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Wprowadzenie

Oceny bezpieczeństwa obiektów bu-

dowlanych wymagają często znajomo-

ści wytrzymałości materiałów, z których 

są one wykonane. Badania wytrzymało-

ści materiałów są przeprowadzane za 

pomocą metod niszczących lub specjali-

stycznych metod nieniszczących i mało-

niszczących, a także obciążeń próbnych 

elementów konstrukcji. 

Właściwości betonów ocenianych 

w konstrukcjach żelbetowych zależą od 

wielu czynników, takich jak materia-

ły składowe, technologie wykonania, 

transportu, układania w  formach lub 

na budowie, warunków dojrzewania 

itp. Wymaganie znajomości właściwo-

ści betonów są związane z ocenami:

jakości betonów przeznaczonych do 

wbudowania lub betonów wbudo-

wanych, gdy występują wątpliwości 

dotyczące spełnienia określonych 

właściwości (np. projektowych);

diagnostyki konstrukcji na potrze-

by wzmocnień, przebudów i rozbu-

dów obiektów istniejących, w  tym 

obiektów zabytkowych. 

W praktyce do badań nieniszczących 

najczęściej są stosowane metody ultra-

dźwiękowe, sklerometryczne i  radiolo-

giczne. Z  kolei badania małoniszczące 

najczęściej są wykonywane za pomocą 

wyrywania kotew osadzonych w stward-

niałych betonach (metoda pull-out) lub 

umieszczonych w  konstrukcjach przed 

ich zabetonowaniem (metoda lock-out), 

odrywania stalowych krążków przykle-

jonych do powierzchni betonów (metoda 

pull-off) lub ścinania naroży elementów 

betonowych, a także wyłamywania wal-

cowych bloków betonowych powstałych 

po nawierceniu betonów wiertnicami 

(metoda break-out). Badania niszczące 

mające na celu określanie wytrzymało-

ści betonu na ściskanie wykonuje się na 

próbkach wyciętych z  konstrukcji, naj-

częściej w kształcie walców [1, 2].

Podstawowe zasady oceny wytrzy-

małości betonów na ściskanie, zarówno 

w  konstrukcjach, jak i  prefabrykowa-

nych wyrobach budowlanych, są zawarte 

w normie PN-EN 13791 [3, 4], która zastą-

piła m.in. normę PN-B-06262:1974 [6]. Nor-

ma PN-EN 13791:2008 [3] była pierwszym 

europejskim dokumentem ujmującym 

w sposób kompleksowy zagadnienia oceny 

betonów w konstrukcjach. W normie tej:

określono metody i procedury oce-

ny wytrzymałości na ściskanie 

w  konstrukcjach i  prefabrykowa-

nych wyrobach betonowych;

przedstawiono zasady i wytyczne 

do określania zależności pomię-

dzy wynikami badań, uzyskiwa-

nymi za pomocą metod pośred-

nich, a  wytrzymałościami beto-

nów w  konstrukcjach oznaczo-

nymi na próbkach (odwiertach) 

walcowych;

przedstawiono wytyczne dotyczące 

sposobu oceny wytrzymałości beto-

nów na ściskanie w  konstrukcjach 

lub prefabrykowanych wyrobach 

betonowych metodami pośrednimi 

lub kombinacją różnych metod ba-

dawczych.

Po ponad 10-letnim okresie stoso-

wania norma ta została znowelizowana 

i  zastąpiona wersją PN-EN 13791:2019 

[4]. W tym czasie w kraju były stosowa-

ne normy PN-B-06261 [5] i PN-B-06262 [6] 

oraz instrukcje ITB [14 i 15]. 
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Nowe zasady oceny wytrzymałości  
i jednorodności betonu (cz. 1)
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 

13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B-06262:1974. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wy-

korzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według 

PN-EN i PN-B.  

Słowa kluczowe: badania nieniszczące, wytrzymałość betonu, jednorodność betonu, młotek Schmidta.

New european standardization of strength and homogeneous concrete in structures. The article describes new rules for assessing the strength of 

concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to 

PN-B-06262:1974. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported 

by small differences in the values   of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B. 

Keywords: non-destructive testing, concrete strength, concrete uniformity, Schmidt’s hammer



PRAWO BUDOWLANE

NUMER 2 / 2021 7

W
ustawie z  dnia 

7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane1 

(dalej: pr. bud.) 

problematyce użyt-

kowania obiektów budowlanych 

poświęcono cały rozdział (Rozdział 6 

„Utrzymanie obiektów budowlanych”; 

art. 61–72), obejmujący szerokie 

spektrum zagadnień, od okresowych 

kontroli stanu technicznego aż po 

zmianę sposobu użytkowania obiek-

tu. W  praktyce często zdarza się, że 

adresat decyzji organu nadzoru bu-

dowlanego nakazującej wykonanie 

określonych działań z tego zakresu nie 

wykonuje dobrowolnie wskazanych 

w niej i ciążących na nim obowiązków, 

np. przeprowadzenia określonych prac 

budowlanych. Z uchylaniem się od wy-

konania obowiązku mamy do czynie-

nia, jeżeli stał się on wymagalny (np. 

upłynął termin), natomiast brak jest 

po stronie podmiotu zobowiązanego 

rzeczywistych działań zmierzających 

do jego wykonania. W  takiej sytuacji 

powinno dojść do zastosowania przez 

organ administracji przepisów ustawy 

z  dnia 17 czerwca 1966 r. o  postępo-

waniu egzekucyjnym w  administracji2 

(dalej: u.p.e.a.). Stwierdzenie przez 

organ, że dany podmiot uchyla się 

od obowiązku wykonania, powinno 

skutkować obligatoryjnym wszczę-

ciem i  prowadzeniem postępowania 

egzekucyjnego, co wyrażone zostało 

w art. 6 § 1 u.p.e.a. Stosownie do tego 

przepisu w  razie uchylania się zobo-

wiązanego od wykonania obowiązku 

wierzyciel powinien podjąć czynności 

zmierzające do zastosowania środków 

egzekucyjnych. Organ nie dysponuje 

tutaj zatem swobodą i nie może zanie-

chać podjęcia czynności zmierzających 

do wyegzekwowania obowiązku. 

W  niniejszym artykule zosta-

ną opisane środki (ze szczególnym 

uwzględnieniem poglądów wyrażo-

nych w orzeczeniach sądów admini-

stracyjnych), za pomocą których or-

gany nadzoru budowlanego (działa-

jące jako organy egzekucyjne) mogą 

egzekwować wykonanie nałożonego 

obowiązku. 

Obowiązki nakładane przez organ 

nadzoru budowlanego jako obowiązki 

o charakterze niepieniężnym

Stronami postępowania egzeku-

cyjnego prowadzonego w  związku 

z  obowiązkami wynikającymi z  pr. 

bud. są organ egzekucyjny oraz zo-

bowiązany. W  przypadku egzekucji 

obowiązków nakładanych przez po-

wiatowego inspektora nadzoru bu-

dowlanego organ ten jest jednocześ-

nie wierzycielem, jak i  organem eg-

zekucyjnym. Organem egzekucyjnym 

jest bowiem organ, który w I instan-

cji wydał decyzję, z której wynika ko-

nieczność wykonania obowiązku. 

Obowiązki wynikające z  decyzji 

wydawanych przez organy nadzoru 

budowlanego, w  tym również z  za-

kresu utrzymywania obiektów bu-

dowlanych, mają charakter niepie-

niężny. Polegają one na określonym 

zachowaniu się zobowiązanego – naj-

częściej podjęciu określonych działań 

w stosunku do obiektu budowlanego. 

W przypadku egzekucji obowiązków 

W artykule poruszono tematy związane z problematyką stosowania przez organy nadzoru budowlanego grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania 

zastępczego jako środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej obowiązków związanych z prawidłowym utrzymywaniem obiektów budowla-

nych. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W szczególności omówio-

no poglądy orzecznictwa, które pełni ważną funkcję w procesie interpretacji analizowanych przepisów. 

Słowa kluczowe: prawo budowlane, utrzymanie obiektów budowlanych, nadzór budowlany, postępowanie egzekucyjne w  administracji, grzywna 

w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze.

Coercive fine and substitute enforcement in administrative enforcement in the field of building maintenance. The article discusses 

issues related to the use of coercive fines and substitute performance by the construction supervision authorities as enforcement measures 

in administrative enforcement of obligations related to the proper maintenance of buildings. These issues are regulated in the Act of 17 June 

1966 on enforcement proceedings in administration. In particular, the views of jurisprudence, which plays an important role in the process of 

interpretation of the analyzed provisions, are discussed.  

Keywords: building law, maintenance of building objects, building supervision, administrative enforcement proceedings, coercive fine, substitute 

performance.

Grzywna przymuszająca i wykonanie 
zastępcze w egzekucji administracyjnej 
z zakresu utrzymywania obiektów 
budowlanych
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Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego obowiązek 
przeprowadzania okresowych kontroli i przeglądów 
spoczywa na zarządcy lub właścicielu obiektu 
budowlanego.

K
westie dotyczące projek-

towania, budowy, eksplo-

atacji i  rozbiórki budyn-

ków mieszkalnych wielo-

rodzinnych unormowano 

m.in. w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane [1] (dalej: Pr. bud.), 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i  ich usytuowanie 

[2] oraz rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 

16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych [3] (dalej: R.w.t.u.b.m.).

Podstawowe obowiązki właściciela 

lub zarządcy obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 61 Pr. bud. właściciel 

lub zarządca obiektu budowlanego 

jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt bu-

dowlany w  sposób zgodny z  jego 

przeznaczeniem i  wymaganiami 

ochrony środowiska oraz utrzymy-

wać w  należytym stanie technicz-

nym i estetycznym, nie dopuszczając 

do nadmiernego pogorszenia jego 

właściwości użytkowych i  spraw-

ności technicznej, w  szczególności 

w  zakresie związanym z  wymaga-

niami, o których mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 1–7 Pr. bud.;

2) zapewnić, dochowując należytej sta-

ranności, bezpieczne użytkowanie 

obiektu w  razie wystąpienia czynni-

ków zewnętrznych oddziałujących na 

obiekt, związanych z działaniem czło-

wieka lub sił natury, takich jak: wy-

ładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 

opady atmosferyczne, osuwiska zie-

mi, zjawiska lodowe na rzekach, mo-

rzu oraz jeziorach i zbiornikach wod-

nych, pożary lub powodzie, w których 

wyniku następuje uszkodzenie obiek-

tu budowlanego lub bezpośrednie za-

grożenie takim uszkodzeniem, mogą-

ce spowodować zagrożenie życia albo 

zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 

lub środowiska.

Kolejność osób wskazanych w  tym 

przypisie nie jest przypadkowa, ponie-

waż wpierw to na właścicielu ciążą obo-

wiązki określone w Prawie budowlanym1. 

Kontrole okresowe i przeglądy

Akwizycja informacji o stanie tech-

nicznym, użytkowym i  estetycznym 

eksploatowanego budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego następuje m.in. 

w  trakcie okresowych kontroli (tab. 1) 

[1], [3] i  przeglądów (tab. 2) [3]. Obo-

wiązek ich przeprowadzania spoczywa 

na zarządcy lub właścicielu obiektu bu-

dowlanego (art. 62 Pr. bud.).

W myśl art. 62 ust. 3 Pr. bud.: organ 

nadzoru budowlanego – w razie stwierdze-

nia nieodpowiedniego stanu technicznego 

obiektu budowlanego lub jego części, mo-

gącego spowodować zagrożenie: życia lub 

zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 

środowiska – nakazuje przeprowadzenie 

kontroli, o  której mowa w  ust. 1, a  także 

może żądać przedstawienia ekspertyzy 

stanu technicznego obiektu lub jego części. 

Przepis ten ma charakter prewencyjny, 

gdyż stan zagrożenia życia lub zdro-

wia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 

środowiska, o  jakim w  nim mowa, jest 

W artykule omówiono wyniki badań empirycznych orzeczeń sądów administracyjnych odnoszących się do przepisów nakładających na właściciela 

lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dbałości o substancję budowlaną, w tym przeprowadzania okresowych kontroli i realizacji otrzymanych 

zaleceń. Głównym celem autorki było sformułowanie zaleceń, których wdrożenie może zminimalizować występowanie nieprawidłowości i uchybień 

w tym obszarze. 

Słowa kluczowe: kontrola okresowa, przegląd okresowy, protokół kontroli okresowej, książka obiektu budowlanego, budynek mieszkalny wielorodzinny.

Periodic inspections of multi-family residential buildings. The article discusses the results of empirical research of administrative court rulings 

related to provisions imposing on the owner or manager of a building an obligation to take care of the building substance, including carrying out pe-

riodic inspections and implementing the received guidelines. The author’s main objective was to formulate recommendations whose implementation 

could minimise the occurrence of irregularities and shortcomings in this area.  

Keywords: periodic inspection, periodic review, periodic inspection protocol, building object book, multi-family residential building.

Kontrole okresowe budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych
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U
mowy o roboty budow-

lane ze względu na wy-

sokie kwoty świadczeń 

oraz znaczne ryzyko 

nadużyć od lat pod-

legają szczegółowym regulacjom 

podatkowym na gruncie ustawy 

o  podatku od towarów i  usług1 (da-

lej: ustawa od towarów i  usług). 

Istnieją jednak obszary, które nadal 

wzbudzają spory pomiędzy podat-

nikami podatku od towarów i usług 

a organami podatkowymi. W ostat-

nim czasie kontrowersje wzbudził 

sposób opodatkowania VAT wyna-

grodzenia z  tytułu niewykonanych 

usług budowlanych. 

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest 

wyodrębnionym typem umowy na-

zwanej w  Kodeksie cywilnym (dalej: 

k.c.)2,3. Przepisy regulujące umo-

wę o  roboty budowlane zawarte są 

w art. 647–658 k.c.4 Zgodnie z defini-

cją zawartą w art. 647 k.c. wykonaw-

ca, którym może być osoba prawna 

lub fizyczna, zobowiązuje się do 

oddania przewidzianego w  umowie 

obiektu wykonanego zgodnie z  pro-

jektem i  zasadami wiedzy technicz-

nej, a  inwestor zobowiązuje się do 

dokonania wymaganych przez właś-

ciwe przepisy czynności związanych 

z przygotowaniem robót, w szczegól-

ności do przekazania placu budowy 

i dostarczenia projektu oraz do ode-

brania obiektu i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. W literaturze uznaje 

się umowę o  roboty budowlane za 

umowę konsensualną, odpłatną oraz 

wzajemną5. Zgodnie z  definicją za-

wartą w ustawie – Prawo budowlane6 

(dalej: pr. bud.) (art. 3 pkt 7) przez 

roboty budowlane należy rozumieć 

budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.

Opodatkowanie VAT usług budowlanych

Opodatkowaniu podatkiem od to-

warów i usług podlegają: 

odpłatna dostawa towarów,

odpłatne świadczenie usług na te-

rytorium kraju, 

eksport towarów, 

import towarów na terytorium kraju, 

wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów za wynagrodzeniem na 

terytorium kraju,

 wewnątrzwspólnotowa dostawa 

towarów. 

Co do zasady usługi budowlane 

podlegają opodatkowaniu podatkiem 

VAT oraz są objęte stawką 23%. W nie-

których przypadkach jednak ustawa 

o  podatku od towarów i  usług dopusz-

cza zastosowanie obniżonej stawki 

8%. Obniżoną stawkę podatku stosuje 

się do dostawy, budowy, remontu, mo-

dernizacji, termomodernizacji, przebu-

dowy lub robót konserwacyjnych do-

tyczących obiektów budowlanych lub 

ich części zaliczonych do budownic- 

twa objętego społecznym programem 

mieszkaniowym. Podatnik ma obowią-

zek udokumentowania, że prawidłowo 

zastosował stawkę preferencyjną.

Wynagrodzenie z tytułu niewykona-

nych usług budowlanych

W celu ochrony wykonawcy robót 

budowlanych Kodeks cywilny wprowa-

dził instytucję gwarancji zapłaty za  

W celu ochrony wykonawcy robót budowlanych Kodeks cywilny wprowadził instytucję gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Jeżeli inwestor nie 

udzieli gwarancji zapłaty, wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Inwestor jest w takim przypadku zobligowany do zapłaty 

umówionego wynagrodzenia pomimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać. W praktyce powstała wątpliwość 

w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu niewykonania usług budowlanych. Naczelny Sąd Administracyjny 

uznał takie świadczenie za niepodlegające opodatkowaniu VAT ze względu na brak ekwiwalentności świadczeń. 

Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane, podatek od towarów i usług, wynagrodzenie z tytułu niewykonanych robót budowlanych, brak gwarancji zapłaty. 

Taxation of remuneration for incomplete construction services. In order to protect the contractor of construction works, the Civil Code introduced 

a guarantee of a payment for construction works. If the investor does not provide a payment guarantee, the contractor has the right to withdraw from 

the contract due to the fault of the investor. The investor is in this case is obliged to pay the agreed renumeration of the non-completed of construction 

works. The question arose regarding VAT taxation of this renumeration. The Supreme Administrative Court found such renumeration not subject to VAT 

due to the lack of the equivalence of benefits. 

Keywords: contract for construction works, value added tax, remuneration for not performed construction works, lack of payment guarantee.

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu 
niewykonanych usług budowlanych 
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W
dzisiejszych czasach 
rachunki za energię 
elektryczną stano-
wią bardzo istotny 
wydatek w  budże-

tach gospodarstw domowych oraz za-
kładów produkcyjnych. Wysokie koszty 
energii elektrycznej oraz perspektywa 
ich wzrostu stają się impulsem do po-
szukiwania różnych sposobów przyno-
szących w efekcie obniżenie rachunków 
za prąd. Alternatywą dla rozwiązania 
tego problemu jest budowa własnej 
elektrowni, umożliwiająca uniezależ-
nienie się od tradycyjnych dostawców 
prądu działających na krajowym rynku 
energii. Doskonałe rozwiązanie w tym 
zakresie stanowi technologia fotowol-
taiczna polegająca na pozyskiwaniu 
energii elektrycznej z promieniowania 
słonecznego1. Zapewnia ona w  pełni 
czystą, ekologiczną produkcję prądu 
elektrycznego na własny użytek, w iloś-
ciach według własnego uznania i  za-
potrzebowania. Jest to dobry pomysł 
nie tylko na obniżenie rachunków za 
energię elektryczną, ale także na ogra-
niczenie zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego i  świadome korzystanie 
z  zasobów naturalnych. Prąd płynący 
ze słońca to uniwersalna forma zasila-
nia wszelkich urządzeń elektrycznych 
znajdujących się w  gospodarstwach 
domowych i zakładach pracy. 

Jak powstaje energia elektryczna?

Energia promieniowania słonecz-
nego może być przetworzona na 
energię elektryczną w  instalacjach 
fotowoltaicznych. W każdej instalacji 
fotowoltaicznej ważną funkcję speł-
niają ogniwa fotowoltaiczne. W celu 
uzyskania wyższej efektywności 
energetycznej pojedyncze ogniwa 
są łączone w większe zestawy, tzw. 
moduły, łańcuchy, które łączone ze 
sobą tworzą panele fotowoltaiczne. 
Taki zespół paneli fotowoltaicznych 
stanowi generator PV, który wytwa-
rza prąd stały o odpowiednich para-
metrach. Proces zamiany energii pro-
mieniowania słonecznego na energię 
elektryczną nosi nazwę konwersji fo-

towoltaicznej. Na rysunku 1 zostały 

przedstawione elementy biorące bez-
pośredni udział w procesie konwersji 
energii promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną. Zjawisko fo-
towoltaiczne zachodzi w  ogniwie 
fotowoltaicznym. Wytworzony tam 
prąd stały, aby mógł zasilać domowe 
urządzenia elektryczne, musi zostać 
skierowany do falownika, gdzie jest 
przetwarzany na prąd zmienny.

Od czego zależy efektywność instala-

cji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna to in-
westycja zaprojektowana na długie 
lata, która swojemu użytkownikowi 
ma przynosić określone, wymierne 
korzyści. Ze względu na to przed jej 
montażem należy dokładnie rozważyć 

Na polskim rynku energii fotowoltaika staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, wzbudzając rosnące zainteresowanie społeczeństwa. 

W niniejszym artykule zawarto podstawowe informacje na temat fotowoltaiki, a więc innowacyjnej technologii konwersji światła słonecznego na energię 

elektryczną. Ukazano oraz opisano główne elementy składowe instalacji fotowoltaicznej, a także jej wady i zalety. 

Słowa kluczowe: fotowoltaika, energia elektryczna, panele fotowoltaiczne.

The sun as a source of free electricity. In the Polish energy market, photovoltaics has become increasingly popular in recent years, arousing growing inte-

rest among the public. This article contains basic information about photovoltaics, i.e. an innovative technology for the conversion of sunlight into electricity. 

The main components of a photovoltaic installation are shown and described as well as its advantages and disadvantages. 

Keywords: photovoltaics, electricity, photovoltaic panels.

Słońce źródłem darmowej 
energii elektrycznej

Rys. 1. Konwersja energii słońca na energię elektryczną

1

Źródło: M. Michalski, Wykład: Energetyka słoneczna – Fotowoltaika, Akademia VIESSMANN, Prezentacja
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Wprowadzenie

Wyłączniki różnicowoprądowe zwa-

ne są w  skrócie wyłącznikami różni-

cowymi lub oznaczane literami RCD 

(ang. Residual Current Device). Wyłącz-

niki różnicowoprądowe są zdolne do 

wykrywania bardzo małych prądów 

doziemnych. Ma to szczególne zna-

czenie w  ochronie przed porażeniem 

elektrycznym, z  tego względu aparaty 

te stanowią jeden z elementów uzupeł-

niających podstawową ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

W  zależności od typu mogą reagować 

na prąd elektryczny o różnych przebie-

gach. Ich stosowanie nakazuje rozpo-

rządzenie [1] oraz przywołane w  nim 

normy, ale także przesłanki techniczne. 

Przepisy

Podstawowe wymagania dla insta-

lacji elektrycznych zawiera rozporzą-

dzenie określające warunki techniczne 

dla budynków [1] zwane potocznie Wa-

runkami Technicznymi: 

§ 180 w  pkt 2 stanowi, że instala-

cje i urządzenia elektryczne powin-

ny m.in. zapewniać ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

oraz powstaniem pożaru; 

§ 183 w ust. 1 pkt 3 zawiera nakaz 

stosowania w  instalacjach elek-

trycznych różnicowoprądowych 

urządzeń ochronnych uzupełnia-

jących podstawową ochronę prze-

ciwporażeniową i  ochronę przed 

powstaniem pożaru, powodujące 

w  warunkach uszkodzenia samo-

czynne wyłączenie zasilania;

§ 183 w ust. 1 pkt 7 zawiera nakaz 

stosowania w instalacjach elektrycz-

nych głównych i  miejscowych po-

łączeń wyrównawczych łączących 

przewody ochronne z  częściami 

przewodzącymi innych instalacji 

i konstrukcji budynku.

Rozporządzenie [1] w  sprawach 

szczegółowych odsyła do norm przy-

wołanych do poszczególnych paragra-

fów. Do § 180 przywołana jest norma 

dotycząca ochrony przed porażeniem 

elektrycznym [2], która w  podpunkcie 

411.3.3 zawiera wymagania dotyczące 

zasilania gniazd wtyczkowych oraz za-

silania urządzeń przenośnych użytko-

wanych na zewnątrz. W myśl zawartych 

w niej przepisów w obwodach zasilają-

cych tego typu odbiorniki należy stoso-

wać ochronę uzupełniającą z  wykorzy-

staniem urządzeń ochronnych różnico-

woprądowych (RCD) o  znamionowym 

prądzie różnicowym nieprzekraczają-

cym 30 mA. Aparaty RCD należy umiesz-

czać w obwodach dla:

gniazd wtyczkowych prądu prze-

miennego o prądzie znamionowym 

nieprzekraczającym 32 A, które 

mogą być eksploatowane przez oso-

by postronne i są przeznaczone do 

ogólnego stosowania, oraz 

urządzeń przenośnych o  prądzie 

znamionowym nieprzekraczającym 

32 A przeznaczonych do użytkowa-

nia na zewnątrz.

Powyższe zalecenia nie dotyczą 

układów IT, w których prąd pierwszego 

zwarcia nie przekracza 15 mA. Ponadto 

w  podpunkcie 411.3.4 zawarto wyma-

gania dla obwodów oświetleniowych 

w układach TN i TT. Zgodnie z zapisem 

w  obiektach indywidualnych gospo-

darstw domowych należy zapewnić 

ochronę uzupełniającą w  końcowych 

obwodach oświetleniowych a.c. za po-

mocą urządzeń ochronnych różnico-

woprądowych (RCD) o  znamionowym 

prądzie różnicowym nieprzekraczają-

cym 30 mA. Dodatkowe postanowienia 

zawarto w pkt 415 posiadającym dwa 

podpunkty także dotyczące ochrony 

uzupełniającej. Podpunkt 415.1 zawiera 

zapis dotyczący ochronnych urządzeń 

różnicowoprądowych (RCD). Zgodnie 

z nim stosowanie RCD o prądzie różni-

cowym nieprzekraczającym 30 mA jest 

uznaną w układach a.c. ochroną uzupeł-

niającą w przypadku uszkodzenia środ-

ków ochrony podstawowej i/lub środ-

ków ochrony przy uszkodzeniu albo 

przy braku ostrożności użytkowników 

Wyłączniki różnicowoprądowe są aparatami stosowanymi jako jeden z uzupełniających środków ochrony przed porażeniami. Jako środek uzupełnia-

jący muszą być stosowane łącznie z innymi środkami ochrony. W zależności od typu mogą reagować na prąd elektryczny o różnych przebiegach. 

Konieczność ich stosowania wynika z przesłanek technicznych oraz z zapisów zawartych w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dla 

budynków oraz przywołanych w nim Polskich Normach. 

Słowa kluczowe: wyłączniki różnicowoprądowe, prąd elektryczny, instalacja elektryczna.

Residual current devices and their role in protection against electric shock. Residual current devices are devices used as one of the supplementary 

means of protection against electric shocks. As a complementary measure, they must be used in conjunction with other means of protection. Depending 

on the type, they can respond to electric currents of different waveforms. The necessity of their use results from technical premises and provisions 

included in the regulation defining technical conditions for buildings and Polish Standards referred to therein.  

Keywords: residual current devices, electric current, electric installation.

Wyłączniki różnicowoprądowe i ich rola 
w ochronie przed porażeniami
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BUDOWNICTWO I PRAWO32

W artykule (cz. 1) przedstawiono nowoczesne programy edukacyjne opracowywane przez wykładowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-

skiej w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ współfinansowanych przez UE. Zaprezentowane projekty dotyczą: bezpiecznego montażu okładzin 

kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, programu szkoleniowego z zakresu metodologii BIM i integracji EPD (Environmental Product Dec-

laration) w ramach strategii zrównoważonego budownictwa, międzysektorowego i interdyscyplinarnego podejścia BIM do aspektów zdrowia w budownictwie 

mieszkaniowym oraz opracowania szkoleń w zakresie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych wspomaganych technologią rzeczywistości rozszerzonej. 

Słowa kluczowe: Erasmus+, budownictwo, dydaktyka, BIM, rzeczywistość rozszerzona, okładziny kamienne, EPD, wskaźnik prozdrowotności miesz-

kań, bezpieczeństwo pracy, roboty ziemne.

ERASMUS+ modern teaching projects at the Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology (Part 1). The article presents modern 

educational programmes developed by the lecturers of the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology within the Erasmus+ 

educational programmes co-financed by the EU. The presented projects concern: safe installation of stone cladding using augmented reality, training 

programme on BIM methodology and integration of EPD (Environmental Product Declaration) within sustainable construction strategy, intersectoral and 

interdisciplinary approach of BIM to health aspects in housing construction and development of training on safe earthworks supported by augmented 

reality technology.

Keywords: Erasmus+, construction, didactics, BIM, augmented reality, stone cladding, EPD, housing health index, occupational safety, 

earthworks.

Nowoczesne projekty dydaktyczne 

ERASMUS+ na Wydziale Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej cz. 1
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