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Między praweM, a pieniądzeM

Jesień zMian w prawie

wotuM przez internet
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Stan zagrożenia pandemicznego, wymusił na nas zmiany 

zachowania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktów i zaprze-
stania organizacji spotkań, dostosowując się do wprowa-
dzanych przepisów. Nie bez znaczenia było to i jest nadal 
dla działalności naszej Izby. Posiedzenia organów odbywają 
się w trybie wideokonferencji, biuro ograniczyło przyjmo-
wanie interesantów, a spotkania techniczno-integracyjne 
zostały zawieszone. Zwołany na 17. kwietnia br. w trybie 
stacjonarnym XIX Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB został 
odwołany. Kolejną datę ustaliliśmy na 26-29.05.2020 r. 
i przyjęliśmy formę zdalną tego spotkania. W tym miejscu 
kieruję szczególne podziękowania do delegatów na Zjazd 
za liczny i aktywny udział oraz głosowania w tak zapro-
ponowanej formie. W dalszej części niniejszego „Inżyniera Warmii i Mazur” zamieszczamy 
wybrane materiały z działalności naszej Izby. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Natomiast w ostatnim wydaniu „Inżyniera Warmii i Mazur” dzieliłem się z Wami spostrze-
żeniami, dotyczącymi prac legislacyjnych nad ustawą Prawo budowlane. Prace te zakoń-
czyły się, a nowelizacja Prawa budowlanego stała się faktem. Ustawa z 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 
w Dz. U. pod poz. 471. i wejdzie w życie 19 września 2020 r.

Co budzi największe obawy? Kompletnym nieporozumieniem jest szczególnie jeden z po-
mysłów, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych, a zatem 
dla zdrowia i życia ludzi. Zaproponowano sztuczny podział projektu budowlanego na trzy 
części. Dwie pierwsze, tj. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-bu-
dowlany, mają być zatwierdzane w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast 
projekt techniczny, ma być wymagany przed rozpoczęciem robót, a kierownik budowy 
ma potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie go od inwestora. W przypadku 
realizacji budowy bez projektu technicznego, kierownik budowy podlega karze grzyw-
ny. A przypominam, że to projekt techniczny zawiera projekt konstrukcji budynku, który 
ma największy wpływ na bezpieczeństwo oraz projekty instalacji, które są kluczowe dla 
komfortu jego użytkowania.

To rozwiązanie wbrew światowym trendom, czyli realizacji inwestycji w oparciu o jeden 
spójny projekt opracowany w technologii BIM (Building Information Modeling). W mojej 
opinii, forsowana zmiana posłuży jedynie przyspieszeniu uzyskania przez inwestora decyzji 
o pozwoleniu na budowę, ale będzie miała liczne negatywne konsekwencje. Po pierwsze, re-
alizacja inwestycji bez odpowiedniego projektu technicznego będzie skrajnie niebezpieczna, 
a jedynym wyjściem z takiej sytuacji ma być odmowa jej realizacji przez kierownika budowy. Nie 
trzeba się domyślać, jak wielka presja będzie wywierana na niego przez inwestora – bo czas, 
bo pieniądze. To nie poprawi sytuacji inżynierów, których odpowiedzialność, w przypadku 
ewentualnej katastrofy, jest największa. Po drugie, nawet jeśli taki projekt powstanie, to wielce 
prawdopodobne jest, że rozwiązania techniczne będą wymuszały zmiany w projekcie archi-
tektoniczno-budowlanym, które według odrębnych przepisów trzeba będzie uznać za istot-
ne, a więc wymagające zatwierdzenia. Będzie to oznaczać powrót do procedury uzyskania 
decyzji, tym razem tzw. zamiennego pozwolenia na budowę. W tym czasie budowa będzie 
wstrzymana i inwestor będzie tracił pieniądze. I po trzecie, brak koordynacji i konieczność 
rozwiązywania problemów, pojawiających się na budowie prowadzonej pod presją czasu, 
może skutkować wyborami dalekimi od optymalnych i w efekcie droższymi rozwiązaniami.

I w końcu, to wszystko spowoduje, że mimo, iż inwestor będzie miał szybciej „w ręku” 
decyzję o pozwoleniu na budowę, to jej zakończenie i możliwość czerpania zysków z in-
westycji będą znacznie opóźnione.

Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Mam duże obawy, że po raz kolejny na-
sze uwagi do projektu tego dokumentu zostaną pominięte. To jak takie déjà vu, my swo-
je, a resort i tak wie lepiej. Przychodzi na myśl pytanie: dlaczego nas nie słuchają? Ludzi, 
którzy na co dzień stosują tworzone przez nich prawo. To pytanie dzisiaj pozostawiam bez 
odpowiedzi, być może kiedyś się tego dowiemy.

Na zakończenie chciałbym życzyć Czytelnikom bezpiecznego lata. Mam świadomość, 
że w okresie wakacyjnym, przy ładnej pogodzie i w sprzyjających warunkach, część z Was 
najaktywniej pracuje. Nie zapominajmy jednak, że to w dalszym ciągu czas, w którym po-
winno się wypocząć (uśmiech). Brak wypoczynku, sprzyja powstawaniu błędów. Doradzam, 
aby wygospodarować trochę wolnego na chwile z rodziną i choćby krótkie opuszczenie 
placów budów.

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.karpa@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

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

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej 
W-MOIIB, gdzie codzienie zamieszczamy aktu-
alne informacje

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, na-
tomiast 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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Wyspa spichrzów kontra covid
25 listopada 2019 r. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga podpisał umo-

wę powołującą spółkę pod nazwą Fabryka – Porta Mare do realizacji 
Programu Fabryka. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła w 2018 
r. wspomniany program, aby wesprzeć rozwój średnich miast poprzez 
budowę biurowców, w których działalność będą mogły prowadzić fir-
my z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Tak więc, spółka Porta Mare będzie odpowiedzialna za powstanie 
nowoczesnego obiektu biurowo-usługowego w Elblągu. Lokalizację, 
którą wybrano dla tego obiektu, stanowi działka położona w bardzo 
atrakcyjnym miejscu Elbląga – na Wyspie Spichrzów.

Wyspa Spichrzów, leżąca na lewym brzegu rzeki Elbląg, naprzeciw 
poddawanego odbudowie Starego Miasta, jest definiowana jako rejon 
stanowiący o tożsamości miasta. Planowana inwestycja może być zatem kluczowa dla dalszego 
rozwoju tego ważnego obszaru. Rada Miejska w Elblągu z inicjatywy prezydenta Elbląga, wy-
przedzając planowane zamierzenie inwestycyjne, 19 marca 2019 r. podjęła uchwałę intencyjną 
w sprawie sporządzenia nowego planu miejscowego Wyspy Spichrzów, celem aktualizacji tego 
dokumentu z roku 1998. Dotyczy głównie poszerzenia katalogu usług możliwych do wprowadzenia 
na nabrzeżu oraz dopuszczenia funkcji mieszkalnej na wyższych kondygnacjach, bowiem obec-
nie możliwa jest na tym terenie funkcja związana stricte z turystyką wodną. Projekt planu Wyspy 
Spichrzów utrzymuje generalne zasady polityki planistycznej przyjętej przed laty dla tego obszaru.

Procedura planistyczna przypadła na trudny okres pandemii, jednak w mojej ocenie nie ma 
powodu, by wstrzymywać ją w oczekiwaniu na koniec pandemii spowodowanej Covid-19. Usta-
wa antykryzysowa na etapie przygotowywania projektu planu miejscowego dla Wyspy Spich-
rzów do wyłożenia do publicznego wglądu wstrzymała procedury planistyczne po etapie opinii 
i uzgodnień zewnętrznych, co oznaczało brak możliwości wyłożenia projektów planu.

Wstrzymanie procedur mogłoby doprowadzić do zablokowania inwestycji również po pandemii, 
ponieważ wszystkie procedowane projekty po jej ustaniu spotkałyby się na tym samym etapie 
proceduralnym. Obecnie harmonogramy konstruowane są w sposób zazębiających się etapów 
proceduralnych i projektowych, co oznacza możliwość procedowania kilku planów w jednym czasie.

Urbaniści z Referatu Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miejskiego w Elblągu przygotowali projekt planu, który uzyskał wszelkie wymagane prawem 
uzgodnienia i został wyłożony do publicznego wglądu, m. in. na stronie planowanie.umelblag.pl.

Przy dostępnych możliwościach technicznych nie ma bowiem potrzeby blokowania etapu wy-
łożenia projektu planu do publicznego wglądu. Zainteresowani mogą zapoznać się z projekta-
mi dokumentów planistycznych z wykorzystaniem wyłącznie środków elektronicznych, jak ma 
to miejsce w przypadku uregulowań zawartych w tzw. specustawie deweloperskiej. Prezydent 
Elbląga w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu Wyspy Spichrzów, 
oprócz elektronicznego wyłożenia, wskazał inne formy uzyskania informacji o projektowanych 
ustaleniach planistycznych. Miasto Elbląg, w świetle obwarowań związanych z zagrożeniem epi-
demicznym, podjęło się przeprowadzenia dyskusji publicznej w formie czatu, która cieszyła się 
większą frekwencją, niż tradycyjnie organizowane dyskusje publiczne w siedzibie Urzędu Miej-
skiego. Ponadto służby planistyczne zapewniły mieszkańcom spotkania indywidualne w celu 
wyjaśnienia ustaleń planistycznych przez dziesięć kolejnych dni w czasie wyłożenia projektu.

Z tego doświadczenia wynika, że mimo epidemii, procedura planistyczna nie tylko nie została 
zawieszona, co nie spowoduje drastycznych przesunięć w harmonogramie sporządzenia planu 
miejscowego Wyspy Spichrzów i inwestycji, ale przy zastosowaniu środków masowego przeka-
zu z powodzeniem można dotrzeć do zainteresowanych i odpowiedzieć na nurtujące pytania.

Janusz Nowak, zastępca przewodniczącego Rady 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 – Rzecznicy

 Q Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław 
Kukliński, Janusz Nowak, Kazimierz Nowicki, 
Andrzej Stasiorowski i Marian Zdunek
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Relacja z XIX Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Wotum przez internet
Dziękuję koleżankom i kolegom delegatom za aktywność. Zjazd odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość. Było to dla nas nowe, wymuszone obecną sytuacją doświadczenie, z którego zdaliśmy egzamin. 
A najlepszym tego dowodem była frekwencja na poziomie 97,41%.

Tak, doroczny XIX Zjazd Sprawozdawczy Warmiń-
sko-Mazurskiej OIIB podsumował Mariusz Dobrze-
niecki, przewodniczący Okręgowej Rady W-MOIIB.

W związku z trwającą w Polsce epidemią Covid-19, 
tegoroczny Zjazd W-MOIIB, podobnie, jak i w innych 
samorządach zawodowych, odbywał się w wyjąt-
kowych okolicznościach. Wymuszony działaniami, 
związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, został 
zwołany i przeprowadzony za pośrednictwem elek-
tronicznego systemu członkowskiego.

Delegaci zostali powiadomieni o terminie Zjazdu 
i otrzymali projekty uchwał z załącznikami w for-
mie elektronicznej. Zjazd Warminisko-Mazurskiej 
OIIB rozpoczął się 26 maja o godz. 11 i trwał trzy 
dni. Tak długi czas umożliwił delegatom zapo-
znanie się z zasadami i stroną techniczną nowej, 
elektronicznej formy spotkania. Po zalogowaniu 
się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa, uczestnicy głosowali nad 
poszczególnymi uchwałami. Zjazdowi przewodni-
czył Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady 
W-MOIIB, a rolę sekretarza Zjazdu pełnił Marian 
Zdunek, sekretarz W-MOIIB.

W Zjeździe wzięło udział 113 delegatów ze 116 
uprawnionych i przeprowadzono dziesięć głoso-
wań. Ich przebieg wyglądał następująco:
Uchwała ws. przyjęcia regulaminu zjazdu: za 110, 

przeciw 3, wstrzymało się 0, nie głosowało 3.
Uchwała przyjęcia porządku obrad: za 110, prze-

ciw 2, wstrzymał się 1, nie głosowało 3.
Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady 

W-MOIIB, w tym sprawozdania finansowego 
i z realizacji budżetu: za 111, przeciw 2, wstrzy-
mało się 0, nie głosowało 3.

Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji 
Kwalifikacyjnej: za 110, przeciw 1, wstrzymało 
się 2, nie głosowało 3.

Uchwała ws. zatwierdze-
nia sprawozdania Sądu 
Dyscyplinarnego: za 107, 
przeciw 1, wstrzymało się 
5, nie głosowało 3.

Uchwała ws. zatwierdzenia 
sprawozdania Rzecznika 
Odpowiedzialności 
Zawodowej: za 109, prze-
ciw 1, wstrzymało się 3, 
nie głosowało 3.

Uchwała ws. zatwierdze-
nia sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej: za 106, prze-
ciw 3, wstrzymało się 4, 
nie głosowało 3.

Uchwała ws. udzielenia 
absolutorium Radzie 
W-MOIIB za rok 2019: za 
108, przeciw 2, wstrzyma-
ło się 3, nie głosowało 3.

Uchwała ws. uchwalenia 
budżetu na 2020 r.: za 107, 
przeciw 4, wstrzymało się 
2, nie głosowało 3.

Uchwała ws. zmiany uchwa-
ły dotyczącej ustalania 
liczby członków organów 
Izby w V kadencji 2018-
2022: za 106, przeciw 3, 
wstrzymało się 3, nie gło-
sowało 3.
Wyniki w/w głosowań internetowych zawarte 

zostały w stosownych protokołach. Delegaci zło-
żyli jeden wniosek. Tym samym, historyczny, XIX 
Sprawozdawczy Zjazd W-MOIIB został zakończony 
29 maja o godz. 15. Formalności dopełniliśmy. Jed-
nak... Nie zaprosiliśmy gości, zasłużeni nie otrzymali 
odznaczeń. Dało się odczuć pragnienie osobistych 

spotkań. Delegaci zgłaszali, że brakowało im moż-
liwości swobodnego wypowiadania się, kontaktów 
koleżeńskich, rozmów w „realu”, które pozwalają 
na pełniejsze zrozumienie. Mamy nadzieję, że za rok 
nadrobimy te zaległości.

Grzegorz Karpa, Biuro W-MOIIB 
Zdjęcie: W-MOIIB

 | Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB i jednocześnie 
przewodniczący Zjazdu, podpisuje podjęte uchwały

ZESTAWIENIE PROC. CZŁONKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU BUDOWLANEGO (R/R) 
(WARTOŚCI SKUMULOWANE)
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Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie

Między prawem a pieniądzem
Członek izby samodzielną funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście i jest niezawisły w wydawaniu decyzji i opinii, 
związanych z fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych. 
Za uchybienia w tym względzie ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną.

Tak brzmi zapis, określający stosunek do zawodu 
inżyniera, w Kodeksie zasad etyki zawodowej człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym 
miejscu, powołam się jeszcze na ustawę z 15 grudnia 
2000 r., o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa, określającą organi-
zację i zadania tych samorządów, w tym również 
sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym 
wykonywaniem zawodu przez członków Izb oraz 
prowadzenie postępowań w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków 
samorządów zawodowych.

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie wymienione w art. 12 
Prawa budowlanego, które (art. 95 pb):

 Q dopuściły się występów lub wykroczeń okre-
ślonych wymienioną ustawą,

 Q zostały ukarane w związku z wykonywaniem 
tych funkcji,

 Q wskutek rażących błędów lub zaniedbań spo-
wodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwu mienia lub środowiska albo 
znaczne szkody materialne,

 Q nie spełniają lub spełniają niedbale swoje 
obowiązki,

 Q uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego 
lub wykonują niedbale obowiązki wynikające 
z pełnienia tego nadzoru.

Tok postępowania w zakresie rozpatrywania spraw 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej reguluje 
tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu 
w sprawach odpowiedzialności zawodowej, stano-
wiący załącznik Nr 1 do uchwały Krajowej Rady Nr 
27/R/18 z 17 października 2018 r. Natomiast odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej odpowiadają członko-
wie Izby za naruszenie obowiązków, o których mowa 
w art. 41 ustawy o samorządach zawodowych, a są to:

 Q przestrzeganie przy wykonywaniu czynności 
zawodowych obowiązujących przepisów oraz 
zasad wiedzy technicznej,

 Q przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 Q stosowanie się do uchwał organów izby,
 Q regularne opłacanie składek.
Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone 

są czyny podlegające odpowiedzialności zawodo-
wej, określone w art. 95 prawa budowlanego oraz 
czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej 
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Tryb postę-
powania w tych sprawach określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z 31 października 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępo-
wania dyscyplinarnego w stosunku do członków 
samorządów zawodowych architektów, inżynie-
rów oraz urbanistów. Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej prowadzi postępowania 
wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela 
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawo-
dowej i dyscyplinarnej członków Izby Inżynierów 
Budownictwa.

W ok res ie  sp rawo -
zdawczym od 1 kwietnia 
2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. 
do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawo-
dowej W-MOIIB wpłynę-
ły 24 wnioski podlegające 
rozpatrzeniu w zakresie wy-
mienionych odpowiedzial-
ności wobec członków na-
szej izby. Do okręgowego 
sądu dyscyplinarnego skie-
rowano 14 wniosków.

W roku 2019 Główny In-
spektor Nadzoru Budow-
lanego dokonał w całym 
kraju kontroli protokołów, 
sporządzonych z przeglądów okresowych budyn-
ków wielorodzinnych wykazując błędy inżynierów/
techników. Efektem tego było złożenie czterech 
wniosków do OROZ Warmińsko-Mazurskiej Izby 
o wszczęcie postępowania w stosunku do osób 
dokonujących przeglądów wykazując, iż wykro-
czyli poza zakres swoich uprawnień (zostały opi-
sane elementy obiektu, do których nie posiadają 
uprawnień). Te sprawy rzecznicy rozpatrzyli w spo-
sób następujący: w jednej sprawie złożono wnio-
sek do okręgowego sądu dyscyplinarnego, jedną 
sprawę umorzono, natomiast w dwóch sprawach 
odmówiono wszczęcia postępowania. Odmowa 
wszczęcia postępowania wynika z art. 100 Prawa 
budowlanego, ponieważ wnioski zostały złożone 
po terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania 
informacji przez GUNB.

W bieżącym roku, do momentu przygotowania 
niniejszego artykułu, nie wpłynęła żadna skar-
ga od inwestora. Natomiast na osiem złożonych 
wniosków to: cztery od Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego dotyczące kierownika 
budowy oraz kierownika robót oraz projektanta 
i projektanta sprawdzającego, dwa od Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego doty-
czące projektantów i po jednym od Prokuratury 
Rejonowej i Wojewódzkiego Komendanta Straży 
Pożarnej – również dotyczący wszczęcia postępo-
wania w stosunku do projektanta. Sześć spraw już 
zostało wnikliwie rozpatrzonych, w których rzecz-
nicy postanowili: wniesiono cztery wnioski do okrę-
gowego sądu dyscyplinarnego, w jednej sprawie 
odmówiono wszczęcia postępowania (nastąpiło 
przedawnienie – art. 100 pb) i jednym przypadku 
orzeczono umorzenie postępowania z powodu 
braku potwierdzenia wniesionego zarzutu wobec 
członka naszej Izby.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej jest pierwszą instancją prowadzącą postępowa-
nie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela 
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodo-
wej i dyscyplinarnej członków Izb Inżynierów Bu-
downictwa. Przede wszystkim wyjaśniam, iż bycie 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej nie 

jest sprawą łatwą. W każdej rozpatrywanej sprawie 
mamy osobę, która pełniła/pełni samodzielną funk-
cję w budownictwie i inwestora niezadowolonego 
z jego pracy oraz organ nadzoru budowlanego. 
Niezadowolenie inwestora często wynika z nie-
porozumień na tle finansowym po zakończeniu 
budowy. Wówczas o rozpatrzeniu skargi decydu-
ją przedstawione dokumenty, oględziny inwesty-
cji, przesłuchanie świadków oraz obowiązujące 
przepisy. Na subiektywne odczucie nie ma tutaj 
miejsca. Każdy z nas, rzeczników, czuje na sobie 
odpowiedzialność za wnioski kierowane do okrę-
gowego sądu dyscyplinarnego a także za umorze-
nie postępowania.

Zapewne wiele wątków nie zostało przeze mnie 
poruszonych. Nie omawiałam spraw do nas kiero-
wanych, mimo iż taki miałam zamiar. To pozosta-
wię na następny artykuł. Temat jest bardzo szeroki 
i warty omawiania, a każde nasze działanie, każda 
praca polegająca na pełnieniu samodzielnych funkcji 
w budownictwie jest bardzo odpowiedzialna. Za-
wiłe sprawy nasi członkowie próbują rozwiązywać 
w sposób właściwy, rzetelny i zgodny ze sztuką 
budowlaną, dążąc przede wszystkim do wykona-
nia inwestycji powierzonej nam przez inwestora 
i ku jego zadowoleniu. Czasami popełniają błędy, 
które Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej po podjęciu takiej informacji musi ocenić.

Niniejszy artykuł nie pełni roli pouczenia na-
szych członków lecz jest przypomnieniem, że obo-
wiązują nas przepisy prawa i obowiązki, które nas 
dotyczą przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 
w budownictwie oraz przy wykonywaniu innych 
obowiązków wynikających z art. 41 ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. Musimy pamiętać, że działalność in-
żynierska jest sztuką, a zawód inżyniera – członka 
Izby jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość 
o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować 
pracę inżyniera – członka Izby i jego wystąpienia 
publiczne (kodeks etyki).

Lilianna Majewska-Farjan,  
p.o Rzecznik Koordynator W-MOIIB 

Fot. Archiwum W-MOIIB

 | Spotkanie w listopadzie 2019 r. rzeczników W-MOII B z udziałem radcy 
prawnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
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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
Komisje, które w V kadencji wspierają swoimi 

działaniami Krajową Radę PIIB:
 R Komisję Medalu Honorowego – przewodniczący 
Franciszek Buszka (ŚLK),

 R Komisję współpracy z zagranicą – Zygmunt Meyer 
(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

Panująca epidemia koronawirusa w Polsce 
i na świecie miała również wpływ na zmianę formy 
pracy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Dla sprawne-
go orzekania, ale w trosce o zdrowie członków skła-
dów orzekających, przeszliśmy z tradycyjnej metody 
stacjonarnej na pracę przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumienia się na odległość. Skut-
kuje to tym, że wszystkie sprawy wpływające do KSD 
są rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

W pierwszym półroczu tego roku wpłynęło 
do KSD 14 spraw, z których 11 zostało rozpatrzo-
nych i wydano stosowne orzeczenia, trzy sprawy 
są w przygotowaniu. Z 11 rozpatrzonych, pięć spraw 
dotyczyło odpowiedzialności zawodowej a sześć 
dyscyplinarnej. W jednym przypadku utrzymano 
w mocy zaskarżone decyzje, w trzech – wyrażono 
zgodę na przedłużenie terminu postępowania wy-
jaśniającego przez OROZ, a aż w siedmiu przypad-
kach uchylono decyzję okręgowego sądu dyscypli-
narnego i przekazano do ponownego rozpatrzenia. 
Jest to zjawisko niepokojące, gdyż we wszystkich 
przekazanych sprawach do ponownego rozpatrze-
nia, główną przyczyną są błędy formalne. Świadczy 
to o nie najlepszej obsłudze prawnej w okręgach. 
Jedna sprawa dotyczyła odwołania od decyzji OSD 
Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Biorąc pod uwagę fakt, że strony postępowania 
coraz częściej korzystają z profesjonalnej obsługi 
kancelarii prawniczych, KSD musi i zwraca szcze-
gólną uwagę na błędy proceduralne. Z 11 rozpa-
trywanych spraw tylko jedna dotyczyła projek-
tanta a dziesięć kierowników budów. Najczęściej 

stawianymi zarzutami kierownikom budów jest nie-
dbałe wypełnianie przez nich przyjętych na siebie 
obowiązków, zwłaszcza podczas realizacji budowy 
domów jednorodzinnych. Wszyscy jesteśmy świa-
domi a przynajmniej powinniśmy być, ile nałożono 
na kierownika budowy obowiązków a co za tym 
idzie i odpowiedzialności. Jest bardzo źle, gdy kie-
rownik budowy przy realizacji domu jednorodzin-
nego swoje obowiązki ogranicza tylko do złożenia 
oświadczenia o przyjęciu tej funkcji i do wypełnienia 
dziennika budowy, najczęściej po jej zakończeniu. 
Jest to tzw. grupa kierowników „za 500 zł”. W KSD 
znane są takie przypadki, gdzie jeden kierownik 
pełnił funkcję jednocześnie na prawie 20 budowach. 
Ale bywa również i tak, że kierownik budowy jest 
po prostu pomawiany przez inwestora, najczęściej 
w momencie, gdy przychodzi do końcowego roz-
liczenia między nimi. Takich kierowników należy 
bronić i to również robimy.

RADOSŁAW BUCZEK, 
KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, rozpatruje odwołania 
od negatywnych decyzji Okręgowych Komisji Kwa-
lifikacyjnych wydanych na etapie kwalifikacji, etapie 
opiniowania wniosków do egzaminu na uprawnie-
nia budowlane. Po egzaminach do Krajowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej wpływają również odwołania, 
po egzaminach testowych oraz a po egzaminach 
ustnych. Do obowiązku Krajowej KK należy również 
rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego w odpowiedniej specjalno-
ści. Krajowa Komisja z upoważnienia Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zajmuje się 
również badaniem kwalifikacji obywateli państw 
członkowskich UE, którzy wystąpili z wnioskiem 
o uznanie uprawnień budowlanych zdobytych na te-
renie Unii Europejskiej.

Podobnie, jak w poprzednich latach, członkowie 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, wizytowali Okrę-
gowe Komisje Kwalifikacyjne podczas egzaminów 
na uprawnienia budowlane. Wizytacje mają na celu 
poznanie problemów, z jakimi zmagają się Okręgi 
i wychwycenie ewentualnych niezgodności z pro-
cedurą przebiegu egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane. Wizytatorzy zdają relacje na posiedzeniu 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz przekazują 
sporządzone na piśmie protokoły z przebiegu wi-
zytacji w wybranej przez siebie Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ściśle współpra-
cuje z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi 
organizując wspólne posiedzenia oraz spotkania 
informacyjno-szkoleniowe. Spotkania najczęściej 
odbywają się w terenie, a wybrana Okręgowa Ko-
misja Kwalifikacyjna jest gospodarzem spotkania. 
Na spotkaniach przeprowadzane są sesje infor-
macyjno-szkoleniowe, przeznaczone dla członków 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz członków 
i pracowników Okręgowych Komisji Kwalifikacyj-
nych. Spotkanie jest również okazją do prezentacji 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jak rów-
nież walorów turystycznych miejsca działalności 
danej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

ANDRZEJ STASIOROWSKI 
KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA 

KRAJOWEJ RADY PIIB

Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej od-
były się dwa razy: 26 listopada 2019 r. i 7 lutego 
2020 r. Poza tym komisja pracowała zdalnie, opi-
niując projekty aktów prawnych przekazywanych 
z Ministerstwa Rozwoju.

Po projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw najważ-
niejszym przepisem, którym zajmowała się komi-
sja, było rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. W związku 
ze zmianami w ustawie Prawo budowlane (wcho-
dzą w życie 19 września br.) dotychczasowe rozpo-
rządzenie stanie się nieaktualne. Krajowa Komisja 
Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała własny 
projekt tego rozporządzenia. Propozycje zmierzały 
do tego, żeby projekt techniczny był odpowiednio 
rozbudowany, żeby wystarczył do realizacji obiektu. 
Wprowadzono odpowiednie zapisy m.in., dotyczące 
skali rysunków. Komisja przyjęła moją propozycję, 
żeby szczegóły konstrukcyjne były przedstawiane 
w skali co najmniej 1:20. Proponowałem, aby w roz-
porządzeniu znalazł się zapis dotyczący projektów 
przeznaczonych do wielokrotnego stosowania. Taki 
zapis jest w rozporządzeniach w sprawie projektu 
od początku funkcjonowania ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. Niestety nie znalazłem zrozu-
mienia wśród członków komisji. Wielu członków 
PIIB wykorzystuje nadawane w latach 1975-1994 
uprawnienia do adaptacji projektów powtarzalnych. 
Po zmianach przepisów prawdopodobnie nie będą 
mogli tego robić. Na początku czerwca Minister-
stwo Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Niestety, nie znalazło się tam wiele 
ważnych dla nas zapisów.

ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI 
KOMISJA WNIOSKOWA 
KRAJOWEJ RADY PIIB

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

TERESA SIEMIĄTKOWSKA 
KOMISJA DS. ETYKI KRAJOWEJ RADY PIIB

Komisja w tym roku pracuje zdalnie. Obecnie 
przygotowywane są propozycje tematów do dys-
kusji w środowisku inżynierów na temat etyki ce-
lem uchwalenia programu działania na dalsze dwa 
lata tj. do końca kadencji. Propozycje tematów 
opracowaliśmy do końca czerwca br. Na zdalnym 
posiedzeniu 2. lipca zatwierdzony został program 
działania Komisji Etyki KR PIIB na drugą połowę V 
kadencji PIIB. Komisja będzie miała niżej wymie-
nione zadania:

 R Analiza zapisów kodeksu etyki zawodowej: zbie-
ranie wpływających opinii z izb okręgowych 

Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach
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i od indywidualnych członków, opracowanie 
wniosków i przedłożenie materiałów Krajowej 
Radzie PIIB.

 R Udział członków Komisji w przedsięwzięciach, 
dotyczących etyki organizowanych przez inne 
samorządy i organizacje.

 R Analiza pozytywnych i negatywnych postaw 
członków izby poprzez: zebranie materiałów 
do analizy we współpracy z rzecznikami odpo-
wiedzialności zawodowej i opracowanie wnio-
sków i przedłożenie opracowanych materiałów 
Krajowej Radzie.

 R Organizacja z Komisją ds. współpracy z samo-
rządami zawodów zaufania publicznego konfe-
rencji na szczeblu krajowym, dotyczącej etyki 
w zawodach zaufania publicznego.

 R Prowadzenie akcji informacyjnej, dotyczącej 
etycznej postawy inżynierów: bezpośrednie 
spotkania członków komisji z organami izb okrę-
gowych, udział w szkoleniach dotyczących m.
in. zagadnień z zakresu etyki organizowanych 
w okręgach i publikacja artykułów w czasopis-
mach i środkach komunikacji elektronicznej.

 R Współpraca ze szkołami i uczelniami kształcą-
cymi osoby, które w przyszłości będą mogły 
wykonywać samodzielnie funkcje techniczne 
w budownictwie.

 R Organizacja szkolenia w formie zdalnej, doty-
czącego zagadnień z zakresu etyki inżyniera 
budownictwa.

 R Rozwiązywanie problemów natury etycznej, wy-
stępujących w określonych grupach członków 
izby, jak i indywidualnych.

 R Współpraca z rzecznikami odpowiedzialności 
zawodowej i komisjami etyki.

 R Organizacja kursu dla mediatorów z zakresu 
budownictwa i współpraca z nimi.

 R Pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości i problemów 
natury etycznej.
W programie zawarto terminy realizacji oraz za-

kładane efekty takie jak: dostosowanie treści ko-
deksu do oczekiwań członków PIIB oraz aktualnych 
przepisów; przekazywanie dobrych praktyk, przy-
kładów i doświadczeń członkom PIIB; podniesienie 
standardów etycznych w PIIB; informacja o sytuacji 
w naszej grupie zawodowej adresowana zarówno 
do środowiska inżynierskiego jak i otoczenia; utrzy-
manie standardów etycznych w środowisku oraz 
pokazanie od strony etycznej wizerunku inżyniera 
budownictwa; budowanie świadomości oraz postaw 
moralnych i etycznych wśród uczniów i studentów; 
poprawa i utrzymanie poprawnych wewnętrznych 
relacji w środowisku inżynierów jak i relacji z oto-
czeniem zewnętrznym.

ANDRZEJ KIERDELEWICZ 
KOMISJA DS. KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ RADY PIIB

Zakres działań Komisji opisano w poprzednich 
wydaniach naszego wydawnictwa. Od ostatniej 
publikacji Komisja odbyła jedno posiedzenie w War-
szawie 18 lutego 2020 r. Na posiedzeniu Komisji 
omówiono prace, związane z modyfikacją strony in-
ternetowej PIIB. Omówiono też załącznik do Uchwa-
ły nr 24/R/19 Krajowej Rady PIIB z 11 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia podstawowych założeń stra-
tegii komunikacji społecznej PIIB oraz przedsta-
wiono ramowy projekt planu pracy na rok 2020. 
Z punktów posiedzenia Komisji warto odnotować 
jeszcze omówienie zadań dla Komisji, wynikające 
z podjęcia 4 lutego br. przez Krajową Radę PIIB 
uchwały w sprawie przyjęcia strategii PIIB w za-
kresie wdrażania BIM, w tym wsparcie Komisji ds. 
BIM w zakresie promocji medialnej jej działań oraz 
popularyzacji BIM i roli inżyniera przez wszystkie 
kanały informacyjne, zarówno wśród członków PIIB 
i jak i społeczeństwa.

MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
SEKRETARZ KOMISJI MEDALU 
HONOROWEGO POLSKIEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty 
uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB zgod-
nie z Regulaminem nadania Medalu Honorowego 
PIIB oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady 
PIIB do podjęcia przez Krajową Radę. 

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.

PAWEŁ WIŚNIEWSKI 
KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO KRAJOWEJ RADY PIIB

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowe-
go Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze względu 
na stan epidemii spotkała się online na posiedzeniu 
w maju 2020 r. Omówiono dotychczasowe szkolenia 
online, które odbyły się od czasu wprowadzenia ob-
ostrzeń sanitarnych. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się szkolenia związane ze zmianą ustawy 
„Prawo Budowlane”. Ilość chętnych uczestników za-
skoczyła organizatorów i podczas jednego ze szko-
leń serwer, przez który była prowadzona prelekcja, 
odmówił posłuszeństwa. Jedno ze szkoleń zostało 
przeniesione do serwisu YouTube, ponieważ ilość 
chętnych przekroczyła dwa tysiące osób.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa planuje 
w dalszym ciągu unowocześniać witrynę interneto-
wą oraz Portal PIIB. Część izb okręgowych od wrześ-
nia 2020 r. chce powrotu do szkoleń tradycyjnych. 
Najważniejsze jednak jest to, aby jak najwięcej osób 
brało udział w takich przedsięwzięciach.

JACEK ZABIELSKI 
ZESPÓŁ DS. BIM KRAJOWEJ RADY PIIB

BIM jest ogromną szansą dla polskiego budowni-
ctwa. To także szansa dla inżynierów budownictwa 
i samorządu zawodowego. Jednak nieumiejętne 
wdrożenie BIM może nieść ze sobą także istotne 
zagrożenia. Z tego względu Polska IIB, dbając o in-
teresy inżynierów budownictwa pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, włą-
czyła się w działania związane z wdrożeniem BIM. 
Uchwałą nr 2/R/20 Krajowej Rady PIIB z 4 lutego 
2020 r. została przyjęta strategia PIIB w zakresie 
wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie 
oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii. 
Strategia została opracowana przez Zespół ds. BIM, 
w pracach którego uczestniczył przedstawiciel W-
-MOIIB dr inż. Jacek Zabielski.

Nadrzędnym celem strategii jest realizacja pod-
stawowego zadania statutowego, jakim jest repre-
zentowanie i ochrona interesów zawodowych człon-
ków w procesie wdrażania BIM w Polsce. Działania 
PIIB w zakresie wdrażania BIM to przede wszystkim: 
podniesienie poziomu świadomości i kompetencji 
w zakresie BIM, ułatwienie wdrażania BIM przez 
członków PIIB, monitorowanie związanych z wdro-
żeniem BIM zmian stanu prawnego w Polsce oraz 
zapobieganie zmianom szkodliwym, a wspieranie 
rozwiązań korzystnych dla członków PIIB i ich in-
teresów zawodowych. Aby osiągnąć wyżej opisane 
cele organy izby krajowej i izb okręgowych muszą 
w ramach swoich kompetencji podjąć intensywne 
działania skierowane zarówno do wewnątrz, czyli 
do innych swoich organów i członków PIIB, ale tak-
że na zewnątrz, do wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego, całego środowiska budowlanego 
i jego decyzyjnego otoczenia.

W strategii omówiono kierunki tych działań oraz 
wskazano szczególne sposoby jej realizacji w po-
dziale na zidentyfikowane następujące obszary:

 R cyfryzacja procesu budowlanego,
 R standaryzacja,
 R legislacja,
 R popularyzacja BIM.

opracowała  
Barbara Klem

i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022

Uprawnienia zawodowe w Warmińsko-Mazurskiej OIIB
Z powodu pandemii, nie odbyła się tegoroczna sesja wiosenna. Egzamin pisemny w sesji 

I/2020 zaplanowany jest na 4 września 2020 r. Harmonogram wygląda następująco:
godz. 9.00 – egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
godz. 14.00 – egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB, 

kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej.
Sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1 

w Olsztynie. Wytyczne w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 
w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego można znaleźć 
na stronie Izby.
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Spotkania integracyjne inżynierów Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Wspominamy,  
planujemy i czekamy

Rok 2019 był aktywny w spotkania, wycieczki i imprezy integracyjne członków W-MOIIB. Wiele z nich opisywaliśmy już na łamach 
„Inżyniera Warmii i Mazur”. Można śmiało powiedzieć, że „izbowa” integracja z każdym rokiem cieszy coraz większym zainte-
resowaniem członków, którzy chętnie zabierają ze sobą rodziny.

Spotkania integracyjne inżynierów budowni-
ctwa umożliwiają lepsze wzajemne poznawanie 
się i nawiązanie nowych kontaktów, które często 
procentują w życiu zawodowym. Warto dodać, 
że nasi członkowie uczestniczyli także w spotka-
niach integracyjnych, zawodach i turniejach orga-
nizowanych przez inne okręgowe Izby Inżynierów 
Budownictwa w Polsce i wielokrotnie zdobywali 
medale oraz puchary. I tak...

18 października Mazowiecka OIIB zorganizowała 
pierwsze Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie 
Sportowym z udziałem członków okręgowych 
Izb. Nasza Izba osiągnęła dobre wyniki, zajmu-
jąc piąte miejsce w klasyfikacji zespołowej wśród 
dziewięciu Izb. Z drużyny W-MOIIB najlepszym 
strzelcem był Piotr Wądołowski, który został uho-
norowany okolicznościową statuetką oraz upla-
sował się w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji 
ogólnokrajowej na 42 rywalizujących zawodni-
ków. Uzupełnieniem spotkania integracyjnego 
był wyjazd techniczny na budowę Varso Tower 
– najwyższego w Europie Środkowowschodniej 
warszawskiego budynku.

19 października uczestniczyliśmy w Międzyna-
rodowych Zawodach Pływackich „Masters” zor-
ganizowanych po raz dziesiąty przez Mazowiecką 
OIIB. Warmińsko-Mazurską OIIB reprezentowali: 
Hanna Teżyk (srebrny medal) i Sławomir Teżyk 
(złoty i srebrny medal). Gratulujemy zawodnikom 
a szczególnie naszej reprezentacji.

W 2019 r., zorganizowaliśmy: wycieczkę autoka-
rową do Berlina, dwa turnieje kręglowe, dwa spły-
wy kajakowe, piknik rodzinny, Regaty Okręgowe 
o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB, Re-
gaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski 
w klasie Omega, ogniska integracyjne i spotkania 
wigilijno-noworoczne.

Już po raz czwarty, z powodzeniem przeprowa-
dziliśmy konkurs plastyczny na świąteczną kartkę 
W-OIIB, na który wpłynęło 55 prac. Wszystkie były 
wspaniałe i wybór zwycięzcy był wyjątkowo trudny. 
Jury w składzie: Mariusz Dobrzeniecki – przewodni-
czący Rady W-MOIIB, Grzegorz Karpa – dyrektor biura 
W-MOIIB oraz organizatorki konkursu Marta Kuli-
kowska i Marta Firlej-Najmowicz po wielogodzinnej 
naradzie przyznało dwa pierwsze miejsca. W kategorii 
„Mniej doświadczony rysownik” zwyciężył Zbyszek, 
lat 4, zaś w kategorii „Bardziej doświadczony rysow-
nik” – Jagoda, lat 8. Gratulujemy młodym plastykom 
i zapraszamy do udziału w kolejnym.

16 listopada odbył się turniej kręglowy. Zazna-
czyć trzeba, że tym razem rywalizowały wspólnie 
z nami przedstawicielki Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Klasyfikacja odbyła się w dwóch kategoriach: kobiet 
i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a uczest-
nicy talony rabatowe, na grę w kręgle.

6 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno-nowo-
roczne w Elblągu, a 13 grudnia – spotkanie wigilijne 

W-MOIIB oraz spotkanie świąteczno-noworoczne 
w Szczytnie.

Rok 2020 zainaugurowaliśmy organizacją I Mi-
kołajkowego Balu Choinkowego skierowanego 
do dzieci i wnuków członków W-MOIIB, który od-
był się 10 stycznia. Spotkanie zorganizowaliśmy 
w miejscu kreatywnej aktywności Eranova w Ol-
sztynie. Dzieci bawiły się znakomicie, humory do-
pisały, a mikołajowe paczki wywołały falę radości 
i uśmiechu. Wszystkim serdecznie dziękujemy i za-
praszamy za rok.

15 lutego odbył się cykliczny turniej kręglowy, 
natomiast 7 marca miało miejsce spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet. Zaprosiliśmy na nie „nasze” panie 
– członkinie i pracownice biura W-MOIIB, a także 
gości. Były z nami Ewa Kaliszuk – wiceprezydent 
Olsztyna i Halina Zaborowska-Boruch – wicepre-
zydent Olsztyna, Iwona Malinowska-Klimek – wi-
ceprzewodnicząca Olsztyńskiej Okręgowej Izby 
Architektów i Maria Danielewicz – przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur.

Spotkania, w luźnej atmosferze, członków Izby 
wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi pod-
czas wycieczek rowerowych, spływów kajakowych, 
czy gry w kręgle stanowią ważny element budo-
wania więzi i łączą ludzi, zarówno prywatnie, jak 
i zawodowo. Podczas spotkań inżynierowie mogą 
wymienić się doświadczeniami i zdobywać wiedzę, 
którą mają możliwość wykorzystać dalej.

 | 15 lutego odbył się cykliczny turniej kręglowy, była nas liczna grupa, co uwieczniliśmy na pamiątkowym zdjęciu. Jak to dobrze, bo jest co wspominać.
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Uważam, że okres przymusowej izolacji i konieczności spędzania większej 
ilości czasu w domu, w gronie domowników skłania do przemyśleń i docenie-
nia tego, co było oraz jest cennym doświadczeniem. Wszyscy z utęsknieniem 
wyczekują możliwości spotkań integracyjnych w plenerze. Słońce świeci i jest 
coraz cieplej, pogoda zachęca do aktywności na powietrzu i rozpoczął się 
sezon. Musieliśmy odwołać szereg wycieczek i spotkań. W miarę możliwości 
będziemy starali się organizować spotkania integracyjne, mając na uwadze 
obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Zwykle o tej porze startowały 
kajaki i rowery. Dbając o zdrowie naszych członków, rodzin i bliskich zmody-
fikowaliśmy plany imprez i spotkań W-MOIIB. Czy będzie to ten, czy przy-
szły sezon, nikt tego nie wie, lecz nie rezygnujemy całkiem z naszych planów 
i na bieżąco je weryfikujemy oraz szukamy nowych rozwiązań. Zachęcam 
do przesyłania propozycji i dzielenia się swoimi doświadczeniami w tej nowej 
rzeczywistości. Wierzę, że pozytywnie nastawieni i otwarci, zdwojonymi siłami 
nadrobimy wszystko, jak tylko będzie to możliwe. Już dziś jesteśmy gotowi.

Dariusz Stecki,  
przewodniczący Zespołu ds. Organizacji Spotkań Szkoleniowo-

Integracyjnych W-MOIIB 
Zdjęcia: Archiwum W-MOIIB

 | Pierwsze Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym z udziałem członków 
okręgowych Izb, zorganizowane przez Mazowiecką OIIB. Reprezentacja naszej 
Izby – na zdjęciu – osiągnęła dobre wyniki.

Sposoby W-MOIIB na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dobie epidemii

Jesteśmy zd(a/o)lni
Czy inżynier chce, czy nie, musi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Wynika to bezpośrednio z zapisów statutu samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Częste zmiany, jak również ilość stosowanych technologii, wymagają stałego aktuali-
zowania wiedzy technicznej. Jednak inżynierom potrzebna jest nie tylko znajomość nowych technologii, ale również podstaw 
funkcjonowania budownictwa w ramach obowiązującego prawodawstwa.

W ww. statucie, w paragrafie 16 znajduje się za-
pis „Członek Izby ma prawo: 1) korzystać z pomocy 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz zapewnienia właściwych warunków wykony-
wania samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (…)” Paragraf wyżej, mówi: „Członek 
Izby jest zobowiązany w szczególności do: (…) 6) 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia 
w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego”. 
W tym roku zostanie wprowadzonych wiele zmian 
w tym zakresie.

Już od września zmianom ulegnie ustawa „Prawo 
Budowlane”, jak również rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego. Wprowadzenie zmian w ustawie „Prawo 
Budowlane” w 2020 r. miało spowodować, że ten 
rok będzie wyjątkowy dla całej branży budowla-
nej. Rzeczywiście, ten rok okazał się wyjątkowy, ale 
z innego powodu. Od połowy marca, w związku 
z Covid-19, zamknięto szkoły, urzędy, ograniczono 
komunikację miejską. Wprowadzenie stanu epi-
demicznego spowodowało również zawirowania 
w branży budowlanej. Niepewność z dostawami 
materiałów, niepełna obsada na budowach (część 
pracowników zmuszonych do pozostania w do-
mach w związku z opieką nad dziećmi) to tylko 
część kłopotów inżynierów w codziennej pracy. 
Wprowadzenie ograniczeń spowodowało, że wiele 
osób zaczęło pracować zdalnie w domu. Bezpo-
średnie wykonawstwo też nie ma takiego natężenia 
robót jak jeszcze w styczniu 2020 r. Jest to zatem 
czas na wprowadzenie innego sposobu szkoleń, 
który do tej pory był niechętnie stosowany. Czas 
na szkolenia online.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa plano-
wała od pewnego czasu wprowadzenie szkoleń, 

na których mógłby być każdy z członków Izby, bez 
względu na to, do której okręgowej izby należy, 
bez względu na to, czy jest w domu, czy w pra-
cy. Wszyscy mieliby możliwość odbycia szkolenia 
przy komputerze, tablecie, smartfonie. Projekty te 
zostały znacznie przyspieszone po wprowadzeniu 
obostrzeń spowodowanych wystąpieniem wirusa 
w Polsce. Aktywni członkowie izby mają więc do-
stęp do szkoleń za pomocą portalu Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

W obecnej chwili szkolenia można podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza, to grupa szkoleń, która 
odbywa się w formie prelekcji. Niestety, wadą tego 
typu szkolenia jest brak możliwości zadawania py-
tań. Nie ma również możliwości wymiany poglą-
dów z innymi uczestnikami, dotyczącymi danego 
zagadnienia. Tak było na początku okresu szkoleń 
i sporadycznie zdarza się obecnie. Druga grupa 
szkoleń daje już możliwość czatu z wykładowcą lub 
z uczestnikami szkolenia. Ma to oczywiście swoje 
zalety. W każdej chwili można poprosić wykładowcę 
o wyjaśnienie danego zagadnienia, wymienić się 
spostrzeżeniami z uczestnikami lub sprawdzić, jak 
interpretowany jest dany przepis w poszczególnych 
częściach kraju. W tej chwili większa część szkoleń 
prowadzona jest z możliwością czatu.

Warto jednak przed szkoleniem zapytać, czy 
prelegent woli, by na bieżąco zadawać pytania, czy 
przewiduje taką ewentualność na koniec szkolenia. 
W mojej ocenie, nie jest to dobry pomysł, by prze-
rywać wykładowcy w trakcie prelekcji. Lepiej zapi-
sać swoje pytania i skierować je do prowadzącego 
zajęcia na koniec prelekcji.

Największym mankamentem szkoleń online jest 
problem sprzętowy. Zdarza się, że przy dużej ilości 
uczestników serwery nie dają sobie rady. Wów-
czas najczęściej obraz się zawiesza lub chwilami 
nie ma dźwięku. Czasami zdarza się, że przerywa 

całkowicie szkolenie. Na szczęście, takie sytuacje 
są sporadyczne. Część szkoleń, ze względu na dużą 
liczbę uczestników, „przerzucana” jest do popular-
nego programu YouTube, aby jak najwięcej osób 
mogło skorzystać z danego tematu. Również uczest-
nicy mogą mieć problem z udziałem w szkoleniach 
online ze względów sprzętowych. Może to być spo-
wodowane wykorzystywaniem starego sprzętu, jak 
również korzystaniem z internetu mobilnego, który 
czasami w określonych warunkach nie zapewnia 
właściwej łączności.

Największą zaletą szkoleń online jest to, że nie 
musimy poświęcać czasu na dojazdy i dokonywanie 
opłat za parkowanie samochodu w strefie płatnego 
parkowania. Dodatkowo mamy możliwość wysłu-
chania wykładowców z całego kraju i porównania 
różnych interpretacji przepisów w poszczególnych 
rejonach kraju przez urzędników, Państwową Straż 
Pożarną, czy Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego, również z naszego województwa. 
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie 
też możliwość odtworzenia w każdej chwili wy-
branego szkolenia. Dzięki temu będziemy mogli 
wrócić do takiego szkolenia w dogodnym dla nas 
czasie. Pracuje już nad tym Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa.

Zatem wykorzystajmy wolne chwile, by podnosić 
swoje kwalifikacje. Przyniesie to wymierne skut-
ki zarówno dla każdego inżyniera, generalnego 
wykonawcy i, przede wszystkim, inwestora. Zna-
jomość nowych technologii, a przede wszystkim 
obowiązujących przepisów, pozwoli na sprawne 
przejście całego etapu budowy, a zwłaszcza od-
bioru końcowego.

Paweł Wiśniewski,  
przewodniczący Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego  
W-MOIIB
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Dobiega końca pierwszy etap przebudowy śluzy żeglownej Guzianka

Inżynierowie  
uszczęśliwiają żeglarzy
Wszystko wskazuje na to, że kiedy czytacie państwo to wydanie „Inżyniera Warmii i Mazur” śluza Guzianka II w Rucianem-
-Nidzie pracuje pełną... wodą. Łącząca jeziora Guzianka Mała i Bełdany, śluza Guzianka I jest najbardziej eksploatowaną śluzą 
w Polsce. Jej remont połączony z budową nowej śluzy ma odkorkować ruch na na jeziorach. Na inwestycję z utęsknieniem czekali 
żeglarze z mazurskich jezior.

Projekt jest pierwszym etapem przebudowy 
infrastruktury, związanej z rozwojem gospodar-
czym szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, 
opisanym w strategii „Wielkie Jeziora Mazurskie 
2020 – strategia”. Jego celem jest poprawa stanu 
technicznego, bezpieczeństwa i warunków żeglugi, 
wzrost przepustowości szlaku i zwiększenie kon-
kurencyjności gospodarczej Mazur. Inwestycja 
przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania 

i zachowania w dobrym stanie zasobów kulturo-
wych i naturalnych regionu, do których niewątpli-
wie zalicza się Szlak Wielkich Jezior Mazurskich ze 
stworzoną na przełomie XIX i XX w. infrastrukturą 
dróg wodnych.

Szlak wodny jest gospodarczym sercem i moto-
rem rozwoju okolicznych miejscowości. W związku 
z tym konieczna jest modernizacja infrastruktury 
szlaku, którego największym problemem jest silna 

degradacja i zły stan techniczny kanałów łączą-
cych jeziora, fragmentów nabrzeży jezior służą-
cych obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona 
jest drożność niektórych odcinków kanałów i je-
zior np. Guzianka, Mikołajskie, kanał Łuczański/
Giżycki, spowodowanych złym stanem technicz-
nym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mo-
stów, kładek itp.). Obserwuje się też niedostoso-
wanie do obecnych potrzeb użytkowników szlaku 

Na początku czerwca zaawansowanie 
robót, w ujęciu finansowym, stanowiło 
90% natomiast rzeczowo – ok. 97% 
całego zakresu robót przewidzianych 
do wykonania. Na zdjęciu: widok 
na komorę śluzy z mostu drogowego 
z tego czasu realizacji

 | Widok na komorę śluzy i most od strony WG | Igłofiltry Głowy Górnej
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wodnego (ilościowych i technicznych) infrastruktury 
nabrzeży miast położonych na szlaku.

Omawiana śluza Guzianka wybudowana została 
w 1879 r. Stanowi bardzo ważny węzeł komunika-
cyjny szlaku. Ilość obiektów śluzowanych w sezonie 
na początku lat 2000 dochodziła do 20 tys., obec-
nie, ze względu na charakter preferencji żeglugo-
wych turystów, nie spada poniżej 16 tys. jednostek.

Obiekt był w złym stanie technicznym. Jego 
modernizacja wymagała całkowitego zamknięcia, 
a co za tym idzie, wyłączenia z ruchu żeglugowego. 
Przygotowano więc projekt budowy nowej śluzy 
tzw. Guzianki II, która obsłuży ruch podczas re-
montu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część 
ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany 
i Nidzkie. Po zakończeniu budowy nowej śluzy, 
w kolejnym etapie projektu inwestor rozpocznie 
remont śluzy Guzianka I.

Prace ruszyły jesienią 2018 r. Tak więc po ponad 
półtora roku prac mamy gotową (prawie) nową ślu-
zę Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem 
sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastruk-
turą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej. 

Inwestor:  
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 
reprezentowane przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie

Projektant:  
Energoprojekt Warszawa SA

Wykonawca:  
ETP SA Katowice

Kierownik budowy:  
Andrzej Zając

Kierownik robót:  
Piotr Tomaszewski

Inspektor Nadzoru:  
Usługi Inżynierskie 
w Budownictwie „Budynki 
i Budowle” Jarosław Andraka

 | Na górze (od lewej): Andrzej Zając – kierownik budowy, Piotr Tomaszewski – kierownik robót hydrotechnicznych, 
Tomasz Mułyk – kierownik Ponadregionalnego Zespołu ds. realizacji projektów PGW Wody Polskie RZGW 
w Warszawie, Anna Semak – główny specjalista w Zespole ds. realizacji projektów PGW Wody Polskie RZGW 
w Warszawie, Damian Mucha – kierownik robót drogowych. Niżej: Andrzej Kołodziejczyk – koordynator 
nadzoru autorskiego Energoprojekt SA, Jarosław Andraka – koordynator nadzoru inwestorskiego, Robert 
Chciuk – wiceprezes PGW Wody Polskie – pełnomocnik, Mirosław Markowski – dyrektor RZGW w Białymstoku 
PGW Wody Polskie i Grzegorz Lubojański – kierownik robót

 | Widok na komorę śluzy w stronę Głowy Dolnej | Wylot kanałów obiegowych Głowy Górnej
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Guzianka II zlokalizowana jest na drodze wodnej 
klasy Ia i ma następujące parametry: długość uży-
teczna komory – 50 m, szerokość komory – 7,5 m, 
min. głębokość – 2,0 m, min. prześwit pionowy pod 
mostem – 4,0 m. Będzie mogła pomieścić w dwóch 
rzędach 6-10 jachtów dużych i średnich lub 12 śred-
nich i małych. Zapewni możliwość komunikacji po-
między jeziorami, których poziom zwierciadła wody 
różni się o ok. 2 m (spad max. 2,11 m).

Konstrukcja śluzy jest żelbetowa, dokowa, wyko-
nana w ściance szczelnej, która pozostając na stałe 
współpracuje jako element konstrukcyjny. Składa 
się z trzech sekcji. Wrota śluzy są stalowe, wsporne, 
płaskie dwuskrzydłowe o wymiarach WG: 4,5x3,2 m 
i WD:4,5x5,2 m o łożyskowaniu ślizgowym wyko-
nanym z materiału kompozytowego Deva Metal. 
Uszczelnienia pionowe i poziome – profil gumowy 
P-1. Napęd wrót stanowią cztery siłowniki hydrau-
liczne zasilane przez niezależne zasilacze hydrau-
liczne. Kanały obiegowe o wymiarach 1,2x1,2 m 
zamykane są zasuwami płaskimi ze stali nierdzewnej 
z wymiennymi uszczelnieniami z tworzywa sztucz-
nego. Pojemność komory śluzy dla spadu przecięt-
nego wynosi 810 m3. Czas napełniania – 6-7 min. 
Wydatek maksymalny obu kanałów obiegowych 
przy napełnianiu komory śluzy to 5-6 m3/s.

W ramach inwestycji powstał też awanport górny 
(na jez. Guzianka Mała) i awanport dolny (od stro-
ny jez. Bełdany), oba o długości 55 m i szerokości 
na wylotach do 30 m. Nabrzeża od strony jez. Gu-
zianka Mała o długości 32 m mają możliwość cu-
mowania. Kanał podejściowy konstrukcji żelbetowej, 
dokowej od strony jeziora Bełdany o rzędnej dna 
tej samej co komora śluzy.

Węgornia składa się z żelbetowego kanału ot-
wartego o długości 66 m i przepustowości 2 m3/s 
z ujęciem w nabrzeżu przy głowie górnej śluzy, 
zakończonego odłówką w formie rusztu ze stali 
nierdzewnej zlokalizowaną wzdłuż ściany kanału 
podejściowego. Ujęcie wody obiektu wylęgarni-
czego posadowione jest 50 m od brzegu na 3 m 
głębokości z możliwością regulacji, pozwalające 
na pobór chłodnej wody na potrzeby wylęgarni.

Zaplecze śluzy stanowi jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony budynek sterówki z poddaszem 
nieużytkowym. W celu minimalizacji ingerencji 
w istniejący krajobraz zaprojektowany jako złożo-
ny z dwóch brył przesuniętych względem siebie. 
Nastawnia sterówki wyposażona jest w trzy prze-
szklone (razem z drzwiami) ściany.

Przebudowa śluzy wiązała się z rozbiórką mostu 
i budową nowego w ciągu drogi powiatowej nr 
1646N Ruciane-Nida – Wejsuny. Pierwszym etapem 
była rozbiórka starego mostu zlokalizowanego nad 

kanałem podejściowym projektowanej śluzy. Sekcja 
mostowa o długości 23 m została zaprojektowana 
jako monolityczna, żelbetowa rama, zamknięta 
w części górnej na szerokości ok. 12 m. Przekrój 
poprzeczny mostu stanowi monolityczna płyta 
żelbetowa o zmiennej wysokości konstrukcyjnej. 
Ściany kanału podejściowego zostały skotwione 
ze ściankami szczelnymi grodzy osłonowej, tworzą-
cymi jednostronny szalunek podpór mostu. Wyma-
gało to realizacji jednocześnie całej sekcji mostowej 
obejmującej odcinek kanału podejściowego, którego 
ściany stanowią zarazem podpory dla płyty jezdnej.

Prace te wymagały zamknięcia dla ruchu odcinka 
drogi powiatowej NR 1646N i wyznaczenia uciąż-
liwego objazdu o długości ok. 20 km. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności 
oraz turystów, wykonawca przewidział w harmo-
nogramie wykonanie w pierwszej kolejności sekcji 
mostowej. Poważnym wyzwaniem było zabezpie-
czenie i przełożenie infrastruktury podwieszonej 
pod starym mostem do czasu wybudowania nowe-
go z zachowaniem ciągłości dostarczania mediów. 
Niemniej jednak prace posuwały się zgodnie z na-
piętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
i 26 lipca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydał decyzję 
udzielającą pozwolenia na użytkowanie mostu. 
Wartość samego mostu to ok. 5,5 mln zł.

Nowym mostem wracamy ponownie na plac 
budowy śluzy. Wszystkie podstawowe konstruk-
cje hydrotechniczne (komora i głowy śluzy, kanał 
podejściowy) wykonane zostały w technologii sta-
lowych ścianek szczelnych o długościach 12 m (ko-
mora i głowy) i 6-10 m przy nabrzeżach od strony 
wody górnej (wg). Pozwoliło to na minimalizację 
potrzeb, związanych z wykonywaniem wykopów, 
ograniczyło także stosowanie skomplikowanych 
systemów odwodnienia w zakresie dna wykopu. 
Ponadto, takie rozwiązanie pozwoliło na elimina-
cję zewnętrznego deskowania a także zmniejszyło 
zużycie betonu w strefach rozciąganych konstrukcji 
dokowych komory i kanału. Zastosowanie ścianek 
ma także działanie kotwiące przeciw oddziaływaniu 
sił wyporu komory śluzy.

W trakcie prac sekcje ścian komory śluzy oraz 
kanału podejściowego rozparto pojedynczym rzę-
dem rozpór rurowych. W głowach i sekcji mosto-
wej rozparcia były wykonane w dwóch poziomach.

Ścianki szczelne pogrążane były z dźwigów me-
todą lądową.

Ze względu na występowanie, zwłaszcza 
od strony jez. Guzianka Mała, osadów jeziornych 
stanowiących grunt o bardzo słabych parame-
trach wykluczających bezpośrednie posadowienie 

 | Widok na kanały obiegowe Głowy Dolnej śluzy | Budynek sterówki z zapelczem socjalnym
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na nich obiektu śluzy koniecznym było zastoso-
wanie przeniesienia obciążeń na głębszą warstwę 
gruntu. Uzyskano to częściowo poprzez zastoso-
wanie ścianek stalowych szczelnych Larssena, któ-
re będą oprócz funkcji przeciwfiltracyjnej pełniły 
funkcję fundamentu palowego poprzez skotwienie 
jej ze ścianami żelbetowymi śluzy. Dopełnieniem 
posadowienia pośredniego są mikropale o śred-
nicach 240 mm w ilości 109 szt. i długości 7-18 m.

Etapowanie prac jak na każdej budowie zależy 
głównie od kolejności technologicznej robót, nie 
sposób wykonać monolitycznych elementów z be-
tonu a następnie wykonać szalunki (chyba że ktoś 
ma zaczarowany ołówek – uśmiech). Wykonawca 
zaczął więc pogrążanie ścianek od głowy dolnej, 
następnie wykonano objazd i rozebrano istnieją-
cy most. Po rozbiórce mostu i wykonaniu ścianek 
szczelnych na długości kilku metrów można już było 
pogrążać ścianki na dwie ekipy, pierwsza szła gro-
dzica za grodzicą w kierunku awanportu górnego, 
druga w kierunku dolnego. Ten manewr, rozpo-
częcie robót od rozbiórki mostu pozwolił z czasem 
na pracę na tej jednej budowie jednocześnie trzech 
a nawet pięciu ekip oddalonych od siebie w bez-
piecznej odległości i nie przeszkadzających sobie 
w wykonywaniu robót. Pogrążanie ścianek szczel-
nych zakończyło się w maju 2019 r. W międzyczasie, 
gdy tylko było to możliwe, w ściankach wykonano 
wykopy. Najpierw do pierwszej rzędnej ustalonej 
w projekcie by wykonać stalowe rozpory ścian i po-
nownie kontynuować wykopy. W głowach i sekcji 
mostowej musiały być zastosowane dwa rzędy roz-
pór, tylko w komorze śluzy i kanale podejściowym 
był jeden. Po wykonaniu wykopów do pierwszego 
poziomu oprócz rozpór konieczne było również 
zainstalowanie sieci igłofiltrów, które pracowały 
cały czas obniżając zwierciadło wody w wykopach.

Gdy z wykopami zbliżono się do poziomu posa-
dowienia dokowej sekcji mostowej, bo to od sekcji 
mostowej rozpoczęto prace, gdy badania kontrolne 
potwierdziły parametry gruntu, wykonano beton 
podkładowy i rozpoczęło się wykonanie żelbetów. 
Dno miało 80 cm, ściany do grodzic (w najwęż-
szym przekroju) 75 cm. Oczywiście betonowanie, 
oprócz podziału na sekcje (w rzucie), było podzie-
lone na etapy, aby w jego trakcie demontować roz-
pory ścian. Po związaniu dennej płyty żelbetowej 
można było rozebrać dolny rząd rozpór, następnie 
po zabetonowaniu ścian do wysokości 2,5 m i zno-
wu uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu 
zdemontowano górny rząd rozpór, by dokończyć 
ściany. Gdy kończono pogrążanie ścian awanpor-
tu górnego, w awanporcie dolnym betonowano 
oczep, w sekcji mostowej wykonywano zbrojenie 

i szalunki ścian, w komorze śluzy wiercono mikro-
pale, a w głowie górnej trwały wykopy. Oczywiście 
wraz z wykonaniem śluzy, w miarę możliwości, po-
stępowała budowa węgorni. To również konstrukcja 
żelbetowa, dokowa w ściankach szczelnych lecz przy 
kanale śluzu, to co najwyżej jej młodociana siostra 
bawiąca się wodą nad brzegiem jeziora.

A teraz zajrzymy do „pamiętnika” Jarosława An-
draka, inspektora nadzoru, gdzie przeczytamy: Tak 
więc prace trwały, jak to na budowie, dużo zbrojenia, 
dużo betonu, trochę nerwów, trochę krzyku – ale 
tylko trochę. Po zakończeniu żelbetowych elemen-
tów śluzy wykonano kierownice awanportu górne-
go. Rury stalowe D355,6x16mm długości, bagatela, 
24 m były pogrążane w siatce kwadratów o boku 
4 m z czego dwie rury były cięte pod wodą i pod 
wodą spawane z resztą rur za pośrednictwem rur 
o mniejszym przekroju w swoistą podwodną wie-
żę. Wszystko po to, aby kierownica miała odpo-
wiednią sztywność. Teraz nad wodą wystaje tylko 
ok. 1,6 m rur z belkami odbojowymi – już słyszę gło-
sy – a co oni tutaj takiego znowu wielkiego zrobili?

No, ale dość chwalenia się. Zostało jeszcze wybu-
dować budynek dyżurki. Posadowiony jest na płycie 
żelbetowej. Dlaczego płyta, ano stąd, że gdy na po-
czątku budowy geodeta wyznaczał obiekt w tere-
nie to oprócz wskazania np. „tu, gdzie jest istniejący 

będzie most nowy tylko ten stary musicie zburzyć” 
wziął łódkę, wypłynął trochę w jezioro Guzianka Mała 
i namierzając swoim sprzętem stwierdził: „tu będzie 
budynek dyżurki”, następnie odpłynął dalej i powie-
dział „a tu gdzieś będzie głowa górna”. Mniej więcej, 
bo trudno łódkę utrzymać bez ruchu na wodzie.

Poza budynkiem trzeba było wykonać jeszcze 
drogę dojazdową, typową z kostki betonowej. No 
prawie typową, wszystkie warstwy konstrukcyjne 
drogi łącznie mają ponad 1,5 m. Trzeba też było 
wykonać wszystkie instalacje (kamery, głośniki, 
tablicę świetlną), wrota, zastawki i inne urządzenia. 
Można by długo opowiadać na ten temat, ale kto 
to później przeczyta?

Z tej sympatycznie humorystycznej części opisu 
przechodzimy do poważnych pieniędzy. Inwestycja 
jest współfinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazu-
ry na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania 
to 30.494.099,26 zł, z czego dofinansowanie unijne 
– 16.624.262,48 zł.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mułyk, kierownik ds. 
realizacji projektów, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

opracowała Barbara Klem

 | Makroniwelacja terenu zaplecza śluzy

 | Widok na komorę śluzy od strony Wody Górnej – w trakcie budowy i po jej zakończeniu
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Stany zagrożenia zewnętrznych ścian warstwowych. Rozwiązania prototypowe

Płyta na wieszaku
Zewnętrzne ściany w typowych systemach prefabrykowanych budownictwa mieszkaniowego ze schyłku XX w. kształtowano z be-
tonowej warstwy konstrukcyjnej, izolacji cieplnej o zmiennych grubościach i warstwy betonu fakturowego. Izolację i „elewację” 
mocowano tzw. „wieszakami”, co jest adekwatne do rzeczywistego, jednoosiowego stanu naprężeń w tych prętach. O trwałości 
takiej przegrody decyduje skuteczność realizacji połączenia warstw betonowych.

Badania stanu technicznego budynków w tech-
nologii wielkopłytowej systemu Wk-70, przepro-
wadzono po 25-45 latach eksploatacji, z reguły 
przed planowaną termorenowacją, w przypadku 
zidentyfikowania wad lub w związku z kończącą się 
50-letnią trwałością [3]. Warstwy fakturowa i ocie-
pleniowa były jednakowej grubości 6 cm. Warstwa 
konstrukcyjna w elementach ścian szczytowych: gr. 
15 cm, ale w płytach osłonowych ścian podłużnych 
– tylko 8 cm. Z uwagi na bezpieczeństwo osób 
znajdujących się w strefie obiektów istotna jest 
stabilność warstwy fakturowej, podlegającej bez-
pośredniemu oddziaływaniu czynników atmosfe-
rycznych oraz stan i nośność łączników metalowych, 
nie mających ochrony przeciwkorozyjnej w strefie 
przejścia przez izolację termiczną.

Warstwa fakturowa jest zbrojona, zgod-
nie z projektem, siatką stalową z prętów o śr. 
3-4,5 mm, ze stali A-I, o oczkach 20x20 cm. W celu 
zabezpieczenia przed korozją siatka powinna być 
otulona betonem o min. gr. 2,5 cm. Na począt-
ku stosowania systemów wielkopłytowych nie 
określano jednoznacznie rodzaju stali przezna-
czonej na wieszaki. W latach 80-tych, w wyniku 
badań przeprowadzonych w Instytucie Techni-
ki Budowlanej, zalecono realizację wieszaków 
ze stali H13N4G9. W praktyce stosowano łączniki 
wykonywane z St3SX, a na podstawie odkrywek 
w niektórych badanych elementach stwierdzono 
występowanie prętów ocynkowanych z St0S [7]. 
Bez dokładnego określenia klasy stali, średnic 
i liczby łączników oraz grubości warstwy izola-
cyjnej nie można wnioskować o bezpieczeństwie 
zamocowania warstwy fakturowej badanych płyt.

Wieszaki usytuowane są niekorzystnie, nie 
ma możliwości ich konserwacji lub wymiany. Są one 
częściowo zabetonowane w warstwie fakturowej 
i konstrukcyjnej a środkowa część tkwi w warstwie 
ocieplenia. W niesprzyjających warunkach, stal ulega 
korozji w stadium sprzyjającym rozwojowi zjawisk 
elektrochemicznych. W miejscach lokalnych ubyt-
ków inicjowane są procesy ługowania.

W trakcie badań potwierdzano, że do wykonania 
łączników wykorzystywano niewłaściwe klasy stali, 
a wieszaki realizowane ze stali nierdzewnej lecz zbyt 
kruchej, również nie spełniają wymagań. Stwier-
dzano błędy w rozmieszczeniu, liczbie i średnicach 
zastosowanych wieszaków [3] i [4]. Na powierzchni 
warstwy fakturowej inwentaryzowano spękania, 
umożliwiające penetrację wody opadowej. Proce-
sowi zawilgocenia sprzyjały zjawiska uszkodzenia 

krawędzi płyt prefabrykowanych w strefach złączy 
pionowych i poziomych. Próby wypełniania szczelin 
materiałami odkształcalnymi i tworzywami takimi 
jak pianka poliuretanowa nie poprawiały stanu 
technicznego i bezpieczeństwa, ponieważ elimino-
wały niezbędne procesy wentylowania przestrzeni 
w złączach. Dodatkowo stwierdzono, że grubość 
betonu w warstwach elewacyjnych niejednokrotnie 
przekraczała wartości systemowe zwiększając ich 
ciężar, a zmniejszając izolację termiczną.

W efekcie przeprowadzonych prac badawczych 
sformułowano oryginalną koncepcję zespolenia 
warstw, bez ingerencji do wnętrza budynku. Uznano, 
iż stadium bezpiecznej eksploatacji można zapewnić 
za pomocą dodatkowych elementów mocujących, 
którymi powinny być stalowe łączniki kotwione 
w warstwie fakturowej i konstrukcyjnej [1]. W efekcie 
prac nad konstrukcją elementów prototypowych, 
do badań wytypowano dwa rodzaje indywidualnych 
kotwi, przystosowanych do wzmocnienia szczyto-
wych i podłużnych ścian zewnętrznych. Na etapie 
kształtowania łączników analizowano rozkłady 
naprężeń docisku w trzpieniu oraz w strefie mo-
cowania prętów w płytach warstwowych o małych 
grubościach oraz o wytrzymałości odpowiadającej 
klasom B15 (C12/15) i B20 (C16/20), z których re-
alizowano elementy ścian osłonowych. W trakcie 

 | Przykłady połączeń elementów ścian zewnętrznych: a) mechaniczne uszkodzenia krawędzi płyt 
prefabrykowanych, b) próba wadliwej naprawy złącza poprzez wypełnienie szczeliny pianką

 | Konstrukcja elementów wzmacniających połączenie warstw w prefabrykowanych płytach ściennych

 | Konstrukcja wzmocnienia połączenia warstwy fakturowej ściany osłonowej

a) b)
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badań zwiększano sukcesywnie powierzchnie do-
cisku przez wprowadzenie pierścieni oporowych. 
Ostatecznym efektem prac studialnych i badań 
elementów prototypowych było skonstruowa-
nie nieodkształcalnych łączników o odpowiedniej 
sztywności i wytrzymałości a dodatkowo popraw-
nych pod względem montażowym.

W wyniku przeprowadzonych prac studialnych 
nad zastosowaniem łączników typu „L” i „C” w skali 
laboratoryjnej i naturalnej, skonstruowano proto-
typy umożliwiające ocenę technologii i nośności 
konstrukcji zespolonej. Opracowano dwa orygi-
nalne rozwiązania, dla płyty ściany szczytowej, 
w której grubość warstwy konstrukcyjnej wynosi 
15 cm, oznaczone symbolem „C” oraz dla ele-
mentów, z których zrealizowano podłużne ściany 
osłonowe – „L”.

Łączniki wykonano ze stali trudno rdzewieją-
cej 10HAVP, zastosowanie której można uznać 
za współczesny, zapobiegawczy środek tech-
niczny wdrażany w celu wyeliminowania skutków 
korozji w okresie trwałości obiektu. Szczególne 
wymagania określono dla łączników „L”, moco-
wanych w warstwie konstrukcyjnej o gr. 8 cm. 
Na podstawie badań nieniszczących [2], potwier-
dzonych następnie badaniami laboratoryjnymi [9, 
10] stwierdzono, że gwarantowana wytrzymałość 
betonu w kontrolowanych elementach konstruk-
cyjnych, jest podstawą kwalifikowania do klasy 
B20 (C16/20). Natomiast wytrzymałość betonu 
w warstwach fakturowych nie gwarantowała ta-
kiej klasy. W efekcie dostatecznie uzasadnionych 
wyników badań elementy fakturowe zakwalifiko-
wano do klasy B15 (C12/15).

Przed opracowaniem techniki osadzania łącz-
ników, w warstwie fakturowej wiercono otwory 
o średnicy 80-100 mm. W elementach konstruk-
cyjnych wiercono otwory o przekroju adekwatnym 
do średnic nagwintowanych prętów kotwiących. 
Po montażu i stabilizacji pierścieni oporowych 
w warstwach konstrukcyjnych, przestrzeń termoizo-
lacyjną uzupełniano pianką poliuretanową i wyko-
nywano korki betonowe z szybkowiążącej zaprawy 
cementowej o wytrzymałości odpowiadającej klasie 

B40, typu Ceresit CX 15. W efekcie prawidłowo 
zrealizowanych prac wzmacniających konstrukcja 
ściany prefabrykowanej zostanie przygotowana 
do wykonania termorenowacji obiektu jedną z me-
tod dopuszczonych do stosowania na podstawie 
obowiązujących aprobat technicznych.

Uzupełnieniem badań było ustalenie głębokości 
karbonatyzacji betonu warstwy fakturowej po po-
nad 20-letniej eksploatacji. Badaniom poddano 
beton zlokalizowany w sąsiedztwie wieszaków lub 
prętów zbrojeniowych, ze względu na koncentra-
cje naprężeń krawędziowych w strefach docisku, 
wzorując się na zaleceniach instrukcji [7], gdzie 
zalecono wykorzystywanie alkoholowego roz-
tworu fenoloftaleiny. W proponowanej metodzie 
głębokość karbonatyzacji betonu określa się po-
przez nawilżenie powierzchni betonu roztworem 
i analizę zmiany zabarwienia. Beton zobojętniony 
nie zmienia barwy, a niezobojętniony zabarwia się 
na czerwono. Stwierdzona w odkrywkach głębo-
kość karbonatyzacji betonu w płytach elewacyj-
nych to 5-25 mm.

Wskutek wad systemów prefabrykowanych i ma-
łej dbałości wykonawców o jakość robót konstruk-
cyjnych, po kilkunastu latach eksploatacji zewnętrz-
ne ściany warstwowe generują stadium degradacji. 
Przyczyną występujących zagrożeń stały się pro-
cesy destrukcji stalowych elementów złączy. Ob-
jawami są:

 Q przecieki przez warstwę elewacyjną, w strefach 
nadproży lub połączeń płyt;

 Q spękania i zarysowania betonu, rozszczelniają-
ce przegrody, spowodowane wadami zbrojenia 
warstw konstrukcyjnych i fakturowych oraz me-
tod ich zespolenia;

 Q objawy zjawisk przemarzania, powodują-
cych zmiany parametrów technologicznych 
i wytrzymałościowych materiałów przegród 
zewnętrznych;

 Q niedostateczna wytrzymałość betonu, szczegól-
nie warstw zewnętrznych, wrażliwych ze względu 
na niewielką grubość i wymaganą szczelność.

Doraźne działania prewencyjne użytkowników 
powinny zmierzać w kierunku ochrony węzłów 

i połączeń elementów prefabrykowanych przed 
przeciekami, co pośrednio wpływa na elimina-
cję zjawiska kondensacji pary wodnej i ochronę 
łączników przed korozją. Docieplanie budynków 
nie eliminuje wad konstrukcyjnych, a przy wadach 
technologicznych, może spowodować zwiększe-
nie zagrożenia wskutek dodatkowego obciążenia.

Diagnostyka okresowa elewacji budynków nara-
żonych na szkodliwe wpływy agresywnego środo-
wiska atmosferycznego, przeprowadzana co naj-
mniej jedno lub dwukrotnie w ciągu roku, powinna 
w efekcie powodować decyzje i działania zmierza-
jące do likwidacji stwierdzonych wad, ogranicze-
nie procesów destrukcji oraz postępu degradacji 
elementów.

Przed przystąpieniem do zabiegów eliminacji 
wad konstrukcyjnych i ewentualnej termorenowacji 
obiektu niezbędne jest określenie stosownej tech-
nologii mocowania dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej i warstw elewacyjnych. Opracowana 
autorska koncepcja wzmocnień łącznikami typu 
„L” i „C”, uwzględnia rozwiązania systemowe połą-
czenia warstw elementów prefabrykowanych ścian 
oraz rzeczywisty stan bezpieczeństwa wadliwie 
montowanych obiektów.

dr hab. inż. Janusz Krentowski, 
dr inż. Piotr Knyziak, 

mgr inż. Maciej Wardach
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 | Elementy zestawu wykorzystywane do wykonywania otworów w płytach fakturowych

Nośność wieszaków [kN] (według [1] s. 136)

Grubość 
warstwy 

izolacyjnej 
[mm]

Gatunek stali
H13N4G9 1H17N4G9 OH17N4G8 OH18N9 ST3S

Granica plastyczności Re [MPa]

350 310 280 200 235

60 18,6 16,7 15,2 11,1 13,0

80 17,6 15,9 14,5 10,8 12,5

100 16,5 15,1 13,8 10,4 12,0

120 15,1 13,9 12,9 10,0 11,3

130 14,2 13,2 12,4 9,7 11,0
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Jak powstawały zmiany w Prawie budowlanym

Czy na pewno inżynierom
Jak doszło do zmiany Prawa budowlanego? Razem z radą programową, naszego „Inżyniera” postanowiliśmy przybliżyć czytel-
nikom ten temat. Ale jak się głębiej zastanawiam, to... czy teraz kogoś to obchodzi. Każdy sprawdza, co się zmieniło, jak teraz 
będzie się nam, inżynierom, pracować. A czy jest ktoś, kogo interesuje ścieżka nowelizacji Prawa budowlanego(?)

Prawo budowlane jest jak elementarz w pra-
cy każdego inżyniera. Wypada znać jego auto-
rów i proces powstawania. Jeśli ktoś popiera moje 
zdanie i ma chwilę, to zapraszam do lektury. I tak: 
23.12.2019 r. projekt zmian w Prawie budowlanym 
trafia do Sejmu z Ministerstwa Rozwoju. Sejm 
08.01.2020 r. kieruje do pierwszego czytania a już 
15.01.2020 r. następuje pierwsze czytanie w komisji 
sejmowej. 21.01.2020 r. jest już sprawozdanie komisji 
a następnie 22.01.2020 r. jest drugie czytanie na po-
siedzeniu Sejmu a 23.01.2020 r. odbywa się spra-
wozdanie komisji i trzecie czytanie na posiedzeniu 
Sejmu. 24.01.2020 r. tekst ustawy po trzecim czyta-
niu przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 
06.02.2020 r. pojawia się stanowisko Senatu, które 
kieruje do komisji Sejmowej 10.02.2020 r. a spra-
wozdanie Komisji sejmowej powstaje 12.02.2020 r. 
13.02.2020 r. następuje rozpatrywanie stanowiska 
Senatu na forum Sejmu, gdzie zostaje przyjęty 
w proponowanych przez rząd zmianach w większo-
ści nie uwzględniający naszych uwag. 14.02.2020 r. 
Ustawę przesłano Prezydentowi do podpisu, który 
03.03.2020 r. ów podpis własny złożył. Tyle suchych 
dat, starałem się jak najkrócej.

I jeszcze, równie krótko, o poprawce 4, 5 i 7, któ-
rą Senat uchwalił i która przedstawiała, że istotą 
projektu budowlanego sporządzonego w opar-
ciu o przepisy Prawa budowlanego jest łączne 
spełnienie wszystkich wymagań podstawowych 
z art. 5 ust. 1 oraz akceptacja projektu przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane we wszyst-
kich specjalnościach wymienionych w art. 15a tej 
ustawy. Chodzi o wszystkie (a nie tylko te, służące 
ochronie przeciwpożarowej) rozwiązania projek-
towe, składające się na bezpieczne użytkowanie 
obiektu budowlanego. Należy tutaj wspomnieć, 
że głosowanie nad w/w poprawką nie odbyło się 
jednogłośnie głosami koalicji rządzącej. Wszyscy 
posłowie koalicji rządzącej z okręgu olsztyńskiego 
i ełckiego głosowali przeciwko przyjęciu poprawki 
a dodatkowo dołączyli do nich pojedynczy posło-
wie z okręgu toruńskiego, bydgoskiego, kieleckie-
go, krakowskiego i białostockiego. I gdyby jeszcze 

bardziej członkowie Rady Krajowej dotarli z naszymi 
postulatami do posłów partii rządzącej, to można 
przypuszczać, że chociaż ta jedna poprawka byłaby 
przyjęta przez Sejm.

A niestety, zabrakło nam kilku głosów. W gło-
sowaniu udział wzięło 447 posłów: 232 było za, 
214 przeciw, jeden wstrzymał się i 13 nie głoso-
wało, większość bezwzględna wynosiła 224 gło-
sy. Należy tutaj zauważyć, że w tym głosowaniu 
posłowie Konfederacji głosowali za odrzuceniem 
poprawek w ilości dziesięciu posłów, co również 
przyczyniło się do odrzucenia poprawek do Prawa 
budowlanego. Niestety posłowie Konfederacji pod 
przywództwem Janusza Korwina-Mikke, jak można 
było przypuszczać, są nieprzewidywalni. Na po-
twierdzenie czego należy spojrzeć na pozostałe 
głosowania przy Prawie budowlanym, w których raz 
głosowali „za”, raz „przeciw”, a raz „wstrzymywali 
się”. Żadnej logiki tu nie widziałem, bo jej chyba 
nie było, a o zrównoważeniu politycznym to chyba 
nie ma co mówić.

Jeśli ktoś dotrwał do tego miejsca, to cieszę się 
ogromnie i krótko opiszę najważniejsze zmiany, 
jakie nastąpiły w Prawie budowlanym, bo w szcze-
gółach z podaniem konkretnych artykułów i punk-
tów opisuje je kolega Andrzej Stasiorowski w dal-
szej części „Inżyniera Warmii i Mazur”. Wobec tego 
po kolei. I tak: po pierwsze, zmienia się zawartość 
projektu budowlanego oraz okresy jego opraco-
wywania i składania do odpowiednich organów; 
część I – projekt zagospodarowania terenu i część 
II – projekt architektoniczno-budowlany powstają 
jako pierwsze i składa się je celem uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę; część III – projekt 
techniczny należy opracować przed rozpoczęciem 
robót budowlanych i nie jest częścią, na które 
uzyskuje się decyzję o pozwoleniu na budowę; 
projekt techniczny w trakcie wykonywania robót 
budowlanych musi być na wezwanie okazywany 
organom nadzoru budowlanego i złożony wraz 
z zawiadomieniem o zakończeniu robót budow-
lanych do nadzoru budowlanego. W praktyce 
tylko kierownik budowy po nowelizacji ponosi 

odpowiedzialność i podlega karze grzywny za brak 
tego projektu. 

Po drugie, ustawa nałożyła na projektanta i kie-
rownika budowy kolejne dodatkowe obowiązki, 
których i tak do tej pory jest nie mało. Po trze-
cie, zmieniają się charakterystyczne parametry 
techniczne obiektów budowlanych w kontekście 
istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Po czwarte, zwiększył się katalog 
robót budowlanych nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Po piąte, 
nastąpiła zmiana ilości egzemplarzy projektu bu-
dowlanego z czterech na trzy egzemplarze składa-
ne do organu wydającego pozwolenie na budowę. 
Po szóste, wprowadzenie dla obiektów budowla-
nych wybudowanych jako samowole budowlane, 
od których od zakończenia budowy upłynęło 20 
lat uproszczonego postępowania legalizacyjne-
go. Po siódme, brak możliwości stwierdzenia nie-
ważności decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli 
upłynął okres pięciu lat od dnia, w którym decyzja 
stała się ostateczna.

Podsumowując, uważam, że zmienione wymo-
gi w zakresie składanego projektu budowlanego 
o pozwolenie na budowę, w ogóle nie spowodu-
ją szybszego procedowania i wydawania decy-
zji o pozwolenie na budowę. Projekt budowlany 
w obecnym kształcie nie był weryfikowany w części 
technicznej a jedynie w części formalnej, a wprowa-
dzona zmiana powoduje tylko fizyczne wyłączenie 
z projektu budowlanego części technicznej. Pro-
jekt budowlany nadal będzie podlegał ocenie, czy 
jest zgodny z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego lub warunkami zabudowy, 
co nie przyśpieszy wydawania decyzji o pozwole-
niu na budowę. Wydaje mi się, że w dużej mierze 
zmiana Prawa budowlanego jest korzystna dla 
deweloperów i architektów, ale na pewno nie dla 
inżynierów budownictwa.

Jarosław Kukliński, 
członek rady Krajowej PIIB, 

z-ca przewodniczącego 
W-MOIIB
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Zmiany ustawy Prawo budowlane

Jesień zmiany niesie
Uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowa definicja projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę 
już po pięciu latach będzie nie do podważenia. Znika wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę bankomatów, paczkomatów 
i innych małych automatów. Ułatwiona zostanie procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

Na początku września wchodzi w życie, opraco-
wywane przez dobrych parę lat, Prawo budowlane. 
Wniesie dużo nowego, ale zanim o tym, wyjaśnię 
po kolei, wcześniejsze zmiany.

 Q 23 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany usta-
wy Prawo budowlane wprowadzone art. 2 usta-
wy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2170).
 R W art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymała brzmie-
nie: „c) szczelnych zbiorników na gnojówkę 
lub gnojowicę”, było „c) szczelnych zbiorni-
ków na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności 
do 25 m3”. Zmiana polega na likwidacji ogra-
niczenia pojemności zbiorników.

 R W art. 29 ust. 1 pkt 1 po lit. e dopisano lit. f 
w brzmieniu: „f) silosów na kiszonkę”. W art. 
30 zmieniono regulacje dotyczące budowy 
obiektów i robót wymagających zgłoszenia.

 R W art. 82 ust. 3 zmieniono punkt 2. Przepis 
ten podaje przypadki, w których wojewoda 
jest organem pierwszej instancji.

 Q 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy 
Prawo budowlane wprowadzone art. 3 ustawy 
z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Pra-
wo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2166).
 R W art. 33 ust. 2 dodano pkt 10 w brzmieniu: 
„10) oświadczenie projektanta, dotyczące moż-
liwości podłączenia projektowanego obiektu 
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b 
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.7), 
przekazany pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1950 i 2128); składający oświadczenie jest obo-
wiązany do zawarcia w nim klauzuli o nastę-
pującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych oświadczeń.

 Q 31 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy 
Prawo budowlane wprowadzone art. 2 ustawy 
z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych aktów 
prawnych w celu ułatwienia zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148).
 R W art. 29 ust. 1 dopisano pkt 30 w brzmieniu: 
„30) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek 
dezynfekcyjnych z zadaszeniem.”

 R W art. 30 zmieniono regulacje dotyczące bu-
dowy obiektów wymagających zgłoszenia.

 Q 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany usta-
wy Prawo budowlane wprowadzone art. 21 
ustawy z 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 695).

 R W art. 3 po pkt 5 dodano pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) przenośnym wolno stojącym maszcie an-
tenowym – należy przez to rozumieć wszelkie 
konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, 
samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, 
rusztem, kontenerem technicznym, lub sza-
fami telekomunikacyjnymi, posadowione na 
gruncie wraz z odciągami, balastami i innymi 
elementami konstrukcji, instalacją radiokomu-
nikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przezna-
czone do wielokrotnego montażu i demontażu 
bez utraty wartości technicznej.”

 R W art. 29 dodano ust. 5 w brzmieniu: „5 Przepi-
sów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, 
o których mowa w ust. 1 pkt 12, polegających 
na budowie i przebudowie przenośnych wol-
nostojących masztów antenowych, w przy-
padku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca 
telekomunikacyjny lub podmiot, o którym 
mowa w art. 4 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Pra-
wo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).” To znaczy, 
że w przypadku tych obiektów nie potrzeba 
pozwolenia na budowę, jeżeli wymagają one 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko albo przeprowadzenia oceny wpły-
wania na obszar Natura 2000 (art. 29 ust. 3); 
nie trzeba uzyskiwać pozwolenia właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 
29 ust. 4).

 R W art. 30 dodano przepisy, z których wynika, że 
w przypadku budowy i przebudowy przenoś-
nych, wolno stojących masztów antenowych, 
gdy inwestorem jest przedsiębiorca teleko-
munikacyjny nie trzeba czekać z rozpoczę-
ciem robót 21 dni od dokonania zgłoszenia, 
bo organ ma prawo wnieść sprzeciw. Budowę 
można rozpocząć po trzech dniach roboczych. 
Przepisy te będą obowiązywać podczas stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 
albo stanu klęski żywiołowej.

 Q 31 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany ustawy 
Prawo budowlane wprowadzone art. 3 ustawy 
z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).
 R W art. 3 dodano definicję mapy do celów pro-
jektowych i geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej. W obu tych przypadkach jest 
odesłanie do ustawy Prawo geodezyjne.

 R Po art. 27 dodano art. 27a w brzmieniu: „Art. 
27a W trakcie projektowania i budowy obiektu 
budowlanego wykonanie czynności geodezyj-
nych na potrzeby budownictwa w rozumieniu 
art. 2 pkt 2a ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne przez osobę po-
siadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 
w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:

1) inwestor – w zakresie opracowania mapy 
do celów projektowych na potrzeby wyko-
nania projektu budowlanego;

2) kierownik budowy, a jeżeli nie został usta-
nowiony – inwestor – w zakresie pozosta-
łych czynności geodezyjnych wykonywanych 
w trakcie budowy obiektu budowlanego, 
w szczególności dotyczących wytyczenia 
obiektu budowlanego w terenie, wykony-
wania pomiarów kontrolnych oraz pomia-
rów przemieszczeń i odkształceń obiektu 
budowlanego.” Przepis ten reguluje problem 
zlecania wykonania mapy do celów projekto-
wych. Wydaje mi się, że nie było z tym prob-
lemu. Mapę zlecał inwestor a projektant tylko 
wtedy, kiedy tak się umówił z inwestorem. 
Natomiast przepis, dotyczący zapewniania 
obsługi geodezyjnej budowy i eksploatacji 
obiektu wprowadza pewne zmiany. W po-
równaniu z dzisiejszym przepisem, doty-
czącym obowiązków kierownika budowy 
(Art. 22 pkt 3 i 8) nowy przepis wyraźniej 
wskazuje, że jest to obowiązek kierownika. 
Może się okazać, że inwestor będzie żądał 
od kierownika zlecania czynności geodezyj-
nych, mimo że w umowie o tym się nie mówi 
i wycena wynagrodzenia też tego nie prze-
widuje. Ostatnia część punktu 2 w art. 27a 
dotyczy prawdopodobnie budynku istnieją-
cego, po zakończeniu budowy. Nie ma wte-
dy budowy, nie ma również i kierownika.

 R W art. 34 ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmie-
nie. Różnica polega na tym, że po wyrazach 
„na aktualnej mapie do celów projektowych” 
dopisano wyrazy „lub jej kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez projektanta”. 
Zmiana ta nie wprowadza niczego nowego, 
bo wynika to z aktualnego rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.

 R Po art. 34a dodano art. 34b w brzmieniu: „Art. 
34b Mapy do celów projektowych wykorzy-
stywane w procesie budowlanym powinny 
być opatrzone klauzulą urzędową, określoną 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 
materiałów lub zbiorów danych, w oparciu 
o które mapy te zostały sporządzone, do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego albo oświadczeniem wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku weryfikacji.”

 R W art. 43 uchylono ust. 4. W uchylanym prze-
pisie zawarta jest delegacja dla ministra do 
określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartogra-
ficznych oraz czynności geodezyjnych obo-
wiązujących w budownictwie. To znaczy, że 
szczegóły dotyczące tych opracowań znajdą 
się w Prawie geodezyjnym.

 R Zmieniono brzmienie art. 57 ust. 1 pkt 5, mó-
wiącego o dokumentacji geodezyjnej, którą 
należy załączyć do wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu 
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budowy. Różnica polega na tym, że po wyra-
zach „geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej” dopisano wyrazy „w tym mapę, o której 
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z 17 maja 1989 r. 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Znowu 
odesłanie do Prawa geodezyjnego.

 Q 19 września wejdą w życie zmiany ustawy Pra-
wo budowlane wprowadzone art. 1 ustawy 
z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782). Ustawa ta 
wprowadza bardzo duże zmiany w Prawie bu-
dowlanym. O planowanych zmianach pisałem 
w wiosennym numerze „IWiM”. Zmian jest tyle, 
że trzeba by im poświęcić osobny obszerny ar-
tykuł. Będą one miały duże znaczenie dla nas 
– osób pełniących samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, jak i dla inwestorów. 
Omówię tylko zmiany najważniejsze, istotne 
dla członków izby.

Zmienia się art. 9 przewidujący możliwość od-
stępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Do 
przepisów tych włączono przepis z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, przewidujący możliwość spełnienia 
przepisów rozporządzenia w sposób inny w przy-
padku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub 
zmiany sposobu użytkowania istniejących obiek-
tów budowlanych – dotyczy warunków ochrony 
przeciwpożarowej.

Zmieniono całkowicie konstrukcję art. 29. W miej-
sce ust. 1 i 2 wprowadzono ustępy 1, 2, 3 i 4, z któ-
rych wiemy od razu, czy budowa lub robota, którą 

chcemy wykonać wymaga pozwolenia na budowę 
oraz czy wymaga zgłoszenia.

Zmiana w art. 33 ust. 2 pkt 1 zmienia ilość eg-
zemplarzy projektu, który trzeba przedłożyć orga-
nowi wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
Zamiast czterech wprowadzono trzy egzemplarze. 
Zmieniono również zawartość. Zamiast całego pro-
jektu budowlanego przedkłada się tylko dwie części: 
projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projekt architektoniczno-budowlany.

W art. 34 ust. 3 zmienia się regulacje dotyczące 
projektu budowlanego. Zamiast dotychczasowych 
dwóch części: projektu zagospodarowania działki 
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budow-
lany, wprowadza się trzy części: projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu, projekt architektonicz-
no-budowlany oraz projekt techniczny. Tylko dwie 
pierwsze części mają być przedkładane organowi 
i sprawdzane podobnie jak dzisiaj. Ustawa nie wspo-
mina o sprawdzaniu projektu technicznego przez 
organy, nawet w zakresie posiadania wymaganych 
uprawnień budowlanych.

Zmienia się określone w art. 36a regulacje, doty-
czące istotnych odstąpień. W przypadku budowy 
na podstawie zgłoszenia można będzie dokonać 
ponownego zgłoszenia dotyczącego tej zmiany, 
podobnie jak w przypadku budowy na podstawie 
pozwolenia na budowę. Nieistotne są odstąpienia 
w zakresie projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, w przypadku kiedy nie zwiększa się ob-
szar oddziaływania obiektu poza działkę, na której 
obiekt budowlany został zaprojektowany. Zmieniają 
się przepisy dotyczące tolerancji charakterystycz-
nych parametrów.

Wprowadzono regulacje zapewniające trwałość 
decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu 
na użytkowanie. Nie stwierdza się nieważności 
tych decyzji, jeżeli od dnia ich doręczenia lub 
ogłoszenia upłynęło pięć lat. Zmieniają się regu-
lacje dotyczące protokołów badań i sprawdzeń, 
które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie 
na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończe-
niu budowy.

Wprowadzono nowy art. 62a, w którym jest okre-
ślone, co powinien zawierać protokół z kontroli 
okresowej obiektu budowlanego. Nie ma jeszcze 
nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.

Andrzej Stasiorowski,  
przewodniczący OKK W-MOIIB

 | Andrzej Stasiorowski
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Nawierzchnie betonowe – innowacyjne technologie utrzymania i naprawy

Świat robi to szybciej
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w technologii betonu cementowego. Dotyczy to nie tylko programu rozwoju 
sieci autostrad i dróg ekspresowych, ale także lokalnych dróg samorządowych i ulic w miastach.

Zagadnienie budowy nowej drogi z betonu ce-
mentowego, w szczególności na sieci dróg krajo-
wych, jest wyczerpująco opisane w dostępnych 
dokumentach i specyfikacjach technicznych. Naj-
ważniejsza: „Katalog typowych konstrukcji na-
wierzchni sztywnych” pod redakcją prof. Antoniego 
Szydło i ogólna specyfikacja techniczna GDDKiA nr. 
D-05.03.04 „Nawierzchnia z betonu cementowego”.

Na rynku jest wiele rodzimych pozycji naukowych 
i naukowo-technicznych na temat projektowania, 
badań i właściwości betonu nawierzchniowego 
oraz doświadczeń światowych w dziedzinie na-
wierzchni betonowych. Polscy inżynierowie dys-
ponują wiedzą i doświadczeniem w budowie no-
wych, trwałych dróg betonowych, natomiast mają 
ograniczony dostęp do opracowań i praktycznych 
wytycznych w języku polskim nt. utrzymania i re-
montów tych dróg.

Docelowa długość sieci dróg ekspresowych i au-
tostrad w Polsce sięga już ponad 7.650 km (ok. 18% 
będą stanowić nawierzchnie betonowe) (1). Zwiększa 
się udział nawierzchni betonowych na sieci dróg sa-
morządowych, których całkowita długość przekra-
cza już 1.000 km (2). Każda nawierzchnia w trakcie 
eksploatacji ulega degradacji, dlatego, wobec ros-
nącej sieci nowych dróg betonowych, zagadnienia 
utrzymania i remontu będą nabierać znaczenia.

W 2019 r. na zlecenie GDDKiA O/Warszawa zrea-
lizowano projekt: „Wykonanie robót polegających 
na naprawie nawierzchni z betonu cementowego 
drogi krajowej nr 50 na odcinku obwodnicy Mło-
dzieszyna w województwie mazowieckim wraz 
z badaniami technicznymi.” Wykonawcą było 

konsorcjum specjalistycznych firm OAT i SAT, które 
specjalizują się w budowie, utrzymaniu i remontach 
nawierzchni betonowych dróg i lotnisk. Projekt ten 
był pierwszym w Polsce i jednym z większych w skali 
europejskiej remontem nawierzchni betonowej przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Droga krajowa DK50 pełni funkcję obwodnicy 
Warszawy dla ruchu ciężarowego. W ciągu DK50 
znajduje się obwodnica Młodzieszyna, która zo-
stała oddana do użytku w 2002 r., jako ok. 2,5 km 
odcinek jednojezdniowej drogi betonowej. Odcinek 
ten jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem 
ciężarowym odcinków dróg krajowych w Polsce. 
Przy średnim dobowym ruchu (SDR) pojazdów 
wynoszącym 9.970 aż 51,2% (5.104 pojazdów cię-
żarowych) stanowią samochody ciężarowe i au-
tobusy (3). Dla porównania najbardziej obciążony 
odcinek drogi krajowej w Polsce – most gen. Grota-
-Roweckiego w Warszawie przy SDR wynoszącym 
142.269 pojazdów ma tylko 7,8% (11.085 pojazdów 
ciężarowych) udział ruchu ciężkiego (4). Oznacza 
to, że przez most Grota w Warszawie (dwie jezdnie 
po pięć pasów ruchu) przejeżdża niewiele ponad 
dwa razy więcej pojazdów ciężarowych na dobę niż 
przez jednojezdniową obwodnicę Młodzieszyna.

W ramach przygotowania specyfikacji technicz-
nej, zamawiający, we współpracy z ekspertami, 
wykonał analizę wielu wariantów przeprowadzenia 
remontu, które oprócz kosztów prac budowlanych 
uwzględniały również koszty społeczne. Najbardziej 
opłacalnym i, jak się później okazało, jedynym zaak-
ceptowanym przez lokalną społeczność, wariantem 
remontu był projekt uwzględniający realizację prac 
budowlanych z koniecznością utrzymania pełnej 
dostępności drogi dla ruchu.

W celu spełnienia powyższych wymagań zama-
wiający wyspecyfikował, często po raz pierwszy 
w Polsce, zastosowanie nowoczesnych technologii 
utrzymania i naprawy:

 Q wymianę ok. 240 płyt w technologii betonu 
szybkosprawnego,

 Q wymianę ok. 75 płyt w technologii elementów 
prefabrykowanych (zastosowano 144 elementy),

 Q wbudowanie 796 par kotew diagonalnych,
 Q stabilizację 200 płyt przy pomocy technologii 
iniekcji geopolimerowej,

 Q zastosowanie szlifowania nawierzchni w tech-
nologii grinding w celu uzyskania wymaganej 
równości oraz nadania jednorodnej tekstury,

 Q wymianę uszczelnień dylatacji,
 Q naprawę krawędzi płyt, naroży oraz odtworze-
nie oznakowania i poboczy,

 Q wykonanie kompletu badań sprawdzających 
(nośność, tekstura, właściwości przeciwpośliz-
gowe, hałas) przed i po remoncie.

Zakres i rodzaj technologii remontowych okre-
ślono na podstawie inwentaryzacji stanu istnieją-
cego zrealizowanej metodą wideo rejestracji po-
wierzchni, badaniami nośności urządzeniem HWD 
wspomaganego badaniami próbek z odwiertów 
oraz badaniami stanu podbudowy przy pomo-
cy skanowania georadarem (GPR). Wobec braku 

krajowych wytycznych, zastosowano technologie 
remontowe opisane w wytycznych zagranicznych, 
stosowanych od lat przez publiczne administracje 
drogowe państw o dużym udziale nawierzchni be-
tonowych w sieci dróg.

Projekt był realizowany blisko siedem miesięcy. 
W celu zapewnienia pełnej dostępności obwodni-
cy dla ruchu opracowano i zatwierdzono schematy 
czasowej organizacji ruchu pozwalające podzielić 
cały odcinek obwodnicy na dwie sekcje robocze, 
na których równolegle były prowadzone prace re-
montowe. Sterowanie ruchem odbywało się głównie 
ręcznie, a w ograniczonym czasie automatycznie. 
Szerokość jezdni, wynosząca 2x3,5 m uniemożliwiała 
zastosowanie ciężkich barier ochronnych, dlatego 
ze względu na bezpieczeństwo pracowników ko-
nieczne były krótkotrwałe zamknięcia ruchu spo-
wodowane względami technologicznymi.

Wszystkie płyty, które były pęknięte na całą 
długość lub szerokość podlegały wymianie. W celu 
eliminacji negatywnego oddziaływania na sąsiednie 
płyty, zastosowano technologię wyburzania przez 
nacinanie betonu piłą na mniejsze fragmenty, któ-
re były następnie wyciągane przy pomocy koparki 
i kotew wysokiej wytrzymałości. Jest to technologia 
wymagana w miejscach, gdzie nie wolno uszkodzić 
płyt sąsiednich. Po odkryciu podbudowy usuwano 
jej luźne fragmenty aż do spójnej warstwy stabili-
zacji cementem. W bocznych krawędziach sąsied-
nich płyt wiercono otwory, w które wklejano dyble 
i kotwy w celu zapewnienia współpracy płyt. W ko-
niecznych przypadkach ubytki podbudowy były 
uzupełniane betonem. W praktyce zastosowano 
dwa rodzaje betonu szybkosprawnego identycz-
nego z użytym do odtworzenia płyt nawierzchni. 
Zgodnie z wytycznymi niemieckimi ZTV BEB-StB (5) 
były to: typ A – beton wyprodukowany na węźle 
betoniarskim, dowieziony i wbudowany na placu 
budowy oraz typ B – wyprodukowany w mobilnej 
wytwórni z uprzednio odważonych składników 
w stanie suchym (mieszanka kruszyw oraz spoiwo 
cementowe z dodatkami) i wymieszanych z wodą 
na miejscu wbudowania. Beton typu A, według 
specjalnej receptury firmy Lafarge, zastosowano 
w miejscach wymiany kilkunastu płyt układanych 
w ciągu, beton typu B wbudowano we wszystkich 
innych przypadkach.

Średnie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
betonu pobranego w trakcie wbudowania w na-
wierzchnię wyniosły 48,7 MPa po 24 godzinach 
oraz 65,9 MPa po 28 dniach z odchyleniem stan-
dardowym odpowiednio 7,74 MPa i 8,53 MPa. Za-
mawiający określił wymaganą wytrzymałość betonu 
na ściskanie i czas jej osiągnięcia. Z doświadczenia 
wynika, że wymaganie po 24 godzinach jest racjo-
nalne. Natomiast wartość tego parametru powinna 
być uzależniona od klasy obciążenia ruchem i funk-
cją nawierzchni. Zastosowanie betonu szybkospraw-
nego ma uzasadnienie tylko w miejscach, gdzie 
ze względu na intensywność ruchu nie jest możliwe 
użycie materiału tradycyjnego, który wymaga kil-
kutygodniowej pielęgnacji. Beton szybkosprawny 

 | Zdjęcia pokazują prace na budowie obwodnicy 
M ł o d z i e s z y n a .  M i e j s c e  p r z y g o t o w a n e 
do odtworzenia płyty w technologii betonu 
szybkosprawnego

 | Załadunek mobilnej wytwórni na zapleczu budowy
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umożliwia udostępnienie nawierzchni drogi w ciągu 
kilku, do kilkunastu godzin od wbudowania.

W ciągu obwodnicy Młodzieszyna zastosowano 
również innowacyjną metodę remontu nawierzch-
ni, polegającą na zastąpieniu uszkodzonych płyt 
elementami prefabrykowanymi. Bliska lokalizacja 
(ok. 40 km) producenta umożliwiła dostarczanie 
elementów bezpośrednio z zakładu prefabrykacji 
do miejsca wbudowania, co pozytywnie wpłynęło 
na koszty przeładunku i składowania. Prefabrykaty 
wykonane były z betonu zbrojonego o wymiarach 
5,0x2,5x0,25 m, a każdy miał ciężar ok. 7,5 tony, dla-
tego konieczne było użycie dźwigu. Prefabrykaty 
zostały wbudowane tylko w obrębie skrzyżowań, 
ponieważ dźwig dla bezpiecznej pracy, wymagał 
ustawienia na powierzchni o szerokości min. 6 m. 
Instalacja prefabrykatów wymagała wcześniejszego 
przygotowania podłoża i dowiązania wysokościo-
wego do sąsiednich płyt nawierzchni przy pomocy 
specjalnych śrub dystansujących i teodolitu lasero-
wego. Ostatnim etapem posadowienia prefabry-
katów było wykonanie stabilizacji geopolimerem 
– specjalnym materiałem wypełniającym przestrzeń 
pomiędzy płytą i podbudową. Geopolimer w po-
staci dwuskładnikowej żywicy silikatowej uzyskuje 
w krótkim czasie bardzo wysoką wytrzymałość. 
Dzięki temu, po niespełna godzinie dźwig przesta-
wiano na nowo wbudowane płyty i kontynuowano 
układanie następnych prefabrykatów.

Technologia remontu nawierzchni przy pomocy 
prefabrykatów okazała się efektywna, pozwoliła 
szybciej oddać nawierzchnię do ruchu niż w przy-
padku płyt wylewanych z betonu szybkosprawnego. 
Prefabrykaty wyprodukowano w zakładzie, który 
gwarantował wymagane parametry betonu oraz 
właściwą pielęgnację, a proces wbudowania był 
praktycznie niezależny od warunków atmosferycz-
nych. Prefabrykaty mogą być indywidualnie zapro-
jektowane i dostosowane do lokalnych warunków 
eksploatacji, mogą zostać wyposażone w otwory 
na studzienki, wpusty rewizyjne oraz specjalne ka-
nały kablowe stosowane np. na lotniskach.

W konstrukcji nawierzchni obwodnicy Młodzie-
szyna, zidentyfikowano miejscami niestabilne, na-
wodnione podłoże, pustki pod płytami i ubytki 
podbudowy, które były nie tylko bezpośrednią 
przyczyną spękań, ale powodowały tzw. „klawiszo-
wanie”, osiadanie lub odczuwalne drgania płyt pod 
ruchem. Powyższe uszkodzenia nawierzchni należy 
eliminować niezwłocznie po zdiagnozowaniu, aby 
zapobiec poważnej awarii nawierzchni, np. spękaniu 
płyty lub odłamaniu naroży.

Zamawiający podał w specyfikacji technologię 
naprawy metodą iniekcji geopolimerowej, któ-
ra polega na wtłoczeniu pod płytę geopolimeru 
przez otwory wywiercone w regularnych odstępach. 
Wykonawca zastosował materiał, który posłużył 
do stabilizacji prefabrykatów. Żywica silikatowa 
wtłoczona pod ciśnieniem wypełniła puste prze-
strzenie, ustabilizowała, a w kilku przypadkach, 
uniosła zapadnięte płyty.

Do realizacji prac zastosowano specjalną wiertnicę 
pneumatyczną, aplikatory oraz precyzyjną pompę 
do tłoczenia składników. W celu kontroli przemiesz-
czania płyty stosuje się teodolit laserowy z komple-
tem czujników wysokościowych. Mieszanie składni-
ków geopolimeru odbywa się w mieszadle statycznym 
stanowiącym element lancy tłoczącej materiał pod 
płytę za pośrednictwem aplikatorów (packerów).

Do stabilizacji płyt zastosowano materiał o ni-
skiej rozprężliwości, tzn. parametrze określającym 

spontaniczne zwiększanie objętości (spienianie) 
materiału w trakcie reakcji (polimeryzacji) jego 
składników. Granicą niskiej rozprężliwości jest stosu-
nek objętości materiału przed reakcją do objętości 
po reakcji polimeryzacji wynoszący 1:1,2. Dostępne 
są również materiały o wysokiej rozprężliwości, dla 
których współczynnik spienienia sięga 1:20. Zgod-
nie z wytycznymi ZTV BEB-StB do stabilizacji beto-
nowych płyt nawierzchni nie zaleca się stosowania 
geopolimerów o rozprężliwości wyższej niż 1:4, 
gdyż stwarzają ryzyko nadmiernego, niekontrolo-
wanego unoszenia płyt, co prowadzi do powsta-
wania progów oraz pogorszenia bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy. Natomiast materiały o wysokiej 
rozprężliwości mają zastosowanie na większych 
głębokościach (≥1 m), gdzie są bardzo skuteczne, 
np. przy stabilizacji posadowienia fundamentów 
oraz eliminacji zaniżeń podbudowy.

Ostatnim etapem prac w ramach zrealizowa-
nego remontu było teksturowanie nawierzchni 
metodą grinding. Polega ono na szlifowaniu po-
wierzchni betonu przy pomocy wysokowydajnej 
maszyny, wyposażonej w wał z zestawem tarcz 
tnących umieszczonych w określonych odstępach. 
Do grindingu stosuje się tarcze do cięcia betonu 
posiadające diamentowe segmenty tnące, które 
nacinają rowki w betonie.

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, za-
stosowano tarcze o szerokości segmentu 2,8 mm, 
które, w zależności od odcinka roboczego, były 
umieszczone w odstępach 1,8 i 2,2 mm. Zastosowa-
nie różnych odstępów miało na celu optymalizację 
tekstury pod względem emisji hałasu drogowego. 
Po badaniu hałasu okazało się, że tekstura przy 
odstępie tarcz 1,8 mm emituje nieznacznie mniej 
hałasu, przy jednoczesnym zachowaniu parametru 
przeciwpoślizgowości.

Podstawowym celem wykonania szlifowania 
w technologii grinding było uzyskanie na całym 
remontowanym odcinku jednakowej i zgodnej 
z wymaganiami równości podłużnej mierzonej 
wskaźnikiem IRI. W wyniku analizy doświadczeń 
zagranicznych zamawiający zdecydował, że naj-
lepszą metodą ujednolicenia nawierzchni, złożonej 
ze starych oraz nowych, wymienionych płyt betono-
wych było wykonanie grindingu wyrównawczego. 
Dzięki temu uzyskano równą powierzchnię, nieza-
leżnie od zastosowanych technologii remontowych. 
W kolejnym zabiegu szlifowania nawierzchni nadano 
jednorodną teksturę gwarantującą odpowiednie 
parametry przeciwpoślizgowe.

Do szlifowania zastosowano zestaw maszyn skła-
dający się z cysterny z wodą, maszyny szlifującej 
z systemem odsysania szlamu oraz maszyny typu 
WUKO do transportu szlamu powstającego w wy-
niku nacinania betonu.

Doświadczenie uzyskane z realizacji teksturo-
wania metodą grinding na odcinku obwodnicy 
Młodzieszyna może zostać wykorzystane do we-
ryfikacji wymagań technicznych dla tej technologii 
w specyfikacjach (7). Technologia wyrównywania 
i teksturowania nawierzchni metodą grinding jest 
stosowana w wielu krajach do odtworzenia wy-
maganych właściwości powierzchni dróg i lotnisk 
betonowych po wielu latach eksploatacji.

Zabiegi zastosowane w ramach opisanego re-
montu DK50 umożliwiają szybką, skuteczną i trwa-
łą naprawę strukturalnych uszkodzeń nawierzchni 
betonowych. Technologie remontowe i odtworze-
niowe z użyciem betonów szybkosprawnych, prefa-
brykatów oraz iniekcji geopolimerowych powinny 

być stosowane w miejscach, gdzie ze względu na lo-
kalne warunki i koszty społeczne nie jest możliwe 
długotrwałe wyłączenie drogi z ruchu.

Konieczne jest niezwłoczne opracowanie krajo-
wych specyfikacji technicznych regulujących wy-
magania materiałowe, warunki realizacji i zasady 
rozliczania remontów nawierzchni betonowych 
z uwzględnieniem innowacyjnych technologii. Do-
świadczenia zebrane w trakcie realizacji opisywa-
nego zadania remontowego stanowią najlepszy 
przykład i zbiór doświadczeń dla racjonalnego 
przygotowania specyfikacji technicznych w szero-
kim gronie specjalistów: inwestorów, wykonawców 
i przedstawicieli świata nauki.

tekst i zdjęcia: mgr inż. Piotr Heinrich,oat.pl
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Termobloczek TR – to pierwszy na polskim rynku 
bloczek z betonu zwykłego z wkładką styropianową. 
Standardowo obory muruje się ze zwykłego pustaka 
i ociepla styropianem. Termobloczek TR to takie 2w1 
– z zewnątrz beton, w środku styropian. Betonowa 
część wykonana jest z materiału o wytrzymałości 
20MPa, umiejscowiona w środku izolacja ze sty-
ropianu EPS 100 o gęstości min. 20KG/m3. Użycie 
termobloczka gwarantuje przyspieszenie prac bu-
dowlanych i pozwala na oszczędności.

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

Oddział Zambrów, tel. 86 475 04 24

www.prefbet.pl

trwała 
elewacja

szybka budowa

ciepła obora

Producent 
Termobloczka TR

Z termobloczkiem wybrałem 
się do projektanta – mówi rol-
nik. – Powiedział, że śmiało 
mogę budować. Policzyłem 
koszty- z jednej strony cena 
termobloczka, z drugiej koszt 
pustaków i styropianu w przy-
padku standardowej budowy. 
Wziąłem pod uwagę krótszy 
czas realizacji – w przypadku 
użycia termobloczka i wyszło 
mi jasno co powinienem zrobić. 
Zwierzęta mają za sobą zimę 
w nowej oborze i nie narzekam.

BLOCZEK I STYROPIAN  
W JEDNYM
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