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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Praktycznie cały 2019 r. pochłonął naszą uwagę i za-

angażowanie w pracę nad projektami ustawy o zawo-
dzie inżyniera budownictwa, ustawy o zawodzie archi-
tekta oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z prośbą Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa przygotowała dokumenty, zawierające 
uwagi do projektów. Warmińsko-Mazurska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa również brała udział 
w ich przygotowaniu. Na łamach wiosennego nume-
ru naszego wydawnictwa dzieliłem się z Wami moimi 
spostrzeżeniami, opisywaliśmy nasze działania w tej 
sprawie, od samego początku W-MOIIB włączyła się 
aktywnie w prace związane z konsultacjami projektów ustaw i przeciwdziałaniu 
wprowadzeniu w życie wadliwych i krzywdzących przepisów.

W chwili obecnej, kiedy piszę ten artykuł, w MIiR, niestety, podjęto decyzje, bez 
uwzględnienia uwag naszego środowiska, o dalszym procedowaniu w zakresie 
zmiany Prawa budowlanego. Środowiska budowlanego, nie – bez urazy – leśnego, 
czy artystycznego, całkowicie niezwiązanego z tematem, ale właśnie budowlanego 
– tego, które się na temacie zna. Wydawać by się mogło, że skoro się zna, to trzeba 
ich wysłuchać i zastanowić się nad ich spostrzeżeniami, bo przecież sami stosują 
przepisy ustawy Prawa budowlanego każdego dnia, więc wiedzą najlepiej, czego 
tej ustawie brakuje. Ale nie, MIiR postanowiło wszystko zrobić zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, że będzie prościej, szybciej i… bezpieczniej? O ile prace nad pro-
jektami ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa i ustawy o zawodzie architekta 
chwilowo zostały wstrzymane i pewnie ich sytuacja będzie się klarować dopiero po 
„okrzepnięciu” nowo wybranego Sejmu, to projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw 6 listopada 2019 r. został przyjęty przez 
Radę Ministrów, co oznacza, że najprawdopodobniej trafi on do parlamentu. Jeśli 
zostanie przyjęty przez Sejm w niezmienionym kształcie i tak wejdzie w życie, to 
naprawdę nie chcę dzisiaj wyrokować, jak dotkliwe będą skutki proponowanych 
zmian zarówno dla inżynierów budownictwa jak i całego społeczeństwa. Pozostaje 
nadzieja, że nasz głos zostanie zauważony i wysłuchany a walka o przepisy, które 
zapewnią bezpieczne budowy uzna akceptację osób decyzyjnych.

Wygląda więc na to, że na dziś, nie udało się nam osiągnąć kompromisu. Zyska-
liśmy co prawda trochę czasu na dalsze prace nad projektami ustaw, które będą 
równe i sprawiedliwe dla naszych zawodów – inżynierów budownictwa i architek-
tów, ale obawa przed szkodliwymi przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw pozostaje większa niż kiedykolwiek.

Tak, jak z przekonaniem walczymy o lepsze przepisy prawa dla naszych człon-
ków i całego społeczeństwa, tak również z całego serca zależy nam na relacjach 
międzyludzkich. I dlatego lato 2019 r. pełne było spotkań i imprez integracyjnych 
w plenerze – rajdy rowerowe, spływy kajakowe, regaty... A Rodzinny Piknik W-
-MOIIB, który zorganizowaliśmy po raz pierwszy, okazał się przysłowiowym strza-
łem w dziesiątkę i na pewno zostanie wpisany na stałe do kalendarza izbowych 
spotkań. Relację z Pikniku można znaleźć wewnątrz numeru – mamy nadzieję, że 
ci, którzy w tym roku nie wzięli udziału, za rok będą z nami na pewno. Jesień i zima 
zapowiadają się pod znakiem spotkań „pod dachem” – turnieje: kręglowe, tenisa 
stołowego, brydża. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do czynnego udzia-
łu w organizowanych przez W-MOIIB wydarzeniach, są one wspaniałą okazją do 
wymiany poglądów, integracji środowiska. Kto był choć raz, ten wie, kto nie był – 
zapraszamy serdecznie!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, pragnę również złożyć serdeczne życze-
nia – spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym 
gronie, sukcesów, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym 
Nowym Roku 2020!

Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie.
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. 14.00-16.00

 Q Dyrektor Biura: grzegorz.kar-
pa@wam.piib.org.pl

 Q Kancelaria: tel./fax. 89 527 72 02 pok. 
214 sekretariat@wam.piib.org.pl

 Q Ewidencja: tel./fax. 89 527 72 02 
pok. 214 wam@wam.piib.org.pl

 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.

Publikowane w „IWiM” artykuły prezentują stanowi-
ska, opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów. 
Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów 
może odbywać się za zgodą redakcji. Materiałów nie-
zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

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

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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Wybory, wybory i po wyborach
Powiem szczerze, że nie za bardzo chciałem iść na wybory, bo za-

zwyczaj mam ten sam dylemat – nie wiem na kogo głosować, żeby 
później stojąc przed lustrem nie patrzeć na siebie z politowaniem lub 
obrzydzeniem, że źle zagłosowałem. Moja żona postraszyła mnie, że 
jeśli nie pójdę na wybory i nie wrzucę karty do urny, to przez mie-
siąc będę spał w garażu (uśmiech). To przekonało mnie ostatecznie, 
żeby pójść na głosowanie i być odpowiedzialnym za los ojczyzny. Za 
bardzo na wstępne wyniki głosowania nie czekałem, tym bardziej, 
że w tym samym czasie oglądałem mecz naszych „super bohaterów” 
(piłkarzy) z Macedonią Północną (a propos, wygraliśmy po „takim 
sobie meczu” 2:0 z krajem, który ma ok. 2 mln. ludności – „żenua”). 
Jednak w przerwie skusiłem się na zmianę kanału i sprawdzenie wy-
ników wyborów. I co? Zaskoczenie? Chyba nie, a może jednak zasko-
czenie Konfederacją i jej dobrym wynikiem. No i pomyślałem sobie 
Janusz Korwin-Mikke w Sejmie, no to faktycznie będzie wesoło w naszym parlamencie – kobiety są 
głupie i nie powinny być w Sejmie. Dokładnie tak to sobie wyobrażam! Niestety, wybory polegały 
na podejmowaniu decyzji, co będzie mniejszym złem. To tak, jak wybierać pomiędzy prostatą a Al-
zhaimerem, nie chcę mieć ani jednego, ani drugiego. Jak w większości rodzin, także i u mnie, dys-
kutowało się na kogo głosować i która partia jest lepsza, a która gorsza, która ma lepszy program, 
a która lepsze obietnice. Ale w poniedziałek wieczorem zrobiło się jeszcze ciekawiej. Nowa – stara 
partia w Sejmie, a w Senacie zupełnie odwrotnie, opozycja w większości – no to nasi rodacy zaszaleli 
na tych wyborach. Ja tak kiedyś zaszalałem po jednym ze swoich „pępkowych”, że jak pojechałem na 
porodówkę odebrać żonę i syna, to mogliby mi dać główkę kapusty zawiniętą w pieluchę a pewnie 
i tak bym się nie zorientował.

Ja tu gadu-gadu o wyborach, o Sejmie, o Senacie, o Banasiu nie wspomnę, a wiecie co sobie ko-
biety w Hiszpanii wywalczyły? Pewnie nie. No właśnie – kobiety w Hiszpanii wywalczyły sobie prawo 
do pływania w basenach topless – naprawdę! Właśnie chciałem z kilkoma kolegami zarezerwować 
bilet do Katalonii, ale chwilowo zrezygnowaliśmy, żeby nie oberwać koszem w łeb. Żarty, żartami, ale 
te kobiety w dyskusji z urzędami użyły argumentu, że skoro faceci mogą pływać topless, to one też 
tak chcą. Zastanawiam się, w którym miejscu leży granica pomiędzy faktyczną walką z dyskryminacją 
płciową, a byciem żałosnym. Obawiam się, że kiedyś będziemy już tak równouprawnieni, że to kobiety 
przestaną depilować sobie łydki, a mężczyznom nakażą rodzić dzieci, podczas gdy one same zaczną 
brukować drogi.

No i w ten zawiły nieco (uśmiech) sposób doszliśmy do budownictwa. A skoro już, to... No właśnie, 
udało nam się przed wyborami wspólnymi siłami i działaniami zatrzymać powstanie nowej Ustawy o ar-
chitektach i Ustawy o inżynierach oraz wprowadzenie nowelizacji Prawa budowlanego, co należy uważać 
za pewien sukces. Na razie nie udało się architektom uzurpować sobie prawa do przejęcia władzy nad 
inżynierami. Niewątpliwie jest to sukces wszystkich, którzy na to pracowali. Jednak nie możemy zasypy-
wać gruszek w popiele. Za chwilę wybór nowego – starego rządu, a może czytając to wydanie „Inżyniera 
Warmii i Mazur” już mamy wybrany rząd, więc trzeba być czujnym, czy architekci znowu nie zaatakują. 
Czy nowy rząd będzie miał nowe pomysły, czy może będzie chciał odświeżać stare projekty ustaw, tego 
nie wiemy, ale musimy cały czas wykazywać się czujnością i monitorować sprawy legislacyjne, tak, by 
dbać o interesy naszych członków, ktokolwiek by nie rządził. Nie możemy dopuścić do tworzenia kiep-
skich i mizernych ustaw, czy rozporządzeń będących podstawą naszej pracy. A każdy, kto twierdzi lub 
uważa inaczej, że te działania są niepotrzebne to niech się...

Jarosław Kukliński,  
członek Rady Krajowej PIIB,  

zastępca przewodniczącego W-MOIIB
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 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

p.o. Lilianna Majewska-Farjan

Grzegorz Danilewicz, Jan Gruszewski, Marek 
Kowalczyk, Dariusz Stecki, Waldemar Tomczuk, 
Dariusz Urbański i Jadwiga Żbikowska – Rzecznicy

 Q Delegaci na Zjazdy Krajowe

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

Świąt Bożego Narodzenia  
spokojnych, kojących,  pełnych radości i miłości.

A w nowym 2020 roku  
wszystkich dni pięknych i szczęśliwych

życzy 
 

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz Rada Programowa i redakcja „Inżyniera Warmii i Mazur”



w izbie Inżynier Warmii i Mazur4

Piknik rodzinny Warmińsko-Mazurskiej OIIB połączony z Dniem Budowlanych

Jak dorosnę będę inżynierem
Środowisko inżynierów budownictwa powinno i chce się integrować. Tego typu spotkania są zasadne i stanowią 

doskonałe miejsce do rozmów i lepszego poznawania się. Bardzo się cieszymy, że „izba” dba też o rodziny 
członków. Wyobrażamy sobie jakiego wkładu pracy wymagało przygotowanie dzisiejszego pikniku. Dzię-
kujemy organizatorom.

Tak sobotnią im-
prezę, pierwszy na 
tak szeroką skalę, pik-
nik rodzinny W-MOIIB 
oceniają uczestniczą-

cy w nim członkowie. 21 
września w Parku Roz-
rywki Aktywnej „Bartbo” 
w Butrynach uczestni-

czyło blisko 600 osób. 
Wszystko 

dopięte na ostatni guzik, uczestników tłum, hu-
morów nie był w stanie popsuć nawet padający 
lekko deszcz. Od południa rozległy plac, przygo-
towany specjalnie na życzenie Izby, zapełniali inży-
nierowie z rodzinami. Podczas sprawnej rejestracji 
były drobne prezenty, szczególnie dzieci nie kryły 
zadowolenia z nich. Później każdy mógł wybrać 
atrakcje według swego gustu. Kiedy już wszyscy 
lekko ochłonęli po tzw. pierwszym wrażeniu od-
była się krótka część oficjalna. Bardzo serdecznie 
wszystkich powitał Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady W-MOIIB, zaczynając od gości.

– Wasza obecność jest dowodem na to, 
że zależy wam na nas, że chcecie nas wspie-
rać i doceniacie nasz codzienny trud – mó-
wił szef Izby.

A z gronem inżynierskim czas spędza-
li m.in.: Wojciech Stefan Maksymowicz 

– Wiceminister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Lidia Staroń – senator 
RP, prywatnie inżynier budowni-
ctwa, Iwona Arent i Paweł Papke – 
posłowie na Sejm RP oraz Michał 
Wypij – doradca w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Ale najważniejszy-
mi gośćmi byli w tym dniu oczy-

wiście inżynierowie – członkowie 
warmińsko-mazurskiego sa-

morządu zawodowego wraz 
z rodzinami. Gdy pod sceną 
już ustawił się tłum słucha-
jących głos zabrał Mariusz 
Dobrzeniecki.

– Dzisiejszy piknik to wspaniała okazja do spot-
kania w gronie samorządu i naszych wspaniałych 
gości, naszych rodzin i dzieci – mówił. – Zgodnie 
z przyjętym od lat zwyczajem Dzień Budowlanych 
jest szczególną okazją, żeby podziękować inży-
nierom i technikom za całoroczny trud, za wkład 
pracy, za dbanie o to, by samorząd inżynierów ko-
jarzył się z zaufaniem. Ta piękna tradycja stanowi 
ważny element życia naszego środowiska i naszej 
tożsamości. Koleżanki i koledzy, mamy prawo być 
dumni z roli i miejsca, jakie przypadło nam pełnić 
w życiu regionu i kraju. Gdzie się nie obejrzymy 
widać budowy dróg, mostów, wiaduktów, budyn-
ków wszelkiego rodzaju, sieci – to my, inżynierowie 
budownictwa, to ślady naszej obecności. Wybie-
rając zawód inżyniera budownictwa podjęliśmy 
się ogromnej odpowiedzialności za życie, zdrowie 
i mienie społeczeństwa. Każdy człowiek wchodząc 
dziś do kina, szpitala, szkoły, czy do domu nie za-
stanawia się nad tym, czy tam jest bezpiecznie. 
Bezpieczeństwo to właśnie nasza rola, rola powie-
rzona zawodowi zaufania publicznego.

Na zakończenie, zapraszając wszystkich do do-
brej zabawy, przewodniczący życzył pracującym 
w zawodzie cierpliwości i wytrwałości, porównu-
jąc ją ze służbą dla społeczeństwa, która zmienia 
budowlaną rzeczywistość na lepszą.

To ważne i potrzebne słowa, ale w dniu pikni-
ku każdy starał się na trochę zapomnieć o pracy. 
Dorośli spacerowali, witali coraz to kolejnych zna-
jomych, zerkając na swoje pociechy. Niemal pół 
placu przeznaczone było na zabawy dla dzieci, 
głównie to uwielbiane przez malusińskich „dmu-
chawce” w najprzeróżniejszych wydaniach. Była 
i trampolina, i miejsce do malowania twarzy, i ką-
cik z akcesoriami do zabawy – zakręcić kółkiem 
hula-hop próbowali nawet dorośli (uśmiech). Przed 
foto-budką ustawiła się spora kolejka, podobnie 
jak do spróbowania jazdy na segway`ach. Inni 
chętni sprawdzali swoją koordynację wsiadając 
na trójkołowy rower z krzywą kierownicą – oj nie 

 | Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący 
Rady W-MOIIB, powitał serdecznie gości tym 
samym oficjalnie rozpoczął pierwszy Piknik 
Rodzinny W-MOIIB
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było to proste a śmiechu przy tym było co nie-
miara. W dmuchanym basenie z piłkarzykami 
rozgrywały się mecze, przykład dobrej zabawy 
dali nawet przedstawiciele Rady Izby. Przed sce-
ną prowadzący co chwila kompletował druży-
ny rywalizujące w różnych dyscyplinach. Było 
przeciąganie liny, wyścigi na „udawanej” suchej 
tratwie albo plastikowych skrzynkach. Nie było 
przegranych, bo wszyscy otrzymywali upominki.

Przechadzając się pomiędzy dobrze bawiącymi 
się ludźmi dało się zauważyć spotkania po latach, 
przypominanie sobie „skąd my się znamy” i przy-
noszące ulgę pamięci – ufff... no tak, ale to już 
dziesięć lat temu. Radości i uściski, chwalenie się 
rodzinami. Jak więc członkowie oceniają inicjaty-
wę Izby, organizację pikniku, na który zaproszenie 
otrzymał każdy z ponad czterech tysięcy członków?

Paweł Ciecierski ma uprawnienia wykonawcze 
konstrukcyjno-budowlane odpowiada jako pierw-
szy „wyrwany do tablicy”:

– Pierwszy raz korzystam z zaproszenia Izby, ja-
koś do tej pory mi się nie udawało. Wspaniała im-
preza. Przyjechaliśmy, żeby się integrować, poznać 
ludzi, porozmawiać. Cieszymy się, że pracownicy 
izby dbają o nasze rodziny. Wyobrażamy sobie, jaki 
wkład pracy trzeba było włożyć w przygotowanie 
tego pikniku. Nie żałujemy soboty, ani że skorzy-
staliśmy z zaproszenia.

Nawiązując natomiast do pracy, pan Paweł za-
uważa, że problemem są braki projektowe.

– Jestem wykonawcą, często otrzymuję projekty 
niekompletne i to utrudnia mi pracę.

Dłużej porozmawiać się nie da, przecież dzieci 
przyjechały się bawić. Syn jest dumny, że tata jest 
inżynierem, lubi razem z nim jeździć na budowy 
i je oglądać, ale teraz gdzieś tam gonił.

Kolejni nasi rozmówcy to inżynierskie małżeń-
stwo: Anna i Seweryn Machnik. Ona uprawnienia 
projektowe on – konstrukcyjno-budowlane pro-
jektowe i wykonawcze.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, już na „dzień 
dobry” dostaliśmy prezenty – mówią śmiejąc się. – 
Przyjechaliśmy z nadzieją, że spotkamy się ze znajo-
mymi z branży, może jeszcze z czasów studenckich. 
Organizacja tego typu uroczystości jest dobrym 
pomysłem, chętnie uczestniczymy i w przyszłości 
też chcieliby brać udział.

 | Paweł Ciecierski z rodziną

 | Anna i Seweryn Machnik z dziećmi
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Pani Anna pracuje w urzędzie „przy pozwole-
niach na budowę”:

– Powinno się wprowadzić jednolitą interpreta-
cję przepisów – zauważa. – Brakuje nam spotkań, 
może też z Izbą, chodzi o to, abyśmy czytali przepisy 
jednakowo. Zbyt często zmienia się prawo, to też 
nie zawsze jest zasadne i utrudnia pracę. Ale dziś... 
dziś się bawimy.

Tomasz Sidor – uprawnienia pełne konstrukcyj-
no-budowlane i ograniczone do projektowania, 
mówi bez wahania:

– Tak, wspaniały pomysł na miłe spędzenie czasu 
wspólnie z rodziną.

– To ja męża namówiłam, aby skorzystać z po-
mysłu na integrację – uzupełnia żona.

A córki śpieszą się na trampolinę i po watę cu-
krową. Pan Tomasz w tej chwili prowadzi remont 
kościoła w Barczewie.

O ocenę izbowej inicjatywy poprosiliśmy również 
Marka Aleksiejczuka – Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z Lidzbarka Warmińskiego, 
członka Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB:

– Dla środowiska inżynierskiego potrzebna jest 
nie tylko praca, ale i integracja. Takie imprezy po-
trzebne są, żeby zostawić codzienność, a z ludźmi, 
z którymi spotykamy się na budowach, dziś rozma-
wiać prywatnie, poznać ich rodziny i dzieci. Bardzo 
ciekawa inicjatywa, godna polecenia.

Opinię taty potwierdza córka. Pani Małgorzata 
ma uprawnienia wykonawcze drogowe:

– Super inicjatywa, bez zastanowienia zdecydo-
wałam się wziąć niej udział. Co nam przeszkadza 
w pracy? Czasem bzdurne przepisy, niedopraco-
wane prawo, ale ogólnie nie jest źle.

Z tym optymizmem wracamy na plac zabaw. Pół 
dnia aktywnej rozrywki nie byłoby możliwe bez 
czegoś dla ciała, stąd też miała co robić i kuch-
nia. Po wysiłku fizycznym apetyty dopisywały. 
Ostatnie, już mocno popołudniowe, godziny w Bu-
trynach umilił zespół szantowy „Wodny patrol” 
z Olsztyna. Przy tych przebojach nie dało się stać 
w miejscu, jedni tylko tupali nogą a spora grupka 
najodważniejszych urządziła tańce na trawie. Cóż... 
było wspaniale, chciałoby się więc powiedzieć, 
impreza godna kontynuowania, a więc... do zo-
baczenia za rok(?)

Barbara Klem  
Fot. Tomasz M. Wróblewski,  

www.akrobata.com

 | Tomasz Sidor z żoną i córkami

 | Marek Aleksiejczuk z córką Małgorzatą
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V Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

Inżynierom wiatr w żagle
Załoga z Pomorskiej OIIB okazała się najlepsza w żeglowaniu po jeziorze. Gospodarze zajęli drugie na podium, a z brązem wyje-
chali inżynierowie z Izby Śląskiej. 7 września odbyła się już V edycja Regat Żeglarskich naszego samorządu zawodowego.

Oficjalnie regaty na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Ol-
sztynie otworzył Mariusz Dobrzeniecki, przewod-
niczący Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, przy 
udziale członków Rady W-MOIIB. Razem z Piotrem 
Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna – repre-
zentującym Patrona Honorowego Regat przywitali 
gości. Życzyli wszystkim miłych chwil spędzonych 
w Olsztynie a członkom rywalizujących załóg – po-
myślnych wiatrów oraz standardowej – jak na im-
prezę przystało – stopy wody pod kilem.

W zawodach wystartowało jedenaście trzyoso-
bowych załóg w klasie Omega standard, repre-
zentujących Okręgowe Izby: Śląską, Dolnośląską, 

Podkarpacką, Wielkopolską, Małopolską, Pomorską, 
Mazowiecką, Podlaską, Łódzką, Lubelską i Warmiń-
sko-Mazurską. Miło nam, że koleżeńskie spotkanie 
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele tulu 
Izb Okręgowych.

Po przeprowadzeniu losowania numerów star-
towych i łodzi, wszyscy otrzymali okolicznościowe 
koszulki i żeglarskie czapeczki z logo regat. Rywa-
lizację załóg obserwowaliśmy z kei, mogąc stąd 
jednocześnie podziwiać nowoczesne zagospoda-
rowanie linii brzegowej jeziora Ukiel. Po zaciętych 
bojach, które zakończyły się ok. godz. 17 wyłonili się 
zwycięscy. Zwyciężyły następujące załogi: I miejsce 

– Pomorska OIIB, II miejsce – Warmińsko-Mazurska 
OIIB i III miejsce – Śląska OIIB.

Następnie odbyło się – oczywiście – wręczenie 
nagród i upominków, laureatom osobiście gra-
tulował Mariusz Dobrzeniecki i sędzia regat. Nie 
zabrakło również wymiany podziękowań za miło 
spędzony czas i życzeń kontynuacji propagowania 
sportów wodnych wśród grona inżynierskiego. Re-
gaty zakończyło spotkanie integracyjne. Czas umilał 
zespół muzyczny, który – jak przystało na charak-
ter zawodów – zaprezentował repertuar żeglarski.

Grzegorz Karpa  
Fot. Tomasz Wróblewski

 | Gratulujemy najlepszym, a wszystkim dziękujemy za wspaniałą rywalizację i zabawę, do zobaczenia za rok

I miejsce zajęła reprezentacja Pomorskiej OIIB

II miejsce – Warmińsko-Mazurska OIIB

III miejsce – Śląska OIIB
Bardzo dziękujemy  żeglarzom i gościom 

za udział w regatach  i stworzenie 

przyjacielskiej atmosfery spotkania

I miejsce zajęła reprezentacja  
Pomorskiej OIIB

II miejsce  
– Warmińsko-Mazurska OIIB

III miejsce – Śląska OIIB,  
na zdjęciu z organizatorami
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Spotkania integracyjne inżynierów Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Wypoczywamy  
wspólnie i aktywnie

Żeglujemy, pływamy kajakami, strzelamy, gramy w różne gry. Poznajemy i podziwiamy. No i odpoczywamy. Odpoczywamy 
aktywnie w koleżeńskim inżynierskim gronie, co integruje nasze środowisko.

Poniżej pamiątkowe zdjęcia ze wspólnie spędzonego wolnego czasu w ostat-
nim półroczu. Szerzej omówimy wycieczkę członków W-MOIIB do Berlina.

Do stolicy Niemiec pojechaliśmy na trzy dni, od 9 maja. W drodze do miej-
sca docelowego zajechaliśmy do Świebodzina, gdzie znajduje się Pomnik 
Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to żelbetowa rzeźba wzniesiona w 2010 r. 
Sama statua jest najwyższą na świecie 33 m i waży ponad 440 t. Potem był 

już Berlin. Zaczęliśmy od pomnika Pomordowanych Żydów Europy, upamięt-
niającego zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Pomnik wybudowa-
no na powierzchni 19 tys. m² i składa się z 2.711 betonowych bloków-steli, 
ustawionych w równoległych szeregach z niewielkim odchyleniem od pionu. 
Najwyższe mają 4,7 m wysokości. Między nimi są przejścia o szerokości 95 cm. 
Całość okala 41 drzew.

 | I kolejny, prawie jesienny, XII spływ kajakowy – 13-14 września rzeką Krutyń 
na trasie Ukta-Iznota

 | XI spływ kajakowy W-MOIIB odbył się na początku lipca, na malowniczo 
położonym odcinku Łyny pomiędzy Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim

 | Od 20 do 23 czerwca trwało koleżeńskie spotkanie na łonie natury, żeglowanie 
wchodzi nam w krew (uśmiech)

 | 28 września rajd rowerowy szlakiem Łyny zrealizowaliśmy z przesympatyczną 
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Olsztyna. 
Po drodze oglądaliśmy ciekawe obiekty historyczne. Po 12 km na rowerach, 
spotkanie kontynuowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym Janusza Kojrysa
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Kolejnym punktem zwiedzania była Brama Brandenburska, wybudowana 
w stylu wczesnoklasycystycznym z piaskowca łabskiego i piaskowca z okolic 
Lwówka Śląskiego. Ma ona 26 m wysokości, 65,5 m szerokości i 11 m głębo-
kości. Po obu stronach znajduje się po sześć 15-metrowych kolumn w stylu 
doryckim z jońskim rowkowaniem. Bazy kolumn mają średnice 1,75 m. Attyka 
i filary dzielące przejazdy są pokryte reliefami, które przedstawiają m.in. czyny 
Herkulesa. W obu przybudówkach stoją wielkie posągi przedstawiające Marsa, 
chowającego miecz do pochwy i boginię Minerwę z lancą.

Na Potsdamer Platz (dzielnica Mitte) zwiedziliśmy Berlińską Wieżę Telewizyj-
ną. Wieża została wybudowana w latach 1965-1969. Ma 368 m i jest najwyż-
szym budynkiem w Niemczech oraz czwartym co do wielkości wolnostojącym 
obiektem w Europie. Oprócz swojej głównej funkcji, jako miejsca lokalizacji 
kilku nadajników stacji radiowych i telewizyjnych, służy jako wieża widokowa 
z piętrem widokowym, barem na wysokości 203 m i restauracją obrotową 
(obrót o 360 stopni trwa 30min.). Następnie na Alexanderplatz obejrzeliśmy 
Zegar Światowy Urania wybudowany w 1969 r. Jego główną część stanowi 
dwudziestoczterobok, który obraca się na słupie. Każda ze stron tego wielo-
boku odpowiada jednej z 24 stref czasowych świata. Powyżej i poniżej ozna-
czeń godzin, na aluminiowej obudowie, widnieją nazwy miast, znajdujących się 
w odpowiednich strefach czasowych. Ponad zegarem góruje model naszego 
układu słonecznego. Jego planety okrążają słońce po swoich metalowych or-
bitach raz na minutę. Powierzchnia przebudowanego „socjalistycznego” placu 
była ponad cztery razy większa niż przed wojną (80.000 m² wobec 18.000 m²).

Kolejnym ciekawy punktem wycieczki był zegar wodny odmierzający czas, 
znajdujący w centrum handlowym Europa-Center. Jego działanie opiera się 
o regularny i stały wypływ wody ze zbiornika. Kontrola dokładności wypływu 
jest dość trudna, dlatego zegary wodne nigdy nie osiągnęły dużej precyzji. 
Były jednak jednymi z pierwszych sposobów pomiaru upływu czasu, które nie 
były zależne od obserwacji astronomicznych. Jeden z najstarszych zegarów 
tego typu został znaleziony w grobowcu faraona Amenhotepa I, co świadczy, 
że on używany od ok. 1500 r. p.n.e.

Wieczorem zwiedziliśmy Reichstag, siedzibę federalnego parlamentu. 
Oryginalna kopuła Reichstagu spłonęła w czasie pożaru w 1933 r., kiedy Hit-
ler przejął władzę w Niemczech. Nowa 23-metrowa kopuła jest całkowicie 
współczesna, wykonana ze szkła i stali. Na szczycie kopuły znajduje się punkt 
widokowy, do którego prowadzą spiralne rampy o długości 230 m i stałym 
kącie nachylenia 8 stopni. Obiegają one lustrzanie odwróconą iglicę, która 
kieruje światło słoneczne do położonej poniżej sali plenarnej.

Kolejnego dnia spacerowaliśmy po miejscach ciekawych pod względem 
technicznym i architektonicznym. Ciekawostką był dach Sonny Center, kom-
pleksu budynków z 2000 r. Jego konstrukcja jest podparta na otaczających 
plac budynkach.

Wszyscy w dobrych humorach wrócili do domu. Padły pytania, kiedy będzie 
następna wycieczka. W imieniu organizatora składam serdeczne podzięko-
wania uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zapraszam do udziału w innych 
spotkaniach integracyjnych.

Dariusz Stecki, przewodniczący Zespołu  
ds. spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB 

opracowała Barbara Klem 
Zdjęcia: archiwum W-MOIIB

 | III Ogólnopolski Turniej Badmintona – 24-25 maja z udziałem zawodników 
W-MOIIB

 | Wycieczka do Berlina była okazją do integracji członków Izby i zwiedzenia 
ciekawych, pod względem technicznych i konstrukcyjnym, obiektów tego miasta

 | 15 września odbył się II Turniej strzelecki W-MOIIB z broni pneumatycznej. 
Strzelaliśmy z pistoletów: Beretta II kaliber 4.46 mm (CO2), Glock 17 kaliber 
4.46 mm (CO2) i karabinu 5,5 mm. Ale się działo...

 | 31 sierpnia zorganizowalismy V Regaty żeglarskie W-MOIIB w klasie Omega o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB
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Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB w okresie maj-październik `2019

Dumni z zawodu
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Warmii i Mazur stale rozszerza grono 
współpracujących z nim instytucji i uczelni. A wszystko w dobrze pojętej promocji, 
autorytecie i interesie zawodu inżyniera.

Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z tego, 
co przedstawiciele W-MOIIB robili w ostatnim pół-
roczu, by zawód inżyniera był postrzegany z sza-
cunkiem i uznaniem.

8 października obradowała Rada W-MOIIB. 
Posiedzenie otworzył Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady. Posiedzenie przebiegało zgod-
nie z przyjętym porządkiem obrad. Rada przyjęła 
protokół z poprzedniego posiedzenia, zapoznała 
się z informacjami z przebiegu posiedzenia Prezy-
dium Rady W-MOIIB, które odbyło się 28 sierpnia 
i z posiedzenia Krajowej Rady PIIB z 04 września. 

Omówiono realizację budżetu W-MOIIB na rok 2019 
według stanu na koniec sierpnia br. Podjęto temat 
realizacji szkoleń w trzech kwartałach tego roku, 
spotkań W-MOIIB i prac Komisji i Zespołów. Rada 
podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
przyznawania zapomóg losowych na wypadek 
śmierci członka W-MOIIB lub śmierci współmał-
żonka członka W-MOIIB.

1 października w Auli Centrum Konferencyj-
nego UWM w Kortowie odbyła się inauguracja 
roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim. Naszą Izbę reprezentował 
na uroczystości Mariusz Dobrzeniecki.

27-28 września w malowniczo położonym Hotelu 
Omega w Olsztynie odbyło się szkolenie członków 
Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Ma-
zowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB oraz rad-
ców prawnych i osób obsługujących prace w ww. 
organach.

27 września w Auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu odbyła się inauguracja Roku 
Akademickiego 2019-2020. Warmińsko-Mazurską 
OIIB reprezentował Janusz Nowak, zastępca prze-
wodniczącego Rady W-MOIIB. Nasz samorząd 
nagrodził najlepszych absolwentów kierunku bu-
downictwo. Nagrody otrzymali inż. Marta Biegaj 
i inż. Igor Ziorkowski.

5 września Instytut Budownictwa Wydziału 
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obchodził 
jubileusz 50-lecia istnienia kierunku budownictwo. 
Warmińsko-Mazurską OIIB reprezentował Mariusz 
Dobrzeniecki. Wręczono Srebrne Odznaki Hono-
rowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które 
na wniosek Okręgowej Rady W-MOIIB, Krajowa 
Rada PIIB uchwałą nr 12/R/19 przyznała za pra-
cę na rzecz PIIB: dr. hab. inż. Robertowi Wójci-
kowi, prof. UWM i dr. hab. inż. Markowi Ciakowi, 
prof. UWM. Wręczył je Mariusz Dobrzeniecki.

5 lipca obradowała Rada W-MOIIB. Posiedze-
nie otworzył Mariusz Dobrzeniecki. Rada omówiła 

przebieg Zjazdu Krajowego PIIB i wiosenną sesję 
egzaminacyjną w Izbie. Wysłuchała relacji ze spot-
kań W-MOIIB, prac Komisji i Zespołów i realizacji 
budżetu W-MOIIB na rok 2019 według stanu na ko-
niec maja br. Podjęto uchwałę w sprawie nowelizacji 
budżetu W-MOIIB na 2019 r. i uchwałę w sprawie 
przyznania Odznak Honorowych PIIB,

24 czerwca w sali konferencyjnej Hotelu Ome-
ga w Olsztynie, przy udziale wielu szanownych 
gości, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXIII sesja 
egzaminacyjna w W-MOIIB trwała od 17 do 30 
maja. Do egzaminów w ośmiu specjalnościach 
przystąpiło 148 osób, z czego 112 osób uzyskało 
wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB na-
dała już 2.762 uprawnień budowlanych. Podczas 
uroczystości, Teresa Siemiątkowska, członkini 
Komisji ds. etyki Krajowej Rady PIIB przybliży-
ła, szczególnie świeżo upieczonym inżynierom, 
tematykę etyki zawodowej. Jedenaście osób, 
które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na eg-
zaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy i iz-
bowe upominki.

opracowała Barbara Klem 
Zdjęcia: archiwum W-MOIIB

 | Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy w szeregi W-MOIIB

 | W-MOIIB kontynuuje spotkania z członkami 
w terenie. 27 maja zorganizowaliśmy rozmowy 
w Iławie, a 31 maja w Piszu

 | Mar iusz  Dobrzen ieck i ,  p r zewodn i c zący 
Rady W-MOIIB reprezentował samorząd na 
uroczystym jubileuszu 50-lecia istnienia kierunku 
budownictwo na UW-M. Po wystąpieniu wręczył 
okolicznościowy pamiątkowy prezent

 | Lipcowe obrady Rady W-MOIIB
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18 października Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady W-MOIIB był gościem programu 
Telewizji Republika pt. „Rozmowa ściśle jawna”. 
W całości „Cała prawda o blokach z wielkiej płyty” 
do posłuchania na youtube.

1 października na wPrawo.pl Mariusz Dobrze-
niecki i Jarosław Kukliński bronili inżynierów bu-
downictwa w rozmowie pt. „Architekci vs. inżynie-
rowie budownictwa. Architekci chcą połknąć cały 
tort! Co na to minister budownictwa?”

– Po nowej legislacji proces inicjatywny z inwe-
storem przejęliby od inżynierów architekci. Patrząc 
na to, jak doszło do tego, że pojawiła się ustawa 
o samorządzie zawodowym architektów i oddziel-
na dla inżynierów, którą przygotowuje środowi-
sko architektów, nie rozmawiając z inżynierami, 
to coś jest nie tak. Dzisiaj mamy jedną ustawę 
o samorządach. Jeśli nawet konieczne są nowe, 
to powinniśmy wypracować je razem, architekci 
i inżynierowie budownictwa. Uważamy, że obecna 
sytuacja prawna jest bardzo dobra i zrównoważo-
na, a my nie chcemy nic innego, jak tę równowa-
gę zachować. Tak, jak architekt bez inżyniera nie 
funkcjonuje, tak samo działa to w drugą stronę – 
wyjaśniali obaj panowie.

Zachęcamy do lektury całego materiału.
26 września portal internetowy wswiecie24.pl 

opublikował wywiad z Mariuszem Dobrzenieckim 
i Jarosławem Kuklińskim. Rozmowa dotyczyła sytu-
acji w branży: dlaczego pomimo bumu budowlanego 
firmy bankrutują? I czy kompetencje budowlańcom 
chcą zabrać architekci?

– Duże firmy, które pracują w sektorze prawa 
zamówień publicznych, realizują cały czas nierzad-
ko zakontraktowane i długoterminowe roboty jesz-
cze z 2017 r. Wtedy, jak mówimy, brało się dołem. 
A więc realizowane są te kontrakty dzisiaj nadal, 
ale zmieniła się rzeczywistość. Nastąpił wzrost cen 

materiałów budowlanych, czasami nawet o 60 proc. 
Mówimy tu o podstawowych materiałach takich 
jak np. beton czy stal – tłumaczy Mariusz Dobrze-
niecki. – Jeszcze dwa lata temu materiał można 
było dostać od ręki. I jeszcze można było negocjo-
wać cenę. Dzisiaj zamawiając materiał słyszymy, 
że otrzymamy go za dwa, cztery czy sześć tygodni. 
Po drugie, nie ma już miejsca na negocjacje cen.

– Na rynku budowlanym brakuje także wyspe-
cjalizowanych pracowników. To kolejny problem, 
z którym boryka się polskie budownictwo. Wyni-
ka to z kilku czynników. Bardzo istotnym jest to, 
że od wielu lat brakuje w edukacji szkół zawo-
dowych. To błędy wcześniejszych lat, gdzie zo-
stały zaniedbane szkoły zawodowe, branżowe, 
techniczne. Poprzednie władze likwidując szkoły 
zawodowe spowodowały, że o wiele miej specja-
listów trafia na rynek budowlany. To dotyczy wielu 

branż, np. budowlanej, sanitarnej czy elektrycz-
nej – informuje z kolei Jarosław Kukliński. – Takie 
szkoły techniczne były popularne 20, 30 lat temu. 
Wtedy wielu mężczyzn wybierało takie kształcenie 
z braku rąk do pracy. Jest też emigracja specjali-
stów zagranicę.

Inżynierowie poruszyli także problematykę prze-
targów w budownictwie.

25 września na pitu-pitu.pl opublikowany został 
materiał nt. „Najlepsze ustawy załatwia się po ci-
chu… Inżynierowie nakryli architektów na majstro-
waniu przy legislacji? O co poszło? Jak zwykle 
o pieniądze. Do tego wpływy. Na końcu zapewne 
o dobro budownictwa. Taki obraz przynajmniej wyła-
nia się z rozmowy z Mariuszem Dobrzenieckim i Ja-
rosławem Kuklińskim. Ciekawa lektura, polecamy.

24 września Mariusz Dobrzeniecki i jego za-
stępca Jarosław Kukliński wystąpili w programie 

Roberta Wyrostkiewicza „Nocna Wymiana Myśli” 
opublikowanym na portalu wsensie.tv. Temat roz-
mowy brzmiał „Zamiast konkurować, architekci 
powinni współpracować z inżynierami”. W pro-
gramie przedstawiciele Izby rozmawiali z poli-
tykami o problemach legislacyjnych, sugerując, 
że dochodzi w związanych z budownictwem re-
sortach do miękkiego lobbingu ze strony innych 
środowisk, np. architektów, gdzie nie zawsze 
dobro inwestora i samego budownictwa brane 
jest pod uwagę.

11 września Mariusz Dobrzeniecki wystąpił 
w Polskim Radio 24. Rozmowa dotyczyła głównie 
bezpieczeństwa budynków wzniesionych z wiel-
kiej płyty.

– Wielka płyta miała być projektowana na 50 lat. 
Te lata minęły i dotychczas nic się nie wydarzyło. 
Inżynierowie budownictwa są szkoleni do tego, aby 
to weryfikować, są też kontrole, które odbywają się 
co 5 lat. To, co robimy w Polsce to monitorowanie, 
czy nie występuje zagrożenie – powiedział Mariusz 
Dobrzeniecki. W programie poruszono też problem 
braku pracowników w sektorze. W budownictwie 
wg szacunków brakuje nawet 100 tys. osób. 

Warmińsko-Mazurska OIIB pracuje na rzecz członków polskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

O nas w mediach
Inżynierowie i technicy wszystkich branż łączcie się! Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
aktywnie działa w celu obrony interesów wszystkich inżynierów, członków Polskiej IIB. Nie pozostaje przy tym bezczynna. 
Działa. Poniżej mały „wycinek” z tego co się działo w dwóch tylko, ostatnich miesiącach, poprzedzających wydanie gazety.

O tych wszystkich działaniach w pełnych tekstach dowiecie się Państwo ze strony internetowej W-MOIIB w Aktualnościach – News. Prosi-
my śledzić stronę internetową, jak też nasz profil na Facebooku. Umieszczamy tam na bieżąco wszelkie informacje o zmianach w przepisach, 
ale przede wszystkim o naszych inicjatywach.                                                                                                                              opracowała BarBara Klem

 | Jarosław Kukliński, wiceprzewodniczący Rady 
W-MOIIB i Mariusz Dobrzeniecki w redakcji 
portalu wsensie.tv

 | Lidia Staroń – senator RP i Mariusz Dobrzeniecki 
udzielają wywiadu na temat rangi zawodu 
inżyniera, jako zawodu zaufania publicznego

 | Przedstawiciele Izby aktywnie działają w obronie 
interesów wszystkich inżynierów budownictwa

 | Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady 
W-MOIIB gościem Telewizji Republika
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Przydatne informacje nt. członkostwa i bezpłatnych dla członków usług internetowych

Członkowie W-MOIIB
1. INFORMACJE Z DZIAŁU CZŁONKOWSKIEGO

Od 1 lipca 2013r. wydajemy zaświadczenia elektroniczne. 
Wszystkie informacje dotyczące numeru członkowskiego oraz ważności posiadanego zaświadczenia można 
uzyskać w Internecie na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
www.piib.org.pl

WYSZUKIWANIE CZŁONKÓW W-MOIIB
Prosimy wpisywać tylko imię i nazwisko lub sam numer członkowski, członkowie W-MOIIB mogą, korzystając 
z wyszukiwarki, pobrać druki wpłat oraz zaświadczenie elektroniczne w formacie pdf (do pobrania 
zaświadczenia wymagane jest aktywne konto w portalu PIIB).

2. INFORMACJE Z DZIAŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Login nr WAM/…../…./……, hasło, jeżeli zapomniałeś, odzyskaj dostęp wg procedury Nie pamiętasz hasła?

QQ  Zajęcia doskonalenia zawodowego W-MOIIB 
QQ  Na stronie W-MOIIB znajduje się zakładka Szkolenia a w niej m.in. harmonogram organizowanych zajęć, 
zawierający informacje dotyczące daty, tematu, programu zajęć, wykładowcy oraz liczby wolnych miejsc.

QQ  Na stronie W-MOIIB znajduje się również zakładka Materiały szkoleniowe. Zawiera ona materiały 
związane z organizowanymi zajęciami doskonalenia zawodowego przeprowadzonymi w siedzibie 
W-MOIIB w Olsztynie oraz w Biurach Terenowych w Elblągu i Ełku.

QQ  Czasopisma – „Inżynier Warmii i Mazur” 
QQ  Członkowie W-MOIIB w ramach opłaconej składki członkowskiej otrzymują bezpłatnie regionalne 
czasopismo „Inżynier Warmii i Mazur” w wersji papierowej – w przypadku zagubienia wersji papierowej, 
na stronie internetowej W-MOIIB w zakładce Nasze czasopisma dostępne są wersje pdf

www.wam.piib.org.pl/nasze-publikacje/

3. SERWIS INTERNETOWY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Jest dostępny po zalogowaniu się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Login nr WAM/…../…./……, hasło, jeżeli zapomniałeś, odzyskaj dostęp wg procedury Nie pamiętasz 
hasła? 

Członkowie W-MOIIB znajdą tu m.in.: 
QQ szkolenia w systemie e-learningowym,
QQ Bibliotekę norm PKN,
QQ Serwis BISTYP (cennik do kosztorysowania), 
QQ Serwis budowlany wydawnictwa Wolters Kluwer, 
QQ Serwis BHP wydawnictwa Wolters Kluwer, 
QQ Prawo ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI (POMOCY) NA TEMAT  
WYMIENIONYCH WYŻEJ PROPOZYCJI – ZADZWOŃ  

89 527-72-02
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QQ SZKOLENIA Wielobranżowe szkolenia stacjonarne prowadzone w Olsztynie, Elblągu, Ełku

QQ SZKOLENIA ONLINE Dostęp do kilkudziesięciu szkoleń po zalogowaniu do strefy

QQ MATERIAŁY SZKOLENIOWE w zamkniętej strefie po zalogowaniu na indywidualne konto

QQ WYCIECZKI Wyjazdy na wycieczki (architektura i konstrukcje) i wyjazdy techniczne (obiekty w realizacji)

QQ BIBLIOTEKI NORM Dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) określonych 
przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna 
oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

QQ SERWIS BUDOWLANY Nowoczesny program online, w którym 
przeczytasz o wszystkich zmianach w prawie budowlanym

QQ SERWIS PRAWNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA

QQ SERWIS BHP

QQ SERWIS BISTYP Cenniki do kosztorysowania

QQ UDZIAŁ W SPOTKANIACH INTEGRACYJNYCH Turnieje kręglowe, wycieczki rowerowe, 
spływy kajakowe, regaty żeglarskie, turnieje brydżowe, zawody strzeleckie i inne

QQ ORGANIZOWANE SPOTKANIA AKTYWIZACYJNE w powiatach z udziałem organów 
administracji architektoniczno-budowlanej w celu zawiązywania więzi interpersonalnych

QQ PRENUMERATA WYDAWNICTW TECHNICZNYCH „Inżynierii i Budownictwa”, 
„Przeglądu Budowlanego”, „Gazu, Wody i Techniki Sanitarnej”, „Ciepłownictwa, 
Ogrzewnictwa, Wentylacji”, „Biuletynu INPE”, „Drogownictwa”, „Materiałów Budowlanych”, 
„Wiadomości Projektanta Budownictwa”, „Wiadomości Elektrotechnika”

QQ CZASOPISMO REGIONALNE Inżynier Warmii i Mazur – w wersji papierowej i elektronicznej

QQ CZASOPISMO O ZASIĘGU KRAJOWYM Inżynier Budownictwa – w wersji papierowej i elektronicznej

QQ POMOC MATERIALNĄ W trudnych przypadkach losowych

QQ ZAPOMOGI FINANSOWE Na wypadek śmierci Członka lub małżonka

QQ ZNIŻKOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

QQ OBSŁUGĘ PRAWNĄ bezpłatną w zakresie wykonywanych samodzielnych funkcji w budownictwie

PONADTO CZŁONKOWIE W-MOIIB:

QQ są nagradzani za działalność na rzecz samorządu Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi 
PIIB oraz na wniosek samorządu nadawane są im odznaczenia resortowe i Państwowe.

BIEŻĄCE INFORMACJE znajdziesz na www.wam.piib.org.pl i FACEBOOK  
Potrzebujesz informacji na temat wymienionych wyżej propozycji zadzwoń  

(89) 527-72-02

Warmińsko-Mazurska
Okręgowa Izba Inzynierów Budownictwa

swoim członkom oferuje:
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MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB

I JAROSŁAW KUKLIŃSKI, 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

W-MOIIB 
SĄ CZŁONKAMI KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ 

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Na posiedzeniu we wrześniu 2018 r. Krajowa 

Rada PIIB powołała Komisje, które w V kadencji 
swoimi działaniami będą wspierać działalność Kra-
jowej Rady PIIB:

 R Komisję Medalu Honorowego – przewodniczący 
Franciszek Buszka (ŚLK),

 R Komisję współpracy z zagranicą – Zygmunt Mey-
er (ZAP),

 R Komisję Prawno-Regulaminową – przewodni-
czący Andrzej Falkowski (PDL),

 R Komisję wnioskową – przewodniczący Piotr Kor-
czak (POM),

 R Komisję ds. etyki – przewodniczący Gilbert Oku-
licz-Kozaryn (PDL),

 R Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi – przewodniczący Zyg-
munt Rawicki (MAP),

 R Komisję ds. współpracy z samorządami zawo-
dów zaufania publicznego – Mieczysław Grodz-
ki (MAZ),

 R Komisję ustawicznego doskonalenia zawodowe-
go – przewodniczący Adam Rak (OPL),

 R Komisję ds. komunikacji społecznej – przewod-
niczący Andrzej Pawłowski (DOŚ).

MARIAN ZDUNEK – PRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PIIB

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Krajo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa działa na mocy 
art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 34 ustawy z 15 grudnia 
2000 r. o samorządach. zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa. Działalność KSD 
prowadzona jest w oparciu o zasady określone 
w paragrafie 14 Statutu samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa oraz w regulaminie KSD 
PIIB, dokumentów poprawionych i uzupełnionych 

przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB, który 
odbył się 20 sierpnia 2015 r. Krajowy Sąd Dyscy-
plinarny pracuje w nowo wybranym 17-osobo-
wym składzie, reprezentującym prawie wszystkie 
izby okręgowe.

RADOSŁAW BUCZEK, 
KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powołała stałe 
merytoryczne zespoły robocze: zespół do spraw 
regulaminu postępowania w sprawach nadawania 
uprawnień budowlanych oraz aktualizacji przepi-
sów i norm obowiązujących podczas egzaminów na 
uprawnienia budowlane, zespół do spraw rzeczo-
znawstwa budowlanego, zespół do spraw opinio-
wania wniosków o uznanie kwalifikacji zdobytych 
poza granicami kraju.

ANDRZEJ STASIOROWSKI 
KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA 

KRAJOWEJ RADY PIIB

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 spotkała się raz, w czerwcu, przed zjaz-
dem krajowym, jeszcze w siedzibie przy ul. Mazo-
wieckiej w Warszawie. Przedmiotem posiedzenia 
było opiniowanie wniosków zgłoszonych na zjaz-
dach okręgowych. Poza tym komisja pracuje cały 
czas bez spotykania się, przekazując informacje 
pocztą elektroniczną. Komisja opiniowała: projekt 
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw; projekt rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego; projekt ustawy o inwesty-
cjach w zakresie budowy portów zewnętrznych; 
projekt rozporządzenia w sprawie finansowe-
go wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych 
na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 

schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymcza-
sowych pomieszczeń oraz projekt ustawy o wza-
jemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem 
wprowadzonych do obrotu w innym państwie 
członkowskim.

ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI 
KOMISJA WNIOSKOWA 
KRAJOWEJ RADY PIIB

Komisja powołana uchwałą nr 16 Krajowej Rady 
PIIB z 5września 2014 r. Komisja ta jest organem 
pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa. Celem jej działania jest 
koordynacja, w okresie między zjazdami, realiza-
cji wniosków zjazdowych przez właściwe organy 
Krajowej Izby.

TERESA SIEMIĄTKOWSKA 
KOMISJA DS. ETYKI KRAJOWEJ RADY PIIB

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. Członkowie Komisji ds. Etyki 
są zapraszani na uroczyste wręczanie uprawnień 
budowlanych, podczas których przekazują infor-
macje na temat etyki zawodowej. Uczestniczyam 
w uroczystym wręczaniu uprawnień budowlanych 
W-MOIIB w Olsztynie 30 czerwca i 7 lipca.

18 października odbyła się konferencja w Sali 
Sejmu Śląskiego w Katowicach na temat „Etyka 
i odpowiedzialność inżyniera budownictwa w pro-
cesie inwestycyjnym”. Poruszane byłe trzy tematy. 
Odpowiedzialność zawodowa i etyczna inżynierów 
budownictwa w świetle prawa administracyjnego. 
Nowe zadania samorządu zawodowego – wykład 
dr hab. Ireny Lipowicz. Oczekiwania dotyczące 
etyki i odpowiedzialności zawodowej względem 
inżyniera budownictwa w postępowaniach admi-
nistracyjnych oraz Etyka i odpowiedzialność inży-
nierów budownictwa w relacjach z pozostałymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach

 | Zjazd Krajowy PIIB, Warszawa 
28-29.06.2019 r.

Fot. PIIB
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MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
SEKRETARZ KOMISJI MEDALU 
HONOROWEGO POLSKIEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty 
uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB zgodnie 
z Regulaminem nadania Medalu Honorowego PIIB 
oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady PIIB 
do podjęcia przez Krajową Radę. 12 grudnia 2018 r.

MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 

DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI 
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO.

Celem działania Komisji jest koordynacja form 
i programów współpracy między Polską Izbą In-
żynierów Budownictwa i innymi samorządami za-
wodów zaufania publicznego, realizowanych przez 
okręgowe izby, a także rozwój tej współpracy na po-
ziomie okręgowym i krajowym. W skład komisji 
wchodzą przedstawiciele wszystkich okręgowych 
izb inżynierów budownictwa.

ANDRZEJ KIERDELEWICZ 
KOMISJA DS. KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ RADY PIIB

Zakres działań Komisji określa Uchwała nr 
21/R/18 Krajowej Rady PIIB i obejmuje m.in.: opra-
cowanie oraz przedstawienie Krajowej Radzie PIIB 

strategii public relations PIIB oraz współpracę 
z okręgowymi izbami w zakresie wspólnych działań 
w tym zakresie, inicjowanie kampanii o charakte-
rze informacyjnym i edukacyjnym, opiniowanie 
materiałów promocyjnych kreujących wizerunek 
PIIB i zawodu inżyniera budownictwa. Zadaniem 
komisji jest również określenie zasad redagowania 
newslettera oraz profilu na Facebooku, opiniowa-
nie wniosków o patronat PIIB dla inicjatyw i konfe-
rencji organizowanych przez podmioty związane 
z branżą budowlaną.

Komisja odbyła jedno posiedzenie w Warszawie 
12 czerwca. Omówiono na nim wnioski z dwóch 
wykonanych przez niezależnych zewnętrznych 
audytorów ocen projektu strategii komunikacji 
społecznej PIIB przygotowanego przez Komisję. 
Omówiono też możliwości wykorzystania no-
woczesnych mediów społecznościowych, m.in. 
Facebook i związane z tym problemy prawne 
i etyczne. 

Poruszono kwestie zapewnienia spójności 
komunikacji wewnętrznej wszystkich Izb okrę-
gowych, w tym korzystanie z możliwości udo-
stępniania i wymiany materiałów, wykorzystania 
telewizji internetowej, przebudowy stron inter-
netowych. Ustalono priorytety podejmowanych 
działań a opracowany projekt strategii komuni-
kacji społecznej miał być przedstawiony do za-
twierdzenia przez Krajową Radę na jej najbliższym 
posiedzeniu tj. 16 października.

PAWEŁ WIŚNIEWSKI 
KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO KRAJOWEJ RADY PIIB

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.

JACEK ZABIELSKI 
ZESPÓŁ DS. BIM KRAJOWEJ RADY PIIB

Uchwała nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej IIB 
z 5 września 2018 r. powołała Zespół ds. BIM. War-
mińsko-Mazurską OIIB reprezentuje dr inż. Ja-
cek Zabielski. Zadaniem zespołu jest opracowanie 
strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM w Polsce, 
miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie 
sposobów realizacji tej strategii. 10 października 
2019 r. w siedzibie PIIB w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Zespołu ds. BIM. Celem spotkania 
było podział zadań dla poszczególnych członków, 
aby w konsekwencji do końca roku można było 
opracować strategię PIIB w zakresie wdrażania 
BIM w Polsce i przedstawić ją do zaopiniowania 
przez Krajową Radę.

opracowała Barbara Klem

i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022
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Mechanizmy degradacji konstrukcji olsztyńskiego zabytkowego wiaduktu kolejowego wzniesionego w 1872 r. – konstrukcja kamienno-
ceglana nad rzeką Łyną

Przywrócić do świetności
W artykule poświęconym omówieniu problematyki rewitalizacji zabytkowego wiaduktu kolejowego w Olsztynie, przedstawio-
no mechanizmy powodujące degradację z punktu widzenia zjawisk fizyki, procesów chemicznych oraz w aspekcie oddziaływań 
czynników zewnętrznych na konstrukcję mostu. Omówiono rys historyczny, charakterystykę konstrukcji wiaduktu oraz zapre-
zentowano stan zachowania obiektu, oparty na autorskiej dokumentacji fotograficznej.

W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezento-
wane mechanizmy fizyczno-chemiczne, które przy-
czyniły się do degradacji, bliskiego sercu obiektu 
liniowego, zwłaszcza mieszkańcom Olsztyna, za-
bytkowego wiaduktu kolejowego.

Ocena stopnia zasolenia
W zaprawach stwierdzono obecność następują-

cych soli: siarczany, azotany oraz śladowo węglany 
wapnia, sodu, potasu, magnezu i żelaza. Opis ruchu 

wilgoci w kapilarno-porowatych materiałach bu-
dowlanych jest jednym z trudniejszych zagadnień, 
które eksploruje fizyka budowli. Trudność polega 
na tym, że materiały te mają mocno rozbudowaną 
strukturę wewnętrzną, jak i powierzchniowo są róż-
ne. Zaadsorbowane na tych powierzchniach cienkie 
warstwy cieczy określają właściwości reologiczne, 
jak i złożoność procesu ruchu wilgoci w materiale. 
W następstwie tych rozważań pory można podzielić 
na: mikropory, mezopory i makropory. W rzeczy-
wistym materiale budowlanym występują wszyst-
kie z wymienionych rodzajów porów, oczywistym 
jest, że w różnej proporcji. Reasumując, w cienkich 
porach można w migracji wydzielić ruch cienkich 
filmów cieczy – wywołanych zarówno gradientami 
grubości samych filmów, jak i ciśnienia rozklinowu-
jącego. Wraz ze wzrostem średnicy porów pojawia 
się najpierw dyfuzja powierzchniowa Volmera, da-
lej dyfuzja knudsenowska, aż po przepływy lepkie 
warstw wilgoci. Wymienione przepływy są klasyfi-
kowane przez tzw. liczbę Knudsena jako stosunek 
średniej drogi swobodnej (s) do średnicy pora (d).

Spływająca po zewnętrznej powierzchni cegla-
no-kamiennej konstrukcji muru wiaduktu tworzy 
film cieczy, z którego część przenikała do struktury 
elementów murowych oraz spoin. W tej sytuacji 
zachodziło zarówno zjawisko lepkiego przepły-
wu po ścianie, jak wnikanie do wnętrza w wyniku 
dyfuzji powierzchniowej i objętościowej oraz ka-
pilarnego podciągania cieczy. Realny porowaty 
materiał budowlany zawiera sąsiadujące ze sobą 
makro- i mikro- kapilary. W pierwszych opisywany 

proces możemy przedstawić za pomocą filtracji, 
zaś w drugich opis ten przyjmuje charakter dyfuzji.

Termodynamiczny aspekt 
zamarzania i rozmarzania H2O

Efekt oddziaływań wilgoci (w różnej postaci 
cząstek i cząsteczek oraz różnych fazach stanu) 
na konstrukcję murową wiaduktu kolejowego wi-
doczny jest w postaci powierzchniowego spękania 
struktury, złuszczenia lica cegły, ubytków elemen-
tów murowych, ubytków w zaprawie, wykwitów, 
zabrudzeń, etc.

Każde ciało może występować w postaci stałej, 
ciekłej i gazowej. Stan gazowy pozwala drobinom 
na utrzymanie wzajemnie dużej odległości między 
nimi. Jest to wynikiem małej wartości sił ich wza-
jemnego oddziaływania. Umożliwia to samodziel-
nych ruch postępowy drobin. Wraz z dostatecznym 
wzrostem gęstości (i odpowiednio niskiej tempe-
raturze) siły wzajemnego oddziaływania między 
drobinami gazu zwiększają się do tego stopnia, 
że niezależność poruszania się zostaje utracona – 
woda z postaci gazowej przechodzi w fazę ciekłą. 
Substancja w tym stanie bardzo łatwo zmienia 
kształt, ale w sposób wyraźny przeciwstawia się 
zmianom objętości. W miarę obniżania tempera-
tury wody intensywność ruchów cieplnych drobin 
znacznie się zmniejsza, zaś zwiększa się jej lepkość. 
W odpowiednio niskiej temperaturze drobiny tracą 
zdolność przemieszczeń, ciecz przechodzi w stan 
stały, w którym ciało przeciwstawia się zmianom 
kształtu. Zmiana stanu skupienia ciała chemicznie 
jednorodnego jakim jest woda przy ustalonym ciś-
nieniu odbywa się w ściśle określonej temperaturze.

Przemiana wody w lód w sieci kapilarnej elemen-
tów murowych oraz spoin konstrukcji wiaduktu ko-
lejowego, była podstawowym mechanizmem ich 
destrukcji. Powstające i rozwijające się kryształy 
lodu zwiększają swą objętość o ok. 9%. Powoduje 
to nacisk na ścianki kapilary, tym samym wywo-
łując w niej naprężenia rozciągające. Wielokrot-
ność tego procesu (cykl zamarzanie – odtajanie, 
szczególnie wiosną) było zasadniczą przyczyną 

zniszczeń powierzchni i części przypowierzchnio-
wej konstrukcji murowej wiaduktu.

Destrukcja wywołana przez wilgoć w omawianej 
konstrukcji murowej wynika z właściwości wody 
jako cieczy polarnej. W niskich temperaturach woda 
przechodzi w lód w coraz wyższych ciśnieniach. 
Wyjaśnienia procesów przemian fazowych doko-
nuje się przez zastosowaniu metod termomecha-
niki ciał wieloskładnikowych oraz przy parcjalnym 
bilansowaniu mas.

Procesy chemiczne – sole
Obecność kationów: Ca+2, Na+, K+, Mg +2, 

Fe+3 oraz anionów: SO4-2, NO3-, Cl-, śladowo 
CO3-2 pozwoliła na stwierdzenie występowania 
w zaprawach następujących związków chemicz-
nych: siarczanów, azotanów, chlorków i śladowo 
węglanu wapnia, sodu, potasu, magnezu, żelaza. 
Sole są związkami, których struktura składa się 
z sieci o wiązaniach jonowych. Bardzo prosto jest 
zinterpretować sieć na przykładzie chlorku sodu. 
Na prostych sieciowych, które są zgodne z kierun-
kami krawędzi komórki sieciowej – występują w ta-
kich samych odległościach jony Na+ i Cl-, między 
którymi działają kulombowskie siły przyciągania. 
Odległości te są identyczne we wszystkich trzech 
kierunkach linii sześcianu. Elementarna komór-
ka to omawiany sześcian, którego naroża i środki 
ścian są obsadzone przez jony Cl-. Na środkach 
krawędzi i w środku komórki znajdują się jony Na+. 
Charakteryzując budowę sieci jonowej podaje się 
liczbę koordynacyjną, tzn. liczbę jednakowych jo-
nów otaczających jon znaku przeciwnego, przyjęty 
jon centralny.

Torowisko – oddziaływania dynamiczne
Drgania wywołane przez poruszające się z dużą 

prędkością pociągi spowodowały w zabytkowym 
obiekcie mostowym powstanie szeregu niekorzyst-
nych dla konstrukcji, drgań i przyspieszeń. Wartość 
amplitudy drgań w paśmie przęsłowym mogły być 

 | Wychylenia z  poziomu płyt  granitowych 
wieńczących elewację wiaduktu oraz liczne 
spękania gzymsu

 | Wykwity solne na murze wiaduktu – fragment 
wątku ceglanego łuku

 | Fragment konstrukcji murowej wiaduktu – wątek 
ceglany łuku
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dość znaczne, zwłaszcza, gdy częstotliwość drgań 
własnych była zbliżona do drgań wywołanych przez 
przejeżdżający z różną prędkością tabor. Stąd w za-
leceniu konserwatorskim znajduje się zapis o ko-
nieczności wykonania tzw. „wanny” o konstrukcji 
żelbetowej, która przejmie parcie z podbudowy 
torowiska. Wywołane w ustroju nośnym przez 
przejeżdżający tabor przemieszczenia pionowe, 
naprężenia i związane z nimi przyspieszenia zmie-
niały się w wyniku szybkiego przyrostu obciążenia 
i reakcji bezwładnościowej (wzbudzenia) następu-
jących po sobie obciążeń o wartość przybliżonej, 
wynikającej z rozstawu wagonów. Następstwem 
zmienności nacisków od kół, które spowodowa-

ne były niedoskonałością toru i samego pojazdu 
szynowego w bardzo łatwy sposób przyczyniały 
się do powstawania dodatkowych obciążeń dyna-
micznych konstrukcji. Sytuacje tego typu powodują 
niebezpiecznie dla konstrukcji zjawisko rezonansu.

W wyniku interakcji oddziaływań zewnętrznych 
(drgań) oraz cyklicznego procesu fizycznego krzep-
nięcia i odtajania wody – nastąpiły wychylenia 
z płaszczyzny poziomej płyt granitowych wień-
czących wiadukt. Spowodowało to rozszczelnienie 
w spoinach między płytami i spękania płyt. Umożli-
wiło to wodzie migrację pod płyty z jednoczesnym 
zalewaniem fryzu arkadowego.

Zalecenia naprawcze wskazane 
przez konserwatora

Zalecenia konserwatorskie ustalone przez eks-
percki zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja 
Koss były następujące:

 Q W kwestii elewacji
 R oczyszczenie elewacji kamienno-ceglanej, tj. 
usunięcie brudu, szkodliwych nawarstwień 
powierzchniowych występujących luźno lub 
trwale zmineralizowanych, wymalowań typu 
graffiti oraz zazielenień, które pokrywają dolne 
partie filarów, jak również ceglany fryz arka-
dowy i kamienne płyty wieńczące wiadukty;

 R demontaż płyt granitowych biegnących wzdłuż 
torowiska, mający na celu stwierdzenie sposo-
bu i jakości wykonania konstrukcji zwieńczenia 
wiaduktu oraz ustalenia koniecznych zabiegów 
naprawczych wraz z opracowaniem technolo-
gii ponownego montażu płyt – ze spadkiem 
do torowiska, co pozwoli uniknąć spływania 
wody po odrestaurowanej elewacji;

 R naprawa balustrady wiaduktu, z zachowaniem 
stylu architektonicznego;

 R usuniecie cementowego spoinowania oraz 
zdegradowanych elementów murowych, za-
stosowanie metod naprawczych;

 R pęknięcia konstrukcji murowych powinny być 
poddane ocenie przez rzeczoznawcę w zakre-
sie konstrukcji;

 R po wykonaniu wszelkich prac dotyczących kon-
strukcji murowej, powierzchnię należy pokryć 
preparatem hydrofobizującym;

 Q W kwestii koryta balastowego
 R wykonanie konstrukcji „wanny” żelbetowej, 
której celem jest przejęcie parcia podbudowy 
torowiska na boczne ściany wiaduktu;

 R wykonanie nowej konstrukcji torowiska;
 R wzniesienie konstrukcji żelbetowej wzmacnia-
jącej przyczółki mostu.

Podsumowanie
W niniejszym artykule przestawiono mechanizmy, 

zjawiska i procesy mające wpływ na degradację 
wiaduktu. Znając naturę tych oddziaływań łatwiej 
jest planować procesy naprawcze obiektów dzie-
dzictwa kulturowego, w tym wypadku wiaduktu 
kolejowego. Oczywistym jest, że są to zjawiska 
dobrze znane, lecz przejrzyście podane w aspekcie 
konkretnego obiektu budowlanego tworzą przy-
datne, spójne kompendium wiedzy, można rzec 
dla każdego, kto budownictwo, tak jak autorzy, 
traktuje nie tylko w aspekcie życia zawodowego, 
lecz po prostu jako hobby.

mgr inż. Piotr Bieranowski,  
konstruktor, Wydział Nauk Technicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
inż. Grzegorz Karpa,  

dyrektor W-MOIIB w Olsztynie 
Zdjęcia z archiwum Piotra Bieranowskiego
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 | Wiadukt po remoncie, odrestaurowany, piękny, 
bliski sercu mieszkańcom Olsztyna, który, w tym 
skromnym wywodzie obaj autorzy przybliżyli.

 | Ściana wiaduktu kolejowego ze spływającą wilgocią
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Odbiory obiektów budowlanych – okiem strażaka

By odbiory nie stresowały
Jednym z wielu ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 
i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, zadania 
te w komendach straży pożarnych realizują piony kontrolno-rozpoznawcze (w samej 
straży nazywane są niesłusznie prewencją). Do zadań tych komórek należy także, 
dokonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu ocenę 
zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowla-
nym, potocznie nazywanych przez wszystkich zainteresowanych – odbiorami.

Gdy dostałem propozycję, aby na łamach ni-
niejszego periodyku coś na ten temat napisać, 
to zacząłem się głowić, jak w tych kilku zdaniach, 
w sposób sensowny sprawę streścić. Wielokrot-
nie bowiem słyszałem pytania „dlaczego odbiory 
strażackie wyglądają tak jak wyglądają i są takie 
szczegółowe…”, a sam temat jest raczej pomysłem 
na doktorat a nie na krótki artykuł. Śpieszę zatem, 
przedstawić Państwu, punkt widzenia strażaków, 
którzy na co dzień zajmują się powyższym.

To, że odbiory „wyglądają tak, jak wyglądają”, 
to z perspektywy kilkudziesięciu już lat funkcjo-
nowania PSP, jest efektem m.in. kilku reorgani-
zacji struktur w samej straży pożarnej, ale przede 
wszystkim stałej ewolucji prawa w Polsce. Z pew-
nością wielu czytelników wie, że „prewentystów” 
w komendach miejskich czy powiatowych straży 
pożarnych nie ma za wielu. Jeden, dwóch… czasa-
mi (rzadko) więcej. Są to strażacy bardzo wyspe-
cjalizowani, którzy samodzielność w tej dziedzinie 
uzyskują po dwóch, trzech latach pracy. Tyle czasu 
potrzeba, aby wykorzystać (i poszerzyć, głównie 
o zagadnienia budowlane) zdobytą wcześniej wie-
dzę, do stosowania w praktyce. Taki stan rzeczy, 
powodował, że w przypadku np. odejścia straża-
ka z pionu kontrolno-rozpoznawczego, następny, 
nowy pracownik, rozpoczynał dwu-, trzyletni proces 
nabierania doświadczenia, podczas którego o po-
myłki nietrudno. Z tego powodu (oczywiście nie 
tylko), wiele postępowań było zaskarżanych, cza-
sem sprawy miały swoje finały w sądach. Okazało 
się, że samoistnie wytworzył się system, w którym 
jakość wykonywania zadań w komórkach kontrolno-
-rozpoznawczych, co kilka, a czasami co kilkanaście 
lat, nagle bardzo spadała.

Sposobem na poradzenie sobie z powyższymi 
problemami, przynajmniej w pewnym stopniu, było 
wprowadzenie kilka lat temu nowych ujednolico-
nych wzorów protokołów, sporządzanych podczas 

kontroli. W nich, punkt po punkcie, wskazy-
wane są zagadnienia, które należy uwzględnić w cza-
sie kontroli. Ta check lista, znacząco ułatwiła pracę 
moim kolegom, którzy zmuszeniu byli zdobywać 
doświadczenie samodzielnie. Zgadzam się jednak 
z Państwem, że jest to dokument bardzo rozbudo-
wany i praktycznie w każdym punkcie, kontrolujący, 
będzie prosił o sporządzenie kopii dokumentacji, 
które to kopie będą załącznikami do protokołu. 
Wiadomo już zatem dlaczego protokół tak wygląda.

Jakie najczęściej sprawy, z punktu widzenia stra-
żaków, mają wpływ na to, że stanowisko w sprawie 
wykonania obiektu może być negatywne. Zasta-
nówmy się wspólnie. Obiekt może zostać wybudo-
wany: niezgodnie z projektem, ale zgodnie z prze-
pisami (w domyśle p.poż.), zgodnie z projektem, 
ale niezgodnie z przepisami, niezgodnie z projek-
tem i niezgodnie z przepisami, w końcu zgodnie 
z projektem i przepisami. Taki stan rzeczy wynika 
z kilku przyczyn. Wykonawcy bądź podwykonawcy 
robót, korzystają wyłącznie z części dokumenta-
cji projektowej np. tylko projektów branżowych, 
tylko rysunków technicznych, tylko projektów za-
miennych itp. Często w ten sposób pomijane są 
istotne elementy ochrony p.poż., a które znajdują 
się w opisie projektu architektonicznego w części 
p.poż., która to część, także bywa niejednoznaczna 
lub zbyt ogólna. Należy pamiętać także, że czasa-
mi, aby zinterpretować zapisy w projekcie, należy 
wczytać się albo w aprobatę techniczną wyrobu 
albo sięgnąć do polskich norm, nierzadko w przy-
padkach braku przepisów w polskim prawie, sto-
suje się rozwiązania lub normy państw trzecich 
(tutaj najczęściej normy amerykańskie i niemie-
ckie). Bywa, że uzgodnienia projektu budowlanego 
z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń p.poż. 
również są niejednoznaczne, zdarza się także, że 
nanoszone zmiany w projekcie budowlanym nie są 
uzgadniane z rzeczoznawcą. W końcu, pomijane są 

(coraz rzadziej) zagadnienia zapewnienia zapotrze-
bowania w wodę do gaszenia pożaru.

To są najpoważniejsze problemy, z punktu wi-
dzenia strażaka, których usunięcie bądź wykonanie 
bezpośrednio przed lub w trakcie odbioru bywa 
niemożliwe. W takich przypadkach, pozytywnego 
stanowiska w sprawie, niestety raczej nie będzie. 
Sądzę, że w sytuacji, kiedy będą przeczuwali Pań-
stwo, że coś z budową, dokumentacją itp. jest nie 
tak (także w przypadku realizacji skomplikowa-
nych budynków), powinniście skontaktować się 
ze strażakami właśnie. Zwłaszcza tymi, którzy będą 
na odbiorze. Wiem, że różne jest tutaj podejście 
moich kolegów po fachu, ale należy próbować. Nie 
warto z tym zwlekać, bo wiele problemów, można 
na poszczególnych, wcześniejszych etapach reali-
zacji inwestycji, bezproblemowo, często też bez-
kosztowo, rozwiązać.

Nie chciałbym abyście Państwo odnieśli wraże-
nie, że stoimy po dwóch stronach barykady, bo tak 
nie jest. Odbiór to stres dla każdej ze stron, wia-
domo terminy, pieniądze, umowy, zawiłości prawa 
itp. Jednak przede wszystkim należy pamiętać, 
że jednym z najważniejszych zadań budynków, 
jest zapewnienie w czasie pożaru bezpieczeństwa 
mieszkańcom, czy użytkownikom obiektu, ale tak-
że strażakom-ratownikom, którzy wewnątrz (czę-
sto przez dłuższy czas) będą walczyli z żywiołem. 
I o tym strażacy „prewentyści” jak i budowlańcy, 
wspólnie, na poszczególnych etapach inwestycji, 
pamiętać powinni.

Czy to działa, skoro od czasu do czasu, media 
podają o ofiarach pożarów w budynkach? A czy 
wiecie państwo, że te same media nie podają ile 
osób bezpiecznie się ewakuowało z budynków 
o własnych siłach? I że codziennie w Polsce ewa-
kuuje się bądź ewakuowanych są dziesiątki, jeśli nie 
setki osób z budynków? To dowód na to, że war-
to wspólnie pochylić się nad bezpieczeństwem 
pożarowym w budynkach. Z tego właśnie powo-
du uważam, że odbiór budynku po budowie, jest 
najważniejszym etapem jego powstawania, który 
to etap rzutować będzie na bezpieczeństwo ludzi 
(późniejszych użytkowników obiektu budowlane-
go) przez następne dziesiątki lat.

Życzę wszystkim zainteresowanym, jak najkrót-
szych spotkań na etapie oddawania budynków 
do użytkowania. Są to sprawy naprawdę ważne, 
z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi.

mł. bryg. Przemysław Siagło
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TWORZYMY NOWY SYMBOL 
BUDOWNICTWA

Biuro Zarządu

ul. Paderewskiego 6 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 101 21 00
fax: +48 22 101 21 04

e-mail: biuro@amwsinevia.pl
wweb: www.amwsinevia.pl

KZB w Nowym Dworze Maz.

ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazoweicki

tel. +48 22 101 21 00
e-mail: biuro@amwsinevia.pl

KZB w Jarosławiu

ul. 3-go Maja 80d 
37-500 Jarosław 

tel. +48 16 621 55 86
fax: +48 16 621 40 72

e-mail: jaroslaw@amwsinevia.pl

KZB w Gnieźnie

ul. Jana III Sobieskiego 20 
62-200 Gniezno 

tel./fax: +48 61 426 34 00
e-mail: gniezno@amwsinevia.pl 

KZB w Krotoszynie

ul. 56-Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej 12
63-700 Krotoszyn 

tel./fax: +48 62 725 22 51
e-mail: krotoszyn@amwsinevia.pl

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu robót o charakterze ogólnobudowlanym.

Budownictwo specjalistyczne Zarządzanie systemami ciepłowniczymi

Budownictwo mieszkaniowe Usługi utrzymania czystości
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PPB „Prefbet” w Śniadowie uruchomił produkcję innowacyjnych wyrobów silikatowych

Wytrzymałość i akustyka
– Tą nową inwestycją dokładamy swoją silikatową cegiełkę do rozwoju polskiej gospodarki – mówił Jerzy Michalak, prezes PPB 
„Prefbet” w Śniadowie otwierając 24 września br. nowy zakład produkcji innowacyjnych wyrobów silikatowych. Powstające 
tu materiały charakteryzują się podwyższoną izolacyjnością akustyczną i wytrzymałością na ściskanie.

Zdolność produkcyjna nowego zakładu szaco-
wana jest na 55-65 tys. m3 elementów rocznie. 
W ten sposób firma zwiększy moce produkcyjne 
o 30-40%. Bloczki silikatowe, od zestawienia surow-
ców do gotowego produktu na paletach, powstają 
w zautomatyzowanym procesie w ciągu zaledwie 
doby. Do obsługi zakładu potrzebne było zatrud-
nienie 12 osób, na jednej zmianie maszyny będą 
obsługiwały tylko trzy osoby. Wzrost zatrudnienia 
zwiększył się o niecałe 7%, a wzrost przychodów 
firmy ma wynieść co najmniej 21%.

– Zaczynamy od podstawowego asortymentu – 
wyjaśnia Michał Szczepankowski, dyrektor handlowy 
Spółki Prefbet. – Będą to bloczki pełne – wyroby 
akustyczne o szerokości 24 i 18 cm, jak również 
drążone od 24 do 8 cm w klasach wytrzymałości 
od 15 do 30 MPa. Innowacyjność naszej oferty po-
lega na stworzeniu wyrobów silikatowych o wyso-
kiej izolacyjności akustycznej wynoszącej 62 dB.

Produkcja „pełną parą” ruszyła 1 października.
– Dobra koniunktura w budownictwie i pre-

ferencje klientów oczekujących na innowacyjne 
i ekologiczne polskie wyroby determinuje nasz 

rozwój w kierunku wdro-
żenia produktów 

silikatowych – mówi Jerzy Michalak. Korelacja ceny 
i kosztów transportu będzie niewątpliwie naszym 
atutem na rynku województwa podlaskiego i części 
mazowieckiego. – Do tej pory byliśmy producen-
tem betonu komórkowego, towarowego i wyrobów 
betonowych. Bloczki silikatowe będą doskonale 
uzupełniać naszą ofertę.

Prefbet to największy pracodawca w gminie, 
jeden z większych w powiecie łomżyńskim i za-
chodniej części województwa podlaskiego. Na ot-
warcie nowego zakładu przyjechali samorządowcy 
i politycy łącznie z parlamentarzystami i wojewodą 
podlaskim. Serce rośnie, kiedy się patrzy na rozwój 
firmy, opartej w stu procentach na polskim kapita-
le – mówili goście.

Natomiast budowę zakładu wspomina Robert 
Aleksiejuk, inżynier budowy.

– Zaczęło się jak zawsze od dziury w ziemi – 
mówi z uśmiechem. – Na początku walczyliśmy 
z wodą, głównie dlatego, że wykop był głęboki – 
ok. 7 m. Ciekawe są fundamenty pod prasy, były 
to ogromne betonowe bloki. Wewnątrz mamy 
innowacyjne rozwiązania. Na szczególną uwagę 
zasługuje hala paletyzacji z pracującym tu ro-
botem. Żaden zakład tego typu nie ma takiego 

rozwiązania. Zastępuje on tradycyjne układarki, 
co usprawnia paletyzację.

Wszystkie atrakcje goście mogli zobaczyć, zwie-
dzając zakład. Później był czas na przemówienia 
i gratulacje. Dało się słyszeć nie tylko podziw nad 
nowym zakładem, ale nad wrażliwością społeczną 
zarządu i całej firmy.

Nowy zakład to największa inwestycja w histo-
rii Prefbetu. Kosztowała ok. 16 mln zł, z czego ok. 
6 mln zł to unijna dotacja z Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój przekazana przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przemysłu. Zarząd Prefbetu 
planuje kolejne inwestycje, w tym także w nowe 
technologie, na które w ciągu dwóch lat zamierza 
przeznaczyć 17 mln zł. Jerzy Michalak wspólnie 
z Rafałem Pstrągowskim, wójtem gminy Śniadowo 
zdradzili, że chcą, aby w ciągu najbliższych dwóch lat 
mieszkańcom Śniadowa i firmie umożliwić przejście 
na opalanie gazem lng. W związku z rozpoczętą 
budową Via Baltica, Prefbet rozbudowuje swoją 
bocznicę kolejową.

– Jako jedyni w regionie mamy możliwość przyj-
mowania transportów kolejowych wahadłowych 
z kruszywami, jakie będą wykorzystywane do budo-
wy trasy. Szczególnie kruszywo do budowy mostów 
i elementów konstrukcyjnych musi być ściągane 
z Dolnego Śląska. Nie ma innej możliwości transpor-
towej, jak tylko koleją – mówił Jerzy Michalak. – Po-
nieważ ma być to droga betonowa, dobudowujemy 
silosy, żeby przyjąć dodatkowe pełnowahadłowe 
transporty cementu. Prefbet chce świadczyć usłu-
gi na rzecz firm budujących Via Baltica w zakresie 
przyjmowania go i załadunku.

Tekst i zdjęcia: 
Barbara Klem

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

Oddział Zambrów, tel. 86 475 04 24

www.prefbet.pl

 Q Inwestor: PPB „Prefbet” Śniadowo
 Q Główny wykonawca: OMIS SA Ostrołęka
 Q Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej 
Odzijewicz

 Q Inspektor nadzoru inwestorskiego: mgr 
inż. Jacek Chojnowski

 | – Prefbet dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą stał się producentem innowacyjnych wyrobów 
silikatowych – podkreślał Jerzy Michalak, prezes PPB „Prefbet” w Śniadowie. – Prezes podziękował wszystkim, 
którzy uczestniczyli w budowie. A trzon tego zespołu to pracownicy Prefbetu (od lewej): Robert Aleksiejuk – 
inżynier budowy, Piotr Olszewski – główny mechanik, Rafał Banach – zastępca kierownika produkcji, Dariusz 
Wieremiejuk – prokurent, kierownik produkcji i Paweł Mieczkowski – główny energetyk
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Zmiany ustawy Prawo budowlane

Czytaj i znaj przepisy
4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy Prawo budowlane wprowadzone art. 28 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

26 czerwca 2019 r. w dzienniku ustaw pod pozycją 
1.186 ogłoszone zostało obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 maja 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
– Prawo budowlane. 15 sierpnia 2019 r. weszły 
w życie zmiany ustawy Prawo budowlane wprowa-
dzone art. 8 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie 
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309).

W art. 32 po ust. 4a został dodany ust. 4b 
w brzmieniu: „4b. Jeżeli podstawę prawa do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane stanowi 
użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia 
budowlanego z celem użytkowania wieczystego 
nie może stanowić podstawy do wydania decyzji 
o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę.”

W art. 35 w ust. 1 został uchylony pkt 5. Art. 35 
ust. 1 mówiący o tym, co organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej sprawdza przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej de-
cyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Treść 
uchylonego przepisu: „5) spełnienie wymagań okre-
ślonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 20 lipca 
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 
poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756) – w przy-
padku inwestycji na nieruchomości wchodzącej 
w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa 
w tej ustawie, oddanej w użytkowanie wieczyste lub 
sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 
2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu 
najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 
7 tej ustawy, zwanej dalej inwestycją KZN.”

W art. 71 został uchylony ust. 8. Art. 71 dotyczy 
legalnej zmiany sposobu użytkowania. Treść uchy-
lonego przepisu: „8. Zmiana sposobu użytkowania 
domu jednorodzinnego lub jego części jest nie-
dopuszczalna, jeśli obiekt ten jest zlokalizowany 
na nieruchomości, o której mowa w art. 53 ust. 6 
oraz ust. 14 ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości.”

29 sierpnia 2019 r. weszły w życie zmiany usta-
wy Prawo budowlane wprowadzone art. 2 ustawy 
z 14 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524). W art. 5 w ust. 2a 
wyrazy „w odnawialnych źródłach energii” zastę-
puje się wyrazami „z odnawialnych źródeł energii 
oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich 
źródeł”. Przepis ten zaleca stosowanie urządzeń 
wykorzystujących energię wytworzoną w odnawial-
nych źródłach energii, a także technologie mające 
na celu budowę budynków o wysokiej charakte-
rystyce energetycznej, w nowych budynkach oraz 
istniejących budynkach poddawanych przebudo-
wie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efek-
tywności energetycznej w rozumieniu przepisów 
o efektywności energetycznej, które są użytkowa-
ne przez jednostki sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W art. 29 w ust. 2 zmienia się pkt 16. W przepi-
sie tym wymienia się roboty budowlane, których 
wykonanie nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Zmienia się przepis, nakładający obowiązek uzgod-
nienia projektu budowlanego pod względem zgod-
ności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
i zawiadomienia organów Państwowej Straży Po-
żarnej w przypadku urządzeń fotowoltaicznych. 
Dotychczasowy przepis wymagał tego w każdym 
przypadku. Nowy – w przypadku urządzeń o zain-
stalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW.

1 września 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy 
Prawo budowlane wprowadzone art. 12 ustawy z 22 
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświa-
towe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). O zmianach 
wprowadzonych tą ustawą pisałem w wiosennym 
numerze „Inżyniera Warmii i Mazur.”

20 września 2019 r. weszły w życie zmiany usta-
wy Prawo budowlane wprowadzone art. 44 ustawy 
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1696).

W art. 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie;”

Zmiana polega na skreśleniu sformułowania: 
„uwzglęjące wymagania, o których mowa w art. 
5 ust. 1–2b”. Nie ma tu odwołania do wymagań 
podstawowych określonych w art. 5.

Odwołanie do wymagań podstawowych zostało 
wpisane w dodatkowym ust. 4:

„4. Właściwi ministrowie, określając warunki tech-
niczne, o których mowa w ust. 1, uwzglęją wyma-
gania, o których mowa w art. 5 ust. 1–2b, oraz po-
trzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. poz. 1696).”

W art. 34 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie. Zmiana 
polega na dopisaniu sformułowania:

„oraz w zależności od przeznaczenia projek-
towanego obiektu określać niezbędne warunki 
do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegól-
nymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.”

24 września 2019 r. weszły w życie zmiany usta-
wy Prawo budowlane wprowadzone art. 2 ustawy 
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712).

w art. 30 w ust. 2 do dotychczasowej treści mówią-
cej o tym, co trzeba dołączyć do zgłoszenia dopisano: 
„w szczególności decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko.” Przepis ten nie wprowadza 
niczego nowego, bo obowiązek dołączenia tej 
decyzji wynikał z dotychczasowej treści przepisu: 
„pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane od-
rębnymi przepisami”. Ten odrębny przepis to art. 
72 ust. 1a ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami): „Art. 72. 1a. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia 
budowy lub wykonania robót budowlanych oraz 
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części na podstawie ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”.

W art. 71 w ust. 1 po pkt 2 dodano pkt 3 w brzmieniu: 
„3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części 
działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko.” Przepis ten nie 
wprowadza niczego nowego, bo według dotych-
czasowego przepisu podjęcie bądź zaniechanie 
w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 
zmieniającej warunki ochrony środowiska należy 
zakwalifikować jako zmianę sposobu użytkowania.

W art. 71 w ust. 2 zmieniono pkt 6 poprzez 
dopisanie treści: „w szczególności decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 
72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko;”

Podobnie jak poprzednio przepis ten niczego 
nie zmienia bo według dotychczasowego przepisu 
do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania trzeba 
dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach jeżeli jest wymagana.

25 października 2019 r. weszły w życie zmia-
ny ustawy Prawo budowlane wprowadzone art. 
5 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1815). Ustawa ta zmienia definicję 
obiektu liniowego określoną w art. 3 pkt 3a. Za-
miast treści: „oraz kanalizacja kablowa, przy czym 
kable w niej zainstalowane nie stanowią obiek-
tu budowlanego lub jego części ani urządzenia 
budowlanego” wpisano treść: „oraz kanalizacja 
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane 
oraz kable zainstalowane w kanale technolo-
gicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub 
jego części ani urządzenia budowlanego”. Nowe 
sformułowanie to „kable zainstalowane w kana-
le technologicznym”. Wynika z tego, że również 
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kable zainstalowane w kanale technologicznym 
nie stanowią obiektu budowlanego lub jego czę-
ści ani urządzenia budowlanego.

Zmieniono definicję tymczasowego obiektu 
budowlanego, określoną w art. 3 pkt 5. Dopisa-
no przenośne wolno stojące maszty antenowe. 
Według mnie, obiekty te powinny być zaliczone 
do tymczasowych na podstawie dotychczasowej 
definicji, bo mieszczą się w określeniu „obiekt bu-
dowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki”.

W art. 29 w ust. 1 w pkt 19e uchylono lit. e (zwol-
nienie od pozwolenia na budowę dla budowy sieci 
telekomunikacyjnych) i dopisano pkt 20aa w brzmie-
niu: „20aa) podbudowy słupowej dla telekomuni-
kacyjnych linii kablowych;” W art. 29 w ust. 2 pkt 
15 otrzymuje brzmienie: „15) instalowaniu stano-
wiących albo niestanowiących całości techniczno-
-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstruk-
cji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, 
a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu 
i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych.”

W art. 30 w ust. 1 pkt 1 zmienia się lista obiektów, 
których budowa nie wymaga pozwolenia na budo-
wę, ale wymaga zgłoszenia. Dopisano budowę pod-
budowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kab-
lowych. W art. 30 zmienia się ust.4. Dotychczasowy 
przepis nakładał obowiązek dołączenia przedsta-
wienia w zgłoszeniu budowy obiektów małej archi-
tektury w miejscach publicznych projektu zagospo-
darowania działki lub terenu, wykonanego przez 
projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 
budowlane. Zmiana polega na dopisaniu takiego 

obowiązku w przypadku budowy podbudowy słu-
powej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. 
W art. 33 ust. 2, który określa co trzeba dołączyć 
do wniosku o pozwolenie na budowę dopisano 
pkt 9 w brzmieniu: „9) w przypadku instalacji ra-
diokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, 
posiadającego uprawnienia budowlane do projek-
towania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 
1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna 
nie spełnia warunków, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko.” Chodzi o przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Po art. 34 dodaje się art. 34a, który wprowa-
dza dla organów administracji architektoniczno-
-budowlanej obowiązek zamieszczania w Biule-
tynie Informacji Publicznej informacji o wszczęciu 
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 
dotyczącego realizacji inwestycji celu publiczne-
go z zakresu łączności publicznej i informowania 
o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przy-
jęty na obszarze właściwości tego organu. W art. 
42 zmienia się ust.3. Do listy obiektów, których 
budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale 
przed rozpoczęciem robót inwestor powinien za-
pewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) 
lub określonych robót budowlanych oraz nadzór 
nad robotami przez osobę posiadającą upraw-
nienia budowlane w odpowiedniej specjalności 
i kierownik budowy (robót) jest obowiązany pro-
wadzić dziennik budowy lub rozbiórki, umieścić 
na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, 

tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia, odpowiednio zabezpieczyć teren budo-
wy (rozbiórki) dopisano podbudowy słupowe dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych.

I na koniec jeszcze krótko, jak wyglądają zmiany 
innych przepisów. W dzienniku ustaw z 2019 r. pod 
pozycją nr 1.065 opublikowano jednolity tekst roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

13 września 2019 r. (w części 30 sierpnia 2020 r.) 
weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1.642).

13 września 2019 r. (w części 30 sierpnia 2020 r.) 
weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1643).

13 września 2019 r. (w części 30 sierpnia 2020 r.) 
weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych, 
dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1644). 11 października 2019 r. weszło w ży-
cie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1839).

Andrzej Stasiorowski,  
przewodniczący OKK W-MOIIB
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Revit – jak świadomie korzystać z otwierających się możliwości jakie daje nam projektowanie obiektowe

IFC, chmura punktów  
i inne ciekawostki
Rosnąca świadomość pracy w danym środowisku, otwiera dodatkowe możliwości. Poznanie oprogramowania obiektowego to w zasadzie 
początek możliwości, jakie ono nam daje. Kontynuując rozpoczęty w poprzednim wydaniu temat, postaram się przybliżyć filozofię 
pracy oprogramowania.

Jeden z aspektów, który chciałem wyjaśnić w od-
powiedzi na pytania, jakie pojawiły się po poprzed-
nim artykule, to rozszerzenie zagadnienia współ-
pracy poza jednorodnym oprogramowaniem. 
Zaawansowane metody współpracy międzybran-
żowej nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wy-
miany informacji w natywnym środowisku jednego 
oprogramowania w tym przypadku Revita. Można 
by się pokusić o stwierdzenie, że to świat idealny, 
w którym wszyscy projektanci poruszają się w jed-
nym środowisku. Niestety tak nie jest. Co prawda 
firma Autodesk stara się nas do tego przekonać 
co roku wypuszczając nową wersję oprogramowa-
nia. Na ostatniej prezentacji programu Revit wer-
sja 19.1 na konferencji organizowanej przez firmę 
Procad w Gdańsku przedstawiono nam dodatko-
we możliwości nowej wersji. Program rozszerzono 
o moduł projektowania konstrukcji stalowych, oczy-
wiście poprawiono parę innych zagadnień, wobec 
czego program staje się powoli wyspecjalizowaną 
platformą nie tylko do projektowania architekto-
nicznego i konstrukcyjnego, ale również i instalacji 
sanitarnych i elektrycznych.

Wróćmy jednak na ziemię, a raczej na nasz grunt, 
bo rzeczywistość aż tak nie rozpieszcza. Każda bran-
ża pracuje w swoim środowisku, każda ma swoje 
wyspecjalizowane oprogramowanie, pojawia się 
więc pytanie: jak to wszystko pogodzić. Z pomocą 
przychodzą nam pliki o rozszerzeniu IFC. Nie będę 
wdawał się w szczegóły exportu danych do tego 
rozszerzenia jest to oddzielne zagadnienie. Warto 
zwrócić uwagę, iż Revit z powodzeniem importuje 
pliki danych zapisane w formacie IFC (Industry Foun-
dation Classes). IFC to neutralna i otwarta specyfika-
cja, która nie jest kontrolowana przez producentów 
oprogramowania. To bazowy format plików oparty 
o model danych. Pliki IFC mogą zawierać informa-
cje takie jak: hierarchie budynku (fazy, etapy), typu 
elementu (ściany, płyty, słupy, belki), geometria 

(wymiary, objętości) 
i właściwości standar-
dowe i niestandardowe 
przypisane elementom 
(materiał, kolor, ciężar, 
ochrona ppoż., itp.).

Wszystk ie branże 
pracują w natywnych 
dla siebie środowi-
skach po czym ekspor-
tują obiekt do pliku IFC. 
Branża wiodąca, lub co-
raz częściej menedżero-
wie projektu tzw. BIM 
menedżer, nadzorujący 
pracę zespołów dbają 
o poprawne powstawa-
nie modelu. Jeżeli ele-
menty są prawidłowo 
skategoryzowane, to Revit pozwala nam na pełną 
kontrolę ich widoczności i właściwości. Oczywiście 
nic nie możemy zmieniać. Nie da się zmienić geo-
metrii i parametrów danych. Taki zapis jest jednak 
zgodny z filozofią odpowiedzialności. Każda branża 
odpowiada za swoją pracę. Nie można dopuścić 
możliwości ingerencji w zawartość poszczegól-
nych dokumentacji, jednak w takim podejściu bar-
dzo istotny jest prawidłowy zapis danych i przy-
porządkowanie ich poszczególnym kategoriom. 
Przykładowo, posiadając model architektoniczny 
możemy z powodzeniem linkować model konstruk-
cyjny wyeksportowany np. z Advance Steel, czy też 
z Tekla Structure do pliku IFC i w naszym bazowym 
modelu sterować widocznościami poszczególnych 
elementów pod warunkiem, iż są dobrze przypo-
rządkowane. Operując przykładem – w pliku pod-
linkowanym, np. konstrukcyjnym zostały źle przy-
porządkowane kategorie belek. Jeżeli w jednym 
zbiorze znajdą się elementy stalowe pomocnicze 

oraz konstrukcyjne, to nie będzie możliwe wyłącze-
nie z widoczności elementów pomocniczych bez 
wyłączenia elementów konstrukcyjnych. To samo 
dotyczy wymodelowanych plików sanitarnych, czy 
elektrycznych. Oczywiście, większość programów 
wykonuje operacje przyporządkowania automa-
tycznie. Zdarzają się jednak elementy nietypowe, 
które należy wymodelować bez korzystania z bi-
bliotek producenckich, oraz przypisać im parame-
try i w takich przypadkach popełnia się najwięcej 
błędów. Znana jest kategoria Revit`owa o nazwie 
Generic model – w niej to często niedoświadczeni 
projektanci modelują połowę elementów obiektu, 
co powoduje problemy w wyświetlaniu i przeka-
zywaniu informacji.

Warto dodać, iż koordynacja i sprawdzenie kolizji 
pomiędzy elementami linkowanych plików raczej 
powinna się odbywać w specjalistycznym oprogra-
mowaniu np. Navisworks lub Solibri. Są to programy 
wspomagające projektowanie. Poza sprawdzeniem 
kolizji, Navisworks może być pomocny np. przy wy-
konaniu harmonogramu pracy, czy prostej prezen-
tacji. Podsumowując: nie wszystkie branże muszą 
pracować w Revicie. Odpowiedni eksport danych 
umożliwia pracę wielobranżową na każdym etapie 
powstawania projektu i to niezależnie od oprogra-
mowania – rys. 1. linkowane pliki IFC.

Praca wielobranżowa pomiędzy pracowniami, 
to jeden z elementów współczesnego projekto-
wania, ale na tym nie koniec. Osobnym zagad-
nieniem wspomagającym projektowanie, które 
z powodzeniem można wykorzystywać przy opra-
cowaniu dokumentacji powstającej w środowisku 
Revit jest praca z chmurą punktów. Architekci, lub 
powiedzmy projektanci często zmagają się z za-
gadnieniem opracowania dokumentacji obiek-
tu w jakimś konkretnym miejscu w zdefiniowanej 
przestrzeni, w której to istnieją już pewne elementy 
których nie można pominąć. Czy jest to istniejąca 

 | Rys. 1. Wiązary dachowe z pliku ifc (producenta Mitek) projekt Jemioła (MTM 
Styl). Najważniesze jest ustalenie wspólnych koordynatów projektu dla branż. 
Jeśli ich nie ustalimy na początku projektowania, będziemy zmuszeni za każdym 
razem linkujac plik ustawiać go w budynku od nowa

 | Rys. 2. Obróbka chmury punktów musi odbywać 
się małymi elementami. Powinno się ustawić dużo 
widoków i przekrojów z odpowiednio zawężoną 
widocznością. Unikniemy nawarstwienia punktów. 
Skan firma Limbus Białystok
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tkanka miejska (zabudowa plombowa), czy sąsiedni 
budynek, czy nawet istniejący układ instalacji – nie 
ma to znaczenia. Do tej pory wykonywana była in-
wentaryzacja obiektu, która pochłaniała mnóstwo 
czasu i nie zawsze była odpowiednio dokładna. Po-
zwalała na wykonanie dokumentacji, jednak końco-
we i ostateczne decyzje były podejmowane często 
już po rozpoczęciu prac wykonawczych. Niestety 
narażało to inwestycje na nieprzewidziane koszta, 
a projektantów na dodatkową pracę i nerwy. W tej 
chwili korzystając z narzędzi scanningu laserowego 
możemy już nawet w pierwszym etapie koncep-
cyjnym tych błędów uniknąć. Bazując na swoim 
przykładzie – inwentaryzacja całego obiektu kina 
z wnętrzem włącznie, na potrzeby opracowania 
dokumentacji projektowej trwała ok. 3 godz. pracy 
w terenie i ok. 4 godz. obróbki w plikach (automat 
– praca komputera), czyli łącznie 7 godz. Otrzy-
maliśmy bardzo dokładną inwentaryzację obiek-
tu, na podstawie której najpierw został wykonany 
model w fazie istniejącej, a potem model w fazie 
projektowej. Trudno dostępne miejsca (wysoko), 
brak kątów prostych pomiędzy wykonanymi ścia-
nami otrzymaliśmy z chmury punktów, więc z wy-
modelowaniem nie było najmniejszych problemów.

Innym zagadnieniem było opracowanie koncepcji 
budynku przy istniejącym już obiekcie sąsiednim. 
Projektowany budynek ma nawiązywać wysokościo-
wo do istniejącego oraz tworzyć z nim pierzeje ulicy. 
W tym przykładzie zostały wykonane trzy ujęcia, 
które pozwoliły uchwycić najważniejsze wymiary 
geometryczne istniejącego obiektu. Oczywiście 
dostaliśmy w prezencie o wiele więcej wczytując 
chmurę punktów w oprogramowanie oraz umiesz-
czając ją w układzie wysokościowym nawiązującym 
do punktów osnowy geodezyjnej otrzymaliśmy 
układ wysokościowy – spadki istniejących ulic oraz 
układ wysokościowy terenu będącego w zakresie 
opracowania w odniesieniu do istniejącego i projek-
towanego obiektu oraz co najważniejsze wysokości 
charakterystycznych elementów: gzymsów, okien, 
podcieni w takiej sytuacji trudno o pomyłkę wszyst-
ko jest widoczne od samego początku.

Pracując w trzecim wymiarze na etapie koncep-
cyjnym wspomagając się dodatkowymi elementami 
takimi jak chmura punktów unikamy niedomówień 
projektowych na etapie wykonywania dokumenta-
cji, oraz nerwów w fazie wykonawczej. Upraszcza 
to proces analizy projektowanego obiektu co w kon-
sekwencji prowadzi do szybszego podejmowania 
decyzji projektowych i skraca czas opracowania 
dokumentacji – rys. 2 – skan i model kina i budynek.

Kolejnym udogodnieniem, które pojawia się wraz 
ze wzrostem świadomości w wykorzystywaniu na-
rzędzi, jest możliwość zautomatyzowania powta-
rzalnych procesów lub rozszerzenia możliwości 
analiz obiektu. Bardzo modne w tej chwili staje się 
automatyczne projektowanie przy wykorzystaniu 
tak zwanego projektowania generatywnego. Oczy-
wiście jest to modne medialnie i wykorzystywane 
przez duże pracownie projektowe. Przy użyciu opro-
gramowania Revit otrzymujemy oprogramowanie 
opensource Dynamo. Wykorzystanie tego „silnika” 
jest skomplikowane, ale daje nieograniczone moż-
liwości rozszerzenia podstawowego Revita tak da-
lece, iż nie można o nim nie wspomnieć w aspekcie 
wykorzystania go do prostej automatyzacji po-
wtarzalnych czynności projektowych. Na swoim 
przykładzie mogę napisać, iż jedną z nich, którą 
bardzo często wykorzystuję jest zakładanie – mo-
delowanie posadzek w pomieszczeniach. Czynność 
bardzo żmudna i zabierająca sporo czasu, jednak 
dzięki Dynamo proces ten został skrócony z jedne-
go dnia (zależnie od obiektu) do paru minut – rys. 
3 – graf skryptu.

I na koniec wisienka na torcie współczesnego 
projektowania w oparciu o modelowanie bryło-
we. Wszystko, co do tej pory napisałem to są bar-
dzo branżowe techniczne i inżynierskie możliwo-
ści wykorzystania oprogramowania. Warto zadać 
sobie pytanie „a co z prezentacją dla inwestora, 
co z obrazkami”. Jak przekonać inwestora do na-
szej propozycji? Wykonujemy koncepcje, mode-
lując obiekt jak zawsze i w zasadzie na tym etapie 

wykonaliśmy 90% pracy, przypisujemy materiały, 
sytuujemy ją w określonym środowisku w konkret-
nym oświetleniu, na konkretnej działce. Dalej już 
tylko z górki. Powstało wiele silników renderują-
cych, w który możemy wyposażyć naszego Revita. 
Jednym z nich jest V-Ray, bardzo popularny, więc 
proste prezentacje możemy wykonać na poziomie 
fotorealistycznym praktycznie w jednym oprogra-
mowaniu. Jeśli jest to z jakichś powodów niewy-
starczające możemy wykorzystać bardzo popu-
larny program 3d studio max, w którym możemy 
wykonać świetną wizualizację naszego projektu. 
Wystarczy wykonaną bryłę podlinkować lub wy-
eksportować z rozszerzeniem FBX do tego opro-
gramowania. Współpraca pomiędzy 3d max i Revit 
to też oddzielne zagadnienie. Warto wspomnieć, 
iż jest to proces coraz bardziej zautomatyzowa-
ny. Jeśli i tego jest mało a statyczne wizualizacje 
są niewystarczające to hitem ostatnich lat jest VR. 
Wykorzystując nasz model oraz nakładki Enscape 
czy Luminon dostaniemy plik VR do wykorzystana 
z okularami, co uczyni naszą prezentację jeszcze 
bardziej atrakcyjną – rys. 4 – model Revit – wizu-
alizacja 3dMax.

W tej chwili trudno wyobrazić sobie kres możli-
wości wykorzystania modelu. To, o czym napisa-
łem, to jedynie wierzchołek możliwości. Ostatnio 
zadałem sobie trud przeanalizowania prawidłowości 
w oświetleniu światłem dziennym poszczególnych 
pomieszczeń w projektowanym budynku, wykorzy-
stując model obiektu wykonany w oprogramowaniu 
Revit przy wykorzystaniu Insight (moduł udostęp-
niony przez Autodesk). Taka analiza uświadamia jak 
ułomny i ograniczony jest zapis naszych warunków 
technicznych z rozdziału 2 o oświetleniu i nasło-
necznieniu pomieszczeń.

Zdaję też sobie jednak sprawę iż na naszym po-
dwórku mamy ograniczenia w zastosowaniu wielu 
z tych udogodnień. Nie powinno być to dla nas 
jednak usprawiedliwieniem w zaprzestaniu dążenia 
do doskonalenia swojego warsztatu. Wzrost świa-
domości projektowej poprzez wielopłaszczyznowe 
wykorzystanie nowoczesnych możliwości projekto-
wania pozwoli na świadome i lepsze zaprojektowa-
nie, wykonanie a w konsekwencji 
użytkowanie obiektów, za co po-
kolenia będą nam wdzięczne.

arch. Maciej Ryszard Matłowski, 
www.mtmstyl.pl

 | Rys. 4. Od chmury punktów – inwentaryzacje 
–  koncepcje  –  wizual izac je  –  po projekt 
dokumentacji  technicznej.  Droga wymaga 
sprawnego poruszania się (wymiany danych) po 
paru oprogramowaniach. W tym przypadku Revit 
(Dynamo) – 3D Max-Vray – Adobe PS. Istotne 
jest odpowiednie przygotowanie modelu w Revit 
i kategorii elementów tak, aby eksport przebiegał 
bezproblemowo

 | Rys. 3. Graf Dynamo – to oddzielna dziedzina sztuki. Na podstawowym poziomie automatyki narzędzie jest 
bardzo proste i intuicyjne. Trudności rosną wraz z oczekiwaniami
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Pozostaną w naszej pamięci
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Zbigniew Kubick i
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Sta nisł aw Muz y k iew icz

Ja n Wachowsk i

Wiesł aw Ba z y luk
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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


