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J. Smarż, Samodzielne funkcje techniczne w  bu-
downictwie w ciągu 90 lat nadawania uprawnień 
budowlanych. Samodzielne funkcje w budownic-

-
mujące się uprawnieniami budowlanymi wyda-
nymi na mocy przepisów Prawa budowlanego 
i  aktów wykonawczych. Przepisy w  zakresie 
nadawania uprawnień budowlanych zmieniały 
się w ciągu 90 lat, a ich skutkiem jest występo-

różnych decyzji. 
Słowa kluczowe: prawo budowlane, uprawnie-
nia budowlane, samodzielne funkcje w budow-
nictwie

Independent technical functions in construction 
within 90 years of granting building permits. -
dependent functions in construction can only 
be performed by people with building permits 
issued under the provisions of the Construction 
Law and executive acts. Regulations regarding 
the granting of building rights have changed 
over 90 years, and their effect is the occurrence 
of a very large number of different decisions in 
legal transactions. 
Keywords: construction law, building qualifica-
tions, independent functions in construction

A. Piekarczuk, Projektowanie konstrukcji ze szkła 
budowlanego. Artykuł opisuje stan dokumentów 
normatywnych dotyczących zasad projektowa-
nia konstrukcji ze szkła budowlanego. W arty-
kule przedstawiono przeglądowe informacje 
związane ze stanem prawnym tych dokumen-
tów wraz z komentarzem i uwagami. 
Słowa kluczowe: szkło budowlane, projektowa-
nie konstrukcji ze szkła, KT 325, normy

Designing constructions made of building glass. 
The article describes the status of normative do-
cuments concerning the principles of designing 
construction made of construction glass. The 
article presents overview information related to 
the legal status of these documents along with 
comments and comments. 
Keywords: building glass, design of glass struc-
tures, KT 325, standards

M. Jurewicz, Prawne aspekty zastosowania nano-
materiałów w  budownictwie. Podstawowym ak-
tem prawnym odnoszącym się do wytwarzania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania substan-
cji w  formie nanomateriału jest rozporządze-
nie REACH. Definicja substancji dotyczy także 
nanomateriałów wykorzystywanych w  budow-

-
pejskiej zmieniającego rozporządzenie REACH 
w  celu uwzględnienia nanoform substancji”, 
który w założeniu będzie miał zastosowanie od 
1.01.2020 r., nakłada na producentów, importe-
rów i dalszych użytkowników obowiązek przed-
kładania koniecznych standardowych informacji 
na temat substancji w  formie nanomateriałów 
w dokumentacji technicznej i w raporcie bezpie-
czeństwa chemicznego. 
Słowa kluczowe: nanotechnologia, przemysł 
budowlany, regulacje prawne

Legal aspects of use of nanomaterials in the con-
struction sector. The main legal act related to 
production, marketing and use of substances in 
the form of nanomaterials is the REACH Regula-

tion. The definition of a substance also applies to 
nanomaterials used in the construction sector. 

-
an Commission amending the REACH Regulation 
in order to include nanoforms of substances”, in-
tended to be applicable starting from 1.01.2020, 
imposes an obligation of presentation of mini-
mum standard information about substances in 
the form of nanomaterials in their technical do-
cumentation and in a chemical safety report on 
manufacturers, importers and further users. 
Key words: nanotechnology, construction sec-
tor, legal regulation

K. Orlińska-Dejer, Co warto zrozumieć zanim 
zaczniemy przygodę z  BIM 5D? Diabeł tkwi 

-
stycyjnym rolę QS / menedżera kosztów. Kilka 

na potrzeby przedmiaru i kosztorysu. Czego mo-

i innych uczestników procesu? 
Słowa kluczowe:
zestawienie materiałów, zarządzanie projek-
tem, harmonogram

What is worth understanding before we start the 
adventure with BIM 5D? The devil is in the de-

model, acting in the investment process as the 
QS / cost manager. Some practical tips on how 
to develop a model for a takeoff and cost estima-
te. What can we and even should require from 
ourselves and other participants in the process? 
Keywords:
materials, project management, schedule

L. Bator, Pozacenowe kryteria oceny ofert w  za-
mówieniach publicznych. Opis kryteriów wyboru 
oferty najkorzystniejszej w  zamówieniach pu-
blicznych obok opisu przedmiotu zamówienia 
i warunków udziału w postępowaniu jest jednym 
z najistotniejszych elementów specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. W  artykule doko-
nano analizy przepisów prawa krajowego i unij-
nego oraz orzecznictwa dotyczącego opisywania 
i oceniania pozacenowych kryteriów oceny ofert. 
Zasadniczym celem autorki było wskazanie w ar-

-
wiających w  tym zakresie oraz sformułowanie 
zaleceń dla zamawiających zobligowanych do 
stosowania przepisów ustawy Pzp. 
Słowa kluczowe: kryteria oceny ofert, kryteria 
pozacenowe, oferta najkorzystniejsza 

Non-price criteria for the evaluation of offers in pu-
blic procurement. The description of the criteria 
for selecting the most advantageous tender in 
public procurement, along with the description 
of the subject of the order and the conditions for 
participation in the procedure, is one of the most 
important elements of the specification of essen-
tial terms of the contract. The article analyzes the 
provisions of national and EU law as well as the 
case law concerning describing and assessing 
non-price criteria for the evaluation of offers. The 
main goal of the author was to indicate in the 
article the most common mistakes made by the 
ordering parties in this respect and to formulate 
recommendations for the ordering parties obli-
ged to apply the provisions of the PPL Act. 

Keywords: criteria for offer evaluation, non-price  
criteria, the most advantageous offer

A. Kaliszuk-Wietecka, A. Węglarz, Certyfikacja 
energetyczna budynków. W  artykule przedsta-
wiono istotne informacje dotyczące certyfikacji 
energetycznej budynków w  Polsce. Wskazano 
główne różnice między metodą obliczeniową 

-
terystyki energetycznej. Przedstawiono wyma-

-
getycznej budynków prowadzonym przez Mi-

zawarte w  aktualnie obowiązującej w  Polsce 
-

rystyki energetycznej budynków. 
Słowa kluczowe: 
energetycznej, energia pierwotna, energia koń-
cowa, OZE, emisja CO2

Energy certification of buildings. The article pre-
sents important information about the energy 
certification of buildings in Poland, according 
to the authors. The main differences between 
the calculation method and the wear and tear of 

presents the requirements that must be met by 
people who want to be included in the register 
of persons authorized to draw up energy perfor-
mance certificates for buildings maintained by 
the Ministry competent for construction. The 
environmental aspects included in the current 
methodology for drawing up energy performan-
ce certificates for buildings are also presented. 
Keywords: energy performance certificate, pri-
mary energy, final energy, RES, CO2 emission

D. Cierpiński, Problematyka w ustalaniu pasa eks-
ploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Bu-
dowa szerokopasmowej infrastruktury teleko-

rozwoju gospodarki, zatem wsparcie tego pro-
cesu przez przygotowanie odpowiedniego oto-
czenia legislacyjnego jest istotnym czynnikiem 

-
czenie z 3 do 2 opinii biegłych sądowych stano-
wiłoby znaczne uproszczenie oraz nadałoby tym 
sprawom dynamiki wymaganej przez budowę 
nowoczesnych sieci szerokopasmowych.   
Słowa kluczowe: infrastruktura telekomuni-

Problems in determining the belt of telecommuni-
cations infrastructure operation. The construction 
of broadband telecommunications infrastructure 
is a  necessity for dynamic development of the 
economy, therefore support for this process by 
preparing the right legislative environment is an 
important factor for its acceleration. Turning off 
the dispute over the width of the operating belt 
and limiting forensic expert opinions from 3 to 2 
would be a significant simplification and would 
give these cases the dynamics required by the 
construction of modern broadband networks. 
Keywords: telecommunications infrastructure, 
exploitation belt, transmission easement, the 
right to use real estate 

Nowoczesne budownictwo
Współczesne budownictwo wciąż się rozwija. Projektanci i wykonawcy chętnie wykorzystują nowe technologie stanowiące odpowiedź na potrzeby architek-

omawia zagadnienie projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. Dr Marcin Jurewicz porusza niezwykle ciekawy temat nanomateriałów, a Katarzyna 

czy prawa zamówień publicznych oraz stałych rubryk: przegląd prawny czy angielski w praktyce. Życzymy miłej lektury, zachęcając przy tej okazji do zaprenu-
merowania naszego kwartalnika. 
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Przegląd historyczny regulacji  

prawnych w zakresie nadawania 

uprawnień budowlanych

Historia nadawania uprawnień budow- 

lanych ma już długoletnią tradycję [1].

Pierwszym aktem prawnym regulu-

jącym samodzielne funkcje techniczne 

w  budownictwie było rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia  

16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym 

i  zabudowaniu osiedli1. Akt ten zwany 

na jego fundamentalne znaczenie dla 

-

downictwa. Stworzył on bowiem ramy 

prawne umożliwiające funkcjonowanie 

zawodu inżyniera budownictwa [2]. 

Przepisy tego rozporządzenia poprzez 

wprowadzenie instytucji uprawnień 

budowlanych po raz pierwszy w histo-

rii Polski uregulowały kwestię nada-

wania uprawnień budowlanych, które 

-

siadające odpowiednie przygotowanie 

potwierdzone egzaminem.

Pierwsze polskie prawo budowlane 

z 1928 r. obowiązywało przez okres po-

nad 30 lat do czasu uchwalenia ustawy 

z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo bu-

dowlane2. Zgodnie z jej przepisami oso-

by wykonujące funkcje techniczne pro-

jektanta, kierownika budowy, kierow-

nika robót, majstra budowlanego oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego po-

kwalifikacje w  zakresie wykształcenia 

technicznego i  praktyki, stwierdzone 

przez organ państwowego nadzoru 

budowlanego. Do uzyskania upraw-

nień budowlanych ustawa wymagała 

wykształcenia technicznego, odbycia 

praktyki po uzyskaniu tego wykształce-

nia oraz zdania egzaminu.

Zbyt daleko idące podporządkowa-

scentralizowanego zarządzania ogra-

pełne wdrożenie w  praktyce. Przykła-

dem nierealnej regulacji był podział 
3 -

cjalne”4, przy czym ten drugi rodzaj bu-

downictwa został rozproszony między 

wiele resortów i podporządkowany bli-

sko 30 ministrom sprawującym funkcję 

naczelnych organów państwowego 

nadzoru budowlanego dla budowni-

ctwa specjalnego [3]. Ten podział miał 

istotne znaczenie dla uprawnień bu-

dowlanych, które były odmiennie re-

gulowane w  dziedzinie budownictwa 

powszechnego i  budownictwa spe-

cjalnego. W związku z tym w zakresie 

uprawnień wydano wówczas aż trzy 

różne akty prawne:

 rozporządzenie Przewodniczącego 

Komitetu Budownictwa, Urbanisty-

-

nia 1962 r. w  sprawie kwalifikacji 

fachowych osób wykonujących funk-

cje techniczne w  budownictwie po-

wszechnym5, 

 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzę-

du Gospodarki Wodnej i  Ministrów 

-

nia 1964 r. w  sprawie uprawnień bu-

dowlanych w  budownictwie specjalnym 

z  zakresu gospodarki wodnej, żeglugi 

i rolnictwa6,

 zarządzenie nr 195 Ministra Ko-

munikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. 

w  sprawie uprawnień budowlanych 

w budownictwie specjalnym w zakre-

sie komunikacji7. 

Powyższego podziału nie uznawa-

 

Przypadająca w lutym 2018 r. 90. rocznica uchwalenia pierwszego prawa budowlanego, 

regulującego m.in. sprawy nadawania uprawnień budowlanych, skłania do refleksji na temat 

zmian prawnych, które zajmowały się tym obszarem w ciągu lat.  

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH*

Samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie w ciągu 90 lat nadawania 
uprawnień budowlanych 

1

3

Prawa budowlanego

Prawa budowlanego
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E
lementy wyposażenia wnętrz 

użytkową i podlegają ocenie 

przedmiotowych związa-

nych z konkretnym wyrobem (np. drzwi 

wewnętrzne). Podobnie jest w przypadku 

-

ków i  innych wyrobów, które zazwyczaj 

są ujęte w  tzw. rozwiązaniach systemo-

wych. W takim przypadku szkło w postaci 

szyb traktowane jest jako przezierny ele-

ment wypełnienia konstrukcji ramowej. 

Sama szyba, występująca w  różnej kon-

figuracji (zespolona, klejona, pojedyncza 

hartowana itd.), jest również wyrobem 

wymagań zawartych w  odpowiednich 

dokumentach normatywnych. W  za-

kresie wymagań związanych z wytwo-

rzeniem i oceną tych wyrobów istnieje 

kilkadziesiąt pozycji, jak chociażby te 

przedstawione w publikacji [1]. 

-

towania indywidualnych elementów 

z  wykorzystaniem szkła jako tworzy-

wa. Sprowadza się to do tego, że pro-

jektant proponuje własne rozwiązanie, 

bazując na odpowiednich metodach 

obliczania oraz dysponując parametra-

mi tworzywa, w tym przypadku szkła. 

Obecnie w  krajowych uregulowaniach 

formalnych nie ma jeszcze obowiązu-

jących jednolitych przepisów, które 

-

kres projektowania konstrukcji, jak ma 

to miejsce w przypadku zasad ujętych 

w Eurokodach dla stali czy betonu. 

W publikacjach zagranicznych [2, 3]  

wyszczególniono kilka metod projek-

towania, które stanowią podstawę 

wiedzy w  zakresie obliczeń wytrzy-

znanych metod wymiarowania należą: 

 metoda naprężeń dopuszczalnych 

– klasyczna metoda naprężeń linio-

w  niemieckich poradnikach tech-

nicznych TRLV;

 DELR (Damage Equivalent Load and 

Resistance) – pierwsza metoda eu-

współczynnikach bezpieczeństwa;

 Metoda Siberta – uwzględniająca 

dwukierunkowe zginanie;

 Metoda Shena – uproszczona meto-

-

nadyjskiej normie CAN/CGSB 12.20-

-M89;

 Norma ASRME 1300 – amerykańska 

norma Standard Practice for Deter-

minig Load Resistance of Glass in 

Buildings ASTM E 1300-04, norma, 

która opiera na probabilistycznym 

modelu zniszczenia szkła;

 Norma CAN/CGSB 12.20 – kana-

dyjska norma Structural Design of 

Glass for Buildings CAN/CGSB 12.20-

-M89. 

Zasady projektowania przedsta-

wione wyżej mają obecnie charakter 

przeglądu o  znaczeniu historycznym, 

niemniej jednak postanowienia w nich 

zawarte posłużyły jako naukowe pod-

stawy do sformułowania postanowień 

dokumentów normatywnych.

-

je się szkło borowo-wapniowo-krzemia-

nowe oraz szkło borowo-krzemianowe. 

Z uwagi na sposób wytwarzania stosu-

je się szkło typu Float (niewzmacniane 

termicznie) oraz szkło poddane obróbce 

termicznej, tj. hartowane (ESG), półhar-

towane (TVG) oraz szkła klejone (VSG). 

a) Szkło Float

Jest to podstawowy rodzaj szkła 

otrzymywany w  procesie topienia su-

rowców (piasek kwarcowy, dodatki: wę-

glan sodu i wapnia, topniki: tlenki boru 

i ołowiu oraz stłuczka szklana). Stopio-

na masa szklana jest przeciągana przez 

płynną kąpiel cynową i  poddawana 

dodatkowej obróbce ogniowej. Wyma-

gania dotyczące szkła Float jako szkła 

przeznaczonego do dalszego przetwa-

rzania regulują normy serii PN-EN 572. 

b) Szkło hartowane ESG

Szkło hartowane ESG (Einscheiben-

-Sicherheitsglas) powstaje w  procesie 

nagrzewania szkła Float w temperatu-

rze ok. 700oC, a następnie gwałtownym 

schłodzeniu. W  wyniku tego procesu 

uzyskuje się układ naprężeń, który po-

woduje kilkokrotne podwyższenie jego 

-

towne zmiany temperatury. Szkło ESG 

należy do szkła bezpiecznego, którego 

cechą jest sposób pękania po rozbiciu, 

tj. na drobne, nieostre kawałki. Szkło 

hartowane nie podlega obróbce mecha-

nicznej (cięcie, szlifowanie). Wymaga-

nia dotyczące szkła hartowanego zesta-

wione są w  normach: PN-EN 12150-1,  

PN-EN 1288-3 oraz PN-EN 12600. 

Oprócz hartowania termicznego stoso-

wane jest też hartowanie chemiczne, 

które polega na wymianie jonów metali  

Zastosowanie szkła w budownictwie jest powszechne przy obecnym stanie potrzeb 

architektonicznych. Oprócz typowych zastosowań (np. przeszklenie okien) architekci realizują 

coraz odważniejsze pomysły, projektując zadaszenia, całkowicie przeszklone ściany osłonowe, 

elementy wyposażenia, a nawet elementy nośne w postaci żeber lub płatwi. 

dr inż. Artur Piekarczuk

Projektowanie konstrukcji ze szkła 
budowlanego. Dokumenty normatywne
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Z
godnie z pkt 2 zalecenia Ko-
misji Europejskiej 2011/696/
UE dotyczącego definicji na-
nomateriału2: Nanomateriał 

oznacza naturalny, powstały 

przypadkowo lub wytworzony materiał 

zawierający cząstki w  stanie swobodnym 

lub w formie agregatu bądź aglomeratu, 

w  którym co najmniej 50% lub więcej 

cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości 

cząstek ma jeden lub więcej wymiarów 

w zakresie od 1 nm do 100 nm3. W okreś- 

lonych przypadkach, uzasadnionych 

względami ochrony środowiska, zdrowia, 

bezpieczeństwa lub konkurencyjności, 

zamiast wartości progowej liczbowego 

rozkładu wielkości cząstek wynoszącej 

50% można przyjąć wartość z  zakresu 

1÷50%. Jako odstępstwo od pkt 2: za 

nanomateriały należy uznać fulereny, płat-

ki grafenowe oraz jednościenne nanorurki 

węglowe o co najmniej jednym wymiarze 

poniżej 1 nm

oznacza: drobinę materii o  określonych 

granicach fizycznych (pkt 4 lit. a); ter-

zbiór słabo 

powiązanych cząstek lub agregatów, 

w którym ostateczna wielkość powierzch-

ni zewnętrznej jest zbliżona do sumy 

powierzchni poszczególnych składników 

cząstkę zawierającą silnie powiązane lub 

stopione cząstki

cząstek ma zastosowanie w  celu defi-

niowania nanomateriałów – jako para-

metr adekwatnie charakteryzujący ich 

4

nanotechnologia ma liczne innowa-

cyjne zastosowania, m.in. w  prze-
5. Zgodnie z  ko-

europejskiej strategii dla nanotech-

nologii”6 w przypadku tej technologii 

istotne jest rozpoznawanie i  rozwią-

zywanie problemów bezpieczeństwa 

jej rozwoju. Celem artykułu jest roz-

strzygnięcie problemu, w jakim stop-

niu uregulowania prawne zapewniają 

bezpieczeństwo wykorzystywania in-

nowacyjnych zastosowań nanotech-

nologii w budownictwie.

Nanomateriały w ujęciu przepisów 

prawnych

Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, usta-

nawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i  uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG7

wprowadzania na rynek wyrobów bu-

dowlanych, ustanawia zharmonizowa-

-

kowych wyrobów budowlanych oraz 

stosowania oznakowania CE na tych 

wyrobach (art. 1).

Zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządze-

oznacza każdy wyrób lub zestaw wy-

produkowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiek-

użytkowe obiektów budowlanych w sto-

sunku do podstawowych wymagań do-

tyczących obiektów budowlanych.

-

czeństwa stosowania nanomateriałów 

w budownictwie jest pkt 25 preambu-

ły rozporządzenia nr 305/2011, który 

stanowi, że

kwestię szczególnej potrzeby posiada-

niebezpiecznych w wyrobach budowla-

nych w celu uzupełnienia wykazu tych 

substancji, a przez to zagwarantowania 

 „Nanotechnologia” oznacza projektowanie, tworzenie i użytkowanie materiałów 

mających przynajmniej jeden wymiar w zakresie od 1 nm (10–9 m) do 100 nm (10–7 m). 

Materiały o takiej strukturze można tak zaprojektować, aby odznaczały się pożądanymi 

właściwościami fizycznymi, chemicznymi czy biologicznymi dzięki ograniczonej wielkości 

tworzących je cząstek1.

dr Marcin Jurewicz*

Prawne aspekty zastosowania 
nanomateriałów w budownictwie

1

3

5
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B
rak jasnych wytycznych, 
norm (dostosowanych do 

rodzimego rynku), które 

odpowiadałyby na pytanie: 

aby był on użyteczny na etapie opra-

cowywania zestawień materiałowych, 

przedmiarów czy harmonogramu”, jest 

dla wielu osób problemem. Skutkuje 

to również tym, że istniejące modele 

-

ne (udostępniane) wykonawcom, czyli 

tzw. produkcji2. Niektórzy inwestorzy, 

projektanci i  wykonawcy, którzy zde-

cydowali się na wdrożenie technologii 

własne reguły wewnętrzne zgodnie 

ze swoimi zastrzeżonymi standardami 

i ramami. 

Wciąż nie doceniamy potencjału, 

który drzemie w  pracy z  modelem na 

etapie opracowywania przedmiaru ro-

bót (rys. 1) oraz wagi, a  może raczej 

wpływu przedmiaru na dalsze losy 

projektu. A  przecież przedmiarowanie 

(QTO3) nie jest celem samym w  sobie. 

Jest to funkcja, która poprzedza ważne 

zadania, takie jak szacowanie kosztów, 

planowanie budowy lub proces prze-

targowy (rys. 2). Jak pokazało studium 

przypadku autorstwa McCuena (2008), 

zaangażowanie w  planowanie (4D) 

i szacowanie (5D) zakończyło się sukce-

-

versity of Washington”, którego ukoń-

-

nego pierwotnie czasu na jego realiza-

temu zagadnieniu więcej uwagi, ale też 

i 5D.

Jak przygotować się do pracy 

z modelem BIM 5D4?

 

jest dla Ciebie, Twojej organizacji 

i  Twoich klientów. Zastanów się, 

-

-

cią dla całego procesu inwestycyj-

nego.

 Dowiedz się, czego dokładnie spo-

są jego oczekiwania co do wyceny, 

np. czy wymaga podziału obiek-

tu na piętra/elementy/podrodzaje 

elementów czy też nie interesuje 

go podział na piętra (wyłącznie 

wyszczególnienie elementów). Jaki 

-

ceny: szacunkowa/szczegółowa?  

BIM, choć nadal kojarzy się głównie z projektowaniem, może być wdrażany na różnych etapach 

procesu inwestycyjnego. Nawet jeśli projekt bazowy inwestycji został opracowany w technologii 

2D, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go „zbimować”1.

Katarzyna Orlińska-Dejer*

Co warto zrozumieć, zanim zaczniemy 
przygodę z BIM 5D  

Rys. 1. Rola przedmiaru w procesie realizacji inwestycji (w formule „buduj”) (oprac. 

własne)

1

3 .


