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Z. Kacprzyk, BIM w nauczaniu na kierunku bu-
downictwo. W  niniejszej pracy jako podstawę 

w Wielkiej Brytanii. Opracowanie brytyjskie sta-
nowi pewien wzorzec do przygotowania progra-
mów, szkoleń na różnych poziomach kompeten-

ponieważ w  naszym kraju brakuje stosownych 
standardów i procedur. 
Słowa kluczowe: -
cja budownictwa, inżynieria cyfrowa

BIM taught at the academic faculty of construc-
tion. -
work developed in Great Britain was adopted as 
the basis. The British study is a pattern for pre-
paring programs and training at various levels 
of competence. However, it cannot be applied in 
Poland because there are no relevant standards 
and procedures in our country.
Keywords: -
tion, digital engineering

A. Kukulska-Grabowska, E. Staniszewska-Chle-
bowska, Wprowadzanie wyrobów budow-
lanych do obrotu w systemie europejskim 
i krajowym. Wyroby budowlane stosowane 

-
niego oznakowania wyrobu – CE albo znakiem 
budowlanym B – przed jego wprowadzeniem 
do obrotu. W artykule opisano, jak zmieniały się 
wymagania w zakresie oznakowania wyrobów 

Omówiono obecny stan prawny oraz zakres wy-
robów podlegających oznakowaniu. 
Słowa kluczowe: oznakowanie CE, znak budow-
lany, wyroby budowlane, wprowadzanie do ob-
rotu, system europejski, system krajowy 

Introducing construction products to the market 
in the European and Polish system. Construction 
products used in building objects under construc-
tion, in line with PB directives, should be com-
pliant with separate provisions, which assume, 
among others, the need to label the product – CE 
or construction mark B - before placing it on the 
market. The article describes how the require-
ments for the labelling of construction products 

Current legal status and scope of products subject 
to marking are discussed.
Keywords: CE marking, construction mark, con-
struction products, placing on the market, Euro-
pean system, national system

P. Gieroń, Indeksacja umów kredytowych kursem 
walut obcych. Przedmiot opracowania odnosi się 
do umów o tzw. kredyt indeksowany, tj. taki, gdzie 

do dyspozycji kredytobiorcy-konsumentowi kwo-

polskich (PLN), z  zastosowaniem mechanizmu 
przeliczeniowego do waluty obcej; spłaty kredy-
tu również następowały w  macierzystej walucie  
– przeliczanej w odniesieniu do kursu waluty obcej. 
Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad 
prawnymi konsekwencjami pominięcia niedozwo-
lonych zapisów w umowach o kredyt indeksowany.
Słowa kluczowe: klauzule nieuczciwe, nieważ-

konsument, kredyt walutowy

Indexation of loan agreements with foreign ex-
change rates. The subject of the study refers to 
agreements on the so-called an indexed loan, i.e. 
where, in the text of the contract, the bank under-
took to make available to the borrower-consumer 
the amount of cash designated in Polish zlotys 
(PLN), using a conversion mechanism to a foreign 
currency; repayment of the loan was also made in 
the home currency - calculated in relation to the 
exchange rate of the foreign currency. This study is 
a voice in the discussion of the legal consequences 
of omitting prohibited entries in indexed credit 
agreements.
Keywords: unfair clauses, invalidity of the con-
tract, indexed loan agreement, consumer, for-
eign currency loan

L. Więcław-Bator, Podział zamówienia pu-
blicznego na części w  zakresie robót budow-
lanych. W  artykule omówiono definicje robót 
budowlanych i  obiektu budowlanego oraz za-

-
nia publicznego na roboty budowlane. Celem 
autorki było udzielenie odpowiedzi m.in. na 
pytania: Kiedy dochodzi do naruszenia art. 5b  
i  art. 32 ust. 2 ustawy PZP? Czy zamawiający 

w  celu umożliwienia udziału w  postępowaniu 

Słowa kluczowe: podział zamówienia publicz-
nego, roboty budowlane, kosztorys inwestorski, 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Division of public procurement into parts 
in the scope of construction works. The 
article discusses the definitions of con-
struction works and of a  building construc-
tion as well as the rules for determining  
the scope and value of a  public procurement 
for construction works. The author’s goal was 
to answer the following questions: When is 
there a violation of art. 5b and art. 32 para. 2 

to divide the order into parts in order to allow 
small and medium-sized enterprises (SMEs) to 
participate in the proceedings? 

Keywords: public procurement division, con-
struction works, investor cost estimate, viola-
tion of public finance discipline

D. Cierpiński, Podwójne standardy wyceny szkód 
infrastruktury telekomunikacyjnej. W  artykule 
zaprezentowano praktykę stosowania podwój-
nych standardów przy wycenie robót budowla-
nych związanych z  usuwaniem szkód w  infra-

szkód powstałych w wyniku prac instalacyjnych 
-

nio z przedmiotową infrastrukturą.    
Słowa kluczowe: infrastruktura telekomunika-
cyjna, szkoda, kosztorys powykonawczy

Double valuation standards for damage to tele-
communications infrastructure. The article pre-
sents the practice of applying double standards 
in the valuation of construction works related to 
the removal of damages in telecommunications 
infrastructure, in particular damages caused as 
a  result of installation works or construction 
works not related directly to the infrastructure 
in question. 
Keywords: telecommunications infrastructure, 
damage, as-built costing

D. Jakimiec, Prowadzenie postępowania restruk-
turyzacyjnego a wpisy praw w dziale trzecim 
księgi wieczystej. W  dziale trzecim księgi wie-

także wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o pro-
wadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 

rzecz powołanych w postanowieniu o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego podmiotów, 
którymi są nadzorca sądowy lub zarządca.  
Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyza-
cyjne, księgi wieczyste, wpis wieczystoksięgo-
wy, ograniczone prawa rzeczowe

Conducting restructuring proceedings and en-
tries of rights in the third section of the land 
and mortgage register. 
land and mortgage register, entries specified in 
the text of art. Act 25, point 1, u.k.w.h 3 (Act on 
land and mortgage registers). A  registration of 
the land and mortgage register warning about 
conducting restructuring proceedings is also dis-

-
sion of the debtor in the disposal of the right to 
real estate in favour of the entities that are the 
court supervisor or manager appointed in the 
decision to open the restructuring proceedings. 
Key words: restructuring proceedings, land and 
mortgage registers, land and mortgage registra-
tion, limited property rights

Kogeneracja – czyste powietrze w miastach?

które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym – w tym grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także po-

lex devel-

oper, 

szerokich konsultacji oraz wprowadzenie zmian do tej ustawy. Na uwagę zasługuje też artykuł L. Więcław-Bator, w którym mowa o tym, że podziału 
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C
el ustawy teoretycznie nie 

-

żeń. Rozważenia wymaga 

natomiast identyfikacja 

(charakterystyka) poten-

cjalnych użytkowników mieszkań, 

w  założeniu swym beneficjentów uła-

twień w  pozyskaniu mieszkania. Jak 

wynika z  licznych badań statystycz-

nych, liczba mieszkań w  Polsce zbliża 

się do liczby gospodarstw domowych, 

natomiast największe i  pilne potrzeby 

mieszkaniowe dotyczą mieszkań socjal-

finansowych, a sytuacja taka nie popra-

wia się od wielu lat [1]. Należy zatem 

-

czeństwa, która będzie chciała skorzy-

licząc, że nabędzie mieszkania do 

wynajęcia o  umiarkowanym (niskim) 

czynszu z perspektywą ich  wykupienia 

Pojawia się zatem problem inwe-

stora

 

lony zespół mieszkaniowy z  inwesty-

-

stępne dla osób o  niskich dochodach, 

a  tym bardziej potrzebne mieszkania 

socjalne, to domniemanym inwestorem 

w kooperacji z firmami deweloperskimi 

w systemie PPP2, którego unikają poten-

(dysponenci) dalej wymienionych nie-

-

-

stemie PPP nie stanowią pozytywnych 

przykładów.

W  przygotowywanej według usta-

wy koncepcji urbanistyczno-architekto-

nicznej poza budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi lub zespołem budyn-

ków jednorodzinnych należy uwzględ-

budowlane przeznaczone na działal-

obsłudze mieszkańców”, w  tym m.in. 

-

wierzchni sprzedaży do 2 000 m2”. Przy 

braku obligatoryjnego etapowania rea-

lizacji poszczególnych obiektów można 

-

stowaniu okażą się handlowcy, którzy, 

korzystając z ustawy, będą mogli budo-

duże domy towarowe lub usługowe 

(np. salony samochodowe), nie czekając 

na realizację obiektów mieszkaniowych. 

Pojawia się więc szansa dla firm handlo-

wych i usługowych przyłączenia się do 

koncepcji budowy zespołu mieszkanio-

wego, z  wykorzystaniem ustawowych 

ułatwień w  uzyskaniu pozwolenia na 

budowę, także przy pominięciu/rezyg-

nacji z budowy mieszkań.

Na tle analizowanej ustawy szcze-

gólne niedopowiedzenia dotyczą lo-

kalizacji w  skali makro owych niena-

zwanych zespołów mieszkaniowych 

oraz kosztów terenów teoretycznie 

niczyich, przewidywanych do zainwe-

stowania. Powstaje zatem pytanie, czy 

tzw. obszary pokolejowe, portów, przy-

stani, wojskowe i  poprzemysłowe, na 

Czy dysponenci tych gruntów nie ze-

-

-

wową ideę taniego budownictwa. Kto 

nieuregulowanym stanie 

prawnym”, który dopuszcza analizo-

wana ustawa?

Bardziej złożone konsekwencje plani-

styczne i społeczne wynikają z założonych  

Jak wynika z pełnej nazwy specustawy mieszkaniowej1, celem jej mają być ułatwienia 

w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jednak 

podobnie jak w większości uchwalanych aktów prawnych, normujących nowe lub porządkujące już 

istniejące zasady gospodarowania przestrzenią inwestycyjną, nie do końca przemyślane założenia 

i ustalenia powodują w rezultacie szereg niekorzystnych zjawisk planistycznych i społecznych.

Planistyczne i społeczne konsekwencje
specustawy mieszkaniowej

1 Ustawa z dnia 5.07.2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz.1496).
2 PPP – partnerstwo publiczno-prywatne.

Specustawa powinna być przed opublikowaniem 
poddana szerokiej konsultacji specjalistów 
architektów, urbanistów i socjologów, a następnie 
przedyskutowana w odpowiedniej Komisji 
Sejmowej.

prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner
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F
ormalizm reguł postępowa-

nia związany z wprowadze-

trudny do realizacji i zrozu-

krajach przygotowano odpowiednie 

-

działanie trzech aktywów (por. rys. 1): 

procesów, ludzi i  oprogramowania. 

Współistnienie tych aktywów na odpo-

wiednim poziomie jest podstawą real-

Jak BIM jest rozumiany w Polsce?

Należy zwrócić przy tym uwagę, że 

ponieważ jesteśmy na wczesnym etapie 

rozwoju BIM w naszym kraju, w zdecydo-

wanej większości przypadków korzysta-

nie z BIM rozumiane jest jako tworzenie 

modelu 3D na etapie projektowym. Dlate-

go respondenci przypisują duże znaczenie 

narzędziom projektowym umożliwiają-

cym tworzenie takich modeli1.

-

kowym etapie wdrażania, kojarzony 

jest on głównie z  modelem 3D, z  na-

rzędziami i  oprogramowaniem wyko-

-

jące spojrzenie na to zagadnienie (por. 

rys. 1). 

Do autentycznego wdrożenia BIM 

w  Polsce brakuje standardów, pro-

cedur czy wzorców umów między 

-

cinkowych etapach przedsięwzięcia bu-

-

tu w  pełni zgodnego z  wymaganiami 

nie mamy przy-

jętej klasyfikacji budowlanej, wdrożo-

nych standardów CAD, zdefiniowanych 

(umowa będzie bardzo obszerna), ale 

niektóre są bardzo trudne w realizacji 

(por. [5, 6]), jak np. klasyfikacja bu-

dowlana czy słownik pojęć. Mimo naj-

szczerszych chęci powstanie projekt, 

standardów i  procedur2. Możemy do 

Skupienie się na narzędziach powodu-

je jednak mylne budowanie świadomo-

ści, że BIM to oprogramowanie.

obecny w programach nauczania szkół 

wyższych. Na rynku komercyjnym 

Od kilku lat Building Information Modeling (BIM) jest synonimem zintegrowanej informatyzacji 

budownictwa. O BIM mówi się w kontekście postępu technicznego, rozwoju branży 

budowlanej i istotnej poprawy zarządzania w budownictwie. BIM stał się popularnym tematem 

kursów szkoleniowych i programów nauczania.

BIM w nauczaniu na kierunku budownictwo

Rys. 1. Aktywa BIM

*  
1

2

dr inż. Zbigniew Kacprzyk*



WYROBY BUDOWLANE

NUMER 4 / 2018 15

Wprowadzenie

Nie każdy wyrób, który w  potocz-

nym rozumieniu uznaje się za materiał 

-

rób budowlany podlegający oznakowa-

niu. Zakres wyrobów, które podlegają 

i  krajowe przepisy odnoszące się do 

wyrobów budowlanych. Od momentu 

krajowym rynku funkcjonują dwa tzw. 

systemy wprowadzania wyrobów bu-

dowlanych do obrotu – europejski i kra-

jowy. System europejski

oznakowania CE zgodnie z  przepisami 

unijnymi, a  system krajowy – zasady 

oznakowania znakiem budowlanym B 

zgodnie z krajowymi regulacjami.

Oba systemy ulegały licznym zmia-

nom dotyczącym m.in. zakresu wyro-

bów podlegających danemu oznakowa-

 

charakteryzujące się innymi wymaga-

niami w  zakresie oznakowania wyro-

bów budowlanych: 

w  życie przepisów rozporządzenia 

CPR [5],

od 1.07.2013 r. do 31.12.2016 r., 

-

sów rozporządzenia CPR do końca 

okresu obowiązywania przepisów 

nowelizacji wprowadzonej ustawą 

zmieniającą z 25.06.2015 r. [10], 

w życie nowelizacji systemu krajo-

wego, wprowadzonej ustawą zmie-

niającą z 25.06.2015 r. [10].  

Znakowanie wyrobów budowlanych  

po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej

Dla producentów wyrobów bu-

dowlanych szczególne znaczenie mia-

a w konsekwencji dołączenie do jedno-

litego rynku towarów i usług. Swobod-

ny przepływ towarów był, i nadal jest, 

jednym z  głównych celów integracji 

eliminacja barier w handlu wspólnoto-

wym odbywa się przez harmonizację 

techniczną na podstawie tzw. dyrek-

tyw nowego podejścia, ustanawia-

jących zharmonizowane zasadnicze 

wymagania dla poszczególnych towa-

rów i usług. Wdrożono m.in. jednolite 

warunki oceny zgodności wyrobów 

z zasadniczymi wymaganiami określo-

nymi w  dyrektywach, w  tym zasady 

oznakowania CE. 

Kwestię harmonizacji wymagań 

w  zakresie wyrobów budowlanych od 

-

CPD (ang. Construction Products Directive) 

[1]. Od pozostałych dyrektyw nowego 

-

wane w  niej wymagania podstawowe 

-

dowlanych, lecz odnosiły się do obiektów 

Na polskim rynku od ponad 10 lat współwystępują wyroby budowlane oznakowane CE albo 

znakiem budowlanym B. W świadomości użytkowników wyrobów oznakowania te stanowią 

potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu i możliwości jego zastosowania podczas 

wykonywania robót budowlanych. W ujęciu formalnym oznaczają one potwierdzenie dokonania 

przez producenta określonej w przepisach oceny wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu.

mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska, mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska*

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do 
obrotu w systemie europejskim i krajowym

Rys. 1. Aktualne ścieżki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
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Z
amawiający, przystępując 

-

mówienia, powinien usta-

planowaną liczbę usług, 

dostaw czy też robót budowlanych 

tego samego rodzaju, które zamierza 

– niezależnie od tego, czy zamierza je 

postępowania, czy też sukcesywnie 

w  ramach odrębnych postępowań. 

Kryteriami oceny, czy zachodzi obo-

zamówienia, są: związek funkcjonalny 

lub podobieństwo przedmiotu za-

-

-

nia zamówienia przez tego samego 

wykonawcę1.

Definicje robót budowlanych i obiektu 

budowlanego

-

 Prawo 

zamówień publicznych [1] i  dyrektywie 

klasycznej [2] nie są tożsame z  defini-

-

Prawo bu-

dowlane [3] (dalej: PB). 

W art. 3 pkt 7 ustawy PB roboty bu-

dowlane zdefiniowano jako: budowę, 

a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiek-

tu budowlanego

ustawy PZP przez roboty budowlane na-

wykonanie albo zaprojek-

towanie i wykonanie robót budowlanych 

określonych w  przepisach wydanych na 

podstawie art. 2 c [tj. w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w  sprawie wykazu robót budowlanych 

lub obiektu budowlanego, a także re-

alizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z  wymaga-

niami określonymi przez zamawiającego. 

-

wą PZP zalicza się do robót budowla-

nych, nie jest objęta zakresem przed-

miotowym ustawy PB, np.: 
2, 

zakładanie niewytworzonych we 

własnym zakresie drzwi, okien 

-

nych, jeżeli nie następuje inge-

rencja w  obiekt budowlany, po-

legająca na zmianie kształtu lub 

drzwiowych3.

W  art. 2 pkt 5d ustawy PZP oraz 

art. 2 ust. 1 pkt 7 dyrektywy klasycznej 

wynik całości robót budowlanych w zakre-

sie budownictwa lub inżynierii lądowej 

i  wodnej, który może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną. Za-

-

dowlanego” jest szerszy od zakresu de-

finicji tego pojęcia zawartej w ustawie 

PB. Artykuł 3 pkt 1 ustawy PB stanowi, 

-

budynek, budowlę bądź obiekt 

małej architektury, wraz z  instalacjami 

zapewniającymi możliwość jego użytko-

wania zgodnie z  jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowla-

nych

-

zumieniu przepisów zamówień publicz-

 

Obowiązkiem zamawiającego jest uwzględnienie w ramach jednego postępowania lub kilku 

procedur opartych na dyspozycji art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych [1] (dalej: PZP) wszystkich jednorodzajowych zamówień, których 

konieczność realizacji jest mu znana na etapie pierwszego postępowania. 

mgr inż. Lidia Więcław-Bator*

Podział zamówienia publicznego 
na części w zakresie robót 
budowlanych 

1

2

.
3
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Z
astosowanie podwójnych 

standardów kosztorysowa-

nia prowadzi zazwyczaj do 

ustalenia dwóch różnych 

wycen, co do zasady zgod-

nych ze standardami kosztorysowania, 

jednak sprzecznych z normami prawny-

mi definiującymi obowiązek naprawienia 

szkody przez sprawcę. 

obecnie najbardziej dynamicznie rozwija-

jącą się infrastrukturą przesyłową w Pol-

sce, stymulowaną do rozwoju potrzebami 

operatorów, płynącymi z  wdrożenia no-

wych usług szerokopasmowych. Finan-

sowanie tego przedsięwzięcia wspierane 

w  ramach Programu Operacyjnego Pol-

rzędu kilku mld zł ma na celu wyelimi-

nowanie z mapy Polski obszarów wyklu-

czonych z dostępu do szerokopasmowych 

usług telekomunikacyjnych i  ujednolice-

nie dostępu do tych usług bez względu na 

projektu oraz inwestycji operatorów wi-

1. 

Uszkodzenia infrastruktury  

telekomunikacyjnej

Przy tak rozległych sieciach prze-

syłowych jak telekomunikacyjna zja-

wiskiem normalnym, jednak zawsze 

niespodziewanym, jest awaria lub 

uszkodzenie linii przesyłowej wywo-

łane czynnikami niezależnymi, tzw. 

siłą wyższą lub ingerencją człowieka. 

człowieka są zdecydowanie częstszym 

zjawiskiem, na które składają się akty 

wandalizmu, kradzieży. Są również 

efektem realizacji innych robót budow-

lanych. Z kradzieżami i dewastacjami 

-

morandum na rzecz przeciwdziałania 

zjawiskom kradzieży i  dewastacji in-

frastruktury”. W rezultacie tego przed-

sięwzięcia w samej tylko branży teleko-

munikacyjnej liczba incydentów dewa-

stacji i kradzieży infrastruktury spadła 

z blisko 11 tys. w 2012 r. do niespełna  

2 tys. w 2016 r.2. 

Zdarzenie uszkodzenia infrastruk-

tury telekomunikacyjnej powstałe 

w  wyniku prowadzenia robót budow-

lanych jest zjawiskiem bardziej zło-

żonym, ponieważ z  samego założenia 

takie prace są realizowane przez pod-

miot profesjonalny, poprzedzone ob-

sługą geodezyjną oraz przy nadzorze 

kierownika robót, będącego ustawo-

wym gwarantem bezpieczeństwa i pra-
3. Zatem ich  

Kosztorysowanie robót budowlanych realizowanych podczas usuwania awarii lub uszkodzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej jest dobrze usystematyzowane i ugruntowane w praktyce 

budownictwa telekomunikacyjnego. Problematycznym zjawiskiem jest jednak sytuacja, w której 

metoda kosztorysowania zastosowana przy rozliczeniu z wykonawcą jest inna niż metoda 

przyjęta do wyceny przy roszczeniu o naprawienie tej szkody. 

Podwójne standardy wyceny szkód 
infrastruktury telekomunikacyjnej

*  
1

2

3 Art. 21a i 22 – ustawa z dnia 7.07.1994 r. – 

Rys. 1. Parametry charakteryzujące rynek telekomunikacyjny w latach 2010–2016
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