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Warunki techniczne 2021

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaktualizowane warunki techniczne (WT) w zakresie proekologicznego 

i  energooszczędnego budownictwa. Warunki techniczne zostały zaktualizowane rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te skupiają się na trzech głównych obszarach, tj.:

ograniczeniu zapotrzebowania budynków na energię pierwotną,

zwiększeniu energooszczędności przegród zewnętrznych budynków oraz innych elementów konstrukcji 

domu,

modernizacji kotłów grzewczych oraz rozpowszechnieniu urządzeń pozyskujących energię odnawialną.

Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na wprowadzony ww. rozporządzeniem współczynnik 

Wi (współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynków nowych) – ma on istotny 

wpływ na obliczanie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. 

Współczynnik ten dla gazu jest taki sam jak dla węgla kamiennego i brunatnego, co dyskryminuje gaz 

jako paliwo czyste. Jeżeli chcemy spełnić wymagania związane z EP (określone w WT), musimy stosować 

gaz wraz z inną technologią odnawialnych źródeł energii (OZE), np. pompą ciepła. W takiej sytuacji każdy 

inwestor zastanowi się, w  jakim celu potrzebne są mu dwa systemy i wybierze jeden z nich o niskim 

wskaźniku Wi – nie będzie to jednak gaz, w którego przypadku nie zostanie spełniony warunek WT. Kłóci 

się to z zasadami Zielonego Ładu oraz zapisami w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., gdzie gaz został 

przyjęty jako paliwo przejściowe (do czasu wyeliminowania węgla jako paliwa).

Na łamach BiP-u  omawiamy zagadnienia związane z  OZE (np. artykuł mgr. Z. Katolika „Sprawność 

paneli fotowoltaicznych”), ale też dotyczące ograniczania tzw. niskiej emisji oraz oszczędnością energii.

W  bieżącym numerze „Budownictwa i  Prawa” zapraszamy szczególnie do lektury artykułu dr. inż.  

S. Plechawskiego na temat diagnostyki konstrukcji betonowych po działaniu wysokich temperatur oraz 

artykułu mgr. inż. J. Strzyżewskiego dotyczącego problemów związanych z niewłaściwym zastosowaniem 

lub rozmieszczeniem na zewnątrz urządzeń oświetleniowych.

Redakcja BiP-u życzy przyjemnej i pożytecznej lektury.
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R
ealizacja inwestycji bu-

dowlanej jest zazwyczaj 

procesem długotrwałym, 

co rodzi niejednokrotnie 

konieczność dokonania 

zmian pewnych rozwiązań w  sto-

sunku do pierwotnie przyjętych za-

łożeń. Modyfikacje te mogą dotyczyć 

zarówno rozwiązań projektowych, 

jak również warunków wydanego 

pozwolenia na budowę. 

Ustawodawca, przewidując nie-

zbędność wprowadzenia ewentu-

alnych zmian, ustanowił regulację, 

która umożliwia ich dokonanie bez 

dodatkowych wymogów, jeżeli będą 

one miały charakter tzw. zmian nie-

istotnych. Z  kolei w  przypadku za-

miaru dokonania tzw. zmian istot-

nych ustawodawca zastrzegł, że ich 

wprowadzenie wymaga zmiany de-

cyzji o pozwoleniu na budowę. 

Niestety przyjęte rozwiązania 

prawne, pomimo dokonanych już 

kilkakrotnie zmian legislacyjnych, 

w  praktyce nieustannie powodują 

powstawanie wątpliwości interpre-

tacyjnych, które dotyczą nie tylko za-

sad samej kwalifikacji tych zmian [1], 

ale też osoby uprawnionej do jej do-

konania. Wątpliwości dotyczą tego, 

kto jest projektantem upoważnio-

nym do dokonania kwalifikacji odstą-

pienia od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu 

bądź projektu architektoniczno-bu-

dowlanego albo innych warunków 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy 

jest to projektant będący autorem 

projektu, czy też jakakolwiek inna 

osoba posiadająca uprawnienia do 

projektowania.

Projektant jako osoba upoważniona 

do dokonania kwalifikacji zamierzo-

nego odstąpienia

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-

lane [2] projektant dokonuje kwalifi-

kacji zamierzonego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu zagospoda-

rowania działki lub terenu albo pro-

jektu architektoniczno-budowlanego 

bądź innych warunków decyzji o po-

zwoleniu na budowę, a w przypadku 

uznania, że jest ono nieistotne, jest 

obowiązany zamieścić w  projekcie 

zagospodarowania działki lub terenu 

albo w  projekcie architektoniczno-

-budowlanym odpowiednie informa-

cje (rysunek i  opis) dotyczące tego 

odstąpienia. Nieistotne odstąpienie 

od zatwierdzonego projektu zago-

spodarowania działki lub terenu 

bądź projektu architektoniczno-bu-

dowlanego albo innych warunków 

decyzji o pozwoleniu na budowę nie 

wymaga uzyskania decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę oraz ponow-

nego zgłoszenia.

Jak wynika z  literalnego brzmie-

nia przywołanego przepisu, osobą 

upoważnioną do dokonania kwalifi-

kacji zamierzonego odstąpienia jako 

istotne lub nie, jest wyłącznie projek-

tant. Podobnie wyłącznie projektant 

jest obowiązany zamieścić w projek-

cie budowlanym odpowiednie infor-

macje (rysunek i opis) dotyczące od-

stąpienia.

Mimo iż ustawa – Prawo budowlane 

nie zawiera legalnej definicji pojęcia 

„projektant”, to na podstawie jej prze-

pisów oraz przepisów wykonawczych  

Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub 

innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje projektant. Nie może to być jednak jakikolwiek projektant, lecz wyłącznie autor projektu.

Słowa kluczowe: prawo budowlane, odstępstwo od projektu, projektant. 

Eligibility to qualify the intended deviation from the approved project construction. Qualification of the intended deviation from the approved land or 

plot development design, architectural-construction design or other conditions of the construction permit decision is performed by the designer. Howe-

ver, it cannot be any designer, but only the author of the project.

Keywords: construction law, deviation from the design, designer.

Uprawnienia do kwalifikacji zamierzonego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego

Wątpliwości dotyczą tego, kto jest projektantem 
upoważnionym do dokonania kwalifikacji odstąpienia 
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania 
działki lub terenu bądź projektu architektoniczno-
-budowlanego albo innych warunków decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH*
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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu 

jest diagnostyka konstrukcji betono-

wych po działaniu wysokich temperatur 

i ocena zachowania się betonu po wpły-

wie temperatur pożarowych z uwzględ-

nieniem mechaniki pękania. Właściwa 

ocena odporności na pękanie betonu na 

podstawie prowadzonych badań poprzez 

ustalenie wielkości współczynnika inten-

sywności naprężeń w  temperaturach 

pożarowych umożliwia właściwą ocenę 

destrukcji betonu wynikającą z działania 

wysokich temperatur.

Destrukcje powstające pod wpływem 

wysokich temperatur pożarowych zdecy-

dowanie wpływają na mechanikę pękania 

betonu, a ich wielkość może być oceniana 

za pomocą współczynnika intensywności 

naprężeń. Z badań własnych wynika, że 

krytyczny współczynnik intensywności 

naprężeń K
IC
 betonu zmniejsza się szyb-

ciej niż dynamiczny moduł sprężystości 

E
dyn

, ale także szybciej niż wytrzymałość 

na ściskanie i rozciąganie.

W artykule opisano wybrane meto-

dy diagnostyki elementów konstrukcyj-

nych z betonu uszkodzonych przez po-

żar. W  swojej działalności zawodowej 

autor niniejszego artykułu niejednokrot-

nie brał udział w opracowywaniu doku-

mentacji projektowych elementów kon-

strukcji, które musiały spełniać wymogi 

odporności ogniowej na działanie wyso-

kich temperatur w  sytuacjach pożaro-

wych. Aktualne metody projektowania 

konstrukcji w  takich warunkach, jak 

i ich diagnostyki po pożarze opierają się 

głównie na uwzględnianiu spadku wy-

trzymałości betonu wraz ze wzrostem 

temperatury, a nie spadku parametrów 

odporności na pękanie, która może mieć 

istotne znaczenie w określaniu nośności 

pożarowej – zwłaszcza zginanych kon-

strukcji betonowych (płyt, belek). 

Wpływ wysokich temperatur na beton

Ta kwestia inspirowała już wielu 

naukowców, jednak większość z  nich 

badała przede wszystkim wpływ wyso-

kich temperatur na wytrzymałość beto-

nu oraz zmiany jego cech fizycznych, 

chemicznych, mechanicznych, struktu-

ralnych i składu fazowego.

Przedstawione niżej przemiany mi-

neralogiczne i  wytrzymałościowe spo-

wodowane przez ogrzewanie betonu 

są ogólnie znane. Jednak w  związku 

z tym, że uczeni przytaczają tylko część 

spośród publikowanych w  literaturze 

przedmiotu kwestii bądź skupiają się 

jedynie na kilku zagadnieniach i podają 

skrótowo jedynie najważniejsze (w ich 

opinii) zjawiska, zdecydowano się na 

przekazanie możliwie obszernych in-

formacji dostępnych w  literaturze 

przedmiotu (m.in. [2], [3], [4], [5], [6], 

[7]), a także badań własnych. 

Przemiany zachodzące w  betonie 

podczas nagrzewania w  miarę szcze-

gółowo można określić w poniższych 

zakresach temperatur: 

70÷80°C – dysocjacja i  początek 

dehydratacji ettringitu Ca
6
Al

2
(SO

4
)
3 

(OH)
12

·26H
2
O, powodujące jego reduk-

cję w matrycy cementowej [3], [4];

W artykule zaprezentowano wybrane metody określania wpływu wysokich temperatur pożarowych na nośność konstrukcji betonowych – diagnostykę oraz 

uszkodzenia powstające po działaniu tych temperatur. Istotną kwestią poruszoną w artykule jest wpływ pożaru na odporność betonu na pękanie i jej zależność 

od wysokich temperatur. Destrukcje powstające pod wpływem wysokich temperatur pożarowych definitywnie wpływają na mechanikę pękania betonu, a ich 

wielkość może być oceniana za pomocą współczynnika intensywności naprężeń. W artykule opisano wybrane metody diagnostyki elementów konstrukcyj-

nych z betonu uszkodzonych przez pożar1.

Słowa kluczowe: diagnostyka, temperatury pożarowe, uszkodzenia, badania nieniszczące, niszczące, dynamiczny moduł sprężystości, współczynnik 

intensywności naprężeń.

Diagnostics of concrete structures after high fire temperatures (part 1). The article presents selected methods of determining the effect of 

high fire temperatures on the load-bearing capacity of concrete structures – diagnostics and damage occurring after the application of these 

temperatures. An important issue discussed in the article is the influence of fire on the cracking resistance of concrete and its dependence on 

high temperatures. Failures occurring under the influence of high fire temperatures definitely affect the fracture mechanics of concrete, and their 

magnitude can be assessed by means of the stress intensity factor. This paper describes selected methods for diagnosing structural elements 

made of concrete damaged by fire.

Keywords: diagnostics, fire temperatures, damage, non-destructive testing, destructive testing, dynamic elastic modulus, stress intensity 

factor.

Diagnostyka konstrukcji 

betonowych po działaniu wysokich 

temperatur pożarowych (cz. 1)

dr inż. Stanisław Plechawski*  
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Zakres normy PN-EN 13791:2019

Nowa wersja normy PN-EN 13791 

[4] skupia się przede wszystkim na 

określaniu charakterystycznej wytrzy-

małości betonu na ściskanie, do zasto-

sowania razem z PN-EN 1990 [7] i PN-EN 

1992-1 [8]. Została także dostosowana 

do wymagań PN-EN 206 [9]. Oznacza to, 

że norma ta w zasadzie nie odnosi się 

do przypadku oceny betonów w  kon-

strukcjach istniejących, a  ustala jako 

ogólny cel ocenę wytrzymałości beto-

nów na ściskanie:

w  miejscach pomiarów lub w  po-

szczególnych elementach konstrukcji,

betonu dostarczonego na budowę, 

gdy występują wątpliwości doty-

czące wartości wytrzymałości na 

ściskanie uzyskane za pomocą ba-

dań standardowych lub wątpliwo-

ści dotyczące jakości wykonania 

konstrukcji. 

Ocenę wytrzymałości betonów na 

ściskanie w  określonych miejscach 

konstrukcji przeprowadza się, doko-

nując kolejno:

wyboru metody oceny,

wyboru obszaru (elementu) pomia-

rowego i miejsc pomiarowych,

sprawdzenia, czy uzyskane dane 

odnoszą się do jednej klasy betonu 

na ściskanie,

sprawdzenia, czy dane pomiarowe 

w obszarze lub elemencie pomiaro-

wym zawierają dane odstające,

oszacowania charakterystycznej wy-

trzymałości betonu na ściskanie. 

Z kolei oceny wytrzymałości dostar-

czonych betonów na ściskanie, w przy-

padku wątpliwości co do ich jakości, 

dokonuje się gdy nie spełniają one wa-

runków zgodności wytrzymałości na 

ściskanie z  wymaganiami projektowy-

mi lub błędów wykonawczych podczas 

realizacji konstrukcji. 

Ocena wytrzymałości betonów w kon-

strukcji

Po wyznaczeniu celu badania przy-

stępuje się do wyboru metody oceny 

w  odniesieniu do przyjętego obszaru 

lub elementu pomiarowego. 

Wybór metody oceny 

Metodę oceny przyjmuje się dla 

określonego obszaru lub elementu po-

miarowego, obejmującego jeden rodzaj 

betonu, co ustala się na podstawie do-

stępnej dokumentacji oraz wiedzy in-

żynierskiej. Obszary pomiarowe mogą 

obejmować jeden element konstruk-

cyjny, kilka podobnych elementów lub 

określoną objętość betonu, gdy badana 

jest zgodność jego klasy wytrzymałości 

na ściskanie. 

Miejsca pomiarowe powinny być 

wybierane w  obszarach lub elemen-

tach pomiarowych poza:

strefami, gdzie betony są zarysowa-

ne, spękane, rakowate, skorodowa-

ne itp.,

przekrojami mocno obciążonymi 

lub przekrojami krytycznymi,

strefami w  pobliżu prętów zbroje-

niowych, cięgien sprężających i ka-

nałów.

Następnie określa się liczbę miejsc 

pomiarowych, a w nich liczbę pomiarów. 

Aby określić liczbę niezbędnych pomia-

rów, stosuje się poniższe zalecenia:

1. Badania wytrzymałości na ściskanie 

odwiertów (próbek) walcowych (wg 

PN-EN 12504-1 [10]) do oszacowania 

charakterystycznej wytrzymałości 

betonu na ściskanie w  elemencie; 

minimalna liczba ważnych wyników 

odwiertów walcowych o średnicy co 

najmniej 75 mm powinna wynosić 

osiem; w przypadku małego elemen-

tu dopuszczalna liczba odwiertów 

może wynosić 3. Minimalna licz-

ba ważnych wyników odwiertów 

o średnicy co najmniej 75 mm, uży-

tych w kombinacji z badaniami po-

średnimi, powinna wynosić 3.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski* 

Nowe zasady oceny wytrzymałości  
i jednorodności betonu (cz. 2)
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. Przemawiają za tym małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według 

PN-EN i PN-B1.  

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

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.
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Ś
wiatło sztuczne emitowane 
poza obszar przeznaczenia 
zanieczyszcza środowisko, 
a  ponadto najczęściej jest 
światłem przeszkadzającym. 

To niechciane światło ma wpływ na 
wiele aspektów życia człowieka – na 
bezpieczeństwo, ekologię, ekonomię, 
zdrowie, kulturę i aspekty estetyczne. 
Zakłóca także życie wielu gatunkom 
zwierząt. Zjawisko zanieczyszczania 
światłem otaczającej przestrzeni nazy-
wane jest immisją światłem. 

Źródła światła niechcianego

Zanieczyszczenie światłem powo-
dują prawie wszystkie sztuczne źród-
ła światła stosowane w  oświetleniu 
zewnętrznym. Należą do nich oprawy 
oświetlenia zewnętrznego terenów 
komunalnych, rekreacyjnych i  prze-
mysłowych oraz oświetlenia uliczne-
go i  drogowego. Duży udział w  im-

misji światłem mają reklamy (rys. 1), 
urządzenia oświetleniowe obiektów 
sportowych, a  także reflektory samo-
chodowe oraz powierzchnie odbijające 
światło, takie jak nawierzchnia jezdni 
lub ściany iluminowanych budynków. 

Niechciane światło jest często kie-
rowane na elewacje budynków i wni-
ka do ich wnętrza przez okna (rys. 2).

Drugim problemem jest rozświet-
lenie nieboskłonu światłem odbitym 

Niewłaściwie zastosowane lub rozmieszczone na zewnątrz urządzenia oświetleniowe wywołują efekt immisji światłem otaczającej nas przestrze-

ni. Problem obejmuje szereg aspektów – od bezpieczeństwa, poprzez ekologię, do ekonomii. W wielu krajach ochrona przed światłem niechcia-

nym jest uregulowana prawnie. W Polsce oprócz Polskich Norm [2] istnieje dość skromny zapis poświęcony temu zagadnieniu w warunkach 

technicznych [1].  

Słowa kluczowe: immisja światłem, źródła światła, zanieczyszczenie światłem, oprawy oświetleniowe.

Nuisance from interfering light. Incorrectly applied or positioned outdoor lighting has the effect of immersing the surrounding space in light. 

The problem covers a number of aspects - from safety, ecology to economics. In many countries protection against unwanted light is regulated 

by law. In Poland, apart from the Polish Standards, there is a rather modest provision devoted to this issue in the technical conditions. 

Keywords: light immission, light sources, light pollution, luminaires.

Uciążliwość światła przeszkadzającego

Rys. 1. Coraz więcej reklam świetlnych w otoczeniu człowieka [IMAGE ART.]

Rys. 2. Nieprawidłowo ukierunkowana oprawa powodująca padanie światła prze-

szkadzającego na elewację budynku, a  także niepotrzebnie oświetlająca część 

terenu [THORN] 

Rys. 3. Zanieczyszczenie świat-

łem odbitym [THORN] 

mgr inż. Janusz Strzyżewski*
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Systemy instalacji fotowoltaicznych

Na rynku fotowoltaicznym dostępne są trzy typy insta-

lacji:

wydzielone off-grid (instalacja niepodłączona do sieci ener-
getycznej),
dołączone do sieci elektroenergetycznej on-grid (instala-
cja podłączona do sieci energetycznej),
hybrydowe.
Instalacje te prezentują różne sposoby wykorzystania 

wytworzonej energii elektrycznej. 

System fotowoltaiczny wydzielony off-grid

Instalacja, w  której wytworzona w  panelach słonecz-
nych energia elektryczna jest gromadzona w akumulatorach 
i w całości wykorzystywana dla własnych potrzeb, nosi na-
zwę off-grid.

Systemy fotowoltaiczne wydzielone (off-grid) to systemy 
samodzielne i autonomiczne. Nie są przyłączone do sieci elek-

troenergetycznej, dlatego wymagają akumulatorów, w  któ-
rych może być magazynowana wytworzona energia elek-
tryczna. Użytkownik instalacji jest niezależny od operatora 
energetycznego. Nadmiar wytworzonej energii elektrycznej 
magazynowany jest do pewnej pojemności w akumulatorach, 
co zapewnia jej użytkownikowi pełną samowystarczalność. 

Instalacja autonomiczna off-grid może być wykorzystana 
w każdej chwili, kiedy energia nie jest produkowana, a więc 
rozwiązanie to jest idealne dla miejsc, gdzie zużycie ener-
gii elektrycznej występuje w porze nocnej. W razie przerw 
w dostawie energii elektrycznej z paneli użytkownik instala-
cji nadal może korzystać ze wszystkich urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych znajdujących się w domu.

Stosując tego typu rozwiązanie, panele fotowoltaiczne 
możemy traktować również jako zasilanie awaryjne. Do-
datkowe urządzenia w instalacji mogą stanowić przyczy-
nę zaistnienia awarii lub konieczności ich wymiany wraz 
z upływem czasu, co wiąże się z kosztem naprawy instalacji.  

W artykule zwrócono uwagę na czynniki, które wpływają w istotnym stopniu na efektywność pracy instalacji fotowoltaicznych oraz ukazano skutki 

wynikające z przewymiarowania lub niedoszacowania tych instalacji. Wskazano typowe rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych.

Słowa kluczowe: systemy fotowoltaiczne, moc paneli fotowoltaicznych.

Efficiency of photovoltaic panels. The article focuses on factors that significantly affect the efficiency of photovoltaic installations and shows the 

consequences of oversizing or undersizing these installations. Typical solutions for photovoltaic installations are indicated. 

Keywords: photovoltaic systems, photovoltaic panel power.

Sprawność paneli fotowoltaicznych

Rys. 1. System wydzielony (off-grid)

Rys. 2. Instalacja autonomiczna off-grid [fot. www.eko-

-technik.com.pl]

Źródło: Jak działa system paneli fotowoltaicznych?;  
https://www.abcsunenergy.pl/panele-fotowoltaiczne-warszawa-lodz/jak-

-dziala-system-paneli-fotowoltaicznych.html.

Źródło: D. Czernik, Instalacje fotowoltaiczne: system on-grid czy off-grid?; 
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/

porady/21219-instalacje-fotowoltaiczne-system-on-grid-czy-off-grid.
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Wprowadzenie

Projekty prowadzone na Wydziale 

Inżynierii Lądowej Politechniki War-

szawskiej współfinansowane z  pro-

gramów Unii Europejskiej, odnoszące 

się do ściśle technicznych elementów 

nauczania (Building Information Mo-

deling, Augmented Reality w projekto-

waniu i  wykonawstwie: czyli ARSC, 

BIMEPD, BIMHEALTHY oraz SETAR) 

zostały przedstawione w części 1 ar-

tykułu w „Budownictwie i Prawie” nr 

2/2021.

Projekty zaprezentowane w czę-

ści 2 artykułu dotyczą: 

• CLOEMC V – opracowania piątej 

części Biblioteki Menedżera Bu-

dowlanego, zawierającej podręcz-

niki omawiające bieżące trendy 

w zarządzaniu przedsięwzięciami 

budowlanymi; 

• HSME – mentoringu odwrócone-

go (reverse mentoring);

• IPCIC – udoskonalenia kwalifika-

cji zawodowych w dziedzinie ro-

bót wykończeniowych w budow-

nictwie oraz promocji zawodu 

technika budowlanego;

• SPACAR – podnoszenia umiejęt-

ności przestrzennych z wykorzy-

staniem technologii rzeczywisto-

ści rozszerzonej.

Szczegółowe informacje dla zain-

teresowanych znajdują się na stronie: 

https://erasmusplus.il.pw.edu.pl/.

Projekt Erasmus+ CLOEMC V

Projekt CLOEMC V – którego peł-

ny tytuł brzmi „COMMON LEARNING 

OUTCOMES FOR EUROPEAN MANA-

GERS IN CONSTRUCTION, PART V” – 

o numerze 2019-1-PL01-KA202-064996 

jest realizowany w terminie 1.12.2019 r. 

–30.11.2021 r. Promotorem jest Wy-

dział Inżynierii Lądowej Politechniki 

Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.

pl, kierownikiem jest P. Nowak), a part-

nerzy to: Technische Universitat Darm-

stadt, Niemcy (www.tu-darmstadt.de), 

Universitat Politecnica de Valencia, Hi-

szpania (www.upv.es), Association of 

Building Surveyors and Construction 

Experts, Irlandia (www.aeebc.org), 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów 

Budownictwa, Polska (www.psmb.pl), 

a także Korporacja RADEX S.A., Polska 

(www.korporacjaradex.pl). 

CLOEMC V, jak wskazuje nazwa, 

jest piątym już wydaniem projektu. 

Poprzednie odsłony były realizowa-

ne: CLOEMC IV w latach 2015–2017, 

CLOEMC III w latach 2012–2013, zaś 

CLOEMC II w latach 2009–2011. War-

to zaznaczyć, że projekty z numerami 

II i  III były powiązane z programem 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej jest prowadzonych wiele projektów dydaktycznych, współfinansowanych z programów Unii Eu-

ropejskiej, które poszerzają ofertę dydaktyczną Wydziału, dostosowują ofertę nauczania do wymagań przemysłu oraz czynią dydaktykę bardzie przyjazną 

i interesującą dla studentów oraz pracowników uczelni. Zaprezentowane projekty dotyczą: opracowania piątej części Biblioteki Menedżera Budowlanego, udo-

skonalenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie robót wykończeniowych w budownictwie oraz promocji zawodu technika budowlanego, a także podnoszenia 

umiejętności przestrzennych z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej. 

Słowa kluczowe: Erasmus+, budownictwo, dydaktyka, Biblioteka Menedżera Budowlanego, mentoring odwrócony, kwalifikacje technika robót wykoń-

czeniowych, umiejętności czytania rysunków 3D.

ERASMUS+ teaching projects at the Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology (part 2). The Faculty of Civil Engineering 

at the Warsaw University of Technology runs many didactic projects, co-financed by EU programmes, which broaden the didactic offer of the Faculty, 

adjust the teaching offer to the requirements of industry and make teaching more friendly and interesting for students and university staff. The pre-

sented projects concern: development of the fifth part of Construction Manager’s Library, improvement of professional qualifications in the field of 

finishing works in construction and promotion of the profession of construction technician, as well as improvement of spatial skills with the use of 

augmented reality technology.

Keywords: Erasmus+, construction, didactics, Construction Manager’s Library, reverse mentoring, construction finishing technician qua-

lifications, 3D drawing reading skills.

Nowoczesne projekty dydaktyczne 

ERASMUS+ na Wydziale Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej (cz. 2)

Rys. 1. Logo i  kod QR projektu 

CLOEMC V 
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