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STRZECHA
Z życia Oddziału Poznańskiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Poznaniu
61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. Poznań 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urzędowania Biura:
poniedziałki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, środy od 12:00 do 17:00.

Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznańskiego Oddziału PZITB
Prezydium Zarządu Oddziału PZITB obradowało w dniach 14 stycznia, 11 lutego,
11 marca, 8 kwietnia, 13 maja i 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Biura Oddziału.
Na posiedzeniach omawiano na bieżąco sprawy realizacji budżetu, rozpatrywano wnioski
poszczególnych kół dotyczące wprowadzenia nowych lub skreślenie członków, którzy
zalegają z opłatami składek. Na styczniowym posiedzeniu – na wniosek Koła Seniorów poruszono sprawę składek osób, które ukończyły 90 rok życia i postanowiono
zarekomendować Zarządowi przyjęcie Uchwały ustanawiającej nową wysokość składki.
Zarząd Oddziału obradował w pierwszym półroczu dwukrotnie: 11 marca
i 10 czerwca 2015. Na posiedzeniu 11 marca przyjęto informację o przebiegu uroczystego
posiedzenia z okazji 80-lecia PZITB w listopadzie 2014 r. Omawiano i zatwierdzono
bilans oraz rachunek zysku i strat za 2014 r. oraz podjęto m.in. Uchwałę o obniżeniu
składek członkowskich dla osób, które ukończyły 90 lat. Podczas obrad w dniu
10 czerwca omawiano stan finansów Oddziału w pierwszym półroczu 2015 r. podjęto
Uchwały o przyjęciu nowych i skreśleniu wnioskowanych przez Przewodniczących kół
członków. Zarząd Oddziału zapoznał się również ze sprawozdaniem z obrad Kongresu
Młodej Kadry we Wrocławiu

Informator Budowlany 2015

5

XXVII Konferencja Naukowo – Techniczna
„Awarie budowlane 2015”
W dniach 20 – 23 maja 2015 odbyła się już XXVII Konferencja Naukowo Techniczna „Awarie budowlane 2015”. Konferencja organizowana przez znaczące
w budownictwie organizacje jak: Komitet Inżynierii Lądowej PAN, Komitet Nauki
PZITB, ITB, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny obradowała
w Międzyzdrojach goszcząc naukowców, przedsiębiorców, projektantów oraz
wykonawców szeroko rozumianego procesu budowlanego.
Patronat nad Konferencją sprawowały m.in.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz
Władze Województwa Zachodniopomorskiego.
Podczas Konferencji wygłoszono szereg referatów analizujących powstałe
w ostatnim okresie awarie i katastrofy budowlane, w których poddano szerokiej analizie
przyczyny ich powstania jak również czynniki pozwalające na unikniecie podobnych
przypadków w przyszłości.
Znamiennym był artykuł inżynierów z Ukrainy przedstawiający problemy z budową
stadionu w Doniecku na piłkarskie mistrzostwa Europy 2012. Autorzy artykułu
w momencie jego opracowywania nie przewidzieli unicestwienia ich dzieła w wyniku
działań wojennych 2014 roku.
Wszystkie referaty z XXVII Konferencji „Awarie Budowlane” zostały
opublikowane w specjalnym wydawnictwie z którym można się zapoznać w biurze
Zarządu Oddziału PZITB.
W konferencji udział wzięło kilkunastu przedstawicieli środowiska poznańskiego
reprezentujących m.in. uczelnie techniczne, urząd nadzoru budowlanego, PZITB oraz
Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Koło Seniorów o swojej działalności
Od wielu lat Koło Seniorów przy Poznańskim Oddziale PZITB działa bardzo
prężnie. Opracowywany, w listopadzie roku poprzedzającego, plan pracy realizowany jest
prawie w stu procentach. Wyjątek stanowią jedynie poważne zdarzenia losowe.
W każdym kalendarzowym roku odbywają się dwa zebrania plenarne, spotkanie
opłatkowe, kilka spotkań towarzyskich z ciekawymi prelekcjami, kilka wycieczek, w tym
jedna całodniowa, po Wielkopolsce oraz dwutygodniowy wyjazd szkoleniowo rekreacyjny do Pogorzelicy. W miesiącach letnich i zimowych przewidziana jest przerwa
urlopowa.
Wycieczki opracowują i prowadzą seniorzy, korzystając w miarę możliwości
z miejscowych przewodników. Prelekcje wygłaszane są społecznie albo przez samych
seniorów, którzy dzielą się swoimi zainteresowaniami z pozostałymi, bądź przez
zapraszanych gości. Na wszystkich spotkaniach i wycieczkach dopisuje duże
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zainteresowanie nie tylko seniorów naszego koła, ale także seniorów NOT-u i innych
członków PZITB.
W 2014 roku odbyło się kilka interesujących prelekcji, należały do nich:
• „Rowerem przez Syberię” - uczestnik wyprawy Dominik Szmajda;
• „Ciśnienie tętnicze krwi - mgr Maria Janiak;
• „Pałace i dwory Wielkopolski” - dr inż. Włodzimierz Łęcki;
• „Zrealizowana linia energetyczna 400 kV na słupach rurowych” oraz relacja
z podróży po Kaninie Kolorado - mgr inż. Benedykt Kubicki;
• „Władysław Czarnecki - architekt Poznania” - mgr inż. Mirosława Jędraszak;
• „Chwila zadumy i refleksji” - mgr inż. Mirosława Jędraszak.
Odbyły się cztery wycieczki, w tym trzy w Poznaniu i okolicach:
• na budowę Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego;
• do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza;
• do Muzeum Martyrologii w Żabikowie;
• oraz całodzienna, autokarowa na trasie: Dziekanowice, Ostrów Lednicki, Imiołki Brama III Tysiąclecia.
W bieżącym roku odbyły się już dwie bardzo ciekawe prelekcje:
• „Wyzwolenie Wielkopolski” - dr inż. Włodzimierz Łęcki,
• „Australia” - mgr inż. Benedykt Kubicki,
oraz trzy wycieczki:
• do Muzeum Rogala Świętomarcińskiego;
• do Ogrodu Botanicznego;
• całodzienna, autokarowa: „Śladami Chłapowskich i Benedyktynów w Wielkopolsce”.
W planie pracy na 2015 rok zapowiedziane są jeszcze:
• wycieczka na Cytadelę (8.09.2015).
• prelekcja pt. „Najdziwniejsze budynki na świecie” - mgr inż. M. Jędraszak
(15.09.2015)
• relacja z podróży „Wietnam - Kambodża”- mgr inż. Benedykt Kubicki (6.10.2015).
Zainteresowanych zapraszamy, a wszystkich Emerytów - aktywnych członków PZITB,
zachęcamy, by realizowali się w szeregach naszego koła. Tutaj nie można się nudzić!
Mirosława Jędraszak, Korneliusz Korcz

Działalność szkoleniowo - turystyczno - rekreacyjna
Wyjazd członków koła PZITB nr 40
do Warszawy i Żelazowej Woli
Zarząd Koła Nr 40 PZITB w Poznaniu wspólnie z Sekcją Budowlaną Wielkopolskiego
Cechu Rzemiosł Budowlanych zorganizował w sobotę 9 maja 2015 r. ciekawą wycieczkę
szkoleniowo-turystyczną do Warszawy i Żelazowej Woli k/Sochaczewa.
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Uczestnicy wycieczki w sobotę o godz. 6-tej rano wyruszyli autokarem z przed
budynku NOT przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu w stronę Warszawy.
Na trasie wycieczki do Warszawy zgodnie z planem zwiedziliśmy Park i Dom
urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli niedaleko Sochaczewa. Zwiedzanie
rozpoczęło się od obejrzenia filmu tematycznie związanego z życiem i twórczością
kompozytora. Opowieść prowadziła widza przez park i wnętrza zabytkowej oficyny oraz
omówiła charakter więzi Chopinów z ówczesnymi właścicielami Żelazowej Woli –
rodziną Skarbków i ich posiadłością. Film ilustrował specyfikę miejsca, historię
przekształcenia skromnej oficyny dworskiej w dworek szlachecki i jego znaczenie dla
pamięci i tożsamości narodowej. Park i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina jest
nietypowym muzeum, gdyż jest to miejsce pamięci i kultu polskiego kompozytora
w którym kumulują się emocje i wyobrażenia minionych pokoleń. Wielkim
przedsięwzięciem było odnowienie zabytkowego dworku i udostępnienie go
zwiedzającym, jak również wykonanie rewaloryzacji parku – posadzono kilka tysięcy
nowych roślin, położono pod ziemią 120 km rur nawodnienia i 30 km kabla
elektrycznego umożliwiającego oświetlenie parku po zachodzie słońca.

Unikalny system nagłośnienia na terenie parku pozwala słuchać koncertów nawet w jego
odległym zakątku. Park, podobnie jak wszystkie budynki, jest przystosowany dla
niepełnosprawnych - specjalnymi wjazdami i alejkami mogą oni dotrzeć do każdej jego części.
Uczestnikom wycieczki spacerującym po pięknym parku towarzyszyła muzyka
Chopina. Zwiedzanie Żelazowej Woli w sobotnie przedpołudnie w wśród parkowej
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zieleni i promyków słońca było prawdziwą ucztą dla wszystkich uczestników wycieczki,
a zarazem miejscem odpoczynku i refleksji.

Następnym celem było zwiedzenie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę w celu odwiedzenia Cmentarza
Wojskowego na Powązkach.
Zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie polegało na tym, że każdy z
uczestników wycieczki indywidualnie lub w dowolnie dobranej grupie zwiedzał Muzeum
Techniki a następnie wjechał na Taras Widokowy Pałacu.
W muzeum Techniki można było zobaczyć zgromadzone zabytki techniki związane
z komunikacją, górnictwem, muzyką-mechanizmy grające, maszynami drukarskimi,
astronomią i automatyką, elektroniczną techniką obliczeniową, technicznymi środkami
komunikacji międzyludzkiej, radiotechniką, telegraf, ciekawą fizyką, energią odnawialną
jako nowoczesne metody wytwarzania energii z ekologicznych źródeł odnawialnych elektrownie wodne i wiatrowe, baterie i kolektory słoneczne, energia geotermalna i
biomasa, techniką gospodarstwa domowego. Muzeum jest bardzo ciekawe i warte
odwiedzenia.
Dużą atrakcją dla uczestników wycieczki był wjazd na Taras Widokowy Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. Pogoda nam sprzyjała. Widoczność była bardzo dobra.
Mogliśmy z dużej wysokości podziwiać piękną panoramę Warszawy.
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Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich
POLIN w Warszawie. Uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy. Każda
grupa wchodziła z przewodnikiem. Czas zwiedzania wystawy stałej trwał dwie godziny.
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Budynek Muzeum Żydów Polskich POLIN został zaprojektowany na planie
kwadratu, ma prostą zewnętrzną formę wpisaną w otaczający park. Jego zewnętrzna
część została obłożona szklanymi panelami. Przeszklenie gmachu doświetla wnętrze i
umożliwia grę świateł.
Hol główny tworzą wysokie, pofałdowane ściany, rozcinające gmach
równoleżnikowo na dwie nierówne części. Ściana krzywoliniowa holu została wykonana
metodą torkretu (betonu natryskowego) przez firmę SPB Torkret. Budynek muzeum jest
wysokości 21 m, pow. 18,3 tys.m2 i kubaturze 123 tys.m3, ma cztery kondygnacje
naziemne i dwie podziemne. Pomiędzy pofałdowanymi ścianami holu przerzucony został
most. Kolejny most znajduje się na poziomie 0. Przechodzą przez niego wszyscy
wchodzący do budynku przez główne wejście. Widoczny jest z niego również początek i
koniec wystawy stałej. Pomiędzy kondygnacjami podziemnymi a kondygnacją na
poziomie 0 architekt zaprojektował otwór, przez który widoczna jest część więźby
dachowej nad zrekonstruowanym sklepieniem repliki.
Wnętrze muzeum ma ok. 13 tys. m2 powierzchni użytkowej. W podziemiach
budynku znajduje się wystawa stała „1000 lat historii Żydów polskich”, poświęcona
historii Żydów polskich od średniowiecza do czasów współczesnych. Wystawa stała
muzeum została otwarta 28.10.2014 r., zajmuje ona dwie połączone ze sobą kondygnacje
podziemne gmachu muzeum o pow. 4,2 tys. m2 i ma charakter narracyjny: zwiedzający
zanurzy się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje
interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty. Jest to
ekspozycja składająca się z ośmiu tematycznych galerii, prezentująca chronologicznie
tysiąc lat historii polskich Żydów na tle najważniejszych wydarzeń z historii Polski.
Przygotował ją międzynarodowy zespół naukowców i kuratorów pod kierunkiem prof.
Barbary Kirsshenblatt-Gimblett. Prace nad projektem plastycznym i wykonawczym, a
także nad realizacją wystawy stałej prowadziła polska pracownia architektoniczna Nizio
Design International w oparciu o koncepcję przygotowaną przez brytyjską firmę Event
Communications. Dzięki tym zespołom wystawa główna wykorzystuje sprawdzone
doświadczenia i najnowsze rozwiązania multimedialne. Po zwiedzeniu wystawy stałej
przez wszystkich uczestników wycieczki udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania.
Do Poznania wróciliśmy po północy, ale pełni wrażeń i zadowolenia z udanej
wycieczki oraz obejrzenia ciekawych miejsc i obiektów.

Informacja z wyjazdu koła PZITB nr 6 przy SKANSKA S.A.
do Berlina
W dniu 17 października 2015 r. koło PZITB nr 6 przy SKANSKA S.A. Oddział
Budownictwa Ogólnego w Poznaniu zorganizowało jednodniowy wyjazd turystyczno –
szkoleniowy do Berlina.
Zgodnie z zaplanowanym programem przedmiotem wyjazdu było zapoznanie się
z obiektami architektury współczesnej i historycznej Berlina - stolicy zjednoczonych
Niemiec.

12

Informator Budowlany 2015

Berlin, symbol tysiącletniej Rzeszy, po roku 1989 znowu odbudowuje swoją
pozycję jako stolica Niemiec. Z wieloma obiektami powstałymi w latach po zjednoczeniu
mieliśmy okazje się zapoznać.
Pierwszym obiektem naszego zwiedzania był najdłuższy zachowany kawałek muru
berlińskiego East Side Gallery (Galeria Wschodniej Strony) wzdłuż Muhlenstrasse
pomiędzy zabytkowym mostem Oberbaum Brucke (z ceglanymi wieżyczkami) –
łączącym brzegi Sprewy i Ostbanhof. W pobliżu imponujące wrażenie robi Mercedez
Benz Arena – największa hala widowiskowo – sportowa stołecznego Berlina.
Następnie udaliśmy się na plac przy Fernsehturm – wieży telewizyjnej o wysokości
365 m, symbolu miejskiej panoramy dawnego Berlina Wschodniego. Zapoznaliśmy się
tutaj z bogatą historią obiektów usytuowanych w pobliżu: Rotes Rathaus – Czerwony
Ratusz zawdzięczający swoją nazwę czerwonej cegle, z której został zbudowany w roku
1869, gotycki St Marienkirche – kościół Maryjny, fontanną Neptunbrunnen
z charakterystycznymi postaciami kobiecymi symbolizującymi cztery rzeki: Ren, Łabę,
Odrę i Wisłę.
Dalsza nasza trasa wiodła poprzez węzeł komunikacyjny kolei miejskiej U i S –
Bahn na plac przed prestiżowym Kaufhof, z ciekawym architektonicznie wnętrzem
i ruchomymi schodami centralnie usytuowanymi we wnętrzu tego dużego obiektu
handlowego.
Spacerując dalej dotarliśmy do starannie odbudowanej dzielnicy Nikolaiviertel.
Podziwialiśmy dziś już zdesakralizowany Nikolaikirche – najstarszy gotycki kościół
Berlina z roku 1264. Wokół wąskie brukowane zaułki i ulice zaprowadziły nas ponownie
nad Sprewę, gdzie idąc bulwarem i podziwiając płynące statki wycieczkowe dotarliśmy
do Lustgarten – ogrodów pałacu królewskiego założonych w XVI wieku. Tutaj
z zaciekawieniem słuchaliśmy z ust naszego przewodnika pana Marcina o historii
otaczających nas budowli. Imponujące wrażenie robi Berliner Dom – katedra dominująca
nad Lustgarden. Powstała jako kościół dworski dynastii Hohenzollernów w początkach
XX wieku. Obecnie należy do społeczności luterańskiej.
Idąc dalej dochodzimy na Unter der Linden podziwiając kolejne budowle
usytuowane przy tej reprezentacyjnej berlińskiej alei. Kolejno mijamy i zapoznajemy się
z historią: Zeugehausu dzisiaj jako siedziba Deutsches Historisches Museum, Neue
Wache, Humbolt – Universitat, Deutsche Staatsoper (w remoncie), katedry St-Hedwigs.
Wyspa Muzeów – Museumsinsel jest kolejnym naszym celem zwiedzania. Po
drodze widzimy kamienicę, w której mieszka obecna kanclerz Angela Merkel. Wyspa
Muzeów w Berlinie zaliczana jest do najwspanialszych kompleksów muzealnych na
świecie, jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zespół muzeów
powstał na mocy dekretu Fryderyka Wilhelma III, udostępniającego społeczeństwu
królewskie kolekcje sztuki. Kolejno przechodzimy obok Pergamonmuseum, (częściowo
w remoncie), Alte Nationalgalerie, Bodemuseum oraz pierwszy obiekt kompleksu Altes
Museum – jedno z najwspanialszych dzieł Karla Fryderyka Schinkla.
K.F.Schinkiel od roku 1815 do śmierci w roku 1841 jako naczelny architekt Prus
pozostawił po sobie większość wspaniałych budowli w Berlinie i Poczdamie.
Wspomniano także o jego dziełach powstałych w jego pracowni na terenie Poznania
i Wielkopolski.
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W końcowym etapie zwiedzanie Berlina trafiliśmy na historyczne miejsca związane
ze współczesną historia miasta: Checkpoint Charli oraz Breitscheidplatz.
Checkpoint Charlie to jedno z najsławniejszych miejsc Berlina Zachodniego
z czasów zimnej wojny. Był do lat 90 XX w. alianckim przejściem granicznym pomiędzy
Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Z dawnych zabudowań granicznych zachowano
replikę małej strażnicy pośrodku ulicy. Obecnie jest to miejsce gdzie turyści z całego
świata fotografują się w towarzystwie „ciągle dyżurujących” żołnierzy amerykańskich
z flagą USA. W miejscu przebiegu w latach 1961 – 1989 Muru Berlińskiego wykonano
specjalne trwałe oznaczenie poziome z dwóch rzędów kamiennej kostki brukowej.
Na koniec zatrzymaliśmy się w pobliżu Breitscheidplatz gdzie mogliśmy zapoznać
się z „trwałą ruiną” z okresu bombardowań Berlina Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche
(kościół pamięci cesarza Wilhelma).Obok dużego centrum handlowego Europa – Center
podziwialiśmy okazałą fontannę Weltkugelbrunnen (fontanna Ziemi).
W drodze powrotnej zapoznaliśmy się z historią oraz teraźniejszością dotyczącą
lotnisk pasażerskich obsługujących Berlin (Tegel, Tempelhof, Schonefeld BBI – nowe,
największe i najnowocześniejsze z powodu szeregu usterek nie przekazane do użytku).
Na koniec uczestnicy wycieczki stwierdzili, że wobec tak dużego nagromadzenia
znaczących obiektów w Berlinie i okolicy wskazane jest powtórzenie takiej trasy dla
utrwalenia wiedzy o Berlinie i Poczdamie.
Opracował: Roman Napierała

Wyjazd członków koła PZITB nr 40 do Trzemeszna
Dnia 12.09.2015 r. odbyła się wycieczka techniczno-krajoznawcza do Trzemeszna,
Mogilna i Gniezna. Głównym celem było zapoznanie się z architekturą miasta
Trzemeszna oraz zwiedzanie Izby Pamięci płk. Jana Kiljańskiego.
W Trzemesznie przywitał nas włodarz miasta pan Krzysztof Dereziński, który
z zawodu jest historykiem. Opowiedział nam o losach miasta oraz zabytkach do których
zaliczała się Bazylika Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła. Jest to kościół
z pierwszej połowy XII wieku postawiony w formie bazylikowej. Początkowo
zbudowany w stylu romańskim, a następnie przebudowany w stylu gotyku. Ostateczny
kształt Bazylika uzyskała w drugiej połowie XVIII wieku w wyniku rozbudowania
z inicjatywy opata Michała Kosmowskiego. Jednak podczas II wojny światowej bazylika
znacznie ucierpiała, gdyż przez Niemców została zamieniona na magazyn wojskowy
i okradziona z wszystkich cennych przedmiotów. Pod koniec II wojny światowej została
spalona podczas opuszczania miasta przez żołnierzy Wehrmachtu. Odbudowa Bazyliki
wraz z dokładną rekonstrukcją elementów wyposażenia wnętrza przypada na lata 50. i 60.
XX wieku. W trakcie naszego zwiedzania również dzięki dotacją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Program dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona
Zabytków) modernizowane jest jej wnętrze, głównie prace polegają na osuszeniu ścian
budynków z obecnej tam wilgoci.
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Samo miasto Trzmeszno może się pochwalić wybitnymi postaciami nauki jak
chociażby ks. Prof. Stanisław Kozierowski, wybitny naukowiec, historyk i językoznawca,
syn ziemi trzemeszyńskiej i współzałożyciel Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
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W Trzemesznie do gimnazjum uczęszczał przemysłowiec, założyciel Fabryki
Narzędzi i Maszyn Rolniczych w Poznaniu Hipolit Cegielski.
Następnym punktem zwiedzania Trzemeszna było zwiedzanie Izby Pamięci płk.
Jana Kiljańskiego. Jan Kilinski był jednym z pułkowników powstania
kościuszkowskiego, uczestnik spisków powstańczych, należał do Rady Miasta Warszawy
od roku 1791, pamiętnikarz. Z zawodu był szewcem. Izba pamięci wraz z usługową
pracownią obuwia prowadzona jest już od czterech pokoleń przez krewnego zasłużonego
pułkownika Wojciecha Bisikiewicza. Na upamiętnienie tej postaci przez miasto
organizowany jest bieg im. Jana Kilińskiego na trasie Mogilno-Trzemeszno.

Następnie udaliśmy się do Mogilna celem zwiedzenia opactwa pobenedyktyńskiego
z XI wieku, a dokładnie Kościoła św. Jana Apostoła, nad którym to opiekę sprawuje
zakon braci mniejszych kapucynów.
Klasztor i kościół w Mogilnie zajmuje teren na wzgórzu przy północno-wschodnim
brzegu Jeziora Mogileńskiego. W kościele wartym zauważenia jest znajdujący się pod
chórem fresk przedstawiający króla Bolesława Śmiałego, dobrodzieja klasztoru.
Na szczególną uwagę zasługuje krypta zachodnia – jako jedna z trzech takich
w Europie. W jej podziemiach znajduje się trumna z kośćmi świątobliwego ojca przeora
Maura Buzewskiego.
Po zwiedzaniu kościoła i jego podziemi udaliśmy się na niezaplanowany punkt
naszej wycieczki tj. do katedry Gnieźnieńskiej. Tam w wolnym czasie wypiliśmy kawę
i w drodze powrotnej przejeżdżaliśmy obok Bramy Tysiąclecia na polach lednickich.
Do Poznania wróciliśmy w godzinach wieczornych zadowoleni i pełni wrażeń.
Opracowała: Bratkowska
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Sprawozdanie z XIII Zjazdu Młodej Kadry PZITB
we Wrocławiu
W dniach 29-31.05.2015 odbył się we Wrocławiu XIII Krajowy Zjazd NaukowoTechniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
W zjeździe wzięli udział przedstawiciele 19 miast z całej Polski. Patronat honorowy objął
Wojewoda Dolnośląski, Prezydent Miasta Wrocław, Miasto Wrocław, PZITB,
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Wrocławska.
Pierwsza część zjazdu odbyła się w budynku NOT, gdzie po uroczystym otwarciu
oraz przedstawieniu Gości Honorowych swoje prelekcje wygłosili zaproszeni goście.

Rewitalizacja Zespołu Hali Stulecia - mgr inż. Daniel Czerek

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Jacek Dudkiewicz (PB Stalbet Sp. z o. o), który
przedstawił zagadnienia związane z budową najwyższego budynku we Wrocławiu – Sky
Tower. Kolejna prezentacja dotyczyła przyczyn katastrofy Hali MTK w Chorzowie, które
omówione zostały przez prof. dr hab. inż. Antoniego Biegusa z Politechniki
Wrocławskiej. Następnie wygłoszono dwie prezentacje przez sponsorów Zjazdu.
Pierwsza obejmowała tematykę związaną z projektowaniem wielopoziomowych
parkingów otwartych z wykorzystaniem inżynierii pożarowej, którą zaprezentowała
przedstawicielka firmy ArcelorMittal Poland, mgr inż. Celina Kowalska. Druga prelekcja
skupiona była na nowoczesnych materiałach hydroizolacyjnych podziemnych konstrukcji
budowlanych, którą wygłosił mgr inż. Jakub Sąsiadek z firmy SIKA Poland. Na Zjeździe
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mgr inż. Jan Lech Zioberski, z Biura Inżynierskiego Zioberski, omówił zagadnienia
związane z techniką sceniczną oraz z budową Narodowego Forum Muzyki we
Wrocławiu. Ostatni referat wygłoszony został przez mgr inż. Daniela Czerka z WP Hala
Ludowa Sp. z o.o., który obejmował tematykę rewitalizacji Zespołu Hali Stulecia.
Po sesji naukowo – technicznej nastąpiła sesja sprawozdawcza poświęcona
działalności oraz problemach wszystkich kół Młodej Kadry PZITB.
Kolejny dzień poświęcony został zdobywaniu wiedzy praktycznej na budowach.
Pierwszą budową było Afrykarium – obiekt na którego zużyto ponad 36.000 m3 betonu,
4.800 t stali oraz wykopano 100.000 m3 ziemi. Oprócz unikalnej na skalę światową
konstrukcji kompleksu można było zobaczyć bogactwo fauny afrykańskiej w jednym
obiekcie.

Elewacja Afrykarium

Po opuszczeniu „Czarnego Lądu” udaliśmy się do unikatowego Kompleksu Hali
Stulecia wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo mogliśmy
wziąć udział w pokazie videomappingu pod kopułą, podkreślającego fenomen
architektoniczno - konstrukcyjny obiektu.
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Widok na Halę Stulecia

W Pawilonie Czterech Kopuł mogliśmy przyjrzeć się technologii kładzenia
posadzek żywicznych, czy też szklenia świetlików. Na ostatniej budowie reprezentant
firmy SIKA pokazał nam sposoby układania hydroizolacji.
W ostatni dzień Zjazdu zorganizowane zostało wyjście na taras widokowy Sky
Tower, na którym z 49 piętra i ponad 200 m wysokości mogliśmy oglądać panoramę
Wrocławia i okolic.

Panorama Wrocławia z tarasu widokowego budynku Sky Tower – widok na Górę Ślężę

Informator Budowlany 2015

19

Organizatorzy Zjazdu oprócz części naukowo-technicznej przygotowali
uczestnikom inne atrakcje, m. in. wyjście do teatru na spektakl „ Smycz”, zabawę
miejską, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czy też uroczystą kolację kończącą Zjazd.
XIII Zjazd Młodej Kadry pozwolił uczestnikom zdobyć cenną wiedzę inżynierską,
doświadczenie zawodowe, zapoznanie z działalnością innych kół, a także na integrację z
członkami Młodej Kadry PZITB z całej Polski.
mgr inż. Marta Sybis

SPRAWOZDANIE
z Konferencji Forum Edukacyjnego na temat
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W PROCESIE
REWITALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2015
12.03.2015 r., Poznań
Organizatorem Konferencji był CUTOB – PZITB Poznań Sp. z o.o. reprezentowany
przez Prezesa Zbigniewa Augustyniaka. Tej konferencji patronowały Międzynarodowe
Targi Poznańskie. Moderatorami konferencji byli: Przewodniczący Zarządu Oddziału
Poznańskiego PZITB kol. mgr inż. Jerzy Gładysiak oraz Przewodniczący Rady
Nadzorczej CUTOB PZITB kol. dr inż. Daniel Pawlicki.

Gośćmi honorowymi Konferencji byli: Profesorowie: Henryk Mikołajczak,
Władysław Łańczak, Wiesław Buczkowski oraz Jan Lemański przewodniczący Zarządu
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Oddziału PZITS w Poznaniu, Jerzy Gładysiak przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB
w Poznaniu. W konferencji udział wzięli między innymi: Reneta Niemczyk Prezes
ORGBUD Poznań, Tomasz Czech dyrektor firmy BIMEKOM, Marek Wrzesiński Prezes
Stowarzyszenia Rybaki 17.
Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Prezesa CUTOB-u Zbigniewa
Augustyniaka i powitaniu zaproszonych gości, odbyła się Sesja Plenarna pod
przewodnictwem dr inż. Daniela Pawlickiego, którą rozpoczął ciekawym wystąpieniem
prof. PP dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński na temat: „Nanotechnologia: nowe możliwości
w rewitalizacji obszarów miejskich”.
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Przedstawił on na wstępie pojęcie nanotechnologii, które obejmuje wszelkie
prowadzenie działań na poziomie atomowym i molekularnym, wiodących do zbudowania
maszyn lub przedmiotów funkcjonujących w życiu codziennym człowieka, w przedziale
rozmiarów 1,5-100 nm. Do struktur nanometrycznych można zaliczyć m.in. tzw.
nanocząstki, kropki kwantowe, nanodruty, nanorurki oraz nanopowłoki i materiały
nanostrukturalne.

W budownictwie nanotechnologia znajduje coraz częstsze zastosowanie. Pozwala
ona tworzyć materiały charakteryzujące się lepszymi lub całkiem nowymi
właściwościami (jak np. nanożel, który składa się w ponad 90% z powietrza i może być
zastosowany jako skuteczny izolator o najniższym przewodnictwie termicznym lub
nanokleje posiadające 2-3 krotnie większą wytrzymałość, której nie traci podczas swego
starzenia, a także gładkie i odporne na zabrudzenia powłoki antygraffiti).
Nanotechnologia umożliwia również poprawienie parametrów jednego
z najważniejszych materiałów budowlanych – betonu, poprzez zastosowanie do jego
produkcji modyfikowanego nanocementu wzbogaconego dodatkami z nanokrzemionki
lub nanorurek, co powoduje zmniejszenie jego porowatości, z jednoczesnym 3 krotnym
zwiększeniem wytrzymałości po 24 godzinach, w porównaniu do wytrzymałości
zwykłego betonu. Zastosowanie odpowiedniego kompozytu cementowego do produkcji
nanobetonu pozwoli na zmniejszenie w nim ilości zbrojenia, możliwości przetrzymania
większych odkształceń konstrukcji bez powstania rys oraz zwiększenie ich wytrzymałości
na zginanie i odporności na uszkodzenia mechaniczne.
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Na zakończenie swojego wystąpienia prelegent zaprezentował słuchaczom
interesującą i dowcipną prezentację multimedialną na powyższy temat, a następnie
odpowiadał na pytania z sali.
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Kolejny referat, po zapowiedzi dr inż. Daniela Pawlickiego, wygłosił dr inż.
Mariusz Jackiewicz omawiając temat „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych systemem
FRCM”.

Wzmocnienia konstrukcji stosowane są głównie na etapie jej realizacji (gdy
wystąpią w niej zmiany geometrii oraz funkcji, błędy projektowe lub wykonawcze, albo
użyto do jej budowy wadliwych materiałów), jak również na etapie użytkowania (podczas
zwiększenia obciążeń, uszkodzenia, awarii, zmian sztywności oraz zmian dotyczących
funkcji obiektu).
Głównymi materiałami stosowanymi w systemach FRP i FRCM wzmacniających
konstrukcje budowlane są siatki i tkaniny z włókien węglowych lub siatki z PBO klejone
na żywicę epoksydową lub zaprawę mineralną na bazie cementu.
Przy wzmacnianiu konstrukcji materiałami klasycznymi (np. kształtownikami
stalowymi) naprawiany element uzyska wystarczającą wytrzymałość, lecz znacznie
zwiększy swój ciężar. Ponadto inwestor poniesie duże koszty robocizny na
zabezpieczenie antykorozyjne i konserwację konstrukcji.
Natomiast wzmacnianie konstrukcji materiałami kompozytowymi charakteryzuje:
niepodatność na korozję, bardzo wysoka wytrzymałość wzmacnianych elementów, niski
koszt robocizny i krótki okres realizacji, oraz możliwość uniknięcia budowy rusztowań
a także brak kosztów konserwacji. Wadą systemu FRP jest słaba odporność ogniowa
(ze względu na zastosowanie żywicy), oraz brak możliwości zastosowania go na
wilgotnym podłożu. System FRCM (z użyciem zaprawy mineralnej) jest znacznie

24

Informator Budowlany 2015

bezpieczniejszy ogniowo i łatwiejszy w wykonaniu, nie stanowi przeszkody dla dyfuzji
pary wodnej, oraz jest obojętny dla środowiska.
W następnym wykładzie mgr inż. Jakub Sąsiadek przedstawił „Nowoczesne
materiały hydroizolacyjne podziemnych konstrukcji budowlanych”, do których należą:
- wodne bezrozpuszczalnikowe emulsje bitumiczno-lateksowe stosowane do
zabezpieczeń przeciwwilgociowych wylewek betonowych, piwnic, ław
i fundamentów, oraz do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy
termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe;

-

-

grubopowłokowe masy KMB (jedno lub dwuskładnikowe powłoki na bazie emulsji
bitumicznej modyfikowanej polimerami), używane jako hydroizolacje przeciwwodne
do 3 m słupa wody w konstrukcjach nadziemnych i podziemnych oraz do przyklejania
lekkich płyt izolacji termicznej;
samoprzylepne, bitumiczne membrany hydroizolacyjne o grubości 1,5 mm (jako
izolacje przeciwwodne do 5 m słupa wody), przyklejane na zagruntowaną emulsją
bitumiczno-lateksową powierzchnię konstrukcji;
membranowe systemy hydroizolacyjne trwale wiążące z betonem (w izolacjach
przeciwwodnych przy ciśnieniu do 20 m słupa wody) z membraną składającą się
z trzech warstw (wytłaczanej bazy FPO zalaminowanej uszczelniaczem i włókniny
PP) trwale przylegającą i przyklejoną do betonu. Membranę tę można przyklejać do
ścian lub płyt fundamentowych bezpośrednio na budowie, a także łączyć ją fabrycznie
z konstrukcyjnymi płytami betonowymi produkowanymi w wytwórniach
prefabrykatów.
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Przy wykonywaniu różnych rodzajów hydroizolacji przeciwwodnych stosuje się
rozmaite elementy uzupełniające służące do uszczelniania: styków izolacji, przewodów
przechodzących przez przegrody betonowe, przerw roboczych lub styków elementów
prefabrykowanych. Do takich materiałów pomocniczych zaliczamy np.: profile
pęczniejące, taśmy uszczelniające z termoplastycznego PCV przeznaczone do
wypełniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych, taśmy dylatacyjne
wbetonowywane wewnętrznie lub zewnętrznie, oraz taśmy uszczelniające z elementem
pęczniejącym do uszczelniania przerw roboczych na styku ścian i płyt.
Po wystąpieniu mgr inż. Jakuba Sąsiadka prowadzący Konferencję dr inż. Daniel
Pawlicki zakończył Sesję Plenarną Forum Edukacyjnego, dziękując wykładowcom za ich
bardzo interesujące wystąpienia, które z zainteresowaniem wysłuchało bardzo wielu
zgromadzonych - w tym dość duża grupa uczniów z opiekunami z Technikum
Budowlanego NR 1 ul. Rybaki 17 zaproszonych na Konferencję z inicjatywy CUTOBU
PZITB Oddz. P-ń.

Na koniec głos zabrał gospodarz Forum Edukacyjnego BUDMA 2015 - Prezes
CUTOB PZITB mgr inż. Zbigniew Augustyniak, podsumował obrady, a kończąc swoją
wypowiedź pożegnał wszystkich uczestników spotkania.
Opracowała: inż. Maria Świerczak
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CUTOB-PZITB – Ośrodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje działalność Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstał w 1962 r. przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie wraz
z oddziałami w terenie, w tym również w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjaliści z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiębiorstw, sądów
i osób prywatnych stanowiły podstawę do dalszych działań gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum
Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiło usamodzielnienie się i przekształcenie
poznańskiego Ośrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. znajduje się w Krajowym Rejestrze
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

Zakres działania
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleń i wystaw itp.
Ze Spółką współpracuje stale kilkudziesięciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalności budowlanych.
Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem
przedsiębiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem Międzynarodowych Targów
Poznańskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleń, konferencji, udzielania informacji technicznej i in.

Oferta usług CUTOB-PZITB:
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakości robót budowlanych
okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji według wymogów prawa budowlanego
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projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporządzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udostępnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkoleń, kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane
prowadzenie badań techniczno-ekonomicznych firm ubiegających się o rekomendację PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usług.
Gwarantujemy dobór najwyższej klasy specjalistów.

REKOMENDACJA
Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa - Oddział w Poznaniu
Oddział Poznański PZITB, istniejący już ponad 75 lat, wypracował sobie na terenie
Wielkopolski opinię organizacji zaufania społecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. Przedsiębiorstwa,
które ubiegają się o rekomendację Oddziału Poznańskiego PZITB muszą poddać się
przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, działalności, który przeprowadzają
rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu
udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczną ważność i może być przedłużany na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno dużych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką
rekomendację uzyskały i wysoko ją sobie cenią. Jest ona ważnym atutem w przetargach
o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- zł + VAT.
Nieprzedłużonych rekomendacji nie publikujemy.
FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy Tomyśl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182
Działalność: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-montażowych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
2. AQUAPOL POLSKA CPV
58-160 Świebodzice, ul. Żeromskiego 12, tel./fax 074 854-58-91
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UWAGA!
Wszystkim pozostałym firmom termin ważności rekomendacji minął; proponujemy
wystąpić o przedłużenie

Ekspozycja na Stałej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest od wielu
lat stała wystawa budownictwa, która cieszy się dużym zainteresowaniem osób uczestniczących
każdego dnia w różnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach, konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne składa się z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokości 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usług.
Wystawa znajduje się pod stałą opieką pracowników Ośrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykładają na bieżąco prospekty firmowe i udzielają, w miarę
potrzeb, szerszych informacji.
Miesięczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zł + podatek VAT 22%.
Aktualnie na ekspozycję między innymi składają się materiały i elementy firmy:
- Wytwórnia Materiałów Budowlanych T. MUCHA
Batorowo, ul. St. Batorego 126
62-080 Tarnowo Podgórne

Wystąpienie CUTOB PZITB Poznań Sp. z o.o.
do Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie wykazu polskich norm
Poznań, 28.05.2015 r.
L.dz. 54/2015
Minister Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Dotyczy: wykazu Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W wykazie Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w dziale ochrona przeciwpożarowa budynków, w trybach § 208 oraz
§ 208a, przywołana jest norma PN-B-02867:1990 „Metoda badania stopnia
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rozprzestrzeniania ognia przez ściany” (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych
przy działaniu ognia od strony elewacji).
Polski Komitet Normalizacyjny wycofał wyżej wymienioną normę
PN-B-02867:1990, znajdującą się w wykazie Polskich Norm w Rozporządzeniu,
i zastąpił ją normą PN-B-02867:2013-06 (data publikacji 2013-06-12).
Na podstawie Art. 5.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.): „obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania,
projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno –
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (...)”.
W związku z powyższym projektowanie i wykonanie obiektu w oparciu o wycofaną
normę PN-B-02867:1990 może budzić wątpliwości co do zgodności z zasadami wiedzy
technicznej. Aktualizacja norm wynika przecież z rozwoju wiedzy technicznej.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, tzn.
zgodnie z aktualnymi normami, zatem w tym przypadku zgodnie z normą
PN-B-02867:2013-06. Projektowanie zgodnie z normą PN-B-02867:1990, która została
wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny może powodować wątpliwości
w związku z nadrzędnością Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane nad
przepisami techniczno-budowlanymi wydanymi jako rozporządzenie.
Takim problemem jest na przykład interpretacja pojęcia „spalania” po czasie
badania, które było określone w normie z 1990 roku w punkcie 1.3.2 oraz 1.3.4 natomiast
w normie z 2013 roku zostało zdefiniowane w punkcie 3, co ma istotny wpływ na
projektowanie ścian zewnętrznych zawierających materiały palne.
Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie powyższych wątpliwości oraz
podanie informacji, czy i kiedy planowana jest aktualizacja wykazu norm przywołanych
w przepisach techniczno-budowlanych.
Prezes CUTOB PZITB Poznań Sp. z o.o.
Mgr inż. Zbigniew Augustyniak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa
Warszawa 30.07.2015 r.
DB.IV.6120.36.2015.ZL.1
NK 205870/15
Pan Zbigniew Augustyniak
Prezes CUTOB PZITB
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 maja 2015 r., w którym wskazano na
rozbieżności w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
dziękując za przedstawione informacje, wyjaśniam, że obecnie analizowane jest podjęcie
działań związanych z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia.
Zastępca Dyrektora kierujący Departamentem Budownictwa
Joanna Demediuk
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PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA
Ze strony internetowej
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/
XVII Warsztaty nadzoru inwestycyjnego w Wałczu
W Wałczu w dn. 9-11. września br. z udziałem Zastępcy Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Pawła Ziemskiego odbyły się XVII Warsztaty nadzoru
inwestycyjnego oraz XIII Konferencja Naukowa pt. „Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych – Energooszczędność”.
W otwarciu spotkania uczestniczyli także Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz
oraz Wicestarosta Jolanta Wegner.

Wręczenie honorowej odznaki „Za zasługi dla Nadzoru Budowlanego”
Zbigniewowi Augustyniakowi (zdj. Dariusz Dymarczyk)
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Zastępca GINB Paweł Ziemski w trakcie wystąpienia przed uczestnikami Warsztatów
(zdj. Dariusz Dymarczyk)

Zastępca GINB Paweł Ziemski wystąpił w pierwszej sesji Warsztatów,
prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Zygmunta Meyera, z omówieniem zmian prawa
budowlanego w procesie inwestycyjnym. Zastępca GINB wręczył także honorową
odznakę „Za zasługi dla Nadzoru Budowlanego” prezesowi CUTOB PZITB Poznań
Zbigniewowi Augustyniakowi, wieloletniemu organizatorowi Warsztatów.

Informator Budowlany 2015

35

ARTYKUŁY PROBLEMOWE
Nowe wymagania cieplne dotyczące
przegród przezroczystych, zmiana wskaźników „U”
a nowe przepisy Unii Europejskiej
– wybrane zagadnienia
abstrakt
Przedstawiono w materiale wybrane elementy analiz w zakresie obowiązujących
i planowanych zmian dotyczących uwarunkowań techniczno-prawnych w odniesieniu do
projektowania i eksploatacji budynków oraz stosowania powierzchni przeszkleń
zewnętrznych. Zmiany przepisów warunków techniczno-projektowych na tle
obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej są wdrażane w Polsce dość konsekwentnie.
Jednak rynek producentów nie zawsze proponuje wyroby o wysokich walorach
izolacyjności termicznej w oczekiwanych przez nabywców- inwestorów cenach
w obecnym rachunku kalkulacji ekonomicznej inwestycji. Te dysproporcje powodują,
iż niektórzy inwestorzy akceptują w rozwiązaniach projektowych udział powierzchni
przeszklonych w elewacjach budynków tylko w wielkościach zbliżonych do tych
minimalnych, wynikających z koniecznych proporcji naświetlenia pomieszczeń światłem
dziennym a propozycje zmian architektonicznych redukowane bywają w fazie analiz
i koncepcji do zmniejszania tych płaszczyzn. Kierunki rozwoju i stosowania przeszkleń
w budownictwie w nadchodzących kilkunastu latach jednak sugerują wzrost powierzchni
przezroczystych w nowych konfiguracjach zintegrowania wyposażenia budynków
w infrastrukturę techniczną, regulująca mikroklimat i straty ciepła w budynkach.
1.

Stolarka budowlane w odniesieniu do jakości energetycznej budynków

Na końcową ocenę energetyczną budynku może mieć wpływ izolacyjność
termiczna oraz przepuszczalność energii słonecznej przegród przezroczystych. Ocenie
energetycznej poddawane są budynki ogrzewane i chłodzone. Wydawałoby się, że sprawa
jest dobrze rozpoznana jeśli chodzi o budynki ogrzewane, trudno jednoznacznie wskazać
optymalne rozwiązanie dla budynków chłodzonych. Otwory okienne i drzwiowe są
przyczyną utraty ciągłości lepiej izolowanej przegrody, np. ściany czy dachu, a także
źródłem mostków cieplnych na połączeniu przegrody ze stolarką budowlaną. Z tego
powodu uzyskanie oczekiwanej izolacyjności termicznej przegród może wymagać
zastosowania zwiększonej izolacji termicznej kompensującej negatywny wpływ mostków
termicznych. O jakości energetycznej budynku decyduje wartość nieodnawialnej energii
pierwotnej EP, którą wyznacza się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu.
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Aktualne wymagania stawiane stolarce budowlanej

Dotychczasowe obowiązujące do 2013 r wymagania ogólne dotyczące stolarki
budowlanej zostały określone w art. 5.1. ustawy Prawo budowlane [2]: „Obiekt
budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących min.
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.”
Tabela 2. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla zestawu szybowego

Tabela 3. Wartości współczynników korekcyjnych
ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne

*) W rozporządzeniu [3] podano również warunki ogólne dotyczące współczynnika
przenikania ciepła U – dla okien i drzwi balkonowych U nie powinno być większe niż 1,7 lub
1,8 – w zależności od strefy klimatycznej w jakiej jest budynek.

3.

Wymagania szczegółowe dotyczące przegród przezroczystych

Podstawowe wymagania stawiane przegrodom przezroczystym zawarte są w § 57
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie [3]:
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1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie
dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem
warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny
pracy.
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane
ze względu na przeznaczenie – co najmniej 1:12”.
Zgodnie z rozporządzeniem okna powinny także spełniać warunek minimalnej
izolacyjności termicznej oraz właściwej powierzchni przezroczystej.
Powierzchnia okien
W załączniku do rozporządzenia określone są również inne wymagania związane
z oszczędnością energii, w tym wielkości powierzchni okien.
A mianowicie w budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0, wyrażone w m2,
okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła U
nie mniejszym niż 1,5 W/(m2·K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie
może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru:
A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw
gdzie:
Az – jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych
(w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian
zewnętrznych,
Aw – jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjęciu Az.*)
W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien
oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła Uk nie
mniejszym niż 1,5 W/(m2·K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może
być większe niż wartość A0max obliczona według wskazanego wyżej wzoru, jeśli nie jest
to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem
dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.
W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych
w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:
- w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) – 15%,
- w budynku wielokondygnacyjnym – 30%.
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Wpływ stolarki na ocenę energetyczną budynku ogrzewanego

Dla przykładowo przyjętego rozwiązania projektowego wartość graniczną dla
stolarki Uw = 1,8 [W/m2K] budynek spełnia wymagania Prawa budowlanego pod
względem EP i wartości granicznych UMAX. Warto zastosować stolarkę okienną
o współczynniku Uw = 1,3-1,2 [W/m2K] pod warunkiem zastosowania szyby o gG = 0,67
(układ dwuszybowy). Koszt stolarki jest niewiele większy od stolarki spełniającej
minimalne wymagania prawne a wartość EP jest mniejsza o około 10%.
Stolarka o Uw = 1,0 z trzyszybowym przeszkleniem o gG = 0,5 ma niewielki wpływ
na poprawę EP.
Dla budynków ogrzewanych nie jest wskazane stosowanie układów trzyszybowych,
które mają niekorzystny wpływ na zyski ciepła od promieniowania słonecznego.
W celu uniknięcia przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim, należy rozważyć
zastosowanie osłon przeciwsłonecznych działających okresowo.
Zimą umożliwia to pozyskiwanie energii słonecznej, a latem chroni pomieszczenia
przed przegrzewaniem.
Polecanym rozwiązaniem są zewnętrze osłony czasowe, np. refleksole lub żaluzje.
Charakteryzują się większą skutecznością od rozwiązań wewnętrznych.
Stosowanie stolarki niskoenergetycznej (współczynnik Uw<0,9 [W/m2K]) oraz
stolarki pasywnej (współczynnik Uw<0,8 [W/m2K]) wymaga wykonania analizy
opłacalności. Zastosowanie tych wyrobów przy aktualnych cenach może okazać się
nieuzasadnione ekonomicznie.
Większe korzyści z zastosowania stolarki energooszczędnej (współczynnik Uw<1,0
[W/m2K]) lub pasywnej (współczynnik Uw<0,8 [W/m2K]) można uzyskać w budynkach
z chłodzeniem.
5.

Wdrażane nowe przepisy dotyczące wymagań termoizolacyjności przegród
przeszklonych w elewacjach budynków

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym
przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie
polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje
przedstawiają poniższe rozważania.
W lipcu tego roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (WT 2013) .
Zmiany w tym akcie prawnym dotyczą przede wszystkim działu X „Oszczędność
energii i izolacyjność cieplna” rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2002) [2],
zmienionego następnie rozporządzeniem z 2008 r. (WT 2008) [3]. Nowe przepisy
obowiązują od stycznia 2014 r.
Wymagania minimalne
Główna zmiana dotyczy projektowanego zużycia energii. Według obowiązującego
do końca tego roku zapisu rozporządzenia WT 2008 [3]:
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„Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody
użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia
wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła,
chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie” (§ 328.1).
W znowelizowanym rozporządzeniu WT 2013 zamiast zapisu o racjonalnie niskim
poziomie ciepła, chłodu i energii elektrycznej pojawia się wymóg spełnienia wymagań
minimalnych. To istotna modyfikacja w podejściu do projektowania budynków.
Zmiany wymagań dotyczą wartości granicznych energii pierwotnej – EP (EPWT
2013≥EP). Jednocześnie muszą zostać spełnione warunki szczegółowe dotyczące
wartości granicznych Umaks. w odniesieniu do wszystkich rodzajów przegród, izolacji
termicznej instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz sprawności urządzeń odzysku
ciepła. Ze względu na złożoność funkcji pełnionych przez stolarkę budowlaną
rozbudowano wymagania graniczne stawiane tego typu przegrodom.
Należy zaznaczyć, że obniżenie dopuszczalnych wartości EP nie jest od 2014 r. tak
samo radykalne w odniesieniu do wszystkich budynków. W wypadku budynków
mieszkalnych o zwartej zabudowie wymogi obowiązujące od 2014 r. będą nawet
łagodniejsze o 22% od aktualnie obowiązujących (zaostrzane będą stopniowo – w 2017 r.
i 2021 r.), natomiast w odniesieniu do budynków zamieszkania zbiorowego, opieki
zdrowotnej, gastronomicznych już od 2014 r. nastąpiło zdecydowane zmniejszenie
dopuszczalnego zużycia .
W znowelizowanym rozporządzeniu WT 2013 wprowadzono nowe, obniżone
dopuszczalne wartości graniczne Umaks. przegród przezroczystych. Przedstawiono też
prognozowane zmiany na najbliższych 7 lat. Eksperci uważają: „Wydaje się, że jest to
krok, który umożliwi uporządkowanie rynku inwestycji. Jest to także dobry sygnał dla
producentów – umożliwi im przygotowanie produkcji materiałów dostosowanych do
zmieniających się wymagań prawnych.”
Nowe wymagania dotyczące wartości Umaks. przegród przezroczystych oraz
porównano je z wcześniej obowiązującymi. Z danych tych wynika, że już od 2014 r.
każde zaprojektowane okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddanym przebudowie
musi spełnić nowe wymagania.
Ustawodawca nie przewidział niestety dużych trudności technicznych przy
projektowaniu przegród o małej powierzchni zgodnie z nowymi wymogami, a czasami
nawet niemożności spełnienia nowych wymogów. Ponadto nie zaplanowano żadnych ulg
dla budynków poddanych nadzorowi konserwatorskiemu. Należy przypuszczać, że
skutkiem tego będzie wzrost próśb o zgodę ministerstwa na odstępstwo.
6.

Współczynnik
słonecznego

przepuszczalności

energii

całkowitej

promieniowania

Według nowych wymagań dopuszczalną wartość współczynnika przepuszczalności
energii całkowitej promieniowania słonecznego obniżono z 0,5 do 0,35. Wartość tę
wyznacza się według wzoru:
g = fC · gn
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gdzie:
fC – współczynnik redukcji promieniowania słonecznego ze względu na zastosowanie
urządzenia przeciwsłonecznego,
gn – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego
dla typu oszklenia.
Wymagań tych nie stosuje się do przegród przezroczystych pionowych oraz
powierzchni nachylonych więcej niż 60° do poziomu, skierowanych na północ, północny
zachód, północny wschód oraz przegród nachylonych pod kątem 45° skierowanych na
północ.
W załączniku „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane
z oszczędnością energii” zamieszczono podpowiedzi, jak przyjmować wartości gn (tabela
2.1.5). Jednak jak się okazuje z analiz specjalistycznych budzą one jednak pewne
zastrzeżenia, bowiem wprawdzie autorzy WT 2013 zastrzegają sobie, że współczynnik gn
należy określać zgodnie z danymi producenta, jednak jeśli takich danych brakuje,
zalecane wartości można wyznaczyć zgodnie z tabelą 2.1.5. Ustawodawca zaleca np.
przyjąć wartość gn = 0,67 w wypadku zestawu szybowego podwójnie szklonego
z powłoką selektywną. Czy jest to możliwe technicznie?
Producenci stale pracują nad nowymi powłokami i już dziś są w stanie wykonać
taką szybę, jest ona jednak dużo droższa od standardowo sprzedawanej szyby o wartości
gn = 0,55–0,6, ponadto szyby z gn = 0,67–0,7 charakteryzują się nieznacznie gorszą
wartością współczynnika przenikania ciepła szyby – Ug = 1,2–1,3 W/(m²·K). Na rynku
polskim obecnie nie sprzedaje się takich wyrobów, a w Europie sprzedaż wynosi
niespełna 1% całkowitej produkcji.
7.

Energooszczędne rozwiązania stolarki okiennej

Na energooszczędność okna wpływają właściwości jego elementów, czyli szyby
i profili, a także wielkość okna i zastosowane w nim podziały – im większe okno, tym
niższa wartość współczynnika przenikania ciepła Uw [W/(m²·K)], im mniejsza liczba
podziałów w oknie (a tym samym większy udział szyby w całej jego powierzchni), tym
niższa wartość współczynnika Uw.
Energooszczędność szyb uzyskuje się dzięki:
• zastosowaniu szyb zespolonych – standardem rynkowym są obecnie zestawy
dwuszybowe (jednokomorowe) o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1
W/(m²·K);
• dodaniu dodatkowej (trzeciej) szyby oraz nanoszeniu na tafle szkła specjalnych
powłok oraz wypełnieniu przestrzeni między nimi gazem szlachetnym; w ten sposób
uzyskuje się wartość współczynnika przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m²·K);
• zastosowaniu powłok niskoemisyjnych – dzięki temu następuje zmniejszenie wartości
współczynnika przenikania ciepła Ug;
• zastosowaniu gazu szlachetnego zamiast powietrza, co wpływa na zmniejszenie
wartości współczynnika przenikania ciepła o ok. 0,3 W/(m²·K); zastosowanie gazów
cięższych od argonu (kryptonu i ksenonu) jest bardziej korzystne, jednak również
bardziej kosztowne;
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zastosowaniu szkła absorpcyjnego (barwionego w masie – o odcieniu brązowym,
grafitowym, niebieskim, zielonym): zmniejsza ono nagrzewanie pomieszczeń przez
absorpcję (pochłanianie) promieniowania cieplnego, które jest następnie emitowane
na obie strony szyby w postaci ciepła; montowane jest w zestawach szybowych od
zewnątrz; powoduje lekkie zacienienie wnętrza i działa jak kolorowy filtr (może
powodować zmiany postrzegania barw), a także podnosi walory estetyczne elewacji;
zastosowaniu szkła refleksyjnego (powstaje jak niskoemisyjne w wyniku naniesienia
na szkło powłoki z metali lub ich tlenków); dzięki obecności powłoki szkło odbija
większość energii słonecznej – początkowo powłoki refleksyjne odbijają znaczną
część promieni widzialnych; współczesne rozwiązania mają różną refleksyjność
w zakresie promieni widzialnych (światła) – od bardzo wysokiej do neutralnej (10%),
zapewniającej dużą przepuszczalność światła;
zastosowaniu szkła dwufunkcyjnego (powłoki dwufunkcyjne uszlachetniają szkło
oraz łączą zalety powłok niskoemisyjnych i refleksyjnych); szkło dwufunkcyjne
dobrze sprawdza się latem i zimą, ponieważ pozwala na kontrolę przepływu energii
słonecznej latem i redukcję strat ciepła zimą; dzięki temu zmniejszone jest
wykorzystanie sztucznego oświetlenia ze względu na maksymalny udział światła
naturalnego, a w efekcie znacznie obniżone zużycie energii w budynku;
zastosowaniu ramki dystansowej – ramka łączy pojedyncze tafle szyb; ponadto
aluminium zastępowane jest stalą szlachetną i tworzywem sztucznym, co znacznie
obniża wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ.
Regulacje europejskie a poprawa efektywności energetycznej w budownictwie

Polityka europejska ukierunkowana jest na działania na rzecz ochrony klimatu m.in.
przez zwiększanie efektywności energetycznej w budownictwie. W związku z tym
w maju 2010 r. wprowadzono nowelizację dyrektywy 2002/91/WE – 2010/31/UE.
Zarówno przyjęta w 2010 r. nowa dyrektywa , jak i jej poprzedniczka zawierają wymóg
określania charakterystyki energetycznej budynków.
Przyczyną znowelizowania dyrektywy były obserwowane istotne zmiany na rynku
energii, dotyczące kurczących się zasobów paliw oraz uzależnienia członków UE od
zewnętrznych dostawców energii.
Dodatkowo
czynnikiem
zachęcającym
do
wznoszenia
budynków
energooszczędnych jest wzrost cen energii, który w Polsce w kontekście przydziałów
emisyjnych nabiera szczególnego znaczenia. Trzeba tu także wymienić zmiany
klimatyczne, których wymowa ostatnio nieco jednak osłabła.
W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 2009 r. zawarto
zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych, w czym działania zmierzające do poprawy efektywności
energetycznej w sektorze budowlanym będą miały istotne znaczenie. Zgodnie
z dyrektywą 2010/31/UE od stycznia 2019 r. budynki użyteczności publicznej będą
musiały być projektowane i wykonywane jako zeroenergetyczne, wszystkie zaś nowo
wznoszone budynki – od stycznia 2021 r.
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W dyrektywie zamieszczono definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii,
zgodnie z którą jest to obiekt o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Niemal
zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim
stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu
budynku.
Kraje członkowskie UE mają opracować własne definicje budynków o niemal
zerowym zużyciu energii, odzwierciedlające ich krajowe, regionalne lub lokalne warunki
klimatyczne. Jakość energetyczna powinna obejmować liczbowy wskaźnik zużycia
energii pierwotnej wyrażony w kWh/(m2·rok).
Tak wysokie wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej przyszłych
budynków budzą wątpliwości wielu ekspertów. Najczęściej wiążą się one ze
zwiększonymi kosztami budowy budynków zeroenergetycznych oraz ich opłacalnością.
Społeczeństwo naszego kraju nie zawsze może pozwolić sobie na znacznie wyższe
koszty wznoszenia nowych budynków. Zdaniem zwolenników budowy domów
o pasywnej charakterystyce energetycznej koszty ich wznoszenia są wyższe o kilka
procent (3–7%). Doświadczenia z realizacji budynków pasywnych nie potwierdzają
jednak tego – dziś koszty takiej budowy są wyższe o ponad 30%.
Przy wdrażaniu idei budynków zeroenergetycznych należy się liczyć z tym, że ze
względu na konieczność stosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła
energii będą to inwestycje znacznie droższe. Nie zrekompensuje tego przewidywane
przez polityków stopniowe, ze względu na rozwój, obniżanie cen poszczególnych
elementów budynku mających wpływ na jakość energetyczną.
Ze względu na bardzo duży udział energii potrzebnej do produkcji materiałów
termoizolacyjnych zdaniem autora nie nastąpi obniżenie kosztów ocieplenia, lecz jego
wzrost.
9.

Podsumowanie

Na końcową ocenę energetyczną budynku może mieć wpływ izolacyjność
termiczna oraz przepuszczalność energii słonecznej przegród przezroczystych. Ocenie
energetycznej poddawane są budynki ogrzewane i chłodzone. Wydawałoby się, że sprawa
jest dobrze rozpoznana jeśli chodzi o budynki ogrzewane, trudno jednoznacznie wskazać
optymalne rozwiązanie dla budynków chłodzonych.
architekt, inż. budownictwa Roman Pilch
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Wytyczne wykonawstwa dla wybranych typów ogrodzeń
1.

Ogrodzenie metalowe z siatki

Ogrodzenia metalowe z siatki to najtańszy typ spośród wszystkich możliwych.
Składa się ze zwykłej siatki ogrodzeniowej połączonej z pionowymi słupkami. Nie jest to
efektowe rozwiązanie, jednak spełnia swoje funkcje zarówno jako ogrodzenie
tymczasowe jak i ogrodzenie stałe. Ważne jest by dobrać jednak odpowiednią wielkość
oczek siatki oraz średnicę drutu, która nie powinna być mniejsza niż 3 mm. W tego typu
ogrodzeniach słupki rozmieszczane są co 2-3 m i mogą zostać osadzone:
• bezpośrednio w ziemi- bardzo często stosowane w przypadku ogrodzeń
tymczasowych, ponieważ montaż bezpośrednio w ziemi może spowodować, że
konstrukcja ulegnie szybko korozji,
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•

na podmurówce- trwałe rozwiązanie, które zapewnia stabilność całej konstrukcji
ogrodzenia, jednak wiążące się koniecznością budowy podmurówki, co znacząco
wpływa na koszty ogrodzenia,
• wbetonowanie- rozwiązanie będące kompromisem pomiędzy dwoma pierwszymi
możliwościami, ponieważ zapewnia lepszą trwałość niż bezpośrednie osadzenie
w ziemi i związanie jest z niższymi kosztami niż przy osadzeniu w podmurówce.
W przypadku osadzania bezpośrednio w ziemi lub zabetonowywania słupków
należy wykopać dołki o głębokości 50 cm i szerokości 30 cm, a w przypadku
wykonywania podmurówki należy wykopać dół pod fundamenty o głębokości 50 cm
i szerokości 30 cm.
Siatkę ogrodzeniową przymocowywuje się po kolei, pojedynczo do każdego słupka
lub rozwija całą rolkę i przymocowywuje najpierw do słupka początkowego i narożnego,
a dopiero później do pośrednich.

Ogrodzenie z siatki [http://www.plast-met.pl]

2.

Ogrodzenie metalowe panelowe

Ogrodzenia metalowe panelowe estetyczniejszy i bardziej wytrzymały niż
ogrodzenie z siatki, rodzaj ogrodzenia metalowego. Konstrukcja tego typu polega na
osadzeniu w ramie specjalnych paneli, których wypełnieniem może być zarówno zwykła
siatka ogrodzeniowa jaki i mocniejsze stalowe przęsła. Ogrodzenia panelowe mogą
zostać wzbogacone o elementy dekoracyjne w postaci ozdobnych wzorów, a jednocześnie
jest to rozwiązanie bardzo proste i lekkie w montażu. W miejscach gdzie osadzone są
słupki w przypadku osadzania bezpośrednio w ziemi lub zabetonowywania wykonuje się

Informator Budowlany 2015

45

fundamenty punktowe o głębokości 50 cm i szerokości 30 cm, a w przypadku
wykonywania podmurówki ławy fundamenty o głębokości 50 cm i szerokości 30 cm.
Rozstaw słupków uwarunkowany jest szerokością paneli ogrodzeniowych, które
mocowane są do słupków za pomocą obejm. Przy montażu wykorzystuje się trzy rodzaje obejm:
• startowe- stosowane do łączenia jednego panelu np. przy słupku początkowym przy bramie
• pośrednie- stosowane do łączenia dwóch paneli usytuowanych względem siebie
w linii prostej
• narożne- stosowane do łączenia dwóch paneli w narożnikach ogrodzenia
3.

Ogrodzenie metalowe kute

Ogrodzenia metalowe kute należą do najdroższej i najbardziej eleganckiej grupy
spośród ogrodzeń metalowych. W tego typu rozwiązaniach stosowanym najczęściej
materiałem jest stal. Ogrodzenia metalowe kute charakteryzują się dużą stabilnością,
wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wyobraźnia oraz możliwości
kowala stanowią jedyne ograniczenie pod względem kształtów i wzorów ogrodzenia.
Z powodu znacznego ciężaru konstrukcji, ogrodzenia kute są dość trudne w montażu oraz
wymagają przeważnie wykonania podmurówki, która powinna zostać posadowiona na
solidnym fundamencie. Wymagane prace związane z wykonaniem fundamentów oraz
cokołu zwiększają dodatkowo koszty tego typu ogrodzenia.
Przy tego tupu konstrukcji nie stosuje się słupków z profili, a wykonuje się
zazwyczaj ozdobne słupki betonowe lub z cegły klinkierowej, które będą w stanie
przenieść znaczne ciężary na fundamenty znajdujący się pod nimi.
4.

Ogrodzenie drewniane sztachetowe

Konstrukcja drewnianych ogrodzeń sztachetowych składa się z przęseł
zbudowanych z pionowo przymocowanych desek, które montuje się do drewnianych
bądź metalowych słupków. Słupki mogą być wbetonowane lub wkopane w podłoże.
W tego typu konstrukcjach najczęściej wykorzystuje się deski o grubości 2,5-4,0 cm
i szerokości 5-15 cm. Takie rozmiary pozwalają na zapewnienie odpowiedniej
wytrzymałości materiału na obciążenia oraz na to, że ogrodzenie będzie trwałe. Sztachety
mocowane są do przęseł za pomocą ocynkowanych śrub lub wkrętów. Przęsła najczęściej
zbudowane są z poziomych elementów, czyli rygli. Mają one za zadanie przenosić
obciążenie na słupy i dlatego ich przekrój zależny jest od wielkości obciążeń działających
na ogrodzenie oraz rozpiętości przęsła. W typowym przęśle o długości 2,5 m zwykle
stosuje się rygle o wymiarach 5x10 cm. Słupy mogą być ceglane, betonowe lub
kamienne, natomiast jeśli są one drewniane to mają zazwyczaj przekrój od 7x7 cm do
10x10 cm. Drewniane ogrodzenie należy do ogrodzeń lekkich i dlatego wystarczający jest
fundament w postaci stopy fundamentowej, która nie musi być osadzona poniżej poziomu
przemarzania gruntu. Charakterystyczną cechą ogrodzeń sztachetowych jest ich
wysokość, która waha się od 120 do 150 cm i pozwala zaliczyć te ogrodzenia do niskich.

46
5.

Informator Budowlany 2015
Ogrodzenie drewniane z desek poziomych

Ogrodzenia tego typu składają się szerokich poziomych desek o dowolnej długości.
Standardowo przęsło posiada 4-5 poziomych desek, a całe ogrodzenie osiąga wysokość
120-150 cm. Poziome deski mocowane są do słupków, które osadzane są bezpośrednio
w podłożu. Słupy drewniane mają zazwyczaj przekrój od 7x7 cm do 10x10 cm.
Drewniane ogrodzenie należy do ogrodzeń lekkich i dlatego wystarczający jest
fundament punktowy, który nie musi być osadzona poniżej poziomu przemarzania
gruntu. Przeważnie ogrodzenia drewniane z desek poziomych nie posiadają podmurówki.
6.

Ogrodzenie drewniane lamelowe

Ogrodzenie drewniane lamelowe to inaczej płot ekranowy. Jest to idealne
rozwiązanie dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają prywatność, ponieważ jest to
ogrodzenie zaliczane do grupy ogrodzeń pełnych. Konstrukcja takiego ogrodzenia składa
się z ram, które zazwyczaj wkopuje się bezpośrednio w ziemię. Istotne jednak jest by
zostało zastosowane metalowe okucie, które oddzieli drewno od podłoża, co uchroni
drewnianą konstrukcję przed wilgocią. Sąsiednie ramy paneli montowane są za pomocą
odpowiednich kotew mocujących.
7.

Ogrodzenie kamienne

Ogrodzenia kamienne oraz murowane konstruuje się według tych samych zasad,
choć materiał i sposób osadzania może być różny. Bez względu jednak na to z czego mur
powstaje musi opierać się on na solidnym fundamencie, którego głębokość powinna
wynosić od 0,8-1,4 m z zależności od głębokości przemarzania gruntu. Zbrojenie ławy
fundamentowej powinno być wykonane z prętów o średnicy 10-12 mm i strzemion 6 mm
w rozstawie co 25 cm.
Murowanie z kamienia jest rozwiązaniem dużo trudniejszym i bardziej pracochłonnym
niż murowanie z cegły czy pustaka. Mur z kamienia może być budowany jako:
• dziki,
• cyklopowy,
• warstwowy,
• rzędowy.
Bez względu na styl w jakim układany jest kamień, każdy powinien zostać zabezpieczony
by nie uległ osunięciu, poprzez zastosowanie zaprawy. Dodatkowo w murze należy umieścić
zbrojenie z prętów żebrowych o średnicy 6 mm w odległości co 3-4 m.
8.

Ogrodzenie murowane

W przypadku ogrodzenia murowanego z cegieł czy też klinkieru również wymagany jest
prawidłowo wykonany fundament, na którym będzie mogła powstać właściwa konstrukcja
ogrodzenia. Wielkość słupków wynika z wielkości cegieł. Tradycyjnie wykonuje się je
poprzez ułożenie cegieł w taki sposób by stykały się krótszym bokiem (12 cm) i w takiej
sytuacji słupek ma szerokość 25 cm, czyli półtorej cegły. W powstałej między cegłami pustej
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przestrzeni umieszcza się zbrojenie, a następnie wypełnia betonem. Zbrojenie słupków tworzą
zazwyczaj cztery pręty o średnicy 8-12 mm, spięte strzemionami o średnicy 6mm co 20 cm.
Zbrojenie powinno zostać umocowane jeszcze przed zabetonowaniem fundamentów,
następnie zostać obmurowane cegłami, a beton należy układać i zagęszczać warstwowo co 3-4
warstwy cegieł. Wykonanie słupków o konstrukcji pełnej, bez betonowego rdzenia ze
zbrojeniem, jest również możliwe. Takie słupki, które w całości wymurowane z cegły nie
wymagają dodatkowego zbrojenia, ponieważ cegła sama w sobie jest już wystarczająco
mocna i solidna.
Murowane przęsła ogrodzeniowe mogą mieć różny układ cegieł.
Do najpopularniejszych należy:
• wiązanie wozówkowe
• wiązanie krzyżowe
• wiązanie główkowe
• wiązanie flamandzkie
• wiązanie kowadełkowe
• wiązanie śląskie
Zaleca się by w murach ogrodzeniowych stosować zbrojenie pionowe w odstępie co
200 cm, oraz w poziomie kolejno do 40, 80 i 150 cm. Dzięki takiemu zabiegowi
ogrodzenie będzie znacznie bardziej usztywnione i będzie mogło przenieść znacznie
większe obciążenia.
Grubość spoiny w przypadku typowych cegieł wynosi przeważnie 12mm, ale jest to
wielkość, która może być w miarę możliwości dowolne ustalana, choć zaleca się
stosować plastikowe profile dystansowe, które zapewnią, że spoina będzie wszędzie
jednakowej grubości.
Końcowym etapem budowy ogrodzenia jest montaż czap ceramicznych lub
dachówek, które chronią poziome części ogrodzenia przed niekorzystnym działanie wody
opadowej. Elementy te powinny wystawać poza obrys słupka czy muru.

Ogrodzenie betonowe [http://www.spec-bet.pl]
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Ogrodzenie betonowe z prefabrykowanych elementów

Ogrodzenia betonowe z prefabrykowanych elementów powstają z gotowych
betonowych paneli. Mogą być to panele o konstrukcji pełnej bądź ażurowej. Ich typowa
szerokość to 200 cm, a wysokość waha się od 50 do 120 cm. Każde przęsło wsuwa się
w specjalne wyżłobienie słupa, a miejsce połączenia zalewa się zaprawą cementową.
inż. Renata Drapik, inż. Marta Dudek, dr inż. Barbara Ksit
Literatura:
1. R.Drapik,M.Dudek-praca magisterska IKBPP2015; promotor dr inż. B.Ksit
2. materiały dostępne na stronach internetowych

Analiza budownictwa Amfibijnego
Wśród budownictwa umiejscowionego koło akwenów wodnych rozróżnia się dwa
typy budynków pływających. Pierwsza grupa to takie, które wzniesione są na danej
wysokości nad poziomem terenu, a jedynie poziom wody może ulegać zmianie podczas
kolejnych pór roku i narastających opadów atmosferycznych. Drugi rodzaj konstrukcji
utrzymuje się na wodzie tylko w okresie, gdy stan wody jest wysoki, natomiast na stałe
posadowiony jest na gruncie. Reasumując, poziom budynku w stosunku do poziomu
terenu ulega zmianie.

Fot.1. Kopenhaga, Dania – dom na wodzie. [Źródło: 1]
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Przy projektowaniu nowych obiektów budowlanych projekt należy rozpocząć od
zebrania obciążeń zewnętrznych działających na dany obiekt. Trzeba wziąć pod uwagę
warunki atmosferyczne jakie oddziałują na daną konstrukcję. Ze względu na coraz
większe wykorzystanie dobrych terenów do posadowienia, inwestorzy decydują się na
stawianie obiektów w miejscach mniej dostępnych, bardziej kolizyjnych gdzie warunki
gruntowo wodne są mniej sprzyjające lub możliwość budowania wymaga zapewnienia
bardziej
skomplikowanych
maszyn
geotechnicznych
oraz
zatrudnienia
wykwalifikowanych specjalistów.
Posadowienie budynku na popularnych ławach i stopach fundamentowych
bezpośrednio na gruncie zaczyna być coraz mniej popularne. Szczególną trudność można
zaobserwować na terenach zalewowych lub w okolicy akwenów gdzie woda stale
utrzymuje się na wysokim poziomie. Przykładem może być Holandia, gdzie ponad 60
procent budynków znajduje się w depresji. Przez postawienie Holandii przed takim
trudnym problemem, inżynierowie w kraju od dłuższego czasu starali się wymyślić
sposób na posadowienie swoich domów bezpośrednio na wodzie.
Ciekawym przykładem poradzenia sobie z wysokim poziomem wody mogą być
obiekty stawiane w krajach takich jak Bangladesz, Laos, Tajlandia, Indie. Domy
wzniesione są o parę metrów wyżej niż obecny poziom wody i w miarę podnoszenia się
wody podchodzi ona pod strop podłogi. Są to domy w konstrukcji lekkiej, drewnianej,
bez izolacji cieplnej gdyż klimat nie wymaga tego, przez co sztywność takich obiektów
też nie może się równać sztywności domów z tradycyjnej cegły czy pustaków. Co więcej
estetyka budynku wzniesionego parę metrów nad wodą i przy widocznej konstrukcji pali
zapewne nie jest najbardziej atrakcyjna.
Przed podobnym problemem zostali postawieni mieszkańcy Nowego Orleanu w
2005r. kiedy to niespodziewanie miasto zostało zaatakowane przez huragan Katrina.
Woda z oceanu zaczęła wdzierać się ulicami zalewając przy tym tysiące domów w głąb
miasta. Budynki posadowione bezpośrednio na gruncie nie miały praktycznie szans na to,
aby po tak wielkiej powodzi mogły być odremontowane. Wszystkie obiekty musiały
zostać systematycznie usuwane. Większość domów jednorodzinnych było wzniesionych
w konstrukcji szkieletowej, która jest popularna i szybka w wykonaniu. Po cyklonie
w USA zaczęto zastanawiać się jak można zapobiec kolejnej takiej tragedii. Wówczas
wymyślono, aby nowo powstałe domy zostały nadal w konstrukcji lekkiej drewnianej,
jednak fundamenty miały ulec całkowitej zmianie. W stanie Luizjana budynki
posadowione są na szkielecie stalowym wolno podpartym na murkach betonowych
stawianych na przykład z bloczków betonowych. Od spodu szkieletu przymocowane są
na stałe prostopadłościenne bloki styropianowe poprawiające wypór. Są one
umieszczone w przestrzennej ramie szkieletowej, dzięki czemu nie są one w stanie
wypaść w momencie podniesieni się wody. Szkielet konstrukcji stalowej zakończony
metalowymi obręczami połączony jest z czterema słupami stalowymi w kształcie
okręgu. Słupy te posadowione są w betonowych fundamentach 3,5 m poniżej
poziomu gruntu. Średnica przykładowego słupa to 9 cali – czyli 23 cm. Służą one
jako prowadnice w kierunku pionowym. Połowa wysokości słupa schowana jest poniżej
poziomu gruntu, podczas gdy druga połowa wystaje ponad powierzchnię. Prawo
Archimedesa mówi, że: „na ciało zanurzone w płynie działa pionowa, skierowana ku
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górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Siła jest
przyłożona w środku ciężkości wypartej cieczy”. W momencie podejścia poziomu wody
do góry, budynek zaczyna podnosić się do góry na zasadzie wyporu hydrostatycznego.
Dzięki temu, że budynek jest połączony ramą stalową ze słupami jest w stanie unosić się
równomiernie w górę bez niepożądanego przechyłu w którymś kierunku. Przy
projektowaniu tego typu obiektu ważne jest, aby środek ciężkości budynku znalazł się
w środku jego rozpiętości w obu kierunkach oraz jak najniżej.
Należy pamiętać, że zawsze można zbudować budynek wzorując się na sąsiadach
z Azji, natomiast trzeba rozważyć wówczas fakt, czy postawienie budynku na słupach na
wysokości czterech metrów zapobiegnie zalaniu, gdy poziom wody wzniesie się
wyjątkowo na cztery i pół metra? Czy umocnienie takiej konstrukcji przeciwko działaniu
wiatru nie będzie droższe i bardziej skomplikowane? Nawet jeśli uporamy się ze
stabilnością budynku cały czas możemy mieć obawy co do wytrzymałości takiego
obiektu w warunkach ekstremalnych takich jak huragan, przy niskim poziomie wody
czyli sytuacji najbardziej niekorzystnej.

Fot.2. Luizjana – Konstrukcja budynku unoszącego się na wodzie. [Źródło: 2]

Nie musimy daleko szukać, aby znaleźć przykład budynku na wodzie, którego
wznoszenie zakończone pełnym sukcesem miało miejsce w 2014 roku. Pierwszy tego
typu obiekt został wzniesiony we Wrocławiu przez prywatnego inwestora, który
zapragnął postawić swój dom wzorując się głównie na holenderskim budownictwie. Jest
to obiekt w pełni przystosowany do użytku. Wymiary po obrysie zewnętrznym wynoszą
25 na 8m. Budynek stale unosi się na wodzie i tak jak obiekty z Amsterdamu, Kopenhagi
należało również rozważyć to, że na rzece, zalewie, mogą wystąpić fale spowodowane
mocnym wiatrem, przepływającymi blisko statkami, przez co nasz obiekt narażony jest
na działanie sił poziomych, które mogą spowodować zmniejszenie równowagi
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i stabilności budowli. Fale są przykładem sił, które przy standardowym projektowaniu nie
są brane pod uwagę. Kolejnym ciekawym elementem może być projekt płyty
fundamentowej. Niezmiernie ważne jest, aby była ona wystarczająco sztywna, unosiła się
na rzece jak i również była nie za gruba by nie tonęła. W tym konkretnym projekcie
założono, że dwie ścianki wewnętrze ustawione w kierunku prostopadłym do
dłuższego boku obiektu poprawią sztywność płyty, dzieląc ją na więcej mniejszych
obszarów, dzięki czemu nie będzie ona zbyt gruba i utrzyma się na powierzchni.
Najnowszym pomysłem podzielili się ze światem budownictwa projektanci
z Wielkiej Brytanii, którzy pod koniec 2014 r. ukończyli budowę domu amfibijnego przy
rzece Tamiza w miejscowości Marlow, hrabstwie Buckinghamshire. Jest to obiekt
podobny do rozwiązań wykorzystanych w Stanach Zjednoczonych jednak różni się
wykonaniem płyty fundamentowej i ścian. Budowa tego budynku rozpoczęła się od
posadowienia w gruncie 78 pali stalowych o długości 6,5 m każdy. Następnie
wykonano nieprzepuszczalną płytę żelbetową, do której umocowane zostały
4 elementy zwane dalbami (ang. dolphins).

Fot.3. Dom na wodzie we Wrocławiu [Źródło: 1]

Zwykle są to pale wbite w dno, które wystają ponad powierzchnię wody. Ich
najbardziej znane wykorzystanie jest w portach jako uchwyt umożliwiający cumowanie
statkom. W angielskim budynku zostały one wykonane ze stalowych elementów
przymocowane do płyty śrubami. Kolejnym etapem było wykonanie pustych bloków
żelbetowych połączonych z płytą fundamentową budynku, która znajduje się w poziomie
piwnicy. Kształt ścian został dopasowany do wystających dalb, służących jako
prowadnice w momencie unoszenia się budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę aby
połączenie z dalbami było całkowicie odizolowane od wody gdyż potencjalne dostanie
się tam cieczy i zamarznięcie w okresie zimowym uniemożliwiłoby podniesienie się
obiektu w najbardziej oczekiwanym momencie. Kolejne części nadziemne, czyli stropy,
ściany nośne i działowe zostały wykonane w konstrukcji lekkiej-szkieletowej. Więźba
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dachowa została zaprojektowana jako płatwiowo krokwiowa. Przybliżona masa budynku
jaką otrzymano to 220 ton. Budynek jest niskoenergetyczny, brak otworów
wentylacyjnych i co z tym związane, dużych strat energii. Pierwotny plan zawierał
zastosowanie paneli fotowoltaicznych na elewacji południowej budynku, która jest
w całości przeszklona. Instalacje i pomieszczenie gospodarcze znajduje się w piwnicy
budynku skąd pociągnięta jest instalacja do całego budynku. Rury są elastyczne,
a w domu nie zastosowano gazu tylko energię elektryczną ze względów bezpieczeństwa.
Podczas wznoszenia budynku na etapie wykonania płyty i ścian piwnicy, została
przeprowadzona próba podniesienia budynku na prawach hydrostatyki, zakończona
sukcesem. Jak do tej pory dom nie został postawiony w sytuacji, gdy poziom rzeki
podniesie się powyżej terenu ziemi, jednakże właściciel obiektu jak i projektanci są
przekonani, że obiekt zachowa się jak amfibia i podniesie się wraz ze wzrostem poziomu
wody.
Budownictwo amfibijne jest alternatywnym rozwiązaniem dla budownictwa
lądowego. Przed przystąpieniem do projektowania wymaga ono do konstruktora
rozważenia wielu aspektów jednakże jednym z bardziej uciążliwych jest brak
normalizacji prawnej. Przy takim projektowaniu należy brać pod uwagę, że obiekt nie jest
trwale związany z gruntem, a według ustawy Prawo Budowlane przez budynek należy
rozumieć: „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.
inż. Justyna Paszczak, dr inż. Barbara Ksit
Literatura
[1] Fotografia własna, autorka: Justyna Paszczak
[2] http://www.inspirationgreen.com/floating-homes.html
[3] J.Paszczak –praca magisterska projekt domu amfibijnego IKB PP 2015,promotor dr
inz. B.Ksit
[4] materiały dostępne na stronach inernetowych
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RYNEK CEN
Ceny robót budowlanych w I kwartale 2015 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 stropów mają charakter średnich dla kraju
i opierają się na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiębiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzględniono stawkę robocizny w wysokości 14,72 zł/r-g
Koszty pośrednie Kp (R+S) – 66%
Materiały M – pozycja ta zawiera koszt materiałów i narzut kosztów zakupu materiałów
Sprzęt S – koszt użycia sprzętu łącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
Ściany żelbetowe z betonu, zwykłego B-20
o wysokości do 6,0 m i grubości:
24 cm
30 cm
Ściany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków ceramicznych typu MAX/220 na
zaprawie cem.-wap. M-4, o grubości
19 cm
29 cm
39 cm
Ściany budynków wielokondygnacyjnych
z bloczków YTONG, o grubości:
20 cm
24 cm
30 cm
36,5 cm
Ściany budynków wielokondygnacyjnych systemu
H+H z bloczków odm. TLMA o powierzchni
profilowanej, o grubości:
240 mm
360 mm
Ściany budynków wielokondygnacyjnych
z pustaków keramzytobetonowych murowane na
spoiny poziome i pionowe, o grubości:
24 cm
36,5 cm
Ściany z bloków SILKA E24 ocieplone płytami
styropianowymi o grubości 10 cm, z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej pod tynk, z masy „Atlas Cerplast”

j.m.

R

M+Kz

S

Kp+Z

Cena

m2
m2

65,91
71,19

95,44
111,64

18,64
20,14

71,33
77,09

251,32
280,06

m2
m2
m2

23,55
29,44
36,51

43,96
67,20
101,64

2,46
3,94
5,05

21,92
28,13
35,02

91,89
128,71
178,22

m2
m2
m2
m2

21,49
23,55
26,64
29,73

62,50
71,51
94,37
124,51

1,97
2,46
2,95
3,45

19,76
21,92
24,93
27,96

105,72
119,44
148,89
185,65

m2
m2

13,25
16,78

58,44
90,24

2,13
3,02

12,96
16,69

86,78
126,73

m2
m2

14,72
20,46

75,20
151,51

1,57
2,35

13,72
19,21

105,21
193,53

m2

45,63

122,25

2,71

40,73

211,32

Opracowała inż. Maria Świerczak
na podstawie materiałów ORGBUD-SERWIS Poznań
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleń dla członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w II półroczu 2015 roku
Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg
FIDIC. Problem warunków
kontraktowych FIDIC w praktyce w
procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień
pracodawcy oraz pracowników w
zakresie BHP na placu budowy.

08-10-2015
16:00 - 19:10
Leszno
Zespół Szkół
Rolniczo Budowlanych
im. „Synów Pułku”
ul. 1 Maja nr 1
- aula szkoły.

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Paweł Szymański
2. mgr inż. Włodzimierz
Książkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Podstawy prawne i ekonomiczne
projektowania budynków
energooszczędnych i niemal zero energetycznych.
2. Budownictwo niskoenergochłonne.

15-10-2015
16:00 - 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Maciej Robakiewicz
2. dr inż. Roman Schefke
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg
FIDIC. Problem warunków
kontraktowych FIDIC w praktyce w
procesie budowlanym.
2. Kontrole okresowe obiektów
budowlanych - wymagania wynikające
z przepisów a ich realizacja w
praktyce.

22-10-2015
16:00 - 19:10
Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Paweł Szymański
2. inż. Jerzy Franczyszyn
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg
FIDIC. Problem warunków
kontraktowych FIDIC w praktyce w
procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień
pracodawcy oraz pracowników w
zakresie BHP na placu budowy.

05-11-2015
16:00 - 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Paweł Szymański
2. mgr inż. Włodzimierz
Książkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przepisy BHP związane z obsługą
urządzeń technicznych oraz
transportem wewnątrzzakładowym na
placu budowy.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
bierne konstrukcji budynków
istniejących i nowobudowanych.

12-11-2015
16:00 - 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Włodzimierz
Książkiewicz
2. mgr inż. Tomasz Lewandowski
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg
FIDIC. Problem warunków
kontraktowych FIDIC w praktyce w
procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień
pracodawcy oraz pracowników w
zakresie BHP na placu budowy.

19-11-2015
16:00 - 19:10
Konin
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Paweł Szymański
2. mgr inż. Włodzimierz
Książkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Forum dyskusyjne połączone z
warsztatami.
Umowy cywilnoprawne związane z
procesem inwestycyjnym (problemy,
procedury, sytuacje). Warsztaty –
wykonywani zadań praktycznych
według określonego scenariusza
(wdrażanie zaproponowanych
rozwiązań kompetencyjnych).

03-12-2015
16:00 - 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr Piotr Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

Udział w szkoleniach WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe
i zaświadczenia o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie
2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-PZITB, 61-712 Poznań,
ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853-68-05 w. 333, 304, fax 61 853-60-37,
e-mailbiuro@cutob-poznan.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14, tel. 61 85420-12, 61 854-20-10, fax 61 854-20-11, e-mail: wkp@piib.org.pl.
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2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe,
przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz
usystematyzować posiadane wiadomości. Program kursu przygotowano pod kątem
zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz
preferowanymi przez środowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz
zajęć teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji
ofertowych różnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach
publicznych.
I STOPIEŃ - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 12-14 października 2015 r. oraz 19-21 października 2015 r. (6 dni)
Czas trwania szkolenia: 44 godziny lekcyjne (zajęcia odbywają się przez 6 dni w godz.
od 9:00 do 15:00)
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego
43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy
zostaną poinformowani przed rozpoczęciem szkolenia)
Koszt kursu: 800zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 5 października 2015 r.
Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania I stopień”).
II STOPIEŃ - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 2-5 listopada 2015 r. (4 dni)
Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych (zajęcia odbywają się przez 4 dni w godz.
od 9:00 do 15:00)
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul.
Stablewskiego 43
Koszt kursu: 850zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 26 listopada 2015 r.
Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:
BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania II stopień”).

