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Drogie KoleżanKi, DroDzy KoleDzy
Od poprzedniej edycji naszego wydawnictwa mi-

nęło pół roku. Co w tym czasie się wydarzyło?
Odbył się XX Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB, który 

przeprowadziliśmy niekonwencjonalnie, chcąc spot-
kać się chociażby na ekranie i usłyszeć się. Zauwa-
żyliśmy nieodpartą potrzebę do relacji bezpośred-
nich. Myślę, że to pragnienie spełniliśmy na miarę 
naszych możliwości. A jak to wyglądało szczegółowo, 
by się nie powtarzać, relacjonujemy w dalszej części 
wydawnictwa.

Opisujemy również proces cyfryzacji procesów 
budowlanych, który coraz większymi krokami wkra-
cza w naszą rzeczywistość. Prowadzenie dziennika 
budowy i książki obiektu w formie elektronicznej – 
to najważniejsza zmiana, jaka została zaproponowana w projekcie ustawy no-
welizującej Prawo budowlane i ustawę o samorządach zawodowych architektów 
i inżynierów budownictwa. Działania w tym zakresie uważamy za potrzebne, gdyż 
cyfryzacja ułatwi i usystematyzuje prowadzenie procesu inwestycyjnego na wielu 
płaszczyznach, od wypełnienia i złożenia dokumentów na etapie przygotowania 
inwestycji do realizacji, po elektroniczne rejestrowanie jej przebiegu, a kończąc 
na elektronicznej wersji książki obiektu na etapie zarządzania nieruchomością.

Dużo uwagi poświęcono, w ostatnim czasie, projektom dwóch ustaw. Oba zo-
stały przygotowane z inicjatywy Polskiej IIB przez Komisję Prawno-Regulaminową 
Krajowej Rady. Pierwszy, projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego, dotyczy 
wprowadzenia wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego. Drugi – uła-
twień w zakresie realizacji inwestycji liniowych. Proponowana ustawa zmienia-
łaby 16 innych ustaw, dostosowując je do specyfiki obiektów liniowych. Krajowa 
Rada PIIB podjęła uchwałę w tej sprawie, upoważniając prezesa Krajowej Rady 
PIIB do przedstawienia, właściwym organom władzy i administracji publicznej, 
projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych. Nasza Okręgo-
wa Komisja Prawno-Regulaminowa W-MOIIB wielokrotnie kierowała swoje uwagi 
do Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej, lecz skutek nie zawsze był zadawa-
lający. Uważam jednak, że zaproponowana przez PIIB forma procedowania tak 
ważnych projektów ustaw, pozostawia wiele do życzenia.

Czas szybko mija, minął już trzeci rok V kadencji W-MOIIB. Przeszliśmy do realiza-
cji działań w ostatnim roku przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym. Wkrótce 
po wakacjach rozpoczną się zebrania obwodowe, których celem będzie wybranie 
delegatów na VI kadencję W-MOIIB na lata 2022-2026. Następne wydanie „IWiM” 
ukaże się prawdopodobnie w połowie prowadzonych zebrań. Dlatego już teraz 
namawiam Was do czynnego udziału w tych spotkaniach. Chcemy wybrać dele-
gatów, którzy w kolejnej kadencji będą służyć swoją postawą i doświadczeniem 
na wielu płaszczyznach funkcjonowania samorządu przez udział w pracach or-
ganów, komisji i zespołów, powoływanych przez Radę W-MOIIB. To od Was i Waszej 
determinacji będzie zależało, czy zawalczymy o nasz samorząd i zadbamy o utrzy-
manie dobrego imienia inżynierów i techników budownictwa. Chociaż jeszcze rok 
przed nami, pragnę już teraz jako pokłosie zakończonych obrad tegorocznego 
Zjazdu, podziękować wszystkim członkom organów, komisji i zespołów za uda-
ną współpracę. Pochodzimy z różnych zakątków naszego województwa. Wiem, 
że wykonując określone funkcje w samorządzie dzielicie się swoimi refleksjami 
z naszymi członkami w swoich regionach. I to jest piękne, że potrafimy na wiele 
tematów ze sobą rozmawiać i wtedy, gdy się czegoś uczymy, i nawet wtedy, gdy 
zdania mamy różne.

Szanowni Członkowie W-MOIIB, nasz samorząd to Wy. Praca samorządu w jego 
działalności i strukturze służy zapewnieniu właściwego, bezpiecznego wykony-
wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli chcecie się 
czymś dzielić z nami proszę, piszcie do nas, dzwońcie. Staramy się Wam poma-
gać w różnych sytuacjach. A trzeba przyznać, że te sytuacje różne, dość często 
się zdarzają.

No i… zbliżają się wakacje, więc życzę dobrych urlopów i odpoczynku na ile 
„praca pozwoli”.

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

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

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

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

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

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 interneto-
wej W-MOIIB, gdzie codzienie zamieszczamy 
aktualne 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, natomiast hasło indywidualnie 
można otrzymać pisząc na adres  

szkolenia@wam.piib.org.pl.

Publikowane w „IWiM” artykuły prezentują sta-
nowiska, 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 niezamówionych 
redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności 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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Prace fundamentowe na jeziorze 
Niegocin w Giżycku pod mającą 

tu powstać restaurację. 
Fot Segar Warszawa
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Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB – zaglądamy za kotarę zasłaniającą scenę

Kulisy zjazdu
Sam pomysł formuły przeprowadzenia tegorocznego 

Zjazdu może nie był całkiem przypadkowy, bo zrodził się 
przy okazji znużenia przy Zjeździe przeprowadzonym 
w poprzednim roku – było jak na grzybobraniu, czyli 
wiało nudą. Szukałem czegoś nieoczekiwanego, bo lubię 
wyzwania i przypomniało mi się, że znam firmę, która 
może by się podjęła takiego zadania. Z Mariuszem Do-
brzenieckim, przewodniczącym Rady naszej Izby spot-
kaliśmy się z przedstawicielami firmy, przedstawiliśmy 
koncepcję i już widziałem w oczach kolegi, że to zaiskrzy. 
Aż sam się wystraszyłem tego pomysłu, bo to studio, 
kamery, mikrofony, telewizory strasznie tego dużo. I się 
nasuwają pytania, jak to będzie wyglądać, jak będziemy 
„się widzieć”, jak będziemy głosować? A tu z kolei przychodzą z pomocą członko-
wie prezydium i podpowiadają kolejne rozwiązania. Kolejne rozmowy i wdrażamy. 
Komunikacja wizualno-dźwiękowa – tu wybór był prawie oczywisty, od pewnego 
czasu realizowaliśmy posiedzenia Rady Izby za pomocą platformy Microsoft Teams. 
Działało, ale przy 20 uczestnikach, a tu mamy mieć blisko 120 osób do transmisji. Nie 
możemy iść na żywioł, trzeba przeprowadzić rozmowy z delegatami, czy podołają 
z obsługą platformy. Wykonanych dziesiątki telefonów. Uff... 90% delegatów wie 
o co chodzi, jednak inżynierowie to klasa sama w sobie, może tylko czasami się nie 
chce….. Okazało się, że to platforma dosyć popularna i większość już ją zna i wyko-
rzystuje w pracy zawodowej. Co zrobiła z nami pandemia. A zarazem sprawdźmy, 
jak to wyjdzie w praktyce. Pięć spotkań przedzjazdowych z delegatami dało nam 
nadzieję, 80% z delegatów logowała się bez problemu. Ale miało być o kulisach...

W trakcie spotkań sprawdzaliśmy i parametryzowaliśmy Teamsa i siebie. Ktoś uru-
chomił udostępnianie ekranu i bawił się myszką, a pozostali mogli oglądać efekty tej 
zabawy. Pojawiali się nam delegaci z prawami administratora, a zwieńczeniem był 
ostatni dzień spotkań, kiedy już pod sam koniec przycięło nam połączenie. Jednak 
przewodniczący ze swoim stoickim spokojem, wyciągnął nieodzowny swój tablet 
z plecaka, zalogował się w minutę i kontynuował spotkanie, jakoby się nic nie stało, 
przecież to takie oczywiste…. Jednak takie sytuacje, chociaż możliwe, nie mogły 
mieć miejsca na zjeździe live. Każde z tych pięciu spotkań przynosiło nam nowe 
doświadczenia, które pomagały nam nanosić stosowne korekty. No więc szybka 
decyzja – musi być próba generalna bo inaczej będzie kiepsko.

No i próba, tak w cudzysłowie, generalna co prawda, ale nie poprzedzona przy-
gotowaniami – było zabawnie. Zacinaliśmy się technicznie i mentalnie, co krok bu-
-dowaliśmy schemat i poprawialiśmy scenariusz, który z minuty na minutę robił się 
czerwony od poprawek, a za dwa dni miał się spełnić niezawodnie. No i najważniejsza 
osoba – przewodniczący Rady, ale również przewodniczący Zjazdu dążący do per-
fekcji: Grzesiek (to o dyrektorze Biura Izby – przyp. redakcji) tego jeszcze nie ma, 
Marta (pracownik Biura Izby – przyp. redakcji) tego mi brakuje, Jarek przestań cały 
czas gadać, operator jeszcze raz to ujęcie. No i pytanie na koniec, czy podołamy, 
bo to już wkrótce... już za dwa dni. Logika mówi: nie to nie możliwe, że tak szybko. 
Jeszcze w przeddzień, na posiedzeniu Prezydium Rady ponownie omawiamy szcze-
góły regulaminu, krok po kroku, punkt po punkcie, o godz. 19 rozsyłamy poprawioną 
wersję. Poszliśmy do domu, w nocy rzucam się w łóżku, żona mi pokazuje kuku-
-na muniu. A rano od dziewiątej pracowaliśmy jeszcze nad modułem i możliwoś-
ciami składania wniosków zjazdowych. Można powiedzieć, że praca do ostatnich 
chwil. Czułem się jak przed maturą.

Wybiła jedenasta, czas start, wszyscy na stanowiskach. Już nie ma czasu na zmiany, 
głos ze studia 4, 3, 2, 1 wchodzimy, no i machina ruszyła. I już na starcie: nie słychać 
przewodniczącego, delegaci nie słyszą przewodniczącego, co się stało, co się dzie-
je, przewodniczący mówi a tu cisza. Szybki sygnał do obsługi. Jeden ruch suwaka 
na stole dźwiękowca i jest głos, taki mały lapsus. Przewodniczący nawet nie mrugnął 
okiem i w pełni okazał profesjonalizm. Dobrze jest, mamy kontakt z delegatami, sy-
stem do głosowania reaguje. Poszło. Migawka na ekranie, operator prezentacji (to ja) 
niechcący wrzucił jakiś obrazek z innej prezentacji, milisekundy. Obsługa zauważyła 
a delegaci(?) To są kulisy, niuanse. Wspaniałe doświadczenie pracy zespołowej. Jak 
wyszło? Czytajcie o tym na następnych stronach.

Jarosław Kukliński,  
zastępca przewodniczego 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 – człon-
kowie Prezydium Rady

Marek Aleksiejczuk, Andrzej Kierdelewicz, 
Cezar y 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 przewodniczą-
cego

Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz

Jan Chojecki, Wojciech Dobrowolski, Zenon 
Drabowicz, Janusz Harasymczuk, Zbigniew 
Kazimierczak, Andrzej Łasiński, Sylwester 
R ą czk iewicz ,  Wojc ie ch Rudzk i ,  Macie j 
Staśkiewicz, Krystyna Sterczewska i Jan 
Szczęsny – członkowie

 Q Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Jacek Zabielski – przewodniczący

Mariusz Tomczuk – zastępca przewodniczącego

Barbara Pieczyńska – sekretarz

Grażyna Skowrońska-Prochna, Mieczysław 
Domińczak, Michał Anzell, Mirosław Milejski, 
Piotr Wądołowski, Piotr Krawczyński i Robert 
Jurkiewicz – członkowie

 Q Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący

Sylwia Kierdelewicz – zastępca przewodni-
czącego

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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XX Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Płynnie i pewnie choć zdalnie
To były obrady inne niż wszystkie. 23 kwietnia, XX Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB został przeprowadzony z połącze-
niem wielu technik, wykorzystywanych do komunikacji zdalnej. Przez niemal cztery godziny online dyskutowało 120 
osób. Połączenia były płynne i stabilne, tak samo, jak działalność Izby. Rada W-MOIIB otrzymała absolutorium, a spra-
wozdania organów i budżet zostały przyjęte jednogłośnie.

Aby uzyskać efekt, o jakim dziś możecie drodzy Czytelnicy, 
przeczytać w poniższej relacji, jaki możecie obejrzeć na zdję-
ciach czy filmie, Zjazd poprzedzony był wieloma wielogodzinny-
mi przygotowaniami, począwszy od spotkań w gronie Prezydium 
Rady W-MOIIB, potem z przedstawicielami specjalistycznych 
firm wspierających przedsięwzięcie i kończąc na spotkaniach 
przedzjazdowych z delegatami.

– Mieliśmy obawy, jak delegaci to przyjmą. Stąd spotkania 
robocze. Dziś wiemy, że to było dobre posuniecie tzw. strzał 
w dziesiątkę – ocenia Marian Zdunek, sekretarz Rady W-MOIIB. 
– Odbyliśmy pięć takich spotkań. Testowaliśmy połączenia, 
występowanie na wizji, próby zabierania głosu. Dało nam to – 
mówiąc kolokwialnie – „otrzaskanie się” z techniką. Ważne jest 
bowiem, aby strona techniczna nie miała, czy też miała jak 
najmniejszy wpływ na stronę formalno-prawną Zjazdu. Aby 
delegaci mieli możliwość wypowiadania się i świadomego gło-
sowania, bez względu na formę naszego spotkania.

Bo, co tu kryć, wystąpienia przed kamerą, zawsze są nieco 
stresujące. I tak zapewne było w piątek, 23 kwietnia br., kie-
dy ok. godz. 11 zabrzmiało z ust Mariusza Dobrzenieckiego, 
przewodniczącego Rady W-MOIIB zdalne „witam was drogie 
koleżanki i koledzy, delegatki i delegaci na XX sprawozdawczy 
Zjazd Izby”. I tak to się zaczęło.

Zjazd był podzielony na cztery sektory. Na planie pierwszym, 
w wirtualnym studio, obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, 
będący w tym dniu, zgodnie z przyjętym przez delegatów re-
gulaminem, przewodniczącym Zjazdu. Przy stole prezydialnym 
zasiadali również: Marian Zdunek – sekretarz Rady i jedno-
cześnie sekretarz Zjazdu oraz Wiesława Kędzierska-Niemyjska 
– skarbnik Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady: 
Jarosław Kukliński i Janusz Nowak. Na drugim planie, przed 
monitorami we własnych domach lub biurach, pracowali de-
legaci na Zjazd. Strony miały ze sobą kontakt audio-wizualny 
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Trzeci plan, 

 ► To był pierwszy zdalny Zjazd „na żywo”. Uczestnicy pełni emocji, a po stronie firmy organizującej ogromna odpowiedzialność: zapewnienie pewnego 

i stabilnego połączenia, wysokiej jakości dźwięku i obrazu oraz atrakcyjnej formy wizualnej. Dziś już możemy odetchnąć, udało się... znakomicie

 ► Obsługa techniczna Zjazdu to było nie lada wyzwanie dla specjalistycznej firmy obsługującej zdalne spotkanie
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zakulisowy, stanowiła obsługa techniczna, a na czwartym, 
w odrębnym pomieszczeniu, czuwała obsługa prawna, prze-
wodniczący Organów W-MOIIB oraz p.o. Rzecznik Koordynator. 
Rejestracja głosowań nad uchwałami i wnioskami zjazdowy-
mi odbywała się z wykorzystaniem profesjonalnej platformy.

Frekwencja delegatów uczestniczących w Zjeździe wyniosła 
89%. Po wysłuchaniu sprawozdań organów W-MOIIB, odbyło 
się głosowanie. Wszystkie zostały jednogłośnie przyjęte. Tak 
samo sprawozdanie finansowe za 2020 r. i budżet na rok 2021. 
Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił abso-
lutorium Okręgowej Radzie W-MOIIB za 2020 r.

Zjazd podjął 14 uchwał i przyjął trzy wnioski. Pełne treści 
sprawozdań, uchwał i wniosków zjazdowych są zamieszczo-
ne na stronie internetowej W-MOIIB. Udane zdalne spotkanie 
zakończył Mariusz Dobrzeniecki:

– Dziękuję za waszą wytrwałość. Nie jest łatwo wysiedzieć 
tyle przed ekranem – mówił trochę z humorem, gdy już emo-
cje opadły. – Jestem z was dumny, że udało się nam połączyć 
i sprawnie przeprowadzić Zjazd. Dziękuję, że czynnie uczest-
niczyliście, że was widzę. Inaczej prowadzi się obrady, kiedy 

mogę spojrzeć na was, może nie prosto w oczy, ale jednak 
w twarz. Wiedzieć waszą interakcję, każdy żart czy gafa zachę-
ca i pobudza do sprawniejszego prowadzenia. Mam nadzieję, 
że wasze oczekiwania co do dzisiejszego Zjazdu, zostały przez 
nas spełnione. Obyśmy nie musieli ich spełniać w przyszłym 
roku, obyśmy mogli w przyszłym roku spotkać się stacjonar-
nie. Tego wam i sobie życzę.

GRZEGORZ KARPA 
ZDJĘCIA: ARCHIWUM W-MOIIB

 ► Prezydium  Zjazdu  (od  lewej) :   Jarosław  Kukl iński ,   zastępca 

przewodniczącego Rady, Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik 

Rady, Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady, Marian Zdunek 

– sekretarz Rady i Janusz Nowak zastępca przewodniczącego Rady

 ► W odrębnym pomieszczeniu, nad prawidłowością przebiegu obrad 

czuwała obsługa prawna, przewodniczący Organów W-MOIIB oraz p.o. 

Rzecznik Koordynator

 ► – Ogromne podziękowania dla delegatów, ale również dla wszystkich 

uczestniczących w przygotowaniach i obsłudze Zjazdu – mówił kończąc 

obrady Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB
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Mariusz Dobrzeniecki 
PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB

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 Komisja Medalu Honorowego – prze-
wodniczący Franciszek Buszka (ŚLK),

 R Komisja współpracy z zagranicą – Zyg-
munt Meyer (ZAP),

 R Komisja Prawno-Regulaminowa – prze-
wodniczący Andrzej Falkowski (PDL),

 R Komisja wnioskowa – przewodniczący 
Piotr Korczak (POM),

 R Komisja ds. etyki – przewodniczący 
Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL),

 R Komisja ds. współpracy ze stowa-
rzyszeniami naukowo-technicznymi 
– przewodniczący Zygmunt Rawicki 
(MAP),

 R Komisja ds. współpracy z samorządami 
zawodów zaufania publicznego – Mie-
czysław Grodzki (MAZ),

 R Komisja ustawicznego doskonalenia 
zawodowego – przewodniczący Adam 
Rak (OPL),

 R Komisja ds. komunikacji społecznej 
– przewodniczący Andrzej Pawłow-
ski (DOŚ).

Marian Zdunek  
PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO 
SĄDU DYSCYPLINARNEGO PIIB

Zakończyły się zjazdy sprawozdawcze 
w izbach okręgowych, jesteśmy w prze-
dedniu Zjazdu Krajowego (18-19 czerwca 
br.). Jest to czas podsumowań, analiz, 
wyciągania wniosków z efektów naszej 
pracy. Miniony rok upłynął na pracy w wy-
muszonych pandemią warunkach. KSD, 
mimo to, pracował w pełnym składzie, 
na szczęście, choć posiedzenia odbywały 
się z wykorzystaniem środków bezpo-
średniego porozumiewania na odległość.

Odbyliśmy dziewięć posiedzeń niejaw-
nych składów orzekających, dla których 
powołałem 26 składów pięcioosobowych. 
Wszystkie sprawy były rozpatrywane 
w przypisanych terminach, 16 spraw toczy-
ło się w trybie odpowiedzialności zawodo-
wej, dziesięć – w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Zakończono 23 postępowa-
nia, z tego 19 rozstrzygnięć stało się na 31 

grudnia 2020 r. prawomocnymi. Wydano 
ogółem siedem postanowień, 13 decyzji 
i trzy orzeczenia. Nie było przypadku, aby 
zaskarżone rozstrzygnięcia KSD zostały 
uchylone przez WSA czy NSA. Dla wszyst-
kich rozpatrywanych spraw, KSD był drugą 
instancją. A co to znaczy? A mianowicie, 
że żadna sprawa nie dotyczyła członków 
pełniących funkcje statutowe w naszych 
organach, zarówno w okręgach, jak i or-
ganach krajowych.

W ramach nadzoru KSD nad OSD 
w 2020 r. zespoły kontrolne pozytyw-
nie oceniły pracę okręgowych sądów. 
Nie stwierdzono istotnych uchybień 
formalno-prawnych.

Jak wynika z analizy danych, najwięk-
szy odsetek ukaranych dotyczy kierow-
ników budowy i wynosi 86,5% wszystkich 
ukaranych w 2020 r. Najczęściej wystę-
pujące zarzuty w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej, podobnie jak w latach 
poprzednich, to niedbałe wykonywanie 
obowiązków z tytułu pełnienia samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie przez kierowników budów, 
zwłaszcza tych małych, jak budowy do-
mów jednorodzinnych.

W minionym roku dał się zauważyć 
wzrost zarzutów w zakresie wadliwie 
sporządzanych planów BIOŚ, skutku-
jących wypadkami na budowie, w tym 
śmiertelnymi. Najczęściej występujące 
zarzuty, w zakresie spraw z odpowie-
dzialności dyscyplinarnej, to naruszenie 
zasad etyki zawodowej, brak rzetelności 
w opracowywaniu opinii technicznych 
i ekspertyz. Pogłębiona analiza mery-
toryczna spraw skierowanych do KSD, 
pozwoliła zauważyć dwie istotne ten-
dencje. Po pierwsze, ogromna większość 
spraw związana była z tym, że aż 14 przy-
padków cofnięto do sądu pierwszej in-
stancji – OSD. Powodem tego były błę-
dy na etapie przygotowania wniosków 
przez OROZ i nie zweryfikowane przez 
OSD. Najlepsze wyniki w tym zakresie 
osiągają izby, w których jeden prawnik 
obsługuje rzeczników a inny sędziów, 
tak ułożona praca ma miejsce w naszej 
Izbie. Po drugie, ciekawym pozostaje fakt, 
że decyzje, w których KSD podtrzymał 
stanowisko OSD dotyczące ukarania ob-
winionego, zostały zaskarżone do NSA. 
Oznacza to, że zwiększyła się determi-
nacja osób obwinionych do obrony. Naj-
częściej korzystają oni z profesjonalnej 

pomocy kancelarii prawnych. Nasuwa się 
oczywisty wniosek, że ciągle musimy się 
szkolić, udoskonalać i podnosić jakość 
naszej pracy. I to robimy.

Radosław Buczek 
KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PIIB

W ostatnim czasie odbyły się, on-line, 
posiedzenia plenarne KKK i posiedzenia 
wspólne z przewodniczącymi Okręgo-
wych Komisji Kwalifikacyjnych. Meryto-
rycznymi tematami posiedzeń KKK były 
zagadnienia dotyczące rozszerzenia Bazy 
Pytań Egzaminacyjnych (BPE) o pyta-
nia ustne, opracowane przy współpracy 
z OKK, a dotyczące umiejętności prak-
tycznego stosowania wiedzy technicznej. 
KKK na bieżąco aktualizacje wykaz aktów 
prawnych i norm regulujących proces bu-
dowlany na potrzeby bieżącej sesji oraz 
związanej z tym aktualizację bazy pytań 
egzaminacyjnych. Po zakończeniu każdej 
sesji egzaminacyjnej KKK dokonuje ana-
lizy przebiegu sesji egzaminacyjnej, stan 
przygotowania i weryfikacji testów egza-
minacyjnych. KKK analizuje postępowania 
w sprawach nadania tytułu rzeczoznaw-
cy budowlanego oraz uznania kwalifikacji 
zawodowych. W świetle obostrzeń doty-
czących sytuacji epidemicznej w kraju KKK 
wyznaczyła terminy oraz sposób prze-
prowadzenia egzaminu na uprawnienia 
budowlane. KKK wdraża rozwój systemu 
informatycznego SESZAT, wspierającego 
obsługę sesji egzaminacyjnych, współ-
pracującego z OKK. KKK dokonuje również 
analizy wniosków wynikających z postę-
powań w trybie odwoławczym.

Andrzej Stasiorowski 
KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA 

KRAJOWEJ RADY PIIB

Posiedzenie Komisji odbyło się: 17 li-
stopada 2020 r. i w bieżącym roku: 2 i 23 
marca. Poza tym Komisja pracowała zdal-
nie, opiniując projekty aktów prawnych 
przekazywanych z Ministerstwa Rozwo-
ju. Komisja przygotowała projekt ustawy 
o ułatwieniach w realizacji inwestycji li-
niowych, który został przyjęty przez Radę 
Krajową Polskiej Izby IB na posiedzeniu 10 
marca br. Na tegorocznych posiedzeniach 
Komisja zajmowała się, przede wszystkim, 
opiniowaniem wniosków z XIX krajowego 
Zjazdu Izby.

Poza tym Komisja zajmowała się róż-
nymi innymi problemami, przedłożonymi 

Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach
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przez członków. M.in. możliwością re-
zygnacji kierownika budowy z pełnie-
nia funkcji bez zgody inwestora, zmianą 
stanowiska Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej PIIB w sprawie stosowania roz-
porządzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z 18 lipca 1991 r. 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, do wcześniej wydanych 
decyzji o stwierdzeniu przygotowania za-
wodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, 
czy też skutkami wyroku trybunału kon-
stytucyjnego z 9 lutego br., dotyczącego 
karania za użytkowanie obiektu niezgod-
nie z przepisami, na co pozwala art. 91a 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Arkadiusz Gniewkowski 
KOMISJA WNIOSKOWA 
KRAJOWEJ RADY PIIB

Od ostatniego wydania IWiM odbyło 
się jedno posiedzenie Komisji Wniosko-
wej, 29 styczna 2021 r. Na posiedzeniu 
omawiano Wnioski z XIX zjazdów okręgo-
wych i krajowego. Omówiono tryb i spo-
sób opracowania stanowisk dla Krajowej 
Rady w zakresie opiniowania i realizacji 
wniosków. Wnioski zostały przypisane 
do konkretnych osób, które maja opraco-
wać projekty stanowisk dla KR. Po ana-
lizie projektów stanowisk – najbliższe 
posiedzenie Komisji Wnioskowej zapla-
nowano na 23 kwietnia – zostaną one 
przedstawione na najbliższym posiedze-
niu Krajowej Rady, które odbędzie się 28 
kwietnia 2021 r.

Teresa Siemiątkowska 
KOMISJA DS. ETYKI KRAJOWEJ RADY PIIB

Na posiedzeniach, stałym punktem była 
analiza prowadzonych postępowań doty-
czących naruszeń kodeksu etyki w po-
szczególnych okręgach. Omawiano rów-
nież wystąpienia indywidualne członków 
izby skierowane bezpośrednio do Komisji 
ds. etyki KR PIIB. Na wszystkie wystąpie-
nia została udzielona odpowiedź. Ważnym 
elementem prac Komisji było zainicjowanie 
i przeprowadzenie w 2020 r. specjalistycz-
nego szkolenia z mediacji dla PIIB. Jego 
celem było przygotowanie we wszystkich 
okręgowych izbach inżynierów budowni-
ctwa kadry wspierającej przebieg nego-
cjacji, łagodzącej powstałe nieporozumie-
nia oraz pomagającej w rozwiązywaniu 

ewentualnych sporów między członkami 
naszego samorządu zawodowego. Szko-
lenie zakończyło się egzaminem teore-
tycznym i praktycznym ze znajomości 
podstawowych zasad mediacji.

Andrzej Kierdelewicz 
KOMISJA DS. KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ KRAJOWEJ RADY PIIB

Od ostatniej publikacji Komisja ds. 
Komunikacji Społecznej odbyła jedno 
posiedzenie (24 lutego 2021 r.) i było 
to spotkanie w formule wideokonferen-
cji. Na posiedzeniu Komisji podsumowano 
działania w zakresie komunikacji społecz-
nej w roku 2020, przedstawiono założe-
nia ramowego planu pracy Komisji na rok 
bieżący, omówiono dane dotyczące Fa-
cebooka PIIB, serwisów i nowej strony 
internetowej PIIB oraz miesięcznika „In-
żynier Budownictwa”. Na posiedzeniu 
przedstawiono Komisji stan przygotowań 
do obchodów XX-lecia Istnienia Polskiej 
Izby IB, planowany na 2022 r.

Mariusz Dobrzeniecki 
SEKRETARZ KOMISJI MEDALU 
HONOROWEGO POLSKIEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje 
projekty uchwał o nadanie Medalu Ho-
norowego PIIB zgodnie 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 koordyna-
cja form i programów współpracy między 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, a 
innymi samorządami zawodów zaufania 
publicznego, realizowanych przez okrę-
gowe izby, a także rozwój tej współpra-
cy na poziomie okręgowym i krajowym. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele 
wszystkich okręgowych izb inżynierów 
budownictwa.

Paweł Wiśniewski 
KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO KRAJOWEJ RADY PIIB

Krajowa Komisja Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego spotkała się 16 
lutego 2021 r. Podczas spotkania on-line 

omówiono zmiany w zakresie Dziennika 
budowy, jak również elektronicznego Pro-
jektu budowlanego. Przedmiotem spot-
kania były przede wszystkim szkolenia 
on-line, które odbywają się przy pomocy 
Portalu PIIB. Szkolenia on-line cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, zwłasz-
cza w temacie zmian w Prawie budowla-
nym, czy Prawie wodnym.

Jacek Zabielski 
ZESPÓŁ DS. BIM KRAJOWEJ RADY PIIB

Posiedzenia Zespołu odbywają raz 
w miesiącu z wykorzystaniem platfor-
my internetowej. Omawiamy ważne za-
gadnienia dla członków Izby, dotyczące 
wdrażania BIM w budownictwie. Jest 
to m.in. możliwość współpracy Komisji ds. 
BIM ze stowarzyszeniem buildingSmart 
Polska. Komisja rekomenduje przystą-
pienie PIIB do bSPL jako organizacji part-
nerskiej, a w przyszłości członkostwo 
Izby w Stowarzyszeniu. Rozważaliśmy 
możliwość współpracy Komisji z Wydaw-
nictwem PIIB. Współpraca może być zai-
nicjowana artykułami przedstawiający-
mi stowarzyszenia, które są aktywnie 
zaangażowane w popularyzację wiedzy 
o BIM, takie jak: BIM Klaster, Europejskie 
Centrum Certyfikacji (ECC) BIM, Sto-
warzyszenie BIM (d. BIM dla polskiego 
budownictwa) i buildingSmart PL. Zda-
niem członków służyłoby to popularyzacji 
wiedzy o standardach dotyczących BIM 
wydawanych w językach obcych. Normy 
mogłyby być tłumaczone na język polski, 
a wnioski opublikowane w czasopiśmie 
PIIB. Aneta Grinberg-Iwańska, prezes 
Wydawnictwa PIIB i zarazem redaktor 
naczelna „Inżyniera Budownictwa” poin-
formowała, że Wydawnictwo jest otwarte 
na współpracę z Komisją. Zaproponowała, 
aby przekazywane informacje były za-
mieszczane na stronie internetowej oraz 
na profilu facebookowym Izby.

Ostatnim zagadnieniem była rekomen-
dacja do Krajowej Rady PIIB w sprawie 
zaangażowania PIIB w proces wyboru 
najkorzystniejszej oferty dla podpisu 
kwalifikowanego, który mógłby być ku-
powany jako usługa przez członków Izby. 
Wniosek z taką rekomendacją i uwaga-
mi członków Komisji, został przesłany 
do prezesa PIIB. Do wakacji zaplanowano 
jeszcze dwa posiedzenia Komisji.

OPRACOWAŁA 
BARBARA KLEM

i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022
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Nadawanie uprawnień zawodowych w W-MOIIB

Krok w samodzielność
Uprawnienia. To jest cel każdego inżyniera budowy i projektanta. To potwierdzenie jego wiedzy, doświadczenia i umie-
jętności niezbędnych do samodzielnego pełnienia odpowiedzialnych funkcji w procesie budowlanym. I choć pewnie 
wszyscy o tym dobrze wiemy, nie zaszkodzi przypomnieć: panie i panowie inżynierowie, bądźcie dumni z posiadanych 
uprawnień.

Cieszymy się również, że nasz lokal-
ny samorząd inżynierski co roku zasila-
ją setki nowych osób, głównie młodych 
zdających egzaminy.

Więc tak, aby pełnić samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie jako 
projektant, kierownik budowy czy kie-
rownik robót albo też inspektor nadzoru 
inwestorskiego niezbędne jest posia-
danie uprawnień. Warunkiem uzyskania 
uprawnień budowlanych jest posiadanie 
odpowiedniego wykształcenia i prak-
tyki zawodowej. Dodatkowo wymaga-
ne jest zaliczenie egzaminu weryfikują-
cego znajomość procesu budowlanego 
oraz praktycznego stosowania wiedzy 
technicznej. Uprawnienia budowlane jest 
to dokument wydawany w formie decyzji 
administracyjnej, który potwierdza kwa-
lifikacje zawodowe w określonej specjal-
ności budowlanej. Nadawane przez okrę-
gową komisję kwalifikacyjną samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa, 
po przejściu procesu kwalifikacyjnego 
oraz zdaniu egzaminu.

Ostatnie półtora roku, czas pandemii 
koronawirusa, bardzo utrudnił proces 

nadawania uprawnień, zarówno izbom 
jak i kandydatom chcącym przystąpić 
do kwalifikacji. Pierwsza sesja wiosen-
na z 2020 r., rozpoczynająca się zawsze 
pod koniec maja nie odbyła się i została 
przeniesiona na wrzesień. Druga sesja, 
zimowa, zaplanowana na grudzień 2020 r. 
nie odbyła się. Łącznie w ubiegłym roku 
złożono 212 nowych wniosków o nada-
nie uprawnień budowlanych w specjal-
nościach: konstrukcyjno-budowlanej, 
inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mo-
stowej, inżynieryjnej kolejowej kolejowe 
obiekty budowlane, sterowanie ruchem 
kolejowym, inżynieryjnej hydrotechnicz-
nej, instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urządzeń elektrycznych i elektro-
energetycznych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wen-
tylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń telekomu-
nikacyjnych. Statystycznie wyglądało 
to tak. Do egzaminu pisemnego przystą-
piło 125 osób. Do egzaminu ustnego przy-
stąpiło 138 osób (w tym osoby, które nie 
zdały egzaminu ustnego w poprzednich 

sesjach lub z różnych powodów nie mogły 
stawić się na egzamin). 98 osób otrzy-
mało uprawnienia budowlane w różnych 
specjalnościach. 

Grudniowa sesja z 2020 r. „spad-
ła” na rok bieżący i z tego powodu 
w 2021 r. odbędą się trzy sesje. Jeste-
śmy już po pierwszej. Do egzaminu pi-
semnego w XXXVI sesji egzaminacyjnej 
na uprawnienia budowlane 26 lutego 
2021 r. w dziewięciu specjalnościach 
podeszły 102 osoby, wynik pozytywny 
uzyskały 82 osoby. Do egzaminu ustne-
go podeszło 117 osób, wynik pozytywny 
– 73 osoby.

Kolejna tegoroczna, XXXVII sesja eg-
zaminacyjna rozpocznie się egzaminem 
pisemnym 28 maja 2021 r., zgodnie z wy-
tycznymi opracowanymi przez Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaak-
ceptowane przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz w oparciu o wytyczne 
przygotowane przez Krajową Komisję 
Kwalifikacyjną PIIB. Jesienna sesja jest 
zaplanowana na 19 listopada 2021 r.

EWA RADZYMIŃSKA, OKRĘGOWA 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA W-MOIIB

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień otwarty inżyniera 

budownictwa”, organizowanej przez Polską Izbę Inżynie-

rów Budownictwa zapraszamy mieszkańców Olsztyna i całą 

społeczność Warmii i Mazur do dyskusji na temat budowy, 

eksploatacji i remontów. Zespół ekspertów, specjalistów 

różnych branż, a jednocześnie członków Warmińsko-Ma-

zurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie 

pełnił dyżur, udzielając bezpłatnych porad na temat szeroko 

pojętego procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy serdecznie

25 września 2021 r. siedziba W-MOIIB (sala konferencyjna, III piętro)
Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn

godz. 9-13

Porozmawiaj z inżynierem budownictwa
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Prymusi XXXVI sesji egzaminacyjnej Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Inżynierem być...
Chwalimy się dwójką młodych ludzi, których wyróżniliśmy z grona inżynierów, którzy w XXXVI sesji egzaminacyjnej 
prowadzonej przez Warmińsko-Mazurską OIIB uzyskali bardzo dobre wyniki. Poniżej prezentujemy sylwetki prymusów, 
tym młodym inżynierom szczególne gratulacje.

mgr inż. KAROL ŁOMECKI  
– uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej 
do kierowania i projektowania bez ograniczeń

Od urodzenia jestem mieszkańcem Bartoszyc i nie mam 
zamiaru tego zmieniać. Po skończeniu szkoły podstawowej 
nie wyobrażałem sobie, że mógłbym wybrać inną szkołę jak 
Technikum Budowlane w Bartoszycach, które ukończyłem. 
Byłem dwukrotnym finalistą Olimpiady Wiedzy o Budowni-
ctwie, które odbywały się w Gdańsku. Jestem absolwentem 
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek 
budownictwo, specjalność budowa i eksploatacja dróg. Mam 
tytuł inżyniera urbanisty.

Od ponad 20 lat jestem związany z administracją drogową 
na terenie powiatu bartoszyckiego. W 1999 r. rozpocząłem 
pracę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Barto-
szyc, gdzie pracuję obecnie. Zaczynałem jako majster robót 
drogowych, a od 2009 r. pełnię zaszczytną funkcję dyrektora. 
Uczestniczyłem w każdej inwestycji, realizowanej przez Za-
rząd, a przez ostatnie dziesięć lat udało nam się przebudować 
ponad 120 km dróg. Taki „plac budowy” to ogrom problemów 
i niespodzianek, które są dobrą szkołą dla inżynierów budow-
nictwa. Stanowisko asystenta projektanta (ostatnie kilka lat) 
sprawiło, że brałem udział w tworzeniu wielu dokumentacji 
technicznych, głównie na terenach powiatu bartoszyckiego. 
Większość z nich doczekała się realizacji, a zdobyta wiedza 
pozwala mi dzielić się nią na poziomie lokalnych samorządów 
w miejscu, w którym mieszkam, co jest wartością dodaną tego 
wszystkiego.

Obecnie priorytetem w mojej działalności jest wprowadza-
nie innowacji do budownictwa komunikacyjnego na drogach 
powiatowych i gminnych. Chcemy m.in. jako zamawiający (in-
westor) budować na drogach powiatowych nawierzchnie tzw. 
długowieczne, jak również te z betonu cementowego, po to, 
aby na własnym doświadczeniu i w naszych realiach ocenić 
co sprawdza się w tych warunkach najlepiej. Uprawnienia bu-
dowlane projektowe, jak i wykonawcze z pewnością pozwolą 
mi na spełnianie w/w założeń poprzez ciągłe rozwijanie wiedzy 
szczególnie w zakresie projektowym, chodź nie tylko.

Jeżeli chodzi o egzamin na uprawnienia budowlane... 
To ogromny stres, głównie za sprawą ekspresowo biegnącego 
czasu. W moim przypadku najbardziej odczułem to na egzami-
nie pisemnym i przygotowaniu do egzaminu ustnego. Komisja 

natomiast, była bardzo merytoryczna co z pewnością pomaga 
i jest na plus dla osoby zdającej.

Prywatnie jestem honorowym krwiodawcą, z ilością odda-
nej krwi przekraczającą w tym roku 50 l i członkiem Zarządu 
Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr. Jana Chilmanowicza 
w Bartoszycach.

mgr inż. ŁUKASZ ŁOŚKO  
– uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Urodziłem się w Olsztynie, tu mieszkam i pracuję. W trakcie 
studiów inżynierskich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie doszedłem do wniosku, że się nudzę (uśmiech), dlatego 
postanowiłem rozpocząć równoległe studiowanie drugiego 
kierunku. Myślałem o budownictwie, ale jeden z wykładowców 
odradził mi ten wybór, na rzecz inżynierii środowiska na UW-
M. Dlatego dziś jako geodeta zajmuję się również instalacjami 
i sieciami sanitarnymi.

Zakres wiedzy, jaką trzeba było opanować do przygotowa-
nia się na egzamin na uprawnienia budowlane w części pi-
semnej, jest bardzo szeroki. Oprócz przepisów zawodowych 
i ogólnobudowlanych, trzeba jeszcze znać szczegóły innych 
branż. Ale udało się, jak widać chyba nie najgorzej, cieszę się 
z wyróżnienia i dziękuję. Uważam, że uprawnienia są ważnym 
etapem pozwalającym pełnić samodzielne funkcje technicz-
ne w budynku.

Wybudowany budynek z reguły, na tzw. pierwszy rzut oka, 
oceniany jest wizualnie i cała zasługa za jego powstanie spada 
na zespół architektów (uśmiech). Natomiast w rzeczywistości 
realizowany jest przez zespół projektowy wszystkich branż. 
Architekt odpowiada za układ funkcjonalny budynku, wygląd 
elewacji, ale kto chciałby zamieszkać w najpiękniejszym bu-
dynku świata, który nie miałby ogrzewania, czy bieżącej wody. 
Branża sanitarna, chociaż mało widoczna i nie tak spektaku-
larna, zapewnia komfort dla użytkowników i rozsądne opłaty 
eksploatacyjne budynku.

Pracuję w jednym z olsztyńskich biur projektowych, uczest-
niczyłem w wielu realizacjach, które znajdują się nie tylko w Ol-
sztynie, ale w całej Polsce.

ZEBRAŁA BARBARA KLEM 
ZDJĘCIA POCHODZĄ Z ARCHIWÓW ROZMÓWCÓW

KAROL ŁOMECKI:  
Nie wyobrażam sobie, 

by moja droga zawodowa 
była poza budownictwem 
drogowym i mam nadzieję, 

że tak już pozostanie
Łukasz Łośko:  
Zawód inżyniera 

to odpowiedzialna,  
interesująca i twórcza praca, 

pozwalająca na rozwój,  
a – przede wszystkim – dająca 

możliwość pozostawienia 
śladu po sobie



W dobie drożejących cen energii nikt nie ma wątpliwości, jak ogrom-
ne znaczenie ma izolacja termiczna budynków. Na polskim rynku 
sukcesywnie rośnie popularność technologii ocieplania innych niż 
tradycyjny styropian lub wełna mineralna. Izolacja pianką poliureta-
nową to świetny przykład rozwiązań, które po początkowej nieufności 
inwestorów zyskały na popularności. Rozbudowaną gamę produk-
tów do izolacji natryskowych znajdziemy w ofercie firmy ICYNENE.

Szczelność powietrzna 
budynku

Ocieplanie pianką poliuretanową to obecnie 
najskuteczniejsza metoda na poprawę parame-
trów termicznych budynku. Aby jednak w pełni 
zrozumieć, jakie znaczenie ma ocieplenie domu 
dla komfortu termicznego mieszkańców, warto 
zatrzymać się na dłużej przy pojęciu szczelno-
ści powietrznej, która przekłada się w prosty 
sposób na to, czy jest on energooszczędny, 
czy też nie.

Często można spotkać się z opinią, że konstru-
owanie super szczelnych budynków ma też swoją 
negatywną odsłonę, bo życie w domu, w którym 
uniemożliwiona jest wymiana powietrza, przy-
pomina próby oddychania z workiem foliowym 
na głowie, a nadto – sprzyja rozwojowi pleśni, 
grzybów, zawilgoceń. Jest to mit, który powstał 
na skutek mylenia pojęć. Szczelność powietrzna 
budynku w powszechnej opinii bywa traktowana 
jako synonim przepływu dyfuzyjnego pary wod-
nej. A przepływ ten – jeśli jest uniemożliwiony 
lub ograniczony – rzeczywiście powoduje po-
wstawanie zawilgoceń i wszystkich jego nega-
tywnych konsekwencji, nie jest on jednak tym 
samym, czym przepływ powietrza. O budynku, 
nawet najbardziej szczelnym, możemy więc po-
wiedzieć, że „oddycha”, jeśli przepływ pary wodnej 
(a nie powietrza!) z przegród budynku odbywa się 
w sposób niezakłócony.

Właśnie z tego powodu tak istotne znaczenie 
ma dobór materiałów izolacyjnych, które z jednej 
strony uniemożliwią przepływ powietrza i straty 
ciepła przez nieszczelne przegrody, z drugiej zaś 
– pozwolą budynkowi „oddychać” i nie zatrzymają 
pary wodnej, która mogłaby doprowadzić do po-
wstawania zawilgoceń.

Izolacja poddasza pianką PUR otwartokomórko-
wą, która jest paroprzepuszczalna i jednocześnie 

stawia opory dla przepływu powietrza odpowia-
da tym samym na potrzeby najbardziej wymaga-
jących inwestorów, świadomych roli, jaką pełni 
ocieplenie budynku.

Szczelność budynku 
a komfort termiczny

Warto też pomyśleć o własnej wygodzie i do-
brym samopoczuciu. Nie ma możliwości uzyskania 
komfortu termicznego w źle zaizolowanym domu, 
nawet jeśli posiadamy świetnie zaprojektowany sy-
stem grzewczy. Do tego dochodzi jeszcze ciągły 
ruch powietrza w pomieszczeniach, wywołujący 
nieprzyjemne uczucie chłodu. Niekontrolowa-
ny napływ powietrza do wnętrz daje też o sobie 
znać w postaci przeciągów, które są szczególnie 
dotkliwie odczuwalne przy silnym wietrze, obni-
żając temperaturę pomieszczeń i komfort prze-
bywania w budynku.

Pianki  
do zadań specjalnych

Dzięki temu, że pianka PUR z biegiem cza-
su nie osiada, nie zmienia swoich właściwości, 
a także zapobiega rozwojowi pleśni na swej po-
wierzchni, jest zdecydowanie bardzo trwałym 
rozwiązaniem. Pianka natryskowa sprawdzi się 
nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale 
także i obiektach przemysłowych, handlowych, 
czy rolnych. Idealne przyleganie do podłoża nawet 
po wielu latach od aplikacji, elastyczna, komórkowa 
struktura, która obniża poziom hałasu oraz brak 
toksycznych substancji sprawia, że tego typu izo-
lacje sprawdzają się nawet w przypadku bardzo 
rygorystycznych wymagań inwestora.

Damian Holewa

SALUS EXPO
Skorzystaj z konsultacji i analizy budynku  

z Doradcą Technicznym 
inż. Mariusz Urbanowicz  

tel.: 519 592 892 izolacje@salus-expo.pl  
Radosław Teliszewski  

tel.: 512 822 432 ocieplenia@salus-expo.pl

Izolacje pianką PUR otwartokomórkową

Szczelny  
i oddychający budynek
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Odpowiedzialność zawodowa w orzecznictwie samorządów zawodowych inżynierów budownictwa

Kierownik, to brzmi dumnie,  
ale i odpowiedzialnie
Opiszę dwie sprawy, które nie dotyczą naszego okręgu, ale były przedmiotem rozstrzygnięć Wojewódzkich Sądów Ad-
ministracyjnych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jako rzecznik, nie mogę 
przejść obojętnie wobec tych orzeczeń, ponieważ przy rozpatrywaniu spraw wpływających do naszego organu, zapo-
znajemy się z również z nimi w sprawach podobnych szukając wyjaśnień i wskazówek.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
po zakończeniu postępowania wyjaśnia-
jącego, potwierdzającego zarzuty wobec 
członka naszej Izby wnioskuje do Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie. 
Każdy obwiniony (strona) niezadowolony 
z orzeczeń ma prawo składać odwołania 
i wnosić skargi do wyższych instancji. 
Bogate orzecznictwo w tym zakresie po-
kazuje, zarówno potwierdzenie naszych 
wniosków o ukaranie, jak i błędy popełnia-
ne w analizie materiałów i formułowaniu 
wniosków do sądu.

§
Wyrok II SA/Wa 1928/09 Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
wykazujący, jak niefortunne określenie 
czynu, niezgodne z zapisem art. 95 pkt 
4 ustawy Prawo budowlane i błąd w pod-
stawie prawnej, wpływa na orzeczenie 
sądu administracyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego wniósł do rzecznika o wszczę-
cie postępowania w sprawie odpowie-
dzialności zawodowej wobec inspektora 
nadzoru inwestorskiego zarzucając mu 
niedbałe wykonywanie obowiązków oraz 
poświadczenia nieprawdy w oświadcze-
niach na temat zgodności istniejących 
rozwiązań z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 
w opinii technicznej dotyczącej wyko-
nywanych robót budowlanych potwier-
dzających gotowość obiektu do odbioru. 
Na etapie postępowania wyjaśniające-
go rzecznik opisał czyn jako nierzetelne 
spełnianie swojego obowiązku, a także 
w podstawie prawnej zastosował art. 22 
Pb, co zostało powtórzone przez sądy dy-
scyplinarne obu instancji, mimo iż w dal-
szych zapisach odnoszono się do art. 25 
Prawa budowlanego. Ta „gra słów”, a ra-
czej niefortunne zastosowanie innego 
znaczenia, a także błędne zastosowa-
nie art. 22 Pb (dotyczy kierownika budo-
wy) zamiast art. 25 (dotyczy inspektora 
nadzoru inwestorskiego) spowodowało 

stwierdzenie nieważności zaskarżonej 
decyzji KSD oraz, poprzedzającej ją, de-
cyzji okręgowego sądu dyscyplinarne-
go. Z opisu sprawy można wywniosko-
wać, że czyn obwinionego powodujący 
naruszenie art. 25 pkt 1 Pb, polegający 
na braku kontroli w wyniku czego wyko-
nano części inwestycji niezgodnie z za-
twierdzoną dokumentacją i pozwoleniem 
na budowę, powinien podlegać ukaraniu. 
No cóż, błędy popełniają również rzecz-
nicy, lecz nie daje to przyzwolenia na nie-
dbałe wykonywanie swoich obowiązków 
zawodowych w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

§
Wyrok VI SA/Wa 4013/14 Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
oddalający skargę obwinionego na decyzję 
krajowego sądu dyscyplinarnego utrzy-
mując w mocy jego decyzję o ukaraniu 
kierownika budowy prowadzącego robo-
ty rozbiórkowe, w trakcie których doszło 
do zawalenia się szczytu ściany nośnej, 
co spowodowało zniszczenie samocho-
dów parkujących przy drodze wewnętrznej 
w podwórku. Rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej, na wniosek Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego przepro-
wadził postępowanie wyjaśniające, które 
potwierdziło zarzuty wobec kierownika 
budowy i złożył wniosek o ukaranie go 
do okręgowego sądu dyscyplinarnego. 
Należy wspomnieć, że obwiniony już miał 
na swoim koncie ukaranie z tytułu wyko-
nywania samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie. Kierownik budowy, uka-
rany za wyżej opisany czyn karą upomnie-
nia w pierwszej instancji, złożył odwoła-
nie do krajowego sądu dyscyplinarnego. 
Sprawa ta była dwukrotnie rozpatrywana 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
i ostatecznie zakończyła się niepomyślnie 
dla obwinionego, mimo iż strona próbowa-
ła zrzucić odpowiedzialność na kierowni-
ka robót ustanowionego przez inwestora. 
Sąd, po analizie zgromadzonych dowodów, 

uznał, że kierownik budowy naruszył art. 42 
ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego (przepis 
aktualny w 2014 r.), gdyż w dniu zdarzenia 
nie było przewidzianej w projekcie taśmy 
bhp wyznaczającej prawidłowe wygrodze-
nie strefy niebezpiecznej dla właściwego 
prowadzenia prac rozbiórkowych. W związ-
ku z powyższym stwierdzono, że wygro-
dzenie strefy niebezpiecznej nie odpowia-
dało wymogom określonym w § 20 ust. 1 
i § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. WSA 
potwierdził, że zarówno okręgowy sąd dy-
scyplinarny, jak i krajowy sąd dyscyplinarny 
wykazały wyraźnie, że kierownik budowy 
ponosi odpowiedzialność zawodową w bu-
downictwie z tytułu wcześniejszego ukara-
nia go z tytułu wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie (art. 95 
pkt 2 Pb) oraz z tytułu nieodpowiedniego 
zabezpieczenia terenu rozbiórki.

Sąd odniósł się również do odpowie-
dzialności zawodowej kierownika robót 
wskazując, że w literaturze przedmiotu 
(E. Hryniewicz, Delegacja obowiązków 
a odpowiedzialność karna, St. Prawn. 
2013/1/147-164) uważa się, że „Wprawdzie 
kierownik określonych robót nie stanowi 
podmiotu zewnętrznego względem kie-
rownika budowy, lecz podlega mu w za-
kresie, w jakim niezbędna jest koordynacja 
wykonywania obowiązków nałożonych 
przez ustawę na tego uczestnika procesu 
budowlanego (…). W art. 42 ust. 1 Prawo 
budowlane to inwestor został wskazany(…) 
jako podmiot obowiązany do zapewnie-
nia, że kierownikiem robót budowlanych 
będzie osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 
co gwarantować ma wymaganą jakość 
i bezpieczeństwo wykonywania robót bu-
dowlanych. Okoliczność ta nie zwalnia 
jednak kierownika budowy z obowiązku 
koordynowania działań, zapewniających 

C.D. NA STR. 12
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przestrzeganie na terenie budowy za-
sad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
a w rezultacie nie wyklucza możliwości 
przypisania mu odpowiedzialności za nie-
bezpieczne zdarzenia wynikłe z braków 
w prawidłowej koordynacji podlegających 
mu jednostek.” Zatem, wyjaśnienia kie-
rownika budowy nie mogły być brane pod 
uwagę zarówno w sądach dyscyplinar-
nych jak i administracyjnym.

§
Przypadków niedbałości jest wiele, 

bo dotykają każdej samodzielnej funk-
cji technicznej w budownictwie. Czasa-
mi jesteśmy zmuszeni umarzać postę-
powanie w związku z przekroczeniem 
terminów określonych w art. 100 Prawa 

budowlanego. Jednakże zapoznając się 
z przesłanym do rzecznika materiałem 
dowodowym ogarnia nas smutek (mało 
powiedziane), że mamy wśród nas bardzo 
nieodpowiedzialnych inżynierów/techni-
ków, którzy podjęli się pełnienia funkcji 
przy realizacji inwestycji budowlanych 
spełniając je niedbale albo w ogóle.

Nawiązując do tego, wspomnę opo-
wieść przyjaciółki. Otóż działka budow-
lana z rozpoczętą budową, przy braku 
jakichkolwiek zabezpieczeń, staje się – 
przy okazji – miejscem zabaw dla dzie-
ci i spotkań ze znajomymi przy grillu. 
Beztroska? Głupota? Czyja? Inwestora, 
czy kierownika budowy? Przypominam, 
inwestor nie pełni samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, jest tylko 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego 
i nie odpowiada przed naszym organem 

za swoje postępowanie. Do inwestora 
należy zorganizowanie procesu budowy, 
z uwzględnieniem zawartych w przepi-
sach bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia. To kierownik budowy podejmuje 
niezbędne działania, uniemożliwiające 
wstęp na budowę osobom nieupoważ-
nionym. Nadrzędnym jego obowiązkiem 
jest niedoprowadzenie do stanu zagro-
żenia bezpieczeństwa na placu budowy, 
która została mu powierzona.

Ponownie zacytuję zapisy kodeksu 
zasad etyki zawodowej Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa: Członek izby 
pamięta o konsekwencjach swojej dzia-
łalności licząc się z zagrożeniami bez-
pieczeństwa, życia, zdrowia i dobra 
ludzi.”

LILIANNA MAJEWSKA-FARJAN, 
P.O RZECZNIKA KOORDYNATORA W-MOIIB

Mariusz Iwanowicz, inżynier – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i płetwonurek

Kiedy dno jest sukcesem
Jako inspektor nadzoru, przyjeżdżam na budowę. Mówię: zobaczymy, jaki macie 
tu porządek i co zostawiliście w dnie rzeki. Otwieram bagażnik i wyciągam sprzęt 
nurkowy. Miny – bezcenne. Ludzie są czasem w szoku, że przyjechał inżynier, 
a wskoczył do wody jak nurek. No bo to i inżynier, i nurek. To Mariusz Iwanowicz.

Jakoś 15, czy 18 lat temu zacząłem nur-
kować, typowo turystycznie. Najpierw 
w naszych olsztyńskich jeziorach, póź-
niej zacząłem dokształcać swoje umie-
jętności w klubach nurkowych. Jednym 
z klubów, z którym współpracowałem 
był Banana Divers – nurkowaliśmy w naj-
głębszym polskim jeziorze Hańcza na Su-
walszczyźnie – nasza mekka nurkowa. 
Zdobywałem wszystkie umiejętności, 
począwszy od podstawowego patentu, 
skończywszy na instruktorze. Obecnie 
mam uprawnienia instruktorskie pierw-
szego stopnia w dwóch federacjach nur-
kowych CMAS i IDF.

Potem przyszedł czas na korzystanie 
ze zdobytych umiejętności i dalszy roz-
wój – zdobywanie doświadczenia. Za-
cząłem podróżować po świecie w ce-
lach nurkowych. Była to m.in. słynna Blue 
Hole w Egipt – rozpadlina w rafie koralo-
wej w zatoce Morza Czerwonego, 8 km 
na północ od Dahabu. Uczestniczyłem 
w ciekawym rejsie po Morzu Czerwonym, 
pływaliśmy dwa tygodnie bez zawijania 
do portu, zwiedzając leżące na dnie wra-
ki. Nurkowałem także w Morzu Północ-
nym – fiordy norweskie, a także Morzu 
Śródziemnym w okolicach Malty, tam też 

zwiedzaliśmy wraki. Zawsze bardzo mnie 
one interesowały, uwielbiam je – to kawał 
historii leżącej pod wodą. Nasz Bałtyk też 
„ma” dużo wraków, głównie powojennych, 
kilka razy tam też nurkowałem.

Rekordy? Odbyłem szkolenia, które 
pozwalały mi osiągnąć głębokości 70-
80 m. Wraki, które były schowane tak 
głęboko, nie były już dla mnie tajemni-
cą. Największą głębokość, jaką zreali-
zowałem to 103 m na Blue Hole, w Pol-
sce – 87 m w Hańczy. Próbowałem także 
nurkowań w jaskiniach, na Litwie w Kow-
nie. Nurkowaliśmy w fortach, pomimo 
że nie są to głębokie nurkowania, to jed-
nak są bardzo rygorystyczne wymagania, 
bo tam nie ma awaryjnego wypłynięcia 
do góry.

Później zacząłem się interesować fo-
tografią podwodną, kupiłem odpowiedni 
sprzęt i zacząłem dokumentować swo-
je wyprawy. Wcześniej, odbyłem nawet 
szkolenie z fotografii podwodnej. Nur-
kowałem i robiłem zdjęcia, nagrywałem 
filmy we wrakach, na rafach koralowych. 
A zamiłowanie do wody ciągle rosło...

I tu dopływamy (uśmiech) do miej-
sca, kiedy pasja nurkowa połączyła się 
z moją pracą zawodową – inżyniera 

budownictwa. Nurkowanie to drogi sport. 
Kosztują same wyprawy, a do tego po-
trzebne jest wyposażenie. Na głębokoś-
ciach technicznych, nie rekreacyjnych, 
wymagane jest wyposażenie zdublowa-
ne, bądź nawet potrojone, żeby w przy-
padku niebezpieczeństwa wyjść z tego 
cało. Sam sprzęt fotograficzny, to koszt 
ok 50 tys. zł. Prowadziłem firmę, miałem 
zarejestrowaną działalność gospodar-
czą, więc zaczęło mi „chodzić” po głowie, 
co by tu zrobić, aby te koszty wciągnąć 
w firmę. Żeby sprzęt, który nabyłem hob-
bystycznie, wykorzystać do pracy za-
wodowej. Oczywiście musiałoby to być 

 ► Mariusz Iwanowicz, inżynier i płetwonurek
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w izbieInżynier Warmii i Mazur 13

związane z uprawianiem zawodu. No 
i odpowiedź była oczywista: nurkujący 
inżynier.

Pierwsza robota. Wycinaliśmy pod wodą 
grodzice stalowe, które zabezpieczały 
budowę przyczółków mostowych. In-
spektor nadzoru nie pozwolił na ich wy-
ciągnięcie. Trzeba było wejść 2 m pod 
wodę i wyciąć każdą przy dnie. Żeby 
tę pracę wykonać, musiałam wspomóc 
się kolegami, którzy posiadali odpowied-
nie uprawnienia do prac podwodnych, 
bardziej doświadczonymi i z odpowied-
nim sprzętem do cięcia. Najbardziej pa-
sjonująca podwodna praca inżynierska... 
Montaż slipu w przystani Słoneczna Po-
lana na Jeziorze Krzywym w Olsztynie. 
Montowaliśmy płyty żelbetowe pięcio-
tonowe o rozpiętości ok. 5 m układając 
je na wcześniej odpowiednio przygoto-
wanym dnie jeziora. Cała filozofia pole-
gała na tym, że trzeba było konstrukcję 
położyć od zera na głębokości ok. 3 m 
i na długości ok. 35 m. Poukładać, trafić 
otworami w klamry tak, aby każda była 
spięta do poprzedniej. Fajna robota, jedna 
z ciekawszych. U nas lokalnie, braliśmy 
udział w budowie kładki na Jeziorze Dłu-
gim. Do jej realizacji były budowane przy-
czółki i wykonany był tymczasowy nasyp 
pod groble do montażu całej konstrukcji 
klatki. Potem sprawdzaliśmy, czy nasyp 
został usunięty, a dno oczyszczone. Przy 
okazji odkryliśmy tkwiące w dnie stare 
podwodne bale drewniane, które stano-
wiły niebezpieczeństwo dla ludzi, gdyż 
nie wystawały ponad powierzchnię lustra 
wody. Zgłosiliśmy to inwestorowi, który 
w ogóle nie miał pojęcia o ich istnieniu.

Jednocześnie trzeba pamiętać, 
że są to prace bardzo niebezpieczne. 

Pod wodą trzeba zachować trzeźwość 
umysłu i wiedzieć co się robi, trzeba brać 
pod uwagę czynnik wodny, że człowiek 
może bardzo szybko spanikować. Przy 
układaniu slipu zdarzyła się taka sytu-
acja. Pod opuszczaną płytę, którą ukła-
daliśmy na warstwie kruszywa, trzeba 
było włożyć rękę, żeby trafić na klam-
rę. Trudność polegała na czasie komu-
nikacji między człowiekiem, który jest 
pod wodą, a jego asystentem, który jest 
„na wodzie”. Poprosiłem, żeby wstrzy-
mał się z opuszczaniem płyty, ale zanim 
ta operacja przeszła i operator dźwi-
gu zrozumiał, to płyta przycisnęła rękę 
i uwięziła mnie pod wodą. Szczęście 
w nieszczęściu, kruszywo się rozsunę-
ło na tyle, że ręki nie straciłem, ale nie 
mogłem się wydostać. Dlatego robo-
ty podwodne muszą być asekurowane. 
To zawód niosący ryzyko.

Co mogę jako inżynier-nurek? Po pierw-
sze wykonuję roboty podwodne. Bio-
rę udział w ekspertyzach podwodnych. 
Wykorzystuję także swoje uprawnienia 
do przeprowadzania kontroli obiektów 
mostowych bądź innych budowli hydro-
technicznych. Ale podkreślmy, żeby pro-
wadzić prace nurkowe nie trzeba być in-
żynierem. Inżynier z uprawnieniami jest 
specjalistą stojącym na brzegu, a nurek 
pracujący pod wodą jest jakby jego oczy-
ma. I w tym jestem „lepszy”, bo posiadam 
umiejętności, które pozwalają bezpośred-
nio ocenić stan techniczny kontrolowa-
nych obiektów hydrotechnicznych bądź 
mostowych. Na każdej budowie mogę 
w każdej chwili zejść do wody i zobaczyć, 
czy wszystko jest w porządku, nie muszę 
nikogo ściągać na zlecenie ani nikomu 
wierzyć, czy aby dobrze obejrzał obiekt.

Moim marzeniem jest uczestniczyć 
w wyprawie nurkowej do Meksyku, zo-
baczyć słynne cenoty na Jukatanie, 
naturalne studnie kresowe i podziemny 
skarb Majów. Szacuje się, że podziemny 
świat meksykańskich cenot liczy ponad 
500 km. W wierzeniach Majów cenoty 
były łącznikiem z krainą umarłych, czyli 
Xibalba. Dziś są wykorzystywane przede 
wszystkim rekreacyjnie – można je zwie-
dzać, pływać w nich, nurkować, czy też 
po prostu się relaksować. Cenoty są nie 
tylko malownicze i niepowtarzalne, ale 
także tajemnicze i fascynujące. Ciemne 
korytarze wypełnione wodą potrafią na-
prawdę działać na wyobraźnię – i to jest 
moje marzenie.

NOTOWAŁA BARBARA KLEM 
ZDJĘCIA Z ARCHIWUM  

MARIUSZA IWANOWICZA
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Administracyjnie in-
westycja położona jest 
w tr zech wojewódz-
twach: mazowieckim, 
podlaskim i  warmiń-
sko-mazurskim. Zada-
nie leży więc w gestii 
olsztyńskiego Oddziału 
GDDKiA (trzy odcinki) 
i białostockiego. Na ca-
łej trasie przewidziano 
przekrój dwujezdniowy 
z dwoma pasami ruchu 
i obustronnymi pasami 
awaryjnymi. Wszyst-
kie odcinki Projektu 
są realizowane w sy-
stemie „Projektuj i Bu-
duj”. Na etapie projek-
towania, czy, fizycznie, 
w budowie, jest ponad 
200-kilometrowa droga 
ekspresowa S61. To „krę-
gosłup” całego między-
narodowego korytarza 
transpor towego Via 
Baltica od Warszawy 
do Budziska.

KAROL GŁĘBOCKI,  
GDDKIA  

ODDZIAŁ OLSZTYN

OPRACOWAŁA  
BARBARA KLEM

Stworzenie ponad 100-kilometrowego odcinka 
drogi ekspresowej S61 stanowiącego część 
trans-europejskiego korytarza transporto-
wego sieci TEN-T Morze Północne – Morze Bał-
tyckie, oferującego wysoki komfort podróży 
dla ruchu dalekobieżnego o dużej prędkości. 
To główny cel realizowanego projektu budowy 
drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn 

– Budzisko (granica z Litwą).

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 na terenie Warmii i Mazur

Polski kręgosłup kołowy

Odcinek: węzeł Wysokie – Raczki; 20,17 km drogi 
klasy S, realizacja 2018-2021, 25 obiektów inży-
nierskich, w tym: wiadukty, mosty, przejścia dla 
zwierząt dużych, średnich i małych oraz prze-
pusty; kategoria ruchu KR7; nawierzchnia be-
tonowa; pas ruchu 3,5 m; pas awaryjny 2,5 m; 
pobocza 0,75 m; obciążenie: ton/oś 115 kN/oś;  
GDDKiA O/Olsztyn

więcej informacji: http://s61-wysokie-raczki.pl

SZCZUCZYN – BUDZISKO (GR. PAŃSTWA)

Odcinek: węzeł Ełk Południe – Węzeł Wysokie; 22,953 km 
drogi klasy S, w tym 19,51 km S61 i 3,443 km S16; real-
izacja 2018-2022; 24 obiekty inżynierskie, w tym: mosty 
i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią 
kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, 
przejścia dla zwierząt; kategoria ruchu KR7; nawier-
zchnia betonowa; pas ruchu 3,5m: pas awaryjny 2,5m; 
pobocza 0,75 m lub szersze; obciążenie: ton/oś 115kN/oś;   
GDDKiA O/Olsztyn

więcej informacji: http://s61-elk-wysokie.pl

SZCZUCZYN – BUDZISKO (GR. PAŃSTWA)

odcinek: Szczyn – węzeł Ełk Południe; 23,255 km drogi klasy S; realizacja 2018-2021; obiekty inżynierskie: 
WD – 8 szt., WS – 2 szt., PZGd – 1 szt., MS/PZDdz – 2 szt., WS/PZDdz – 1 szt., PZDdz – 2 szt., PZDsz – 1 szt., 
PZM – 2 szt, przepusty o funkcji ekologicznej: PZM – 5 szt., PZŁ – 8 szt.; kategoria ruchu KR7; nawierzchnia 
betonowa; pas ruchu 3,5m; pas awaryjny 2,5m; pobocza 0,75 m lub szersze; obciążenie: ton/oś 115kN/oś; 
GDDKiA O/Olsztyn

więcej informacji: http://www.s61-szczuczyn-elk.pl

SZCZUCZYN – BUDZISKO (GR. PAŃSTWA)
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Jesienią ubr. z mapy Olsztyna zniknął jeden z najbardziej charakterystycznych budynków – Gromada, w sąsiedztwie dworca PKP

Rozbieranie hotelu
Lata świetności ma już dawno za sobą, ale to bez wąt-
pienia jeden z budynków na stałe wpisany w krajobraz 
Olsztyna. Stupokojowa duma miasta z restauracją, pa-
miętającą najlepsze dancingi w mieście. Po ponad pół 
wieku istnienia, olsztyński hotel Gromada został, „cegła 
po cegle”, rozebrany...

Rozbiórka tak spektakularnego bu-
dynku, nasunęła nam pomysł szersze-
go przyjrzenia się temu inżynierskiemu 
tematowi.

Termin rozbiórki funkcjonuje w użyciu 
dłużej i sięga czasów, kiedy obiekty bu-
dowlane były rozbierane metodą ręczną, 
czyli dosłownie cegła po cegle. Mówiąc 
o rozbiórkach, z reguły mamy do czy-
nienia z likwidacją mniejszych, tradycyj-
nych budynków. Mogą być to np. domy 
jednorodzinne, wybudowane z podsta-
wowych materiałów, takich jak drewno, 
czy cegła spojona zaprawą wapienną. 
Elementy konstrukcyjne uzyskane w pro-
cesie rozbiórki bardzo często da się po-
nownie wykorzystać. Niestety, w obec-
nych czasach rozbiórka nie zawsze jest 
wykonalna, a bardzo często jest wręcz 
nieekonomiczna i nieuzasadniona. Doty-
czy to zwłaszcza budynków stworzonych 
z takich materiałów jak beton, czy też 
żelbeton, których ręczna dekonstrukcja 
jest praktycznie niemożliwa.

W procesie wyburzenia budynku mamy 
do czynienia z całkowitą destrukcją da-
nego obiektu budowlanego. Zazwyczaj 
taka procedura odbywa się w sposób 
mechaniczny, przy pomocy odpowiednich 
maszyn wyburzeniowych typu koparki, 
dźwigi, spycharki, czy walce. Narzędziem 
powszechnie kojarzonym z wyburzeniami 
jest ciężka kula mocowana na stalowej 
linie, którą uderza się o ściany budynku. 
Nowsze sposoby wyburzeń przewidują 
również użycie specjalnych nożyc hy-
draulicznych, młotów pneumatycznych, 
a nawet ładunków wybuchowych. Dzięki 
nim wyburzenie przebiega bardzo szybko, 
sprawnie i bezpiecznie. Jako że elementy 
zlikwidowanego budynku podlegają peł-
nej destrukcji, nie nadają się do odzyska-
nia i ponownego użycia. Mimo to wybu-
rzenia cieszą się rosnącą popularnością, 
a w wielu przypadkach (szczególnie przy 
dużych obiektach budowlanych) stano-
wią konieczność.

Przypomnijmy krótko, a młodszym Czy-
telnikom, przedstawmy historię obiektu. 

Wzniesiony w latach 70. Rajmund For-
sewicz, kierownik budowy: Oddałem 
do użytku część niską, bez „świecy”, czy-
li wysokiego budynku. Szybko się uwi-
nęliśmy, zajęło nam to niecałe trzy lata. 
Hotelu jeszcze nie było. Za jego budowę 
wzięła się „Przemysłówka”, która wtedy 
miała właściwie inne plany. Nastawiona 
była na budowę fabryk i zakładów pracy. 
Ale stanęło na hotelu. Budowę Groma-
dy wspomagali uczniowie olsztyńskiej 
budowlanki. Murowali, betonowali i ro-
bili wszystko, co było trzeba. Do pierw-
szego piętra można było wszystko robić 
„dziećmi”, a później trzeba było mieć już 
fachowców, którzy pracowali na wyso-
kościach. Na swoje czasy był to obiekt 
bardzo nowoczesny. Jako pierwszy w Ol-
sztynie miał ogrzewanie sufitowe. Nie 
było w nim kaloryferów.

Dziś pan Rajmund, patrząc na wybu-
rzanie, czuje ulgę.

– Gdyby stało się jakieś nieszczęście, 
zostałbym pociągnięty do odpowie-
dzialności. Teraz mam problem z głowy. 
Bo złożyłem deklarację, że za konstrukcję 
budynku odpowiadam dozgonnie. Teraz 
to kamień z serca.

Rajmund Forsewicz chce ocalić ka-
mień węgielny z wyburzonego hotelu. 
To metrowa tuba z blachy miedzianej. 
Do środka włożono szarpany papier z in-
formacją, kto jest inwestorem i gene-
ralnym wykonawcą. Widziałby go w Mu-
zeum Nowoczesności, może Muzeum 
Budownictwa.

Teren, na którym stoi hotel, objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowania. 
Zgodnie z nim podstawowym przezna-
czeniem terenu jest zabudowa usługowa, 
usługi hotelarskie. Właścicielem terenu, 
na którym znajduje się dawny hotel Gro-
mada i który odpowiada za jego rozbiór-
kę, jest firma Vega z Warszawy. Nie udało 
nam się do niej dotrzeć.

TEKST I ZDJĘCIE:  
GRZEGORZ KARPA

Zapraszamy

Requiem  
dla Hotelu Gromada
15 lipca o godz. 17 w Zajezdni trolej-

busowej przy ul. Knosały odbędzie się 
spotkanie, organizowane przez Muze-
um Nowoczesności MOK. W ramach 
cyklu „Eksponat miesiąca” Muzeum 
zaprasza na prezentację pt. „Requiem 
dla Hotelu Gromada”. Będzie to wspo-
mnienie obiektów, które w przeciągu 
ostatniego roku zniknęły z przestrzeni 
miejskiej Olsztyna: Hotelu Gromada, 
stołówki OZOS przy ulicy Kołobrzeskiej, 
komina na Kortowie. Właśnie te bu-
dynki i obiekty, które przez lata służyły 
w różny sposób mieszkańcom Olszty-
na i gościom, dziś znikają szybko i nie-
kiedy bezrefleksyjnie. O czasach ich 
świetności opowie Artur Sobiela, kie-
rownik Muzeum Nowoczesności Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

 ► Hotel Gromada najpierw został pozbawiony stolarki, zdemontowano też elementy wnętrz. Potem 

na placu pojawił się ciężki sprzęt i zajął się konstrukcją budynku



Posadowienie domu na żelbetowych palach 
prefabrykowanych to rozwiązanie, które 
w krajach Europy zachodniej stosowane 
jest powszechnie od wielu lat.

W Polsce z roku na rok przybywa 
realizacji z zastosowaniem 
prefabrykowanych pali żelbetowych.

Coraz więcej architektów i inżynierów 
poleca to rozwiązanie jako najlepszy 
wybór przy posadowieniu obiektów 
na gruntach słabonośnych.

Rośnie też ilość zadowolonych Klientów, 
którzy dzięki palom zyskali pewność, 
że ich dom ma solidne fundamenty.

Posadowienie obiektów mieszkalnych 
na palach prefabrykowanych staje 
się argumentem, który przyciąga 
klientów do inwestycji.

Czym zatem są pale prefabrykowane? 
Gdzie tkwi ich sekret? Czy mogą 
być zastosowane wszędzie?

Pale prefabrykowane, 
solidnym fundamentem domów.

25 lat
z Wami



Pale prefabrykowane żelbetowe to technologia 
głębokiego fundamentowania. Dzięki palom 
prefabrykowanym posadowimy konstrukcję 
w warstwie nośnej gruntu, którą dzięki 
obliczeniom wskazał projektant fundamentów.

Właśnie dzięki takim działaniom, możemy 
stosować tę technologię w każdych warunkach 
gruntowych. Instalacja pali prefabrykowanych 
to proces jaki zaliczyć możemy 
do szybkich i czystych technologicznie.

Co oznacza, że technologia jest czysta? 
Instalując pale prefabrykowane nie 
produkujemy urobku gruntu, plac budowy 
pozostaje czysty. Pomijamy więc koszt 
wywozu a czasem nawet udokumentowanej 
utylizacji zbędnego urobku gruntu.

Żelbetowe pale prefabrykowane wykonane 
są z najlepszych materiałów, ich jakość 
potwierdzają certyfikaty i aprobaty.

Dzięki możliwości przenoszenia obciążeń 
pionowych, poziomych i momentów 
zginających, pale prefabrykowane 
są stosowane do wykonywania fundamentów 
pod wszelkiego typu konstrukcje inżynierskie, 
praktycznie w każdych warunkach gruntowych.

Zapraszamy po więcej informacji
www.aarsleff.pl

PODSTAWOWYMI ATUTAMI 
TEJ TECHNOLOGII SĄ:

 Q krótki czas instalacji pali,

 Q  bardzo wysoka, udokumentowana 
jakość prefabrykatów,

 Q  możliwość prowadzenia prac 
w bardzo niskich temperaturach,

 Q pełna kontrola nośności każdego pala

 Q  możliwość wbijania pali pod 
znacznym kątem.
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Nietypowe, trudne inżyniersko, posadowienie restauracji, budowanej na jeziorze Niegocin w Giżycku

Śniadanie u Neptuna
Fundament całkiem „na jeziorze”. Na 115 palach o długości 10,5-13,0 m zagłębionych średnio 10 m w dno jeziora. 30 m 
od plaży. Po pięciu miesiącach żmudnych prac fundamentowych budynek pnie się w górę. Zanim Giżycko zyska ciekawy 
obiekt, zapraszam Czytelników na spędzenie minionej zimy z ekipą inżynierów w rejonie Ekomariny nad Niegocinem. 
A było to tak...

Był to przetarg w formule Projektuj 
i zbuduj, aby przyszły wykonawca mógł 
zastosować inne rozwiązanie niż w pier-
wotnym projekcie – chodzi oczywiście 
o posadowienie, które obejmowało wy-
konanie fundamentów w postaci płyty 
fundamentowej – platformy o wymiarach 
30x30 m i grubości 60 cm, posadowionej 
na palach nad wodą. W pierwszej wersji, 
zaprojektowano platformę na 99 palach 
o śr. 80 cm formowanych w gruncie.

– Byłaby to trudna realizacja – oce-
nia Oskar Kielczyk, właściciel firmy Hy-
drobud Kielczyk z Białegostoku, która 
w konsorcjum z firmą Segar z Warszawy, 
realizowała to zadanie. – Wykonawstwo 
musiałoby być prowadzone z jednost-
ki pływającej albo należałoby zasypać 
część jeziora przeznaczoną pod plat-
formę, a po wykonaniu prac, opracować 
sposób na usunięcie gruntu. Owszem, 
wszystko jest do wykonania, ale byłaby 
to metoda bardzo droga. Dlatego, razem 
z konsorcjantem, zajęliśmy się przepro-
jektowaniem posadowienia.

Podział obowiązków był mniej wię-
cej taki, że Segar zajął się projektem 

i wykonawstwem posadowienia, a Hy-
drobud – organizacją miejsca budowy 
i robotami konstrukcyjnymi nad wodą, 
czyli temat płyta. Roboty zaczęły się 10 
października ub.r.

– Nasze biuro projektowe, które pro-
wadzimy od kilku lat, zaprojektowało 
posadowienie na 115 palach z rur stalo-
wych o średnicach 40 i 50 cm i długoś-
ci do 13 m – opowiada Kamil Bystrzyń-
ski, prezes Segara. – Większość prac, 
opieramy na bazie zoptymalizowanych 
przez nas pierwotnych rozwiązań. W tym 
przypadku, większa ilość pali w stosunku 
do pierwotnego rozwiązania, wynikała 
z tego, że w miejscach bardziej dociążo-
nych punkt podparcia płyty składał się 
z dwóch, a nawet trzech pali.

Generalnie planowany był rozstaw pod-
pór płyty w ilości 10 na 10, a liczba 99 wy-
nikała z tego, że w jednym miejscu jest za-
głębiony szyb windowy, płyta jest pod nim 
pocieniona i nie ma pala. Z tego względu 
wokół szybu mamy do czynienia z większy-
mi siłami przypadającymi na jeden punkt 
podparcia, co w konsekwencji prowadzi 
do większej liczby pali w tym miejscu.

Fundamentowanie można było prowa-
dzić na trzy sposoby. Pierwszy to zasypać 
całą powierzchnię projektowanej płyty 
i pracować z poziomu gruntu, a potem 
wybrać urobek. Metoda bardzo kosztow-
na i czasochłonna. Drugi, to wbijać pale 
z jednostki pływającej. Nie byłoby to dla 
wykonawców problemem, gdyż wiele 
prac wykonują w tej metodzie, ale w tym 
przypadku część projektowanej płyty jest 
na bardzo płytkiej wodzie (głębokości 
są od 0,5 do 3 m) a zanurzenie pontonu 
wymaga min. 60 cm. Do niektórych stref 
ponton by nie podpłynął.

– Wymyśliliśmy trzecią strategię – mówi 
Oskar Kielczyk. – Zrobiliśmy tymczasową 
platformę roboczą z piasku i płyt od stro-
ny plaży do krawędzi projektowanej płyty 
restauracji. Dodatkowo zabezpieczyliśmy 
platformę przed rozmywaniem, z uwagi 
na silne falowanie. Dodam, że z powodu 
falowania, aby utrzymać plażę miejską, 
co roku przywożone są na nią duże ilości 
piasku. Jezioro Niegocin działa tu jak mo-
rze, lokalnie jest nawet określane „małym 
morzem”. Przedłużyliśmy zatem tymcza-
sowo brzeg tak, aby można było dojechać 
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do samej projektowanej płyty nie wcho-
dząc jednak w jej obrys. Niestety miejsca 
było mało, „dostaliśmy” do dyspozycji bar-
dzo wąskie gardło na potrzeby technolo-
giczne, żeby nie niszczyć plaży. Takie były 
wymagania władz miasta. Tymczasowa 
platforma robocza w efekcie końcowym 
posłużyła nam jako stanowisko dźwigu 
150-tonowego, który za pomocą głowicy 
wibracyjnej pogrążał pale. Ciężko było, 
szczególnie te najdalsze. Ramię dźwigu 
przy ich pogrążaniu przekraczało 30 m.

Dużo komplikacji przysparzała wyko-
nawcom pogoda.

– Kilka dni straciliśmy, bo był bardzo 
duży wiatr – kontynuuje pan Oskar. – I nie 
chodziło tylko o względy bezpieczeń-
stwa. Nie dawaliśmy rady utrzymać pali, 
aby pogrążyć je w wyznaczone miejsca. 
Są normy, które dopuszczają przesunię-
cie pali do pół średnicy. Tu nie mogliśmy 
sobie na to pozwolić ze względu na póź-
niejsze szalowanie systemowe. Dopusz-
czalny błąd był bardzo mały, rzędu 2 cm. 
Już jest, prawie wbity a wiatr powieje 
i uciekł (uśmiech).

Cały czas na budowie był geodeta, 
właśnie ze względu na tę dokładność. 
Zazwyczaj obsługa geodezyjna nawet 
w pracach na wodzie, pojawia się tylko 
przy wbijaniu pali granicznych, a resztę 
inżynierowie wytyczają sami. Poza tym, 
taka prozaiczna sprawa: ludzie marzli, 
woda ich zalewała, mimo specjalnych 
kombinezonów nurkowych. To bardzo 
mocno spowalniało realizację.

– Można światła stawiać i pracować, 
ale szkoda pracowników. Na szczęście 
inwestor był wyrozumiały – komentują 
wykonawcy.

„Zabawa” z wiatrem i wodą we wbijanie 
pali skończyła się pod koniec listopada. 
I wtedy zaczęła się kolejna, w budowę 
płyty fundamentowej.

– Najpierw zaczęliśmy podwieszać le-
gary, potem robić całe pomosty, wszyst-
ko sekcjami, bo trzeba było wpuszczać 
zbrojarzy (płyta pochłonęła 70 t stali) 
– mówi Oskar Kielczyk. – Platforma ro-
bocza, dojazdowa, była wąska. Jak już 
stał na niej dźwig, to nie było miejsca 
na nic innego. Jak 
dźwig wbijał pale, 
to już nie mógł po-
dawać c ię żk ich 
elementów. Aby 
przyspieszyć pra-
ce, transportowali-
śmy duże elementy 
pontonami.

Betonowanie 
zaczęło się od za-
lania wnętrz rur 
stalowych, żeby 
u z y s k a ć  o d p o -
wiednią nośność 
p a l i .  Natomias t 
kamieniem milo-
wym tej inwestycji, 
było betonowanie 
głównego elemen-
tu – płyty nośnej. 

Wprawdzie ilość betonu nie była zatrwa-
żająca – 600 m³ betonu. Ale...

– Mogliśmy postawić tylko jedną pom-
pę na tym naszym wąskim gardle – mówi 
Oskar Kielczyk. – Domówiliśmy się z wy-
twórnią Trans Żwir z Giżycka. Zaczęli-
śmy betonowanie w piątek 22 stycznia 
o dziewiętnastej, a skończyliśmy następ-
nego dnia ok godz. 16. Dobrze szło, peł-
na obsługa laboratoryjna – tu szacunek 
dla laboratorium Lecha Kokoszko, któ-
ry brał czynny udział w betonowaniu. 
Chodziło nam głównie o sprawdzanie 

Inwestor: Spółka „Nowe 
Mazury 8” Giżycko

Projekt: Chili Art Mikołaj 
Nowakowski Giżycko

Konstruktor: Rafał Szulc

Wykonawca: Hydrobud Kielczyk 
Białystok i Segar Warszawa

Kierownik budowy: Oskar 
Kielczyk, następnie 
Piotr Zaborowski

Kierownik robót palowych: 
Kamil Bystrzyński

Autor projektu posadowienia: 
Mikołaj Bojarski

Inspektor nadzoru: Paweł Mań

 ► Kamil Bystrzyński – prezes Segar Warszawa i Oskar Kielczyk – prezes 

Hydrobud Białystok
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napowietrzenia, bo zbyt niskie powo-
duje słabą mrozoodporność.

– Beton oczywiście hydrotechniczny 
o odpowiedniej mrozoodporności i wodo-
szczelności – mówi Paweł Mań, pełniący 
funkcję inspektora nadzoru inwestor-
skiego. – Prace trzeba było prowadzić 
obserwując pogodę, wykonawca mu-
siał wstrzelić się w jak najdłuższy czas 
bez mrozów, by pozwolić płycie związać 

w temperaturach do-
datnich. I udało się.

Oddajmy jeszcze 
głos Piotrowi Zabo-
rowskiemu, kierow-
nikowi budowy:

– Po dwóch tygo-
dniach, po pierwszych 
badaniach próbnych 
na wytrzymałość 
zaczęliśmy rozbierać 
spód płyty. I to też nie 
było łatwe, bo mieli-
śmy 60 cm między 
spodem płyty a wodą, 
a w tej przestrzeni jeszcze szalunek. Tym 
razem pogoda nam pomogła, bo przy-
szły mrozy i jezioro ściął lód. Mogliśmy 
poruszać się nie w wodzie tylko po lo-
dzie, co przyśpieszyło nam roboty pół-
tora raza. Pracownicy, w specjalnych 
ubraniach, na styropianie ślizgali się pod 
spodem i rozkręcali szalunek. Było tam 
ponad dwa tysiące śrub do odkręcenia, 
trwało to długo. Doskwierało dokuczliwe 
zimno, to wędkarze doskonale wiedzą, 
jak od lodu „ciągnie”. Lód dużo pomógł, 
ale w niektórych miejscach mocno prze-
szkadzał. Były ciężkie belki, które zamar-
zły, wykuwaliśmy je i wyszarpywaliśmy. 
Potem, po odzyskaniu elementów noś-

nych, trzeba było 
wyrywać od dołu 
poszycie wynaję-
tego – przecież – 
szalunku. Ludzie 
się bardzo mocno 
namęczyli, trudne 
warunki. Całość 
prac zakończyliśmy 
15 marca br.

– Dla nas to nowe 
doświadczenie 
– ocenia Łukasz 
Nowicki, dyrektor 

do spraw technicznych Hydrobudu. – 
Pierwszy raz, na tak dużą skalę, praco-
waliśmy dla inwestora prywatnego, a nie 
dla firmy państwowej z zamówienia pub-
licznego. Są plusy są minusy. Decyzyj-
ność jest na pewno lepsza, jest szybciej. 
Na pewno też Giżycko zyska bardzo cie-
kawy obiekt, który z naszych informacji, 
ma być jedynie wstępem dużego pomy-
słu na „rozkręcenie” Giżycka, by stało 
się mocną konkurencją dla innych miast 
na Mazurach. A inżyniersko... trudne 
zadanie, bo praca na wodzie, problemy 
logistyczne, bo ani to zasypać ani po-
głębić. Wysoko oceniamy współpracę 
z konsorcjantem, znaliśmy się oficjalnie 
w ramach przynależności do Polskiego 
Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów 
Specjalnych, ale poznać się na budowie, 
to zupełnie co innego. Wypadło, bardzo 
pozytywnie. No i sympatyczne sytuacje 
mieliśmy na miejscu. Mieszkańcy przy-
chodzili na budowę, pracownicy lokalnych 
firm, patrzyli, pytali, mówili, że to trud-
ne co robimy, podziw... prestiż... Kolejny 
etap budowy realizuje inny wykonaw-
ca. Życzymy mu równie pozytywnych 
doświadczeń.

TEKST: BARBARA KLEM 
ZDJĘCIA: SEGAR WARSZAWA ► Nocne betonowanie, 600 m³ betonu podane bez przerw w niespełna dobę

 ► Kolejne rury i systematyczne szalowanie

 ► Początek prac, pogrążanie stalowych rur

C.D. ZE STR. 19
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Pod koniec marca odbyło się widowiskowe wyburzenie komina MPEC w Olsztynie

Pożegnanie emitora dynamitem
Zaledwie kilkanaście sekund potrze-
bowała, specjalizująca się w roz-
biórkach i wyburzeniach obiektów 
budowlanych, firma Major z Gliwic, 
aby „położyć” znany olsztynia-
nom 120-metrowy biało-czerwony 
emitor, wzniesiony pod koniec lat 
70. Zapowiadana wraz z moderni-
zacją Ciepłowni Kortowo rozbiórka, 
dokonała się na początku wiosny. 
Dziś już przy ul. Słonecznej pracuje 
nowy, nieco niższy (70 m), ale dużo 
nowocześniejszy komin.

Obiekt został wyburzony metodą strza-
łową, co pozwoliło na szybkie i bezpiecz-
ne położenie komina.

– W tym celu użyliśmy 25 kg dynami-
tu, rozmieszczonego w 400 otworach 
o średnicy 3 cm każdy, nawierconych 
w strukturze obiektu w siedmiu rzędach 
na wysokości ok. 2 m – opisuje Krzysz-
tof Dymek z firmy zajmującej się wy-
burzeniem. – Dzięki takiemu działaniu 
wykruszono beton ściany nośnej pod-
stawy komina i położono go precyzyjnie 
na przygotowanym placu, na którym usy-
pano wcześniej dwa wały amortyzujące 
uderzenie padającego emitora.

Decyzja o wyburzeniu komina zapadła 
na podstawie wykonanej w 2016 r. eks-
pertyzy kominiarskiej, która wskazała, 
że wykładzina ceramiczna komina ma ob-
niżoną szczelność, następuje przyspie-
szona migracja produktów spalin i wilgoci 
do wnętrza jego przekroju. Trzon komina 
wykazał lokalnie zdegradowane miejsca, 
które powodowały jego osłabianie. Wy-
niki badań laboratoryjnych betonu oraz 
występujące zjawiska powierzchniowe 

ujawnione podczas inwentaryzacji trzonu 
wskazały na to, że komin jest już wyeks-
ploatowany i w ciągu najbliższych kilku lat 
powinien zostać wyłączony z eksploatacji 
i zastąpiony nowym.

– Wyburzenie komina jest częścią pro-
jektu modernizacji Ciepłowni Kortowo 
– informuje Konrad Nowak, prezes za-
rządu olsztyńskiego MPEC. – To kolejne 
z poważnych przedsięwzięć podejmo-
wanych przez miejską spółkę ciepłow-
niczą. W zeszłym roku zakończyliśmy 
budowę nowej ciepłowni opalanej bioma-
są Kortowo BIO. Nasz partner prywatny 

rozpoczął budowę instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
z kotłownią szczytową, a my przeszliśmy 
do kolejnego etapu modernizacji ciepłow-
ni węglowej. W ten sposób dostosowu-
jemy nasze źródło do nowych uwarun-
kowań środowiskowych, realizując tym 
samym misję naszej firmy, która zakłada 
radykalne ograniczenie negatywnego 
oddziaływania ciepłowni na środowisko 
naturalne.

– Modernizacja ciepłowni węglowej 
stała się konieczna ze względu na to, 
że z początkiem 2023 r. wejdą w życie, 

 ► Cel, pal! 27 marca 2021 r. widowiskowe runięcie komina. Tak, stary biało-czerwony emitor 

MPEC-u zniknął z krajobrazu Olsztyna
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zaostrzone wymogi dotyczące emisji 
przemysłowych określonych w tzw. Dy-
rektywie IED – uzupełnia Jarosław Kosin, 
dyrektor ds. technicznych MPEC. – Sama 
modernizacja Ciepłowni polega przede 
wszystkim na budowie instalacji redu-
kujących emisję tlenków azotu i oczysz-
czających spaliny z pyłów i tlenków siarki. 
Uzyskamy możliwość ograniczenia ilości 
zanieczyszczeń w emitowanych do atmo-
sfery spalinach – będzie to w porówna-
niu do stanu obecnego mniej o ok. 50% 
tlenków azotu, o 80% pyłu i o 70% tlen-
ków siaki. W efekcie realizacji projektu 
nastąpi znaczące zmniejszenie emisji 
związanej z wytwarzaniem ciepła na po-
trzeby Olsztyna

Warto jeszcze na koniec sięgnąć krót-
ko do historii olsztyńskiego komina. Ko-
min żelbetowy, z wykładziną ceramiczną 

został wybudowany w 1979 r. i przez po-
nad 40 lat odprowadzał spaliny z sześciu 
kotłów WR-25. Emitor odprowadzał do at-
mosfery produkty spalania węgla kamien-
nego z biomasą. Autorem projektu komi-
na było Biuro Projektów i Dostaw Pieców 
Tunelowych z Krakowa. Wysokość: 120 m, 
średnica zewnętrzna u podstawy: 7,80 m, 
średnica wewnętrzna wylotu: 2,80 m, 
dodatkowe wyposażenie: drabiny włazo-
we zewnętrzne, instalacja świateł prze-
szkodowych, instalacja piorunochronna, 
czopuch (wlot), pomosty zewnętrzne. 
Zgodnie z dokumentacją projektową ko-
min został wykonany metodą deskowań 
ślizgowych. Fundament stanowiła ko-
łowa, żelbetowa płyta o średnicy 25 m 
i wysokości 2 m. Trzon został wykonany 
jako żelbetowy, o przekroju kołowym, 
zbieżnym do szczytu komina. Średnica 

zewnętrzna w poziomie podstawy wy-
nosiła 7,80 m, natomiast na poziomie + 
117,50 m – 4,30 m. W dolnej części trzo-
nu znajdował się jeden otwór wlotowy 
kanału spalin o wymiarach 1,68x6,50 m. 
Zwieńczenie komina stanowiła poszerzo-
na korona przewodu, którą przykrywają 
ułożone na zakład płyty żeliwne.

Wyburzenie komina jest częścią pro-
jektu zakładającego realizację głównego 
celu programu priorytetowego „Wsparcie 
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) 
E-kumulator Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu”, dofinansowanego środkami 
pożyczki ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

OPRACOWAŁA BARBARA KLEM 
FOT. JAROSŁAW SKÓRSKI
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Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Digitalizacja inżynierów
Uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur o kilka do kilkunastu 
miesięcy – to cel cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej, jakim jest „nasze” budownictwo. Obecnie już 13 
formularzy można złożyć elektronicznie w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl. To pierwszy, wdrożony w lutym 2021 r., 
etap cyfryzacji procesu budowlanego.

Od kilku lat , w kwestii cyfryzacji 
usług publicznych, Polska przeszła 
prawdziwą rewolucję. Upowszechnił 
się profil zaufany – z 400 tys. do ponad 
9 mln profili. Możemy online wniosko-
wać o dowód osobisty albo zameldo-
wać się. Lekarze wystawiają e-zwol-
nienia i e-recepty. Możliwe jest również 
sprawdzenie punktów karnych, czy 
jazda samochodem bez dowodu re-
jestracyjnego przy sobie. Przyszedł 
czas na unowocześnienie procesu 
inwestycyjno-budowlanego.

Od połowy zeszłego roku, powoli porzu-
camy mitręgę biurokratyczną, związaną 
z koniecznością osobistego składania pa-
pierowej dokumentacji w urzędzie. Jest 
to duże ułatwienie dla inżynierów, archi-
tektów czy inwestorów. A – co jeszcze 
ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej 
i szybciej będzie można zbudować dom 
czy inny obiekt.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego to stopniowe przechodzenie 
na online procesu wypełniania wniosków 
i pozwoleń budowlanych, wprowadza-
ne od sierpnia 2020 r., dzięki nowelizacji 
Prawa budowlanego (zawartego w tzw. 
społecznej części pakietu mieszkaniowe-
go). Zaczęła się w połowie wakacji ubie-
głego roku.

I tak, nowe przepisy w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, które weszły w życie 31.10.2020 r., 
umożliwiają obywatelom i przedsiębior-
com na łatwiejszy dostęp do danych pla-
nistycznych za pośrednictwem Interne-
tu. Przygotowane regulacje oznaczają 
uporządkowanie procesu cyfryzacji do-
kumentów planistycznych i włączenie 
w niego wszystkich samorządów. Jako 
że cyfryzacja APP dotyczy również ak-
tów już obowiązujących, możliwe stanie 
się uzyskanie pełnej i jednolitej informa-
cji o ustaleniach planistycznych w skali 
całego kraju. Od lutego 2021 r., poprzez 
oficjalną rządową aplikację do składa-
nia wniosków w procesie budowlanym 
można:

 � z ł o ż y ć  w n i o s e k  o  p o z w o l e n i e 
na rozbiórkę,

 � zgłosić roboty budowlane (niewyma-
gające dołączenia projektu zagospo-
darowania działki lub terenu oraz pro-
jektu architektoniczno-budowlanego),

 � zgłosić rozbiórkę,
 � złożyć wniosek o przeniesienie decyzji 

o pozwoleniu na budowę,
 � złożyć wniosek o przeniesienie decy-

zji o pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych, o której mowa w art. 51 
ust. 4 Prawa budowlanego,

 � złożyć wniosek o przeniesienie praw 
i obowiązków wynikających ze zgło-
szenia, wobec którego organ nie 
wniósł sprzeciwu,

 � zawiadomić o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych,

 � złożyć wniosek o wydanie decyzji 
o niezbędności wejścia do sąsied-
niego budynku, lokalu lub na teren 
sąsiedniej nieruchomości,

 � zgłosić zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części,

 � złożyć wniosek o wydanie decyzji 
o wyłączeniu stosowania niektó-
rych obowiązków kierownika budo-
wy, o których mowa w art. 45a ust. 1 
Prawa budowlanego,

 � złożyć wniosek o legalizację,
 � złożyć wniosek o sporządzenie pla-

nu miejscowego lub o zmianę planu 
miejscowego,

 � złożyć oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane.

Portal e-budownictwo udostępnia for-
mularze, które można przesłać elektro-
niczne do organu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej. Jak to zrobić? 
Wypełnić je online, dołączyć wymaga-
ne załączniki na platformie e-PUAP, 

podpisać za pośrednictwem platformy 
e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufa-
nego i przesłać elektronicznie do urzędu.

Kiedy kolejne etapy cyfryzacji budow-
nictwa? Upraszczając proces inwesty-
cyjno-budowlany, rząd planuje jeszcze 
w tym roku wprowadzić Centralny re-
jestr osób posiadających uprawnienia 
budowlane w wersji elektronicznej (e-
-CRUB), Elektroniczny Dziennik Budo-
wy oraz dalsze usprawnienia w proce-
sie inwestycyjno-budowlanym. W lipcu 
2021 r. rozpocznie się drugi etap, któ-
ry zakłada m.in. elektroniczne złożenie 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z załączonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projektem architektoniczno-budowla-
nym. Z początkiem wakacji będzie można 
złożyć wniosek:

 � o  o d s t ę p s t w o  o d  p r z e p i s ó w 
techniczno-budowlanych,

 � o pozwolenie na budowę wraz z załą-
czonym projektem zagospodarowa-
nia działki lub terenu oraz projektem 
architektoniczno-budowlanym,

 � o wydanie odrębnej decyzji o za-
twierdzeniu projektu zagospodaro-
wania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego,

 � złożyć wniosek o zmianę pozwolenia 
na budowę,

 � złożyć wniosek o wydanie pozwolenia 
na budowę tymczasowego obiektu 
budowlanego,

 � z ł o ż y ć  w n i o s e k  o  w s z c z ę c i e 
upros zczone go p os tę p owania 
legalizacyjnego,

 � zawiadomić o zakończeniu budowy,
 � z ł o ż y ć  w n i o s e k  o  p o z w o l e n i e 

na użytkowanie.
Od 5 lipca 2021 r. będzie można elek-

tronicznie zgłosić budowę lub roboty 
budowlane z projektem zagospodaro-
wania działki lub terenu i z projektem 
architektoniczno-budowlanym.

Bardzo ważnym aspektem wprowa-
dzanych zmian jest zmiana dziennika bu-
dowy i książki obiektu również na formę 

99.833 pozwolenia dla budynków 
jednorodzinnych i 5301 pozwoleń 
dla budynków wielorodzinnych – rok 
2019. Każdy wniosek dostarczony 
przez interesariusza, w wersji pa-
pierowej, przechodził przez ręce 
urzędnika.

C.D. NA STR. 25
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Zmiany ustawy Prawo budowlane

Co miesiąc coś nowego
Od 1 stycznia br. Prawo budowlane zmieniło się sześć razy. Są jeszcze zmiany 
oczekujące. Dwie wchodzą w życie 1 lipca 2021 r., jedna – 1 stycznia roku 2030.

5 stycznia, 19 stycznia i 4 lutego 2021 r. 
weszły w życie zmiany ustawy Prawo 
budowlane, wprowadzone art. 6 ustawy 
z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój mieszkal-
nictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Część 
przepisów weszła w życie z dniem na-
stępującym po dniu ogłoszenia, część 
– po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
część – po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia. Część przepisów zacznie obo-
wiązywać 1 lipca tego roku.
1. Zmieniono definicję obiektu liniowego 

określoną w art. 3 pkt 3a.
2. Zmieniono szereg przepisów usta-

wy. Zmiany te polegają na umożliwie-
niu składania wniosków: o udzielenie 
zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, o pozwo-
lenie na budowę, zmianę pozwolenia 
na budowę, o pozwolenie na budo-
wę tymczasowego obiektu budowla-
nego, wybudowanego na podstawie 
zgłoszenia na 180 dni, o przeniesie-
nie pozwolenia na budowę, o wyda-
nie decyzji o wyłączeniu stosowania 
przepisów przewidujących obowiązek 
kierownika budowy przed rozpoczę-
ciem budowy: zabezpieczenia terenu 
budowy lub rozbiórki; potwierdzenia 
wpisem w dzienniku budowy otrzy-

mania od inwestora zatwierdzone-
go projektu budowlanego oraz, o ile 
jest wymagany – projektu technicz-
nego; umieszczenia na terenie budo-
wy, tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia, o wydanie decyzji o niezbędno-
ści wejścia do sąsiedniego budynku, 
lokalu lub na teren sąsiedniej nieru-
chomości, o wszczęcie uproszczo-
nego postępowania legalizacyjnego, 
o pozwolenie na użytkowanie, zgło-
szenia budowy lub wykonania robót 
budowlanych, zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowla-
nych, zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części. Ustawodawca zobo-
wiązał właściwego ministra do okre-
ślenia, w drodze rozporządzenia mi-
nistra, wzorów formularzy wniosków. 
Formularze w formie dokumentu elek-
tronicznego Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego udostępnia pod adre-
sem elektronicznym określonym 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Zmieniono art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a, do-
tyczący robót budowlanych, których 

wykonanie nie wymaga ani pozwolenia 
na budowę, ani zgłoszenia.

4. Zmieniono art. 29 ust. 8, dotyczący 
ułatwień dla przedsięwzięć, polegają-
cych na budowie i przebudowie prze-
nośnych wolno stojących masztów an-
tenowych.

5. W wielu artykułach ustawy wprowa-
dzono zmiany, polegające na umożli-
wieniu dołączania do wniosku lub zgło-
szenia kopii pozwoleń, uzgodnień, opinii 
i innych dokumentów.

6. W art. 30 zmieniono ust. 5 f i 5 i prze-
widujące dalsze ułatwienia przy wy-
konywaniu robót budowlanych, pole-
gających na budowie lub przebudowie 
przenośnych wolno stojących masztów 
antenowych.

elektroniczną. Informacja ta, pod koniec 
marca br. została wpisana do wykazu prac 
rządu. Do tej pory dokumentowanie robót 
budowlanych było możliwe jedynie w po-
staci papierowej, podobnie jak prowadze-
nie książki obiektu budowlanego. W no-
welizacji ustawy mają zostać dookreślone 
szczegóły dotyczące działania portalu 
e-Budownictwo. Również centralne re-
jestry osób posiadających uprawnienia 
budowlane i ukaranych z tytułu odpowie-
dzialności zawodowej w budownictwie 
zostaną dostosowane do współczesnych 
realiów. Ustawa nie narzuci prowadze-
nia dokumentacji budowlanej w formie 
elektronicznej, jednak nowe rozwiązania 
mają być wygodne dla przedsiębiorców 
i umożliwią kontrolowanie dzienników 

budowy z dowolnego miejsca, np. z po-
ziomu komputera, czy smartfona.

Działania na rzecz cyfryzacji procesu 
inwestycyjno-budowlanego to wspólna ini-
cjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. Cyfryzacja 
w budownictwie to idea, która nie sprowa-
dza się tylko do zastąpienia drukowanych 
dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz 
możliwość stosowania funkcjonalnych roz-
wiązań, usprawniających procesy admini-
stracyjne i budowlane. To potrzebne na-
rzędzia w projektowaniu, komunikowaniu 
się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. 
Towarzyszące im przemyślane regulacje 
prawne pozwolą na duży skok w „cyfrową 
przestrzeń budowlaną”.

Środowisko architektów i inżynierów 
budownictwa pokłada duże nadzieje 
w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, 

w tym administracyjnych, która jest 
naturalną konsekwencją powszechne-
go obecnie projektowania przy użyciu 
komputerów, a elektroniczna decyzja 
o pozwoleniu, dopełnieniem tak reali-
zowanej aktywności. Polska Izba Inży-
nierów Budownictwa traktuje podjętą 
inicjatywę jako bardzo ważny impuls 
do dalszych i kompleksowych działań, 
dotyczących także naszego zawodo-
wego warsztatu.

Chętnie będziemy dzielić się naszą 
wiedzą i samorządowym doświadcze-
niem na bieżącym i kolejnych etapach 
szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego 
budownictwa – dodaje Zbigniew Kle-
dyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

GRZEGORZ KARPA, 
DYREKTOR BIURA WMOIB

 ► Andrzej Stasiorowski
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7. Po art. 30 a dodano art. 30 b, regulu-
jący kwestię pozwolenia na rozbiórkę.

8. W art. 31 zmieniono przepisy, dotyczące 
zwolnień od pozwolenia na rozbiórkę.

9. Przepis art. 31 ust. 5, dotyczący możli-
wości wykonania robót zabezpieczają-
cych i rozbiórkowych przed uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub 
przed dokonaniem zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1, jeżeli mają one 
na celu usunięcie bezpośredniego za-
grożenia bezpieczeństwa ludzi lub mie-
nia przeniesiono do nowego art. 31 a.

10. W art. 32 ust. 5 uchylono pkt. 1 i 4 na-
kładające na ministra obowiązek okre-
ślenia w drodze rozporządzenia wzo-
rów wniosku o pozwolenie na budowę 
i zgłoszenia budowy i przebudowy bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego.

11. W art. 33 ust. 2 pkt 1 wprowadzono 
możliwość załączania do wniosku o po-
zwolenie na budowę projektu zagospo-
darowania działki lub terenu oraz pro-
jektu architektoniczno-budowlanego 
w postaci elektronicznej.

12. W art. 34 w ust. 3 w pkt 1, we wprowa-
dzeniu do wyliczenia, skreślono wyrazy 

„poświadczonej za zgodność z orygi-
nałem przez projektanta” (chodzi o po-
świadczenie kopii mapy do celów pro-
jektowych).

13. W art. 34 ust. 3 d pkt 3. W przepisie 
dotychczasowym „3) oświadczenie 
projektanta i projektanta sprawdzają-
cego o sporządzeniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej” wykreślono 
słowa „i projektanta sprawdzającego”.

14. W art. 34 po ust. 3d dodano ust. 3e 
w brzmieniu: „3e. W oświadczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 3 d pkt 3, wskazuje 
się również imiona, nazwiska, numer 
uprawnień budowlanych lub numer de-
cyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
a)  osób, o których mowa w art. 20 ust. 

1 pkt 1a, biorących udział w opraco-
waniu projektu, do którego dołączo-
ne jest oświadczenie;

b)  projektantów sprawdzających, któ-
rzy dokonali sprawdzenia projektu, 
do którego dołączone jest oświad-
czenie.” Wnioskuję z tego, że oświad-
czenie składa tylko jedna osoba, 
którą ustawodawca nazywa pro-
jektantem.

12 lutego 2021 r. wszedł w życie wyrok 
Trybunału Konsty-
tucyjnego z 9 lu-
tego 2021 r. sygn. 
akt P 15/17 (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 282) 
dotyczący art. 91 
a ustawy. Trybunał 
stwierdził: „Art. 91 
a ustawy z 7 lip-
ca 1994 r. – Pra-
wo budowlane (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 
1333 oraz z 2021 r. 
poz. 11), w zakre-
sie obejmującym 
zwrot „uży tkuje 
obiekt w sposób 
niezgodny z przepi-
sami”, jest niezgod-
ny z art. 2 i art. 42 
ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.”

18 lutego 2021 r. 
we s z ł y  w  ż yc i e 
z m i a ny  u s t aw y 
Prawo budowlane 
wprowadzone art. 
93 ustawy z 17 grud-
nia 2020 r. o promo-
waniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234).

Do definicji budowli określonej w art. 3 
pkt 3 dopisano morskie turbiny wiatrowe.

13 maja 2021 r. weszły w życie zmiany 
wprowadzone art. 4 ustawy z 30 marca 
2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784).

Wprowadzono wiele zmian w Prawie bu-
dowlanym, polegających głównie na tym, 
że w przypadku postępowań poprzedzo-
nych decyzją o środowiskowych uwa-
runkowaniach trzeba stosować odpo-
wiednie przepisy ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.

1 lipca tego roku wejdą w życie zmiany 
ustawy Prawo budowlane wprowadzo-
ne art. 75 ustawy z 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2320).

1 stycznia 2030 r. wejdą w życie zmia-
ny wprowadzone art. 4 ustawy z 28 
października 2020 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2127).

W art. 62 a, dotyczącym protokołu 
z kontroli okresowej obiektu budowla-
nego, dodano ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kontroli przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych) przeprowadzanej na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany 
w formie dokumentu elektronicznego, 
z wykorzystaniem systemu teleinfor-
matycznego obsługującego centralną 
ewidencję emisyjności budynków, o któ-
rej mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 li-
stopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).

6. Minister właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
określi wzór protokołu, o którym mowa 
w ust. 5, w formie dokumentu elektro-
nicznego w rozumieniu ustawy z 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.”

ANDRZEJ STASIOROWSKI

C.D. ZE STR. 25
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Ambony myśliwskie jako urządzenia budowlane – podlegają przeglądom 
okresowym czy nie

Inżynieria i łowy
Ponoć myślistwo to choroba, co jak się człowiek nią zarazi to i lekarz nie poradzi. 
Nie pomogą też zioła, bo zew do lasu woła. A najlepszym miejscem na zasiadkę 
jest ambona myśliwska. Myśliwi się już rozmarzyli... Ale, ale... Jako inżynier chcę 
wiedzieć, czy ambona jest miejscem bezpiecznym do przebywania ludzi i jak 
owo bezpieczeństwo obiektu jest sprawdzane.

Artykuł jest kontynuacją cyklu przeglą-
dów rocznych obiektów innych niż tzw. 
uważane za powszechne. W poprzednim 
wydaniu „IWiM” zaczęliśmy od strzel-
nic sportowych, a teraz zapraszam w las 
(uśmiech).

Ambony leśne spotykane są w zasa-
dzie na wszystkich obszarach łowieckich 
w Polsce. Konstrukcje te służą czasem 
do samej obserwacji zwierząt, częściej 
jednak myśliwy oczekuje w niej na po-
jawienie się zwierzyny. Można spotkać 
różne rodzaje ambon: wolnostojące albo 
przydrzewne. Ambona może być ocie-
plana, takie są najnowsze „rarytasy”. 
Ma wtedy nie dość, że materiał izola-
cyjny na ścianach, to jeszcze okienka 
z pleksi i butlę gazową do ogrzewania 
wnętrza, kiedy przebywa w niej myśliwy. 
Jednak najczęściej spotykamy ambony 
nieogrzewane, czyli złożone tylko i wy-
łączenie z konstrukcji drewnianej – takie 
co mają za zadanie chronić myśliwego 
przed deszczem czy śniegiem, trochę 
przed wiatrem.

Zgodnie z art. 12 ustawy z 13.10.1995 r. 
Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 
127, poz. 1066 z późn.zm.) dzierżawcy 
i zarządcy obwodów łowieckich mogą, 
po uzyskaniu zgody właściciela, posiada-
cza lub zarządcy gruntu wznosić urzą-
dzenia związane z prowadzeniem gospo-
darki łowieckiej. Przez pojęcie urządzeń 
łowieckich należy rozumieć urządzenia, 
ułatwiające odłów i odstrzał zwierzyny, 
przede wszystkim różnego rodzaju na-
ziemne stanowiska myśliwskie zwane 
– właśnie – ambonami, a także kosze, 
odłownie lub pułapki (Wojciech Radecki: 
Prawo łowieckie, Komentarz Warszawa 
2007, s. 94).

Z prawa łowieckiego wynika, że ambo-
na jest urządzeniem, a więc wznoszoną 
nad ziemią konstrukcją. Ma więc ona cha-
rakter konstrukcji budowlanej nadziem-
nej, jest wytworem ludzkiej działalności 
o charakterze wytwórczym, budowla-
nym. Stąd ambona musi być wznoszona 
zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie 

z wymogami bezpieczeństwa. Ambona 
jest urządzeniem naziemnym służącym 
do oczekiwania i w praktyce odstrzału 
zwierzyny. Spełnia więc ona w gospodar-
ce łowieckiej podobną rolę, jaką w zakre-
sie szkolenia myśliwych spełniają strzel-
nice łowieckie, które podlegają przepisom 
ustawy – Prawo budowlane (por. wyrok 
NSA z 14.11.2001 r. II SA/Gd 1673/99).

Definicje obiektu budowlanego w Pra-
wie budowlanym są bardzo szerokie 
i obejmują pojęcia budynku (art. 3 pkt 
2), budowli (art. 3 pkt 3) i obiektów małej 
architektury (art. 3 pkt 4). Ustawodaw-
ca, w przypadku budowli i obiektu ma-
łej architektury, stosuje metodę kazui-
styczną, polegającą na przykładowym 
wyliczeniu budowli i obiektów malej ar-
chitektury. Podział obiektów budowla-
nych na budynki, budowle i obiekty małej 
architektury jest oparty na kryterium 
wielkości i skomplikowania technicznego, 
a więc oceny, czy do powstania obiektu 
zastosowano technikę, która mieści się 
w pojęciu robót budowlanych oraz, czy 
obiekt ten został wykonany z materiałów, 
które można uznać za wyroby budowla-
ne, a także na kryterium celu powstania 
obiektu. Zawarte w słowniczku definicje 
budynku, budowli i obiektu małej archi-
tektury zostały sformułowane w sposób 
mało precyzyjny i dlatego budzą liczne 
wątpliwości i są przedmiotem wielu, czę-
sto kontrowersyjnych, orzeczeń sądów 
administracyjnych.

Przykłady podane w ustawie nie są wy-
liczeniem kompletnym – mają one jedynie 
ułatwić, poprzez zastosowanie analogii, 
zakwalifikowanie obiektu budowlane-
go do kategorii budowli lub obiektu ma-
łej architektury. I tak, w orzecznictwie, 
do obiektów budowlanych zaliczono m.
in. kioski ruchu, wykonane z różnych 
materiałów pokrycia namiotów, bara-
kowozy, wieże antenowe. Do budowli-
zaliczono m.in. kabinę telefoniczną, ze-
wnętrzne kręte schody stalowe związane 
z gruntem, obwałowania stawu, sztuczny 
staw, wagę samochodową, zabudowę 

otwartego rowu betonowymi rurami, 
komin. Do obiektów małej architektu-
ry zaliczono natomiast w orzecznictwie 
np. pergolę ogrodową, altanę przykry-
wającą śmietnik, trzepak.

Występująca w przedmiotowej spra-
wie ambona myśliwska jest wprawdzie – 
w myśl prawa łowieckiego – urządzeniem 
łowieckim, ale jest także jednocześnie 
stanowiskiem nadziemnym o określonej 
konstrukcji budowlanej, jest wznoszona 
z materiałów drewnianych lub innych, jest 
trwale lub nietrwale związana z gruntem. 
Tego rodzaju urządzenie winno spełniać 
wymagania podstawowe określone w art. 
5 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, a więc 
zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, 
pożarowe, użytkowania, spełniać warunki 
higieniczne i ochrony środowiska, a tak-
że zapewnić poszanowanie uzasadnio-
nych interesów osób trzecich. Prowadzi 
to do wniosku, że urządzenia łowieckie, 
zwane ambonami myśliwskimi, należy 
uznać za obiekty małej architektury w ro-
zumieniu art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, 
do którego mają zastosowanie odpowied-
nie przepisy tego prawa.

Opierając się na fragmentach orzeczeń 
NSA, znajdujemy tam bogatą ilustrację 
klasyfikacji omawianej ambony łowieckiej 
a znajdziemy tam też rozbieżne stanowi-
sko niż zawarte w poprzednim akapicie. 
Zagadnieniu ambon strzeleckich poświę-
cona była również interpelacja poselska.

Celem artykułu nie są jakiekolwiek ewi-
dentne rozstrzygnięcia. Lecz zwrócenie 
uwagi na może dość ciekawy, niecodzien-
ny aspekt oraz wywołanie możliwości 
podyskutowania w środowisku.

TEKST I ZDJĘCIE:  
INŻ. GRZEGORZ KARPA

 ► Stan prawny i próby jego interpretacji nie 

powinny przeważać nad zdrowym rozsądkiem 

i wbrew definicjom obiekty takie jak ambony 

łowieckie  powinny  podlegać  okresowym 

przeglądom technicznym, gdyż służą ludziom 

i ich bezpieczeństwo jest w tym momencie 

najważniejsze
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Dach dwuspadowy to nie wielospadowy – czytajmy uważnie plany zagospodarowania przestrzennego

Dwa znaczenie tu ma
„Spojrzał kot na kalenicę: wróbel jest tam! Wnet go chwycę!” Ciekawe... kalenicę na jakim dachu miała na myśli znana 
polska prozaiczka Janina Porazińska? Dwupołaciowym, wielospadowym. Z „wolim oczkiem”, mansardą czy lukarną? No 
tak, rodzaj dachu to jej przez myśl nawet nie przemknął. Natomiast, w naszym gronie inżynierskim, jest to temat ważny. 
Nie rzadko jest to być albo nie być dla budowy.

Przytoczymy poniżej, temat z życia 
wzięty. Ku przypomnieniu teorii oraz uła-
twieniu projektowania i budowania w zgo-
dzie z miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego.

Rzeczona sprawa dotyczy miejscowości 
na terenie województwa. Teren plano-
wanej inwestycji jest, oczywiście, objęty 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, który wskazuje na zabu-
dowę mieszkaniową. Działka znajduje się 
na terenie oznaczonym MN-2, dla które-
go przewidziano dachy strome, dwuspa-
dowe, symetryczne, o kącie nachylenia 
połaci 40-45 stopni.

Inwestor złożył dokumenty i czeka 
na pozwolenie na budowę. Natomiast 
organ, czyli starostwo powiatowe w Ol-
szynie, takiej decyzji nie wydaje. Dlacze-
go i co jest powodem sporu. Otóż dach.

Spór pomiędzy projektantem a urzę-
dem, dotyczy zaproponowanej formy da-
chu: czy jest on dwu- czy wielospadowy. 
W decyzji odmówiono udzielenia pozwo-
lenia na budowę. Ponieważ nie ma ofi-
cjalnej, legalnej definicji pojęcia dachu 
wielospadowego, organ posiłkował się 
opracowaniami technicznymi i wyrokami 
sądów administracyjnych.

I tak, zgodnie z literaturą techniczną 
np. Budownictwo ogólne, autor Paweł 
Pawłowski – podręcznik dla studentów 
wydziałów budownictwa lądowego wyż-
szych szkół technicznych i akademii rol-
niczo-technicznych – PWN Warszawa, 
Poradnik majstra budowlanego – praca 
zbiorowa inżynierów budownictwa – Wy-
dawnictwo Arkady, dach dwuspadowy 
to taki, który ma dwie połacie dachowe 
i dwie ściany szczytowe. Obciążenia z da-
chu o konstrukcji drewnianej przenoszone 
są z krokwi przez murłaty na dwie ściany, 
a w dachu czterospadowym obciążenie 
to przenoszone jest na cztery ściany.

Natomiast w uzasadnieniu wyroku 
WSA we Wrocławiu z 15.10.2009 r. (sygn. 
akt II SA/Wr 398/09) czytamy, że „mimo 
braku ustawowej definicji przyjmuje się, 
iż dach wielospadowy to dach o krzyżu-
jących się połaciach, utworzony przez 
skrzyżowanie dwóch lub więcej dachów 
o różnym rozwiązaniu, które łączą się 
ze sobą wzdłuż krawędzi poziomych. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że dach 
wielospadowy może powstać z połą-
czenia dachów dwupołaciowych styka-
jących się ze sobą pod kątem prostym. 
Ich kalenice mogą być na tej samej lub 

różnych wysokościach. Aby mieć peł-
ną jasność w tej kwestii typologii da-
chu, przedstawić należy definicję dachu 
dwuspadowego, przez który należy ro-
zumieć dach o dwóch połaciach (dwóch 
spadkach) w kształcie prostokątów sty-
kających się w, biegnącej równolegle 
do szerokości budynku, kalenicy dachu”. 
Podsumowując powyższe, w przypad-
ku dachu dwupołaciowego cechą wio-
dącą jest występowanie dwóch połaci 
dachowych, gdzie obciążenia z dachu 
przenoszone są bezpośrednio z krokwi, 
przez murłaty na ściany. Cechą dodat-
kową jest występowanie dwóch ścian 
szczytowych.

W konfrontacji z przedstawionymi po-
wyżej stanowiskami, starostwo uznało, 
że zaprojektowany na terenie gminy Sta-
wiguda budynek ma dach wielospadowy. 
Dlaczego? Bo ma kalenice przecinające 
się pod kątem prostym na jednakowej 
wysokości. Okapy zaprojektowano rów-
nież na jednej wysokości, tworząc zwartą 
całość. Zaprojektowano cztery krokwie 
koszowe o jednakowej długości, opiera-
jące się na czterech słupach, przenosząc 
tym samym równomiernie obciążenia 
w czterech kierunkach.

 ► Uczymy się o rodzajach dachów i wiemy, jakie one mogą być. Potem widzimy, na przykład, taki ciekawy obiekt i... jaki tu mamy dach? Czy odpowiedź 

jest oczywista?
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Ponadto w projektowanym budynku 
zastosowano taką konstrukcję ryzalitów 
(chodzi tu szczególnie o ich duże wymiary 
i wysokość równą wysokości budynku), 
że ich zadaszenie wytworzyło dodat-
kowe dwie połacie dachu, przecinające 
się w kalenicy z dwoma połaciami pod-
stawowymi oraz dodatkowe dwie ściany 
pseudo szczytowe. Wielkość ryzalitów 
zatarła i zniekształciła pierwotną formę 
dachu i charakter jakiemu miały służyć, 
przez co trudno stwierdzić, czy jeszcze 
są to ryzality, czy już dodatkowe skrzyd-
ła budynku. Tym samym niemożliwym 
jest uznać, abyśmy mieli tu do czynienia 
z prostym dachem dwuspadowym.

Dodatkowo należy zauważyć, że plan 
miejscowy wskazuje na dach dwuspa-
dowy, a nie dwupołaciowy i – w ocenie 
organu – nie są to pojęcia tożsame, choć 
potocznie stosowane zamiennie, nie-
zgodnie z ich literalnym zapisem. Przy 
braku legalnej definicji pojęcia, sądy ad-
ministracyjne stosują wykładnię literalną 
i celowościową. Tak więc, dwuspadowy 

oznacza dwa spadki, a w opisywanym 
przypadku mamy ich cztery. Celem 
wprowadzenia takiego zapisu w pla-
nie było uzyskanie typowych dachów 
z dwoma połaciami, gdyż plan nie za-
wiera dodatkowych zapisów o możli-
wości stosowania ryzalitów, wykuszy, 
czy nawet lukarn.

Starosta olsztyński, jako organ admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej, 
musi brać pod uwagę rozstrzygnięcia 
sądów administracyjnych i sposób inter-
pretacji przez nie prawa, gdyż podlega ich 
kontroli w administracyjnym toku postę-
powań. Nie podzielił więc stanowiska pro-
jektanta, który utrzymywał jakoby jedy-
nym wyróżnikiem dachu dwuspadowego 
było występowanie dwóch ścian szczy-
towych. Ponadto starosta nie zgadza 
się, że bez znaczenia jest bryła budynku. 
Układ budynku wymusza odpowiednią 
konstrukcję dachu. Jedynie zastosowa-
nie w dachu dwupołaciowym np. lukarn, 
wolich oczu, naczółków, mansard itp. nie 
wypływa na układ tego dachu.

Nie pomogło również powoływanie się 
autora projektu na typową architekturę 
Warmii i Mazur, gdyż tego typu dachy 
stanowią typową architekturę wielu re-
gionów, nie tylko w Polsce. Poza tym, 
należy chyba uznać za niedopatrzenie, 
zrównanie architektury Warmii i Mazur, 
gdyż oba regiony mają zgoła odmienny 
cechy.

Starostwo odrzuciło jeszcze kilka ar-
gumentów projektanta, ale ze względu 
na brak w nich wyraźnej tematyki in-
żynierskiej, pomijamy je. Można z nich 
jedynie domniemywać, że gdyby miej-
scowy plan narzucał we wskazanej loka-
lizacji dach wielospadowy, autor projektu 
z równą gorliwością wywodził by, iż za-
projektowany dach jest właśnie dachem 
wielospadowym.

GRZEGORZ WIECZOREK, DYREKTOR 
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA 

I INFRASTRUKTURY STAROSTWA 
POWIATOWEGO W OLSZTYNIE 

OPRACOWAŁA BARBARA KLEM 
ZDJĘCIE. ARCHIWUM W-MOIIB

Przykład awarii sklepienia na skutek przemieszczenia podpór

Lunety się kolebią
Średniowieczny kościół zniszczony podczas reformacji otrzy-

mał w końcu XVI wieku nowe sklepienie, pokryte siatką żeber 
nieporadnie nawiązujących do wcześniejszych form gotyckich 
i maskujących jego prostą konstrukcję – kolebkę z lunetami.

Kościół jest posadowiony na nawodnionym, niejednorodnym 
podłożu warstwowanym. Różnice w uwarstwieniu podłoża pod 
ścianami kościoła przełożyły się na niejednakowe ich osiadanie. 
Osiadające ściany podłużne odchyliły się od pionu od 5 do 16 
cm, wywołując liczne pęknięcia sklepienia – głównie w linii 
grzbietu i liniach przechodzących przez połączenia lunet z ko-
lebką. Wypełnienie pach sklepienia i dodatkowe usztywnienie 
ich lunetami sprawiło, że nie uległy odkształceniom. Pozosta-
ła część sklepienia przekształciła się w łuk trójprzegubowy. 
Obroty w przegubach otworzyły spoiny od dołu sklepienia 
w zworniku, co doprowadziło do wysuwania się cegieł. W obu 
pozostałych przegubach otwartym spoinom na grzbiecie skle-
pienia towarzyszy miażdżenie żeber od dołu. Naprawa takie-
go sklepienia polega na powstrzymaniu przemieszczeń ścian 
przez wzmocnienie podłoża oraz spięcie ich ściągami oraz 
przywrócenie ciągłości powłoki sklepienia przez wypełnienie 
i dozbrojenie spoin spiralnymi prętami. W uzasadnionych przy-
padkach zespolenie sklepienia z żebrami dołożonymi na jego 
grzbiecie – czasem drewnianymi wspomaganymi włóknami 
węglowymi jak w bazylice św. Franciszka w Asyżu. Jednak-
że wprowadzanie dodatkowych konstrukcji i nowoczesnych 
materiałów wymaga zaawansowanych badań i analiz z uwagi 
na możliwość zniszczenia zabytku.

TEKST I RYSUNEK: MAREK KOWALCZYK
 ► Awaria sklepienia wywołana przemieszczeniami podpór, obniżenie 

zwrotnika ok. 30 cm
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„Inżynier Warmii i Mazur” – Informator wydawany 
przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa. 
Nakład: 4.300 egzemplarzy.
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programowa: Jarosław Kukliński – przewodniczący, 
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Skład i opracowanie graficzne:  Jan Kitszel
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Inteligentne słońce
Nazwa spółki aSUN nawiązuje do „artifical sun” – sztucznego słońca. Postawiliśmy 

na inteligentne rozwiązania, do których inspiruje nas rodzinny region, ze stolicą w Olsztynie.

Współpraca z producentami żywności 
z Warmii i Mazur pokazała nam potrzeby 
tego sektora i zaowocowała stworzeniem 
innowacyjnego oświetlenia dla upraw ro-
ślin w szklarniach. Opracowany przez nas 
system pozwala uzyskać optymalne wa-
runki uprawy przez cały rok. Oprawę LED 
horti zaprojektowaliśmy, przebadaliśmy 
w renomowanej, specjalistycznej uczelni, 
renomowanym laboratorium, przetesto-
waliśmy w warunkach środowiska docelo-
wego, szklarni. Wyniki dają nam pewność 
jakości produktu.

Oprawa LED firmy aSun dedykowana jest 
do szklarni, ma wysoką wydajność i długą 
żywotność – 10 lat gwarancji. Cechuje ją: 
niski pobór energii – 250 W, aplikacja do ana-
lizy pracy oprawy oraz środowiska – klimatu 
ze wsparciem decyzji technologa szklarni. 
Oprawa jest produkowana w Polsce, wspie-
ramy nasz rynek a zarazem pokazujemy, 
że Polak potrafi i tworzy zaawansowany 
produkt od podstaw.

Projektowanie i produkcja oprawy zaowo-
cowały współpracą z wiodącym producen-
tem opraw specjalistycznych, Elektrometal 
SA z Cieszyna. Współpraca przerodziła się 
w wspólną relację biznesową. Firma aSun 
została dystrybutorem opraw Ex na rynek 
polski. Fachowa wiedza obu firm w dziedzi-
nie oświetlenia oraz technologii dystrybucji 
światła w trudnych i specjalistycznych wa-
runkach, pozwala potencjalnemu klientowi, 
przedstawić kompleksową ofertę, projekt, 
doradztwo, montaż a nawet dostosowanie 
oprawy do specyficznych warunków pracy.

Specyfika środowiska pracy opraw 
oświetleniowych.

 � Strefa 0 – przestrzeń, w której atmosfe-
ra wybuchowa zawierająca mieszaninę 
z powietrzem substancji palnych w po-
staci gazów, par, mgieł, występuje stale, 
często lub przez długie okresy czasu;

 � Strefa 1 – przestrzeń, w której atmo-
sfera wybuchowa zawierająca miesza-
ninę z powietrzem substancji palnych 
w postaci gazów, par, mgieł, może cza-
sami wystąpić w trakcie normalnego 
działania;

 � Strefa 2 – przestrzeń, w której atmo-
sfera wybuchowa zawierająca miesza-
ninę z powietrzem substancji palnych 
w postaci gazów, par, mgieł, nie wystę-
puje w trakcie normalnego działania, 
a w przypadku wystąpienia, utrzymuje 
się przez krótki czas;

 � Strefa 20 – przestrzeń, w której atmosfe-
ra wybuchowa w postaci obłoku palnego 
pyłu w powietrzu występuje stale, często 
lub przez długie okresy czasu;

 � Strefa 21 – przestrzeń, w której atmosfera 
wybuchowa w postaci obłoku palnego 
pyłu w powietrzu może czasami wystąpić 
w trakcie normalnego działania;

 � Strefa 22 – przestrzeń, w której atmosfe-
ra wybuchowa w postaci obłoku palnego 
pyłu w powietrzu nie występuje w trak-
cie normalnego działania, a w przypadku 
wystąpienia, utrzymuje się przez krótki 
czas.

Poszukując najlepszych rozwiązań pracow-
nicy Elektrometal SA stworzyli serię nowo-
czesnych opraw EMHB. EMHB to oprawy typu 
High Bay, przeznaczone do oświetlenia ogól-
nego wysokich hal i przestrzeni przemysło-
wych. Zaangażowanie specjalistów wysokiej 
klasy oraz liczne badania pozwoliły na stwo-
rzenie produktu w pełni wykorzystującego 

aktualną wiedzę i zaawansowanie techniczne 
źródeł LED. Potwierdzeniem tego faktu jest 
np. skuteczność świetlna opraw EMHB do-
chodząca do 158lm/W.

Seria EMHB pod względem zastosowania 
została podzielona na: EMHB w wersji prze-
mysłowej, EMHB Ex w wersji do strefy 21, 2, 
22 i EMHB Ex w wersji do strefy 1, 2, 21, 22. 
Seria EMHB poza wysokimi halami i prze-
strzeniami przemysłowymi może pracować 
również w trudnych warunkach takich jak 
zapylenie i zawilgocenie, a także niskich 
(-32°C) i wysokich temperaturach (+55°C 
dla opraw przeciwwybuchowych i NAWET 
do +70°C dla opraw przemysłowych). Sze-
reg dostępnych opcji tworzy z oprawy serii 
EMHB rozwiązania bardzo uniwersalne jako 
przykład przywołać można możliwość inte-
ligentnego sterowanie strumieniem świet-
lnym (np. w systemie 1-10V), opcjonalny 
wpust M25, a także różnorodne typy mo-
cowników i odbłyśników.

Wszystkie opisane oprawy, zarówno 
do szklarni oraz stref specjalnych, są oparte 
na źródłach światła typu LED, renomowa-
nych światowych producentów, co pozwala 
nam oferować najdłuższą gwarancje pro-
duktu. Oprawy oparte o diody LED cechuje 
znacznie mniejsza awaryjność i odporność 
na uszkodzenia. Nie posiadają one ani deli-
katnych żarników, ani kruchych świetlówek 
z gazem. Są one bardziej przyjazne dla śro-
dowiska ze względu na brak toksycznych 
substancji takich jak rtęć czy inne metale 
ciężkie. Oprawy mają sterowane zasilacze 
z możliwością ściemniania oraz sterowa-
niem wybranymi sekcjami. W większości 
opraw istnieje możliwość wymiany modu-
łów LED, bez konieczności wymiany oprawy 
przy jakimkolwiek uszkodzeniu czy też awa-
rii. Oprawy LED pozwalają na generowanie 
znacznych oszczędności.

Zapraszam Państwa do kontaktu z naszą 
firmą aSun, z serca Warmii i Mazur.

RADOSŁAW KURENDA,  
PREZES ZARZĄDU ASUN SP Z O.O.

ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn 
tel. 693 553 944 lub tel. 661 551 715 

elektrometal.eu
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