
Dla uczestników szkolenia przygotowana będzie prezentacja oraz kompendium 

wiedzy w formie materiałów szkoleniowych w obj. ok. 100 str. do wydruku. 
 

Piotr Jermołowicz - właściciel firmy Inżynieria Środowiska.  

Z wyksztalcenia hydrotechnik i drogowiec. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. 

W latach 1981 – 1990 pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Mechaniki 

Gruntów i Fundamentowania. Ekspert w dziedzinie geologii i geotechniki oraz posadowień. Od 

1981 r. specjalizuje się w szerokim stosowaniu  geosyntetyków. 

Współautor wielu projektów oraz autor patentów i wzorów użytkowych, a także artykułów 

dotyczących stosowania geosyntetyków w budownictwie i hydrotechnice.  W swoim dorobku 

posiada ponad 200 publikacji naukowo-badawczych i technicznych publikowanych w 

materiałach konferencyjnych i wydawnictwach technicznych.  

 

Program szkolenia: 

1. Uczestnicy procesu budowlanego, 

2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego wynikające z Ustawy Prawo budowlane 

po zmianach ( art. 17, 18, 20, 22, 25 z komentarzem), 

3. Ogólny podział posadowień w budownictwie, 

4. Obowiązki Inwestora i/lub projektanta w zakresie dokumentowania warunków 

gruntowo-wodnych podłoża,  

5. Obowiązki Stron w zakresie prawidłowego sporządzenia: 

- Projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

- Projektu arch.-bud. i 

- Projektu technicznego, 

6. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt 

geotechniczny  i dodatkowa dokumentacja geologiczno-inżynierska – podstawowe 

definicje i potrzebne uprawnienia do ich sporządzania, 

7. Praktyczne wskazówki do wstępnej analizy poprawności poszczególnych 

dokumentacji dot. podłoża – „7 kroków” przydatnych dla projektanta i inwestora przy 

odbiorze pracy geotechnika/geologa (wymóg art. 647 k.c.) i odpowiedzialność stron, 

8. Ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zapisów Eurokodu 7 (§ 9), 

9. Przykłady błędów z dokumentowania geotechnicznego z analizą przypadków, 

10. Konsekwencje błędów w dokumentacjach wraz z przykładami z różnych inwestycji : 

• konieczność nanoszenia poprawek lub ponownego wykonania 

dokumentacji, 

• opóźnienia w realizacji inwestycji, 

• roszczenia wykonawców z uwagi na odmienne warunki gruntowe, 

• wszczęcie procedury kasacji decyzji administracyjnych, 

• zerwanie umowy przez Wykonawcę i zawiadomienie PINB, WINB lub 

prokuratury, 

• cofnięcie dofinansowania UE. 

11. Likwidacja grup nośności G1 – G4 poprzez wycofanie zał. 4 i zmiany w § 143 i 

144  nowego Rozporządzenia drogowego z 2015 r. i wynikające z tego faktu 

konsekwencje, 



12. Geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury i zasady oraz podstawa 

prawna, 

13. Przykłady błędnych dokumentacji i wybranych sytuacji awaryjnych, 

14. Weryfikacja dokumentacji projektowej (projekt po stronie Zamawiającego),  

15.  Najczęstsze błędy projektantów, na co zwracać uwagę przy odbiorze dokumentacji   

 od Zamawiającego, 

16. Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy vs. koncepcja programowa  Zamawiającego, 

17. Rozstrzygnięcia KIO w zakresie niektórych zapisów przetargowych i w 

specyfikacjach,  

18. Dyskusja i pytania. 

 

Skutki niewypełniania i nieprzestrzegania obowiązków Stron inwestycji.  

Zawsze jest korzystniej zapobiegać niż naprawiać. 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 


