocował ko-
lejną. Tegoroczne BMR odbywały się pod hasłem: 
„Bezpieczeństwo, Dokładność, Doświadczenie”.

Kontakt z niebezpieczną, odpowiedzialną pracą 
montera rusztowań, a zarazem montaż ciekawych, 
złożonych stalowych konstrukcji, były pomysłem 
zorganizowania wydarzenia, które ma przybliżać 
branży budowlanej i społeczeństwu mało znany 
i rzadko poruszany temat – rusztowania. Praca 
na wysokości zaliczana jest do szczególnie nie-
bezpiecznych. Statystyki wypadków, dotyczących 
upadku z wysokości, z wykorzystaniem rusztowań, 
są bardzo wysokie. Nieprawidłowy montaż, demon-
taż rusztowania mogą stać się przyczyną wypadku 
a nawet katastrofy budowlanej. Wydarzenie zwraca 
uwagę na niebezpieczeństwa, jakie napotyka mon-
ter od chwili rozpoczęcia pracy, po jej zakończenie.

Mistrzostwa stawiają na edukację młodzieży szkół 
technicznych np. z Mławy, Elbląga, Iławy, Olsztyna, 
z uczelni wyższych np.: UW-M Olsztyn oraz osób 
pracujących np.; z firm budowlanych, monterskich. 
Uczą jak bezpiecznie poruszać się na wysokości, jak 
korzystać z indywidualnych i zbiorowych środków 
ochrony pracy. W trakcie bloków seminaryjnych 
można było usłyszeć od specjalistów o zasadach 
bezpiecznej pracy na wysokości, na stanowiskach 
wystawców wypróbować przeznaczony do tego 
sprzęt, a podczas zawodów zobaczyć go w prak-
tycznym wykorzystaniu.

Monterzy rusztowań z całej Polski współzawod-
niczyli ze sobą, a jednocześnie brali udział w ży-
wiołowych pokazach dla odwiedzających, sami zaś 
jako zawodnicy sprawdzili swoje umiejętności min. 
w sytuacjach stresujących, bo przed publicznością 
i pod okiem sędziów. Bariera jaką jest wysokość, po-
kazuje, że przestrzeganie bezpieczeństwa to priory-
tet. Poruszanie się na wysokości w zabezpieczeniu, 
praca z ciężkimi stalowymi elementami, znajomość 
instrukcji rusztowania, montaż i demontaż, pokazują, 

że to zawód, nie dla każdego. Trudny, niebezpiecz-
ny, odpowiedzialny, do którego trzeba mieć odpo-
wiednie predyspozycje.

Wymiana doświadczeń, to jeden z elementów 
wydarzenia, dającego możliwość zdobycia lub po-
szerzenia praktycznej i teoretycznej wiedzy, to możli-
wość spotykania w jednym miejscu i w jednym czasie 
producentów rusztowań, kadry naukowej, pozna-
nia nowych i obowiązujących przepisów z branży, 
to również możliwość poznania przyszłych praco-
dawców. Liczni producenci rusztowań, jak Peri, Al-
trad Mostostal, Krause, Pionart, Rubo Konstrukcje, 
Akala Faraone i nie tylko np.: ogrodzeń Artefence, 
TLC, elektronarzędzi Fisher, Hitachi, Bosch, PGN 
zaprezentowali swoje wyroby, przedstawili nie-
typowe rozwiązania i nowości wykorzystywane 
w rusztowaniach podczas montażu, demontażu 
i sprzętu do pracy na wysokości np.: firmy Protekt, 
MSA, Delta Plus, Tractel, 3M, Suprex.

Wydarzenie to także przekaz dla kadry kierowni-
czej, inspektorów, pracodawców, inwestorów m.in. 
o potrzebie wyboru dobrego, niestety często droż-
szego sprzętu, potrzebie przeprowadzania szkoleń 
bhp, potrzebie docenienia zawodu montera, pracu-
jącego niejednokrotnie w trudnych warunkach np.: 
zimą w niskich temperaturach, czy latem w pełnym 
słońcu. BMR to zmiana myślenia i niejednokrotnie 
lekceważącego podejścia do montażu, demontażu 
rusztowań i pracy na wysokości.

W zawodach w BMR zarejestrowało się ponad 
30 ekip monterskich, niestety udział wzięło tylko 
17, ze względu na środek sezonu budowlanego. 
W targach wystawiło się ponad 40 firm i instytucji. 
Drużyną zwycięską została ekipa firmy Budimex 
z Warszawy, drugą obrońcy tytułu z 2016 r., eki-
pa firmy Ramirent ze Szczecina, a trzecią drużyna 
monterów Avengers z Olsztyna.

Odwiedzający wydarzenie uczestniczyli w pre-
lekcjach przeprowadzonych przez specjalistów z fir-
my Peri, IMBiGS, PIP, UDT, PIGR, CIOPiPIB, Porozu-
mienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, ZUS, 
PFRON, ZZ Budowlani, od których dowiedzieliśmy 
się np.: co należy zrobić i co nam przysługuje, gdy 

 │ Ewakuacja osoby poszkodowanej na rusztowaniu
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ulegliśmy już wypadkowi. Obszerny program poka-
zów nie pozwolił odetchnąć. Była m.in. ewakuacja 
osoby poszkodowanej z rusztowania przez PSP i PCK, 
transport poziomego elementów rusztowań, przy 
pomocy wózków widłowych firmy Heli na samo-
chody dostawcze firmy Renault, transport pionowy 
przy pomocy wciągarek firmy Geda, sprawdzanie 
wytrzymałości kotew na wyrywanie z zastosowaniem 

chemii firmy Fisher i przyrządu do wyrywania firmy 
Pionart. Pod hasłem „las brył rusztowaniowych” 
można było zobaczyć ciekawe konstrukcje z rusz-
towań m.in. bryłę przedstawiającą statek firmy Peri, 
która była sponsorem strategicznym wydarzenia. 
Kolejną atrakcją były liczne konkursy np: na najcie-
kawsze stoisko – wygrał ZUS, najciekawszy pokaz 
wydarzenia BMR `2018 – zwycięzca PCK we współ-
pracy z PSP. Rozstrzygnięty został konkurs inter-
netowy na przesłane drogą mailową „najciekawsze 
zdjęcie rusztowaniowe”. Odwiedzający brali udział 
w losowaniu nagród ufundowanych przez organi-
zatorów oraz w konkursach prowadzonych na sto-
iskach wystawców. Wszyscy mogli wypróbować 
produkty bhp i elektronarzędzia, usiąść za sterami 
symulatorów wózka widłowego sprowadzonego 
specjalnie przez IMBiGS z Warszawy.

Hitem tegorocznej edycji Mistrzostw był jedyny 
w Polsce pokaz kontrolowanej katastrofy ruszto-
wania (120 m2) przeprowadzony pod okiem zawo-
dowców z branży rusztowaniowej Andrzeja Miszteli 
z IMBiGS i Michała Wasilewskiego z Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Kumulacja naj-
częściej popełnianych błędów w montażu rusztowań 
była powodem katastrofy rusztowania. Dopełniły 
ją błędy popełniane przez osoby niewykwalifikowa-
ne, bez doświadczenia tzw. niedzielnych monterów, 
bez wyobraźni, czy ryzykantów, aby szybciej, aby 
do przodu. Robotnicy na rusztowaniu – manekiny, 
nadały pokazowi realizmu. Po katastrofie rusztowa-
nia została poprowadzona prawdziwa akcja ratow-
nicza przez wyspecjalizowane jednostki PSP oraz 
ratowników medycznych PCK. Z pokazu nagraliśmy 
film edukacyjny, który można obejrzeć na youtube.

Lista osób i instytucji, które popierały i pomagały 
wydarzenie jest bardzo długa. Na szczególne wy-
różnienie zasługują PIP, W-MOIIB, UW-M WGIPiB. 
Mistrzostwa zyskały ogromną medialność radiowo-
-telewizyjną np.: TVP3, Kopernik TV, radio ESKA, 
radio Olsztyn, radio UWM i prasową np.: Inżyniera 
Warmii i Mazur, Inżyniera Budownictwa, Forum 
Budowlane, Przegląd Budowlany, Promotor, Atest, 
Materiały Budowlane, Magazyn Budowlani, Przyja-
ciel przy Pracy, Dachy i inne.

Dynamiczność wydarzenia, na które składają się 
zawody monterów, pokazy, konkursy, targi, wystą-
pienia osób z branży, pokazały, że jest to wydarzenie 
wyjątkowe dla branży budowlanej, z wykorzystaniem 
rusztowań. Mam nadzieję, że Mistrzostwa staną się 
cykliczne i wpiszą się w kalendarz targów budowla-
nych w Polsce. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do ich organizacji oraz odwiedzają-
cym za przybycie na największe, w województwie 
warmińsko-mazurskim targi budowlane i jedno-
cześnie największe w Polsce targi rusztowaniowe.

mgr inż. Robert Jurkiewicz 
Fot. Archiwum organizatorów

 | Michał Wrzosek – prezes Peri Polska – Sponsor 
Strategiczny BMR '2018

 | Zawody – montaż rusztowania modułowego Peri

 | Pokaz wytrzymałości szelek przez firmę 3M

 │ Zwycięscy monteży zawodów BMR 2018

 │Montaż rusztowania ramowego Peri
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Ruszyły prace na budowie Śluzy Guzianka II

Droga z głębią
Poprawi jakość ruchu żeglugowego w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. 16 października 2018 r. została podpisana umowa 
na budowę śluzy Guzianka II w Rucianem-Nidzie.

Rozpoczęcie budowy śluzy Guzianka II, łączącej 
jeziora Bełdany i Guzianka z Jeziorem Nidzkim, 
to Etap I projektu „Budowa i przebudowa infrastruk-
tury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych 
na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich 
wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem 
śluzy „Guzianka””.

Istniejąca śluza Guzianka wybudowana w 1879 r. 
stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szla-
ku, przez który w sezonie turystycznym przepra-
wia się dziennie kilkaset jednostek pływających. 
Obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym, 
jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, 
a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. 

Przygotowano więc pro-
jekt budowy nowej ślu-
zy tzw. Guzianki II, która 
obsłuży ruch podczas 
remontu istniejącej ślu-
zy, a docelowo przejmie 
część ruchu żeglugowe-
go pomiędzy jeziorami 
Bełdany i Nidzkie. Etap 
I to nie tylko budowa 
śluzy, ale też prace przy udrożnieniu szlaku wod-
nego na przesmyku jezior Mikołajskie – Tałty i prze-
budowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie.

Roboty budowlane potrwają do 30 czerw-
ca 2020 r., a ich koszt 
to 26.437.000 zł. Prze-
kazanie decyzji na użyt-
kowanie śluzy nastąpi 
do 30 listopada 2020 r.

Pro jek t  „Budowa 
i przebudowa infra-
struktury związanej 
z rozwojem funkcji go-
spodarczych na szla-
kach wodnych Wielkich 
Jezior Mazurskich wraz 
z budową śluzy „Guzian-
ka II” i remontem ślu-
zy „Guzianka I” będzie 
realizowany w ramach 
współpracy i partner-
stwa kilku instytucji: 

Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Gminy Mikołajki, Gminy Ryn, 
Gminy Ruciane-Nida, Gminy Pisz, Gminy Mikołajki, 
Miasta Giżycko, a jego liderem jest Stowarzysze-
nie Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt ma na celu 
zwiększenie walorów turystycznych regionu, dzię-
ki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz 
podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego 
regionu. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016-
2021 i podzielona jest na trzy etapy. Projekt został 
zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakon-
kursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura 
i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, 
Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szaco-
wana wartość całego projektu to ok. 181.500.000 zł 
przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
w wysokości ok. 154.300.000 zł.

Szlak żeglugowy WJM jest motorem rozwoju ma-
zurskich miejscowości i nieporównywalną w skali 
kraju atrakcją dla miłośników żeglarstwa, dlatego 
tak ważne jest dbanie o jego infrastrukturę i rozwój. 
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zacho-
wania w dobrym stanie zasobów kulturowych i na-
turalnych regionu, i jednocześnie efektywniejszego 
ich wykorzystania, jego potencjału środowiskowego. 
Tym potencjałem niewątpliwie jest Szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie 
XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych, któ-
ra jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju 
miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Urszula Tomoń, RZGW w Warszawie 
Fot. Wody Polskie

 | Umowę, która umożliwi rozbudowę za unijne pieniądze infrastruktury szlaków 
wodnych, podpisał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-
mazurskiego z przedstawicielami stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 
2020, skupiającego 12 gmin i cztery powiaty. Wizualizacja śluzy Guzianka II

 | Miejsce planowanej budowy śluzy Guzianka II

 | Członkowie W-MOIIB czekają na otwarcie inwestycji
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Bez rywalizacji ze standardowymi technologiami. Czy dom z gliny to dobry pomysł?

Zdrowy i ekologiczny
Możemy je spotkać w Niemczech, Szwecji, Australii, Kanadzie i USA. W Polsce patrzymy na nie jeszcze z dystansem lecz już 
z pewną dozą zaufania. Domy z gliny, bo o nich mowa, wznosi się w standardzie nie odbiegającym od budynków powstających 
w innych dostępnych technologiach. Dlaczego nie stają się powszechne?

Ludzie od wieków mają zaufanie do gliny. Ideą 
tego artykułu nie jest jednak bezwzględne prze-
konanie Czytelników do tego typu budownictwa, 
ale chciałbym zasiać w inwestorach delikatne zwąt-
pienie w beton, czy pustaki. Przeanalizujmy zatem 
choć po trosze temat.

W Polsce budowanie z użyciem słomy i gliny było 
znane już w XVIII w. Budujący dla rodzin Czartory-
skich i Radziwiłłów Piotr Aigner, autor poradnika 
„Budownictwo wieyskie z cegły glino-suszoney”, 
stosował tę technikę przy stawianiu dworów, koś-
ciołów i pałaców. Po drugiej wojnie światowej temat 
popularyzowali profesor Politechniki Krakowskiej 
Andrzej Rzymkowski oraz architekci Maciej Hyła 
i Danuta Kupiec-Hyła. Obecnie na terenie naszego 
kraju budowaniem domów z gliny zajmuje się kilka 
niewielkich przedsiębiorstw, prowadzone są war-
sztaty i szkolenia.

Dom z gliny, słomy, czy też ziemi może w pełni 
zaspokoić potrzeby i komfort mieszkania. Współ-
czesna technologia sprawia, że budynek nie będzie 
przypominał przysłowiowej lepianki. Możliwość 
dowolnego kształtowania bryły wręcz zachęca 
do eksperymentowania z jego linią lub też pozo-
stania przy sprawdzonych stylach, nawiązujących 
np. do tradycji architektury polskiej. Również stan-
dard wykończenia w domach ekologicznych nie 
różni się od wysokiego standardu wykończenia 
budynków zrealizowanych w tradycyjny sposób.

Dom z surowej gliny jest zdrowy, chłodny w lecie 
i ciepły zimą. Glina doskonale akumuluje ciepło, 
szybko wchłania i oddaje wilgoć, dzięki czemu 
w pomieszczeniu panuje stała, optymalna dla czło-
wieka, względna wilgotność na poziomie 50-60%. 
Glina redukuje powstawanie kurzu oraz zapobiega 
naładowaniu elektrostatycznemu. Ponadto materiał 
ten konserwuje drewno, przez co staje się ono od-
porne na korozję biologiczną. Odkorowane drewno 
umieszczone w ścianie jako zbrojenie i elementy 
konstrukcyjne może długo przetrwać w dobrym 
stanie. Poza tym glina jest odporna na ogień, speł-
nia wszystkie normy przeciwpożarowe.

Teraz zdrowie. Stwierdzono (Minke, Niemcy), 
że glina ma właściwości lecznicze, antyalergiczne, 
antybakteryjne, zwiększa odporność skóry na mi-
kroorganizmy, zapobiega wysychaniu śluzówki 
dróg oddechowych, sprzyja pozytywnej jonizacji 
powietrza, etc. W Naturalnym Domu wzmacniasz 
własną aurę przebywając wśród materiałów żywych 
(Kirilian, Rosja). Kontakt z Naturą jest nam praw-
dziwie niezbędny podczas snu (Uchida. Japonia). 
A jako taki nie istnieje, gdy jesteśmy odizolowani 
od Natury i zamknięci w syntetycznych klatkach, 
współcześnie budowanych domów. Te sztuczne 
przegrody z betonu, żelbetu, stali, szkła, styropianu, 
czy plastyku zatrzymują do 85% niezastąpionych 
dla zdrowia promieni Natury (Edros, Lotz. Niemcy).

W miejscach szkodliwych anomalii geopatycznych 
stwierdzono ich synergię z innymi polami elekro-
magnetycznymi (Maschi, Francja). Natomiast i bez 
efektów synergistycznych, średni poziom natężenia 

pola elektromagnetycznego w kraju jest alarmujący, 
rzędu miliona razy wyższy od poziomu tła natu-
ralnego (Kłoszewski, Polska). Cegły z gliny i słomy, 
nie wchodząc w rezonans z żadną długością fal, 
redukują poziom szkodliwej dla zdrowia naturalnej 
i sztucznej radiacji otoczenia.

Amerykanie stwierdzili gnicie i skażenie pleśnio-
we w 60-90% budynkach docieplanych styropianem 
w systemie EIPS (Graham, Locke. USA). Specjaliści 
(Janińska, Polska) ten stan skażeń pleśniowych na-
zwali mikologiczną katastrofą ekologiczną. Grzyby 
pleśniowe są wymieniane przez WHO jako podsta-
wowe źródło alergii i astmy oskrzelowej. Niektóre 
gatunki są rakotwórcze (Zyska, Polska). Ten problem 
również nie dotyczy gliny.

Według obowiązujących norm do budowy do-
mów z gliny wykorzystuje się dwie technologie. 
Jedna polega na wypełnieniu szkieletu tzw. lekką 
gliną – mieszaniną gliny tłustej z dużą ilością wy-
pełniaczy (np. słomy). Mieszanina charakteryzuje 
się dobrą izolacyjnością cieplną lecz niewielką wy-
trzymałością. Szkielet może być drewniany, stalo-
wy lub z prefabrykowanych, drobnowymiarowych 
elementów żelbetowych. Drugim sposobem jest 
wykorzystanie gliny do wykonywania ścian kon-
strukcyjnych. Stosuje się tu tzw. glinę konstrukcyj-
ną, mieszaninę gliny z dodatkami organicznymi 
i nieorganicznymi, tak dobranymi, aby uzyskać 
materiał o możliwie największej wytrzymałości 
i zminimalizowanym skurczu, niepowodującym 
pęknięć ścian. Ściany z gliny konstrukcyjnej można 

wykonywać ubijając glinę w szalunkach lub przez 
murowane z bloczków glinianych.

Jako warstwę ocieplającą stosuje się wełnę mi-
neralną elewacyjną lub „lekką glinę”. Najlepszym 
materiałem termoizolacyjnym dla poddaszy domów 
z gliny jest lekka i skuteczna wełna celulozowa.

A skoro jesteśmy w temacie domów ekologicz-
nych, to może słoma? Kostki sprasowanej słomy 
są jednym z najbardziej praktycznych i prostych 
w użyciu materiałów budowlanych. Aby postawić 
dom, można sprasować słomę i wybudować im-
ponujących rozmiarów „słomiankę”. Najbardziej 

 | Z gliny można postawić zarówno altankę na działce, jak i wielokondygnacyjną siedzibę rodową. Najstarszym 
w Polsce budynkiem wykonanym w tej prymitywnej, zdawałoby się, technologii jest XVIII-wieczny pałac 
w Tarchominie pod Warszawą.
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popularna technologia polega na układaniu bel lub 
kostek sprasowanej słomy jako wypełnienie szkie-
letu. Sprasowana słoma charakteryzuje się bardzo 
dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła 
i współczynnikiem przenikalności cieplnej: od 0,12 
do 0,14 W/m²K. W porównaniu do obowiązujących 
norm (0,3 W/m²K dla ścian wielowarstwowych i 0,5 
W/m²K dla ścian jednowarstwowych) jest to wynik 
doprawdy imponujący. Kostki słomy można użyć 
również na podłogi, stropy, czy dach. Wbrew po-
wszechnie panującej opinii, dobrze sprasowana 
słoma, zabezpieczona w odpowiedni sposób gli-
ną, jest materiałem odpornym na ogień. Uwaga! 
Do budowy domu nie nadaje się słoma jęczmienna.

Aby woda nie rozmyła nam wymarzonego eko-
logicznego domu, koniecznie jest zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń. Bo z jednej strony, 
ściana nie powinna przepuszczać wody, ale z dru-
giej, ma być „otwarta” tak, aby mogła przez nią 
swobodnie ujść na zewnątrz para wodna. Dlatego 
wykluczone jest stosowanie np. farb emulsyjnych. 
Najlepiej ścianę zabezpieczyć poprzez impregna-
cję, nałożenie wodoodpornych tynków lub tynku 
glinianego. W tym ostatnim przypadku ściana musi 
być „podrapana”, ponieważ glina nie łączy się che-
micznie z podłożem. Ściany z ubitej gliny należy 
„podrapać”, gdy są wilgotne. Pomalowane ściany 
zewnętrzne muszą być regularnie odnawiane. We-
wnątrz można stosować farby np. wodne. Z zabez-
pieczeń poleca się np. okapy dachowe.

A co na to praktyka. W 2004 r. pewien zespół 
wykonał charakterystyczną serię cegieł z gliny i sło-
my w formie klinów do murowania sklepień. Trzy 
sztuki tych cegieł porzucono w lasku nieopodal, 
gdzie wystawione zostały na deszcz, mróz i śnieg. 
Jedną poddano obserwacji. Po czterech latach 
bezpośredniej ekspozycji na warunki atmosferycz-
ne, obserwowana cegła zachowała swój kształt 
i sztywność. W 2009 r., obok cegły postawiono 
baloty świeżej słomy. W balotach słomianych już 
po trzech miesiącach rozpoczął się proces korozji 
biologicznej. Słoma wewnątrz mocno zczerniała, 
pod spodem pojawiły się ślady grzybów pleśnio-
wych. Po dwóch latach baloty rozpadły się, sło-
mę trzymały tylko plastykowe sznurki. Wewnątrz, 
w warunkach trudnego dostępu tlenu, widać było 
wyraźne ślady gnicia, z zewnątrz – w warunkach 
tlenowych nastąpiło butwienie materiału, źdźbła 
słomy kruszyły się w palcach.

Pozostałe porzucone w lesie dwie cegły z gliny 
i słomy porosły mchem i wrosły w ziemię. Jednak-
że cegły zachowały swoją strukturę, źdźbła słomy 

nadal powleczone są filmem gliny, nie widać śladów 
pleśni czy gnicia.

Cegły w pryzmach, prawidłowo składowane 
od 2003 r., postawione na deskach z wentylacją 
od spodu, z góry przykryte folią, po dziewięciu 
latach składowania prezentują znakomity stan 
techniczny.

Wniosek. Cegły z gliny zmieszanej z słomą, tzw. 
gliny lekkiej, są trwałym materiałem budowlanym, 
wyniki doświadczeń są jednoznaczne. Warunkiem 
trwałości cegieł z gliny lekkiej jest ścisłe przestrze-
ganie reżimu technologicznego podczas ich fabry-
kacji. Niezwykle ważnym warunkiem dla trwałości 
cegły jest rzetelne zmacerowanie słomy. W skrajnie 
niekorzystnej sytuacji kondensacja pary wodnej 
w murze nie stanowi zagrożenia dla trwałości izo-
lacji z gliny lekkiej. Aktualny zawsze jest wymóg 
zapewnienia należytej dyfuzji pary wodnej wy-
prawom i tynkom murów z gliny lekkiej. Trwałość 
samych domów z cegieł z gliny lekkiej zależy także 
w istotny sposób od projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, który powinien zapewnić tym cegłom 
najkorzystniejsza ich pracę w budynku. Materiał 
ziemia, w tym także glina lekka, trwa najpewniej 
w elementach równomiernie ściskanych.

Najstarszym, zachowanym do dzisiaj, fragmen-
tem budynku z ziemi jest sklepienie z surowej gliny 
w świątyni Ramzesa II niedaleko Gourna w Egipcie, 
wzniesione ok 3200 lat przed Ch. (G.Minke „Buil-
ding with Earth” 2006)

Tam, gdzie słoma to i myszy. Właściwie to na każ-
dym etapie budowy domu ze słomy myszy są nie-
bezpieczne. Nie jest do końca prawdą, że myszy 
nie będą miały czego szukać w słomie. Zawsze jest 
szansa, że pozostanie jakieś ziarno. Zagrożenie 
związane z penetracją myszy to tunele w ścianach. 
A tego nikt nie chce. Nie chodzi tylko o gorszą izo-
lacyjność ściany podziurawionej jak ser, ale co może 
się stać jeśli myszy faktycznie zostaną w ścianie? Nie 
mamy doświadczenia z tematem szkód wyrządzo-
nych przez myszy, jak to się ma do domu z gliny.

Wady glinianych domów. Żadna z dostępnych 
technologii budowlanych nie jest doskonała. Z cze-
gokolwiek nie zechcielibyśmy budować nasze domy, 
zawsze będą one w pewnym sensie wadliwe. Tech-
nologia budowania z gliny wiąże się z tym, że aby 
ściany miały odpowiednią nośność, trwałość i wy-
trzymałość, muszą mieć też odpowiednią grubość. 
Te gliniane to zwykle 50-60 cm. Dzięki takiej gru-
bości przegrody mają dobrą izolacyjność termiczną 
oraz akustyczną. Dom gliniany należy chronić przed 
dużą wilgocią i anomaliami pogodowymi. Gliniany 
tynk może pękać podczas wysychania.

Plusy. Domy z gliny są naturalne i ekologiczne. 
Do ich budowy wykorzystuje się jedynie naturalne 
surowce, które po zakończeniu eksploatacji mogą 
ulec degradacji. Pomimo użycia słomy i drewna, 
domy są wyjątkowo trwałe i ognioodporne. Za-
wdzięczają to odpowiednio grubemu tynkowi z gli-
ny. Budowa jest tania i uproszczona. Część prac 
można wykonać samemu. Glina utrzymuje stałą 
wilgoć wewnątrz domu. Na takim tynku nie osadza 
się kurz, dlatego są one świetnym rozwiązaniem 
dla alergików. Domy z gliny mają dobrą izolację 
akustyczną i termiczną.

No i pieniądze. Ile kosztuje budowa domu z gliny? 
Budowa glinianego domu jest z pewnością dużo 
tańsza niż przy użyciu klasycznych materiałów. 
Widać to już na poziomie kupna potrzebnych su-
rowców. Przy budowie domu o powierzchni ok. 100 
m2 materiały będą kosztować ok. 50 tys. zł (cena 

ze stolarką i pokryciem dachowym, ale bez przy-
łączy, białego montaży i wkładu kominkowego). 
Tańsza jest także robocizna, a biorąc pod uwagę, 
że część prac można wykonać samemu, cena spada 
jeszcze bardziej. Fachowcy zapewniają, że po krót-
kim szkoleniu dom z gliny może zbudować każdy, 
kto potrafi utrzymać narzędzia i nie boi się fizycznej 
pracy. Dla tych, którzy nie czują się mocni w bu-
dowlance istnieje możliwość zamówienia gotowego 
domu. Firmy specjalizujące się w budowaniu z gliny 
oferują różne standardy wykończenia. Średnia cena 
stanu surowego zamkniętego to ok. 600-700 zł/m2, 
natomiast za dom zbudowany „pod klucz” należy 
zapłacić ok. 1.000-1.500 zł/m2 zależnie od standar-
du wykończenia. Koszty mogą się jednak znacznie 
podnieść w przypadku prac artystycznych i luksu-
sowych wykończeń. Czas budowy takiego domu 
nie powinien przekroczyć trzech, czterech miesięcy.

***
Inspiracją do napisania artykułu było pytanie 

mojego przyjaciela, na które nie znałem konkretnej 
odpowiedzi. Obiecałem skierować je do bardziej 
doświadczonych ode mnie. Zatem, zachęcam Pań-
stwa do dyskusji. Jakie są Wasze odczucia i stano-
wiska. Może wypowie się ktoś, mający praktyczne 
doświadczenie w tym temacie. Czekamy na Wa-
sze opinie.

Grzegorz Karpa,  
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl 
Źródło: informacje z internetu
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Newralgiczne punkty strat ciepła w ustroju konstrukcji balkonu systemu OWT-67

Żyletka termiczna
W publikacji przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła poprzez ne-
wralgiczne połączenie pasmowe konstrukcji w ustroju nośnym żelbetowego, wspor-
nikowego ustroju konstrukcyjnego balkonu systemu OWT-67.

Problematyka tego rodzaju ramowo obejmuje 
cały obszar naszego kraju. Ze względu na coraz 
większe poszanowanie energii ogrzewczej zawar-
ta w artykule problematyka jest jak najbardziej 
aktualna. System konstrukcyjno-technologicz-
ny budownictwa mieszkaniowego o symbolu 
OWT 67 [1] powstał jako kontynuacja Systemów 
OW-1700 i OW-1700K.

Podstawowymi cechami systemu [1, 2] jest przy-
jęty układ konstrukcyjny w postaci 2- lub 3-trakto-
wej przestrzennej skrzyni wielokomórkowej, w któ-
rej ściany zewnętrzne budynku stanowią pasma 
podłużne, częściowo tylko wypełniające wysokość 
elementów skrzyni. System został opracowany 
w oparciu o zasady koordynacji modularnej w bu-
downictwie i dostosowany do warunków istnie-
jących w 1967 r. (fizyka budowli, będąca matką 
ochrony cieplnej budynków, rozwinęła się dopiero 
później wraz z możliwościami techniki, np. pomia-
ry termowizyjne – w paśmie widma podczerwieni). 
Podstawowym liniowym wymiarem modularnym 
w systemie jest wielkość równa dziewięciu jed-
nostkom modularnym (30 cm), tj. 270 cm. Wielkość 
tę przyjęto jako wymiar podstawowy kondygnacji 

brutto. Poza tym, w systemie przyjęto kształtowanie 
strukturalne w planie wyłącznie w oparciu o trzy 
powierzchniowe moduły. Utworzono je na bazie 
trójmodularnych wymiarów liniowych 270, 540 
i 480 cm. Są to następujące moduły powierzchnio-
we: 270x480 cm, 540x480 cm i 540x540 cm. Mak-
symalne gabaryty dla systemu to: 540x270x30 cm. 

W systemie założono możliwość realizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o wysokości 5 i 11 kondygnacji (rys. 1).

Przeprowadzone badania przy pomocy 
detekcji fal w zakresie widma podczer-
wieni potwierdziły znaczne starty energii 
cieplnej w obrębie liniowego pomostu 
energetycznego. Na zewnętrznej płasz-
czyźnie obudowy budynku stwierdzono 
średnią różnicę temperatury Δϑe = 4 K 
– w obrębie oddziaływań oraz poza ob-

szarem wpływu cieplnego mostka termicznego. 
W aspekcie powierzchni wewnętrznej przegrody 
różnica ta wynosiła średnio Δϑe1 = 8 K na ścianie 
podłużnej w poziomie piętra i Δϑe2 = 3 K w obrę-
bie prefabrykowanej belki nadprożowej typu „Z” 
– w poziomie płytowej tarczy stropu nad parterem. 
Warto w tym miejscu podkreślić, jak bardzo ważne 
są odbiory montażu stolarki otworowej z zastoso-
waniem diagnostyki termowizyjnej. Brak tego typu 
cieplnej analizy technicznej skutkuje znacznymi 
stratami energii ogrzewczej (rys. 2-6).

Wnioskując, przeprowadzona analiza rozkła-
du temperatury w liniowym mostku termicznym 
ustroju konstrukcji balkonu wspornikowego sy-
stemu OWT-67 wyraźnie wykazała straty energii 
ogrzewczej przez przenikanie. W związku z tym, iż 
jest to problem ogólnokrajowy ma to wyraźny wy-
dźwięk społeczny. Jedną z metod, możliwą do wy-
konania, jest metoda wykorzystująca konstrukcyjny 
układ balkonów dostawianych [2].

mgr inż. Piotr Bieranowski,  
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
inż. Grzegorz Karpa,  

dyrektor W-MOIIB w Olsztynie 
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Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Istotne czy nieistotne
Istotne odstąpienie to zagadnienie bardzo ważne. Nieznajomość tematu może prowadzić do wydłużenia budowy, dodatkowych 
kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego i ewentualnie koniecznością wykonania robót niezbęd-
nych do doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem.

Moim zdaniem, nie wystarczy znajomość dzisiejszych regulacji ustawy w tym 
zakresie. Budowa może trwać latami. W tym czasie zmieniało się rozumienie 
tego pojęcia. Może się zdarzyć, że organ nadzoru budowlanego prowadzący 
postępowanie naprawcze będzie stosował stan prawny na dzień wykonania 
robót ze zmianami.

W pierwotnym tekście ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 1994 r. nr 89 poz. 414) pojęcie wykonywania robót w sposób istotnie od-
biegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, bądź w prze-
pisach było używane tylko w art. 50 mówiącym o wstrzymaniu prowadzenia 
robót budowlanych w przypadku nieprawidłowego ich prowadzenia. Nie było 
art. 36a. W art. 51 i 57 nie używało się tego pojęcia. Ponieważ ustawodawca 
nie zdefiniował go, organy nadzoru architektoniczno-budowlanego (nie było 
wtedy podziału na organy administracji architektoniczno-budowlanej i nad-
zoru budowlanego) musiały same ustalać, czy mają do czynienia z wykony-
waniem robót w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w pozwoleniu bądź w przepisach.

Art. 36a został wprowadzony ustawą z 22 sierpnia 
1997 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, usta-
wy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych ustaw (Dz. U. nr 111 poz. 726). Nie 
ma tam jednak definicji istotnych odstąpień. 
Wprowadzono zasady, które z niewielkimi 
zmianami obowiązują do dziś: „Art. 36a. 
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzone-
go projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu de-
cyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 
2. W przypadku naruszenia przepisu 
ust. 1, właściwy organ uchyla decyzję 
o pozwoleniu na budowę.”

Ta sama ustawa zmienia ust. 2 w art. 57. 
Pisze się tam o odstąpieniach nieistotnych 
i o tym, że trzeba w takim przypadku do-
łączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z na-
niesionymi zmianami, a w razie potrzeby także 
uzupełniający opis.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80 poz. 
718) wprowadza w art. 36a: ust. 3 dający inwestorowi możliwość zapytania 
organu nadzoru budowlanego o charakter odstąpień i ust. 4 zobowiązujący 
organ do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni, w razie braku odpowiedzi 
można było uznać, że odstąpienia są nieistotne.

Ta sama ustawa wprowadza art. 59 a o obowiązkowej kontroli przed wyda-
niem pozwolenia na użytkowanie i jej zakresie oraz art. 59 f o karze nakłada-
nej na inwestora w przypadku stwierdzenia podczas obowiązkowej kontroli 
istotnych odstąpień.

Ta sama ustawa wprowadza w art. 51 ust. 1 pkt 3 przewidujący nakładanie 
obowiązku sporządzenia i przedstawienia, w określonym terminie, projektu 
budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotych-
czas wykonanych robót budowlanych. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 poz. 888) uzupełnia ten przepis, 
procedura ta jest stosowana w przypadku istotnych odstąpień. Jednocześnie 
wprowadzono obowiązek dla organu nakazania w razie potrzeby – wykonania 
określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wyko-
nywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Ta sama ustawa wprowadza w art. 36a wyliczenie istotnych odstąpień. Li-
sta ta była podobna do listy z art. 59a. Usunięto możliwość zapytania orga-
nu o istotność odstąpień. Pozostał przepis mówiący o odpowiedzi organu, 
prawdopodobnie przez pomyłkę ustawodawcy.

Od początku na liście istotnych odstąpień nie było zmian konstrukcji obiektu. 
Niezależnie od charakteru odstąpienia musi w tym uczestniczyć projektant. 
Nie można zmian wprowadzić, jeżeli projektant nie stwierdzi, że są one do-
puszczalne z punktu widzenia przepisów prawa i sztuki budowlanej. Ta sama 
ustawa zmienia art. 59 f. Karę nakłada się za stwierdzone podczas kontroli 
obowiązkowej nieprawidłowości, A nie za istotne odstąpienia.

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1364) w art. 36a ust. 5 uchyla pkt 3) 
dotyczący geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ poła-
ci dachowych) oraz pkt 4) dotyczący niezbędnych elementów wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem. Z treści art. 36a ust. 5 można wyciągnąć wniosek, że każ-
da zmiana w zakresie wskazanym w tym przepisie stanowi istotne odstąpie-
nie. Jednak sądy administracyjne w licznych wyrokach stwierdzały, że nie. 

Po to ustawa zobowiązuje projektanta do kwalifikacji odstąpienia, 
żeby mógł on przeanalizować zmiany i dokonać kwalifikacji. 

Podobnie powinien zrobić organ nadzoru budowlanego.
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawienia otoczenia prawnego 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) 
wprowadza zmiany, dzięki którym istotne 

odstąpienia są wprost wskazane. Wprowa-
dzono jednocześnie tolerancję wymiarów 
obiektów. Moim zdaniem teraz przepisy 
art. 36a ust. 5 trzeba stosować wprost 
i nie ma mowy o tolerancji tam, gdzie 
tego ustawodawca nie przewidział.

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwie-
niach w przygotowaniu i realizacji in-
westycji mieszkaniowych oraz inwesty-
cji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1496) wprowadza kolejne niewielkie zmia-
ny w definicji istotnych odstąpień. Zgod-

nie z art. 36a ust. 6: „6. Projektant dokonuje 
kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od za-

twierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku 

uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest za-
mieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje 

(rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia 
na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.” 
Widać wyraźnie, że projektant ma obowiązek kwalifikacji odstąpienia przed 
wykonaniem robót ze zmianami.

Natomiast według art. 57 ust. 2: „2. W razie zmian nieodstępujących w spo-
sób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na bu-
dowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta 
i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.” Nie ma tu wy-
raźnie sformułowanego obowiązku projektanta. Moim zdaniem projektant 
może po wykonaniu robót odmówić zakwalifikowania odstąpienia. Może też 
stwierdzić, że odstąpienie jest istotne albo, że zmiana jest niedopuszczalna 
na przykład z powodu zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Dlatego kie-
rownik budowy, we własnym interesie powinien zadbać o to, żeby zgodnie 
z art. 36a ust. 5 projektant dokonał kwalifikacji zamierzonego odstąpienia 
i zamieścił w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) 
dotyczące tego odstąpienia.

Andrzej Stasiorowski
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Zmiany ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych

Co się zmieniło
W dzienniku ustaw z 22 czerwca 2018 r. pod pozycją. 1202 mar-
szałek sejmu opublikował jednolity tekst ustawy Prawo budowlane.

Zmiany ustawy zostały wprowadzone:
1. Art. 2 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie usta-

wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 1276):

 R art. 3 zmienia definicję budowli określoną 
w pkt. 3, zgodnie z aktualną definicją do bu-
dowli należy zaliczyć również części budowlane 
urządzeń technicznych takich jak elektrownie 
wiatrowe;

 R w art. 29 w ust. 2 pkt 16, przepis ten zwiększa 
zainstalowaną moc elektryczną urządzeń fo-
towoltaicznych, których montaż nie wymaga 
pozwolenia na budowę do 50 kW, zwalnia 
od pozwolenia na budowę montaż mikroin-
stalacji biogazu rolniczego,

 R w art. 67 po ust. 1 mówiącym o nakazie roz-
biórki nieużytkowanych lub niewykończo-
nych obiektów budowlanych dopisano ust. 
1a, według którego przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio do całości elektrowni wiatrowej,

 R w art. 81 ust. 1, mówiącym o podstawowych 
obowiązkach organów administracji architek-
toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
po pkt. 2a) dopisano pkt 2b „2b) nadzór nad 
użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakre-
sie oceny stanu technicznego tych elektrowni;”

 R w art. 83 ust. 3, mówiącym o kompetencjach 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budow-
lanego dopisano zadania i kompetencje okre-
ślone w art. 7b ustawy z 20 maja 2016 r. o in-
westycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

 R w załączniku do ustawy zmieniło się wyliczenie 
obiektów do kategorii XXIX, zamiast elektro-
wni wiatrowych wpisano części budowlane 
elektrowni wiatrowych.

2. Art. 44 ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji miesz-
kaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. 
U. z 2018 roku poz. 1496)

 R w art. 5 w ust. 1 zmienił się pkt 4 dotyczący 
dostępności budynków dla osób niepełno-
sprawnych, zamiast „w szczególności poru-
szające się na wózkach inwalidzkich” wpisano 

„o których mowa 
w art. 1 Konwen-
cji o prawach osób 
niepełnosprawnych, 
sporządzonej w No-
wym Jorku 13 grud-
nia 2006 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1169 
oraz z 2018 r. poz. 
1217), w tym osoby 
starsze;”

 R w art. 5 ust. 1 po pkt. 
4 dopisano pkt. 4 a 4 a) minimalny udział 
lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 
1 Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grud-
nia 2006 r., w tym osób starszych w ogól-
nej liczbie lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym;”

 R w art. 9 zmieniono ust. 1 dostosowując go do 
Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grud-
nia 2006 r.

 R w art. 34 ust. 3 zmieniono pkt 2 dostosowując 
go do Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 
grudnia 2006 r.

 R w art. 34 ust. 3 po pkt. 2 dopisano pkt. 2a 
„2a) informację o udziale lokali mieszkal-
nych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 
a – w przypadku budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych;”

 R w art. 36a w ust. 5 zmieniono treść pkt. 1 „1) 
projektu zagospodarowania działki lub tere-
nu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz 
obiektów małej architektury;” Wynika z tego, 
że nie każda zmiana projektu zagospodaro-
wania jest istotnym odstąpieniem od zatwier-
dzonego projektu budowlanego.

 R w art. 36a w ust. 5 zmieniono treść pkt. 3 do-
stosowując go do Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 
Jorku 13 grudnia 2006 r.

 R w art. 36a w ust. 5 zmieniono treść pkt. 
6: „6) wymagającym uzyskania lub zmiany 
uzgodnień lub pozwoleń, które są wymaga-
ne do uzyskania pozwolenia na budowę lub 
dokonania zgłoszenia.” W poprzedniej wersji 
poza uzgodnieniami lub pozwoleniami były 
jeszcze opinie.

 R Art. 59 a w ust. 2 zmieniono pkt 2 lit. f dosto-
sowując go do Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 
Jorku 13 grudnia 2006 r.

3. Art. 28 ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1669):

 R art. 12 ust. 4 b zmieniono zapisy dotyczą-
ce zwolnienia z egzaminu na uprawnienia 
budowlane;

 R art. 14 ust. 4 a zmieniono zapisy dotyczące 
zaliczenia praktyki studenckiej do praktyki 
zawodowej;

4. W dzienniku ustaw pod poz. 963 opubliko-
wano jednolity tekst rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tab-
licy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia;

5. W dzienniku ustaw pod poz. 1935 opubliko-
wano jednolity tekst rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego.

Andrzej 
Stasiorowski



Białostocki Oddział Spółki PGE Dystrybucja 
od lat dba o poprawę jakości zasilania 
dla swoich Odbiorców. Rok 2018 to szereg 
kończących się inwestycji w Oddziale

W 2018 roku prowadzone były prace inwe-
stycyjne na stacjach NN/WN/SN i rozdziel-
niach SN/SN. W roku bieżącym zakończą 
się trwające od dwóch lat prace związane 
z dostosowaniem stacji 220/110/15kV Ełk 
1 do połączenia ze stacją 400/110 k Ełk Bis 
wybudowaną przez PSE Operator S.A. Prace 
te polegały m.in. na rozbudowaniu i moder-
nizacji stacji dwusystemowej, dzięki czemu 
powstało 12 pól WN na zintegrowanych mo-
dułach HYpact. Połączenie stacji Ełk1 ze sta-
cją Ełk Bis pozwoli na poprawę warunków 
zasilania północnowschodniego regionu 
Polski poprzez podpięcie do drugiego „źró-
dła”. Umożliwi również w przyszłości przy-
łączenie nowo projektowanych linii 110kV.

Zainwestowano też w stację 110/15kV 
Jeżewo, w zakresie wymiany i rozbudowy 
rozdzielni 110 kV w oparciu o zintegrowane 
moduły HYpact (urządzenie zawierające pe-
łen zakres aparatury 110 pola- przekładniki, 
odłączniki, wyłącznik), budowę nowych 
mostów szynowych i nowe stanowiska 
transformatorów WN/SN. Zmieniło to rodzaj 
stacji z układu H1 na H5. Działania te wpłyną 
na usprawnienie możliwości ruchowych 
przesyłu energii elektrycznej.

Wzrost zapotrzebowania na mocy w pół-
nocnej części naszego regionu spowodował 
konieczność dostosowania stacji WN/SN 
Suwałki Strefa, poprzez w wymianę dwóch 
transformatorów 110/20kV o mocy 16MVA 
na transformatory 110/20kV o mocy 25MVA 
wraz z dostosowaniem pól transformato-
rowych stacji. Pozwoliło to na spełnienie 
warunków przyłączenia nowego odbiorcy 
o mocy 10MVA. Wymiany transformatorów 
na stacji Suwałki Strefa na transformatory 
o mocy 25 MVA wraz z wymianą stanowisk 
umożliwia rezerwowanie się transforma-
torów jak również pozwolą na przyłącza-

nie nowych odbiorców energii elektrycz-
nej, którzy mogą pojawić się w przyszłości 
na terenie Suwalskiej Strefie Ekonomicznej.

Do końca roku w Brańsku zostanie wy-
budowana jednosystemowa rozdzielnia 
sieciową 15kV RS Brańsk – z 28 polami SN 
i 2 sekcjami. Dzięki tej inwestycji w Rejonie 
Energetycznym Bielsk Podlaski skróceniu 
ulegną ciągi liniowe SN, a co za tym idzie 
zwiększy się niezawodność dostaw energii 
elektrycznej oraz zapotrzebowanie na nią. 
W przyszłości planowane jest też rozbudo-
wanie rozdzielni RS do stacji WN/SN.

2018r to też szereg inwestycji w linie WN. 
Linie 110kV Biała Piska- Kolno dostosowano 
do możliwości wyższego obciążenia poprzez 
dostosowanie pracy przewodów do tem-
peratury +80st. Celsjusza (podniesienie 
i wzmocnienie słupów oraz wymianę izolacji. 

Podobną inwestycję poczyniono też w linii 
110 kV Filipów-Piecki, gdzie dostosowano 
linię WN do możliwości wyższego obcią-
żenia poprzez podniesienie i wzmocnienia 
słupów oraz wymianę izolacji.

Spółka od lat przyłącza również OZE 
do sieci. W połowie roku 2017 rozstrzy-

gnięto organizowane przez 
Urząd Regulacji Energetyki aukcji 
OZE, co dało impuls do realizacji 
bardzo wielu nowych inwesty-
cji w Odnawialne Źródła Energii 
Elektrycznej. Wiele z tych inwe-
stycji powstaje na terenie działa-
nia PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Białystok. Mając na uwadze okres 
realizacji inwestycji przyłączenio-
wych pierwsze odnawialne źró-

dła zostały przyłączone w drugim kwar-
tale 2018. Kolejne przyłączenia nastąpiły 
w końcówce III kwartału, jednak najwięcej 
elektrowni zostanie wybudowanych i przy-
łączonych w ostatnim kwartale tego roku. 
Zaplanowane na listopad 2018 r. Kolejne 
aukcje OZE będą już realizowane w latach 
2019 – 2020.

Rok 2018 to też czas przygotowywania 
inwestycji zaplanowanych na lata przy-
szłe. Przede wszystkim białostocki Oddział 
spółki będzie pracował nad dostosowa-
niem istniejącego już zasilania w energię 
elektryczną trakcji elektrycznej do potrzeb 
kolei dużych prędkości. PKP S.A. budując ko-
rytarz kolejowy Rail Baltica, niejako wymu-
sza na Spółce tego tupu inwestycje. Wobec 
powyższego muszą być wybudowane ko-
lejne Podstacje Trakcyjne zasilanych z sieci 
dystrybucyjnej 110 kV PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Białystok. Kolej dużych prędkości 
to również zwiększenie mocy już istnie-
jących Podstacji zasilanych z sieci 15 kV. 
Wobec tego na trasie Warszawa – Białystok, 
w obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Białystok, powstaną cztery no-
we Podstacje i potrzebne do ich zasilania 
Rozdzielnie 110 kV, jednocześnie zwiększą 
moc trzy istniejące Podstacje. Realizując 
rozbudowę trasy kolejowej Białystok – Ełk 

– Olsztyn wydano już warunki dla dwóch 
Podstacji Trakcyjnych zasilanych z sieci 110 
kV, a trzy kolejne są obecnie procedowa-
ne. Na przedmiotowej trasie zwiększą moc 
cztery istniejące Podstacje Trakcyjne zasila-
ne z sieci 15 kV oraz powstanie jedna całkiem 
nowa Podstacja zasilana na ww. napięciu.

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Białystok
Ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

www.pgedystrybucja.pl
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Kontrole urządzeń technicznych na budowach

Inwestycja w jakość
Wykonywanie pracy na budowie w warunkach, zazwyczaj, odbiegających od warsztatowych – przewidywalnych, zdeterminowa-
ne jest wpływem pogody, warunkami terenowymi i koniecznością przemieszczania urządzeń technicznych w miarę postępów 
prac na budowie. Dlatego niezmiernie ważne jest systemowe rozwiązanie problemu użytkowania urządzeń technicznych.

Poza powyższym, na niekorzyść komfortowej 
pracy działa transport materiałów budowlanych 
lub konstrukcji, często drogami tymczasowymi. 
Zaopatrzenie w wodę i materiały pomocnicze – 
to uciążliwość ulegająca natężeniu, gdy wzrasta 
zagęszczenie personelu lub występuje konieczność 
przemieszczania się na różnych piętrach. Wywołuje 
to spore ryzyko wypadków. Zmęczenie i mnogość 
spraw dziejących się na budowie odwracają uwagę 
od ciągłej kontroli prawidłowego stanu eksploa-

towanych urządzeń.

Jed-
nym z pod-
stawowych eta-
pów prawidłowej 

organizacji prac budow-
lanych i montażowych jest 

opracowanie zestawienia urządzeń 
potrzebnych na budowie, zidentyfiko-

wanie możliwych zagrożeń i wymogów praw-
nych zapewnienia bezpiecznego ich eksplo-
atowania. Nieodzowna staje się współpraca 
pomiędzy służbami technicznymi budowy, 
BHP i Urzędu Dozoru Technicznego, który 
jest wyznaczony do nadzoru nad prawid-
łowością eksploatowania urzą-
dzeń technicznych mo-
gących stanowić 
znaczące 

zagrożenie dla pracowników i środowiska. Dotyczy 
to urządzeń transportu bliskiego (m.in. żurawie sta-
cjonarne, towarowe lub osobowe, suwnice, wózki 
transportowe, podesty ruchome) oraz urządzeń 
ciśnieniowych (zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnie-
niowe, kotły wodne i parowe).

Za konserwację i bezpieczną eksploatację urzą-
dzeń ciśnieniowych odpowiedzialni są użytkujący. 
Precyzuje to § 8 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r.:
1. eksploatację urządzeń ciśnieniowych prowadzi 

się zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami 
określonymi w rozporządzeniu oraz instruk-
cją eksploatacji, stosując odpowiednie środki 

bezpieczeństwa;
2. urządzenia ciśnieniowe mogą 

być eksploatowane tylko wte-
dy, gdy ich stan techniczny nie 

budzi zastrzeżeń, osprzęt za-
bezpieczający i osprzęt ciśnienio-
wy są sprawne oraz nie zostały wy-
łączone z działania.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 27 grudnia 2012 r. 
w sprawie rodzajów tech-

nicznych podlegających do-
zorowi technicznemu wyszczególnia 

urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe 
i urządzenia transportu bliskiego, któ-
re wymagają uzyskania dopuszczenia 

do eksploatacji przez UDT. Roz-
porządzenia wprowadza-

ją szczegółowe 
kryteria 

określające warunki dopuszczenia urządzeń do eks-
ploatacji oraz okresy pomiędzy wymaganymi re-
wizjami dla tych urządzeń.

Wśród urządzeń wykorzystujących sprężone 
powietrze, jako medium, na placach budów moż-
na zobaczyć:

 Q agregaty sprężarkowe stanowiące źródło ciś-
nienia i medium roboczego;

 Q przetłoczki betonu lub mas cementowo-wa-
piennych (miksokrety) – z własną sprężarką lub 
zasilane ze sprężarki zewnętrznej muszą być 
wyposażane w zawory bezpieczeństwa na do-
prowadzeniu sprężonego powietrza. Specyfika 
pracy urządzenia w obecności materiałów ścier-
nych, jakimi są materiały ceramiczne (m.in.: 
piasek, żwir, cement i wapno), powoduje 
zużycie ścianek zbiornika przetłoczki 
betonu podczas mieszania zawartości 
dla jej uplastycznienia. Oprócz za-
woru bezpieczeństwa na dopro-
wadzeniu sprężonego powie-
trza stosuje się kontrolne 
nawiercenie (nieprzelo-
towe) płaszcza zbior-
nika (w części 
walcowej), któ-
re ma spowodo-
wać rozszczelnienie 
zbiornika po zużyciu 
naddatku materia-
łowego kon-
strukcji urzą-
dzenia. 
Zbiorni-
ków tych 
nie wolno 
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naprawiać przez napawanie – wymianie pod-
lega cały płaszcz przetłoczki;

 Q przetłoczki materiałów sypkich, piasku/śrutu 
(piaskarki/śrutownice), zasilane z zewnętrznego 
źródła sprężonego powietrza – wymagają włas-
nego zabezpieczenia (zaworu 
bezpieczeństwa) umiejsco-
wionego przed podłącze-
niem do źródła ciśnienia 
(sprężarki) o nadmier-
nym ciśnieniu robo-
czym. Przewoźne 
sprężarki czę-
sto zabez-
pieczone 
są za-
wo-

rem bezpieczeństwa nasta-
wionym na 16 barów (lub 11 

barów), a regulator ciśnienia (pre-
sostat) nie jest właściwie ustawiany. 

Bardzo często regulacja zasilania na-
stępuje dopiero po podłączeniu urzą-

dzenia (piaskarki/śrutownicy) do sprężarki 
i stwierdzeniu nieprawidłowości jej pracy, 

pod nadmiernym ciśnieniem. Starszego typu 
przetłoczki piasku/śrutu mają ciśnienie obli-

czeniowe 8 barów (nowsze – 10 barów). Brak 
właściwej nastawy presostatu przy braku za-
woru bezpieczeństwa o nastawie właściwej dla 
ciśnienia dopuszczonego przetłoczki piasku/
śrutu grozi rozerwaniem urządzenia;

 Q narzędzia ręczne napędzane sprężonym powie-
trzem: młoty udarowe pneumatyczne, szlifierki, 
wiertarki, pistolety do malowania, urządzenia 
wibracyjne do zagęszczania czy kafary pneuma-
tyczne, stosowane głównie, gdy doprowadzenie 
energii elektrycznej jest utrudnione, a liczba 
agregatów prądotwórczych ograniczona; po-
nadto gdy warunki na budowie zwiększają za-
grożenie porażenia prądem (duża wilgotność);

 Q zbiorniki magazynowe na paliwa ciekłe zapalne 
(zazwyczaj olej napędowy), przeznaczone do 
agregatów prądotwórczych lub maszyn robo-
czych. Obecne rozwiązania techniczne pozwa-
lają zainstalować na budowie małe zbiorniki 
magazynowe na paliwa ciekłe zapalne, o po-
jemnościach do 5 m3, co pokrywa bieżące za-
potrzebowanie na paliwo. Zbiorniki z tworzyw 
sztucznych z własnym dystrybutorem często 
stanowią bazę paliw w firmach wykorzystują-
cych sprzęt zmechanizowany;

 Q agregaty gaśnicze – stosowane w miejscach 
zagrożonych pożarem. Dozwolone są agrega-

ty gaśnicze proszkowe z zewnętrz-
ną 2-litrową butlą napełnio-

ną azotem, jako 

pędnik dla proszka gaśniczego lub pod sta-
łym ciśnieniem;

 Q urządzenia podgrzewające wodę – kotły elek-
tryczne (bojlery) lub gazowe podgrzewacze 
wody użytkowej. Kotły wodne służące do wy-
twarzania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb 
higienicznych pracowników, zasilane energią 
elektryczną. Kotły – bojlery – mogą być o po-
jemności do 300 l zazwyczaj ciśnieniowe, jako 
zbiorniki zamknięte. Małe zbiorniki, o pojem-
ności ok. 10 l, mogą być systemu otwartego, 
bezciśnieniowe, z grzałkami ok. 1,5 kW. Tego 
typu podgrzewacze wody nie podlegają do-
zorowi technicznemu;

 Q kotły parowe – przepływowe, służące do złusz-
czania warstw z powierzchni, których nie można 
usunąć piaskowaniem lub śrutowaniem;

 Q wysokociśnieniowe myjki wodne – zazwyczaj 
niepodlegające dozorowi technicznemu.

Obecny stan prawny, regulujący obowiązek 
uzyskania dopuszczenia do eksploatacji, jest 
następujący:
1. Ustawa o dozorze technicznym z 21 grud-

nia 2000 r.,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 

2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicz-
nych podlegających dozorowi technicznemu,

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, 
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych;

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 
września 2001 r. w sprawie warunków tech-
nicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko-
ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania 
materiałów ciekłych zapalnych,

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 31 mar-
ca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie warunków technicznych dozoru technicz-
nego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przezna-
czone do magazynowania paliw ciekłych za-
palnych;

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko-
ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania 
materiałów trujących lub żrących.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Po-

lityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci w załączniku 1 wyszcze-
gólnia rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których 
eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.

W praktyce spotykamy się z nieustannym uświa-
damianiem użytkownikom konieczności przestrze-
gania zasad bezpieczeństwa i objaśnianiem rodza-
jów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

czynności dozoru technicznego przed do-
puszczeniem urządzenia do eks-

ploatacji. Dla dopusz-
czenia urządzenia 

do eksploatacji nie-

zbędne jest przekazanie użytkownikowi przez pro-
ducenta deklaracji zgodności spełnienia warunków 
zawartych w dyrektywie PED lub SPVD, dla urzą-
dzenia ciśnieniowego (dla bezciśnieniowego po-
świadczenia wykonania/paszportu) oraz instrukcji 
obsługi; pozostałą część dokumentacji musi przy-
gotować użytkownik. Na stronie internetowej UDT 
(udt.gov.pl), jest przewodnik łatwego przygotowa-
nia odpowiedniej dokumentacji.

Poniżej zestawiam najczęstsze błędy w postę-
powaniu obsługi.

 Q przy agregatach sprężarkowych:
 R brak odwadniania – wypuszczenia kondensatu 
ze zbiorników (olej smarujący cylindry sprę-
żarki jełczeje z kontakcie z wodą i powoduje 
zwiększenie korozji wewnątrz zbiornika),

 R brak trwałej osłony przewodów elektrycznych,
 R przemieszczanie zbiornika, umieszczonego 
na podwoziu, pod ciśnieniem,

 Q przy agregatach gaśniczych:
 R usytuowanie agregatu w miejscach zasta-
wianych przez dostawy nowych materiałów 
(np. w magazynie),

 R b r a k  k o n t r o l i  p l o m b  n a  z a w o r z e 
bezpieczeństwa,

 R brak przewodu elastycznego z prądownicą,
 Q przy przetłoczkach materiałów sypkich 
(piaskarki/śrutownice/miksokrety):
 R uderzanie w zbiornik będący pod ciśnieniem 
dla poruszenia masy usytuowanej blisko ścia-
nek zbiornika; takie próby „odklejenia” masy 
sypkiej od ścianki urządzenia dopuszczal-
ne są poprzez ostukiwanie drewnianym koł-
kiem lub gumowym młotkiem, wyłącznie gdy 
w urządzeniu nie ma nadciśnienia,

 R brak kontroli bieżącej ubytków ścianek zbiorni-
ka spowodowanych wycieraniem powierzchni 
wewnętrznej przez przetłaczaną masę. W mik-
sokretach ważna jest kontrola grubości i cało-
ści koszulki (wykładziny) stanowiącej osłonę 
walcowej części zbiornika przetłoczki betonu,

 Q przy pojemnościowych podgrzewaczach wody:
 R brak dopuszczenia do eksploatacji dla zbior-
ników o pojemności powyżej 300 l,

 R brak kontroli prawidłowości doboru za-
woru bezpieczeństwa i jego właściwego 
funkcjonowania,

 R brak nadzoru prawidłowości funkcjono-
wania automatyki sterującej pracą grzałki 
elektrycznej,

 Q przy zbiornikach magazynowych na paliwa 
ciekłe zapalne:
 R brak dopuszczenia do eksploatacji dla zbior-
ników o pojemności powyżej 2,5 m3, jeżeli 
są przeznaczone do wewnętrznego zaopa-
trzenia w paliwo napędowe,

 R brak kontroli szczelności zaworów spustowych,
 R brak stabilnego posadowienia, dla zbiorników 
okresowo przywożonych na plac budowy.

Systematycznych kontroli urządzeń technicznych 
nie można traktować jak uciążliwego kosztu, lecz 
jako inwestycję w jakość produkcji.

Kazimierz Dworzecki,  
Urząd Dozoru Technicznego,  

Gliwice
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Non omnis moriar
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maj 2017 r. – paździedrnik 2018 r.
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ZAMÓWIENIA

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

3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 313kPa

OPÓR CIEPLNY (R): 0.46m
2.K/W

WŁAŚCIWOŚCI PIANY
ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI PIANY
OTWARTOKOMÓRKOWEJ

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (λ): 0,019 W/(m.K)
KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ: E

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
PRZY 75Pa: 0,00004 L/s.m

2 przy 25mm

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

3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 17kPa

OPÓR CIEPLNY (R): 0.2642m
2.K/W

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (λ): 0,034 W/(m.K)
KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ: B-s1, d0 z syst.GK

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA
PRZY 75Pa: 0,001 L/s.m

2 przy 25mm

IZOLACJE
PIANĄ PUR


