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OD REDAKCJI

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

M. Godlewska, Konsorcjum na rynku zamówień 
publicznych na roboty budowlane – współcze-
sna forma współpracy czy zmowa przetargo-
wa? Niniejsza publikacja porusza kluczowe 

uzgadnianie przez przedsiębiorców zakresu 
prac i ceny w ramach wspólnej oferty składa-
nej jako konsorcjum będzie zakwalifikowane 
przez zamawiającego czy też przez organ 
antymonopolowy jako porozumienie ograni-
czające konkurencję, tj. jako zmowa przetar-
gowa, a  kiedy uznane za dozwoloną formę 
współpracy.
Słowa kluczowe: konsorcjum, zmowa przetar-
gowa, rynek zamówień publicznych, roboty 
budowlane, prawo ochrony konkurencji

A consortium on the public procurement market 
for construction works – a  contemporary form 
of cooperation or a bid-rigging agreement? This 
publication raises a  key issue related to the 
question when agreements between business 
partners on the scope and price of work offe-
red as a  consortium in a  construction tender 
are qualified by a contracting authority or by 
a competition authority as a bid rigging deal, 
or when it is an allowed form of cooperation.
Key words: consortium, bid-rigging deals, pu-
blic procurement market, construction works, 
competition law

Z. Kacprzyk, Polskie normy BIM – norma IFC 

-

modelu diagramu związków encji, czyli można 
-

nych, w której poszczególne encje powiązane 
są ze sobą różnymi relacjami. Te powiązania 
są szczególnie istotne, ponieważ pozwalają 
na bardzo szeroki i elastyczny opis elementów 
wybranego obiektu budowlanego. Norma za-

-

Słowa kluczowe:

Polish norms of BIM – IFC norm The paper dis-

used to exchange building data. The structure 

entity relationships, that is, it can be compared 
to an object-oriented structure of a  database 
where individual entities are associated with 
different relationships. These links are particu-
larly important because they allow for a very 
broad and flexible description of the elements 
of a  selected building. The norm describes 
more than 1700 entities, types and properties.
Key words: -
PRESS language, entity

M. Lidzbarski, Kierownik budowy Celem ni-

robót budowlanych”. Przedstawiono uregulo-
wania dotyczące wyżej wskazanych podmio-

biorąc także pod uwagę inne niż prawo bu-
dowlane uregulowania oraz aspekty praktycz-

-
nika budowy w  zapewnieniu przestrzegania 
przepisów bhp.
Słowa kluczowe: kierownik budowy, kierow-
nik robót, kierownik robót budowlanych, kie-
rownicy branżowi, bhp na budowie, odpowie-

A construction site manager The article aims to 

of construction work” term. The regulations on 
the definitions and the interdependence and 
relationships between them have been shown, 
considering other regulations than building 

role of a construction site manager in ensuring 
health and safety regulations at work has been 
described.
Key words: construction site manager, con-
struction work manager, industry managers, 
construction health and safety, responsibility 
of a construction site manager

K. Orlińska-Dejer, BIM 4D i  5D. Czas to pie-
niądz Pokazano jak krok po kroku przygoto-

-

w modelu. Omówiono automatyzację procesu 
przedmiarowania, opcje wyliczania kosztorysu 
robót w oparciu o dane zgromadzone w mode-
lu. Przedstawiono nowe spojrzenie na zawód 
kosztorysanta oraz jak zmieni się sposób pracy 
Cost Managera dzięki wykorzystaniu technolo-

Słowa kluczowe: -
rys, harmonogram

4D and 5D BIM. Time is money The article shows 
how to step by step prepare a timetable using 
(quantity and quality) data included in the mo-

process of quantities and options of making 
a cost analysis of work basing on the data re-

the profession of a construction estimator and 
explains how the work of a Cost Manager will 

Key words: -
te, timetable

A. Osińska, Służebność przesyłu Celem artykułu 
-

łu wprowadzonej ustawą z dnia 30 maja 2008 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731), któ-
ra obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2008 r. Opisa-

jej ustanowienia, jak również ukazano pro-
blematykę odpowiedniego wynagrodzenia za 

Słowa kluczowe: -

przedsiębiorca, urządzenia przesyłowe, nieru-

Transmission service easement The article focu-
ses on the transmission easement introduced 
by the 30 May 2008 Act on the amendment Act 
of – Civil Code and other Acts (Journal of Laws 
No. 116, item 731), which has been in force 
since 3 August 2008. The purpose of the easi-
ness of transmission to the Polish legal system 
has been given, along with the content and 
methods of its establishment, and the issue of 
appropriate remuneration for establishing the 
easement of transmission.
Key words: transport easement, limited pro-
perty rights, property rights, entrepreneur, 
transmission facilities, real estate

J. Smarż, Charakter prawny zmian Prawa bu-
dowlanego  
obowiązuje już ponad 20 lat. Wielokrotnie 
nowelizowana nadal nie spełnia pokładanych 
w  niej oczekiwań. Oceniana jest negatywnie 
– jako skomplikowana, niejednolita, nieja-
sna oraz trudna do interpretacji i  stosowa-
nia w  praktyce. Pewne nadzieje wiązane są 
z ostatnią zmianą obowiązującą od 1 stycznia 
br. opracowaną w  ramach, tzw. pakietu wi-
cepremiera Mateusza Morawieckiego – ,,100 
zmian dla firm” – zmierzającego do poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Słowa kluczowe: prawo budowlane, pozwole-
nie na budowę, zgłoszenie, usprawnienie pro-
cesu budowlanego

The legal nature of changes in the construction 
law 
force for over 20 years now. Repeatedly amen-

-
gatively assessed as being complicated, incon-
sistent, unclear and difficult to interpret and 
apply in practice. Certain hopes are associated 
with the last change effective from January 1, 
2017, developed under the so-called: Package 
of Deputy Prime Minister Mateusz Morawiec-
ki – “100 changes for companies” – aimed at 
improving the legal environment of entrepre-
neurs.
Key words: construction law, construction per-
mit, declaration, streamlining the construction 
process

ETYKA INŻYNIERSKA
-

powania w danej grupie zawodowej. Jest to zagadnienie bardzo ważne, kształtujące 
zaufania pu-

blicznego
pt.: Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufa-
nia społecznego w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego. 

-

O prawnych aspektach etycznego wykonywania tego zawodu pisała dr hab. Joanna 
Budownictwa i Prawa. Zachęcamy do zapoznania się z jej 

relacją z odbytej konferencji (wkładka str. V).
-

terminologią budownictwa energoefektywnego (słownik).
Zapraszamy do lektury – Redakcja 
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Po co nam są uprawnienia budow-

lane i komu są niezbędne do wykony-

wania swoich obowiązków?

Uprawnienia budowlane, stwier-

dzone decyzją wydaną przez organ 

samorządu zawodowego, niezbędne 

są przy wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

Samodzielne funkcje techniczne 

-

zjawisk technicznych lub samodziel-

nego rozwiązania zagadnień architek-

tonicznych i technicznych oraz technicz-

1) projektowanie, sprawdzanie projek-

tów architektoniczno-budowlanych 

i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budową lub innymi ro-

botami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstruk-

cyjnych elementów budowlanych 

oraz nadzór i  kontrolę techniczną 

wytwarzania tych elementów;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej 

utrzymania obiektów budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w bu- 

odpowiednie wykształcenie techniczne 

i  praktykę zawodową, dostosowane do 

rodzaju, stopnia skomplikowania dzia-

z wykonywaną funkcją.

Warunkiem uzyskania uprawnień 

budowlanych jest zdanie egzaminu ze 

-

nia wiedzy technicznej.

Samodzielne funkcje techniczne 

w  budownictwie mogą również wy-

kwalifikacje zawodowe zostały uznane 

odrębnych.

Uprawnienia budowlane mogą 

kierowania robotami budowlanymi, 

projektowania i  kierowania robotami 

budowlanymi.  W  uprawnieniach bu-

i  ewentualnie specjalizacja technicz-

no-budowlana oraz zakres prac pro-

jektowych lub robót budowlanych ob-

jętych danym uprawnieniem.

Uprawnienia budowlane są udziela-

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) inżynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej,

d) hydrotechnicznej,

e) wyburzeniowej;

instalacyjnej w zakresie sieci, insta-

lacji i urządzeń: 

a) telekomunikacyjnych,

b) cieplnych, wentylacyjnych, ga-

zowych, wodociągowych i  ka-

nalizacyjnych,

c) elektrycznych i  elektroenerge-

tycznych.

Zgodnie z  art. 17 ustawy – Prawo 

budowlane [1] uczestnikami procesu bu-

dowlanego są:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy lub kierownik 

robót

i wszyscy, oprócz inwestora, powin-

Czy osoby z wykształceniem wyłącz-

nie prawniczym mogą ubiegać się 

o uzyskanie uprawnień budowlanych?

Samodzielne funkcje techniczne w bu-

osoby posiadające odpowiednie wykształ-

cenie techniczne i  praktykę zawodową, 

dostosowane do rodzaju, stopnia skompli-

związanych z wykonywaną funkcją. 

Wykaz kierunków studiów wyż-

szych odpowiednich i pokrewnych dla 

 

nr 2 do rozporządzenia [2].

Na przykład:

konstrukcyjno-budowlana (uprawnienia 

w ograniczonym zakresie):

kierunek studiów wyższych odpo-

wiedni – kierunek studiów w zakre-

sie budownictwa

kierunek studiów wyższych pokrew-

ny –  kierunki studiów w zakresie:

mgr inż. Mirosław Giera

Uprawnienia budowlane – pytania  
problemowe i odpowiedzi 
z komentarzem

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest 
zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego 
oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 
technicznej.


