


SZTUKA  BUDOWLANA

ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Krzysztof MichaliK

SZTUKA  BUDOWLANA
 

ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

PRAWO I BUDOWNICTWO 2015

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Wydawnictwo Prawo i Budownictwo

Redaktor merytoryczny: mgr inż.arch.Joanna K.Michalik
Redaktor techniczny: inż. Michał Jemielniak
Korekta: zespół redakcyjny
Recenzent: mgr inż.Tomasz Gąsiorowski
Opracowanie graficzne: Biuro Projektowe „Konstruktor”
Projekt okładki: inż. Michał Jemielniak, dr inż. Krzysztof Michalik
Sklad i łamanie: inż. Michał Jemielniak
Druk i oprawa: fotoidruk Damian Zymela  www.fotoidruk.pl
Książka dostępna: www.allegro.pl

Wydanie I.

Autor i wydawca informują, że podjęli wszystkie możliwe starania, aby zapewnić 
prawidłowośc danych oraz opinii zawartych w tej książce i za ewentualne błedy nie 
mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

Utwór w całości i we fragmentach nie może być skanowany, kserowany, powiela-
ny bądź ropzpowszechniany za pomocą urządzeń  elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i innych w tym nie może być umieszczany, ropowszech-
niany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pi-
semnej zgody posiadacza praw autorskich.

Odbiorcy: inżynierowie i technicy budownictwa, projektanci konstrukcji i archi-
tektury,studenci wydziałow architektury, inżynierii lądowej, budownictwa, ucznio-
wie studiów, techników budownictwa i architektury, osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, pasjonaci budowania i projektowania.

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
www.rzeczoznawca-michalik.pl

ISBN 978-83-940931-0-5

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo
Biuro Projektowe „Konstruktor”

ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów

e-mail:wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl
www.biurokonstruktor.com.pl

Copyright by Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



     

Spis treści

Wprowadzenie.

1.Wstęp.

2.Podstawowe definicje i pojęcia.

3.Podstawy historyczne.

4.Podstawy  filozoficzne sztuki budowlanej

4.1.Sztuka i budownictwo.

4.2.Sztuka i inżynieria.

4.3.Zasady wiedzy technicznej.

4.4.Metodologia nauk ścisłych.

5.Podstawy prawne.

5.1.Historia prawa w zakresie budownictwa.

5.2.Prawo budowlane.

5.3.Kodeks cywilny.

5.4.Odbiór robót budowlanych zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.5.Warunki techniczne,normy,wymagania,instrukcje.

5.6.Normy budowlane.

5.7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

6.Zakres wiedzy w budownictwie.

6.1.Inzynieria i budownictwo.

6.2.Budownictwo a nauka.

6.3.Rzemiosło w budownictwie.

7.Podstawy sztuki budowlanej.

7.1.Wiedza.

7.2.Doświadczenie.

7.3.Obiektywizm.

7.4.Krytycyzm.

7.5.Decyzyjność.

7.6.Etyka zawodowa.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



8.Jakość w budownictwie.

8.1.Jakość robót budowlanych.

8.2.Audyt jakości.

8.3.Systemy oceny jakości.

8.4.Zarządzanie jakością.

9.Elementy oceny inwestycji i robót budowlanych.

9.1.Należyta staranność.

9.2.Niedbalstwo w budownictwie.

9.3.Ignorancja w budownictwie.

9.4.Zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

9.5.Zgodność z zasadami określonymi w warunkach technicznych.

9.6.Zgodność z normami.

9.7.Sztuka budowlana.

9.8.Błedy w sztuce budowlanej.

9.9.Ocena wykonania robót budowlanej.

10.Zasady wiedzy technicznej w kontekście ustawy Prawo budowlane.

11.Historia budowniczych, mistrzowie sztuki budowlanej.

12.Przesłanie Witruwiusz,a sztuka budowlana.

13.Bezpieczeństwo,trwałość i niezawodność konstrukcji budowlanej.

14.Podsumowanie.

Bibliografia i źródła.

 Od Wydawnictwa.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



7

Wprowadzenie.

 We współczesnych inwestycjach budowlanych i zagadnieniach prawno-
technicznych z zakresu budownictwa  określenia „zasady wiedzy technicznej”, „sztuka 
budowlana” są powtarzane i odmieniane na wszelkie sposoby  i używane w zależności 
od partykularnych potrzeb,czasem bez znajomości ich definicji, znaczenia i zawartości. 
Przyjęło się,że każda nieprawidłowość  w budownictwie jest kwitowana stwierdzeniem 
„niezgodności z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną”, ale racjonalne 
uzasadnienie stanowi znaczącą trudność.  W aspekcie właśnie tych określeń pojawia 
się problem  ich definiowania w całym systemie prawa i inwestycji budowlanych, 
konkretyzacji ich  zawartości i ustalenie wartości. Naukowe uzasadnienie tych pojęć 
w oparciu o badania po niezwykle rozproszonych informacjach w tym zakresie, 
zebranie ich w jednym opracowaniu pozwoli na praktyczne korzystanie  z tej pozycji 
we wszelkich postępowaniach prawnych i technicznych.  Paradoksalnie kryteria oceny 
elementów procesu inwestycyjnego, powszechnie stosowane i używane w systemie 
polskim prawnym nie posiadają ustawowych definicji,a ich rozproszenie w różnych 
obszarach prawa jest zadziwiające.  Ocena zjawisk budowlanych na podstawie wielce 
szerokiego, ujętego w formie  opisowej określenia nie jest prawidłowa i powoduje 
znaczące różnice interpretacyjne tych samych problemów prawnych i technicznych. 
Sztuka budowlana jest używana w ocenie wszelkich zjawisk z dziedziny budownictwa, w 
opracowaniach technicznych, prawnych, postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, 
postępowaniach  sądowych z zakresu kodeksu administracyjnego,cywilnego, karnego 
i odpowiedzialności zawodowej, wreszcie we wszelkich sporach dotyczących jakości 
robót budowlanych, od „krzywo ułożonej” płytki ceramicznej po rozwinięte inwestycje w 
zakresie inżynierii lądowej. W ustawodawstwie polskim jest wiele opracowań mających 
charakter obligatoryjnych do stosowania podczas projektowania, realizacji, odbioru 
i użytkowania jednak ich znajomość, stosowanie,wymagalność na poszczególnych 
etapach inwestycji jest znacząco wadliwa,powoduje poważne różnice interpretacyjne.

W procesie inwestycyjnym uczestniczą  osoby ściśle z nim związane, posiadające 
specjalistyczne przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie,jak również ogromna rzesza specjalistów, rzemieślników  
wykonujących prace budowlane związane z budownictwem, których działania 
oceniane są przestrzeganiem lub naruszaniem  zasad współczesnej wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej. Posługiwanie się tym pojęciem w wielu sytuacjach związanych z 
inwestycjami budowlanymi, procesami inwestycyjnymi, procedurami kontroli jakości 
robót budowlanych w ustawodawstwie polskim, gdy brak jest prawnej,określonej 
w ustawodawstwie polskim definicji pojęcia „sztuka budowlana” budzi poważne 
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wątpliwości i powoduje czasem dowolną interpretację w ocenie  wszelkich elementów 
inwestycyjnych i robót budowlanych. Ze sztuką budowlaną związane jest szereg innych 
kategorii w zakresie oceny zjawisk w tym zasady wiedzy technicznej i budowlanej, 
należyta staranność, dobra praktyka budowlana. Między innymi  art. 651 Kodeksu 
Cywilnego wyraźnie wskazuje na odpowiedzialność wykonawcy robót za złe wykonanie, 
o ile wynika ono z niedotrzymania reguł dobrych praktyk budowlanych. Sztuka 
budowlana ściśle jest związana z pojęciem „dzieła”, dzieła w pojęciu procesu tworzenia 
budowli, budynku czy też prac z zakresu  budownictwa, co w sensie prawnym odpowiada 
treściom zawartym między innymi w zapisach kodeksowych. Określenia staranność, 
należytość wykonania dzieła budowlanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
prawidłowe ukończenie tworzą,wypełniają definicję sztuki budowlanej. W
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1.Wstęp. 

 Tak niezwykle popularne i powszechnie używane pojęcie  „sztuka budowlana” 
nie posiada ustawowej i praktycznej definicji. Opracowanie tego zagadnienia,zdaniem 
autora. pozwoli na podanie większości informacji na ten temat oraz być może ostateczne 
zdefiniowanie pojęć „sztuka budowlana” i „zasady wiedzy technicznej w budownictwie” 
Definiowanie pojęcia to czynność, którą podejmuje się w celu ustalenia, jakie znaczenie 
posiada dane wyrażenie. Zabieg taki najczęściej znajduje zastosowanie w przypadkach  
jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika danego języka, ale nie znamy w ogóle 
jego znaczenia, jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika danego języka, ale 
jego znaczenie nie jest jasne, to znaczy,że nie potrafimy jednoznacznie wskazać zbioru 
desygnatów tego pojęcia, znamy tylko niektóre jego znaczenia i chcemy poznać jego 
pozostałe znaczenia, jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika danego języka, 
znamy jego znaczenie, ale chcemy je zmienić i wreszcie  jeśli dane wyrażenie językowe 
nie należy do słownika danego języka i chcemy je tam wprowadzić.

W przypadku definicji pojęcia „sztuka budowlana „ mamy do czynienia ze stanem, 
gdzie to  wyrażenie językowe należy do słownika języka polskiego, ale jego znaczenie 
nie jest jasne, to znaczy,że nie potrafimy jednoznacznie wskazać zbioru desygnatów tego 
pojęcia, znamy tylko niektóre jego znaczenia i chcemy poznać jego pozostałe znaczenia. 
Realizacja jednego z wymienionych czterech zabiegów ma na celu sformułowanie 
wypowiedzi o określonym kształcie, w której informuje się o znaczeniu danego wyrażenia 
językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka 
i posiadającego w danym języku to samo znaczenie co wyrażenie, którego znaczenia 
poszukujemy. Wypowiedź tego typu określana jest mianem definicji.

Znaczenie  słowa  definicja jest zróżnicowane  w zależności od obszaru badań i tak 
według:
• Tadeusza Kotarbińskiego to "...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia 

pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny 
dotąd problem" 

• Kazimierza Ajdukiewicza to "...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś aktu, 
którą podajemy procedurze sprawdzania"

• wg Józefa Pietera to "...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności 
danego faktu w określonym miejscu i czasie".

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: 
granica, koniec) jest to wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o 
znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego 
języka  i posiadającego to samo znaczenie. Za zakres nazwy "definicja" uważa się sumę 
zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa "definicja" wzbogaconego 
następującym po nim przymiotnikiem na przykład definicja kontekstowa, równościowa, 
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cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej i innych. Definicja 
jest narzędziem, które  wzbogaca język o nowe zwroty, chroni wypowiedzi przed 
wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów, pogłębia rozumienie wyrazów 
i zwrotów. W budownictwie i naukach technicznych definicja usprawnia procesy 
badawcze, poznawcze i nauczanie. W zakresie budowy definicji można zauważyć, że 
wszystkie definicje równościowe i niektóre cząstkowe zawierają następujące elementy: 
definiendum to  wyrażenie definiowane, a więc to, co ma być zdefiniowane, definiens 
to  wyrażenie definiujące, a więc wyrażenie, przy pomocy którego definicja informuje 
o znaczeniu wyrażenia definiowanego, łącznik definicyjny  zwany również definicyjnym 
znakiem równości lub spójką definicyjną, wyrażenie równoważne dla „jest”, „to”, 
„oznacza, że”, „jest to”. Definicja realna to  jednoznaczna bądź niejednoznaczna 
charakterystyka jakiegoś pojęcia, którą można wypowiedzieć w dowolnym języku,a 
definicja nominalna to z kolei wypowiedź informująca o znaczeniu danego wyrażenia w 
danym języku. Istotną cechą budowy takiej definicji jest forma łącznika definicyjnego, 
ma on postać wyrażenia "znaczy tyle, co" lub "należy rozumieć jako", odsyłającego 
do znaczenia słowa w danym języku. Należy zauważyć, że wypowiedzenie definicji 
realnej danego przedmiotu informuje o znaczeniu słowa oznaczającego ten przedmiot 
w języku, do którego ta wypowiedź należy, a więc jest w tym języku definicją nominalną 
tego słowa. Definicja równościowa czyli inaczej zwana : definicja normalna, definicja 
klasyczna,dostarcza kryteriów pozwalających na rozstrzygnięcie, z reguły wobec 
każdego przedmiotu, czy podpada on pod wyraz,zwrot definiowany (definiendum), czy 
nie podpada. Jest to taka definicja, która przedstawia swoistą równość między wyrazem 
lub zwrotem, o znaczeniu którego informuje lub typowym dla tego wyrazu,zwrotu 
kontekstem, a wyrażeniem, za pomocą którego o tym znaczeniu informuje. Istnieją 
również definicje, które nie dostarczają kryteriów pozwalających na rozstrzygnięcie, 
w stosunku do każdego przedmiotu, czy podpada on pod wyraz  definiowany, czy 
nie podpada, nie określają one w pełni znaczenia i zakresu definiowanego wyrazu, 
dają o nim jedynie informację niepełną, cząstkową. Tego rodzaju definicje, mające 
szerokie zastosowanie  w nauce, w nauczaniu i w życiu codziennym, nazywa się 
definicjami cząstkowymi. Wskazać można następujące  powody stosowania definicji 
cząstkowych gdzie aktualny stan wiedzy  w danej dziedzinie nie daje podstawy do 
sformułowania definicji równościowej używanego  w języku tej dziedziny terminu, co 
ma miejsce przeważnie w obrębie nauk technicznych, jak również humanistycznych. 
Definicja równościowa w stylizacji przedmiotowej, to taka definicja nominalna, która 
na gruncie danego języka jest wypowiedzią definicji realnej przedmiotu oznaczonego 
przez należący do tego języka  wyraz  definiowany. Definicja ta informuje o znaczeniu 
terminu definiowanego drogą dostarczenia informacji o cechach posiadanych przez 
przedmiot, do którego odnosi się definiowany termin. Jest ona zatem wypowiedzią o 
przedmiocie, którego dany termin jest znakiem w danym języku. Definicja w stylizacji 
językowej mówi o wyrazie  definiowanym. W tego typu definicji stwierdzamy równość 
znaczeń albo zakresów definiendum i definiensa, posługując się nazwami tych wyrażeń 
utworzonymi przy pomocy cudzysłowu. Definicja wyraźna jest to definicja podająca 
przekład wyrażenia definiowanego. Definicja kontekstowa jest to definicja podająca 
kontekst, w którym dany wyraz jest uwikłany. Definicja sprawozdawcza jest to definicja 
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informująca o zastanym znaczeniu danego przedmiotu. Tym rodzajem definicji 
posługujemy się głównie celem przekazywania wiedzy zastanej. Definicja regulującą  
jest to definicja, która najczęściej koryguje jakąś wadę znaczeniową, głównie nieostrość 
lub niewyraźność. Definicja projektująca jest definicją projektującą tylko do momentu, 
aż zostanie przyjęta przez jakąś grupę ludzi. Od tego momentu jest ona definicją 
sprawozdawczą. Większość terminów, jakimi posługują się nauki, wprowadzonych 
zostało drogą definicji projektujących i terminy te funkcjonują w nauce i technice, 
definicje te mają charakter sprawozdawczych. Definicja tylko podająca znaczenie 
definiowanego wyrazu jest to definicja, w której definiendum i definiens posiadają 
taką samą zawartość informacyjną, określająca znaczenie definiowanego wyrazu jest 
to definicja, w której definiens ma większą zawartość informacyjną niż definiendum, 
pogłębia rozumienie definiowanego terminu, jest ona maksymalnie zwięzłym wykładem 
istotnej treści definiowanego terminu. Definicje określające znaczenie definiowanego 
terminu podzielić można na analityczne i syntetyczne, gdzie analityczna jest to definicja 
określająca znaczenie definiowanego terminu sprawozdawcza, zaś definicja syntetyczna 
jest to definicja określająca znaczenie definiowanego terminu projektująca.[12],[30].
Elementem poznawczym, badawczym we wszelkich racjonalnych działaniach 
poznawczych  w tym naukach  technicznych i w budownictwie, niezbędnym przy 
definiowaniu terminów, pojęć w danej dyscyplinie w tym również w zakresie 
budownictwa  jest logika, wedle klasycznej definicji nauka o sposobach jasnego i ścisłego 
formułowania  myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. 
W  przypadku pojęcia „sztuka budowlana” jego znaczenie nie jest wystarczająco  jasno 
sformułowane,  nie potrafimy jednoznacznie wskazać zbioru desygnatów tego pojęcia, a 
znamy tylko niektóre jego znaczenia i chcemy poznać, logicznie scalić,określić pozostałe  
jego znaczenia, [na podstawie  Tadeusz Kwiatkowski, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002].

W potocznym sensie sztukę budowlaną rozumiemy jako dobre,prawidłowe wykonywanie 
inwestycji elementu budowlanego. W świadomości uczestników procesu budowlanego 
zagadnienia właściwego wykonywania prac budowlanych są elementem podstawowym. 
Przez sztukę budowlaną w ogólnym i potocznym pojęciu  należy rozumieć wykonanie 
inwestycji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej 
oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 
budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy. Ponieważ nie istnieje więc ustawowa definicja wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia, ale 
wydaje się oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną 
oznacza, że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa,  a więc 
współcześnie,między innymi  w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót budowlanych  tam, gdzie jest to wymagane. W przeciwnym razie jest 
to samowola budowlana oraz przestępstwo, o którym mowa w art. 90 ustawy Prawo 
budowlane, jak  orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 
363/13).Sprawa wyjaśnienia tego terminu wydawałaby się niezwykle prosta,gdyby 
nie znaczne różnice w interpretacjach, które powodują konieczność głębszej analizy 
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zagadnienia. Definicja sztuki budowlanej wydaje się niezwykle obszerna  i winna 
zawierać zawartości  programowe specjalistycznych akademickich studiów budowlanych  
I i II stopnia, studiów inżynierskich i magisterskich, wymagania określone w egzaminie 
na uprawnienia budowlane, czy też zakresy robót podanych w każdym podręczniku 
budownictwa ogólnego czy budowli inżynierskich.

Między innymi przez termin „zgodnie ze sztuką budowlaną” należy rozumieć wykonanie 
inwestycji zgodnie z prawem, normami, warunkami technicznymi związanych z 
budownictwem mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej 
staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy na wszelkich etapach realizacji 
inwestycji. Pojawia się również pojęcie związane ze  „sztuką budowlaną”,a mianowicie  
pojęcie nie posiadające również ustawowej definicji ”zasady wiedzy technicznej”, czasem 
„zasady współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej”, konieczne do stosowania  na 
wszelkich etapach realizacji inwestycji budowlanych, czyli przygotowania inwestycji, 
projektowania, realizacji, oddawania do użytkowania, eksploatacji,rozbiórki, likwidacji, 
postępowań administracyjnych, prawnych i odszkodowawczych. Ponieważ sztuka 
budowlana odnosi się wprost do budownictwa zatem do  dziedziny działalności człowieka 
związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległej dziedzinie nauki jaką jest 
inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy 
budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. 
Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już 
istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się budownictwo 
lądowe i wodne. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką 
obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych  w tym  bezpieczeństwa albo z 
innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki ze względu na wznoszenie 
innego obiektu na tym samym terenie.

Istnienie lub „życie” jakiejkolwiek rzeczy, jakiegokolwiek przedmiotu, wyrobu lub 
produktu, albo też jakiegoś zjawiska zamierzonego, a więc materialnego wytworu 
ludzkiej działalności, zwanego dziełem, zmaterializowanego wytworu ludzkiej 
wyobraźni, a nawet i wytworu nie zmaterializowanego, bez wątpienia można podzielić 
na wyraźnie rozdzielne, naturalne etapy, fazy elementy procesu tworzenia. Do takich 
podstawowych etapów lub faz owego „żywota” lub „procesu”i ich istnienia  należą:etap 
I – planowanie, przygotowanie;etap II – realizacja zamierzenia, wykonywanie dzieła, 
produkcja;etap III – eksploatacja i wykorzystywanie (użytkowe lub inne) powstałego 
produktu,etap IV-rozbiórka i likwidacja. Jak łatwo sobie uzmysłowić, schemat ten 
można z łatwością odnieść do każdej dziedziny życia i bytu  człowieka, związany jest  
z każdą jego działalnością. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że można i należy go 
stosować również w dziedzinie budownictwa. Przy  oczywistym założeniu, że wynikiem 
budowlanej działalności człowieka, dziełem lub produktem budowlanym jest każdy obiekt 
budowlany w pełnym i jak najszerszym tego słowa rozumieniu, działalnością budowlaną 
jest wykonywanie czynności budowlanych  związanych z tworzeniem, wznoszeniem, 
budowaniem wykonywaniem tychże obiektów budowlanych. Wykorzystywanie i 
eksploatacją owych tworów, obiektów jest ich użytkowanie, to w prostej i bezpośredniej 
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analogii otrzymujemy etapowanie każdego żywota każdego procesu budowlanego. 
Określając ów żywot budowlany bardziej adekwatnym mianem inwestycyjnego procesu 
budowlanego można dokonać podziału na wyraźnie wydzielone fazy albo etapy jego 
egzystencji, są to projektowanie inwestycji budowlanej, budowanie,budowa, użytkowanie 
zasobów budowlanych. Jest to podział  ogólny, zasadniczy i przedstawiony w ogromnym 
uproszczeniu. Każda z tych faz życia inwestycyjnego procesu budowlanego jest sama w 
sobie oddzielnym i mocno skomplikowanym oraz urozmaiconym różnymi elementami, 
zjawiskiem lub procesem. Wszystko w sumie zależy od gradacji i rangi nazw typu: 
proces, zjawisko, etap, faza, element, czynność, a to znowu zależy od punktu oceny i 
od miejsca, w którym dokonujemy analizy i z którego dokonujemy oglądu oraz oceny 
poszczególnych ogniw tego całego gigantycznego procesu, jakim jest inwestycyjny 
proces budowlany.Pod określeniami przedstawiającymi podział na poszczególne 
fazy inwestycyjnego procesu budowlanego kryje się cały szereg zjawisk, procesów, 
elementów i czynności, które dopiero po ich odpowiednio kolejnym i adekwatnie 
spójnym zrealizowaniu wypełnią warunki dokonania się (zamknięcia) danej fazy czy 
etapu. Naturalnym jest również fakt, że kolejność faz  życia inwestycji budowlanej jest 
konieczna, wymagalna i niezmienna, jest swoistą „ścieżką krytyczną” inwestycyjnego 
procesu budowlanego. normalnym i dopuszczalnym może być brak realizacji kolejnej 
następującej po sobie fazy, ale niemożliwym jest realizacja fazy następnej bez dokonania 
się fazy poprzedzającej. w praktyce, zwłaszcza pośród barbarzyńskich   i prymitywnych 
plemion lub narodów, bo trudno w tym przypadku mówić o cywilizacjach, zdarzały 
i,co gorsze zdarzają się nadal naruszenia i odstępstwa od zasady właściwej kolejności 
realizacji poszczególnych etapów inwestycji budowlanych.  Skutki tego bywają 
zazwyczaj co najmniej opłakane żeby nie powiedzieć beznadziejne i tragiczne. W  fazie 
pierwszej pod nazwą  projektowanie inwestycji budowlanej można wyróżnić ogólnie 
rzecz biorąc, między innymi następujące elementy: idea, zamysł,pomysł  realizacji 
jakiejś inwestycji budowlanej w postaci budynku, budowli czy każdego innego obiektu 
budowlanego; prawo właściciela do dysponowania terenem  przeznaczonym do celów 
budowlanych, odpowiednie środki finansowe lub sposoby ich uzyskania; zamysł 
programu funkcjonalnego dla planowanej inwestycji, obiektu budowlanego;koncepcja 
projektu architektoniczno-budowlanego;analizy ekonomiczne dla zamierzenia 
inwestycyjnego;uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia dotyczące planowanej 
inwestycji budowlanej;projekt architektoniczno-budowlany i projekty branżowe dla 
realizacji budowy obiektu;pozwolenie na budowę. Niesłychanie ważne etapy  twórcze,zły 
pomysł, wadliwa idea realizacji inwestycji,wadliwość projektu, zła lokalizacja,wadliwy 
rzutują na wszelkie pozostałe etapy powstawania obiektu budowlanego. Błędy popełnione 
w tych etapach mogą powodować konieczność ponownej analizy sensu inwestycji. 
W fazie drugiej czyli budowaniu zawarta jest cała realizacja (wykonywanie) obiektu 
budowlanego lub całego zamierzenia inwestycyjnego. Na tym etapie inwestycyjnego 
procesu budowlanego należy mieć na uwadze następujące elementy: projekt budowlany, 
„wykonawczy” projekt budowlany, podstawowy dokument budowy dziennik budowy, 
umowy o roboty budowlane; wykonawcy robót budowlanych; organizacja budowy; 
przygotowanie placu budowy; harmonogramy i etapowanie budowy; kontrola i 
aktualizacja organizacji prac budowlanych  i harmonogramów; odbiory częściowe 
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etapów i robót elementów „zanikających ” oraz odbiór końcowy robót na wykonanych 
obiektach budowlanych; przekazanie,przyjęcie obiektów budowlanych do użytkowania. 
Faza trzecia  użytkowanie zasobów budowlanych związana jest  z  zasiedleniem 
obiektów budowlanych; eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami budowlanymi; 
kontrolami stanu technicznego obiektów budowlanych; konserwacją i remontami 
budowlanymi; rozbiórką obiektu budowlanego[6],[10].[12].

W procesie projektowania i realizacji obiektu budowlanego sztuka budowlana,niestety, 
ciągle jest nie doceniana  i używana wyłącznie  w przypadkach sporów. Oczywiście 
czym innym jest „sztuka budowania”,a zupełnie czym innym są” zasady wiedzy 
technicznej” jednak łączą się one w istotny sposób. Sztuka budowlana stworzyła przez 
tysiąclecia podstawy wznoszenia budowli  i budynków, tworzenia idealnych,pięknych, 
czasem prostych i powtarzalnych  konstrukcji kształtując  w poważnej części również 
wymagania dotyczące trwałości, jakości, użytkowalności, funkcjonalności, piękna 
i estetyki. Stosowanie  nowoczesnych  rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów  
budowlanych,inżynierii materiałowej,  współczesnych technologii, metod realizacyjnych, 
organizacji procesów budowlanych wymagają niezwykle rozbudowanych umiejętności 
teoretycznych i praktycznych  z zakresu zasad współczesnej wiedzy technicznej,a 
również wymagają stosowania  współczesnej sztuki budowlanej. Budynek, budowla  
może być genialnie prosta, jak również genialnie skomplikowana, może kształtować 
przestrzeń i tworzyć podstawę do różnego rodzaju przeznaczeń i wymagań inwestora 
dodatków i udziwnień. Jednak bez względu na to wiedza  jest niezbędną podstawą  sztuką 
konstruowania i budowania. W wielu przypadkach, analizowanych obiektach, przykładach 
wadliwie wykonanych robót budowlanych  i związanych z nimi działań w zakresie 
inwestycji brak podstawowej wiedzy prawnej, technicznej,umiejętności,ignorancja w 
zakresie budownictwa prowadzi do  skutków powodujących wadliwość wykonanych 
prac budowlanych oraz szkód powstałych w wyniku takiej działalności. Należy 
stwierdzić, że pojęcie „sztuka budowlana”i zasady w niej zawarte  jest podstawą 
wszelkiej działalności inwestycyjnej w obszarze budownictwa i nie jest anachronizmem 
wynikającym z  wiedzy historycznej. „Sztuka budowlana” jako podstawa współczesnej 
nauki inżynierskiej tworzy  Mistrzów i Artystów tej sztuki, a czasem ignorantów i 
przestępców.Wszyscy współcześni rzemieślnicy budowania winni opierać  się na 
zasadach sztuki budowlanej w połączeniu z zasadami  współczesnej wiedzy technicznej. 
Wiedza ta rozwija się niezwykle dynamicznie, powodując stały rozwój sztuki budowlanej  
i powoduje konieczność stosowania nowoczesnych, współczesnych rozwiązań prawnych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych i organizacyjnych. Zasady tej sztuki to 
bowiem ogół  praw i zasad,które  nimi rządzą i tworzą  dzieło sztuki budowlanej, trwałe, 
bezpieczne i niewzruszalne, nieprzemijające, dające świadectwo historyczne, czasem 
o niezwykle krótkim życiu. Dzieła te są analizowane i oceniane właśnie na podstawie 
kanonów sztuki, wiedzy i zasad. Współcześnie również  powstają takie dzieła, poza 
dziełami, „stricte” architektonicznymi, gdzie wielomilionowa rzesza pracowników 
budownictwa  potrafi tworzyć takie dzieła, czasem niezwykłe i potwierdzające 
umiejętności budowniczych oraz równie niezwykłe umiejętności inżynierskich. Dzieła 
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te to przykład potwierdzający,że sztuka budowlana  i jej składowa sztuka inżynierska 
stanowią podstawę każdej inwestycji. 

Rozważania  o sztuce, sztuce budowlanej, inżynierskiej  pozwalają zrozumieć i 
uzmysłowić sobie stan wiedzy na ten temat oraz potwierdzić podstawowe zasady sztuki 
budowlanej. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia w książce pod tytułem  „Podstawy 
budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych”, zawarto 
poszerzone wiadomości  z zakresu podstaw historycznych i filozoficznych  powstawania 
sztuki budowlanej na przestrzeni wieków,która stanowi  rozwinięcie  wielu zagadnień 
podanych w tym opracowaniu. Jest pewnym,że we współczesnych pojęciach z zakresu 
twórczości człowieka budowanie, konstruowanie, wznoszenie budynków i budowli 
jest Sztuką. Osób,profesji związanych  z inwestycjami budowlanymi jest wiele: 
naukowcy, teoretycy budownictwa, profesorowie, projektanci, inżynierowe, technicy 
w wielu specjalnościach związanych z budownictwem: geodeci, geologowie, murarze, 
montażyści, spawacze.Jednoczy ich cel działania oraz zasady wiedzy budowlanej  i 
sztuki budowania. Specjaliści i praktycy budowlani w swojej karierze zawodowej 
niejednokrotnie spotykali się z artystami w zawodach budowlanych. Artystą może być 
projektant, spawacz, posadzkarz,stolarz, instalator czy betoniarz.

Sztuka budowlana  wiąże się oczywiście z odpowiedzialnością  w świetle prawa 
zróżnicowaną, obszerną,a czasem  wręcz nieograniczoną, nieograniczona w 
czasie,prawie i zakresie, karna, cywilna, zawodowa,etyczna, nie porównywalna 
do innych zawodów związanych z budownictwem w tym niklej odpowiedzialności 
prawnej  architekta. We współczesnych pojęciach z zakresu twórczości człowieka 
budowanie, konstruowanie  jest Sztuką. Budownictwo jest  dziedziną techniki, a 
jednocześnie częścią rozległej sztuki, sztuki zwanej sztuką budowlaną, która zajmuje 
się projektowaniem i wznoszeniem budynków  i budowli, utrzymaniem, wzmacnianiem 
i wreszcie nawet ich  rozbiórką i likwidacją.[6]. Dzieło budowniczego,konstruktora, 
jako część architektury zwykle odpowiada zamierzonej funkcji, celowości technicznej 
oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym. Sztuka budowlana, aby tą sztuką była,  
wymaga korzystania z osiągnięć innych dyscyplin, w tym filozofii, matematyki, fizyki, 
mechaniki statyki, jak również socjologii, psychologii, nauk ekonomicznych i innych 
nauk humanistycznych i przyrodniczych w oparciu oczywiście   o wszelkie aspekty 
rozwoju społeczeństwa technologicznego. Inżynierowie tworzą sztukę budowlaną  
stosując obliczenia wywiedzione z praw natury, a ich dzieła pozwalają nam odczuć 
harmonię. Istnieje zatem estetyka inżyniera, gdyż w obliczeniach trzeba określić pewne 
dane i jest to kwestia smaku. Kiedy zaś dokonujemy obliczeń, nasz umysł znajduje się 
w stanie czystym, a smak kroczy pewnymi ścieżkami tworząc dzieła sztuki stosowanej.
[12].

Realizacja jednego z wymienionych czterech zabiegów ma na celu sformułowanie 
wypowiedzi o określonym kształcie, w której informuje się o znaczeniu danego wyrażenia 
językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka 
i posiadającego w danym języku to samo znaczenie co wyrażenie, którego znaczenia 
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poszukujemy. Wypowiedź tego typu określana jest mianem definicji. Ostateczne 
zdefiniowanie pojęcia „sztuka budowlana” oraz  określenie jego zawartości,jak również 
jej stosowania w  podstawowych problemach  i elementach projektowania, budowy 
utrzymania i wzmacniania konstrukcji budowlanych, na ogólne zasady stosowania  
sztuki budowlanej  w ujęciu historycznym, na  podstawy filozoficzne, teoretyczne 
i naukowe w aspekcie historia budownictwa, historii konstrukcji budowlanych, 
trwałości, niezawodności, zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, wreszcie piękna i 
estetyki konstrukcji budowlanych oraz roli budowniczego, konstruktora budowlanego 
we współczesnych konstrukcjach budowlanych i inżynierskich pozwoli na przyjęcie w 
nowych uregulowaniach prawnych powszechnie obowiązującej definicji pojęcia „sztuki 
budowlanej”. Rozległa wiedza pomaga konstruktorowi na dysponowanie różnymi 
elementami wiedzy, swobodę w analizie wymagań konstrukcji budowlanych, a co za 
tym idzie tworzenie nowoczesnych, niekonwencjonalnych konstrukcji, czasem dążenie 
do ich prostoty, komplikacji, doskonałości i piękna.  W ciągu wieków zmieniały się 
zarówno zakres obowiązków i koniecznej wiedzy budowniczego-konstruktora, jak i samo 
pojmowanie sztuki budowania. Można również przyjąć za  pewnik, że wykonywanie 
czynności budowniczego związane było z naturalną działalnością człowieka od 
zarania dziejów, a zawód budowniczego jawi się, jako jedna z najstarszych profesji 
związanych z rozwojem cywilizacji światowej. Aby więc posiąść umiejętność budowania 
trzeba zapoznać się z bardzo szerokim zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej 
stanowiących podstawę sztuki budowania. Umiejętność tworzenia obiektów i konstrukcji 
budowlanych, ich racjonalność, piękno   i estetyka są związane bezpośrednio z zaletami 
jej absolutnej podstawy, czyli matematyki  i mechaniki ogólnej. Jeżeli więc teoretyczne 
podstawy konstrukcji i praktyka budowania stanowią efekt tysięcy lat doświadczeń, 
badań, rozwoju nauk podstawowych, tysięcy sukcesów i porażek. Jakże uboga jest 
wiedza historyczna o porażkach w tej dziedzinie, awariach, katastrofach budowlanych 
czy innych zdarzeniach świadczących o braku stosowania sztuki budowlanej. Ten zakres 
historii budownictwa i inżynierii lądowej również w czasach nam współczesnych,jako 
uzupełnienie pojęcia „sztuki budowlanej”, jej zaprzeczenie  znajduje swoją prezentację i 
interpretację w opracowaniu „Ignorancja w budownictwie”, w której zawarto przykłady 
awarii, katastrof  budowlanych,wadliwie zaprojektowanych   i realizowanych inwestycji 
budowlanych oraz nieprzestrzegania  zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
[6],[12].

W Filozofii, Fizyce,Mechanice i Sztuce Budowania zawarte są elementy sztuki, nauki, 
wiedzy, doświadczenia, piękna i estetyki, które są charakterystyczne dla czystej 
Matematyki i Piękna Istnienia Człowieka we Wszechświecie, człowieka,który być może 
dzięki swojej ułomności i geniuszowi stworzył wielkie budynki, budowle i projekty 
inwestycyjne.

Doświadczenie i wiedza tworzyły  sztukę budowlaną,która  objawiała się od zarania 
dziejów począwszy od prozaicznego zadaszenia, ochrony przed słońcem czy deszczem, 
przez budowle megalityczne, monumentalne budowle kamienne, po współczesne 
konstrukcje stalowe w budynkach wysokościowych powodując, że starożytny i 
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współczesny Murarz, Budowniczy, Architecton, Konstruktor, Inżynier spotyka się z  
metafizyką i tajemnicą tworzenia.
Czas budowniczego przemija,a dowody jego sztuki budowlanej pozostają niewzruszone 
stanowiąc pomniki jego wiedzy i umiejętności,choćby te obiekty były małe,niewiele 
znaczące  czy też prozaiczne domy jednorodzinne. Każda budowla  to kwintesencja  
filozofii tworzenia i budowania,kompozycji czterech żywiołów przestrzeni, konieczności 
bezwzględnej, jak imperatyw kategoryczny, wynikających z podstawowych elementów 
filozofii budowania jak witruwiańskie wymagania trwałości, użyteczności, piękna 
czy trwałości, współczesnej funkcjonalności i technologiczności, estetyki konstrukcji 
budowlanych,których  uniwersalnym językiem konstrukcji są matematyka, geometria, 
fizyka i mechanika. Współczesne badania  w zakresie konstrukcji budowlanych 
potwierdzają, że generalna zasada bezpieczeństwa konstrukcji i ich trwałości jest 
uniwersalna i dotyczy wszelkiej działalności budowlanej. Zasady budowania  w sposób  
ponad czasowy i uniwersalny w swojej zawartości i jawią nam się jako  niezwykła 
opowieść,  dzieło o konstrukcjach, technologiach, sztuce budowania, inżynierii, 
matematyce, geometrii,mechanice i sztuce. Jeżeli więc uznamy, że poza bezpieczeństwem 
i trwałością, estetyka i piękno są podstawowymi wyróżnikami konstrukcji to Sztuka 
Budowania i związane z nią dyscypliny Mechanika,Statyka Budowli, Wytrzymałość 
Materiałów i Technologia tworzą wiedzę Budowniczego umożliwiającą od zarania 
dziejów, we wszelakich miejscach rozwój,postęp  cywilizacji światowej w dziedzinie 
budownictwa. Nie zastanawiamy się podczas projektowania, budowania, użytkowania 
budynków,obiektów budowlanych i inżynieryjnych nad uniwersalnymi zasadami 
tworzenia konstrukcji. Niektóre z nich wydają się prozaicznymi w swej istocie. 
Jednak, czasem w obliczu różnych, pozornie skomplikowanych problemów konstrukcji 
budowlanych, technologicznych, problemów realizacyjnych, wykonawczych należy 
właśnie rozważyć i zastanowić się nad absolutnymi podstawami działania konstruktora i 
budowniczego, na przestrzeni dziejów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
To konstrukcja dała i daje podstawy do architektury, a we wstępnym okresie rozwoju 
cywilizacji to konstrukcja była architekturą w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, 
tworzyła formę i przestrzeń, realizowała potrzeby egzystencjalne i potrzeby duchowe i 
estetyczne człowieka. Zasady sztuki budowlanej  tkwią w każdym budynku, konstrukcji 
i budowli inżynieryjnej, są uniwersalne w zakresie tworzenia tych konstrukcji 
budowlanych i odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa,trwałości, użyteczności i  
piękna czyli firmitatis, utilitatis, venustatis.[1],[5],[12].

Sztuka budowlana to całokształt   zagadnień,problemów przed którymi staje 
współczesny budowniczy, konstruktor, projektant, inżynier, technik,technolog 
budowlany, rzeczoznawca, mistrz budowlany, inwestor, użytkownik obiektu i wszystkie 
osoby wykonujący zawody związane z budowaniem. Sztuka ta bowiem znajduje swoje 
podstawy  filozoficzne, historyczne, podstawy budowania i konstruowania  pozwalające 
na właściwą ocenę imponujących osiągnięć starożytnych budowniczych i  współczesnych 
dokonań inżynierskich. Wiedza o budowniczych, konstrukcjach, wiedza o historycznych 
podstawach teoretycznej i praktycznej wiedzy budowniczych i konstruktorów z 
czasów starożytności, rozwoju filozofii i nauki o budowaniu, daje możliwość oceny 
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współczesnych wspaniałych konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych  inspirację do 
nowych jeszcze ambitniejszych zamierzeń i współczesnych konstrukcji budowlanych 
i inżynieryjnych oparciu o sztukę budowania. Analiza dokonań inwestycyjnych ,nie  
pod kątem formy i architektury, tylko rzeczywistej wiedzy technicznej, technologicznej 
tworzonej przez budowniczych, majstrów budowlanych i inżynierów, prekursorów 
mechaniki, techniki i budowania pozwala na właściwą ocenę współczesnych osiągnięć 
konstrukcyjnych. Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i realizacji 
konstrukcji, budowlanych, badania i oceny stanu technicznego budynków, budowli, 
obiektów inżynieryjnych, wykonywania opinii, ekspertyz technicznych w zakresie 
konstrukcji budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, inżynieryjnych realizacji 
procesów inwestycyjnych w budownictwie pozwala na pewne przemyślenia w zakresie 
sztuki budowania, filozofii tworzenia, tworzenia konstrukcji budowlanych, podstaw 
tworzenia, projektowania obiektów budowlanych oraz uogólnień  nad podstawami 
teoretycznymi sztuki budowlanej, podstawami zawartymi w historii cywilizacji i 
budownictwa, historii filozofii, matematyki, mechaniki, statyki budowlanej i innych 
dziedzin związanych z konstrukcjami budowlanymi.[10],[12].

Konstruktor, budowniczy, jako kreator, kompozytor przestrzeni formuje i stanowi 
przestrzeń jak pewnego rodzaju tworzywo realizując współczesne potrzeby estetyczne 
wymagane przez projekty architektoniczne, ale w większości tworzy budynki, budowle i 
konstrukcje inżynierskie wynikające wprost z funkcji i przeznaczenia stanowiące samą, 
czystą konstrukcję. Jest to niewątpliwie akt tworzenia związany ze sztuką budowania, 
a konstruktor twórcą dzieła budowania. Tworzyć w przypadku budowania, bowiem 
oznacza wykonywanie czegoś z materiałów, oznacza również tworzenie tych materiałów, 
jako elementu konstrukcji budowli.

Kreować natomiast jest synonimem pochodzącym z łaciny; „budować” oznacza 
długotrwały proces z podkreśleniem użycia materiałów, zwykle wywołujące skojarzenie 
z budynkami, Konstruować może oznaczać samo planowanie czegoś, ewentualnie 
ograniczenie się do powstania konstrukcji, a więc nie całego działa czyli budynku czy 
budowli. 

Komponować oznacza tworzenie rozkładu elementów w przestrzeni i jest zbliżone do 
„planować”; „formować” jest najbliższe do „tworzyć”, jednak narzuca użycie jakiegoś 
materiału. Słowo „obrazować” sugeruje, że przedmioty tworzą pewien płaski obraz, 
czasem przestrzenna wizualizację, ewentualnie tworzą symbol czegoś, zatem etap 
przenoszenia myśli konstrukcyjnej, zapisywania w jakiejkolwiek formie jest aktem 
tworzenia.[12].

W czasach starożytności i średniowiecza praca budowniczego i konstruktora w 
przypadku wykonywania prostych budowli o znanych powszechnie rozwiązania  
technicznych  i materiałowych wykonywana była przez rzemieślników, takich jak 
murarze i stolarze, którzy urastali do rangi "mistrzów budowlanych". Wiedza nabyta 
doświadczeniem była podtrzymywana i przekazywana w gildiach albo cechach, które 
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były stowarzyszeniami zamkniętymi i niechętnymi na nowości. Konstrukcje, drogi 
oraz inne obiekty budowlane były raczej kopiowane niż tworzono coś nowoczesnego. 
W przypadkach realizacji monumentalnych budowli wiedza „mistrzów budowlanych” 
stawała się niewystarczająca, wymagała, bowiem ogromnej wiedzy matematycznej, 
technicznej zastrzeżonej wyłącznie dla wąskiej grupy wielkich budowniczych, 
inżynierów budowlanych, konstruktorów, twórców, artystów sztuki budowlanej. 

Obecne znaczenie pojęcia sztuka budowlana związana jest z pojęciem bardziej 
nowoczesnym  „inżynier”, „architekt”, które ukształtowało się stosunkowo niedawno. 
Jeszcze XIX-wieczne encyklopedie podawały definicję sprzed stuleci: „Ingenieur, czyli 
architectus militaris, mistrz budowli wojennych jest osobą, która nie tylko wznosi 
fortyfikacje, ale także wie, jak je zdobyć podczas oblężenia”. Z czasem zaczęły powstawać 
szczegółowe specjalizacje tej profesji i zasady wiedzy technicznej. Rozporządzenie króla 
Francji z 1689 r. powołało „ingenieurs-constructeurs de la marine”, kilka lat później 
powstał „Corps des Ingenieurs geographes”, a w 1716 r. „Corps des ponts et chausses”. 
W połowie XVIII stulecia pojawiło się pojęcie „inżyniera cywilnego”.  Z kolei treść, jaka 
kryła się pod pojęciem „architektury” była kiedyś znacznie szersza niż obecnie, bliższa 
dzisiejszemu pojęciu „inżynieria”, a łączyło się to w jedno czyli sztukę budowania, 
sztukę budowlaną.[12].

W budownictwie znaczna część robót budowlanych jest wykonywana przez 
indywidulanych specjalistów, grupy pracowników zwanych rzemieślnikami, szczególnie 
związanych ze sztuką budowlaną. 
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2.Podstawowe pojęcia i definicje.

 Podstawowe pojęcia i definicje związanych z wiedzą w zakresie procesu 
inwestycyjnego, wiedzy technicznej,  budownictwa, sztuki budowlanej  zebrane w 
tym rozdziale, skrótowe i syntetyczne ich zestawienie mają na celu zrozumienie tego 
zakresu. Podane definicje nie mogą być traktowane jako sformułowania prawne, a 
jedynie opisowe, bardzo ogólne określenie charakteryzowanego terminu. 

Prawo budowlane to zbiór przepisów w formie ustawy normujących działalność 
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach 

Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów 
budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa, gałąź wiedzy 
praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest 
wznoszenie nowych obiektów budowlanych, przebudową, odbudową, modernizacją, 
remontami, utrzymaniem,konserwacją i ich rozbiórką. Ze względu na umiejscowienie 
tych obiektów wyróżnia się budownictwo wodne,budownictwo lądowe.

Inżynieria lądowa to nauka kształtującą naturalną przestrzeń pod potrzeby egzystencji 
człowieka, polega na projektowaniu, wznoszeniu oraz utrzymanie wszelkich obiektów 
budowlanych, zawiera powiązania z wieloma specjalnościami inżynierskimi takimi jak 
inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria transportowa, 
hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria 
produkcji budowlanej i zarządzania.

Prace projektowe to  zakres prac projektowych określony przez zamawiającego z 
uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki robót 
budowlanych;

Proces inwestycyjny  to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub 
modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego 
zakończenia realizacji. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu 
inwestycyjnego.

Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne (procesowe),  
definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w 
sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo 
konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, 
dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego 
postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji 
administracyjnej. Postępowanie administracyjne sensu stricto nazywa się także 
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ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym 
jurysdykcyjnym. Do postępowania administracyjnego zalicza się  postępowanie 
uproszczone w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, 
postępowania karno-administracyjne, postępowania dyscyplinarne, postępowanie 
egzekucyjne w administracji oraz postępowanie przed sądami administracyjnym, z kolei 
mianem postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu określa się rozprawę 
administracyjną. 

Ekspertyza techniczna w zakresie budownictwa jest obszernym opracowaniem, w 
którym oprócz poważnej interdyscyplinarnej wiedzy, wiedzy naukowej, doświadczenia 
eksperta występują elementów procedur diagnostycznych,obiektywnych badań 
materiałów, pomiarów obiektów,pomiarów ugięć, przemieszczeń, uszkodzeń  konstrukcji 
i koniecznych analiz, obliczeń, badań laboratoryjnych. Postawiona diagnoza jest w ten 
sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami,obliczeniami, analizami 
które są sprawdzalne.

Opinia techniczna to subiektywna ocena stanu budynku wystawiona na podstawie 
oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. i innych  dokumentów jak opinie, 
ekspertzy, kontroli okresowych,  oceny elementów konstrukcji, dachu, elewacji i 
elementów wykończeniowych. 

Analiza due diligence (ang. należyta staranność) – poddanie inwestycji wyczerpującej 
analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i podatkowej, w celu 
identyfikacji związanych z nią szans i ryzyk przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu, 
w trakcie realizacji i użytkowaniu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - dokument, w którym w zwięzłej formie 
przedstawia się ocenę geologiczną podłoża gruntowego, z ewentualnymi wynikami 
badań laboratoryjnych i terenowych .

Ekspertyza geotechniczna - dokument techniczny, w którym w zwięzłej formie ustala się 
przydatność gruntów na potrzeby budownictwa lub określa się kategorię geotechniczną 
obiektu budowlanego, z ewentualnymi wynikami badań laboratoryjnych i terenowych.

Uprawnienia budowlane to uprawnienia nadawane przez organ samorządu 
zawodowego wymagane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z 
koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania 
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a 
w szczególności działalność obejmująca projektowanie, sprawdzanie projektów 
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie 
budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



23

elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej 
utrzymania obiektów budowlanych. Osobami pełniącymi samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie są uczestnicy procesu budowlanego, czyli: inspektor 
nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót.
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to rejestr prowadzony 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawierający zestawienie osób 
uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
które uzyskały je po 14 lutego 1995 r.

Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, w specjalności określonej w ustawie Prawo budowlane, wykonująca 
zawód polegający na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji,  nadzorze 
nad procesem powstawania obiektów budowlanych, utrzymaniu obiektów budowlanych, 
edukacji w wyżej wymienionym zakresie. Inżynierowie budownictwa tworzą izbę 
samorządu zawodowego, w której są zrzeszeni w charakterze członków izby. Inżynierowie 
budownictwa – jako członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w 
związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego 
projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem 
prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Inżynier budownictwa w procesie 
budowlanym może pełnić następujące funkcje kierownik budowy,  projektant, inspektor 
nadzoru inwestorskiego nadzór autorski

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiedzialnym za 
przebieg danego procesu budowlanego, w tym za zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji budowy 
poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy. Kierownik budowy sprawuje 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, ustanawiany jest przez inwestora w celu 
prawidłowego i zgodnego z projektem wykonania prac budowlanych. Kierownik budowy  
ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie  mają miejsce na terenie budowy. 
Kierownik budowy  ponosi odpowiedzialność od formalnego ustanowienia  i swoje 
obowiązki pełni do momentu oddania obiektu budowlanego do użytku lub formalnego 
ustanowienia innego kierownika budowy. Jeżeli na budowie wykonywane są prace, 
do kierowania którymi wymagane jest przygotowanie zawodowe w innej specjalności 
techniczno-budowlanej niż tej, którą posiada kierownik budowy, obowiązkiem inwestora 
jest  ustanowienia kierownika robót w odpowiedniej specjalności, którego zadaniem 
będzie kierowanie tymi specjalistycznymi robotami. Obowiązki kierownika budowy 
zostały określone w ustawie Prawo budowlane. Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy 
Prawo budowlane, obowiązki kierownika budowy to:
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1.wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz do należytej staranności w wykonywaniu pracy,

2.sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, w oparciu o informacje uzyskane od 
projektanta, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych;

Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie jest jednym z podstawowych obowiązków 
kierownika budowy, osoba odpowiedzialna z mocy prawa za prowadzoną budowę. 
Odpowiedzialność kierownika za budowę potwierdzają również przepisy prawa 
europejskiego i orzeczenia,wyroki sądów administracyjnych, najwyższych i 
międzynarodowych. Obowiązkowym jest  sporządzenie planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia dla każdej budowy oraz konieczność zachowania wszelkich wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Rzeczoznawca budowlany to  osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub innej związanej z budownictwem, bogate 
doświadczenie zawodowe,uzyskała tytuł rzeczoznawcy budowlanego  na podstawie 
wymagań określonych w Prawie Budowlanym(p.b.),została wpisana do Centralnego 
Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych,  członek  Izby Inżynierów Budownictwa.

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury;

Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;budynek 
mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący,albo 
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % 
powierzchni całkowitej budynku.

Budowla  to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni 
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jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest 
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy 
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu 
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

Obiekt małej architektury to  niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego, 
jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe;

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja 
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego;

Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Przebudowa to  wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 
drogowego;

Remont to  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących  Art. 3 pkt 3 
zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 
(Dz. U. Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r. bieżącej konserwacji, 
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przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym;

Urządzenia budowlane to  urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  to  tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych;

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna  zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego;

Dokumentacja projektowa to  wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany 
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowymi projektami lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót, wynikający z inwentaryzacji lub protokołu typowania robót,

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, dziennik montażu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska  to dokumentacja zawierająca rozpoznanie 
budowy geologicznej podłoża gruntowego, prognozę zjawisk i procesów geologicznych, 
wyniki badań gruntu i wód oraz inne elementy uwzględnione w odrębnych przepisach, 
dokumentacja geotechniczna to dokumentacja techniczna zawierającą szczegółowe 
wyniki badań geotechnicznych gruntu, określenie obliczeniowych parametrów 
geotechnicznych, analizy i obliczenia oraz ustalenie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych we wszystkich kategoriach geotechnicznych.

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Specyfikacja istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych(SIWZ) to opracowanie zawierające zbiory wymagań technicznych 
w zakresie jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania wobec 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące technologii i oceny wykonania i odbioru 
robót oraz wskazania podstaw lub opis zasad przedmiarowania.
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Teren zamknięty to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego;

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości;

Organ samorządu zawodowego to  organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.2;

Obszar oddziaływania obiektu to  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej 
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  kierownika  robót.

Roboty podstawowe to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień zagregowania robót;

Normalizacja to ustalanie norm jakościowych.

Normy jakościowe ustalają jakościowe wzorce dotyczące przygotowania produkcji 
budowlanej i jej wyników. 

Analiza due diligence (ang. należyta staranność) to poddanie inwestycji budowlanej  
wyczerpującej analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i podatkowej, 
w celu identyfikacji związanych z nią szans i ryzyk przed podjęciem decyzji o jej 
rozpoczęciu, w trakcie realizacji i użytkowaniu.

Administracja architektoniczno - budowlana to  organy administracji powiatowej lub 
wojewódzkiej obejmujące swym zakresem funkcje administracyjno - prawne, związane 
przede wszystkim z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Administrowanie nieruchomością to  jedna z funkcji zarządzania nieruchomością 
polegająca na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości.
Analiza ryzyka to działania polegające na identyfikacji i oszacowaniu prawdopodobieństwa 
zaistnienia niepożądanych zdarzeń oraz ich negatywnych skutków.
Aprobata techniczna to certyfikat udzielany przez upoważnione jednostki dla wyrobów, 
których właściwości użytkowe i własności techniczne zapewniają prawidłowo 
projektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym, w których wyroby mają być 
użyte, spełnianie stawianych im wymagań 
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Awaria to wystąpienie podczas realizacji i użytkowania budynku czy budowli  
uszkodzenia o znacznych rozmiarach, powodujących zakłócenia w normalnej pracy i 
uniemożliwiających dalszą pracy obiektu przy wymaganych parametrach użytkowych. 

Cykl inwestycyjny  to czas, jaki jest potrzeby do zrealizowania wszystkich czynności 
procesu inwestycyjnego poczynając od powstania pomysłu na inwestycję do przekazania 
jej do pełnej eksploatacji 

Cykl realizacji inwestycji jest to okres czasu trwający od dnia przekazania przez inwestora 
placu budowy wykonawcy do dnia przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, 
odbioru inwestycji przez inwestora i oddania jej do użytku lub eksploatacji, 

Cykl życia inwestycji  obejmuje okres od sformułowania zamysłu, przez okres 
projektowania, wykonania i eksploatacji do czasu likwidacji inwestycji łącznie ze 
zlikwidowaniem skutków istnienia danej inwestycji, 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to 
decyzja administracyjna poprzedzona postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko wymagana do uzyskania np. warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu czy pozwolenia na budowę, 

Dostęp do drogi publicznej to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez 
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowe, 

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi prawne realizacji obiektów budowlanych, 

Dziennik budowy to  urzędowy dokument do rejestrowania przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót wydawany 
odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę,

Geotechniczne warunki posadowienia  to dokument, zmierzający do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności na 
podstawie badań w terenie i w laboratorium,

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik budowlanego procesu inwestycyjnego, 
przedstawiciel inwestora, posiadający uprawnienia do kontroli przebiegu realizacji 
inwestycji i odpowiedzialny za zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym, 
posiadanym zezwoleniem i wszystkimi normami sztuki inżynierskiej oraz ich jakość i 
terminowość, 

Inwestor to  główny uczestnik procesu inwestycyjnego, instytucja lub osoba fizyczna, na 
której imię jest realizowana inwestycja i która bierze za te działania odpowiedzialność 
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prawną; inwestor inicjuje proces inwestycyjny, czuwa przez cały czas nad jego 
przebiegiem oraz zapewnia niezbędne nakłady finansowe na pełny przebieg tego 
procesu, a po zakończeniu realizacji obiektu najczęściej przejmuje jego eksploatację,

Inwestycja  to nakłady finansowe na tworzenie nowych, odtworzenie lub modernizację 
istniejących środków trwałych, bądź nowo tworzone, odtwarzane lub modernizowane 
obiekty inżynierskie, 

Inżynier Kontraktu to  zespół ekspertów (specjalistyczna firma), zarządzają na 
podstawie zawartej umowy z Inwestorem całym procesem budowlanym, nie angażując 
się jednak bezpośrednio w wykonawstwo, 

Izba Budowlana  to organ samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

Katastrofa budowlana  to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów,

Kierowanie procesem inwestycyjnym  to proces planowania, organizowania, 
koordynowania i kontroli wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego mający na 
celu poprawne zrealizowanie i eksploatowanie planowanego obiektu budowlanego, 

Kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych  to przeprowadzanie 
okresowych, obowiązkowych kontroli stanu technicznego i estetycznego obiektu,

Kryteria techniczne to zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych 
wyrobów, wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub 
aprobat technicznych, ustalający konieczny i wystarczający zakres i poziom właściwości 
użytkowych i Własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, dla których wyroby są przeznaczone,

Modernizacja obiektu budowlanego  to unowocześnienie, uwspółcześnienie lub trwałe 
ulepszenie istniejącego budynku lub lokalu w celu zwiększenia jego wartości użytkowej; 
działanie techniczne poprawiające standard techniczny i użytkowy budynku i/lub 
instalacji, 

Nadzór autorski to  zlecony przez inwestora nadzór projektanta, będącego autorem 
projektu realizowanego obiektu budowlanego, w trakcie wykonywania prac budowlanych 
i odbiorów polegający na stwierdzaniu zgodności realizacji z projektem i wyjaśnianiu 
wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

Nadzór budowlany  to centralny organ administracji rządowej reprezentowany 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,podległych mu wojewódzkich 
i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, uprawniony między innymi do 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



30

kontrolowania wszystkich uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego w zakresie 
wypełniania nałożonych na nich prawem obowiązków w tym zakresie, 

Nadzór inwestorski  to sprawowanie przez przedstawiciela inwestora (inspektora 
nadzoru inwestorskiego) kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem 
na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami technicznymi, 
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 
a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 

Nadzór prac to  zlecony przez inwestora nadzór autorski, realizowany przez innego 
projektanta bez wiedzy i zgody autora projektu realizowanego obiektu budowlanego, 
Odbiór budynku,obiektu lub elementu budowy to ustaleniu i potwierdzenie w formie 
pisemnego protokołu zgodności inwestycji (lub jej fragmentu) z prawem, projektem i 
sztuką budowlaną,

Operat geodezyjny to dokument, który zawiera wyniki kontroli parametrów przyjętych 
przez projektantów, wyniki kontroli prac budowlanych, wyniki pomiarów o charakterze 
inwentaryzacyjnym dla sprawdzenia odchyłek wykonanych prac budowlanych od 
projektu, 

Oświadczenia kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem - jeden z dokumentów 
wymaganych w zawiadomieniu o zakończeniu budowy, 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  to dokument, zawierający 
informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
jak również wskazujący środki techniczne i organizacyjne, pozwalające zapobiegać 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument ustanawiany przez właściwy organ 
samorządu terytorialnego lub administracji rządowej, określający ład przestrzenny i 
zasady kształtowania polityki przestrzennej na określonym terenie i będący podstawą 
do wydawania pozwoleń na budowę, 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) to usystematyzowany wykaz 
obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, 
opracowany na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; klasyfikacja 
ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych, 

Pozwolenie na budowę  to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa, 

Pozwolenia na użytkowanie obiektu  to dokument, uzyskiwany przez inwestora na 
zakończenie robót budowlanych w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, 
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potwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy obowiązkowej kontroli budowy 
w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w 
pozwoleniu na budowę i dopuszczający obiekt do eksploatacji,

Proces budowlany to zespół określonych działań technologicznych powiązanych ze 
sobą organizacyjnie, dokonywanych bezpośrednio na placu budowy lub poza nim, 
mających na celu wytworzenie wymaganych budowli spełniających sprecyzowane 
warunki techniczne   i użytkowe, 

Proces inwestycyjny  to ciąg skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, 
prawnym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym itp. prowadzących do 
realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej w określonym czasie oraz 
przy ograniczonych zasobach finansowych, 

Program funkcjonalno-użytkowy  to dokumentacja, zawierająca opis wymagań 
zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i służąca do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych, 

Projekt architektoniczno - budowlany to dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę,

Projekt budowlany to dokumentacja, będąca podstawą do wydania pozwolenia na 
budowę i składająca się m. in. z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno - budowlanego, oświadczeń o możliwości dostarczenia do obiektu i /
lub odbiorze z niego właściwych mediów jak gaz, energia, woda, ścieki, połączenia z 
drogą publiczną, wynikami badań geologiczno - inżynierskich i geotechnicznych,. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu  to dokumentacja, sporządzona na 
aktualnej mapie i obejmująca: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys 
i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, 
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, 
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów 
sąsiednich, 

Projektant to jeden z głównych uczestników procesu inwestycyjnego odpowiedzialny 
za opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, 

Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
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wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji,

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko to dokument, opracowany w wyniku 
przeprowadzenia pełnej procedury ceny oddziaływania obiektu budowlanego na 
środowisko,

Samowola budowlana  to wykonywanie lub wykonanie obiektu budowlanego lub 
jego części, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, bądź też pomimo 
wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ; każde działanie niezgodne z ustawą Prawo 
Budowlane, 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - fragment dokumentacji 
przetargowej, w której zamawiający w jasny, wyczerpujący i poprawny pod katem 
wymagań formalno-prawnych sposób wskazuje warunki, które powinien spełnić 
wykonawca zamówienia, aby jego oferta mogła zostać uznana za najkorzystniejszą, 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ) - fragment 
dokumentacji projektowej zawierający w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

Studium wykonalności to dokumentacja sporządzana na etapie programowania 
(planowania) przyszłej inwestycji, uwzględniająca uwarunkowania techniczne, 
ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym i strukturą 
organizacyjna inwestora i dostarczająca wszelkich danych niezbędnych do podjęcia 
decyzji o ewentualnym kontynuowaniu lub zaprzestaniu działań inwestycyjnych, 
dotyczących planowanej inwestycji, 

Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego to inwestor, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót, 

Urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak np. 
przyłącza czy urządzenia instalacyjne oraz przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod śmietniki i inne,

Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych(WTUOB) to warunki 
techniczne, jakim powinien odpowiadać obiekt budowlany i jego usytuowanie oraz 
sposób jego użytkowania szczególnie ze względu na jego bezpieczeństwo, ochronę 
środowiska i możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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Wspólny Słownik Zamówień(CPV) to wprowadzony przez Komisję Europejską 
słownik zawierający numeryczne kody oraz opisy produktów i usług, w tym także 
robót budowlanych, ułatwiający wyszukiwanie i przetwarzanie statystyczne ogłoszeń o 
zamówieniach publicznych.

Wstrzymanie robót budowlanych to decyzja administracyjna wydawana w przypadku 
wykonywania robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, 
przebiegających w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia bądź zagrożenie środowiska lub prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od 
ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w stosownych przepisach.

Wykonawca to osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, wykonujące roboty budowlane na 
podstawie zawartej umowy z inwestorem, reprezentowane na budowie przez kierownika 
budowy (kierownika robót).

Wyłączenie obiektu z użytkowania to decyzja administracyjna nakazująca właścicielowi 
lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie 
całości lub części budynku z użytkowania 

Wyroby budowlane to wyroby krajowe i zagraniczne wytwarzane w celu wbudowania, 
zainstalowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu(WZiZT) to dokument, który w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, 

Zadanie inwestycyjne  to części składowe przedsięwzięcia; poszczególne zadania 
powinny być tak wyodrębnione z przedsięwzięcia, aby można je było objąć jednym 
projektem a z chwilą ich ukończenia można było rozpocząć ich eksploatację zgodnie z 
docelowym przeznaczeniem, 

Zakończenie budowy polega na  zawiadomienie właściwego organu administracji 
architektoniczno - budowlanej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania, 

Zarządzanie nieruchomością to działalność zawodowa, prowadzona na rzecz osób 
trzecich przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, polegająca na 
odpłatnym prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu 
krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania 
nieruchomości w stanie nie pogorszonym i ich rozwoju oraz doradztwie w zakresie 
zarządzenia nieruchomością, 

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych to  pisemne powiadomienie 
właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej i projektanta 
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sprawującego nadzór autorski o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na co 
najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem, 

Zgłoszenie prowadzenie robót budowlanych to pisemne powiadomienie właściwego 
organu administracji architektoniczno - budowlanej o planowanym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę; w 
zgłoszeniu należy podać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz 
termin ich rozpoczęcia,

Zmiana sposobu użytkowania obiektu to podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie 
budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 
pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 
środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, 

FEANI - Federation of National Engineering Associations  to istniejąca od 1951 
międzynarodowa federacja zrzeszająca zawodowe stowarzyszenia inżynierów, po 
jednym z każdego kraju, ściśle współpracuje z Komisją Europejską w sprawach 
dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów dla celów akademickich 
i zawodowych; Polskim Członkiem Narodowym od września 1992r. jest Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - FSNT NOT, 

FIDIC - Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils to istniejąca od 1913 
roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, uznawana przez ONZ 
oraz Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju -EBO); do FIDIC może 
należeć z każdego kraju tylko jedno ogólnokrajowe stowarzyszenie, zrzeszające głównie 
niezależnych inżynierów konsultantów, a także pracowników naukowych wyższych 
uczelni. Polskim członkiem FIDIC jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców –SIDiR, 

Czerwona książka FIDIC  to wzorcowe warunki kontraktów (zarówno 
międzynarodowych, jak i krajowych) dla robót inżynieryjno - budowlanych opracowane 
przez FIDIC na podstawie doświadczeń krajowych zachodnich, głównie brytyjskich. 
Szczególną cechą pierwszych wzorów warunków kontraktu FIDIC było wprowadzenie 
do układu Zamawiający-Wykonawca stanowiska Inżyniera, którego zadaniem było, w 
imieniu Zamawiającego, nadzorowanie i odbiór robót od Wykonawcy, a także bezstronne 
rozwiązywanie sporów między tymi dwiema stronami,

Żółta książka FIDIC  to opracowane przez FIDIC wzorcowe warunki kontraktu na 
urządzenia i budowę z projektowaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę; dotyczą 
większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których większość prac projektowych 
ma opracować Wykonawca. 
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3.Podstawy historyczne.

 Najstarsze świadectwa działalności technicznej człowieka pochodzą z czasów 
prehistorycznych. Z tych najdawniejszych czasów mamy relatywnie dużo śladów owej 
działalności. Pierwszymi jej przejawami są najprostsze narzędzia kamienne pochodzące 
sprzed 2,5 mln lat, ślady siedliski najprawdopodobniej liczne budowle drewniane. 
Około 600 tys. lat temu upowszechniły się pięściaki,uniwersalne narzędzia kamienne 
oraz drewniane oszczepy służące do polowania. W tym czasie zaczęto też używać 
ognia co było rewolucyjną zmianą w dziejach. Dzięki wykorzystaniu ognia można było 
przekształcać różne materiały, wzrosły możliwości przetrwania. Około 30 tys. lat temu, 
wraz z rozwojem Homo sapiens pojawiły się istotne ulepszenia i wynalazki,udoskonalone 
narzędzia krzemienne, łuk i strzały, użycie kości, rogu i ścięgien zwierzęcych. Zaczęto 
budować pierwsze bardziej złożone schronienia z dostępnych materiałów. W młodszej 
epoce kamienia neolicie, po udomowieniu roślin i zwierząt dokonano wielu kluczowych 
dla życia ludzi wynalazków. Pojawiło się stałe budownictwo wykorzystujące jako 
materiał cegłę, kamień i drewno. Zaczęto eksploatować surowce metodą górniczą 
ok. 6000 lat p.n.e. powstały pierwsze kopalnie krzemienia. Użyto po raz pierwszy 
ceramiki i gładzonych narzędzi krzemiennych. Pojawiło się tkactwo i koszykarstwo. 
Świadectwem technicznych umiejętności ludzi neolitu są wielkie budowle ze z grubsza 
obciosanych kamieni,megality budowane w okresie 5000-2000 p.n.e. w Europie, Azji i 
Afryce północnej. W IV tys. p.n.e. ludzkość przeżyła przełom technologiczny, który był 
najprawdopodobniej jedną z głównych przyczyn powstania cywilizacji. Wynaleziono 
wtedy pismo,pierwszy system utrwalania i gromadzenia oraz przekazywania informacji 
w trwałej formie, koło, statek żaglowy, radło. Po raz pierwszy zastosowano sztuczną 
irygację do nawadniania pól budując kanały, tamy, groble i upusty. Zaczęto wytapiać z 
rud metale – miedź i cynę, wydobywane w kopalniach. Używano wozów z pełnymi kołami. 
Powstały pierwsze zawody związane z techniką cieśla, kamieniarz, murarz, garncarz, 
kowal, brązownik, żeglarz i inne. W pierwszych państwach powstałych u schyłku IV 
tys. p.n.e. w Egipcie i Mezopotamii rozwijała się inżynieria,budowano monumentalne 
konstrukcje w rodzaju piramid i świątyń. Żyjący w III tys. p.n.e. Imhotep wybudował 
piramidę faraona Dżesera. Zdobycze techniki były przedmiotem wymiany, więc dość 
szybko rozpowszechniły się na znacznych obszarach. Pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. 
zaczęto w Mezopotamii wytwarzać narzędzia z brązu. Ok. 2300 p.n.e. w cywilizacji 
Indusu wprowadzono w miastach system kanalizacji. Około 1500 r. p.n.e. w Egipcie 
wytworzono pierwsze naczynie szklane. Już około 1300 roku p.n.e. na terenach Azji 
Mniejszej zaczęto wytwarzać narzędzia z żelaza, choć technologia obróbki tego metalu 
była tajemnicą państwową. Około 1000 roku p.n.e. w Fenicji wprowadzono alfabet. 
W tym czasie technologia obróbki żelaza zaczęła się upowszechniać na obszarach 
Starego Świata. Około 700 roku p.n.e. z inicjatywy króla Sennacheryba wybudowano 
w Asyrii pierwsze akwedukty dla zaopatrzenia miast w wodę. Sto lat później budowano 
już pierwsze stałe mosty na wielkich rzekach (most na Eufracie w Babilonie, Most 
Subliciusa w Rzymie na Tybrze). W 518 roku p.n.e. wykopano kanał żeglowny łączący 
Nil z Morzem Czerwonym. Ok. 399 roku p.n.e. w Syrakuzach wynaleziono machiny do 
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miotania pocisków – katapulty i balisty. W 312 roku wybudowano pierwszą stałą drogę 
o twardej nawierzchni – rzymską Via Appia łącząca Rzym z Kapuą. Greccy uczeni z 
Muzejonu Aleksandryjskiego skonstruowali pompę tłokową, zegar wodny i pierwowzór 
silnika parowego. Rzymianie przyczynili się do rozwoju techniki na rozległym obszarze 
swego państwa wprowadzając miasta planowo budowane i skanalizowane, akwedukty, 
forty wojskowe i inne ulepszenia.Na przełomie ery wynaleziono młyn wodny, technologię 
produkcji wydmuchiwanych naczyń szklanych, broń z hartowanego żelaza. Rzymska 
armia, najlepiej wyposażona w ówczesnym świecie używała kolczug, żelaznych hełmów 
i zbroi z płyt metalowych. Jednakże w czasach cesarstwa wynalazczość w Rzymie 
zanikła, ośrodek innowacji technicznych przeniósł się do Chin, gdzie między 105 a 700 
rokiem n.e. wynaleziono papier, chomąto i porcelanę. Ten zastój technologiczny był 
ważną przyczyną upadku Cesarstwa Rzymskiego.[10],[12].

We wczesnośredniowiecznej Europie nie dokonano zbyt wielu innowacji     
technologicznych. W 700 roku wynaleziono we Frankonii udoskonalony pług. W 
awangardzie postępu technicznego pozostawała cywilizacja chińska, w jej kręgu 
wynaleziono pomiędzy VIII a XIV wiekiem zegar mechaniczny, soczewkę szklaną, druk, 
proch strzelniczy, kompas i okulary. Od XIII wieku osiągnięcia te za pośrednictwem 
Arabów zaczęły docierać do Europy. Wynalazczość starego kontynentu zaczęła się 
odradzać- w XIV wieku skonstruowano tu pierwszą armatę, mechaniczny zegar wieżowy, 
a jeszcze wcześniej, około 1240 r. ster zawiasowy. U progu czasów nowożytnych powstały 
kluczowe innowacje, które umożliwiły Europie osiągnięcie technicznej dominacji w 
świecie. Około 1400 roku wybudowano pierwszy wielki piec hutniczy, w 1450 roku 
Jan Gutenberg zastosował prasę drukarską z metalowymi czcionkami. W powszechne 
użycie weszły statki pełnomorskie przystosowane do dalekich podróży karawele. Około 
1510 roku w Niemczech skonstruowano przenośny zegarek sprężynowy, a w 1569 we 
Francji wynaleziono tokarkę z prototypem wrzeciennika i suportu. Przełamana została 
dominacja istniejących od średniowiecza cechów rzemieślniczych, powstały pierwsze 
przedsiębiorstwa transportowe. Poziom wytwórczości i standard życia uległ ogólnemu 
podwyższeniu w stosunku do poprzedniej epoki.

Rewolucji naukowej XVII wieku towarzyszyły wynalazki, które przyspieszyły jej 
przebieg: mikroskop, luneta, arytmometr, barometr, zegar wahadłowy. Nauka stała się 
głównym czynnikiem rozwoju techniki. Na wyposażeniu europejskich armii znalazła się 
broń palna- muszkiety i działa. Powstanie manufaktur i obecność wielkich rezerw siły 
roboczej w Zachodniej Europie było jedną z przyczyn rewolucji przemysłowej.

W 1698 roku w Wielkiej Brytanii wynaleziono pompę parową, która umożliwiła skuteczne 
odwadnianie, a w efekcie eksploatację niższych pokładów węgla kamiennego. W 1735 r. 
Abraham Darby zastosował po raz pierwszy koks w hutnictwie. Richard Arkwright, John 
Kay i Samuel Crompton przyczynili się swymi wynalazkami do mechanizacji przemysłu 
włókienniczego- wynaleźli w XVIII wieku mechaniczne czółenko tkackie, przędzarki 
mechaniczne i maszyny przędzalnicze oraz mechaniczne krosna.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



37

Ważnym zjawiskiem dla rewolucji przemysłowej było, oprócz mechanizacji produkcji 
pozyskanie nowych źródeł energii w postaci węgla kamiennego, który służył do 
napędzania maszyn parowych. Pierwszy silnik parowy skonstruował w 1735 roku Thomas 
Newcomen, a pierwszą maszynę parową James Watt w 1782 r. Ważnymi wynalazkami 
XVIII wieku były: kondensator elektryczny, piorunochron, balon i prasa hydrauliczna, 
które miały odegrać swą rolę w następnym etapie rewolucji przemysłowej. W Anglii 
a następnie w całej Europie i Ameryce Północnej zaczęły powstawać nowoczesne 
zakłady przemysłowe oparte na pracy maszyn i robotników: huty, fabryki włókiennicze, 
kopalnie. Podjęto budowę dróg i kanałów na wielką skalę, gdyż rozwijający się przemysł 
potrzebował sprawnego transportu. Transport kanałami usprawniło wynalezienie śluzy 
komorowej.

Te usprawnienia jednak nie wystarczały i w latach 1801-1808 pojawił się nowy środek 
transportu wynaleziony przez Richarda Trevithicka – lokomotywa parowa poruszająca 
się po szynach, napędzie opartym na parowym silniku wysokoprężnym. Przy pomocy 
George'a Stephensona nowy wynalazek upowszechnił się w Anglii- zaczęto budować 
linie kolejowe, początkowo na potrzeby przemysłu. W następnych latach sieć torów 
kolejowych zaczęła pokrywać obszary Europy i Ameryki. Po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości pojawił się środek transportu niezależny od siły ludzkich czy zwierzęcych 
mięśni, osiągający na początku prędkość 48 km/h. Już w 1807 roku Amerykanin 
Robert Fulton skonstruował statek o napędzie parowym. W 1825 roku wybudowano w 
Anglii pierwszą kolej publiczną na linii Stockton - Darlington. Na początku XIX wieku 
rozwijający się przemysł wprowadził wiele nowości do życia ludzi- wielokondygnacyjne 
budownictwo, przemysłowa produkcja kwasu siarkowego i sody, uzyskiwanie 
barwników syntetycznych, oświetlenie gazowe. Do rozwoju budownictwa przyczyniło 
się wynalezienie cementu portlandzkiego przez Josepha Aspdina w 1824 roku. Badania 
naukowe nad elektrycznością przyniosły skonstruowanie ogniwa galwanicznego (1800) 
i prądnicy prądu zmiennego (1832).W 1834 roku Amerykanin McCormick skonstruował 
mechaniczną żniwiarkę, która podniosła wydajność rolnictwa, a 5 lat później Francuz 
Louis Daguerre wynalazł fotografię. Na początku lat 40. XIX wieku Samuel Morse 
wynalazł telegraf, który szybko upowszechnił się na całym świecie. Każdej linii kolejowej 
zaczęły towarzyszyć linie telegraficzne. W 1846 roku w Wielkiej Brytanii wynaleziono 
drukarską maszynę rotacyjną, która przyczyniła się do powstania światowej prasy i 
obiegu informacji. W 1853 roku Polak Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową.
Dwa lata wcześniej, w 1851 roku w Londynie odbyła się pierwsza wystawa światowa 
- Wystawa Wytworów Przemysłu Wszystkich Narodów, popularyzująca techniczne 
i naukowe osiągnięcia ludzkości. W 1855 roku wyprodukowano pierwsze tworzywo 
sztuczne - parkesinę. Rewolucja w transporcie spowodowana upowszechnieniem się 
parostatków, kolei i parowozów była przyczyną większej integracji wszystkich części 
świata i "zmniejszania się odległości." W 1856 roku Henry Bessemer wynalazł masową 
konwertorową metodę produkcji stali, która pozwalała przetworzyć 5 ton surówki w 
20 minut. Stal potaniała i znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle, transporcie i 
budownictwie. W 1860 roku wynaleziono we Francji przemysłowy silnik spalinowy. W 
1863 roku wybudowano londyńskie metro. W 1866 roku poprowadzono na dnie Atlantyku 
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kabel telegraficzny z Wielkiej Brytanii do USA. Brytyjski inżynier Isambard Kingdom 
Brunel wynalazł kesonową technikę posadowiania filarów mostowych=W 1866 roku 
Alfred Nobel wynalazł wydajny materiał wybuchowy - dynamit, a Niemiec Werner 
Siemens prądnicę samowzbudną. Francuz Joseph Monier wynalazł w 1867 roku żelbet, 
co w połączeniu z kratownicowymi konstrukcjami stalowymi i dźwigami otworzyło przed 
budownictwem nieznane wcześniej perspektywy. W 1869 roku przekopano Kanał Sueski 
łączący Nil z Morzem Czerwonym.W 1924 roku we Włoszech wybudowano pierwszą 
autostradę łącząca Mediolan i Varese. Rok później w Japonii otwarto podwodny tunel 
Seikan, liczący 54 km długości, łączący wyspy Hokkaido i Honsiu.W 1984 roku w ZSRR 
dokonano najgłębszego, bo liczącego 12 000 metrów odwiertu geologicznego. W 1987 
roku w Japonii oddano do użytku most o rozpiętości przęsła 1760 m, łączący wyspy 
Honsiu i Sikoku. W 1990 roku na orbitę okołoziemską wyniesiono teleskop kosmiczny 
Hubble'a, a rok później obserwatorium Compton Gamma Ray Observatory. W 1994 
roku otwarto tunel podmorski łączący Dover z Calais o długości 50 km.[10],[12].

Elementem sztuki budowlanej było również budownictwo  z zakresu fortyfikacji (z łac. 
fortificatio – umocnienie) czyli wznoszenie zespołów obiektów wojskowych w postaci 
odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych. 
Jest to dziedzina inżynierii wojskowej, która zajmuje się przygotowywaniem terenu do 
walki przez opracowanie, zaprojektowanie i zorganizowanie prac mających na celu 
wykonanie obiektów i zespołów fortyfikacyjnych służących do osłony wojsk i obszaru 
terytorium podczas działań bojowych. Jest to także nauka wojskowo-techniczna,dziedzina 
inżynierii wojskowej, opracowująca podstawy teoretyczne i sposoby praktyczne ochrony 
i obrony wojsk, ludności, obiektów tyłowych wojsk i gospodarki od działania środków 
napadu środkami rażenia, metodą budowy lub wykorzystania umocnień.[12].

Podstawowe dowody na istnienie wysoce rozwiniętych  zasad wiedzy i sztuki budowlanej 
pojawiają się w różnych cywilizacjach nie tylko w efekcie badań naukowych, wykopalisk, 
odkrytych budynków, budowli, kamiennych tablic,steli, planów ale również odczytania  
spisanych przez starożytne cywilizacje  zasad prawnych, w tym  w  zakresie budownictwa. 
Zapisy te stanowią również dowód na skodyfikowanie prawa, istnienie rozwiniętej sztuki 
budowlanej oraz  istnienia grupy specjalistów,którzy nie tylko byli budowniczymi, ale  
dokonywali ocen na podstawie współczesnych im praw i zasad.Prawdopodobnie w 
różnych obszarach tworzenia  się cywilizacji 4- 5 tys.lat p.n.e. zasady sztuki budowlanej 
były określone w postaci przekazów i zapisów  od zarania jej powstawania. Zapisy 
w tych kodeksach świadczą o poważnej, ugruntowanej  wiedzy prawnej, technicznej 
w dziedzinie budownictwa, bezpieczeństwa, trwałości i zasad budowania noraz  
już w czasach babilońskich posiadano wiedzę z zakresu planowania, budowania, 
bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji budowlanych, szacowania, ustalania wartości 
inwestycji, odpowiedzialności prawnej, odszkodowawczej,zawodowej. Zdawano sobie 
również  sprawę z ryzyka przedsięwzięć w dziedzinie budownictwa i odpowiedzialności 
zawodowej. 
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Kodeks Hammurabiego zawiera uniwersalne,współczesne wymagania dotyczące sztuki 
budowlanej,znajdujące swoje odnośniki we współczesnych określeniach technicznych.  
O sztuce budowlanej już ściśle określonej i sformalizowanej,pośrednio dowiadujemy 
się   z tego kodeksu, gdzie już 1770 lat p.n.e. zawarte są pierwsze znane kodyfikacje 
dotyczące ustanowionych praw wobec budowniczych. Fakt ten potwierdza, że sztuka 
budowania i budowniczowie tworzyli zręby każdej cywilizacji od początków dziejów 
ludzkich. Pojawiają się już ugruntowane prawnie  i udokumentowane określenia 
trwałość i zasad działania budowniczych. W Kodeksie  Hammurabiego w paragrafie 
229 znajdujemy zapis:„Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, dzieła swego nie 
wykonał trwale i dom,  który wybudował, zawali się i zabije właściciela,budowniczy 
poniesie karę śmierci” datowany  na rok 1770  przed naszą erą czyli 3800 lat temu. 
Mamy tu do czynienia z następującymi pojęciami : budowniczy,murarz, przedsiębiorca 
budowlany, powierzchnia budynku, wykonanie zgodnie z planem, wartość prac 
budowlanych za jednostkę powierzchni  1 sar czyli 35 metrów kwadratowych, mur, 
budowa. wykończenie, mocne wybudowanie,umocnienie, pochylenie, zawalenie, 
katastrofa budowlana, sprawdzenie budowli, odpowiedzialność materialna, techniczna 
zawodowa, odszkodowawcza.[26].

W czasach prehistorycznych brak wiedzy w zakresie zasad budowania prowadził do 
różnego rodzaju katastrof w tym również ekologicznych. Od samego początku istnienia 
człowiek traktował świat i przyrodę jako swoje dominium i na wszelkie możliwe sposoby 
starał się ją sobie podporządkować. Środki którymi dysponował w początkowej fazie 
swojego rozwoju były skromne i nie pozwalały mu na zbyt dużą ingerencję w przyrodę 
i jej eksploatację. Starożytni Sumerowie stworzyli w międzyrzeczu Tygrysu i Eufratu 
doskonały system irygacyjny. Dostarczał on wodę do pól, dzięki czemu plony były 
wysokie. Wraz z upływem czasu, woda parowała i pozostawiała na polach osad soli. 
Po kilkuset latach ziemia stała się jałowa i nie dawała już plonów. Mieszkańcy musieli 
opuścić swoje siedziby. Była to jedna z przyczyn upadku cywilizacji Sumeru. Podobnie 
miała się sprawa z Majami w Ameryce Środkowej. W VIII wieku, po kilkusetletnim 
wypalaniu lasów tropikalnych, ziemia stała się tak jałowa, że nie dawała żadnych 
plonów.

Kolejne kodyfikacje prawa starożytnego miały miejsce w Egipcie w XIV wieku przed 
naszą erą. Znane prawa helleńskie pochodzą z VI wieku przed naszą erą. W starożytnym 
Rzymie zasadnicze znaczenie miało początkowo prawo dwunastu tablic pochodzące z V 
wieku przed naszą erą. 

Starożytne systemy prawne były często też tożsame z kulturą religijną danego regionu. 
Religijny system norm prawnych, wyznaczający tożsamość danej grupy obowiązywał 
w starożytnym Izraelu i opierał się na prawie mojżeszowym, będącym jednocześnie 
podstawą zasad religii. Dekalog i pięcioksiąg stały się podstawą cywilizacji judeo-
chrześcijańskiej.
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Prawo Mojżeszowe, Pięcioksiąg i Dekalog są przykładem tradycji prawa opartego na 
założeniach religijnych. Dla starożytnych Izraelitów, najważniejszym wyznacznikiem 
przynależności do grupy i czynnikiem kulturotwórczym była monoteistyczna religia. 
Podstawą judaizmu, religii hebrajskiej, jest uznawana za objawioną święta księga 
Biblia, przy czym szczególne znaczenie dla tego charakterystycznego systemu prawnego 
ma Tora, Pięcioksiąg, pięć pierwszych ksiąg otwierających Biblię, kreślących podstawy 
wiary w przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a ludem Izraela.

Pięcioksiąg, jak i cała Biblia, jest dokumentem niejednorodnym, posiadającym cechy 
tekstu religijno-mistycznego, ale także kroniki, poematu i zbioru praw tak religijnych, 
jak i cywilnych i karnych. Dla ukształtowania się praw religii judaistycznej ważne były 
wpływy egipskie i mezopotamskie. Tak Biblia jako całość, jak i Pięcioksiąg powstawały 
w dłuższym okresie i są zbiorem wielu tradycji i inspiracji. 

Dla ukształtowania prawa Pięcioksięgu najważniejszym z nich mógłby być pobyt 
Izraelitów w niewoli  w Egipcie  pomiędzy XVI a XIII w. p.n.e. Do kultury egipskiej 
i religii starożytnego Egiptu nawiązuje bowiem forma Dekalogu zawierającego 
oświadczenia negatywne "nie będziesz...". Ważną inspiracją kulturową były też zapewne 
kontakty z kulturą Mezopotamii.

Dekalog nie jest jedynym zapisem norm prawnych Pięcioksięgu. Pierwszy kodeks 
siedmiu praw zostaje objawiony przez Boga Noemu podczas zawarcia przymierza w 
Księdze Rodzaju (Genesis). Sam Dekalog, zapisany w dwudziestym rozdziale Księgi 
Wyjścia (Exodus), wedle przekazu religijnego przekazany Mojżeszowi przez samego 
Boga na górze Synaj podczas wędrówki z Egiptu do ziemi Kanaan, zawiera spis trzech 
podstawowych praw dotyczących powinności religijnych człowieka wobec Boga, 
siedmiu powinności człowieka wobec innych ludzi i rzeczy. Charakter swoistego 
kodeksu, tak religijnego, jak i cywilno-karnego, posiada ostatnia księga Pięcioksięgu - 
Księga Powtórzonego Prawa (Deutoronomium). Powtarza ona zasady Dekalogu oraz 
porządkuje normy, religijne i pozareligijne, które pojawiały się w czterech księgach 
poprzednich jako normy religijne, dotyczące szczegółów kultu, wyznaczyła wcześniej 
Księga Kapłańska.

Pięcioksiąg Tora, do dziś jest podstawą prawa religijnego i  cywilnego każdego  
wyznawcy judaizmu. Znaczeniem Pięcioksięgu i Biblii jest fakt znaczenia księgi dla 
chrześcijaństwa, ale też dla islamu, który uznaje postacie Pięcioksięgu za proroków. 
W judaizmie prawa Tory uzupełnione są poprzez tradycję i normy ustne (misznę), 
interpretacje (midrasz) oraz późniejsze komentarze (Talmud) i kodyfikacje tworzące 
spójny system prawny (halacha) ważny dla życia religijnego, jak i codziennego.[12]. 
Państwa takie jak Egipt, Persja, Asyria, Chiny, czy Indie opierały swoje prawo na 
bardzo ciężkich karach ze śmiercią włącznie. Głównym organem prawodawczym byli 
władcy,  cesarze, faraonowie, królowie. Prawo tych państw chroniło zazwyczaj ludność 
bogatą i wpływową, biedotę natomiast obejmowało w mniejszym stopniu. Niewolnicy 
nie mieli praw w ogóle. Ważniejszym kodyfikatorem prawa w historii starożytnej był 
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grek Drakon. Aby przezwyciężyć kryzys państwa i problem chronicznego zadłużenia 
chłopów, ok. 624 r. p.n.e. Drakon, jeden z ówczesnych archontów, dokonał reformy 
prawa. Wprowadził surowe "drakońskie" kary, zniósł prawo zemsty rodowej, a do grona 
archontów dołączył 6 tesmotetów. 

Za ukoronowanie osiągnięć prawa starożytnego uważa się rzymski kodeks cywilny 
cesarza Justyniana Wielkiego z VI wieku naszej ery,529 r.n.e. „Kodeks Justyniana”, 
„Digesta Justyniana” : Korpus Iuris Civilis”,”Kodyfikacja Justyniańska”, który  
wyznaczył ramy dla prawa na okres średniowiecza, a którego zasady kodyfikacji 
przetrwały do współczesności. Wychodząc od rozstrzygania konkretnych przypadków 
przechodzono  do abstrakcyjnego ich rozpatrywania wprowadzając  pojęcie „ogólnego 
uszkodzenia ciała”. Prawo 12 tablic jako najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego, 
opracowana 451-449 p.n.e przez komisję decemwirów (dziesięciu); objęła wcześniejsze 
prawo zwyczajowe: cywilne, karne, państwowe i sakralne. Wyryto je na 12 tablicach 
z brązu, wystawionych na widok publiczny, zniszczonych wraz z całym miastem, 
podpalonym przez Gallów  w latach 390 albo 387 p.n.e.,służyło przez 1000 lat jako źródło 
całego prawa rzymskiego, zachowały się fragmenty jego tekstu w różnych pracach 
prawniczych. „Kodyfikacja Justyniańska” przyniosła odrodzenie prawa rzymskiego w 
XI wieku. gromadziła i porządkowała wszystkie przepisy prawne starożytnego Rzymu 
i stanowiła podstawę przepisów prawnych, przyjętych przez cywilizacje zachodnie. 
„Kodyfikacja” składa się z kilku część w tym „Digesta seu Pandecta”, czyli tzw. Digesty 
opracowane  na podstawie pism 39 prawników klasycznych przez 16-osobową komisję. 
Zawierają one 9123 fragmenty zawarte w 50 księgach, które w opinii twórców były 
najlepszymi osiągnięciami myśli prawniczej okresu klasycznego Po zebraniu i dokonaniu 
kompilacji Justynian nakazał spalić teksty źródłowe oraz zakazał komentowania 
Digestów czy choćby przytaczania oryginalnych fragmentów w celu wyjaśnienia 
niejednoznaczności. Prawie wszystkie współczesne systemy prawa cywilnego swymi 
korzeniami sięgają prawa rzymskiego, wzorując się na jego systematyce, koncepcji, a 
nawet sformułowaniach. W związku z tym prawo rzymskie, a zwłaszcza wykształcona w 
nim i przejęta do współczesnego prawa terminologia prawnicza, stanowi łącznik między 
rozmaitymi systemami prawnymi, nawet wyrosłymi w różnych formacjach społeczno-
ekonomicznych. Można, więc śmiało zaryzykować twierdzenie, ze prawo rzymskie jest 
językiem uniwersalnym w środowisku prawniczym – od czasów średniowiecza aż po 
dzień dzisiejszy.[10],[12]. 

Prawo rzymskie przeżyło państwo, które je stworzyło, a kiedy upadło  w  zapomnienie 
poszło  również i prawo rzymskie. W średniowieczu zostało przypomniane dla 
rozwoju nauk prawniczych i tworzenia systemów prawnych. Ze względu na znaczenie 
prawa rzymskiego w historii prawa, w tym prawa budowlanego, poświęca mu się w 
prawoznawstwie stosunkowo dużo uwagi. Nie można sobie wyobrazić studiowania 
współczesnej filozofii bez znajomości filozofii greckiej, tak nie można też studiować 
współczesnego prawa, w tym prawa budowlanego  bez znajomości prawa rzymskiego.
Starożytne budowle według współczesnych ocen wypełniają wymagania trwałości, 
bezpieczeństwa, użyteczności, funkcjonalności, technologiczności, wreszcie, piękna 
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i estetyki konstrukcji budowlanych,oparte są o wiedzę i doświadczenia starożytnych 
cywilizacji. Historia ich tworzenia w części znalazły swój zbiór dopiero przed dwoma 
tysiącami lat w „Dziesięciu księgach” Marka Witruwiusza w formie pierwszego 
podręcznika w zakresie podstaw budowania,który jako jedyny, najstarszy podręcznik 
przetrwał w formie odpisów do naszych czasów i stanowił przekaz umiejętności 
starożytnych, znajomości podstaw teoretycznych, praktycznych  w zakresie konstrukcji 
i technologii .
Ważniejsze maksymy prawa rzymskiego stosowane we współczesnych systemach 
prawnych:

„Consensus facit legem” - zgoda tworzy prawo.

„Dura lex, sed lex” - surowe prawo, ale prawo

„Ignoranta iuris noce'” - nieznajomość prawa szkodzi

„ Lex retro non agit” - prawo nie działa wstecz

 „Audiatut et altera pars” - niechaj będzie wysłuchana i druga strona

„nullum crime sine lage”- nie ma zbrodni bez uzasadnienia winy

Sztuka budowlana to również stosowanie przyrządów mierniczych i kreślarskich. Rozwój 
warsztatu rysunkowego inżyniera jest również elementem sztuki budowlanej. Wiele 
dowodów świadczy o  posługiwaniu się przez budowniczych  wyskalowanym rysunkiem 
inżynierskim, począwszy od Egiptu z połowy drugiego tysiąclecia p.n.e., poprzez wyższe 
kultury Bliskiego i środkowego Wschodu, aż po klasyczną i średniowieczną Europę. 
Najdawniejsze wyobrażenie przyrządów kreślarskich pochodzi sprzed 4400 lat i 
znajduje się na stalli grobowej piramidy w Sakkara w Egipcie. Pierwszy zachowany 
zapis obiektu w rzucie prostokątnym, z uwzględnieniem odpowiedniej skali, pochodzi z 
ok. 2100 r. p.n.e. Na terenie obecnego Iraku odnaleziono dwa posągi Gudei, inżyniera 
i władcy sumeryjskiego miasta-państwa Lagasz. Na jego kolanach rzeźbiarz uwiecznił 
pewien rodzaj deski kreślarskiej, z rzutem architektonicznym świątyni. Jest to plan 
świątyni, prawdopodobnie poświęconej bogini Ningirsu. Druga rzeźba przedstawia 
warsztat inżyniera :deskę kreślarską, rylec i linijkę z podziałką. Innym zachowanym z 
najdawniejszych czasów zapisem jest zarys planu grobowca Ramzesa IV na papirusie 
z 1105 r. p.n.e.6 Można to uznać za najstarsze rysunki techniczne. Zachowały także 
wyryte na glinianych tabliczkach fragmenty planu urbanistycznego Rzymu – Forma 
Urbis, z 200 r. ne.. [3],[12].

Najdawniejsze zachowane przybory kreślarskie z I w. pochodzą z Herculanum i 
Pompejów, są to linijka składana na pół, ekierka równoramienna o boku 20 cm, cyrkiel 
z żelaznymi stopkami. Starożytni  dysponowali rozwiniętym warsztatem rysunkowym, 
znali i stosowali rzuty poziome i pionowe, przekroje i rysunki perspektywiczne. 
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Witruwiusz w swoim traktacie  pisze, że korzystał ze wszystkich dostępnych wówczas 
dzieł greckich i wielokrotnie się do nich odwołuje. Stwierdza tam również, ze architekt 
„musi umieć pisać, aby za pomocą notatek pamięć swą wzmocnić, następnie musi 
znać rysunek, aby za pomocą szkiców łatwo stworzyć obraz zamierzonego dzieła. 
Geometria jest zaś architekturze bardzo pomocna, jako że uczy użycia linii i cyrkla 
i dzięki temu ułatwia przedstawienie budowli na płaszczyźnie i wyznaczenie kątów, 
poziomu i linii prostych” Autor zakłada więc że odbiorca jego dzieła zna już geometrię 
więc nie rozwodzi się zbytnio nad warsztatem architekta. Podaje jedynie, że: „istnieją 
następujące rodzaje dispositio, zwane po grecku ideami: ichnografia, ortografia, 
scenografia. Ichnografia jest to rysunek podstawy planowanej budowli, wykonany 
w podziałce przy pomocy cyrkla i linii, z którego przenosi się później wymiary na 
powierzchnie placu budowlanego. Ortografia jest to pionowy obraz fasady wykonany 
w podziałce, odpowiadający przyszłej budowli. Scenografia zaś jest szkicem fasady 
oraz ścian bocznych, których wszystkie linie zbiegają się w punkcie centralnym”. Jest to 
informacja, że takie rysunki były  wykonywane i stanowiły one podstawę do realizacji 
budynków i budowli czyli sztukę obrazowania i projektowania.[26]. 

Kolejnym zagadnieniem  jest historia pojęcia "inżynieria",która sięga starożytności, 
kiedy ludzkość dokonała takich wynalazków jak koło, dźwignia czy bloczek. W tym 
kontekście "inżynier" oznacza osobę dokonującą praktycznych i użytecznych odkryć. 
Przykładami dokonań starożytnej inżynierii są takie dzieła jak Akropol i Partenon 
w Grecji, Via Appia i Koloseum w Rzymie, Wiszące Ogrody czy piramidy w Gizie. 
Najstarszym znanym z imienia inżynierem jest Imhotep, jeden z urzędników faraona 
Dżesera, który był projektantem i budowniczym Piramidy schodkowej w latach ok. 
2630 – 2611 p.n.e. Przypuszcza się również, że był on pierwszym, który użył kolumn w 
konstrukcjach budowlanych i architekturze. Wraz z ukonstytuowaniem się inżynierii 
jako zawodu w XIX w., termin ten zaczął być stosowany w sposób bardziej wąski, do 
dziedzin, w których używano nauk przyrodniczych i matematyki. Powstanie inżynierii 
procesowej ma również źródło w czasach rewolucji przemysłowej. Została ona 
wymuszona przez zapotrzebowanie na nowe materiały i nowe procesy wytwarzania 
konieczne do produkcji na skalę przemysłową. Zapotrzebowanie to było tak silne, że 
powstała nowa gałąź przemysłu zajmująca się opracowywaniem i masową produkcją 
chemikaliów. Rolą inżynierii chemicznej było zaprojektowanie i eksploatacja fabryk 
zajmujących się tą produkcją.  

W "Ilustrowanej Encyklopedii dla wszystkich" termin architektura jest objaśniany, jako 
sztuka projektowania i kształtowania budowli. Obiekt, dzieło architektury, powinien 
odpowiadać zamierzonej funkcji, celowości technicznej, wymaganiom ekonomicznym 
i estetycznym, a przede wszystkim, dążeniom i oczekiwaniom użytkowników jego 
przestrzeni. Według Le Corbusiera : Zatrudnisz kamień, drewno i beton i za pomocą 
tych materiałów budujesz domy to jest konstruowanie.[12].

Zatem można z tego wynieść, że sztuka budowlana  stanowi podstawę każdej budowli, 
a czasem ją tworzy, definiuje i określa. Czas jest, zatem, aby powrócić do pojęcia 
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„Sztuki Budowania-Sztuki Budowlanej”, które przez swoją uniwersalną zawartość 
ściśle określa zasady tworzenia konstrukcji budowlanych, inżynierskich i pozwala na 
ustalenie współczesnej definicji pojęcia „sztuka budowlana”.

Kolebką mieszkalnych drapaczy chmur był starożytny Rzym. W mieście wznosiło się 
blisko 46 tys. insuli, czyli domów czynszowych. W 193 roku p.n.e. najwyższa rzymska 
budowla miała ponad 10 kondygnacji, wokół zaś znajdowały się domy 5 i 6 piętrowe. 
Mury wznoszono wówczas z łupków, kamieni i mas betonowych. Stropy były drewniane, 
a elewacje licowano cegłą. Zalecana grubość murów zewnętrznych - 0,45 m - nie 
zawsze zapewniała stabilność konstrukcji, dlatego w Rzymie często dochodziło do 
katastrof budowlanych. Życie w takim domu nie było łatwe. Luksusowe apartamenty, 
niekiedy o powierzchni do 300 m2, mieściły się na parterze lub pierwszym piętrze. Im 
wyżej, tym mieszkania były tańsze. Często wchodziło się do nich nie po schodach, lecz 
drabinach. Nie było bieżącej wody ani kanalizacji, a za toalety służyły gliniane dzbany. 
W kuchniach brakowało przewodów kominowych. Przenośne piecyki były jedynym 
źródłem ogrzewania. Poważne zagrożenie pożarowe stwarzało używanie otwartego 
ognia do oświetlenia i przygotowywanie posiłków na małych, przenośnych kuchenkach.
[10],[12]. 

Do ekologicznych katastrof, które omal nie pogrążyły swoich sprawców, doprowadzili też 
mieszkańcy osady odkrytej w Osłonkach na Kujawach. 5 tysięcy lat p.n.e. na pobliskim 
jeziorze znajdowała się wyspa, a na niej osada. Na dnie jeziora znaleziono ślady ludzkich 
pasożytów jelitowych. Mieszkańcy osady wyrzucali do jeziora ekskrementy tak długo, 
aż zatruli cały zbiornik wodny i musieli opuścić miejsce zamieszkania szukając nowego 
domu. Brakowało im wody pitnej! Podobnie było w Biskupinie. Odchody ludzi i zwierząt 
z tej osady zatruły wody jeziora. Mieszkańcy Biskupina wodę pili i chorowali. Trwało to 
tak długo, aż zdecydowali się opuścić wyspę i poszukać nowego miejsca do zasiedlenia.
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4.Podstawy filozoficzne sztuki budowlanej.

 Wszystkie etapy przygotowania, projektowania,realizacji, użytkowania 
i wreszcie likwidacji obiektów budowlanych wymagają stosowania zasad sztuki 
budowlanej. Wydawało by się,że sztuka budowlana to wyłącznie sposób tworzenia, 
wznoszenia budowli, ale wiedza ta jest dalece szersza, niezbędna na dalszych 
etapach istnienia budowli i wymaga nie mniejszej wiedzy niż to wymagają wstępne 
etapy realizacji inwestycji. W istocie swej  projektowanie, konstruowanie,wznoszenie 
budynków i budowli jest sztuką,której podstawą są  zasady wiedzy ogólnej,technicznej 
na różnym poziomie techniki budowlanej  od podstawowych elementów w postaci dzieła 
rzemieślnika czy robotnika budowlanego, czasem,przez  wiedzę prostą, popularną, 
powtarzalną,a czasem wręcz trywialną, wymagająca najwyższej wiedzy prawnej, 
naukowej,technicznej i technologicznej. Analizując więc  wszelkie aspekty działalności 
w zakresie budownictwa należy uzasadnić syntetyczną definicję sztuki budowlanej,która 
stanowi jego  podstawę, również w oparciu o historyczne  podstawy filozoficzne.[20].

Sztuka jest częścią dorobku kulturowego cywilizacji, manifestującą się poprzez utwory, 
w tym dzieła artystyczne, spełnia rozmaite funkcje w tym estetyczne, społeczne, 
dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie. Dziełem mającym 
walory artystyczne są również w znacznej części obiekty budowlane. Sztuka narodziła 
się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej, powiększaniem wiedzy w zakresie inwestycji 
budowlanych i ich przekazywaniem w formie syntetycznych danych, ustnego przekazu, 
pieśni, rysunków,planów, przekazów pisemnych, trwałych, wykutych w kamieniu, 
wypalonych tablicach glinianych, brązowych tablicach, nietrwałych na drewnie, korze 
zwojach  papirusu i papierze. Można przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim 
funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych. 
Elementem sztuki są również dzieła w postaci budynków i budowli realizowanych  z 
różnych potrzeb cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych, estetycznych i religijnych 
niezależnie od ich wielkości czy zaawansowania technologicznego.[38].

Podstawami sztuki budowlanej to nauka i wiedza, a metodologie nauk  są coraz 
ważniejszym elementem inżynierii Różne jej dziedziny jak również większe firmy 
rozwijają swoje własne metodologie, niemniej poszukuje się ciągle uniwersalnej 
metodologii zakresie  inżynierii, niezależnej od specyfiki tej dziedziny  i używanych 
metod, instrumentów. W ten sposób, urodziły się nowe dziedziny badań i zastosowań, 
takie jak inżynieria systemów, inżynieria wiedzy oraz inżynieria meta wiedzy. Najbardziej 
ogólnie, pierwszym zadaniem każdego inżyniera jest zrozumienie celu zadania, 
wymagań i ograniczeń dotyczących oczekiwanego rozwiązania lub produktu. Zwykle 
nie jest wystarczającym jego zaprojektowanie i wykonanie w dowolny sposób, należy 
wziąć pod uwagę dodatkowe cechy rozwiązania. Może to być związane z wymaganiami 
co do jakości, dostępnością surowców, energochłonnością rozwiązania, ograniczeniami 
technicznymi lub fizycznymi oraz z możliwościami wprowadzania zmian w istniejącym 
już rozwiązaniu, łatwością produkcji, wdrożenia i serwisowania. Tylko mając na 
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uwadze wszystkie wymagania potencjalnego użytkownika, ograniczenia technologiczne 
i ekonomiczne, inżynier może przystąpić do zaprojektowania i wykonania otrzymanego 
zadania.[38].

Podstawą wiedzy jest epistemologia. Jako odrębny dział filozofii została zapoczątkowana 
przez Kartezjusza, ale zagadnienia epistemologiczne były obecne właściwie już od 
początku refleksji filozoficznej. Już w pierwszym okresie filozofii starożytnej filozofowie 
przyrody i sofiści głosili pewne tezy na temat poznania, z których wiele antycypowało 
podstawowe zagadnienia epistemologii. Solon zalecał, żeby na podstawie rzeczy jasnych 
wnioskować o niejasnych, a Chilon był autorem zwrotu „poznaj samego siebie”. Tezę 
Heraklita (zm. ok. 480 p.n.e.), że wszystko płynie można rozumieć jako zwrócenie uwagi 
na problem identyczności przedmiotów w czasie. Pitagorejczycy znali dedukcję (dowód 
istnienia liczb niewymiernych) i przekonani byli o tym, że świat można opisać za pomocą 
matematyki.Filolaos był zwolennikiem koncepcji poznania jako uchwycenia stosunków 
ilościowych. Parmenides stawiał równość między bytem a poznaniem i twierdził, że 
wadliwość mniemań jest nieusuwalna. Melissos krytykował poznanie zmysłowe, a 
Anaksagoras jako pierwszy pojmował rozum jako autonomiczną zdolność poznawczą. 
Demokryt był prekursorem Locke'a w twierdzeniu, że jakości są subiektywne i uważał, 
że rzeczy podobne poznajemy przez podobne,atomy emitują swoje podobieństwa, 
które docierają do naszych zmysłów. Słynną tezę Protagorasa, że człowiek jest miarą 
wszechrzeczy można rozumieć jako spostrzeżenie,  że każdemu argumentowi da się 
przedstawić kontrargument, a rzeczywistość widzi się różnie w zależności od punktu 
obserwacji. Protagoras twierdził też, że nie można poznać bogów. Gorgiasz twierdził, 
że nic nie istnieje, a nawet jeśli istnieje, to nie jest poznawalne, próbował dowodzić 
nie wprost. Sokrates (zm. 399) rozumiał cnotę i  etykę jako rodzaj wiedzy, znał metody 
definiowania i analizy pojęć.

Platon ok 427- 347 p.n.e. był twórcą klasycznej teorii wiedzy jako prawdziwego, dobrze 
uzasadnionego sądu (Teajtet). Rozróżnił wiedzę (episteme), której przedmiotem są idee 
i stosunki między nimi, będącą ogólną i pewną oraz dzielącą się na intuicyjną (noesis) 
prowadzącą do poznania Dobra i dyskursywną (dianoia), oraz mniemanie (doksa) 
pochodzące od zmysłów i szczegółowe, które może być tylko prawdopodobne, ale nie 
jest ignorancją (bezprzedmiotową opinią) (Państwo).Pochodzenie wiedzy tłumaczył 
koncepcją preegzystencji dusz i metempsychozą, a więc był twórcą koncepcji wiedzy 
wrodzonej.

Jego uczeń, Arystoteles (ur. 384, zm. 322 p.n.e.) był autorem koncepcji wiedzy jako systemu 
dedukcyjnego, w którym wychodzimy od przesłanek (aksjomatów) i wyprowadzamy 
kolejne twierdzenia za pomocą dedukcji. Wiedza według jego modelu miała być ogólna 
i pewna. Wiarę w episteme Stagiryta łączył z przekonaniem, że poznanie pochodzi z 
doświadczenia, choć rozum jest czymś w rodzaju jego moderatora. Jako pierwszy użył 
pojęcia tabula rasa  na określenie umysłu, który wszelką wiedzę może zdobyć jedynie 
poprzez doświadczenie. Stanął w ten sposób w opozycji do platońskiej koncepcji wiedzy 
wrodzonej (natywizm). Podzielił nauki na teoretyczne (theoria), praktyczne (phronesis) i 
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poetyczne (poetike). Stworzył podstawowe narzędzia logiczne dla nauki, teorię retoryki i 
ugruntował pojęcia takie jak spostrzeżenie, pamięć, doświadczenie i poznanie naukowe.
Choć filozofia sceptyków powstała na gruncie etyki, jako że zalecali oni powstrzymanie 
się od wszelkich sądów ze względu na dążenie do ideału moralno-życiowego, to ich 
osiągnięcia są doniosłe z punktu widzenia epistemologii. Skupili się na argumentowaniu 
za tym, że nic nie można poznać z pewnością, czyli że ideał episteme jest nierealizowalny. 
Pirron (zm. ok. 286 p.n.e.) twierdził, że dla każdych dwóch zdań A i nie-A trzeba 
przyjąć ich równe prawdopodobieństwo i mówić tylko „nie wiem, że A i nie wiem, że 
nie-A”. Niepewność była dla sceptyków nieusuwalnym atrybutem wszystkich sądów, 
choć nie podważali racji mówienia o tym, co się wydaje (dostępu do doświadczenia 
wewnętrznego). Sekstus Empiryk rozróżnił: dogmatyzm, którego zwolennicy głoszą, że 
prawda jest poznawalna i że oni są jej właścicielami, akademizm mówiący o prawdzie, 
że jest niepoznawalna, bo jej nie ma i wreszcie sceptycyzm. Ideałem dla starożytnych 
sceptyków był mędrzec, który uznaje, że nie wie, czy jest prawda, czy jej nie ma, ale nie 
przeszkadza mu to w jej poszukiwaniu.

Augustyn z Hippony (ur. 354, zm. 430) twierdził, że człowiek może poznać Boga ale 
potrzebny jest do tego akt oświecenia (illuminatio) i uważał, że choć Objawienie ma 
status wiedzy pewnej, to warto jest dążyć do zrozumienia prawd wiary. W średniowieczu 
kluczowym problemem stał się stosunek wiary do rozumu.[12],[20].

Greckie pistis (zaufanie), Rzymianie tłumaczyli jako fides a doksa jako opinię. Nie 
było słowa na oznaczenie wiary. Łacińskim fides zaczęli nazywać ją dopiero pierwsi 
chrześcijanie. Orygenes wierzył w zgodność Objawienia z filozofią grecką. Tertulian 
uważał, że rozumowe poznanie jest bezwartościowe, bo prawdy wiary są pewne, lecz 
dla rozumu niepojęte. Był autorem formuły credo quia absurdum („wierzę, choćby to 
było absurdalne”). Pseudo-Dionizy twierdził, że możliwości poznawcze człowieka są 
ograniczone a o Bogu możemy tylko mówić, czym nie jest. Anzelm z Canterbury, autor 
formuły fides quarens intellectum („wiara domaga się rozumu”), wierzył w spójność 
prawd wiary i rozumu. Jednak Piotr Abelard, twórca tekstu zawierającego zdania 
sprzeczne w Biblii, Sic et non, kwestionował jego optymizm. Awerroes głosił wyższość 
filozofii nad teologią. Siger z Brabancji zasłynął teorią dwóch prawd: rozumowej i 
religijnej. Tomasz z Akwinu (ur. 1225, zm. 1274) zajmując kompromisowe stanowisko, 
wyróżniał prawdy wiary niedostępne dla rozumu, prawdy rozumu obojętne dla wiary 
i prawdy wiary udowadnialne rozumowo. Jego formuła nihil est in intellectu quod non 
prius fuerit in sensu (zapożyczona od Arystotelesa) to zasada empiryzmu genetycznego. 
William Ockham redukował poznanie do wiedzy o indywiduach, więc nie dopuszczał do 
niej konieczności ani pewności i stworzył metodologiczną zasadę niemnożenia bytów 
ponad potrzebę (brzytwa Ockhama).

Głównymi twórcami buddyjskiej epistemologii ( ang.: valid cognition; transliteracja 
Wyliego: tsad ma sde bdun) byli komentatorzy dzieł doktryn jogaczary i madhjamaki: 
Dignaga (ok. 480-540) i Dharmakirti (ok. 530-600) z Indii. Dignaga napisał 
"Kompendium Prawomocnego Poznawania" (Sanskryt: Pramanasamuchchaya; 
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transliteracja Wyliego: Tsad ma mdo kun las btus pa) a Dharmakirti "Siedem Traktatów 
Prawomocnego Poznawania" (transliteracja Wyliego: Tsad ma sde bdun). Dzieła te były 
kontynuacją wielowiekowego rozwoju myśli buddyjskiej począwszy od starożytnych 
wczesnych szkół buddyjskich.

Francis Bacon wystąpił przeciwko logicznym naukom Arystotelesa i stworzył metodę 
naukową, Galileusz rozwinął ją jako metodę hipotetyczno-dedukcyjną.

Kartezjusz (ur. 1596, zm. 1650) dokonał epistemologicznej reorientacji filozofii. Stworzył 
geometrię analityczną, co skłoniło go do stwierdzenia, że filozofia powinna stosować 
podobną metodę. Wiedza powinna więc być systemem prawd pewnych, koniecznych, 
powiązanych logicznie i niezależnych od doświadczenia. Stwierdzenie cogito ergo sum 
(„myślę, więc jestem”) oznacza spostrzeżenie, że nie może istnieć akt myślenia bez 
podmiotu myślenia. Uznał to za przezwyciężenie sceptycyzmu, który wątpi we wszystko 
i stworzenie aksjomatycznej podstawy dla absolutnego systemu. Wychodząc od tej 
podstawy, w umyśle odnalazł Kartezjusz idee wrodzone Boga, duszy (res cogitans) i 
ciała (res extentia) i rozłożył akcenty tak, że położył nacisk na problem psychofizyczny.
John Locke (ur. 1632, zm. 1703) przeciwstawił Kartezjuszowi i jego koncepcji wiedzy 
wrodzonej wizję umysłu jako niezapisanej tablicy (tabula rasa), która zapisuje się 
dopiero w wyniku doświadczenia. Tak jak Kartezjusz nie kwestionował doświadczenia 
wewnętrznego i twierdził, że w bezpośrednim doświadczeniu mamy dostęp do wiedzy 
pewnej. To on właśnie rozróżnił doświadczenie na zewnętrzne (wrażenia zmysłowe) i 
wewnętrzne (refleksja). Intuicja działająca w obrębie pamięci daje według niego pewność 
poznawczą i jest podstawą logiki oraz matematyki. Idee dostarczane przez nią są proste. 
Idee złożone powstają w wyniku abstrakcji z prostych. Niepewność tkwi w poznaniu 
zewnętrznym.Głosił przyczynową teorię percepcji mówiąc, że idee mają przyczyny 
w poznaniu zewnętrznym. Argumentował za tą teorią, że zmysły nie wytworzyłyby 
wrażeń bez przyczyny i dowodził jej słuszności z różnicy między ideami powstającymi 
w umyśle i ideami-wrażeniami, na które nie mamy wpływu.Zastanawiał się też nad 
tym, czy wszystkie nasze idee mają odpowiedniki w rzeczywistości. To doprowadziło 
go do rozróżnienia między jakościami pierwotnymi (kształt, objętość, ruch), które są 
obiektywne i odpowiadają własnościom ilościowym a wtórnymi (na przykład barwy, 
zapachy, dźwięki), które są subiektywne i są tożsame z własnościami jakościowymi.
Naiwny realizm twierdzi, że wszystkie jakości są pierwotne. George Berkeley stwierdził, 
że wszystkie są wtórne. Odrzucił pojęcie substancji jako zbędną metafizykę, ograniczył 
poznanie tylko i wyłącznie do poznania zmysłowego (nawet matematyka była nauką 
o zmysłowo ujmowalnych przedmiotach) i podważył istnienie rzeczywistości fizycznej 
tworząc formułę esse est percipi („być znaczy być postrzeganym”).

Uważany za najwybitniejszego przedstawiciela nowożytnego sceptycyzmu, David Hume 
(ur. 1711, zm. 1776) uznawał, że problem obiektywności poznania jest bezprzedmiotowy 
i stwierdził, że dowiedzenie istnienia świata zewnętrznego jest niemożliwe. Jednak 
dodawał, że wiara w istnienie rzeczywistości jest przydatna ze względu na jej walory 
praktyczne. Rozróżnił impresje (lockowskie wrażenia), których doznajemy, gdy coś 
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widzimy lub słyszymy i idee, które tworzymy, gdy coś wyobrażamy sobie lub myślimy. 
Proces poznania przebiega według niego od impresji do złożonych idei, które powstają 
za sprawą operacji umysłowych, polegających na kojarzeniu idei przez relację 
podobieństwa, styczność w czasie i przestrzeni oraz ideę przyczynowości. Wyróżnił 
fakty i relacje między ideami, którymi zajmuje się matematyka – wiedza pewna, lecz 
nie mówiąca nic o faktach. Wiedza o faktach natomiast byłaby pewna, gdyby opierała 
się tylko i wyłącznie na impresjach, ale opiera się też na ideach leżących u podstaw 
doświadczenia: idei substancji i przyczynowości.

Te dwa pojęcia Hume krytykował. Tak naprawdę doświadczamy tylko ciągów zdarzeń, 
mówił, a wiązanie ich w związki przyczynowe, to już działanie umysłu wynikające z 
wyrobionego nawyku. Tymczasem związek przyczynowy nie jest konieczny, bo przyszłość 
może przynieść inne dane.

Gottfried Wilhelm Leibniz przeformułował Tomaszową zasadę empiryzmu genetycznego 
dodając do niej nisi intellectus ipsae (z wyjątkiem samego umysłu). Planował stworzenie 
specjalnego języka (lingua universalis), w którym można by jednoznacznie przedstawić 
a następnie rozwiązać każdy problem. Wydzielił dwa rodzaje prawd odpowiadających 
dwóm zasadom myślenia: prawdy dotyczące faktów (zasada racji dostatecznej) i 
prawdy rozumowe (zasada sprzeczności). Każda prawda jest a priori (predykat zawarty 
w podmiocie) i konieczna (prawdziwa we wszystkich możliwych światach), ale tylko z 
punktu widzenia Boga. My musimy uznać prawdy dotyczące faktów za przypadkowe, 
a pełne ich dowody są nieskończone (właściwie to samo mówił Hume w krytyce 
przyczynowości).

Immanuel Kant (ur. 1724, zm. 1804) dokonał rozróżnienia na sądy analityczne, 
czyli takie, które wynikają z definicji (por. klasyczny rachunek zdań), zaś wiedza, 
którą zdobywamy na ich mocy nie może wykraczać poza granicę już znanych pojęć 
i syntetyczne (por. indukcja niezupełna), które pozwalają na zdobywanie wiedzy 
istotnie nowej. Z drugiej strony podzielił sądy na aprioryczne (poza doświadczeniem, 
wynikające z wrodzonych własności umysłu i zmysłów) i aposterioryczne (na podstawie 
zdobywanego doświadczenia).Stosując te kategorie do wcześniejszych dziejów filozofii 
można powiedzieć, że platońska episteme miała zawierać tylko sądy a priori. Leibniza 
prawdy rozumu są a priori, prawdy faktów syntetyczne a posteriori, choć dla Boga 
wszystkie są analityczne a priori. Hume akceptował tylko istnienie analitycznych 
a priori (relacje między ideami) i syntetycznych a posteriori (fakty).Natomiast 
Kant argumentował za możliwością istnienia sądów syntetycznych a priori, które 
jego zdaniem są obecne w matematyce i przyrodoznawstwie i byłyby składnikami 
przyszłej metafizyki. Argumentował za pomocą dedukcji transcendentalnej, czyli 
poszukiwania argumentów na konieczność warunków możliwości tego, co jawi się 
nam jako wymagające uzasadnienia. Początkiem poznania jest doświadczenie, którego 
składnikami apriorycznymi są czas i przestrzeń, kategorie za pomocą których świat 
poznajemy. Doświadczamy więc z pomocą wrodzonych narzędzi. Możemy, zdaniem 
Kanta, rozróżnić zjawiska (fenomeny) i rzeczy same w sobie (noumeny). Te ostatnie 
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nie są poznawalne, ale musimy przyjąć ich istnienie, by wytłumaczyć istnienie zjawisk. 
Kant rozróżnił też pytania de iure (dotyczące kwestii dopominających się wyjaśnienia 
i wymagających transcendentalnej dedukcji) i quid facti dotyczące tego, co jest. Teoria 
poznania zajmuje się według niego pytaniami de iure.

Istnieją wątpliwości na temat tego, czy w przypadku Hegla można mówić o epistemologii, 
pewne jest, że utożsamiał wiedzę z bytem – racjonalnym, logicznym i koniecznym. 
Bradley, heglista, głosił holistyczną koncepcję, wedle której wszelkie wyodrębnianie 
faktów z całości wiedzy prowadzi do uproszczeń.

Schleiermacher stworzył hermeneutykę, czyli teorię rozumienia tekstu. Stwierdził, że w 
przypadku każdego tekstu mamy do czynienia z sytuacją koła hermeneutycznego: żeby 
zrozumieć tekst, trzeba zrozumieć inny, być może całą kulturę i nie ma wyjścia poza ten 
krąg.

Wilhelm Windelband rozróżnił nauki idiograficzne skupione na opisie (np. historia) i 
nomotetyczne formułujące prawa przyrody (np. fizyka).

August Comte twierdził, że wiedza winna służyć celom praktycznym, by można 
było realizować cel ulepszania życia społecznego. Rozróżnił nauki na abstrakcyjne 
(matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia i socjologia, przy czym każda z nich 
jest coraz mniej ogólna i podporządkowana poprzedniej), a filozofię sprowadzał do 
teorii wiedzy. John Stuart Mill twierdził, że twierdzenia matematyki są uogólnieniami 
indukcyjnymi i opracował kanony indukcji eliminacyjnej chcąc odeprzeć zarzuty 
Hume'a.

Empiriokrytycyzm (Ernst Mach, Richard Avenarius) stworzył zasadę ekonomii myśli 
mówiącą, że aparat pojęciowy musi być jak najprostszy. William James opracował 
zasadę pragmatyczną, która mówi, że należy rozpatrywać praktyczne konsekwencje 
działań oparte na określonych przekonaniach.

W nurtach okresu pozytywistycznego leżących na peryferiach tej myśli należy wymienić 
Fryderyka Nietzsche, który był relatywistą i uważał poznanie za akt biologiczny, 
warunkowany celami praktycznymi i twierdził, że rzeczywistość ujmujemy zawsze 
fałszywie z uwagi na różne ograniczenia. Argumentował też za tym, że każde uogólnienie 
jest nieadekwatne, a poznając rzeczywistość odwołujemy się do własnych konstrukcji 
poznawczych. Hans Vaihinger twierdził, że nasze poznanie operuje użytecznymi 
fikcjami. Henri Bergson był zwolennikiem intuicji, która w jego koncepcji dostarcza 
poznania bezpośredniego i jest jak uchwycenie budowli jednym rzutem oka. Theodor 
Ziehen, przedstawiciel psychologizmu chciał redukować epistemologię do psychologii.
Edmund Husserl (ur. 1859, zm. 1938) uważał filozofię za pierwszą i fundamentalną naukę 
w gmachu wiedzy, która w odróżnieniu od nauk szczegółowych ma dostarczyć episteme. 
Zjawiska należy według niego opisywać takimi, jakimi są, w myśl hasła powrotu do 
rzeczy samych. Fenomenologia (epistemologia) jako podstawa ma być bezzałożeniowa. 
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Jego zasada wszystkich zasad zalecała opisywanie wszystkiego tak, jak jawi się w 
świadomości. Wymaga to, zdaniem Husserla, redukcji ejdetycznej, czyli oczyszczenia 
świadomości z balansu poznawczego, wzięcia w nawias wiedzy naukowej i prowadzi 
do uchwycenia istoty fenomenów. Uczeń Husserla, Roman Ingarden, stworzył projekt 
czystej epistemologii, niezależnej od nauki i innych dyscyplin filozoficznych.

Bernard Bolzano wyróżnił kategorię sądów i przedstawień samych w sobie (niezależne 
od umysłu i konstytuujące realność badaną przez logikę) oraz sądów i przedstawień w 
sensie subiektywnym. Zdefiniował pojęcie analityczności, prawdy logicznej, wynikania 
logicznego i prawdopodobieństwa.

Gottlob Frege sformułował sławne rozróżnienie sensu i znaczenia. Zdefiniował zdania 
aprioryczne jako te, które są sprowadzalne do logiki.

Konwencjonalistów łączył pogląd, że uznanie stwierdzenia zależy od przyjęcia umów 
terminologicznych (konwencji). Antycypacji tego poglądu można dopatrywać się u 
sofistów. Do konwencjonalistów należeli: Henri Poincaré, Pierre Duhem i Kazimierz 
Ajdukiewicz. Konwencje nie oznaczają tu jednak całkowitej arbitralności. Chodziło im 
o to, że nie są jednoznacznie wyznaczane przez fakty. Stanisław Leśniewski krytykował 
konwencjonalizm mówiąc, że możemy umówić się do wszystkiego, ale to nie wpłynie na 
to, jakim jest świat.

Bertrand Russell stworzył projekt naukowej epistemologii: kombinacji logiki i metody 
przyrodniczej. Sądził, że struktura logiki jest izomorficzna ze strukturą świata. Stałym 
logicznym odpowiadają indywidua, zdaniom atomicznym – fakty, itd. Indywidua, proste 
istności stanowiące fundament dla własności są według niego poznawalne bezpośrednio 
a nie przez opis.

George Edward Moore bronił zdrowego rozsądku jako źródła trafnych przekonań. 
Wprowadził termin „dana zmysłowa” i badał relacje między danymi a własnościami 
rzeczy. W filozofii percepcji wyróżnił  realizm bezpośredni mówiący, że mamy dostęp 
do własności rzeczy, realizm pośredni mówiący, że mamy dostęp do własności rzeczy 
poprzez dane zmysłowe, fenomenalizm mówiący, że spostrzegamy tylko dane zmysłowe. 
Moore sformułował też paradoks analizy. Mówi on, że jeśli analizowane pojęcie jest 
tożsame z objaśniającym je kontekstem, to analiza jest trywialna. Jeśli nie, to jest 
niepoprawna, gdyż zmienia sens analizowanego pojęcia.

Ludwig Wittgenstein w słynnej tezie stwierdził, że granice języka są granicami naszego 
świata, a więc poznanie jest ściśle związane z językiem. Choć z początku postulował 
konieczność języka doskonałego w rodzaju leibnizowskiej lingua universalis, później 
przekonał się do pracy nad językiem potocznym. Filozofia miałaby ograniczyć się do 
istotnych dla niej kontekstów takich jak „wiedzieć”, „wierzyć”, „widzieć”. Kontynuował 
tę myśl John Austin, który sformułował fenomenologię lingwistyczną opartą na zaufaniu 
właśnie do języka potocznego.
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Gilbert Ryle zdefiniował pojęcia „wiedza jak” – praktyczna i „wiedza, że” – teoretyczna.
Filozofowie z kręgu Koła Wiedeńskiego (Moritz Schlick, Otto Neurath czy Rudolf Carnap) 
chcieli stworzyć Encyklopedię jedności nauki, gdzie całość wiedzy miała być ujęta w 
jednolitym języku fizykalistycznym. Filozofię sprowadzali do logiki. Bezsensowność 
metafizyki próbowali wykazać w drodze analizy logicznej. Za kryterium sensowności 
zdania przyjęli jego weryfikowalność i uznali równo zakresowość nazw „sprawdzalny”, 
„sensowny”, „naukowy” z jednej strony i „niesprawdzalny”, „bezsensowny” i 
„metafizyczny” z drugiej. Jak zauważył Roman Ingarden sama zasada sensowności jest 
nieweryfikowalna, czyli bezsensowna według ich własnego kryterium.

Krytykował zasadę sensowności a zamiast weryfikacji zaproponował falsyfikowalność 
jako kryterium wiedzy naukowej. Uważał, że celem nauki jest zbliżanie się do prawdy 
poprzez zwiększanie prawdopodobieństwa i wyznawał ewolucjonizm traktując wiedzę 
jako narzędzie w procesie ewolucji.

Noam Chomsky stworzył gramatykę generatywną, system reguł wywodzących strukturę 
zdania z prostych elementów o charakterze syntaktycznym. W jego koncepcji uczenia 
się języka przez dzieci odrodziła się koncepcja wiedzy wrodzonej.

Zasady współczesnej wiedzy,wiedzy ogólnej i szczegółowej znajdują swoje źródło 
między innymi w „Zasadach filozofii” (łac. Principa philosophiae, fr. Les Principes de la 
Philosophie)  dziele  filozoficznym  Kartezjusza wydane przez Elzeviera w Amsterdamie 
w 1644. Stanowi ono ostatnie z najważniejszych pism Kartezjusza wydanych za jego 
życia. W wielu aspektach ustępuje pismom wcześniejszym, jest jednak od nich bardziej 
systematyczne, przekazuje ustalone zagadnienia i ich rozwiązania w formie w pełni 
wyklarowanego systemu zasad. Stanowi też jedyny pełny wykład fizyki Kartezjusza, 
mimo wielu teoretycznych niedoskonałości będący najważniejszą popularyzacją nowej 
fizyki XVII wieku, która w znaczący sposób przyczyniła się do przełamania schematów 
fizyki arystotelesowskiej w świadomości XVII-wiecznych uczonych. 

Kartezjusz zamierzył „Zasady” jako podręcznik, przeznaczony dla szerokiego grona 
uczniów, podręcznik mający zastąpić Fizykę Arystotelesa. Zamierzenie to tłumaczy 
suchą formę dzieła i to, że podzielone jest na dużą liczbę drobnych, łatwych do 
opanowania pamięciowego zasad. Zachęcał o. Bourdina, by propagował dzieło wśród 
ojców jezuitów i rozdawał im jego egzemplarze, co miało doprowadzić do zastąpienia 
fizyki arystotelesowskiej kartezjańską w ogromnym, dominującym we wszystkich 
krajach katolickiej Europy systemie edukacji jezuickiej. Brak szerszego oddźwięku 
wśród uczonych jezuickich i jednocześnie o wiele cieplejsze przyjęcie Zasad wśród 
szerokiej publiczności skłonił Kartezjusza do przyjęcia propozycji przełożenia Zasad 
i Medytacji na francuski, co uczyniło je dostępnymi szerokiemu gronu czytelników. 
Zasady były też głównym punktem odniesienia interpretacji filozofii Kartezjusza przez 
Spinozę i Leibniza, jako że obaj filozofowie napisali do tego dzieła komentarz].[12],[20]
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4.1.Sztuka i budownictwo.

 Sztuka pojęcie abstrakcyjne niezwykle obszerne,właściwie nie definiowalne, 
łączy się z pojęciem o analitycznej i rzeczowej treści i znaczeniu. Przekłada się  na 
właściwe stosowanie współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej. Sztuka budowlana  
stanowi miernik poziomu rozwoju danej społeczności,miernik poziomu wiedzy, nauki, 
techniki,poziomu rozwoju i ekonomii. To właśnie stabilizacja, zamożność społeczeństwa 
powodowała rozwój tej sztuki. Pojęcia  ‘sztuka” i „budowanie” tak jak w przypadku 
innych pojęć związanych ze sztuką są częścią dorobku kulturowego cywilizacji, 
manifestującą się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Zdaniem niektórych, 
pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej granice są 
redefiniowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w 
arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści.

Sztuka spełnia rozmaite funkcje,  estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, 
jednak nie stanowią one o jej istocie. Samo pojęcie „budowanie” w oczywisty sposób dzieli 
się na część popularną, pospolitą, powszechnie znaną, stosowaną  i wykorzystywaną wraz 
z rozwojem cywilizacji oraz na część związaną z budynkami i budowlami użyteczności 
publicznej o znacznej wielkości, przewyższającą swoimi wymiarami budownictwo 
powszechne, mającymi charakter pozornie nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych i 
budowlanych.  W obu przypadkach umiejętności i wiedza w zakresie budowania była 
i jest związana z pojęciem „sztuka”  Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji 
ludzkiej, wraz z rozwojem rzemiosła, nauki, budownictwa, innych elementów 
cywilizacyjnych. Można przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim funkcję 
związaną z podstawowymi wymaganiami egzystencjalnymi,jednak przenosiła się na 
inne wyższe potrzeby w tym duchowe,kulturę obrzędy, magię, którą zachowała czasem 
w rozbudowanych formach  u ludów pierwotnych. Budowanie,tworzenie stanowiło 
uzasadnioną część każdej idei w jej zachowaniu i rozwoju, Budowanie, konstrukcje  
trwałe, nienaruszalne, monumentalne,użyteczne dla idei z czasem wypełniają pojęcie 
wzorca konstruowania i budowania i tworzą zasady sztuki budowlanej. To budynki, 
budowle, konstrukcje tworzą i wypełniają  całą definicję budowania oraz obszarów 
odrębnych, specyficznych umiejętności wykraczających poza wiedzę normalnego 
człowieka tworząc w ten sposób zbiór kanonów charakterystycznych  dla  procesu 
tworzenia w budowaniu.
 
Wznoszenie,budowanie obiektów budowlanych to konieczność wykorzystywania nauk, 
zasad, reguł, kanonów, doświadczeń dalece odróżniający je od dzieł rzemieślniczych,  
które widocznie wydziela ten obszar umiejętności uzasadniając odrębność tej dyscypliny 
jako sztuki użytkowej, stosowanej,sztuki tworzącej niezwykłe budowle o przeznaczeniu 
kultowym i użyteczności publicznej, ale również budowle i budynki genialnie proste.
 To, co łączy sztukę z rzemiosłem, techniką  i częścią nauk było dla myślicieli starożytności 
i średniowiecza daleko bardziej widoczne niż to, co je odróżnia. Nie powstał podział 
na sztuki na rzemieślniczą i artystyczną, dzielono natomiast je ze względu na to, czy 
angażują tylko umysł, czy też wymagają także wysiłku fizycznego. Pierwsze nazywano 
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sztukami wyzwolonymi, „artes liberales”, a ostatnie pospolitymi,”artes vulgares”, 
w średniowieczu zaś pospolite przemianowano na mechaniczne. Sztuki wyzwolone 
były uważane za wiele wyższe niż mechaniczne. Sztuk wyzwolonych wymieniano 
siedem: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. 
W średniowieczu sztuki mechaniczne,wśród których była również rzeźba, malarstwo, 
czy architektura, usiłowano, dla zachowania symetrii sprowadzić również do siedmiu, 
a że było ich znacznie więcej, wymieniano te uznane za najważniejsze, czyli mające 
wymiar utylitarny,sztuki nazywane dziś pięknymi nie mieściły się więc na wykazach 
sztuk. Początkowo prostota konstrukcji budowli, później ich niezwykła komplikacja, ich 
potęga, przeznaczenie, nienaruszalne piękno stanowiło istotę tworzenia i istotę sztuki 
budowania, potwierdzało poważną wiedzę budowniczych oraz niewątpliwy rozwój 
nauki, wiedzy i technik wznoszenia obiektów budowlanych i inżynieryjnych.[12],[38]. 

Grecki wyraz sztuka pochodzi od  słowa „ techne”, w starożytności i średniowieczu 
oznaczały tyle, co umiejętność, znajomość ściśle określonych reguł i postępowanie 
zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło, ale też w pewien sposób budowało odrębność tej 
dziedziny działalności człowieka. Kolejne greckie słowo  „tektonika” – sztuka budowlana, 
ciesielstwo to cecha obiektu polegająca na podporządkowaniu jego części składowych 
i detali zasadzie zwartości i przejrzystości całej kompozycji. Określenie tektoniczny 
opisuje w architekturze budowlę o przejrzystej kompozycji i układzie konstrukcyjnym, 
logicznym kształtowaniu bryły, wypływającym z kierunków spływania sił i nadającym 
wrażenie stabilności. Przeciwieństwem jest określenie atektoniczny oznaczające dzieło 
o zagmatwanej kompozycji,  w której brak jest wyraźnych podziałów bryły oraz logiki 
konstrukcji. Będące praźródłem znaczenia  pojęcie „mistrza sztuki budowania” słowo 
greckie „architecton” tłumaczy się wprost  i dosłownie jako budowniczy, twórca,nie zaś 
jako architekt we współczesnym pojęciu tego słowa.

 Słowa umiejętność, znajomość, reguły, postępowanie zgodnie z regułami, symetria, 
kompozycja, układ konstrukcyjny, budowniczy, twórca, rzemiosło to elementy niezwykłej 
umiejętności, sztuki budowalnej. W  poczet sztuk zaliczano, oprócz malarstwa i rzeźby, 
wiele rzemiosł, jak garncarstwo, czy krawiectwo, ale także  również retorykę, czy 
strategię. Wykonywanie  czegoś bez zasad, reguł było przeciwieństwem sztuki. We 
wczesnym okresie Grecy sądzili, że poezja powstaje pod natchnieniem Muz i nie włączali 
jej w poczet sztuk.

W Odrodzeniu pozycja społeczna artystów rośnie, zaczęli oni dążyć do podniesienia 
statusu swej profesji i oddzielenia od rzemiosła, toteż aspirują do miana uczonych, 
podnosząc rzeźbę, architekturę i malarstwo do rangi nauki, tym bardziej, że współgrało 
to z ich dążeniami, by obliczyć swe dzieła z matematyczną dokładnością. Dopiero 
później pojawił się sprzeciw wobec tej ścisłej koncepcji, sztuka oddzieliła się także od 
nauk. Pomimo, że miano świadomość, że sztuki są czymś różnym od nauk i rzemiosł, nie 
było pomysłu, co łączy to, co dziś nazywamy sztukami pięknymi. Początkowo uważano, 
że jest to rysunek, i mówiono o sztukach rysunkowych, nie wiedziano jednak, na jakiej 
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podstawie dołączyć do tego muzykę, taniec i teatr. Próbowano wyróżnić też sztuki 
umysłowe, muzyczne, pamięciowe, obrazowe.

W XVII i XVIII wieku trwały spory na temat nazewnictwa w dziedzinie sztuki. Dopiero 
w połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził 
termin "sztuki piękne" (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, 
muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr.

Sztuka począwszy od XIX wieku uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem 
twórczości, oryginalności, indywidualizmu i nowatorstwa. Materią sztuki są dzieła 
sztuki, a ich autorzy (według idealnego modelu) stają się artystami motywowanymi 
wewnętrznym przymusem tworzenia, czy też potrzebą wyrażenia uczuć, rozwiązania 
problemów własnych lub ogólnoludzkich, nie dającymi się ograniczyć wyłącznie do 
funkcji dostarczyciela wrażeń estetycznych.

Sztuka dzisiejsza, począwszy od dadaizmu i surrealizmu, nie odpowiada już takiej 
definicji, piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości wyszło poza sztukę, a dla niej 
samej nie jest już nie tylko wartością wyróżniającą, ale nawet nie jest niezbędne. W 
ciągu swej długiej historii pojęcie sztuka z bardzo szerokiego, o precyzyjnie wytyczonych 
granicach znacznie zawęziło swój obszar, ale też jego granice wyraźnie się zatarły.

W XX wieku zaliczono sztukę do grupy „pojęć otwartych”,termin stworzony przez 
Ludwiga Wittgensteina, czyli takich, które grupują w sposób luźny przedmioty nie mające 
wyraźnych cech wspólnych, jedynie coś, co Wittgenstein określił jako "podobieństwo 
rodzinne" a więc taki, że nie sposób podać dla takiej grupy cech koniecznych i 
wystarczających. To ujęcie spotkało się z krytyką, ze względu na to, iż na jej mocy w 
poczet sztuki można było zaliczyć wszystko. Cechą łączną dla wszystkich dzieł sztuki 
ma być intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z 
intencją stworzenia dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Koresponduje to 
ze stwierdzeniem, że sztuką jest to, co się za sztukę uważa. Definicja ta uniemożliwia 
wartościowanie wytworów, podobnie jak w poprzednim przypadku, wszystko, co autor 
uzna za sztukę, musi nią zostać, bez względu na poziom, jaki reprezentuje. Czy przedmiot, 
bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół ludzi sztuki, czyli tak 
zwany  „artworld” to za sztukę uzna na mocy intersubiektywnych opinii. Ważny tu jest 
kontekst aktualnego stanu teorii sztuki, a także miejsca i czas. Uważa się,że można 
wydzielić  cztery modele działania w sztuce:konstruowanie przedmiotów, których forma 
ma wszystkie cechy niezbędne do tego, aby dany przedmiot uznać za dzieło sztuki, 
dodawanie nowych cech do tych, które już zostały ustalone jako właściwe dziełu sztuki, 
uznawanie dowolnych przedmiotów za dzieła sztuki, jeśli tylko zostaną umieszczone 
w kontekście sytuującym je jako takie, tworzenie teoretycznych obiektów o cechach 
tautologicznych, będących wypowiedzią sztuki o sztuce.

Sztuce przypisuje się pełnienie w życiu jednostki i społeczeństwa szeregu funkcji, 
które można podzielić na różne obszary w sposób daleko odbiegający od kompletności 
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i obiektywizmu: komunikacyjna,gdzie  artysta przez swe dzieło porozumiewa się z 
odbiorcą, estetyczna – sztuka miałaby wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia estetyczne, 
odwołując się do idei piękna, poznawcza – odbiorca poznaje nie tylko dzieło, ale też 
historię przodków, poprzez dzieła może się "przenieść" do świata ówczesnego, etyczna, 
propagandowa, wychowawcza – sztuka miałaby wychowywać, uczyć, nakłaniać 
do refleksji, uwidacznia pewne wzorce postępowania lub normy, metafizyczna czyli 
religijna  gdzie  dzieła sztuki powstają z motywacji metafizycznej,czy religijnej i 
mają za zadanie pobudzanie uczuć; muzyka, obrazy, rzeźby, architektura służą życiu 
duchowemu lub religii, ale też czerpią z niej tematykę swoich dzieł, emocjonalna, 
objawia się głównie w tańcu i muzyce, terapeutyczna – zakłada się, że sztuka może 
leczyć; katharsis – oczyszczenie psychiki muzykoterapia, poezjoterapia, wideoterapia, 
biblioterapia, filmoterapia, chromatoterapia, dramoterapia, ludoterapia, choreoterapia, 
ludyczna,rozrywkowa,zabawowa – pozwala się odprężyć i odstresować poprzez czynne 
uczestnictwo lub odbiór w charakterze widza w takich dziedzinach jak taniec, muzyka, 
komedia, satyra, kabaret, identyfikacyjna i integracyjna – sztuka integruje i wykazuje 
przynależność do pewnej grupy społecznej; pomaga zachować tożsamość kulturową 
społecznościom lokalnym i narodom i wreszcie ;sztuka użytkowa – jest to sztuka 
usługowa, jak rzemiosło artystyczne, przedmioty codziennego użytku,wzornictwo 
przemysłowe, architektura, budownictwo,budowle, budynki.

Terminu dziedzina sztuki nie należy mylić z terminem kierunek czy nurt artystyczny, 
który może obejmować wiele dziedzin sztuki. Jako przykład można podać sztukę 
minimalną. Jest to kierunek, który obejmuje dziedziny malarstwo, rzeźbę i architekturę.
 Wszystkie elementy,podstawy terminu sztuki  stara się po części wyjaśnić filozofia.
Filozofia to nieodłączna część ludzkiego poznania, jej początki łączą się z początkami 
istnienia ludzkich cywilizacji, a ta bezpośrednio ze matematyką, fizyką,wszelkimi 
naukami przyrodniczymi,w tym również z techniką i sztuką budowania. Każda z tradycji 
filozoficznych dała podstawę wszelakim naukom,teoriom,jak również prozaicznemu by 
się wydawało rzemiosłu. Podstawą też były zjawiska, wierzenia, zdarzenia niemożliwe 
do wyjaśnienia,a powodujące powstawanie ideologii, idei i tradycji, w tym tradycji 
związanych z aspektami technicznymi życia codziennego.[12],[20],[38].  

Współcześnie według Martina Heideggera istotą budowania jest, że daje ono mieszkać. 
Ta istota dokonuje się przez wznoszenie miejsc za pomocą spajania ich przestrzeni. 
Tylko wtedy, gdy jesteśmy zdolni do mieszkania, możemy budować i dalej tworzyć 
inne miejsca niezwiązane z funkcją mieszkać. Dom urządza tu Moc otwierania rzeczy 
dla prostoty Ziemi i Nieba, Istot Boskich i Śmiertelnych. Postawiła ona budowlę na 
osłoniętym od wiatru, południowym zboczu góry, pośród hal, w pobliżu źródła. Dała 
mu szerokoskrzydły gontowy dach, stosownie ukośny, by mógł udźwignąć ciężary 
śniegu, nisko opadający, by ochronić izby przed burzami w długie zimowe noce. Nie 
zapomniała o kącie ze świętymi obrazami nad wspólnym stołem, przyznała w izbach 
uświęcone miejsce, pod jednym dachem ustaliła tor ich wędrówki przez czas. Zagrodę 
tę zbudowało rękodzieło, które samo miało źródło w zamieszkiwaniu i używa jeszcze 
swych narzędzi i przyborów, jako rzeczy.
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 Budownictwo i Konstrukcje Budowlane zmieniały się wraz z postępem na przestrzeni 
dziejów, cywilizacji i wynikały z egzystencjalnych, podstawowych potrzeb społecznych, 
stanowiły realizację konieczności zabezpieczenia przed zewnętrznymi oddziaływaniami 
oraz realizacji potrzeb  jak schronienie, ochrona, czego urzeczywistnieniem były 
budynki, budowle, cywilne i wojskowe, realizowane  w oparciu o dostępne umiejętności 
i  materiały budowlane. Wraz z rozwojem kultury ludzkiej, wiedza była formalizowana 
przez naukę, doświadczenie, tradycje i zwyczaje, budowanie i sztuka budowania 
stała się nie tylko prostym rzemiosłem, ale wiedzą i umiejętnością wyższego rzędu, 
dostępną dla niewielkiej grupy ludzi, wysoko uprzywilejowanych. Jednak w przypadku 
większych przedsięwzięć popularna wiedza na poziomie majstra, rzemieślnika, 
budowniczego prostych obiektów była niewystarczająca wymagała znacznie większej 
wiedzy ogólnej,naukowej i technicznej. Metodą prób i błędów, kolejnych powtórzeń z 
zastosowaniem odpowiednich materiałów, podwalin, rozpiętości, grubości, wysokości, 
geometrii tworzono miejscowe konstrukcje na całym świecie. 

Ludzkie osady były w większości rodzime, a z powodu nadwyżki w produkcji ekonomia 
ewoluowała powodując urbanizację oraz powstawanie obszarów zurbanizowanych, 
które rosły w pewnych przypadkach gwałtownie tak jak  Çatalhöyük w Anatolii czy  
Mohendżo-Daro w Pakistanie. W wielu starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt 
czy Mezopotamia, architektura, urbanistyka, monumentalne konstrukcje i budowle, 
odzwierciedlały boskość, podczas gdy w innych starożytnych kulturach takich jak 
Persja, architektura była używana do zilustrowania potęgi kraju. Architektura i 
urbanistyka klasycznych cywilizacji takich jak Grecja i Rzym, ewoluowały z miejskich 
idei, konieczności rozwojowych, obronnych i cywilnych,a nie tylko religijnych. Rzecz 
jasna teksty na temat architektury i konstrukcji budowlanych zaczęto pisać w okresie 
klasycznym. Podstawą była w różnych formach przekazywana wiedza historyczna. Stały 
się kanonami, na których wzorowano ważne prace, szczególnie budownictwo  religijne. 
Konstrukcje w poszczególnych cywilizacjach stanowią dowód wiedzy matematycznej, 
umiejętności, istnienia zawansowanej sztuki budowania i techniki, ale jej podstawą 
zawsze były podstawy egzystencjalne oraz pojawiające się wątki filozoficzne. 

Reasumując zasady podane przez Witruwiusza mimo próby ich pozornego 
„uwspółcześnienia” pozostają w teorii konstrukcji, jako absolutne podstawy teoretyczne 
i praktyczne, czyli trwałość - budynek ma stać niewzruszenie, jako podstawa naszego 
życia, użyteczność - budynek powinien być użyteczny i funkcjonalny, przyjazny nam i 
otoczeniu.[1],[3],[12].

4.2.Sztuka a inżynieria.

 Ze sztuką budowlaną związana jest definiowana współcześnie inżynieria 
budowlana polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu 
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efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem 
wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów 
różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem 
technologii. Praca inżyniera, rzemieślnika i artysty jest w pewnym stopniu podobna. 
Sztuka i rzemiosło, podobnie jak inżynieria, opierają się na tworzeniu z tą różnicą, 
że w inżynierii pierwszoplanową rolę gra wiedza techniczno-naukowa, podczas gdy 
w rzemiośle najważniejsze jest doświadczenie a w sztuce kreatywność. W ściślejszym 
systemowym sensie, inżynieria to używanie właściwości materii, energii oraz obiektów 
abstrakcyjnych dla tworzenia konstrukcji, maszyn i produktów, przeznaczonych do 
wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego problemu. Związana z 
tym są nauki ścisłe jak matematyka,chemia,  fizyka,mechanika,mechanika budowli.

Mechanika jako nauka ścisła powstała w Grecji i Egipcie w IV wieku p.n.e. Jej twórcami 
byli Arystoteles (384 - 322 p.n.e.) i Archytas z Tarentu (IV wiek p.n.e.). Prace ich dotyczyły 
maszyn prostych, stosowanych w technice uzbrojenia i budownictwie. Punktem 
zwrotnym w rozwoju mechaniki były prace Archimedesa (287 - 212 p.n.e.). Ustanowił 
on prawa składania i rozkładania sił równoległych, teorię dźwigni oraz określił środki 
ciężkości różnych figur geometrycznych i brył. Od Ptolemeusza - Klaudiusza (II wiek 
n.e.) aż do czasów Leonarda da Vinci (1452 - 1519) wystąpił pewien zastój w rozwoju 
mechaniki. Leonardo da Vinci zajmował się zagadnieniami dotyczącymi równi pochyłej, 
tarcia i bloków. Jemu należy przypisywać sformułowanie prawa równoległoboku i 
wprowadzenie pojęcia momentu siły oraz innych elementów dotyczących statyki budowli.  
Inżynierowie posługując się wiedzą z zakresu nauk podstawowych rozwiązują problemy 
konieczne do rozwiązania, ale zwykle nie określone na początku zbyt jednoznacznie, 
dlatego też zwykle możliwych jest kilka rozwiązań. Inżynierowie muszą zatem oceniać 
wiele możliwości pod kątem ich przydatności, bezpieczeństwa i ekonomii, i na tej 
podstawie wybierać rozwiązania najlepiej spełniające założone wymagania wyjściowe. 
Stworzenie odpowiedniego modelu matematycznego jest zwykle niezbędnym narzędziem 
inżyniera, pozwalającym analizować i testować potencjalne rozwiązania.

Po przeanalizowaniu wielu istniejących patentów Genrich Altshuller postawił, tezę, iż 
na "niskim poziomie" rozwiązania inżynierskie są oparte na kompromisach, podczas 
gdy na "wyższym poziomie" praca inżyniera prowadzi do wybrania jako najlepszego 
takiego rozwiązania, które eliminuje główną trudność problemu.

Wprowadzanie rozwiązania inżynierskiego jest często obarczone poważną 
odpowiedzialnością. Inżynierowie muszą projektować i wdrażać rozwiązania, które nie 
wyrządzą żadnych nieprzewidzianych i niezamierzonych szkód. Z tego powodu gotowe 
rozwiązanie zawiera często "czynnik bezpieczeństwa" (inaczej: jest "przewymiarowane") 
aby zmniejszyć ryzyko wadliwego funkcjonowania. Jednakże im większy jest "czynnik 
bezpieczeństwa", tym mniej efektywne jest samo rozwiązanie. Związki inżynierii i 
nauki są od zawsze bardzo silne, jednak nie należy uważać inżynierii za naukę, mimo 
podobieństwa stosowanych metod. Naukowiec, gdy pojawia się problem, stawia pytanie 
dlaczego i stara się znaleźć jego najbardziej ogólne rozwiązanie. Tymczasem inżynier 
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chce wiedzieć jak praktycznie rozwiązać problem i jak wdrożyć rozwiązanie. Inaczej rzecz 
ujmując, naukowcy starają się wyjaśnić istniejące zjawiska, podczas gdy inżynierowie 
używają dostępnych środków, nie tylko naukowych, by zbudować rozwiązania nowych 
problemów. Problem z uznaniem inżynierii za naukę jest również związany z faktem, iż 
trudno jest ustalić definicję nauki. W Polsce można uznać tożsamość określenia nauki 
techniczne oraz inżynierii.

Bardzo często inżynieria i nauki podstawowe oraz stosowane działają na wspólnym 
polu. Naukowcy często włączają się w proces praktycznego wykorzystania swoich 
odkryć, stając się tym samym inżynierami. Stają się nimi również przy okazji konstrukcji 
prototypów lub układów pomiarowych służących im w badaniach. Odpowiednio, w 
procesie postępu technologicznego, inżynierowie odkrywają nowe zjawiska, stając się 
naukowcami. Tym niemniej, charakter badań naukowych w inżynierii jest inny niż w 
przypadku nauki. Po pierwsze, inżynier ma często do czynienia ze zjawiskami, które 
są dobrze poznane, lecz problemy z nimi związane są zbyt złożone, by można je było 
rozwiązać w sposób dokładny. Badania naukowe w inżynierii skupiają się więc na 
znalezieniu metod rozwiązywania tych zagadnień w sposób przybliżony a jednocześnie 
jak najbardziej dokładny. Przykładem może być opracowanie metoda elementów 
skończonych i jej implementacja w programach komputerowych, jako rozwiązania 
umożliwiającego obliczanie wyników równań różniczkowych, które w nauce znane są od 
dawna. Po drugie, inżynierowie używają wielu "quasi-empirycznych" metod, które obce 
są "czystej" nauce. Można również stwierdzić, iż naukowcy budują, by się uczyć, podczas 
gdy inżynierowie uczą się, aby budować. Pomiędzy inżynierią i nauką istnieje sprzężenie 
zwrotne, przejawiające się we wzajemnej stymulacji rozwoju przez te dyscypliny. Nauka 
odkrywając nowe zjawiska umożliwia konstruowanie coraz doskonalszych aparatów 
badawczych, które z kolei umożliwiają odkrywanie kolejnych zjawisk. Osoby działające 
w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej to projektanci,budowniczowie, technicy, 
inżynierowie, rzemieślnicy, robotnicy, pracownicy i artyści wykorzystuje wyobraźnię 
i doświadczenie, umiejętność oceny i rozumowanie, stosując świadomie własną 
wiedzę do projektowania, tworzenia, eksploatacji i usprawnienia użytecznych maszyn 
oraz procesów budowlanych. Historia i Entymologia słowa "inżynieria" i "inżynier" 
pochodzą od francuskich słów ingénieur oraz ingénierie. Określenia te pochodzą z 
kolei od starofrancuskiego terminu engigneor, które oznaczało konstruktora machin 
wojennych. Angielskie słowa engineering oraz engineer, choć podobne w brzmieniu, 
mają zupełnie inny rodowód. Co więcej, nie pochodzą one, jak można by przypuszczać, 
od słowa engine (maszyna) lecz od łacińskiego ingeniosus oznaczającego osobę 
wyszkoloną.[12],[34].

Historia pojęcia "inżynieria" sięga starożytności, kiedy ludzkość dokonała takich 
wynalazków jak koło, dźwignia czy bloczek. W tym kontekście "inżynier" oznacza osobę 
dokonującą praktycznych i użytecznych odkryć.

Przykładami dokonań starożytnej inżynierii są takie dzieła jak Akropol i Partenon 
w Grecji, Via Appia i Koloseum w Rzymie, Wiszące Ogrody czy piramidy w Gizie. 
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Najstarszym znanym z imienia inżynierem jest Imhotep, jeden z urzędników faraona 
Dżesera, który był projektantem i budowniczym Piramidy schodkowej w latach ok. 
2630 – 2611 p.n.e. Przypuszcza się również, że był on pierwszym, który użył kolumn w 
architekturze.[10].

4.3.zaSady wiedzy 

 Wiedza  to wiadomości zdobyte w procesie uczenia się lub wykonywania 
doświadczeń i badań. Wiedza to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z 
umiejętnością ich wykorzystywania. Wiedza w zakresie inwestycji i  budownictwa to ogół 
informacji, zasad z zakresu współczesnej wiedzy technicznej budowlanej, teoretycznej 
i praktycznej pozwalającej na wznoszenie budynków, budowli w zakresie budownictwa 
i inżynierii lądowej.  Klasyczną definicję wiedzy podał Platon w dialogu Teajtet, gdzie 
Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdziwe, 
uzasadnione przekonanie. Wyróżnia się w tym ujęciu następujące trzy elementy wiedzy, 
przekonania, sądy w sensie logicznym, uzasadnienie, przekonanie jest uzasadnione, 
prawdziwość, przekonanie jest prawdziwe Arystoteles wprowadza podział na wiedzę 
teoretyczną i praktyczną. Wiedza (a priori) jest niezależna od zmysłów i dotyczy prawd 
„absolutnych” lub uniwersalnych jakimi są prawa logiki, prawa matematyki, wiedza 
(a posteriori) jest wiedzą nabytą poprzez zmysły i jej prawdziwość może być obalona 
poprzez następne obserwacje.

Pojęcie wiedzy w filozofii opisuje i rozważa epistemologia.Dwa główne problemy 
filozoficznej teorii wiedzy to sformułowanie definicji i kryterium wiedzy. Podstawową 
intuicją dotyczącą pojęcia wiedzy jest, że wiedza powinna być weryfikowalna, szuka się 
więc kryterium weryfikacji przekonań i komunikowalna,dowodzi się więc możliwości 
komunikacji między osobami i szuka się kryteriów komunikowalności. Za wzór wiedzy 
wielu filozofów uznaje dedukcję, indukcję  i aksjomatyczne systemy matematyki. Wiedza 
w znaczeniu ścisłym jest natomiast określeniem pewnej kategorii struktur poznawczych, 
które są zawarte w umyśle trwale i w sposób uporządkowany zapisane w systemie 
pamięci długotrwałej. Wiedza w znaczeniu zawartości pamięci długotrwałej może 
być podzielona na następujące kategorie :wiedza deklaratywna – to taka zawartość 
pamięci, jaka może być w różnym czasie uświadomiona i zwerbalizowana, a więc 
wyrażona za pomocą słów. To mogą być wspomnienia, fakty przyswojone w trakcie 
nauki szkolnej, czy nawet informacje, jakie można sobie wyobrazić wizualnie, przy 
czym wyobrażenie takie również można opisać w mniej, czy bardziej dokładny sposób 
za pomocą słów, wiedza proceduralna to taka zawartość pamięci, jaka raczej nie może 
zostać zwerbalizowana, jaką trudno jest sobie uświadomić, a która ujawnia się poprzez 
zachowanie, metawiedza to wiedza o wiedzy, określenie to odnosi się do zdawania sobie 
sprawy przez człowieka z tego, co wie, a czego nie wie, wiedza utajona, niejawna to 
wiedza, z jakiej posiadania człowiek nie zdaje sobie sprawy.
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Problematyka tworzenia i modyfikowania wiedzy jest opisywana przez zagadnienia 
pamięci i uczenia się. Szczególnym rodzajem zagadnień jest natomiast organizacja 
wiedzy w zakresie pamięci semantycznej, która jest systemem podrzędnym pamięci 
deklaratywnej, związanym z wiedzą, jaka nie ma charakteru wspomnień i nie jest 
uporządkowania w czasie i miejscu. Źródłem wiedzy odbiorcy jest  informacja, na której 
odbiór ma wpływ kontekst sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie. 
Syntetycznie mówiąc, wiedza jest tym co przekształca informację w nową informację 
lub w nową wiedzę, czy nowe preferencje, a preferencje są tym co wskazuje jaką wiedzę 
użyć.[34].

Wymagane warunki na wiedzę w zakresie budownictwa spełniają  zasady,reguły, 
procedury, instrukcje, modele i teorie. W ten sposób informacje z budownictwa  są 
danymi dla tej wiedzy.
Formy wiedzy  w zakresie budownictwa to  wiedza proceduralna i operacyjna,  wskazuje 
jak osiągnąć zamierzone cele, czyli stanowi zastaw procedur, funkcji lub czynności, 
pozwalających osiągnąć zamierzone rezultaty. Wiedza deklaratywna lub opisowa,może 
być formalna i nieformalna. Dotyczy opisu stanu, sytuacji obiektów, działań oraz pojęć 
i związków między nimi, wskazuje czego dotyczy dany problem, i co ma być celem 
rozwiązania, a nie jakie kroki przedsięwziąć aby uzyskać to rozwiązanie. Przykładem 
takiej wiedzy są modele i teorie.

W latach 80. XX wieku zaczęła się rozpowszechniać koncepcja zarządcza traktująca 
wiedzę jako punkt wyjścia przy analizie funkcjonowania organizacji zarządzanie wiedzą 
w tym w zakresie budownictwa. Pojawiły się nawet koncepcje przedsiębiorstwa jako 
przechowalni wiedzy, czy przedsiębiorstwa jako zbioru procesów transferu wiedzy. W 
ujęciu ekonomicznym wiedza traktowana jest dwojako: jako informacja oraz jako aktywa 
(assets). W pierwszym ujęciu wiedza jest traktowana jako informacje, które mogą być 
przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. 
W drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, które może być prywatną własnością 
i jako towar może być przedmiotem obrotu rynkowego. Wiedza w zakresie ekonomii 
jest elementem wiedzy w zakresie inwestycji budowlanych. W ekonomii przedstawia się 
stwierdzenie, że dotychczas ekonomiści traktowali wiedzę jako zasób przedsiębiorstw 
potrzebny do wytwarzania zysku. Według tego poglądu każde przedsiębiorstwo działa 
na podstawie posiadanej wiedzy, a  „firma jako przechowalnia wiedzy”.[12],[34].

Epistemologia (od stgr. ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, 
logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący 
się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia 
rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza 
czy uzasadnienie. "Co to jest poznanie i czym jest poznawanie? Wyjaśnianie praw 
dotyczących zarówno poznawania i tego, co jest poznane. Ten dział nauki zwany jest 
epistemologią. Terminy „teoria poznania” i „epistemologia” mają rodowód XIX-wieczny. 
W 1827 roku Thomas Krug w słowniku filozoficznym użył słowa Erkenntnislehre. W 
latach trzydziestych i czterdziestych zaczęło się pojawiać określenie Erkenntnistheorie 
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(teoria poznania), które popularność zawdzięczało wydanej w 1862 roku książce 
Eduarda Zellera O znaczeniu i zadaniu teorii poznania. Termin epistemology pojawił 
się po raz pierwszy w książce Jamesa Perriera Theory of knowing (1856).Teoria 
poznania wiąże się z innymi dyscyplinami filozoficznymi lub im bliskimi, np. ontologią, 
logiką i psychologią. Ontologia docieka o tym co i jak istnieje. Czy analiza istnienia 
ma poprzedzać analizę poznania, tj. czy bez istnienia nie było by poznania? Logika jest 
systemem tautologii jako zdań prawdziwych we wszystkich modelach a epistemologia 
na pewno z tautologii się nie składa. Wiedza,poznanie, to problem definicji wiedzy, a co 
jest wiedzą, to problem kryterium wiedzy. Jak dotrzeć do wiedzy, czyli jaka jest właściwa 
droga poznawania, to problem sposobu poznania. Rozdzielając dwa główne nurty w tej 
kwestii rozróżnia się: empiryzm metodologiczny (aposterioryzm) mówiący, że źródłem 
poznania jest doświadczenie i racjonalizm metodologiczny (aprioryzm), który twierdzi, 
że jest nim rozum. Spór toczy się też o to, czy istnieje wiedza wrodzona (natywizm głosi 
iż wiedza jest wrodzona), czy nabywamy ją wraz z doświadczeniem, czyli o pochodzenie 
poznania. I tu mamy też dwa główne stanowiska: empiryzm genetyczny i racjonalizm 
genetyczny. Naturą poznania naukowego zajmuje się filozofia nauki. Czy wiedza jest w 
ogóle możliwa i jak bronić się przed zarzutami sceptycznymi to problem sceptycyzmu.
[11],[12],[34].

Poszukiwanie definicji prawdy jest problemem podstawowym dla epistemologii. Tak 
jak w przypadku teorii wiedzy, teoria prawdy poszukuje jej definicji i kryterium bycia 
prawdą. Czy prawda istnieje i czy jest poznawalna, to zagadnienia blisko spokrewnione 
z problemem sceptycyzmu. Wiedza wspiera się na pojęciu prawdy, stąd pojęcie to jest 
podstawowe dla całej filozofii.

Epistemologia jako odrębny dział filozofii została zapoczątkowana przez Kartezjusza, 
ale zagadnienia epistemologiczne były obecne właściwie już od początku refleksji 
filozoficznej. Już w pierwszym okresie filozofii starożytnej filozofowie przyrody i sofiści 
głosili pewne tezy na temat poznania, z których wiele antycypowało podstawowe 
zagadnienia epistemologii. Solon zalecał, żeby na podstawie rzeczy jasnych wnioskować 
o niejasnych, a Chilon był autorem zwrotu „poznaj samego siebie”. Tezę Heraklita (zm. 
ok. 480 p.n.e.), że wszystko płynie można rozumieć jako zwrócenie uwagi na problem 
identyczności przedmiotów w czasie. Pitagorejczycy znali dedukcję (dowód istnienia 
liczb niewymiernych) i przekonani byli o tym, że świat można opisać za pomocą 
matematyki (Filolaos był zwolennikiem koncepcji poznania jako uchwycenia stosunków 
ilościowych). Parmenides stawiał równość między bytem a poznaniem i twierdził, że 
wadliwość mniemań jest nieusuwalna. Melissos krytykował poznanie zmysłowe, a 
Anaksagoras jako pierwszy pojmował rozum jako autonomiczną zdolność poznawczą. 
Demokryt był prekursorem Locke'a w twierdzeniu, że jakości są subiektywne i uważał, 
że rzeczy podobne poznajemy przez podobne (atomy emitują swoje podobieństwa, 
które docierają do naszych zmysłów). Słynną tezę Protagorasa, że człowiek jest miarą 
wszechrzeczy można rozumieć jako spostrzeżenie, że każdemu argumentowi da się 
przedstawić kontrargument, a rzeczywistość widzi się różnie w zależności od punktu 
obserwacji. Protagoras twierdził też, że nie można poznać bogów. Gorgiasz swojej tezy, 
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że nic nie istnieje, a nawet jeśli istnieje, to nie jest poznawalne, próbował dowodzić 
nie wprost. Sokrates (zm. 399) rozumiał cnotę (etykę) jako rodzaj wiedzy i znał metody 
definiowania i analizy pojęć. Wiedza  to wiadomości zdobyte w procesie uczenia się 
lub wykonywania doświadczeń i badań, ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości 
wraz z umiejętnością ich wykorzystywania.

Wiedza w zakresie inwestycji i  budownictwa to ogół informacji, zasad z zakresu 
współczesnej wiedzy technicznej budowlanej, teoretycznej i praktycznej pozwalającej 
na wznoszenie budynków,budowli w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej.  
Zasady współczesnej wiedzy technicznej, budowlanej to ogół informacji prawnych, 
teoretycznych i praktycznych  pozwalających na prawidłowe wznoszenie budynków, 
budowli w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej.  

4.4.Metodologia nauk ściSłych.

 Metodologia jest to system jasno określonych reguł i procesów do których 
odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten  jest niezmienny 
ani niezawodny, jest ciągle doskonalony. Dotyczy ogółu czynności w obrębie opinii 
sądowej czy ekspertyzy budowlanej. Metodologię  możemy rozumieć w aspekcie 
pragmatycznym, jako naukę o metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce 
procedurach badawczych, jako naukę o elementach i strukturze systemów naukowych 
oraz czynności i rezultaty we wszystkich dziedzinach, zajmującą się relacjonowaniem; 
dostosowaniem do odrębności poszczególnych nauk i ich specyfiki. W każdej ekspertyzie, 
opinii sądowej należy przyjąć określoną strategię badawczą  jako czynności dotyczące 
wyboru przedmiotu i koncepcji badań z punktu widzenia rozwiązania problemu, w 
odniesieniu do procesu badawczego, ciągu działań dotyczący efektywnego formułowania 
i rozwiązywania problemów, ich skuteczności umiejętności podejmowania decyzji w 
oparciu o plan badawczy,sposób organizacji badań, wielowarstwowość i cykliczność. 
Metodologia jest to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości 
poznawczej. W metodologii nauk ścisłych współcześnie dominuje podejście bazujące na 
wykorzystaniu metod statystycznych bądź matematycznych  do opisu różnych zjawisk 
będących pod obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje 
się precyzyjnie opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań w tym 
diagnostykę budowlaną.Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta z dorobku 
innych zapożyczając ich metodologie. W naukach technicznych często dokonuje się 
pomiaru za pomocą mierników z zachowaniem właściwych warunków otoczenia, 
a uzyskane tak wyniki mogą być zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi 
przez innych badaczy przy zachowaniu tych samych zmiennych lub nieznacznej ich 
modyfikacji. Do opracowania stosuje się tu często opis matematyczny. Formułowanie 
hipotez z wykorzystaniem metod naukowych w celu ich weryfikacji i potwierdzenia, jest 
podstawowym schematem realizacji badań również w zakresie budownictwa. Nauka 
ścisła w tym nauka o budowaniu, konstrukcjach budowlanych to tez rodzaj dyscypliny  
naukowej, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje zjawiska, a także weryfikuje 
się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do uzyskania 
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danych  niezbędnym jest  stosowanie diagnostyki technicznej. Do opracowywania 
danych doświadczalnych stosowana jest między innymi statystyka, statyka, dynamika 
i wytrzymałość materiałów. Znaczenie słowa hipoteza z greckiego  hypóthesis  czyli  
przypuszczenie to osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które 
stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia 
naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym 
naturę związku.

Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia 
oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki. Testowanie,weryfikacja lub 
falsyfikacja hipotezy polega na wykonaniu doświadczeń sprawdzających efekty 
przewidywane przez tę hipotezę. Weryfikacja lub falsyfikacja nie jest jednoznacznie 
możliwa dla zjawisk w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym 
parametrze zjawiska, testowanie, weryfikacja lub falsyfikacja, hipotez empirycznych, 
sformułowanych jako zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa (wynika to z istoty 
dowodu indukcyjnego,

W projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych  należy stosować  metody naukowe, 
nauka (ang. science) oznacza wiedzieć, proces zdobywania wiedzy, informacji. 
Działalność inżynierska  ma na celu obiektywne poznanie rzeczywistości poprzez 
wykrywanie istniejących relacji między zjawiskami, działaniami, uszkodzeniami, 
nieprawidłowościami, przedmiotami, obiektami, osobami jako pewne systemy ludzkiej 
działalności zmierzające do określonych celów. Termin nauka jest rozumiany również 
jako działalność specjalistów,,ekspertów, rzeczoznawców  jako pewien rodzaj procesu 
badawczego lub jako intelektualny produkt takiej działalności. specyficznym celem 
nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy w oparciu o odwoływanie się do autorytetów, 
ustalonych zasad, opracowań, badań i ustaleń w podobnych sferach działalności 
eksperckiej. 

Nieustanny proces zdobywania wiedzy w oparciu o osiągnięcia nauki w danej 
dziedzinie  można przedstawić w postaci następujących  elementów : fakty, teoria, 
przewidywanie,fakty. Albert Einstein uważał, że fakty są punktem wyjścia każdej nauki 
ale i punktem docelowym.

Metodologia niezbędna w działalności budowlanej  jest to system jasno określonych 
reguł  i procesów do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji 
wiedzy, zasad wiedzy technicznej i budowlanej. System ten nie  jest niezmienny ani 
niezawodny, jest ciągle doskonalony. Dotyczy ogółu czynności w obrębie planowania 
inwestycji. Metodologię  możemy rozumieć w aspekcie pragmatycznym, jako naukę o 
metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach badawczych, jako 
naukę o elementach i strukturze systemów naukowych oraz czynności i rezultaty we 
wszystkich dziedzinach, zajmującą się relacjonowaniem; dostosowaniem do odrębności 
poszczególnych nauk i ich specyfiki. W każdej procedurze inwestycyjnej,czy też ocenie 
inwestycji  należy przyjąć określoną strategię badawczą  jako czynności dotyczące 
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wyboru przedmiotu i koncepcji badań z punktu widzenia rozwiązania problemu, w 
odniesieniu do procesu badawczego, ciągu działań dotyczący efektywnego formułowania 
i rozwiązywania problemów, ich skuteczności, umiejętności podejmowania decyzji w 
oparciu o plan badawczy,sposób organizacji badań, wielowarstwowość i cykliczność. 
Metodologia jest to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości 
poznawczej. W metodologii nauk ścisłych współcześnie dominuje podejście bazujące na 
wykorzystaniu metod statystycznych bądź matematycznych  do opisu różnych zjawisk 
będących pod obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje 
się precyzyjnie opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań w tym 
diagnostykę budowlaną.Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta z dorobku 
innych zapożyczając ich metodologie. W naukach technicznych często dokonuje się 
pomiaru za pomocą mierników z zachowaniem właściwych warunków otoczenia, 
a uzyskane tak wyniki mogą być zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi 
przez innych badaczy przy zachowaniu tych samych zmiennych lub nieznacznej ich 
modyfikacji. Do opracowania stosuje się tu często opis matematyczny. Formułowanie 
hipotez z wykorzystaniem metod naukowych w celu ich weryfikacji i potwierdzenia, jest 
podstawowym schematem realizacji badań również w zakresie budownictwa. Nauka 
ścisła w tym nauka o budowaniu, konstrukcjach budowlanych to  nauka, w której 
ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za 
pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do uzyskania danych  niezbędnym 
jest  stosowanie diagnostyki technicznej. Do opracowywania danych doświadczalnych 
stosowana jest między innymi statystyka, statyka, dynamika i wytrzymałość materiałów. 
Znaczenie słowa hipoteza z greckiego  hypóthesis  czyli  przypuszczenie to osąd, który 
podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między 
jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub 
oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku. Stawianie i testowanie 
hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny 
element procesu tworzenia nauki.

Testowanie,weryfikacja lub falsyfikacja hipotezy polega na wykonaniu doświadczeń 
sprawdzających efekty przewidywane przez tę hipotezę. Weryfikacja lub falsyfikacja nie 
jest jednoznacznie możliwa dla zjawisk:

-w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym parametrze 
zjawiska; 
-testowanie,weryfikacja lub falsyfikacja, hipotez empirycznych, sformułowanych jako 
zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa (wynika to z istoty dowodu indukcyjnego. 
Metody naukowe  oznaczają wiedzieć, proces zdobywania wiedzy, informacji, 
działalność inżynierska  mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości poprzez 
wykrywanie istniejących relacji między zjawiskami, działaniami, uszkodzeniami, 
nieprawidłowościami, przedmiotami, obiektami, osobami jako pewne systemy ludzkiej 
działalności zmierzające do określonych celów. Termin nauka jest rozumiany również 
jako działalność specjalistów,,ekspertów, rzeczoznawców  jako pewien rodzaj procesu 
badawczego lub jako intelektualny produkt takiej działalności. specyficznym celem 
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nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy w oparciu o odwoływanie się do autorytetów, 
ustalonych zasad, opracowań, badań i ustaleń w podobnych sferach działalności 
eksperckiej. Nieustanny proces zdobywania wiedzy w oparciu o osiągnięcia nauki w 
danej dziedzinie  można przedstawić w postaci następujących  elementów: fakty, teoria, 
przewidywanie,fakty. Albert Einstein uważał, że fakty są punktem wyjścia każdej nauki 
ale i punktem docelowym. 

Podstawowe elementy,które powinna zawierać każda działalność inwestycyjna 
nawet w ograniczonym zakresie  to opis- przedmiot badania, wyjaśnienie –
mechanizmów,prognostyka-co w przyszłości ?,utylitaryzm-jakie podjąć działania 
?,poznawcza - wyjaśnienie zmian.

Oceny projektów inwestycyjnych i ich realizacji  z dziedziny budownictwa  określają  
przedmiot badań, zakres badań, zadania badawcze, własny język  i terminologię, 
własne metody. Ogólne założenia przyjmowane przy wykonywaniu specjalistycznych 
opracowań technicznych przyjmują w sposób uniwersalny,że  natura jest poznawalna, 
uporządkowana, zjawiska natury mają poznawalne przyczyny, w nauce wszystko trzeba 
dowieść, wiedza może być osiągana z przesłanek jak i nabywanego doświadczenia, 
Nauki techniczne w tym budownictwo  należą do nauk stosowanych o charakterze 
praktycznym, ze względu na przedmiot badań do nauk realnych, zaś ze względu na 
metody  do empirycznych.

 System powstawania wiedzy, zasad wiedzy technicznej w budownictwie to elementy 
empiryczne, poznawcze i  badawcze. Wychodząc  od teorii empirycznej, wchodzimy 
w etap procesu badawczego, stawiamy hipotezy,określamy metody pomiarowe i 
analityczne,formułujemy plany badawcze,wykonujemy pomiary. 

W opracowaniach  stosujemy  zasady naukowego poznania czyli postępowanie 
badawcze, język, twierdzenia, twórczy charakter, wewnętrzna  niesprzeczność, 
krytycyzm i racjonalizm. Efektem takiego postępowania są ustalenia naukowe,wnioski  
tworzone przez osobę  posiadającą predyspozycje,rozległą wiedzę o przedmiocie badań, 
śmiałość, niekonwencjonalność myślenia, ostrożność, krytycyzm, ścisłość, precyzję, 
wszechstronność i obiektywność Celem poznania naukowego jest zdobycie maksymalnej 
wiedzy ścisłej, pewnej,  prostej, kompletnej informacji. prowadzi ono do wyższych form 
funkcjonowania wiedzy, w postaci prawidłowości i praw nauki i teorii. 

Opracowania w zakresie oceny zgodności wykonania budynków, budowli,oceny 
elementów budowlanych  winny charakteryzować  następujące elementy: dążenie do 
uzyskania przyczynowo skutkowych zależności podlegających równocześnie kontroli, 
ujawnienie systematycznych związków między zadaniami zawierającymi informacje 
z zakresu wiedzy zdroworozsądkowej, określenie granic błędów lub dopuszczalnych 
odchyleń między faktami przewidywanymi a teoretycznymi, większa łatwość obalania 
twierdzeń wiedzy naukowej niż przekonań wiedzy zdrowo rozsądkowej, większy 
znacznie stopień abstrakcji twierdzeń i precyzji ich formułowania, dotyczący zarówno 
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wyjaśnień faktów szczegółowych, jak też uogólnień właściwych nauce, niż to ma miejsce 
w przypadku wiedzy zdroworozsądkowej, formułowanie wniosków na podstawie metod 
badań naukowych.

W postępowaniach  z zakresu opracowań typu „due diligence” zachowania należytej 
staranności ,szczególnie przy analizie dokumentów,akt sądowych często spotykamy 
się z tak zwaną wiedzą „zdrowego rozsądku”,do której ekspert musi się odnieść 
stosując metody naukowe, a charakteryzują ją:znaczna nieokreśloność, przejawiająca 
się: nieostrością terminów, brakiem precyzji w charakteryzowaniu różnic między 
przedmiotami oznaczonymi przez terminy wiedzy zdroworozsądkowej, sądy i poglądy 
wiedzy zdrowo rozsądkowej nie wyjaśniają zazwyczaj  problemów, brak kontroli 
poglądów wiedzy zdroworozsądkowej metodami stosowanymi do kontroli twierdzeń.
[11],[12],[20],[34].

Proces badawczy to określony sposób zdobywania wiedzy, który może być rozpatrywany 
w kilku wymiarach. Podstawowym wymiarem klasyfikacji podejść badawczych jest 
wymiar typu oraz modelu badań. Drugim wymiarem klasyfikacji procesu badawczego 
są metody, techniki i narzędzia badawcze. 
Proces badawczy można podzielić na następujące fazy i elementy:

1. identyfikacja problemu,
2. identyfikacja  problemów,
3. warianty rozwiązania  problemu,
4. weryfikacja i sprawdzanie,
5. powrót do faz poprzednich, wnioski ostateczne

W opiniowaniu procesów inwestycyjnych,budynków i budowli należy dokonać we 
wstępnym etapie identyfikacji problemów  oraz hierarchizacji w obrębie zespołu 
czynników, ustalenia zależności określającej wpływ czynników głównych na wielkość 
badania, pełnego przedstawienia zależności empirycznej badanego czynnika od 
wszystkich czynników dla niego istotnych.[12],[34],[40]. 

Należy zastosować  również odpowiednie techniki badawcze, diagnostykę z użyciem 
narzędzi i urządzeń badawczych  oraz określenie  metodologii badań,procedur 
badawczych w oparciu o zespół dyrektyw dotyczących posługiwania się narzędziami 
badawczymi, określić szczegółowo sposoby organizacji badań. 

Przyjmując prakseologiczny punkt  widzenia proces badawczy należy rozumieć jako 
system powstawania wiedzy, który można przedstawić w postaci następujących etapów: 

1.projektowania problemu badawczego dotyczy określenia: tematu i celów pracy; typu 
badań; matematycznych modeli rozwiązań problemów badawczych, metod zbierania i 
analizy danych; sposobu doboru obiektów do badań i wyznaczania niezbędnej ich liczby
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2.rozwiązania problemu badawczego dotyczy: zaprojektowania planów badawczych, 
określenia struktury i charakteru zmiennych i ich wskaźników, podania algorytmów 
pomiarowych i analitycznych, wykonania pomiarów, 

3.generalizacji (uogólnianie, wnioskowanie): opracowanie analityczne wyników 
pomiaru, analiza statystyczna i weryfikacja wyników badań, analiza merytoryczna i 
logiczna wyników badań, formułowanie wniosków, aplikacje

4.weryfikacja ustaleń  i wejście w kolejny cykl badań.

Podstawowym elementem badawczym jest  diagnostyka  budowlana,która na obecnym 
poziomie technologicznym i technicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń  
pozwala wykonywać wiele  badań pozwalających na właściwą ocenę zjawisk w zakresie 
budownictwa. Podstawowym działanie w zakresie opinii sądowych jest właściwe 
ustalenie warunków początkowych, brzegowych i prawidłowa  identyfikacja celu czyli:

1.cel ogólny badań-dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach rzeczach lub zjawiskach 
będących przedmiotem badań

2.cel szczegółowy dotyczą najczęściej odpowiedzi na pytania badawcze

3.cele aplikacyjne praktyczne, każda praca powinna wnieść coś nowego do praktyki.

Na etapie projektowania problemu badawczego ważnym jest dokonanie jego eksplikacji 
uszczegółowienie problematyki i operacjonalizacji wyrażanie pojęć i terminów w 
kategoriach operacyjnych. Problem badawczy to rodzaj zadania, którego podmiot nie 
może rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Jego rozwiązanie jest możliwe 
dzięki czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy 
przedmiotu. Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które 
odpowiedzi ma dostarczyć badanie.[2],[6]. 

W sformułowaniu problemu badawczego wyróżniamy następujące  terminy:

a) sytuacja problemowa -świadomość braku kompletnej wiedzy, stan niepokoju,
b) problem -logiczne ujęcie przeżywanej niewiedzy
c) pytanie problemowe -gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuację problemową i 
będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu.

Procedurę stawiania pytań i formułowania problemu możemy przedstawić w 
następującej kolejności:

a) sformułowanie problemu w postaci pytania badawczego oraz ustalenie znaczenia 
wszystkich użytych pojęć,
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b) analiza problemu i ustalenie, co jest dane w pytaniu i jaki jest tego zakres, co jest 
niewiadomą pytania i w jakiej kategorii się ona zawiera,
c) ustalenie, czy mamy do czynienia z problemem prostym, czy złożonym, 
d) jeżeli problem jest sformułowany w postaci pytania dopełnienia, podejmujemy próbę 
dychotomizacji, czyli sprowadzenia go do pytań rozstrzygnięcia.

Rodzaje badań:

• podstawowe,poznawcze mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny 
naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych.

• stosowane,empiryczne, realizowane są dla umożliwienia sformułowania wniosków, 
które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. 
Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne. 

• jakościowe, ilościowe - można je postrzegać i opisywać na poziomie koordynacji 
badawczych czynności, stanowiących swoiste schematy badawcze: eksperyment; 
badanie porównawcze; badanie przeglądowe; studium przypadku;

• diagnostyczne, dotyczą stwierdzeń, które orzekają o istniejącym stanie faktycznym 
zjawiska lub analizowanego procesu. 

• predyktywne chodzi w nich o sformułowanie prognozy rozwoju danego obiektu a 
tym samym jego przydatności w szkoleniu na danym etapie procesu treningowego. 

Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na:

• przekrojowe,transwersalne, opierają się najczęściej na pomiarach jednorazowych,
• ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby, dokonywanych 

długo
• półciągłe  wielokrotnie powtarzane na tych samych obiektach przez pewien czas, 

krótszy jednak od nas interesującego

Inny podział to podział  na: synchroniczne i asynchroniczne polegają na jednokrotnym 
lub wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska.
 
Metoda  badania  to powtarzalny sposób postępowania albo rozwiązywania pewnego 
zagadnienia; dochodzenie do stwierdzeń drogą dedukcji lub poprzez wnioskowanie 
indukcyjne; zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentów 
obejmujących całość postępowania badacz, zmierzająca do rozwiązywania określonego 
problemu, jej ważną cecha jest celowość, gdyż powinna umożliwić osiągnięcie 
zamierzonego efektu. Obserwacja to najwszechstronniejsza a zarazem najtrudniejsza 
metoda, zamierzone, planowane i systematyczne postrzeganie oraz gromadzenie i 
analizowanie faktów i zdarzeń. Charakteryzuje ją brak czynnej ingerencji badacza w 
analizowany proces, opis danej rzeczywistości, klasyfikacja,pomiar i rejestrowanie 
jednostkowych faktów, czynności to samodzielna metoda, ale również technika badawcza 
lub metoda uzupełniająca, obserwacje oprócz tego charakteryzuje: planowość, 
premedytacja, celowość, aktywność, systematyczność; rodzaje obserwacji. Opiniowanie  
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procesów przygotowania inwestycji, projektów oparte jest na tych samych zasadach co 
realizacja i wykonywanie obiektów, należy więc traktować je jako odmianę działalności 
projektowej, wymagającej  szerokiej wiedzy z zakresu inwestycji budowlanych oraz 
umiejętności wnikliwej kontroli, sprawdzenia w zakresie problematyki projektowania i 
koordynacji branżowej.[12],[34].
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5.Podstawy prawne.

 Prawo(łac.lex) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych 
i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i 
funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, 
ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub 
społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Pojęcie prawa jest 
również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym. Prawo, ze względu 
na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających o nim 
opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Dlatego wszelkie jego 
definicje są przedmiotem sporów. Rozważając problem wielości sposobów pojmowania 
prawa, wyróżnia spośród nich kilka podstawowych koncepcji i subkoncepcji, w tym 
koncepcje normatywne, zgodnie z którą prawo jest zespołem norm postępowania; w 
ramach koncepcji normatywnych współistnieją: koncepcja pozytywistyczna, zgodnie z 
którą prawo obejmuje tylko i wyłącznie normy, które zostały ważnie ustanowione lub 
uznane przez kompetentny organ władzy publicznej,  koncepcja Prawno naturalna, 
zgodnie z którą prawo obejmuje tylko i wyłącznie te normy prawa pozytywnego, 
które pozostają w zgodzie z ustanowionymi przez absolutny autorytet, normami 
moralnymi lub innymi, dającymi się wywieść z przyjętych przez ten autorytet ocen; 
koncepcje niepozytywistyczne, zgodnie z którymi prawo obejmuje normy prawa 
pozytywnego oraz inne elementy, które wyznaczają sposób rozumienia i stosowania 
norm prawa pozytywnego; koncepcje realistyczne, zgodnie z którymi przyjmuje 
się, że prawem jest zespół faktów społecznych lub psychicznych, związanych ze 
stanowieniem, obowiązywaniem i stosowaniem norm prawnych. Tomasz z Akwinu 
rozumiał prawo  jako pewne promulgowane rozumowe rozporządzenie ustanowione dla 
dobra wspólnego przez osobę mającą pieczę nad wspólnotą.Marksowsko-leninowska 
teoria prawa wywodzi, iż prawo, jako tzw. nadbudowa ideologiczna do społeczno-
gospodarczej bazy, jest stanowione przez klasę panującą, w interesie tej klasy i w 
celu utrzymania jej panowania.Odmienną od leninowskiej teorię prawa przedstawiał 
Frédéric Bastiat, francuski ekonomista wolnorynkowy, filozof i polityk. Według niego 
"prawo jest organizacją naturalnych praw dla legalnej obrony, jest stosowaniem 
wspólnej siły w zastępstwie sił indywidualnych dla legalnej obrony naturalnych praw 
człowieka: prawa do życia, do wolności i do własności".Gałąź prawa stanowi podzespół 
norm prawnych, które ze względu na wybrane kryterium konstytuują względnie 
spójną całość. Jednym z podziałów prawa jest podział na gałęzie przez uwzględnienie 
metody regulacj,Prawo cywilne reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji 
poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny 
narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).Prawo karne 
jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej 
wagi poprzez zastosowanie sankcji kary czyli karnoprawna metoda regulacji. Prawo 
administracyjne reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym,,wówczas 
gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu, 
administracyjnoprawna metoda regulacji.
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Przepis prawa to samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli 
zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) zazwyczaj wskazujący 
sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony 
formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, 
paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej. 
Pojęcie przepis prawa nie jest tożsame z pojęciem normy prawnej; bowiem elementy 
treści normy prawnej mogą być zawarte w wielu różnych przepisach i to nie tylko jednej 
ustawy. W ujęciu funkcjonalnym przepisy prawa stanowią podstawę do ustalenia treści 
norm prawnych. Przepisu nie możemy traktować w sferze prawda/fałsz, gdyż nie jest to 
zdanie w sensie logicznym.[12],[30].

W języku potocznym, a rzadziej w języku prawnym, przepisy prawa to także wszelkie 
akty normatywne obowiązujące na danym obszarze.

Przepisy można podzielić na następujące rodzaje:

• przepisy ogólne – określają przedmiotowy i podmiotowy zakres stosunków 
społecznych, regulowanych danym aktem prawodawczym, objaśniają podstawowe 
użyte w akcie nazwy, a często też ustalają ogólne zasady jego stosowania;

• przepisy szczegółowe – normy, określające zachowania podmiotów, których one 
dotyczą;

• przepisy przejściowe – ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w 
całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania;

• przepisy dostosowujące – określają jak organy stosujące prawo winny realizować 
nowy akt prawodawczy do konkretnych regulowanych nim sytuacji;

• przepisy końcowe – są to w szczególności przepisy derogacyjne, uchylające 
poprzednie całe akty prawodawcze, bądź niektóre ich przepisy;

Prawo reguluje wszelkie przejawy działalności człowieka i stanowi zestaw zasad, w 
tym zasad technicznych. Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często 
mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z 
łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa (z łac. fontes iuris cognoscendi). 
Pierwszy termin – źródła prawa oznacza akty normatywne, czy też inaczej akty prawne 
zawierające przepisy prawa oraz tryb tworzenia takich aktów. Natomiast drugi termin 
– źródła poznania prawa obejmuje wszelkie materiały służące poznaniu prawa oraz 
wszelkie formy przekazu o prawie (dokumenty, publikacje, nawet Internet).Ze względu 
na dopuszczalność istnienia różnych źródeł prawa, można wyróżnić w kulturze 
zachodniej dwa systemy prawne: anglosaski system common law i kontynentalny 
system prawa. Podstawową różnicą między nimi (przynajmniej ze względu na źródła 
prawa) jest to że system common law dopuszcza tworzenie prawa przez sądy w wyniku 
precedensowych rozstrzygnięć. Pamiętając o tym, że również w wielu kontynentalnych 
systemach prawnych wyroki sądów (zwłaszcza najwyższych) mają znaczenie przy 
późniejszych interpretacjach prawa stanowionego (i mogą zapoczątkować jakąś "linię" 
orzecznictwa), zwrócić należy uwagę że wyroki sądów w kontynentalnych systemach 
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prawa mają jednak o wiele mniejsze znaczenie niż wyroki sądów w systemach common 
law. Te ostatnie bowiem tworzą prawo, a te pierwsze tylko je interpretują. Fakt, że 
w systemach typu „common law” sądy biorą udział w tworzeniu prawa nie oznacza 
jednak braku wpływu normalnych demokratycznych władz na tworzenie prawa 
w państwach stosujących ten system. Bowiem obok prawa precedensowego (czyli 
właśnie common law) egzystuje również tzw. statute law czyli prawo stanowione przez 
organ przedstawicielski (parlament).Źródła polskiego prawa można podzielić na 
źródła powszechnie obowiązujące i źródła wewnętrznie obowiązujące. Obowiązująca 
Konstytucja z 1997 roku do źródeł powszechnie obowiązujących zalicza Konstytucję, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa 
miejscowego (z zastrzeżeniem że obowiązują one tylko na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły). Oprócz tego Konstytucja w art. 234 przewiduje kolejny 
akt powszechnie obowiązujący – rozporządzenie z mocą ustawy, wydawane przez 
prezydenta RP, wyłącznie w ściśle określonych przez Konstytucję wypadkach. Nadto 
źródłami powszechnie obowiązującego prawa są przepisy stanowione przez organizację 
międzynarodową, jeśli umowa międzynarodowa konstytuująca tę organizację przewiduje 
taką skuteczność prawną tych przepisów w prawie wewnętrznym. Natomiast jako 
źródła prawa wewnętrznie obowiązujące Konstytucja wymienia uchwały i zarządzenia 
Rady Ministrów. Należy przy tym podkreślić, że o ile katalog źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego jest w zasadzie zamknięty i nie może być rozszerzany to katalog źródeł 
prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty i istnieją również inne akty prawne 
wewnętrznie obowiązujące nie wymienione w Konstytucji. Dogmatyka prawa czyli 
szczegółowe nauki prawne, zajmuje się opisem, systematyzacją i wykładnią prawa 
obowiązującego. 

Prawo stanowi również podstawowe zasady sztuki budowlanej,określa szczegółowo 
elementy wiedzy  jakimi należy posługiwać się w budownictwie. Wszelkie kodyfikacje 
praw zwyczajowych oparto początkowo na tradycji, zwyczajach, przekazach  
spowodowały powstanie szczegółowo opisanych regulacji  poszczególnych dziedzin w tym 
budownictwa. Ponadto istnieje ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących 
podczas wykonywania robót budowlanych uczestników procesu budowlanego. Do 
najważniejszych należą:

• przepisy techniczno-budowlane:warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie,warunki techniczne użytkowania obiektów 
budowlanych,

• przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
• inne przepisy, normy, instrukcje, wytyczne, opracowania techniczno-budowlane, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty,decyzje administracyjne, 
opinie, ekspertyzy i innych dokumentów.

Roboty budowlane, jako wykonywanie określonego technologicznie zespołu działań 
– jak wynika z poprzednich punktów są tylko jednym z kilku etapów inwestycji 
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budowlanej,procesu budowlanego. Aby mogło nastąpić ich rozpoczęcie muszą być 
spełnione wymogi określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności musi zostać 
opracowany projekt i inwestor musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną,która 
przed rozpoczęciem robót budowlanych musi stać się decyzją ostateczną lub dokonać 
stosowanego zgłoszenia. Decyzja, o której mowa wyżej, to w przypadku budowy, 
remontu, montażu – pozwolenie na budowę, w przypadku rozbiórki, wyburzenia – 
pozwolenie na rozbiórkę.
Roboty budowlane realizowane są na zlecenie inwestora lub przez samego inwestora, 
który zobowiązany jest na mocy art. 18 Prawa Budowlanego do zorganizowania całego 
procesu, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem 
robót budowlanych, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności, czyli projektant, 
kierownik budowy i ewentualnie kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego 
w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie 
inspektora. Oprócz ww. osób może okazać się niezbędnym włącznie innych specjalistów 
z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych. Rozpoczęcie 
robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (art. 41 PB), 
przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy, lub obiektu, w którym 
będą prowadzone roboty budowlane, przez kierownika budowy.

Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem 
działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na 
kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji 
takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja 
pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji. W trakcie 
prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika 
budowy lub dziennika rozbiórki ewentualnie dziennika montażu, w którym dokumentuje 
się zdarzenia i przebieg prowadzonych robót budowlanych.

5.1.hiStoria prawa w zakreSie budownictwa.

 Prawdopodobnie w różnych obszarach tworzenia  się cywilizacji 4- 5 tys.lat 
p.n.e. zasady sztuki budowlanej były określone w postaci przekazów i zapisów  od 
zarania jej powstawania. Znane są  zbiory praw jak „Kodeks Urukaginy”  już z XXIV 
wieku p.n.e.,”Kodeks Ur-Nammu” z  przełomu XXII−XXI wieku p.n.e.,”Kodeks  Bilalamy 
z Esznunn” z przełomu XXI−XX wieku p.n.e., „Kodeks Lipt-Isztara” z  XX wiek p.n.e., 
zapisane po babilońsku. Zatem można wnosić,że zapisy w tych kodeksach świadczą 
o poważnej, ugruntowanej  wiedzy prawnej, technicznej w dziedzinie budownictwa, 
bezpieczeństwa, trwałości i zasad budowania.

Kodeks Hammurabiego jest najbardziej wyrazistym przykładem kodyfikacji praw 
zwyczajowych opartych na tradycjach i zwyczajach poszczególnych ludów Mezopotamii 
i  nie jest  pierwszym  zbiorem aktów prawnych, jednak niewątpliwie  pierwszym 
znakomicie udokumentowanym dowodem w tym zakresie. Praźródła praw i kodyfikacji 
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Hammurabiego wynikały ze zmian w państwie mezopotamskim, jakie zaszły w okresie 
panowania tego władcy jako przedstawiciela nowej dynastii, pierwszej dynastii 
babilońskiej. Władca ten doprowadził do zjednoczenia ludów środkowego wschodu 
w ramach jednego państwa. Kodeks Hammurabiego miał na celu ujednolicenie praw 
i zwyczajów oraz popularyzację obowiązujących norm. Kodeks ten  to zbiór praw 
zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. około 1772 rok p.n.e. za panowania króla 
Hammurabiego, szóstego przedstawiciela I dynastii z Babilonu. Prawo to stosowane 
w państwie Sumerów i Akadów w Mezopotamii stanowi pierwszy zapis rozwiniętego, 
obejmującego szeroki zakres problemów cywilizacyjnych nowoczesnego prawa. Prawa 
Hammurabiego są najstarszym znanym w pełni starożytnym systemem prawnym 
świadczącym o wysokim rozwoju cywilizacji Mezopotamii. Zasady te opracowane w 
tych czasach  były też stosowane w prawie starożytnej Grecji i Rzymu,  przetrwały 
na środkowym wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego  przez dwadzieścia stuleci. 
Kodeks Hammurabiego nie podaje  ogólnych norm prawa, a jedynie wydobywa 
wyobrażalne zachowania i zjawiska społeczne, których zasady opisuje. Kodeks  nie 
ustanawiał nowych norm, a jedynie zebrał i uporządkował już istniejące zasady i zwyczaje. 
Najważniejsze zagadnienia poruszone w kodeksie Hammurabiego to sprawy majątkowe, 
spadkowe, rodzinne, dziedziczenia, wynagrodzenia za szkodę. Kodeks duże znaczenie  
przywiązywał do spraw handlu, obrotu pieniężnego i kredytów, co świadczy o wysokim 
stopniu rozwoju gospodarczego starożytnej Mezopotamii już 4000 lat temu. Kodeks ten 
jest najbardziej znany poprzez swoje dyspozycje prawa karnego i procesowego, bowiem 
wprowadzał zastosowanie kary takiej samej, jaką był skutek przestępstwa. Przykładowo 
kara śmierci za skutek katastrofy budowlanej powodował zadośćuczynienie  i odebranie 
dobra takiej samej wartości. Odzwierciedlał zróżnicowanie stanowe i klasowe 
społeczeństwa starożytnej Mezopotamii. Stopień kary uzależniony był od tego, kim był 
sprawca i ofiara. Rozróżniano osoby wolne i niewolników, osoby według posiadanej  
funkcji i  posiadanego majątku. Kodeks Hammurabiego nie posiada cech kodeksu we 
współczesnym, czy starorzymskim znaczeniu tego słowa,ale był tekstem jednolitym. 
Podział na wstęp, dyspozycje i dyspozycje karne oraz paragrafy został wprowadzony 
dopiero we współczesnych tłumaczeniach, zatracił on na znaczeniu wraz z upadkiem 
cywilizacji mezopotamsko-babilońskiej i zastąpieniu jej przez cywilizację Persów. 
Wywarł jednak wpływ na okoliczne państwa i ich cywilizacje, przede wszystkim egipską 
i izraelską. Współcześnie kodeks Hammurabiego jest potocznie znany jako przykład 
prawa okrutnego i stanowczego czyli "oko za oko, ząb za ząb". [26].

W muzeum Louvre w Paryżu znajduje się kamienna stela z czarnego diorytu, kolumna 
o wysokości 2,40 m na której wykuty jest tekst kodeksu Hammurabiego na którym 
oprócz praw ogólnych,znajdują się również w paragrafach  228 do 232 odniesienia 
do praw budowlanych i  sztuki budowlanej.. Stela pochodzi z ok. 1750 r. p.n.e.. Z 
dotychczas odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych mezopotamskich 
zbiorów praw kodeks Hammurabiego jest w najlepszym stanie. Został odnaleziony w 
1902 roku w Suzie na terenie dzisiejszego  Iranu, przez francuskiego archeologa  M. 
Jequier, członka wyprawy de Morgana. Tekst spisany pismem klinowym w dialekcie 
babilońskim języka akadyjskiego jest niemal kompletny. Jako pierwszy tłumaczeniem 
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51 zachowanych kolumn tekstu zajął się francuski asyriolog Vincent Scheil. W górnej 
części stożka zobrazowano króla Hammurabiego, stojącego w uniżonej  postawie przed 
Bogiem Słońca, Szamaszem, który siedzi na tronie. Król przyjmuje insygnia władzy z 
rąk tego głównego bóstwa całej Mezopotamii. W ten sposób Hammurabi uświadamiał 
wszystkim, że władza oraz prawa przez niego nadane pochodzą od samego Boga 
i są nienaruszalne. Stelę dla podkreślenia jej znaczenia ustawiono przy największej 
świątyni Babilonu. Intencją Hammurabiego jako prawodawcy było spisanie wszystkich 
panujących zwyczajów i praw oraz ustanowienie jednolitych norm ułatwiających rozwój 
cywilizacyjny, ekonomiczny , społeczny i gospodarczy Mezopotamii  zacierających 
różnice pomiędzy południem,a północą rozległego kraj pomiędzy Sumerem  i Akadem.

W roku 1160 p.n.e. po najeździe Elamitów pod wodzą Szutruk-Nahhunte I na dolną 
Mezopotamię, stela z Kodeksem została zrabowana z Sippar i wywieziona do Suzy.

Nazwa kodeks nie jest właściwa ,bowiem nie jest to  zbiór praw ,stanowionych w danej 
dziedzinie, lecz zbiór dekretów, wyroków, orzeczeń sądowych i rozporządzeń prawnych, 
wydanych przez władcę w ciągu  czterdziestotrzyletniego panowania, ze względu na formę 
zbiór  niezwykle nowoczesny. Monarcha pełnił najwyższą władzę sądowniczą i jego wyroki 
można porównać do precedensowych orzeczeń sadów w różnych krajach  pełniących 
współcześnie rolę źródeł prawa. Wyroki zostały spisane w formie praw uniwersalnych 
i obowiązujących poddanych, niezwykle prostych, jednoznacznych,zrozumiałych 
i odpowiadających jak się wydaje poczuciu sprawiedliwości społecznej. Tekst ze 
kamiennej steli pozbawiony jest wyróżnień i punktów,  we współczesnych przekładach 
dzieli się na trzy części: część wstępną, preambułę właściwe przepisy prawne z 282 
paragrafami oraz epilog zawierający sankcje prawne.

W części wstępnej podkreślone jest boskie pochodzenie władzy Hammurabiego. Bogowie 
powołali go, aby: 

„ sprawiedliwość w kraju zaprowadzić, aby złych i nikczemnych wytracić, aby silny 
słabego nie krzywdził”,

„ o pomyślność ludu troszczyć się”.

Kodeks unifikował i systematyzował obowiązujące prawa z wielu dziedzin w tym w 
zakresie budownictwa. Określał odpowiedzialność za popełnione czyny w przypadku 
niektórych zawodów,w tym budowniczego,a kary były ostre i ściśle określone. 

Z zapisów w kodeksie  wynika,że już w czasach babilońskich posiadano wiedzę 
z zakresu planowania, budowania, bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji 
budowlanych, szacowania, ustalania wartości inwestycji, odpowiedzialności prawnej, 
odszkodowawczej,zawodowej. Zdawano sobie również  sprawę z ryzyka przedsięwzięć 
w dziedzinie budownictwa i odpowiedzialności zawodowej. 
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Świadczą  o tym paragrafy wykute w  tekście  kodeksu Hammurabiego, który w zakresie 
sztuki budowlanej brzmi:

 § 229 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale 
i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę 
śmierci.

Znakomite tłumaczenie, opracowanie, uwagi w zakresie kodeksu Hammurabiego  wniósł 
doktor Marek Stępień „Kodeks Hammurabiego „.Przekład z języka akadyjskiego i 
sumeryjskiego w edycja komputerowej  znajduje się na stronie: www.zrodla.historyczne.
prv.pl

Kodeks zwierał zapisy związane z prawami i sztuką budowlaną:

§ 228. Jeśli murarz,budowniczy dom obywatelowi zbudował i wykończył go, za 1sar 
(powierzchni) domu 2 szekle srebra jako wynagrodzenie jego zostanie dane mu.

gdzie „itinnum”,sumeryjskie  śitim tłumaczy się jako  „murarz, budowniczy",

„musarum” sumeryjskie  sar to  jednostka miary powierzchni; 1 sar równy jest około 
35 m2.

§ 229. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie umocnił 
i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie 
zabity;

gdzie „uśtamit od mâtum” to  „umrzeć", a nie „zabić" (dâkum), użyty tu temat sprawczy  
należy tłumaczyć dosłownie jako „spowodować, że zmarł" lub  „spowodował śmierć".

§ 230. Jeżeli (zaś) spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego zostanie 
zabity;

§ 231. Jeżeli spowoduje śmierć niewolnika właściciela domu, niewolnika takiego jak 
(tamten) niewolnik właścicielowi domu da;

§ 232. Jeżeli spowodował utratę dobytku, wszystko z tego, co zostało utracone zwróci, 
a ponieważ domu, który zbudował, nie umocnił i (ten) zawalił się, ze środków swoich 
własnych dom zawalony odbuduje.

§ 233. Jeśli murarz dom obywatelowi zbudował, a pracy swej nie sprawdził i mur się 
pochylił, murarz ten za srebro swoje własne mur ten umocni.

gdzie „la uśtesbi-ma od subbum” to  „obejrzeć, sprawdzić", forma „śutesbum” to 
„wykonać zgodnie z planem" 
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O systemie prawnym w zakresie budownictwa  dowiadujemy się z tego kodeksu, gdzie 
zawarte są pierwsze zapisane, znane kodyfikacje dotyczące ustanowionych praw wobec 
budowniczych.1770 lat przed naszą era 3800 lat temu pojawiają się już ugruntowane 
prawnie  i udokumentowane określenia trwałość i zasad działania budowniczych. Mamy 
tu do czynienia z następującymi pojęciami prawnymi jak wykonawca, budowniczy, 
przedsiębiorca budowlany, powierzchnia budynku, wykonanie zgodnie z planem, wartość 
prac budowlanych, elementy budowli jak  mur, budowa. wykończenie, odniesienie do 
jakości robót budowlanych mocne wybudowanie,umocnienie, pochylenie, zawalenie, 
katastrofa budowlana, sprawdzenie budowli, odpowiedzialność materialna, techniczna 
zawodowa, odszkodowawcza.

Reasumując, ze zdziwieniem,można stwierdzić,że kodeks Hammurabiego zawiera 
uniwersalne,współczesne wymagania dotyczące sztuki budowlanej,znajdujące swoje 
odnośniki we współczesnych systemach prawnych, bowiem jeśli przedsiębiorca, 
budowniczy  wybuduje komuś dom, właściciel wypłaca mu ustalone  wynagrodzenie 
zwykle  za jednostkę powierzchni domu. Jeśli przedsiębiorca wybuduje dom, lecz nie 
wybuduje go wystarczająco mocno i dom ten ulegnie katastrofie  powodując szkody  
właściciela, użytkowników obiektu  wówczas przedsiębiorca zostanie skazany zgodnie 
z prawem,a poszkodowany uzyska odpowiednie odszkodowania. Jeśli budowniczy 
przedsiębiorca wybuduje komuś dom, lecz nie wybuduje go tak, aby wytrzymał zwykłe 
użytkowanie i zawali się ściana, wówczas wzmocni on tę ścianę na własny koszt.[26].
Kolejne kodyfikacje prawa starożytnego miały miejsce w Egipcie w XIV wieku przed 
naszą erą. Znane prawa helleńskie pochodzą z VI wieku przed naszą erą. W starożytnym 
Rzymie zasadnicze znaczenie miało początkowo prawo dwunastu tablic pochodzące z V 
wieku przed naszą erą. 

Starożytne systemy prawne były często też tożsame z kulturą religijną danego regionu. 
Religijny system norm prawnych, wyznaczający tożsamość danej grupy obowiązywał 
w starożytnym Izraelu i opierał się na prawie mojżeszowym, będącym jednocześnie 
podstawą zasad religii. Dekalog i pięcioksiąg stały się podstawą cywilizacji judeo-
chrześcijańskiej.

Prawo Mojżeszowe, Pięcioksiąg i Dekalog są przykładem tradycji prawa opartego na 
założeniach religijnych. Dla starożytnych Izraelitów, najważniejszym wyznacznikiem 
przynależności do grupy i czynnikiem kulturotwórczym była monoteistyczna religia. 
Podstawą judaizmu, religii hebrajskiej, jest uznawana za objawioną święta księga 
Biblia, przy czym szczególne znaczenie dla tego charakterystycznego systemu prawnego 
ma Tora, Pięcioksiąg, pięć pierwszych ksiąg otwierających Biblię, kreślących podstawy 
wiary w przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a ludem Izraela.

Pięcioksiąg, jak i cała Biblia, jest dokumentem niejednorodnym, posiadającym cechy 
tekstu religijno-mistycznego, ale także kroniki, poematu i zbioru praw tak religijnych, 
jak i cywilnych i karnych. Dla ukształtowania się praw religii judaistycznej ważne były 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



79

wpływy egipskie i mezopotamskie. Tak Biblia jako całość, jak i Pięcioksiąg powstawały 
w dłuższym okresie i są zbiorem wielu tradycji i inspiracji. 

Dla ukształtowania prawa Pięcioksięgu najważniejszym z nich mógłby być pobyt 
Izraelitów w niewoli  w Egipcie  pomiędzy XVI a XIII w. p.n.e. Do kultury egipskiej 
i religii starożytnego Egiptu nawiązuje bowiem forma Dekalogu zawierającego 
oświadczenia negatywne "nie będziesz...". Ważną inspiracją kulturową były też zapewne 
kontakty z kulturą Mezopotamii.

Dekalog nie jest jedynym zapisem norm prawnych Pięcioksięgu. Pierwszy kodeks 
siedmiu praw zostaje objawiony przez Boga Noemu podczas zawarcia przymierza w 
Księdze Rodzaju (Genesis). Sam Dekalog, zapisany w dwudziestym rozdziale Księgi 
Wyjścia (Exodus), wedle przekazu religijnego przekazany Mojżeszowi przez samego 
Boga na górze Synaj podczas wędrówki z Egiptu do ziemi Kanaan, zawiera spis trzech 
podstawowych praw dotyczących powinności religijnych - człowieka wobec Boga, 
i siedmiu powinności człowieka wobec innych ludzi i rzeczy. Charakter swoistego 
kodeksu, tak religijnego, jak i cywilno-karnego, posiada ostatnia księga Pięcioksięgu - 
Księga Powtórzonego Prawa (Deutoronomium). Powtarza ona zasady Dekalogu oraz 
porządkuje normy, religijne i pozareligijne, które pojawiały się w czterech księgach 
poprzednich (normy religijne, dotyczące szczegółów kultu, wyznaczyła wcześniej 
Księga Kapłańska).

Pięcioksiąg Tora, do dziś jest podstawą prawa religijnego i  cywilnego każdego  
wyznawcy judaizmu. Znaczeniem Pięcioksięgu i Biblii jest fakt znaczenia księgi dla 
chrześcijaństwa, ale też dla islamu, który uznaje postacie Pięcioksięgu za proroków. 
W judaizmie prawa Tory uzupełnione są poprzez tradycję i normy ustne (misznę), 
interpretacje (midrasz) oraz późniejsze komentarze (Talmud) i kodyfikacje tworzące 
spójny system prawny (halacha) ważny dla życia religijnego, jak i codziennego. 
Państwa takie jak Egipt, Persja, Asyria, Chiny, czy Indie opierały swoje prawo na 
bardzo ciężkich karach ze śmiercią włącznie. Głównym organem prawodawczym byli 
władcy,  cesarze, faraonowie, królowie. Prawo tych państw chroniło zazwyczaj ludność 
bogatą i wpływową, biedotę natomiast obejmowało w mniejszym stopniu. Niewolnicy 
nie mieli praw w ogóle. 

Ważniejszym kodyfikatorem prawa w historii starożytnej był grek Drakon. Aby 
przezwyciężyć kryzys państwa i problem chronicznego zadłużenia chłopów, ok. 624 
r. p.n.e. Drakon, jeden z ówczesnych archontów, dokonał reformy prawa. Wprowadził 
surowe "drakońskie" kary, zniósł prawo zemsty rodowej, a do grona archontów dołączył 
6 tesmotetów. 

Za ukoronowanie osiągnięć prawa starożytnego uważa się rzymski kodeks cywilny 
cesarza Justyniana Wielkiego z VI wieku naszej ery,529 r.n.e. „Kodeks Justyniana”, 
„Digesta Justyniana” : Korpus Iuris Civilis”,”Kodyfikacja Justyniańska”, który  
wyznaczył ramy dla prawa na okres średniowiecza, a którego zasady kodyfikacji 
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przetrwały do współczesności. Wychodząc od rozstrzygania konkretnych przypadków 
przechodzono  do abstrakcyjnego ich rozpatrywania wprowadzając  pojęcie „ogólnego 
uszkodzenia ciała”. Prawo 12 tablic jako najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego, 
opracowana 451-449 p.n.e przez komisję decemwirów (dziesięciu); objęła wcześniejsze 
prawo zwyczajowe: cywilne, karne, państwowe i sakralne. Wyryto je na 12 tablicach 
z brązu, wystawionych na widok publiczny, zniszczonych wraz z całym miastem, 
podpalonym przez Gallów  w latach 390 albo 387 p.n.e.,służyło przez 1000 lat jako źródło 
całego prawa rzymskiego, zachowały się fragmenty jego tekstu w różnych pracach 
prawniczych. „Kodyfikacja Justyniańska” przyniosła odrodzenie prawa rzymskiego w 
XI wieku. gromadziła i porządkowała wszystkie przepisy prawne starożytnego Rzymu 
i stanowiła podstawę przepisów prawnych, przyjętych przez cywilizacje zachodnie. 
„Kodyfikacja” składa się z kilku część w tym „Digesta seu Pandecta”, czyli tzw. Digesty 
opracowane  na podstawie pism 39 prawników klasycznych przez 16-osobową komisję. 
Zawierają one 9123 fragmenty zawarte w 50 księgach, które w opinii twórców były 
najlepszymi osiągnięciami myśli prawniczej okresu klasycznego Po zebraniu i dokonaniu 
kompilacji Justynian nakazał spalić teksty źródłowe oraz zakazał komentowania 
Digestów czy choćby przytaczania oryginalnych fragmentów w celu wyjaśnienia 
niejednoznaczności. Prawie wszystkie współczesne systemy prawa cywilnego swymi 
korzeniami sięgają prawa rzymskiego, wzorując się na jego systematyce, koncepcji, a 
nawet sformułowaniach. W związku z tym prawo rzymskie, a zwłaszcza wykształcona w 
nim i przejęta do współczesnego prawa terminologia prawnicza, stanowi łącznik między 
rozmaitymi systemami prawnymi, nawet wyrosłymi w różnych formacjach społeczno-
ekonomicznych. Można, więc śmiało zaryzykować twierdzenie, ze prawo rzymskie jest 
językiem uniwersalnym w środowisku prawniczym – od czasów średniowiecza aż po 
dzień dzisiejszy. 

Prawo rzymskie przeżyło państwo, które je stworzyło,a kiedy upadło  w  zapomnienie 
poszło  również i prawo rzymskie. W średniowieczu zostało przypomniane dla 
rozwoju nauk prawniczych i tworzenia systemów prawnych. Ze względu na znaczenie 
prawa rzymskiego w historii prawa, w tym prawa budowlanego, poświęca mu się w 
prawoznawstwie stosunkowo dużo uwagi. 

Nie można sobie wyobrazić studiowania współczesnej filozofii bez znajomości filozofii 
greckiej, tak nie można też studiować współczesnego prawa, w tym prawa budowlanego  
bez znajomości prawa rzymskiego.[12].

Ważniejsze maksymy prawa rzymskiego stosowane we współczesnych systemach 
prawnych:

„Consensus facit legem” - zgoda tworzy prawo.

„Dura lex, sed lex” - surowe prawo, ale prawo

„Ignoranta iuris noce'” - nieznajomość prawa szkodzi
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„ Lex retro non agit” - prawo nie działa wstecz

 „Audiatut et altera pars” - niechaj będzie wysłuchana i druga strona

„nullum crime sine lage”- nie ma zbrodni bez uzasadnienia winy

Podstawowym uregulowanie prawnym między innymi w zakresie budownictwa poza 
Prawem budowlanym jest Kodeks postępowania cywilnego  ustawa z 17 listopada 
1964, która zawiera zasadniczy trzon polskiego prawa procesowego cywilnego. Jeden 
z najważniejszych i, jak się wydaje, najobszerniejszy akt prawny obowiązujący obecnie 
w Polsce zawiera 1217 artykułów w tym odnośniki do budownictwa,dzieła,wadliwości, 
zasad odszkodowania i innych niezwykle istotnych miedz innymi dla robót budowlanych. 
Pierwszą ustawą procesową w Polsce była Formula processus z XVI wieku. Po rozbiorach 
państwa zaborcze wprowadziły na zajętych terenach Polski własne (pruskie, rosyjskie, 
austriackie) cywilne prawa procesowe, rozbieżne w szczegółach i w założeniach. 
Ponadto na terenie byłego Księstwa Warszawskiego w I połowie XIX wieku obowiązywał 
przez pewien czas francuski kodeks postępowania cywilnego, wprowadzony jako 
część kodyfikacji napoleońskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przystąpiono 
do prac nad stworzeniem jednolitej dla całej Polski procedury cywilnej. Wynikiem 
prac Komisji Kodyfikacyjnej pod przewodnictwem prof. Ksawerego Fiericha były 
następujące akty prawne:Kodeks postępowania cywilnego – rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930,Prawo o sądowemu postępowaniu egzekucyjnemu 
– rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932.Oprócz tych 
aktów przepisy z zakresu postępowania cywilnego zawierały również rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934: Prawo upadłościowe i Prawo o 
postępowaniu układowym. Nie zdążono natomiast w II RP skodyfikować postępowania 
nieprocesowego, zwanego wówczas niespornym. Kodeks postępowania cywilnego z 1930 
r. i Prawo o sądowemu postępowaniu egzekucyjnemu z 1932 r. weszły w życie 1 stycznia 
1933 r. W grudniu 1932 ówczesny minister sprawiedliwości Czesław Michałowski 
ogłosił jednolity tekst Kodeksu postępowania cywilnego, do którego dołączono Prawo 
o sądowemu postępowaniu egzekucyjnemu jako drugą część – zostały one w ten sposób 
połączone w jeden akt prawny[3]. Po wojnie, w latach 1950, 1953, 1955, 1956, 1958 i 
1962 Kodeks ten podlegał wielu zasadniczym reformom, dostosowującym go do założeń 
państwa socjalistycznego PRL.1 stycznia 1946 wszedł w życie Kodeks postępowania 
niespornego, wprowadzony dekretem Krajowej Rady Narodowej z 18 lipca 1945. Ten 
Kodeks, początkowo oparty na przedwojennych projektach Komisji Kodyfikacyjnej, był 
nowelizowany w 1950, 1953 i w 1954.

Obecny Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie 1 stycznia 1965, uchylając 
dotychczas obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Kodeks objął całość sądowego 
postępowania cywilnego, co uważano za wielkie osiągnięcie legislacyjne. Spośród 
przepisów regulujących postępowanie cywilne poza Kodeksem pozostały tylko, martwe 
wówczas, przedwojenne przepisy o postępowaniu upadłościowym i układowym. Kodeks 
w większości recypował (przejmował) przepisy poprzednio obowiązujących aktów 
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prawnych, przystosowując je jednak do założeń państwa socjalistycznego poprzez 
zmianę hierarchii zasad procesowych i pewne szczegółowe rozwiązania.

Pierwsza duża nowelizacja Kodeksu nastąpiła w 1985, gdy odrębne dotąd sądownictwo 
pracy i ubezpieczeń społecznych włączono w system sądownictwa powszechnego. W 
Kodeksie pojawiły się wówczas przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Następna istotna nowelizacja nastąpiła w 1989 
w wyniku likwidacji arbitrażu gospodarczego i utworzenia sądów gospodarczych. 
Wprowadzono wówczas postępowanie w sprawach gospodarczych. Zasadnicza reforma 
Kodeksu nastąpiła w 1996, gdy usunięto naleciałości z okresu PRL i przywrócono zasady 
procedury cywilnej obowiązujące w państwach o wysokiej kulturze prawnej. Niestety, od 
tego czasu Kodeks jest zmieniany nawet kilkanaście razy rocznie. Spośród nowelizacji 
ostatnich lat jako istotniejsze można wskazać przywrócenie przepisów o postępowaniu 
upominawczym i nakazowym, wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz 
przeniesienie do Kodeksu przepisów o postępowaniu wieczystoksięgowym. Kodeks 
postępowania cywilnego normuje, jak już wspomniano, całe sądowe postępowanie 
cywilne z wyjątkiem postępowania upadłościowego i układowego. Na postępowanie 
cywilne składają się: postępowanie rozpoznawcze:proces – postępowanie o charakterze 
zasadniczym; przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do wszystkich innych 
postępowań unormowanych w Kodeksie (art. 13 § 2), postępowania odrębne (są to różne 
modyfikacje procesu ze względu na charakter spraw),postępowanie nieprocesowe, 
postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (pomocnicze),postępowanie 
zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, obejmujące różne sposoby i tryby 
egzekucji, postępowanie w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego, postępowanie przed sądem polubownym.

Podstawowe ustawy z zakresu prawa związanego z definicją sztuki budowalnej:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. 
Nr 43, poz. 296).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r. Nr 0, poz. 101)

Kodeks postępowania cywilnego z 29 listopada 1930 r. (Dz. U. z 1930 r. Nr 83, poz. 651).
Prawo o sądowemu postępowaniu egzekucyjnemu z 27 października 1932 r. (Dz. U. z 
1932 r. Nr 93, poz. 803).

Jednolity tekst Kodeksu Postępowania Cywilnego ogłoszony 1 grudnia 1932 r. (Dz. U. 
z 1932 r. Nr 112, poz. 934).

Dekret prezydenta KRN z dnia 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego (Dz. 
U. z 1945 r. Nr 27, poz. 169).
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5.2.prawo budowlane.

 Zasady  i wiedza techniczna  w robotach budowlanych polegających  na budowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego zawarte są w ustawie zasadniczej  
Prawo Budowlane. Podstawowe zasady dotyczące wykonywania robót budowlanych są 
unormowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.. Określa ona całe postępowania poprzedzające 
rozpoczęcie robót budowlanych, zasady ich wykonywania i postępowania po ich 
zakończeniu, oraz normuje działalność w tym zakresie.

Prawo budowlane określa wymagania mówi,że obiekty budowlane wraz ze związanymi 
z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres 
użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych. Do podstawowych przepisów techniczno – budowlanych 
należą warunki techniczne, które w drodze rozporządzeń określają ministrowie właściwi 
do spraw budownictwa oraz innych resortów. Możliwość powoływania Polskich Norm 
w przepisach techniczno – budowlanych jest wykorzystywana w zakresie spełnienia 
wymagań danego przepisu budowlanego, poprzez traktowanie Polskich Norm jako 
elementu aktualnego stan wiedzy technicznej sprawdzonej w praktyce, norma nie jest 
przepisem, lecz dokumentem technicznym.

Prawo budowlane to najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, 
nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów 
administracji publicznej w tym zakresie. Ustawa reguluje także sprawy związane 
z ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, 
wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania, miejscem realizacji inwestycji i sposobem 
uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót 
budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę, oddawania obiektów 
budowlanych do użytkowania, prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych 
z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, 
tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową, prawami 
i obowiązkami uczestników procesu budowlanego, postępowaniem w wypadku 
katastrofy budowlanej. Ustawa prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów i zawiera 
przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki 
uczestników procesu budowlanego, postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót 
budowlanych, budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych, utrzymanie 
obiektów budowlanych, katastrofa budowlana, organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, przepisy karne, odpowiedzialność zawodowa w 
budownictwie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, z 
późn. zm.)oraz akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane w tym Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) 
– jeden z najistotniejszych aktów wykonawczych Prawa budowlanego.[12]

5.3.kodekS cywilny.

 Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) jest to  usystematyzowany 
według określonych reguł  zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego 
obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Przedmiot 
regulacji prawo cywilne, w tym normy ogólne, prawo osobowe, rzeczowe, spadkowe, 
zobowiązań.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.Data wydania  23 kwietnia 1964 Miejsce publikacji  
Polska, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93Tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 121Data 
wejścia w życie  18 maja 1964 Ostatnio zmieniony przez  Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 4 
Wejście w życie ostatniej zmiany 15 stycznia 2015

Obowiązująca w Polsce ustawa – Kodeks cywilny – została uchwalona 23 kwietnia 
1964 r. Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 
213–219 i 1058–1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. 
Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 1964[1]. Organem wydającym 
był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą 
unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych 
przepisów. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. 
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy 
derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia 
w życie kodeksu cywilnego. Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w 
części uchylone przez niniejszą ustawę. 

Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art. 1–125) dotyczącej 
m.in. osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe 
(art. 126–352), prawo zobowiązań (art. 353–921) oraz prawo spadkowe (art. 922–1088).
Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały 
na oddziały. Na podstawie kodeksu cywilnego wydanych zostało 10 rozporządzeń. 
Dotychczas wydano 66 aktów zmieniających polski kodeks cywilny[2]. Pierwsza 
nowelizacja nastąpiła w 1971 r. W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano 
ośmiokrotnie. Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r. w związku z transformacją 
ustrojową w Polsce. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę 
planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich 
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zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono 
do kodeksu cywilnego np. zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów 
gospodarki wolnorynkowej – mówi o niej art. 3531 kodeksu cywilnego). 27 stycznia 2014 
r. Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity kodeksu.

Kodeks Cywilny tytuł XVI Umowa na roboty budowlane Art. 647.  Przez umowę o 
roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie 
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor 
zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i 
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Art. 647.  § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między 
inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które 
wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 
przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są 
nieważne.

Art. 647 [Pojęcie] Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się 
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z 
zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych 
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i 
zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Art. 647[1] [Umowa z podwykonawcą] § 1. W umowie o roboty budowlane, o której 
mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), 
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strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za 
pomocą podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 
przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. § 3. Do 
zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. § 4. Umowy, 
o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. § 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę. § 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa 
w niniejszym artykule, są nieważne.

Art. 648 [Forma] § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy. 
§ 3. (skreślony)

Art. 649 [Zakres robót] W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się 
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Art. 650 (skreślony)

Art. 651 [Informowanie o przeszkodach] Jeżeli dostarczona przez inwestora 
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego 
wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
inwestora.

Art. 652 [Szkody na terenie budowy] Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od 
inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Art. 653 (skreślony)

Art. 654 [Odbiór częściowy] W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor 
obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w 
miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Art. 655 [Ryzyko zniszczenia obiektu] Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub 
uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn 
lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca 
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może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 
inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo 
zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez 
inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Art. 656 [Odesłanie] § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem 
robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również 
do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje 
się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

§ 2. (skreślony)

Art. 657 [Odstąpienie] Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub 
przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne.

Art. 658 [Odpowiednie stosowanie] Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio 
do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

Zasady korzystania z gwarancji ustala gwarant, czyli podmiot, który tej gwarancji 
udziela. Jeśli jednak dokument gwarancyjny nie zawiera odmiennych postanowień, 
zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. Warto zatem wiedzieć, jakie są te 
przepisy. W szczególności warto wiedzieć, do czego zobowiązany jest gwarant i ile ma 
na to czasu.

Zgodnie z art. 577 § 1 k.c., jeśli kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, 
uważa się, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady 
fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w 
ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jeżeli w gwarancji nie wskazano tego terminu, to wynosi on jeden rok licząc od dnia, 
kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji (czyli kupujący, bo to on jest 
uprawniony), powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w 
gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, 
chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym 
rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Zwykle zatem kupujący dostarcza rzecz 
sprzedawcy, producentowi lub wskazanemu przez te osoby serwisowi.

Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim 
terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca 
wskazanego w paragrafie poprzedzającym. Kodeks nie wskazuje konkretnego terminu, 
w jakim naprawa ma być wykonana, bo różne naprawy – różnych rzeczy – różnie 
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trwają. Inaczej naprawia się kombajn (pewnie i miesiąc byłby uzasadniony), inaczej 
fleki w bucie (tu w grę wchodzi co najwyżej kilka dni).

Co istotne dla udzielającego gwarancji, obciąża go niebezpieczeństwo przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez 
uprawnionego. Na powierzone rzeczy gwarant powinien zatem chuchać i dmuchać.

Zgodnie z art. 581 k.c., jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant wymienił 
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
rzeczy naprawionej. W innych wypadkach (czyli gdy naprawy były nieistotne, drobne) 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 
objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez zawarcie umowy o roboty budowlane 
inwestor zobowiązuje się do „odebrania obiektu”. Na tle tego zapisu powstał spór 
odnośnie do tego, czy dokonanie odbioru obiektu jest obowiązkiem inwestora czy też 
inwestor może, po stwierdzeniu w toku odbioru wad wykonanych robót budowlanych, 
odmówić dokonania ich odbioru. Spór ten dodatkowo jest podsycany tym, że prawo 
odmowy odbioru przedmiotu umowy było przewidziane w „Ogólnych warunkach 
umów o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych”. Jednak akt ten już nie 
obowiązuje. W przepisach Kodeksu cywilnego normujących umowę o roboty budowlane 
brak jest odpowiednika art. 643 K.c., który odnosi się do umowy o dzieło i stanowi, że 
„zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje 
mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.” Art. 656 K.c. wskazuje, które przepisy umowy o 
dzieło należy stosować do umowy o roboty budowlane, nie wymienia normy art. 643 
K.c.

Wśród komentarzy problemu dominuje pogląd, iż inwestor powinien mieć prawo do 
odmowy odbioru obiektu, gdy ten nie spełnia założonych warunków. Według tego 
stanowiska, z prawnego punktu widzenia odbiór jest czynnością prawną, przez którą 
inwestor stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, więc 
odbiór byłby czynnością prawną aprobującą, a nie tylko czynnością o charakterze 
faktycznym, polegającą na objęciu bezpośredniego władztwa nad rzeczą albo na 
uzyskaniu możliwości dysponowania nią przez inwestora. Dlatego inwestor, któremu 
wykonawca zgłasza do odbioru obiekt z wadami, ma prawo odmowy jego odbioru. 
Prawo inwestora do odmowy odbioru obiektu z wadami byłoby uzasadnione 
uwarunkowaniem wyłączającym odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w razie dokonania 
przez zamawiającego odbioru obiektu mimo znajomości wady. Według tego poglądu 
inwestorowi przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru w przypadku, gdy 
przedmiot odbioru jest dotknięty wadami, a obowiązek inwestora dokonania odbioru z 
mocy art. 647 K.c. powstaje tylko w przypadku zaaprobowania przez inwestora jakości 
wykonanych i zgłoszonych do odbioru robót. Natomiast inwestor nie ma obowiązku 
dokonywania odbioru obiektu wykonanego przez wykonawcę niezgodnie ze swym 
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zobowiązaniem, a więc niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, a 
jako podstawę prawną takiego stanowiska wskazuje się art. 354 § 1 K.c. stanowiący, że 
dłużnik powinien wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z jego treścią.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że odbiór jest jednym z przedmiotowo istotnych 
elementów umowy o roboty budowlane i dokonanie odbioru stanowi obowiązek inwestora. 
Według Sądu Najwyższego z samego przepisu art. 647 K.c. (tak zresztą, jak i z art. 627 
K.c.) wprost wynika, że inwestor ma obowiązek odebrać wykonany obiekt i zapłacić 
umówione wynagrodzenie. Jak wskazuje Sąd, „jeśli wykonawca zgłosił wykonanie 
robót, to obowiązek dokonania ich odbioru jest niezależny nawet od kwestionowania 
ich jakości. W protokole z odbioru niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. 
co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualnie wykaz wszystkich ujawnionych 
wad wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 
uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady 
ujawnione przy odbiorze. (…) Natomiast gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego 
stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i 
takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który uprawniony 
jest do żądania wynagrodzenia, a roszczenie jego staje się wymagalne z chwilą, w której 
po spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastąpić”. Dodatkowo Sąd 
Najwyższy uznał, że „jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor 
obowiązany jest dokonać ich odbioru (art. 647 K.c.). W dokumencie (protokole) z tej 
czynności, stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania 
rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości 
wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi 
terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia z 
tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze(…)”.Stanowisko 
Sądu Najwyższego, formalnie nie wiąże innych sądów, to w praktyce wyznacza linię 
orzecznictwa wszystkim sądom niższych instancji, szczególnie, gdy tak jak w tym 
przypadku Sąd Najwyższy konsekwentnie potwierdza swoje stanowisko kolejnymi 
orzeczeniami. Dlatego potencjalnym inwestorom należy radzić, aby w umowie o roboty 
budowlane zawarli odpowiednie zapisy przyznające im prawo do dokonania odmowy 
odbioru, gdy jego przedmiot odbiega od przedmiotu umowy. Taki zapis doskonale ułatwi 
postępowanie w przypadku sporu z wykonawcą.

Umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona na piśmie. Jeżeli jednak 
zawarłeś z wykonawcą umowę ustną, nie oznacza to, że nie masz żadnych praw. Musisz 
udowodnić, że rzeczywiście taka umowa została zawarta i że konkretny wykonawca 
faktycznie wykonywał poszczególne roboty budowlane. Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu 
cywilnego umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona na piśmie. Na 
szczęście forma ta nie została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Ustną umowę 
należy zatem uznać za ważną i obowiązującą. Istotne jest, by móc dowieść, że taką 
umowę rzeczywiście zawarto i że konkretny przedsiębiorca (w opisanej sytuacji sąsiad 
czy też działający w jego imieniu pracownicy) rzeczywiście wykonywał odpowiednie 
roboty. Dowodem mogą być dowolne dokumenty – w tym faktury, pisemne wykazy 
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poszczególnych robót, zdjęcia dokumentujące ich wykonywanie czy nawet tak zwane 
świstki, na których wykonawca przeprowadzał z inwestorem jakiekolwiek ustalenia. 
Można też – jako konsument w sporze z przedsiębiorcą – w razie potrzeby posłużyć 
się zeznaniami świadków. Najtrudniej jest ustalić treść umowy   o roboty budowlane. 
Stanowiska stron co do zakresu robót, mogą być  rozbieżne. Ważne jest, czy roboty 
były prowadzone na podstawie projektu budowlanego,wymagają tego zresztą przepisy 
Prawa budowlanego. Jeśli tak, to pomocne są przepisy Kodeksu cywilnego. Z art. 649 
k.c. wynika, że w razie wątpliwości stwierdza się, że wykonawca podjął się wszystkich 
robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy,również ustnej.

Po ustaleniu okoliczności zawarcia umowy oraz jej zakresu należy zbadać jakość 
wykonanych robót. Za wadliwe można uznać te, których efektem jest zmniejszenie 
wartości lub użyteczności wykonanych robót ze względu na cel w umowie oznaczony. 
Celem tym jest  wykonanie obiektu budowlanego  zgodnie z projektem budowlanym i 
ze sztuką budowlaną. Jeśli cel nie został zrealizowany,  na podstawie art. 637 § 1 k.c. 
w związku z art. 656 § 1 k.c.inwestor ma prawo  domagać się usunięcia wad dzieła, 
wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego 
upływie naprawy nie zostaną odebrane i przyjęte. Gdy wykonawca nie spełni  żądania 
w terminie, można  zażądać obniżenia wynagrodzenia. Gdy przez swe działanie lub 
zaniechanie wykonawca odpowiada za powstanie wymiernych finansowo szkód, można 
domagać się od niego odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.).Orzecznictwo 
sądowe jest rozbieżne co do terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o roboty 
budowlane. Generalnie należy uznać,  że obowiązuje dwuletni termin przedawnienia 
roszczeń, właściwy dla umowy o dzieło, natomiast zgodnie  z art. 118 k.c. ogólny 
termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej lat trzy.

Gwarancja jakości została uregulowana przez ustawodawcę w przepisach art. 577-581 
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego: „W wypadku gdy kupujący 
otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, 
poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany 
do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie 
zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została 
kupującemu wydana.”Podstawową funkcją gwarancji jakości jest ochrona kupującego 
– to jest uprawnionego z gwarancji – przed konsekwencjami nieprawidłowego działania 
przedmiotu objętego gwarancją. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji co do jakości 
sprzedanego przedmiotu wynika już z samego faktu jej udzielenia kupującemu. Kiedy 
klient przyjmuje warunki gwarancji, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy 
o udzielenie gwarancji jakości. Należy ją traktować odrębnie w stosunku do umowy 
sprzedaży, jednak faktem jest, że jest z nią ściśle powiązana.Udzielenie gwarancji 
jakości następuje przez wręczenie kupującemu, wraz z rzeczą (art. 546 § 1 K.c.), 
dokumentu gwarancyjnego. Dokument taki powinien mieć formę pisemną. Zawarcie 
umowy gwarancyjnej następuje w drodze przyjęcia przez kupującego dokumentu 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



91

gwarancyjnego, od momentu przyjęcia warunków, jakie proponuje gwarant we 
wspomnianym dokumencie. Niewystawienie dokumentu gwarancyjnego lub jego 
niewręczenie kupującemu nie powoduje nieważności gwarancji. Dokument ułatwia 
jednak kupującemu realizowanie wynikających z niego uprawnień. Brak dokumentu 
oznacza bowiem trudności przy dowodzeniu, jaka była treść umowy gwarancyjnej. 
Gwarant może wykonywać świadczenia gwarancyjne bądź własnymi siłami, bądź przez 
osobę trzecią  w ramach umowy z art. 393 K.c. zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 
z dnia 29 marca 1979 r., III CZP 9/79, OSNCP 1979, nr 7-8, poz. 146; orzeczenie SN 
z dnia 17 czerwca 1985 r., I CR 149/85, OSNCP 1986, nr 3, poz. 38).Usunięcie wad 
rzeczy może zostać zrealizowane przez czynności naprawcze albo przez zastąpienie 
wadliwych elementów lub podzespołów nowymi, niewadliwymi. Wyboru między tymi 
sposobami usuwania wad dokonuje gwarant. Konieczną przesłanką odpowiedzialności 
gwarancyjnej jest ujawnienie się wady przed upływem okresu gwarancyjnego. Jego 
długość jest podawana w dokumencie gwarancyjnym. Z praktyki wiadomo, że bywa 
ona określana albo kalendarzowo (np. trzy lata), albo przez wskazanie zakresu pracy 
przedmiotu. W razie braku oznaczenia tego okresu w dokumencie gwarancyjnym 
zastosowanie ma przepis art. 577 K.c., który wskazuje w takiej sytuacji na roczny 
termin gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z dniem wydania rzeczy 
kupującemu przez sprzedawcę, często kończy się jednak później niż wynikałoby to ze 
zwykłego obliczenia, a to w związku z faktem wykonywania świadczeń gwarancyjnych. 
Termin gwarancji biegnie bowiem na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej (art. 581 K.c.). Istnieje również możliwość 
dochodzenia przez uprawnionego roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu 
określonego w dokumencie gwarancyjnym, o ile jest on w stanie udowodnić, iż wady 
powstały lub zostały ujawnione w okresie objętym gwarancją. Każdoczesny posiadacz 
przedmiotu objętego gwarancją  i aktualnego dokumentu gwarancyjnego będzie 
uważany za uprawnionego, czyli będzie mógł realizować uprawnienia z gwarancji. 
Dzięki takiej regulacji, rzeczy objęte gwarancją mogą być przedmiotem obrotu. Umowa 
gwarancyjna jest umową akcesoryjną w stosunku do pierwotnej umowy sprzedaży. 
Oznacza to, że jeżeli ta pierwotna umowa zostanie rozwiązana, jedna ze stron odstąpi 
od umowy, to umowa gwarancyjna wygaśnie, gdyż jest umową powiązaną z pierwotną 
umową sprzedaży. Kupujący może odmówić przyjęcia gwarancji, jeśli sprzedający zgodzi 
się na zawarcie umowy sprzedaży bez umowy gwarancyjnej, będzie to równoznaczne ze 
zgodą na rozszerzenie jego własnej odpowiedzialności, bowiem jego odpowiedzialność 
z rękojmi będzie większa niż wynikałoby to z gwarancji. Zgodnie z przepisem art. 579 
K.c.: „kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji”. Dzięki wprowadzeniu w 1996 r. 
do Kodeksu cywilnego tego przepisu wiemy, iż gwarancja nie jest szczególnym rodzajem 
rękojmi lub jej modyfikacją, ale zupełnie odrębną formą zabezpieczenia interesów 
kupującego. Bowiem to kupujący wybiera reżim prawny właściwy dla instytucji, jaką 
chce w danej sytuacji wykorzystać. Każda nowa wada przedmiotu umowy sprzedaży 
pozwala na dokonanie przez kupującego nowego wyboru między dwoma instytucjami: 
gwarancją jakości (o ile została zawarta umowa gwarancyjna) a rękojmią za wady 
rzeczy.[11],[12].
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5.4.odbiór robót budowlanych zgodnie z kodekSeM cywilnyM.

 Sprawy odbioru robót budowlanych jest w ramach przepisów umowy o roboty 
budowlane uregulowana zgodnie z brzmieniem art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny, w ramach umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się 
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z 
zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych 
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i 
zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przepis art. 654 k.c. dodaje, że w braku odmiennego 
postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować 
wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części 
wynagrodzenia. W praktyce realizacji umowy o roboty budowlane, na etapie odbioru 
robót pojawiają się częstokroć spory, gdyż strony umowy różnie rozumieją sam moment 
odbioru robót oraz ewentualne możliwości odmowy dokonania tego odbioru. Fakt 
odbioru robót pociąga za sobą szereg skutków prawnych.

Z przepisów art. 647 i art. 654 k.c. wynika, że odbiór obiektu jest obowiązkiem inwestora. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 1999 r. (sygn. akt II CKN 241/98) stwierdza, 
że odbiór obiektu i zapłata umówionego wynagrodzenia to obowiązek inwestora 
skorelowany z obowiązkiem wykonawcy oddania obiektu. Wyrok z dnia 5 marca 1997 
r. (sygn. akt II CKN 28/97) gdzie Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że jeżeli wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. 
W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i 
podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych co 
do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad 
wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze 
innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za 
wady ujawnione przy odbiorze. O obowiązku inwestora odbioru robót, w sytuacji gdy 
wykonawca zgłosił ich zakończenie, jest mowa również w wyroku Sądu Najwyższego z 
dnia 8 stycznia 2004 r. (sygn. akt I CK 24/03).

 Dokonanie odbioru robót i spisanie stosownego protokołu odbioru nie oznacza,   że 
wykonawca w należyty sposób wywiązał się z umowy o roboty. Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 24 lipca 2009 r. (sygn. akt II CSK 61/09),podaje,że  sporządzenie i podpisanie 
protokołu odbioru robót budowlanych uzasadnia co prawda domniemanie, że zostały 
one wykonane zgodnie z umową, ale jest to domniemanie, które można obalić przez 
wykazanie, że umowa została wykonana nienależycie. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd 
Najwyższy położył duży nacisk na kwestię jakości oraz przydatności przedstawionych 
do odbioru robót. W stanie faktycznym, na kanwie którego zapadło powyższe 
rozstrzygnięcie, na skutek zaniedbań obu stron doszło do tego, że wykonany obiekt nie 
spełniał elementarnych oczekiwań. Zdaniem Sądu Najwyższego, w takich sytuacjach 
na pierwszy plan wysuwa się problem, jak w ogóle doszło do realizacji inwestycji w 
sposób naruszający już nie tylko wymogi wiedzy technicznej, ale i zasady zdrowego 
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rozsądku, co przesądziło o niepowodzeniu całej inwestycji. Co istotne, do takiego stanu 
rzeczy przyczyniły się obie strony – wykonawca nienależycie wykonywał roboty, zaś 
inwestor nie sprawował żadnego nadzoru na wykonawstwem. Przy takich ustaleniach, 
wykazujących rażąco niewłaściwe podejście obu stron do realizowanej inwestycji, nie 
powinno się zdaniem Sądu Najwyższego przywiązywać nadmiernej wagi do kwestii 
protokołu odbioru robót, w którym nie wymieniono żadnej z istotnych wad wykonanych 
robót. Sąd Najwyższy podkreślił, że nie można traktować obowiązku inwestora odbioru 
zgłoszonego przez wykonawcę obiektu w sposób mechaniczny, czyli przyjmować, że taki 
obowiązek istnieje niezależnie od rodzaju i wagi stwierdzonych wad. Sąd Najwyższy 
podkreślił, że rozpoznawana sprawa jest najlepszym przykładem tego, że takiego 
rygorystycznego pojmowania obowiązku odbioru robót nie sposób jest zaaprobować. 
W rezultacie Sąd Najwyższy przyjmuje, że inwestor może odmówić dokonania odbioru 
robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne. Podobnie Sąd Najwyższy wypowiedział się  
wcześniej w wyroku z dnia 1 grudnia 2006 r. (sygn. akt I CSK 276/06), gdzie stwierdził, 
że nie powinno się absolutyzować roli protokołu odbioru zadania inwestycyjnego. W 
sprawie tamtej, w której nie było aż tak rażących sytuacji dotyczących zachowania się 
stron procesu inwestycyjnego, Sąd Najwyższy przyjął, że sporządzenie i podpisanie 
protokołu odbioru robót budowlanych uzasadnia domniemanie, że zostały one wykonane 
zgodnie z umową, ale jest to domniemanie, które można obalić przez wykazanie, że 
umowa została wykonana nienależycie.

Powyższe zapatrywania Sąd Najwyższy podziela w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. 
(sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, 
iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych 
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany 
do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia 
świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co 
do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z 
terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia 
przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy 
odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona 
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany 
jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady 
będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Uzasadniając 
powyższy pogląd Sąd Najwyższy zwraca uwagę na potrzebę rozróżnienia niewykonania 
zobowiązania od nienależytego wykonania zobowiązania, sytuacji, kiedy zachowanie 
dłużnika jedynie częściowo pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Jak podkreśla 
Sąd Najwyższy, utożsamienie sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z 
sytuacją, gdy są one dotknięte wadami, czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. 
z art. 656 k.c. Ponadto, naruszałoby to równowagę między inwestorem a wykonawcą, 
uzależniając odbiór, a tym samym płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia, od 
wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak 
i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy 
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warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest 
trudne do realizacji. 

W świetle art. 654 k.c. inwestor jest obowiązany  przyjmować na żądanie wykonawcy 
wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części 
wynagrodzenia. W wyroku z dnia 14 marca 2002 r. (sygn. akt IV CKN 82/00) Sąd 
Najwyższy stwierdził, że świadczenie rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest zawsze 
niepodzielne, a za takie świadczenie uznać należy świadczenie wykonawcy umowy o 
roboty budowlane obejmujące wybudowanie oczyszczalni. Podobnie wypowiedział 
się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 czerwca 2002 r. (sygn. akt I CK 1/02) na temat 
świadczenia wykonawcy polegającego na wybudowaniu gazociągu. Odmienne 
stanowisko zajął jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r. (sygn. akt 
IV CK 172/03), w motywach którego wskazał, że świadczenie wykonawcy w umowie o 
roboty budowlane jest podzielne, bowiem z reguły można je spełnić bez istotnej zmiany 
przedmiotu świadczenia. Z kolei w wyroku z dnia 16 listopada 2005 r. (sygn. akt V 
CK 350/05) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przesądzenie podzielnego lub niepodzielnego 
charakteru świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane zależy przede 
wszystkim od postaci przedmiotu wspomnianego świadczenia (niektóre roboty mogą 
mieć bowiem charakter podzielny), a w każdym razie – od woli stron wyrażonej w 
umowie. Ostatecznie zwyciężył pogląd (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 
2009 r., sygn. akt III CSK 341/08), zgodnie z którym co do zasady przedmiot świadczenia 
w umowie o roboty budowlane jest niepodzielny (stanowi po zakończeniu inwestycji 
z reguły rzecz oznaczoną co do tożsamości), jednak samo świadczenie może być 
podzielne. Oznacza to, że świadczenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane może 
być spełnione częściami, bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości (art. 379 § 2 k.c.).

Konsekwencją poglądu o podzielności świadczenia wykonawcy jest stanowisko 
judykatury wskazujące na możliwość wykonywania i oddawania robót budowlanych 
częściami. W wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CSK 366/06) Sąd 
Najwyższy wskazał, że odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia oznacza 
potwierdzenie przez inwestora faktu wykonania pewnej części robót w celu zapłaty 
części wynagrodzenia. Już wcześniej w orzecznictwie wyrażono pogląd (zob. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2002 r., sygn. akt I CK 1/02), że określony w art. 
654 k.c. sposób częściowego rozliczenia robót budowlanych jest jednym z możliwych do 
przyjęcia sposobów rozliczenia robót etapami. Taki sposób rozliczenia nie pozbawia 
strony możliwości całościowego i definitywnego rozliczenia robót po oddaniu całości 
obiektu przez wykonawcę i przyjęcia go przez inwestora. Odbiór częściowy i zapłata 
części wynagrodzenia za roboty budowlane nie rozlicza też stron umowy tej części 
robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości 
całościowego rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu przez wykonawcę i przyjęciu 
przez inwestora. Zdaniem Sądu Najwyższego, przyjęcie w umowie określonego w art. 
654 k.c. sposobu częściowego rozliczenia robót nie powoduje zmiany zobowiązań stron 
tej umowy, przedmiotem zobowiązania wykonawcy jest bowiem nadal oddanie całości 
obiektu, a nie jego poszczególnych części. Natomiast przedmiotem zobowiązania 
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inwestora jest odebranie całego obiektu, jego całościowe rozliczenie i zapłata całego 
umówionego wynagrodzenia. Końcowe (po wykonaniu częściowym i etapowym) 
rozliczenie robót budowlanych może obejmować już odebrane i rozliczone prace, a 
inwestor oraz wykonawca mogą przy tym rozliczeniu korygować swoje stanowisko co 
do już dokonanych rozliczeń częściowych (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 
stycznia 2007 r., sygn. akt III CSK 275/06). Zatem jeśli strony umówiły się o wykonanie 
określonego obiektu budowlanego, to do chwili odbioru całego obiektu nie można 
uznać, że wykonawca spełnił swoje świadczenie wobec inwestora, natomiast to nie 
wyklucza częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron w tym zakresie. 
Należy wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r. (sygn. akt II 
CSK 84/12). Sąd Najwyższy odnosi się tam do przyjmowanej w praktyce konstrukcji 
warunkowego wstępnego odbioru. Decydując się na takie rozwiązanie umowne strony 
postanawiają, że podstawę wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół 
odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe i bezusterkowe wykonanie wszystkich 
robót. Odbiór końcowy następuje zaś później, w razie bezusterkowego wykonania robót, 
a gdy wady i usterki wystąpią – dopiero po ich usunięciu. Dopiero tak określony odbiór 
końcowy jest przez strony traktowany jako odbiór w znaczeniu prawnym, powodującym 
powstanie obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. 

Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie podaje, że umownemu obowiązkowi wykonawcy 
oddania obiektu odpowiada obowiązek inwestora odebrania tego obiektu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. Czy wykonawca wykonał związane z obiektem roboty 
budowlane w sposób zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej, bywa 
przedmiotem sporu. Zarzut niezgodności wykonanych robót z projektem lub zasadami 
wiedzy technicznej pojawia się często jako argument mający uzasadniać odmowę odbioru 
robót. Zgodnie z art. 647 k.c. inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego 
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r. (sygn. akt V CSK 99/07). Sąd Najwyższy 
przypomina, że ochrona inwestora na podstawie przepisów o rękojmi za wady (art. 637 
§ 1 i 2 k.c. oraz art. 638 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.) realizuje się dopiero po dokonaniu 
odbioru. Sąd Najwyższy podaje, że umowa typowa o roboty budowlane  określa warunki 
przedmiotowo istotne i umowa spełniająca je podlega przede wszystkim przepisom tego 
działu, a należy do nich wykonanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej, dopuszczającymi pewien margines odstępstw. Projekt i zasady wiedzy 
technicznej stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, 
uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika, dlatego stanowią kryterium 
dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego.
Budynek wzniesiony zgodnie z  wymaganiami, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, 
nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek 
wady w chwili oddania budynku do użytku naruszałoby równowagę między 
inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do 
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. 
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Wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do art. 637 i art. 638 k.c., jednakże to 
uprawnienie inwestora nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za 
budynek wzniesiony zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W rezultacie 
powyższych rozważań Sąd Najwyższy formułuje tezę, iż strony umowy o roboty 
budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 
jakichkolwiek usterek (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., 
sygn. akt II CSK 84/12).[11],[12].

5.5.warunki techniczne, norMy wyMagania,inStrukcje.

 Podstawą sztuki budowlanej oprócz uniwersalnych zasad wiedzy technicznej 
są oczywiście prawo, akty wykonawcze, rozporządzenia, normy, wytyczne, 
instrukcje. Jednym  z najistotniejszych aktów wykonawczych Prawa budowlanego jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690).Przepisy techniczno-budowlane to  zbiór przepisów i norm określających 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki techniczne użytkowania tych obiektów oraz inne warunki techniczne 
związane z wymaganiami prawnymi technicznymi odbiorowymi wszelkich obiektów 
budowlanych i inżynieryjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych spełniają cztery 
podstawowe zadania:

 -określają docelowe wymagania inwestora wobec wykonawcy odnośnie wykonywanych 
prac budowlanych oraz podają w jaki sposób można sprawdzić poprawność ich 
wykonania przy odbiorze,

-ustalają sposoby wykonania prac tak, aby inwestor miał pewność, że wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania swej pracy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i zasadami sztuki budowlanej,

 -zobowiązują wykonawcę do kontrolowania swej pracy na poszczególnych jej etapach, 
co gwarantuje uzyskanie pożądanej jakości obiektu budowlanego,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) zawierają 
szczegółowy opis przedmiotu, cel i specyficzne wymagania dla danej kategorii 
robót,terminy i ich definicje w przypadku wprowadzenia pojęć nie występujących w 
powszechnie stosowanej terminologii technicznej lub gdy użyty termin jest stosowany 
dla potrzeb danego zakresu robót budowlanych, wyspecyfikowane ustalenia, które 
powinny być podane w projekcie dla danej kategorii robót oraz wymagany zakres 
dokumentacji powykonawczej 
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Jednym z niezbędnych składników ładu technicznego w budownictwie są Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB).Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych  należy  traktować jako podstawowy dokument 
związany z zasadami wiedzy technicznej wymaganymi przy odbiorze robót budowlanych 
wraz ze specyfikacjami technicznymi stanowiącymi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy określaniu przedmiotu zamówienia na wykonanie roboty budowlanej. Czołowe 
kraje europejskie dysponują od lat pieczołowicie aktualizowanym i doskonalonym 
zbiorem tego rodzaju dokumentów (Niemcy VOB-DIN, Francja DTU-NF, W. Brytania 
Code of Practice). Przyjmowane są one jako klauzule techniczne w umowach cywilno-
prawnych o wykonanie robót budowlanych – obligatoryjnie w przypadku zamówień 
publicznych, i – za zgodą stron w przypadku zamówień w sektorze prywatnym. 
Sytuacja w Polsce w tym zakresie jest wysoce niezadowalająca. Istniejące i ciągle 
jeszcze stosowane WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, wydane w latach 1989-
1990 (w 5-ciu tomach) przez Wydawnictwo „ARKADY” pod auspicjami ówczesnego 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nie przystają już od dawna do 
aktualnych potrzeb rynkowych i są technicznie zdezaktualizowane. Brak WTWiORB 
odpowiadających aktualnemu poziomowi techniki (technologie, wyroby, narzędzia) 
oraz organizacji i funkcjonowania rynku jest odczuwalny szczególnie dotkliwie przez 
projektantów opracowujących specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
konieczne dla prawidłowej realizacji obiektu (robót) oraz dla zaplanowania (wykonania 
kosztorysu) i rozliczenia kosztów jego realizacji (kosztów robót).Nie mogąc odnieść się 
do zdezaktualizowanych lub nieistniejących WTWiORB projektanci muszą je tworzyć, 
w ramach specyfikacji technicznych, każdorazowo dla poszczególnych obiektów (robót) 
stanowiących przedmiot umowy. Stan ten należy uznać za całkowicie nieprawidłowy.

5.6.norMy budowlane.

 Kolejnym elementem ustalającym zasady projektowania,realizacji i użytkowania 
obiektów budowlanych  są Polskie Normy oznaczana symbolem PN,stanowiące 
dokumenty, normy o zasięgu krajowym, przyjęte w drodze konsensu i zatwierdzone 
przez krajową jednostkę normalizacyjną Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy 
PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Do 
31 grudnia 1993 roku stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. 
Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 roku 
stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grudnia 2002 istniała możliwość, przez 
właściwych ministrów i w pewnych przypadkach nakładania obowiązku stosowania 
PN. Od 1 stycznia 2003 stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne, z wyjątkiem 
działań wykonywanych ze środków publicznych, podlegających ustawie "Prawo 
zamówień publicznych", która nakłada obowiązek ich uwzględnienia oraz innych ustaw 
i rozporządzeń ministrów. Polskie Normy są opracowywane przez Komitety Techniczne  
złożone z ekspertów delegowanych przez instytucje zainteresowane normalizacją. PKN 
nie jest odpowiedzialny za treść norm i nie jest urzędem tworzącym przepisy techniczne, 
nadzoruje jedynie zgodność procesów opracowywania norm z przepisami wewnętrznymi 
PKN. Zatwierdzenie projektu przez PKN jest formalnym stwierdzeniem tej zgodności i 
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nadaniem projektowi statusu normy krajowej. Sposób ustanawiania Polskiej Normy i 
jej usytuowanie w polskim systemie prawnym normuje Ustawa o normalizacji z dnia 12 
września 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Od chwili ratyfikacji Traktatu ateńskiego 1 maja 2004 r., na mocy którego Polska stała 
się członkiem Unii Europejskiej Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede 
wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich, tworzonych przez Europejski 
Komitet Normalizacyjny. Harmonizacja polskiego systemu norm technicznych była w 
procesie akcesyjnym jednym z warunków do spełnienia. W każdym kraju członkowskim 
UE i EFTA teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie same. 
Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, niemiecka 
DIN-EN itd. Obywatel np. Estonii posługujący się swoją normą krajową ma pewność, 
że wypełniając jej postanowienia spełnia jednocześnie postanowienia norm pozostałych 
krajów UE i EFTA. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów 
na rynku europejskim. Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie 
Normy Zharmonizowane. Europejskie normy zharmonizowane wspomagają legislację 
w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne. Od 
chwili włączenia się w struktury Europejskich Organizacji Normalizacyjnych 1 stycznia 
2004, a więc na 5 miesięcy przed akcesją Polski do UE, PKN uczestniczy w procesach 
tworzenia Norm Europejskich na równych prawach z innymi członkami UE i EFTA. 
Niezależnie od współpracy z Europejskimi Organizacjami Normalizacyjnymi PKN 
współpracuje z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi. W obszarach 
nie objętych normalizacją europejską PKN wprowadza normy identyczne z normami 
międzynarodowymi. Te normy mają odpowiednio oznaczenie PN-ISO i PN-IEC.[12].
Zasady wiedzy technicznej i budowlanej jakim należy posługiwać się w świetle polskich 
przepisów dotyczących budownictwa, projektowanie konstrukcji budowlanych może 
być prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów czyli Norm Europejskich  
dotyczących  projektowania konstrukcji  oraz Polskich Norm własnych. Polskie Normy 
własne, krajowe, mające od 1 kwietna 2010 roku status norm wycofanych zastąpione 
pakietem Eurokodów jako listę wzajemnych powiązań przy zastępowaniu podano w 
załączniku A, są również podane  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461) - 
Załącznik nr 1.Zestaw tych norm to kanony i zasady wiedzy techniczno-budowlanych 
opartych ma przesłankach naukowych są elementami sztuki budowlanej. Projektowanie 
każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991".
Eurokody są zbiorem Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania konstrukcji 
budynków oraz obiektów budowlanych. Podzielone zostały na 10 dużych działów 
składających się z kolejnych pozycji normowych objaśniających w sposób szczegółowy 
zagadnienia konkretnego działu. W poniższym zestawieniu zostały wyszczególnione 
działy oraz powiązane z nimi normy, a informacje aktualizowane są na podstawie 
oficjalnej strony PKN.
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Podstawowy podział Eurokodów na następujące kategorie:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. 

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 
sejsmicznym. 

PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

PN-EN 1990 jest podstawową normą wymiarowania konstrukcji według eurokodów. 
Przystępując do obciążania konstrukcji, szukając wyjaśnień definicji z pozostałych 
części norm, swoje kroki powinniśmy kierować w pierwszej kolejności do załącznika 
krajowego danej normy, bądź stron jej wstępu, a następnie do eurokodu Podstaw 
projektowania konstrukcji. W podstawach projektowania konstrukcji znajdziemy na 
pierwszych stronach normy informacje na temat genezy programu Eurokodów, statusu 
oraz zakresu ich stosowania, a także informacje odnośnie wyglądu, specyfikacji norm 
krajowych, które będą reprezentowały w pewien sposób eurokod, stanowiąc podstawę 
projektowania konstrukcji w danym kraju.

Eurokod 0 stanowi zbiór zasad projektowania obiektów budowlanych, których 
przestrzeganie ma zapewnić użytkowalność, trwałość, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji. (kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
zjawisk sejsmologicznych i wpływów pozostałych żywiołów, eurokod porusza w 
osobnych normach. 

Aby spełnić wymagania stawiane powyżej, należy przy projektowaniu wykorzystywać 
dostępne eurokody.Jeżeli projektujemy hale stalową, powinniśmy spełniać ogólne 
założenia przedstawione w PN-EN 1990, zbierać obciążenia zgodnie z normami PN-
EN 1991, uwzględnić wskazówki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, 
a docelową konstrukcję wymiarować zgodnie z PN-EN 1993 Konstrukcje Stalowe, w 
tej skróconej wersji pominięte zostały obciążenia sejsmiczne, których nie przewiduje 
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się projektować dla konstrukcji posadowionych w Polsce, norma ta nie zostanie 
przetłumaczona na język polski. 
Poszczególne metody przedstawione w normach zakładają proces projektowania w 
oparciu o stany graniczne, uwzględniające częściowe współczynniki bezpieczeństwa. 
Należy również brać pod uwagę wartości poszczególnych współczynników 
bezpieczeństwa oraz proponowanych schematów rozwiązań, modelowania konstrukcji. 
Jak już zostało to wspomniane, na etapie projektowania konstrukcji należy w pierwszej 
kolejności zaznajomić się dokładnie z treścią normy zasadniczej, według której będziemy 
wymiarowali projektowany obiekt, a następnie w przypadku braku konkretnych 
informacji przeanalizować treści zawarte w PN-EN 1990. Adnotacja zawarta w normie 
EC0, pozwala na jej stosowania jako normy wiodącej w przypadku gdy, w pozostałych 
normach eurokodu nie uwzględniono :

1.Informacji związanych z oceną oddziaływania konstrukcji oraz stosowanych 
kombinacji.

2.Ocenienia stopnia parametrów niezawodności.

3.Zachowania konstrukcji oraz sposobu modelowania materiału.

Należy również zwrócić uwagę oraz śledzić na bieżąco informacje na oficjalnej 
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie załączników, poprawek i 
zmian dotyczących danej normy. Dla opisywanej w tym miejscu PN-EN 1990 Eurokod 
Podstawy projektowania konstrukcji od daty jej publikacji pojawiły się następujące 
uaktualnienia: 

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Eurokod 1 składa się z 7 (siedmiu) norm, a są to: 

I. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

II. PN-EN 1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 
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III. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. 

IV. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

V. PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 

VI. PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 
1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

VII. PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych.
Eurokod 2 składa się z 4 (czterech) norm, a są to: 

I.PN-EN1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 

II.PN-EN1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: 
Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

III.PN-EN1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty 
betonowe: Projektowanie i szczegółowe zasady 

IV.PN-EN1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych - Część 3: 
Silosy i zbiorniki

PN-EN 1993 Eurokod 3 : Konstrukcje Stalowe.

Eurokod 3 konstrukcje stalowe, jest jedną z największych części eurokodów. Składa się 
ona z 19 norm, których łączna ilość stron wynosi około 1400-1500. Autorzy tej części w 
sposób wyraźny pokazują jak trudne jest podejście i interpretacja konstrukcji stalowych. 
W dotychczas stosowanych normach (PN-B), wymiarowanie konstrukcji stalowych 
opisane było w jednej normie gdzie znajdowały się reguły ogólne projektowania oraz 
metody wymiarowania połączeń stalowych. W części trzeciej eurokodu autorzy dokonali 
podziału na dwie osobne normy poświęcone tym zagadnieniom. Obszerność eurokodu 
stalowego oraz zwrócenie w jego zawartości uwagi na podejście do wymiarowania 
konstrukcji stalowych powoduje, że na rynku zagranicznym (jak również polskim) 
większość opracowań, publikacji powstaje związanych właśnie z tą częścią eurokodu. 
Powód jak już zostało wspomniane związany jest z pokazaniem nowego podejścia do 
wymiarowania, zwrócenia uwagi na zjawiska, które do tej pory nie przykuwały uwagi 
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projektanta (chociażby podejście do zjawiska zwichrzenia, które w PN-B traktowane 
było dość powierzchownie, Eurokod 3 zwraca uwagę na powstawanie tego zjawiska i 
wskazuje procedury obliczeniowe sprawdzające jego oddziaływanie. Bardzo obszernie 
zostało to opisane w załączniku BB do normy PN-EN 1993-1-1). 

I.PN-EN1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków.

II.PN-EN1993-1-2:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

III.PN-EN1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno

IV.PN-EN1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: 
Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

V.PN-EN1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: 
Blachownice

VI.PN-EN1993-1-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: 
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

VII.PN-EN1993-1-7:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach 
poprzecznych

VIII.PN-EN1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 
Projektowanie węzłów

IX.PN-EN1993-1-9:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: 
Zmęczenie

X.PN-EN1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: 
Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

XI.PN-EN1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: 
Konstrukcje cięgnowe

XII.PN-EN1993-1-12:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 
1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z 
S700 włącznie
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XIII.PN-EN1993-3-1:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: 
Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty

XIV.PN-EN1993-3-2:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: 
Wieże, maszty i kominy - Kominy

XV.PN-EN1993-4-1:2009  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: 
Silosy

XVI.PN-EN1993-4-2:2009Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: 
Zbiorniki

XVII.PN-EN1993-4-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-Część4-
3:Rurociągi

XVIII.PN-EN1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-Część 
5:Palowanie i grodze

XIX.PN-EN 1993-6:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: 
Konstrukcje wsporcze suwnic

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (konstrukcji 
zespolonych).

Eurokod 4 składa się z 3 (trzech) norm, a są to: 

I.PN-EN1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

II.PN-EN1994-1-2Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych - Część 
1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

III.PN-EN1994-2:2010 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych - Część 2:Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Eurokod 5 składa się z 3 (trzech) norm, a są to: 
I.PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: 
Zasady ogólne i zasady dla budynków. 

II.PN-EN 1995-1-2:2008Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 
1-2:Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 
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III.PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: 
Mosty.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Eurokod 6 składa się z 4 (czterech) norm, a są to: 

I.PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

II.PN-EN 1996-1-2:2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

III.PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

IV.PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Eurokod 7 składa się z 2 (dwóch) norm, a są to: 

I.PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część1:Zasadyogólne 

II.PN-EN1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoża 
gruntowego.

PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie z uwagi na zagrożenia sejsmiczne.
Eurokod 8 składa się z 6 (sześciu) norm. Należy w tym miejsce podkreślić, że Eurokod 
8 nie zostanie przetłumaczony na język polski z uwagi na położenie kraju na terenach 
nienarażonych na oddziaływania sejsmiczne. 

I.PN-EN1998-1:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 

sejsmicznym - Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków. 
II.PN-EN1998-2:2006 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 

sejsmicznym - Część 2: Mosty. 

III.PN-EN1998-3:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 
oddziaływaniom sejsmicznym - Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków. 
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IV.PN-EN1998-4:2006 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 
oddziaływaniom sejsmicznym - Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi. 

V.PN-EN1998-5:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 
sejsmicznym - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia 
geotechniczne. 

VI.PN-EN1998-6:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 
oddziaływaniom sejsmicznym - Część 6: Wieże, maszty i kominy.

PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Eurokod 9 składa się z 5 (pięciu) norm, a są to: 

I.PN-EN1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 
1-1: Reguły ogólne. 

II.PN-EN1999-1-2:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 
1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

III.PN-EN1999-1-3:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 
1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie. 

IV.PN-EN1999-1-4:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 
1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno. 

V.PN-EN1999-1-5:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 
1-5: Konstrukcje powłokowe.

5.7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych(Stwiorb).

 Pojęcie „specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” 
zdefiniowane zostało w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 roku, jako:„opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót”. Z podanej powyżej definicji wynika, 
że specyfikacja zawiera w sobie w istotnej części, warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje winny być opracowane na podstawie  
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i należy  traktować 
jako podstawowy dokument odniesienia przy wykonywaniu robót budowlanych..
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Dokumentami precyzującymi  zakres, sposób, technologię, normy jakościowe, warunki 
odbioru robót budowlanych są specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Są to opracowania zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny 
być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji 
projektowej opracowane na podstawie zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.Konieczność sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych wynika z tekstu Ustawy o zamówieniach publicznych według 
obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773). W 
ustawie tej wprowadzono przepis stwierdzający, że w odniesieniu do robót budowlanych 
przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. Pojęcie specyfikacja techniczna zostało zdefiniowane w 
Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz, 239).Specyfikacja techniczna wymagana przy 
zamówieniach publicznych w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy 
o roboty budowlane, z reguły opracowywaną przez inwestora. Szczegółowy zakres i 
forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określony 
został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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6.Zakres wiedzy w budownictwie.

 Budownictwo jest dyscyplina niezwykle obszerna i wymaga określenia, podania 
jego zawartości. Sztuka budowlana dotyczy tych obszarów,czasem drobnych,a czasem 
niezwykle istotnych. Sztuka i budownictwo wymagają rozszerzonego wyjaśnienia czego 
te odrębne pojęcia dotyczą. 

6.1.inżynieria i budownictwo.

 Inżynieria to  działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji 
i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, 
z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga 
rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria 
zajmuje się też rozwojem technologii. W ściślejszym (systemowym) sensie, inżynieria 
to używanie właściwości materii, energii oraz obiektów abstrakcyjnych dla tworzenia 
konstrukcji, maszyn i produktów, przeznaczonych do wykonywania określonych 
funkcji lub rozwiązania określonego problemu. Inżynier wykorzystuje wyobraźnię i 
doświadczenie, umiejętność oceny i rozumowanie, stosując świadomie własną wiedzę 
do projektowania, tworzenia, eksploatacji i usprawnienia użytecznych maszyn oraz 
procesów np. Procesów inwestycyjnych i budowlanych.
Budownictwo jako  dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem 
obiektów budowlanych, podlega dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa, nauki 
niezwykle obszernej i  interdyscyplinarnej. Inżynieria lądowa i budownictwo  wymagają 
rygorystycznego  stosowania wielu zasad prawnych,naukowych, technicznych, 
praktycznych w celu zapewnienia właściwego wykonania wszelkich elementów 
tworzących budynek, budowlę czy też obiekt inżynieryjny.Elementem ogólnie pojętej 
sztuki budowlanej jest sztuka inżynierska.

Słowa "inżynieria" i "inżynier" pochodzą od francuskich słów ingénieur oraz ingénierie. 
Określenia te pochodzą z kolei od starofrancuskiego terminu engigneor, które oznaczało 
konstruktora machin wojennych. Angielskie słowa engineering oraz engineer, choć 
podobne w brzmieniu, mają zupełnie inny rodowód. Co więcej, nie pochodzą one, jak 
można by przypuszczać, od słowa engine (maszyna) lecz od łacińskiego ingeniosus 
oznaczającego osobę wyszkoloną.

Metodologie opisane w rozdziale 4.4. są coraz ważniejszym elementem inżynierii, 
różne jej dziedziny jak również większe firmy rozwijają swoje własne metodologie, 
niemniej poszukuje się ciągle uniwersalnej metodologii inżynieryjnej, niezależnej od 
specyfiki dziedzin inżynierii i używanych instrumentów. W ten sposób, urodziły się nowe 
dziedziny badań i zastosowań, takie jak inżynieria systemów, inżynieria wiedzy oraz 
inżynieria metawiedzy. Najbardziej ogólnie, pierwszym zadaniem każdego inżyniera 
jest zrozumienie celu zadania, wymagań i ograniczeń dotyczących oczekiwanego 
rozwiązania lub produktu. Zwykle nie jest wystarczającym jego zaprojektowanie i 
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wykonanie w dowolny sposób, należy wziąć pod uwagę dodatkowe cechy rozwiązania. 
Może to być związane z wymaganiami co do jakości, dostępnością surowców, 
energochłonnością rozwiązania, ograniczeniami technicznymi lub fizycznymi oraz 
z możliwościami wprowadzania zmian w istniejącym już rozwiązaniu, łatwością 
produkcji, wdrożenia i serwisowania. Tylko mając na uwadze wszystkie wymagania 
potencjalnego użytkownika, ograniczenia technologiczne i ekonomiczne, inżynier 
może przystąpić do zaprojektowania i wykonania otrzymanego zadania. Inżynierowie 
rozwiązują problemy konieczne do rozwiązania, ale zwykle nie określone na początku 
zbyt jednoznacznie, dlatego też zwykle możliwych jest kilka rozwiązań. Inżynierowie 
muszą zatem oceniać wiele możliwości pod kątem ich przydatności, bezpieczeństwa 
i ekonomii, i na tej podstawie wybierać rozwiązania najlepiej spełniające założone 
wymagania wyjściowe. Stworzenie odpowiedniego modelu matematycznego jest zwykle 
niezbędnym narzędziem inżyniera, pozwalającym analizować i testować potencjalne 
rozwiązania. Mimo stosowania różnych matematycznych algorytmów optymalizacji, 
inżynieria zadowala się zwykle rozwiązaniami wystarczającymi. W inżynierii szeroko 
używane są testy i analizy przed wdrożeniem rozwiązań, w celu oceny ich zachowania. 
Używane są, między innymi: prototypy, zmniejszone lub uproszczone modele, 
symulacje, testy niszczące i nieniszczące oraz próby zmęczeniowe. Zadaniem testów 
jest zagwarantowanie działania rozwiązania zgodnie z założeniami. Wprowadzanie 
rozwiązania inżynierskiego jest często obarczone poważną odpowiedzialnością. 
Inżynierowie muszą projektować i wdrażać rozwiązania, które nie wyrządzą żadnych 
nieprzewidzianych i niezamierzonych szkód. Z tego powodu gotowe rozwiązanie zawiera 
często "czynnik bezpieczeństwa" (inaczej: jest "przewymiarowane") aby zmniejszyć 
ryzyko wadliwego funkcjonowania. Jednakże im większy jest "czynnik bezpieczeństwa", 
tym mniej efektywne jest samo rozwiązanie.

Zawartość zasad wiedzy technicznej jest przekazywana w trakcie nauczania budownictwa 
na poziomie zasadniczym, srednim, wyższym i specjalistycznym. Podstawa programowa 
kształcenia w zawodzie obejmującym budownictwo jest również obszernym jej katalogiem. 
Celem kształcenia zawodowego jest podanie zasad wiedzy z zakresu budownictwa 
stanowiących  wszelkie elementy współczesnego budownictwa  i sztuki budowlanej. W 
procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 
ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w 
procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. 
Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do 
podniesienia poziomu umiejętności zawodowych, a tym samym zapewnia  możliwość 
uzyskania właściwej, nowoczesnej  wiedzy  z zakresu budownictwa. W procesie 
kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój technika, 
inżyniera budownictwa, stosownie  potrzeb zapewnienia odpowiedniego poziomu 
wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji zawodowych indywidualnych 
ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych oraz udziału w systemie ustawicznego szkolenia. Na zmieniające się 
wymagania w zakresie wiedzy technicznej i sztuki budowlanej konieczne jest korzystanie 
z  elastycznego  systemu kształcenia zawodowego, otwartości na szybko podawaną 
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specjalistyczna wiedzę techniczną, korzystania z możliwości udziału w konferencjach 
naukowych, szkoleniowych, szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Izby 
Inżynierów Budownictwa, wyższe szkoły techniczne, politechniki, instytuty branżowe 
i specjalistyczne jednostki szkoleniowe. Zakres wiedzy budowlanej jaki jest niezbędny 
do wykonywania zadań zawodowych i określonych robót budowlanych zawiera 
się w następujących grupach : znajomość zasad wiedzy technicznej i budowlanej, 
przygotowanie, korzystanie z dokumentacji technicznej,budowlanej i wykonawczej, 
organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy, organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem 
obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywania dokumentacji przetargowej. Do wykonywania wyżej wymienionych 
zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na 
które składają się zasady bezpieczeństwa i higiena pracy, ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska, ergonomii, rozróżniania  zadań i uprawnień instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, określania  prawa 
i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przewidywania  zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem zadań zawodowych w budownictwie, określanie zagrożenia 
związanego z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy, określania  
skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, organizowania 
stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
stosowanie  środków  ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych, przestrzegania  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania 
przepisów prawa dotyczącego  ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia.
W działaniach związanych z budownictwem konieczna jest znajomość wiedzy  z obszaru 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, przepisów prawa pracy, przepisów prawa 
dotyczącego ochrony danych osobowych,  prawa podatkowego i prawa autorskiego, 
przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, ekonomiki budownictwa.W zakresie kompetencji personalnych 
przestrzega zasad kultury i etyki, jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, 
przewiduje skutki podejmowanych działań, jest otwarty na zmiany, aktualizuje wiedzę 
i doskonali umiejętności zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej, potrafi ponosić 
odpowiedzialność za podejmowane działania, potrafi negocjować warunki porozumień, 
współpracuje w zespole, planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, 
ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań, wprowadza rozwiązania techniczne 
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy. Zakres robót 
budowlanych  to między innymi montaż konstrukcji budowlanych,wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich,wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,organizacja 
i kontrolowanie robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w 
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zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji,wykonywanie 
robót drogowych, organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów 
mostowych,organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych, 
organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

W budownictwie zasady wiedzy technicznej podzielone są na poszczególne zawody, 
trudne do opisania w całości, jak  kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, 
kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji 
elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, 
monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa 
którzy muszą rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych, rozróżniać 
konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania, rozróżniać rodzaje 
i elementy instalacji budowlanych, rozpoznawać materiały budowlane i określać ich 
zastosowanie, przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych, wykonywać  
szkice robocze, rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie, 
rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych, przestrzegać 
zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi, rozpoznawać 
elementy zagospodarowania terenu budowy, rozróżniać środki transportu stosowane w 
budownictwie,  przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych, 
rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i 
demontażu, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Osoba wykonująca działania inwestycyjne, roboty budowlane musi posiadać 
umiejętności niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
oraz  w zawodzie specjalista, technik, inżynier  budownictwa i  konkretną  wiedzę w 
zakresie rozróżniania rodzajów obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy 
konstrukcyjne obiektów budowlanych, wykonywania obliczeń statycznych elementów 
statycznie wyznaczalnych, przestrzegania zasad wymiarowania elementów konstrukcji 
drewnianych, murowych, stalowych i żelbetowych, klasyfikowania  gruntów 
budowlanych  i określania ich przydatność do celów budowlanych, określania 
właściwości techniczne materiałów budowlanych,  rozróżniania rodzaje elementów 
budowlanych, określania  konstrukcji elementów nośnych obiektów budowlanych, 
rozróżniania  rodzajów izolacji budowlanych, sporządzania  rysunków technicznych, 
przestrzegania zasad sporządzania przedmiaru robót budowlanych, przestrzegania  
zasad sporządzania harmonogramów budowlanych oraz sieci zależności, dobierania  
sprzętu pomiarowego  do wykonywania pomiarów związanych z realizacją robót 
budowlanych, wykonywania pomiarów związanych  z realizacją robót budowlanych, 
sporządzania rozliczenia robót budowlanych, przestrzegania zasad dokumentowania 
robót budowlanych, stosowania przepisów prawa budowlanego. Zna zasady  montażu 
konstrukcji budowlanych, posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz 
instrukcjami montażu konstrukcji stalowych, dobiera materiały do wykonania 
określonych elementów konstrukcji stalowych dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do 
montażu elementów konstrukcji stalowych, wykonuje antykorozyjne i ogniochronne 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



111

zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych, dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia 
montażowe stosowane podczas robót transportowych, dobiera sposoby łączenia 
elementów konstrukcji stalowych, przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do 
wykonywania połączeń, wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów 
konstrukcji stalowych, zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności, 
wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych, wykonuje roboty związane z 
demontażem konstrukcji stalowych, ocenia jakość wykonania robót montażowych, 
wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza 
rozliczenia tych robót. W zakresie montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych 
posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, dobiera narzędzia i sprzęt do montażu 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, dobiera i przygotowuje do montażu 
prefabrykaty żelbetowe, dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych, wykonuje 
roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów 
żelbetowych, wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesi do transportu i montażu 
prefabrykowanych elementów żelbetowych, steruje pracą operatora dźwigu podczas 
transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej 
na miejsce montażu, wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów 
żelbetowych, wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych, wykonuje roboty 
związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, składuje materiały i 
elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych, ocenia jakość wykonania 
robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, wykonuje 
obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych. W 
zakresie montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych  posługuje się 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji 
drewnianych, rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych, dobiera materiały, 
narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, dobiera i 
przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o 
określonej konstrukcji, wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych, steruje 
pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych 
prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację 
prefabrykatów drewnianych,  zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed 
utratą stateczności,  dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji 
drewnianych, wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych, zabezpiecza elementy 
konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, wykonuje prace 
związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, 
ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, wykonuje obmiar 
robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. W zakresie 
wykonywania robót murarskich i tynkarskich, zapraw murarskich i tynkarskich oraz 
mieszanek betonowych rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich 
właściwości i zastosowanie, posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz 
instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych, dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, 
sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania, dobiera 
narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych, przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych, wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z 
recepturą, ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek 
betonowych, wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót. W zakresie 
wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych należy posiadać wiedzę 
budowlaną,rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych, posługuje się 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych 
konstrukcji budowlanych, rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach, rozróżnia 
rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania, dobiera oraz 
przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych, dobiera 
narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, sporządza 
przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz 
kalkuluje koszty ich wykonania, wyznacza położenie murowanych konstrukcji 
budowlanych, wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary 
oraz kominy, wykonuje spoinowanie i licowanie ścian, wykonuje roboty ziemne i 
izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem 
murowanych konstrukcji budowlanych, ocenia jakość wykonania robót murarskich, 
wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych 
i sporządza rozliczenie tych robót. Przy wykonywanie tynków rozróżnia rodzaje tynków, 
posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania 
tynków, dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych, dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych, sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania, przygotowuje 
podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonuje tynki wewnętrzne 
i zewnętrzne, wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych 
oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów,  rozpoznaje rodzaje 
uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy, 
wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych, ocenia jakość wykonania 
robót tynkarskich, wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót. Przy wykonywanie remontów oraz 
rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych posługuje się dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, 
katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych, dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane 
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do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych, sporządza przedmiar 
robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji 
budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania, dobiera narzędzia i sprzęt do 
wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji 
budowlanych, wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych 
konstrukcji budowlanych, wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji 
budowlanych, ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych,  wykonuje obmiar robót związanych z 
wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza 
rozliczenie tych robót.

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich i betoniarskich, przygotowaniu stali zbrojeniowej 
do montażu rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i 
zastosowanie, posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami 
dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich, sporządza przedmiar robót związanych 
z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót, 
dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich, 
dobiera środki transportu stali zbrojeniowej, dobiera sposoby prostowania, cięcia 
i gięcia prętów zbrojeniowych, wykonuje czynności związane z czyszczeniem i 
prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu, wykonuje cięcie i gięcie prętów 
zbrojeniowych, ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich, wykonuje obmiar robót 
związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie 
tych robót. Przy montażu oraz układaniu zbrojenia w deskowaniach i formach posługuje 
się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu 
zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach; sporządza przedmiar 
robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz 
kalkuluje koszty tych robót, dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do 
montażu zbrojenia, dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia, układa zbrojenie 
w deskowaniach i formach, dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych, wykonuje 
siatki i szkielety zbrojeniowe, dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek 
i szkieletów zbrojeniowych;układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe 
w deskowaniach i formach, ocenia jakość montażu i układania zbrojenia, wykonuje 
obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz 
sporządza rozliczenie tych robót. Przy wykonywaniu mieszanek betonowych posługuje 
się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania 
mieszanek betonowych,sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania 
mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania, dobiera składniki 
mieszanek betonowych, dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich, 
przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych, dobiera środki transportu 
mieszanek betonowych, wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą, sporządza 
zaprawy i zaczyny budowlane, ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych, 
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sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych. Przy 
układaniu i zagęszczani mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu 
specjalista posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami 
dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego 
betonu, sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek 
betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót, dobiera 
narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem 
mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu, układa mieszankę betonową 
w formach i deskowaniach, dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej, 
wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej, określa metody 
przyspieszania dojrzewania świeżego betonu, dobiera sposoby pielęgnacji świeżego 
betonu, wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;,wykonuje 
drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych, określa sposoby naprawy 
elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą, 
ocenia jakość wykonania robót betoniarskich, wykonuje obmiar robót związanych z 
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu 
oraz sporządza rozliczenie tych robót.

Przy  organizowaniu i kontrolowaniu robót związanych z zagospodarowaniem
 terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych polega na tym,  że  specjalista
 posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy 
i wykonania robót ziemnych, sporządza plan zagospodarowania terenu budowy, 
przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, dobiera 
sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy, określa sposoby wykonywania 
obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych, dobiera 
sposoby wykonania robót ziemnych, dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów 
i nasypów, dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, sporządza 
zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, sporządza harmonogramy 
robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, dobiera 
zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę, kontroluje przebieg realizacji 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, ocenia 
jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót 
ziemnych. Przy organizowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych stanu surowego 
posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu 
surowego, rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów 
budowlanych, określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych, przestrzega 
zasad montażu konstrukcji budowlanych, dobiera sposoby wykonywania robót 
betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich, dobiera sposoby wykonania 
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izolacji budowlanych, dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych, dobiera 
sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich, dobiera sposoby 
montażu systemów odwodnień połaci dachowych, przestrzega zasad montażu okien, 
drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich,  dobiera materiały, środki transportu, sprzęt 
i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego,  sporządza zapotrzebowania 
na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego, sporządza 
harmonogramy robót budowlanych stanu surowego, dobiera zespoły robocze do 
wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę, kontroluje 
przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego ocenia jakość wykonania robót 
budowlanych stanu surowego. Przy organizacji i kontrolowaniu budowlanych robót 
wykończeniowych specjalista posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi 
wykonywania budowlanych robót wykończeniowych, rozróżnia technologie wykonania 
elementów wykończeniowych, dobiera sposoby wykonania budowlanych robót 
wykończeniowych,  dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 
budowlanych robót wykończeniowych, sporządza zapotrzebowania na materiały, 
narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych, sporządza harmonogramy 
budowlanych robót wykończeniowych, dobiera zespoły robocze do wykonywania 
budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę, kontroluje przebieg 
realizacji budowlanych robót wykończeniowych, ocenia jakość wykonania budowlanych 
robót wykończeniowych.

Przy organizacji i kontrolowaniu robót związanych z utrzymaniem obiektów 
budowlanych specjalista posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi 
wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych określa zakres i rodzaj 
robót remontowych w obiektach budowlanych, wykonuje inwentaryzację obiektów 
budowlanych przeznaczonych do remontu, przestrzega zasad prowadzenia książki 
obiektu budowlanego, przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i 
remont obiektów budowlanych, dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów 
budowlanych, dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 
remontów obiektów budowlanych, sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia 
i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych, sporządza harmonogramy 
robót remontowych obiektów budowlanych, dobiera zespoły robocze do wykonywania 
remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę, kontroluje przebieg realizacji 
robót remontowych obiektów budowlanych, ocenia jakość wykonania robót remontowych 
obiektów budowlanych. Również przy organizacja i kontrolowaniu robót związanych 
z rozbiórką obiektów budowlanych specjalista budowlany posługuje się dokumentacją 
projektową rozbiórki obiektów budowlanych, wykonuje inwentaryzację obiektów 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, dobiera sposoby wykonywania robót 
rozbiórkowych obiektów budowlanych, dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania 
terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, dobiera środki transportu, sprzęt 
i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, sporządza 
harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, dobiera zespoły robocze 
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do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę, 
kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, ocenia 
jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, sporządza rozliczenia 
materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

Specjalista w zakresie budownictwa sporządza kosztorysy oraz jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie dokumentacji przetargowej rozróżnia rodzaje kosztorysów 
oraz przestrzega zasad ich sporządzania, posługuje się dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, korzysta z katalogów 
nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, 
sporządza przedmiar robót budowlanych,  wykonuje obmiar robót budowlanych, 
ustala założenia do kosztorysowania, sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne 
i powykonawcze, stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów. 
Przygotowuje dokumentację techniczną, przetargową,  przestrzega zasad i trybu 
udzielania zamówień publicznych, rozróżnia dokumenty przetargowe, posługuje się 
dokumentacją  projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, korzysta z publikacji cenowych 
do szacowania wartości zamówienia, przestrzega zasad sporządzania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową, 
sporządza oferty na roboty budowlane.

W taki sposób podano podstawowy zakres wiedzy niezbędnej dla realizacji obiektów 
budowlanych. Oczywiście ten zakres jest bardzo obszerny i wymaga certyfikacji wręcz 
każdego stanowiska pracy w procesie budowlanym jak również każdej czynności 
wykonywanej zgodnie katalogami nakładu robót rzeczowych(KNR),gdzie znajdujemy 
uproszczone opisy każdego elementu budowlanego.[12].

6.2.budownictwo i nauka.

 Związki inżynierii, budownictwa i nauki są od zawsze bardzo silne, jednak 
nie należy uważać inżynierii praktycznej za naukę, mimo podobieństwa stosowanych 
metod. Naukowiec, gdy pojawia się problem, stawia pytanie dlaczego i stara się znaleźć 
jego najbardziej ogólne rozwiązanie. Tymczasem inżynier chce wiedzieć jak praktycznie 
rozwiązać problem i jak wdrożyć rozwiązanie. Inaczej rzecz ujmując, naukowcy starają 
się wyjaśnić istniejące zjawiska, podczas gdy inżynierowie używają dostępnych środków, 
nie tylko naukowych, by zbudować rozwiązania nowych problemów. Problem z uznaniem 
inżynierii za naukę jest również związany z faktem, iż trudno jest ustalić definicję nauki. 
W Polsce można uznać tożsamość określenia nauki techniczne oraz inżynierii. Bardzo 
często inżynieria i nauki podstawowe oraz stosowane działają na wspólnym polu. 
Naukowcy często włączają się w proces praktycznego wykorzystania swoich odkryć, 
stając się tym samym inżynierami. Stają się nimi również przy okazji konstrukcji 
prototypów lub układów pomiarowych służących im w badaniach. Odpowiednio, w 
procesie postępu technologicznego, inżynierowie odkrywają nowe zjawiska, stając się 
naukowcami. Tym niemniej, charakter badań naukowych w inżynierii jest inny niż w 
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przypadku nauki. Po pierwsze, inżynier ma często do czynienia ze zjawiskami, które 
są dobrze poznane, lecz problemy z nimi związane są zbyt złożone, by można je było 
rozwiązać w sposób dokładny. Badania naukowe w inżynierii skupiają się więc na 
znalezieniu metod rozwiązywania tych zagadnień w sposób przybliżony a jednocześnie 
jak najbardziej dokładny. Przykładem może być opracowanie metoda elementów 
skończonych i jej implementacja w programach komputerowych, jako rozwiązania 
umożliwiającego obliczanie wyników równań różniczkowych, które w nauce znane są od 
dawna. Po drugie, inżynierowie używają wielu "quasi-empirycznych" metod, które obce 
są "czystej" nauce. Można również stwierdzić, iż naukowcy budują, by się uczyć, podczas 
gdy inżynierowie uczą się, aby budować. Pomiędzy inżynierią i nauką istnieje sprzężenie 
zwrotne, przejawiające się we wzajemnej stymulacji rozwoju przez te dyscypliny. Nauka 
odkrywając nowe zjawiska umożliwia konstruowanie coraz doskonalszych aparatów 
badawczych, które z kolei umożliwiają odkrywanie kolejnych zjawisk. Tradycyjnie 
gałęzie inżynierii wydzielane były biorąc za punkt odniesienia dziedzinę nauki, obecnie 
także zależą od aktywności ludzkiej i dziedziny w której są stosowane, w ten sposób mamy 
coraz to więcej rodzajów inżynierii interdyscyplinarnych jak :akustyka, automatyka 
i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna, inżynieria elektryczna, 
inżynieria elektroniczna,inżynieria energetyczna, inżynieria górnicza, inżynieria 
lotnicza, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna,inżynieria meteorologiczna, 
inżynieria ochrony środowiska, inżynieria oprogramowania, inżynieria przemysłowa, 
inżynieria społeczna, inżynieria rolnicza, inżynieria systemów,inżynieria środowiska, 
inżynieria transportu, inżynieria wirtualna projektowania, inżynieria wojskowa, 
inżynieria komputerowa, inżynieria wiedzy.

Wiedza i praktyka z powyższego zakresu tworzy podwaliny inżynierii lądowej i  
budownictwa i są  podstawą sztuki budowlanej Jak widać  jest  to wiedza niezwykle 
obszerna obejmująca cały zakres nauki, wiedzy,  praktyki związanej z inżynierią 
lądową, naukami pokrewnymi, bezpośrednio i bezpośrednio tworzącymi wiedzę w 
zakresie tworzenia,budowania budynków, budowli, konstrukcji inżynierskich . 
Również zasady, normy, warunki techniczne, instrukcje  wykonywania  robót 
budowlanych przez robotników budowlanych, murarzy, cieśli, dekrzy, zbrojarzy, 
betoniarzy, tynkarzy, posadzkarzy, malarzy budowlanych, instalatorów zakresie 
sanitarnym, wentylacji, klimatyzacji, elektryków, kierowników budowy, kierowników 
robót, inspektorów nadzoru i innych osób związanych z budowaniem dla których 
zasady wiedzy technicznej,sztuki budowlanej są podstawą działalności. Wiedza ta 
jest zdobywana i utrwalana  na zasadzie praktyki zawodowej, samokształcenia, 
kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych, szkół zawodowych, techników 
budowlanych, studiów pomaturalnych, studiów inżynierskich,magisterskich i stałego 
systemu doskonalenia zawodowego dla wszystkich poziomów wiedzy technicznej w 
zakresie budownictwa.prowadzone szkolenia przez Izby Inżynierskie, organizacje 
inżynierskie, konferencje szkoleniowe, naukowe, wydawnictwa naukowe, szkolne  i 
specjalistyczne  stanowią system szkolnictwa i szkoleń podnoszących kwalifikacje 
wszystkich uczestników procesu budowlanego mające na celu stałe podnoszenie wiedzy. 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



118

Ten system powoduje stałe podnoszenie wiedzy technicznej i budowlanej, utrwalanie 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Inżynieria lądowa jest nauką kształtującą naturalną przestrzeń pod potrzeby 
egzystencji człowieka. Łączy w sobie umiejętności takie jak projektowanie, wznoszenie 
oraz utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych, a w szczególności takich jak mosty, 
drogi, kanały, zapory oraz budynki. Jedną z najstarszych odmian inżynierii lądowej jest 
inżynieria wojskowa. Wiedza, która zawiera się w pojęciu inżynierii lądowej tradycyjnie 
jest powiązana z wieloma specjalnościami inżynierskimi takimi jak inżynieria środowiska, 
geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria 
materiałowa, budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i 
zarządzania. Inżynieria lądowa znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia: 
w sektorze publicznym od najmniejszych gmin aż do zakresu ogólnokrajowego, a w 
sektorze prywatnym od pojedynczych właścicieli mieszkań do międzynarodowych firm 
budowlanych. Sama nauka zwana Inżynierią Lądową jest pochodną podstawowych 
zasad fizyki i matematyki a jej poznawanie i rozwój ściśle wiązało się z rozwojem 
wiedzy matematycznej i fizycznej wśród poszczególnych cywilizacji. Ponieważ wiedza 
inżynierska obejmuje swoim zakresem ogromny obszar, jej rozwój jest wprost powiązany 
także z poznawaniem jej poszczególnych części, takich jak mechanika konstrukcji, 
hydrologia, inżynieria materiałowa, czy geodezja.

Jednym z najwcześniejszych przykładów naukowego podejścia do problemów 
matematyczno-fizycznych które znalazły zastosowanie w Inżynierii Lądowej, było 
rozwiązanie zastosowane przez Archimedesa w trzecim w. p.n.e., który w urządzeniu 
zwanym Śruba Archimedesa dowiódł praktycznego zastosowania twierdzenia którego 
sam był autorem. Osoba wykonująca zawód inżyniera posiada tytuł zawodowy magistra 
inżyniera budownictwa lub inżyniera budownictwa, w zależności od długości studiów. 
Pierwszy stopień, czyli tytuł inżyniera budownictwa (odpowiada licencjatowi) zwykle 
uzyskuje się na polskich uczelniach po czterech latach studiów. W ramach programu 
nauki dla inżynierów zawarte są zwykle przedmioty związane fizyką, matematyką, 
zarządzania projektami, projektowaniem oraz specyficznymi dla inżynierii lądowej 
technologiami. W trakcie studiów, studenci wybierają sobie specjalizacje inżynierskie 
które wiążą się z odpowiednim doborem przedmiotów w dalszych latach edukacji. 
Następnym krokiem mogą być studia uzupełniające, które prowadzą do zdobycia tytułu 
magistra inżyniera. Uzyskanie tego tytułu daje możliwość, po odbyciu obowiązkowej 
praktyki, zdobycia uprawnień budowlanych. Dyplomowani inżynierowie, podążają 
zwykle w wybranej wcześniej specjalność, pogłębiając swoją wiedzę, aczkolwiek nie jest 
to obowiązek i można zmienić specjalizację. Studia magisterskie uzupełniające trwają 
na ogół dwa lata. W przeszłości, na polskich uczelniach, możliwe były studia jednolite 
magisterskie pięcioletnie. W większości państw europejskich, tytuł inżyniera jest 
zaledwie pierwszym krokiem w kierunku możliwości pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Następny to zdobycie tytułu magistra, odbycie minimum 
trzy letniej praktyki zawodowej a ostatecznie pozytywne zaliczenie egzaminu przed 
komisją powołaną przez samorząd zawodowy. Jest to proces powszechny dla wielu 
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zawodów. Po zakończeniu tego procesu inżynier zostaje przyjęty w szeregi członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co jest równoznaczne z pojęciem uzyskanie 
uprawnień. Według obowiązującego prawa unijnego, posiadanie uprawnień w jednym z 
krajów członkowskich jest równoznaczne z posiadaniem ich w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej.

Wyznaczenie ścisłych i trudnych do spełnienia kryteriów uzyskania uprawnień 
budowlanych, pozwala zachować wysoki poziom standardu pracy inżynierskiej. Pomimo 
to, inżynierowie nie są zwolnieni z odpowiedzialność przed prawem powszechnym. W 
przypadku popełnienia poważnego błędu konstrukcyjnego w wyniku którego doszło do 
katastrofy budowlanej Inżynier może stracić zarówno uprawnienia do wykonywania 
zawodu, a także w drastycznych przypadkach wolność. Prowadzenie wszelkich prac 
projektowych oraz wykonawczych według zasad oraz norm budowlanych nie powinno 
spowodować żadnego zagrożenia. Inżynieria lądowa jest nauką zajmującą się wieloma 
aspektami powstania obiektu budowlanego. Inżynierowie budownictwa pracują 
na wszystkich możliwych etapach powstawania konstrukcji. Generalnie, podział 
inżynierów odbywa się na linii projektowanie - wykonawstwo, ale granica taka jest 
płynna i projektant zwykle wizytuje miejsce w którym powstaje jego konstrukcja, a 
inżynierowie wykonujący obiekty budowlane nierzadko sami tworzą odpowiednie 
projekty. Końcowy sukces jest możliwy tylko wraz ze ścisłą współpracą pomiędzy 
poszczególnymi specjalnościami wiedzy inżynierskiej. Dlatego też, inżynierowie 
budownictwa współpracują z: geodetami czy z wyspecjalizowanymi inżynierami 
mającymi praktyczną wiedzę z pokrewnych tematów.

Inżynieria produkcji budowlanej (wykonawcza) koncentruje się na dokładnym 
zaplanowaniu placu budowy i wszelkich koniecznych uzgodnień z tym związanych oraz 
na wybudowaniu zaprojektowanej konstrukcji wraz z otaczającą ją infrastrukturą. 
Inżynierowie zajmujący się tą dziedziną budownictwa, pełnią nierzadko role biznesowe, 
podpisując kontrakty z podwykonawcami, nadzorując operacje logistyczne czy 
monitorując ceny materiałów budowlanych. Wielu z nich posiada wiedzę związaną z 
zarządzaniem projektami stając się często kierownikami projektu.

Zapobieganie niszczenia wybrzeża to złożony proces mający na celu ochronę wybrzeża 
przed niszczącym działaniem morza spowodowanym falami morskim. Wiedza ta jest 
ściśle powiązana z nauką Inżynieria środowiska.

Sama Inżynieria środowiska stawia sobie za zadanie zachowania środowiska 
naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji 
i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, 
zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia 
tej równowagi poprzez uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu powietrza oraz problemami związanymi z prawidłową gospodarką 
odpadami niebezpiecznymi. Inżynierowie środowiska mogą także być zaangażowani 
w pracę związane z redukcją zanieczyszczeń czy ogólnie z ekologią. Inżynierowie 
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środowiska są także odpowiedzialni za dostarczenie informacji oraz oszacowanie 
możliwych skutków proponowanych inwestycji budowlanych zarówno w trakcie ich 
wykonywania jak i po ukończeniu inwestycji.

Geotechnika to część inżynierii lądowej skoncentrowana na wiedzy odnoszącej 
się do współpracy podłoża gruntowego z obiektem budowlanym. Geotechnika ma 
ścisłe powiązania z geologią oraz mechaniką konstrukcji. Podstawowym zadaniem 
inżynierów związanych z geotechniką jest bezpieczne i jak najbardziej ekonomiczne 
zaprojektowanie fundamentów konstrukcji, murów oporowych czy podobnych obiektów 
budowlanych na styku z podłożem gruntowym. Podstawowe bariery środowiskowe 
które musi pokonać geotechnika, to poziom wody gruntowej oraz elementy wiedzy 
związane z gruntoznawstwem czy mechaniką gruntów. Geotechnika może czasami 
być postrzegana za jedną z najbardziej rozległych dziedzin wiedzy budowlanej. Ma to 
związek z trudnościami w określeniu warunków brzegowych problemów związanych 
z geotechniką a w szczególności właściwości gruntu. Dzieje się tak gdyż zagadnienia 
geotechniczne, które mają właśnie za zadanie zdefiniowanie własności gruntu, a przede 
wszystkim jego nośności gruntu są dużo bardziej złożone od pozostałych zagadnień 
inżynierskich. Efektem tych trudności było powstanie kolejnej odmiany wiedzy 
inżynierskiej - geoinżynierii która zajmuje się możliwościami polepszenia i jasnego 
określenia własności gruntu w rejonie planowanej inwestycji budowlanej. Daje to 
silny kontrast z "nadziemną" częścią inżynierii lądowej w której są jasno określone 
właściwości materiałowe stali czy betonu.

Prawidłowa gospodarka wodna jest skoncentrowana na zbieraniu oraz zarządzaniu 
zasobami naturalnymi wody pitnej oraz morskiej. Wiele aspektów gospodarki wodnej 
mających związek z inżynierią lądową możemy odnaleźć w hydrologii, inżynierii 
środowiska, meteorologii, geologii czy gospodarka wodna i zarządzanie zasobami 
naturalnymi. Te aspekty to przede wszystkim przewidywanie i zarządzanie zarówno 
jakości jak i ilością wody w zbiornikach podziemnych (warstwa wodonośna) jak i w 
zbiornikach naziemnych jak (jeziora, rzeki oraz strumienie). Inżynierowie związanie 
z tą dziedziną wiedzy analizują i starają się przewidzieć ilość i jakość wody która 
wpływa, przepływa lub wypływa z danych zbiorników wodnych. Aby móc odpowiednio 
manipulować ilością i jakością płynów (zarówno wody pitnej jak i morskiej) tworzy 
się obiekty budowlane takie jak: sieci wodociągowe a także mosty, zapory, kanały, 
przepusty, groble lub wały przeciwpowodziowe kanalizacja burzowa. Inżynierowie 
budownictwa wodnego projektują owe konstrukcje uwzględniając zasady ciśnienia 
hydrostatycznego, hydrostatyki, dynamiki płynów oraz hydrauliki, czy innych. Inżynieria 
lądowa wykazuje także duże zależności od inżynierii materiałowej. Nauka ta zajmuje 
się badaniami materiałów oraz poszukiwaniem możliwości polepszenia ich właściwości 
przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Nowoczesne materiały budowlane, takie jak 
choćby betony polimerowe i inne materiały kompozytowe, powstają na bazie wyników 
uzyskanych przez inżynierów materiałowych.
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Mechanika konstrukcji to nauka skupiona na analizie i odpowiednim projektowaniu 
wszelkich konstrukcji budowlanych podlegających działaniom sił dążących do zniszczenia 
obiektu. Siły te mogą być zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, mogą być dynamiczne 
oraz statyczne. Pod pojęciem siły znajduje się także ciężar własny konstrukcji czy 
zmiany temperatury powodujące naprężenia wewnętrzne związane z rozszerzalnością 
cieplną materiałów. Odpowiednie ustalenie działających sił a następnie ich analiza 
pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych przeciwdziałających 
wspomnianym siłom. Poza tym należy tak zaprojektować konstrukcję aby nie przestała 
ona być użyteczna i bezpieczna. W związku z specyficzną charakterystyką pewnych sił z 
mechaniki konstrukcji wydzieliły się dyscypliny zależne skupiające się tylko na jednym 
zagadnieniu. Przykładem tutaj może być nauka o zapobieganiu trzęsieniom ziemi.

Geodezja albo miernictwo to nauka zajmująca się wszelkiego rodzaju pomiarami 
lądowymi na powierzchni Ziemi. Obecnie geodeci (dawna nazwa to mierniczy), 
wyposażeni są w urządzenia będącymi wyrafinowanymi produktami przemysłu 
elektronicznego i informatycznego, takie jak elektroniczne dalmierze czy urządzenia 
pozycjonujące GPS. Urządzenia elektroniczne są w stanie automatycznie uwzględnić 
naturalną krzywiznę kuli ziemskiej. Wszystko to pozwala na coraz szybsze i bardziej 
dokładne wykonywanie pomiarów niezbędnych podczas wytyczania miejsca budowy 
a także podczas kontroli wykonania budowli. Większość inżynierów budownictwa 
posiada podstawową wiedzę z geodezji gdyż przedmiot ten jest wykładany w ramach 
studiów budowlanych.

Inżynieria transportu zajmuję się zagadnieniami przemieszczania się ludzi, pojazdów 
i towarów w sposób efektywny i bezpieczny. W związku z tym, zachodzą liczne 
relacje z inżynierią lądową, począwszy od dostarczenia parametrów potrzebnych 
do projektowania przepustowości ciągów komunikacyjnych do analizy bieżącego 
wykorzystania i możliwości przebudowy oraz remontów istniejących konstrukcji.[12].

6.3.rzeMioSło w budownictwie.

 Praca inżyniera, rzemieślnika i artysty jest w pewnym stopniu podobna. 
Sztuka i rzemiosło, podobnie jak inżynieria, opierają się na tworzeniu z tą różnicą, 
że w inżynierii pierwszoplanową rolę gra wiedza techniczno-naukowa, podczas gdy 
w rzemiośle najważniejsze jest doświadczenie a w sztuce kreatywność. W czasach 
starożytności i średniowiecza praca architekta oraz konstruktora wykonywana była 
przez rzemieślników, takich jak murarze i stolarze, którzy urastali do rangi "mistrzów 
budowlanych". Wiedza nabyta doświadczeniem była podtrzymywana i przekazywana 
w gildiach albo cechach, które były stowarzyszeniami zamkniętymi i niechętnymi na 
nowości. Konstrukcje, drogi oraz inne obiekty budowlane były raczej kopiowane niż 
tworzono coś nowoczesnego.
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Rzemieślnik to  przedsiębiorca, który we własnym imieniu i na własny rachunek, z 
udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie dowodu 
kwalifikacji zawodowych. Rzemiosło zawodowe w zakresie budownictwa to wykonywanie 
działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane 
kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na 
swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na 
celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem 
decydują jej właściwości, charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy 
uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej 
lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać 
wykonywanie specjalistycznych, artystycznych tynków, okładzin, elementów kowalskich, 
piecy grzewczych i kominków, artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim 
rozmiarze, a jako działalność przemysłową produkcję materiałów budowlanych w 
specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach 
w sposób zorganizowany i ciągły. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie 
działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych posiadającą 
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania działalności gospodarczej, w imieniu 
własnym tych wspólników i na ich rachunek. W Polsce i na świecie rzemiosło jest 
istotnym elementem uzupełniającym przemysł i wpływającym na przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego kraju. Jest czynnikiem zmniejszającym bezrobocie i wspomagającym 
system oświatowy. W związku z postępującym unowocześnieniem procesu wytwarzania 
w rzemiośle, dochodzi do zatarcia różnic między przemysłem, zwłaszcza drobnym, a 
rzemiosłem. Dominującymi branżami w polskim rzemiośle jest branża budowlana, 
produkcji materiałów budowlanych, drzewna, elektrotechniczna   i elektroniczna. 
Ważnym obszarem jest rzemiosło artystyczne. Cechą charakterystyczną rzemiosła jest 
niewielka skala i rozmiar ograniczający się zazwyczaj do usług prowadzonych przy 
własnych gospodarstwach domowych. Ustawową organizacją zrzeszającą w swych 
strukturach rzemieślników i innych małych przedsiębiorców oraz reprezentujących ich 
interesy jako pracodawców jest Związek Rzemiosła Polskiego.

Rzemiosło rozwijało się w Polsce już w okresie wczesnopiastowskim. W XIII wieku 
powstały pierwsze cechy. Po zakończeniu II wojny światowej, w niesprzyjających 
warunkach politycznych i gospodarczych, rzemiosło przystąpiło do odtwarzania 
swego potencjału. W 1947 r. w Polsce działało: 138 tys. zarejestrowanych zakładów z 
311 tysiącami zatrudnionych, 1500 cechów branżowych, 300 powiatowych związków 
cechów, 14 izb rzemieślniczych oraz Związek Izb Rzemieślniczych. Po regresie, jaki 
miał miejsce w latach 50., wejście w życie ustawy o działalności gospodarczej, w latach 
1988 - 1989 spowodowało dynamiczny wzrost ilości przedsiębiorstw rzemieślniczych - 
działało blisko 600 tys. zakładów. Zatrudnienie w rzemiośle przekraczało 1,5 mln osób. 
Była to jednak chwilowa tendencja, po której nastąpiło zmniejszenie liczby firm. Dziś 
funkcjonuje w Polsce ponad 2,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 
6,5 mln osób. Stanowią one przeszło 99 procent wszystkich polskich przedsiębiorstw. 
Małe i średnie firmy wytwarzają 40 procent produktu krajowego brutto. W organizacjach 
rzemiosła zrzeszonych jest ponad 300 tys. przedsiębiorstw. Kolejne 300 tys. z rzemiosła 
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wywodzi swój rodowód. Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, który 
we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje 
działalność gospodarczą, na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych. Dowodami 
kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej 
lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie 
(kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła, dyplom mistrza w 
zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła, świadectwo czeladnicze albo 
tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi 
rzemiosła, zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Ustawową organizacją 
zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników i innych małych przedsiębiorców oraz 
reprezentujących ich interesy jako pracodawców jest Związek Rzemiosła Polskiego.

Człowiek pracujący rękoma to robotnik, człowiek pracujący rękoma i umysłem to 
rzemieślnik. a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta.

A man who works with his hands is a laborer; a man who works with his hands and his 
brain is a craftsman; but a man who works with his hands and his brain and his heart is 
an artist. (ang.) Autor: Louis Nizer, Between You and Me, Beechurst Press, 1948.

7.Podstawy sztuki budowlanej.

 Budownictwo to sztuka, w starożytności wręcz tajemna, dziedzina działalności 
technicznej obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki technologie wznoszenia 
obiektów budowlanych, ich konserwacji i rozbiórki. 

Podstawami sztuki budowlanej oprócz wielu nauk podstawowych są  to …….wielu 
elementów  istotną  rolę odgrywają następujące elementy stanowiące zarazem 
zasadniczą część tak zwanej wiedzy technicznej jak i  sztuki budowlanej:

1. wiedza,
2. doświadczenie,
3. obiektywizm,
4. krytycyzm,
5. decyzyjność,
6. etyka zawodowa
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7.1.wiedza.

 Podstawowe zasady  budowania, konstruowania, budownictwa zawsze 
znajdowały swoje odniesienie do postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
gospodarczego, zbiorowego, zaspakajania potrzeb indywidualnych, jest dostrzegane, 
odczuwane, na co dzień, naturalne i powszechnie uznane. Budownictwo jest jednym 
z podstawowych problemów współczesnego państwa, społeczeństwa i indywidualnego 
człowieka. Jednocześnie jest problemem niezwykle złożonym i niełatwym do obiektywnie 
prawidłowego opanowania. Instrumentem służącym rozwiązywaniu problemów 
ludzkich, społecznych i gospodarczych jest prawo. Kształtowaniu stosunków społecznych 
w procesie budowlanym, mających wpływ na ilość i jakość zarówno tworzonej, 
jak i istniejącej substancji budowlanej, służy przede wszystkim wiedza na temat 
konstruowania obiektów budowlanych. Wiedza ta jest ogromna interdyscyplinarna z 
dziedzin od filozofii i matematyki począwszy przez mechanikę, technologię, ergonomie, 
estetykę, socjologię, psychologię Przy tworzeniu konstrukcji i działalności inżynierskiej 
wykonywaniu projektów, realizacji w zakresie budownictwa istotną rolę odgrywają 
następujące elementy wiedzy,  kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, 
konstrukcji, technologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-
technicznych, swoboda w operowaniu informacjami technicznymi. Termin ten jest 
używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia 
Powszechna definiuje wiedzę, jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości 
wraz z umiejętnością ich wykorzystywania ”.Zatem źródłem wiedzy odbiorcy jest 
tu informacja, na której odbiór ma wpływ kontekst sytuacyjny oraz posiadane 
przez odbiorcę doświadczenie. Doświadczenie to praktyczna znajomość zagadnień 
przygotowania inwestycji, projektowania, realizacji, remontów, napraw, nowoczesnych 
technologii naprawczych i metodologii badań diagnostycznych obiektowe, znajomość 
swoich niedostatków i braków.

Wiedza jest to  kompleksowa znajomość nauk ogólnych,technicznych,prawnych 
z zakresu budownictwa, problematyki budownictwa, konstrukcji, technologii, 
materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicznych.Wiedza ta pozwala 
na swobodę w operowaniu  wszelkimi informacjami z zakresu budownictwa. Termin 
ten  jest używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia 
Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości 
wraz z umiejętnością ich wykorzystywania ”. Klasyczną definicję wiedzy podał 
Platon, gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że „wiedza to 
prawdziwe, uzasadnione przekonanie.”.Wiedza związana jest oczywiście z informacją, 
jej dostępnością i umiejętnościami jej wykorzystania. Formułowanie zadań, hipotez, 
badania, interpretacja,wnioski.

Wyróżnia się w tym ujęciu następujące trzy elementy wiedzy:

1.przekonania, sądy w sensie logicznym
2.uzasadnienie, przekonanie jest uzasadnione
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3.prawdziwość, przekonanie jest prawdziwe

W informatologii wiedza to układ opisany wyrażeniem zbiorem danych  w := < I, C, 
D >, gdzie: w – wiedza,I – informacja,C – kontekst,D – doświadczenie.Zatem źródłem 
wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ kontekst sytuacyjny oraz 
posiadane przez odbiorcę doświadczenie. Na gruncie informatologii wiedza może być 
również wyrażona jako zbiór zdań, które z informacji I pozwalają wyciągać wnioski V. 
Można zatem zapisać, że „w := { „jeżeli I (K, U, Q), to V”}, gdzie V oznacza wniosek, 
jaki doświadczony człowiek U jest gotów sformułować na podstawie informacji I (K) 
rozpatrywanej w kontekście (K) problemu Q” jak [podaje B. Stefanowicz  w opracowaniu 
„Informacja” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 123. 
Elementem poznawczym, badawczym we wszelkich racjonalnych działaniach 
poznawczych w tym naukach  technicznych i w budownictwie jest logika (gr. λόγος, 
logos – rozum, słowo, myśl), wedle klasycznej definicji nauka o sposobach jasnego i 
ścisłego formułowania  myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania 
twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna 
logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w 
to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie 
nowych systemów logicznych, czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze, 
zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji.Formalny system logiczny 
złożony z rachunku zdań i rachunku kwantyfikatorów, zwany też logiką elementarną 
lub klasycznym rachunkiem logicznym. Przedmiotem tego rachunku są zdania logiczne, 
to znaczy takie zdania oznajmujące, którym można przypisać jedną z dwu wartości 
logicznych: prawda lub fałsz. Logika klasyczna jest w tym sensie dwuwartościowa, 
w odróżnieniu od sformułowanych w XX wieku systemów logik wielowartościowych. 
Każdemu prawu logiki odpowiada schemat niezawodnego wnioskowania dedukcyjnego. 
Głównym celem logiki klasycznej jest opisanie wszystkich schematów niezawodnego 
wnioskowania. Klasyczny rachunek logiczny obejmuje wszystkie podstawowe prawa 
odkryte przez logików starożytnych oraz bardziej współczesne prawa dotyczące 
kwantyfikatorów. Rachunek ten wystarcza do opisu wszystkich wnioskowań 
stosowanych w matematyce  oraz wszelkich wnioskowań dedukcyjnych i w tym sensie 
stanowi zamknięty dział logiki. Logika jako dział filozofii to nauka normatywna, 
analizująca źródła poznania pod względem prawomocności czynności poznawczych z 
nimi związanych. Zajmuje się badaniem ogólnych praw, według których przebiegają 
wszelkie poprawne rozumowania, w szczególności wnioskowania. Logika, jako 
dyscyplina normatywna, nie tylko opisuje jak faktycznie przebiegają rozumowania, ale 
także formułuje twierdzenia normatywne, mówiące o tym, jak rozumowania powinny 
przebiegać. Logika matematyczna (zwana też metamatematyką), to dział matematyki, 
który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z 
dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Jej przedmiotem są formalne 
teorie matematyczne i ich modele, dowody oraz zasięg matematycznych rozumowań. W 
badaniach stosuje się wyłącznie ścisłe i formalne metody matematyki. Do największych 
osiągnięć logiki matematycznej należą pełna formalizacja matematyki (jako finalny 
rezultat prac wielu logików i matematyków) oraz słynne Twierdzenie Gödla o 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



126

niezupełności. Twórcami logiki matematycznej byli m.in. George Boole, Gottlob Frege, 
David Hilbert i Bertrand Russell, a do jej rozwoju przyczynili się między innymi: Jan 
Łukasiewicz, Alonzo Church, Kurt Gödel i Alfred Tarski.

W opracowania technicznych jedną z podstaw powinny być  racjonalizm i prakseologia. 
Racjonalizm metodologiczny, aprioryzm  to stanowisko w sporze   o źródła poznania, 
według którego głównymi źródłami poznania są te, które nie zależą od doświadczenia, 
przede wszystkim rozum; przeciwieństwo empiryzmu metodologicznego Prakseologia to 
teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego 
celowego działania ludzkiego.

Cykl prakseologiczny w ocenach  techniczno-prawnych w zakresie budownictwa to:
1. Planownie i programowanie badań.
2. Zebranie faktów i dowodów(zabezpieczenie dowodów).
3. Analiza faktów i dowodów.
4. Ocena cząstkowa.
5. Konstruowanie wniosków cząstkowych.
6. Wnioski ogólne.

Zadaniem prakseologii jest poszukiwanie najszerszych uogólnień odnoszących się 
do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze względu na 
sprawność; konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych, nakazów i zakazów 
oraz zaleceń i przestróg dotyczących wzmagania sprawności i unikania niesprawności 
w działaniu; wypracowywanie systemu pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla 
tych konstrukcji; zmierzanie do ujęcia ich w system dedukcyjny i do sformalizowania 
twierdzeń. Zadaniem prakseologii jest m. in. naukowe badanie warunków sprawności 
działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, połączoną z dociekaniem 
przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń.

Know-how – pochodzący z języka angielskiego (know – „wiedzieć”, how – „jak”) termin 
określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub 
wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość.

Definicja przyjęta przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu jako know-how 
określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie 
technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu.

W prawie europejskim definicja know-how zawarta jest w Rozporządzeniu nr 772/2004 
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze 
technologii (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11–17). Stanowi ona, że know-how to pakiet 
nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, 
które są:

1.niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, 
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2.istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych 
umową, 

3.zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było 
sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.[12].

W zakresie wiedzy można podać kilka  cytatów stanowiących kwintesencję  wartości 
definicji wiedzy.

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy. Źródło: Talmud

Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże. Autor: Isaac Asimov

Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele 
lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego 
doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, 
nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie 
pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej. Autor: Leonardo da Vinci

Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę. Qui bene dúbitat, bene sciet. (łac.)

Najlepszą wiedzą jest ta, która się łączy z czynem. Źródło: przysłowia arabskie

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. Autor: Feliks 
Chwalibóg

 Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka. Autor: Leonardo da Vinci
Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Autor: Francis Bacon

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej 
doskonałe.Autor:Albert Einstein.

7.2.doświadczenie.

 Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub 
umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez 
zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w 
tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. 
Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy, jak wykonać pewne zadania, a 
nie do proponowania rozwiązań. 

Źródłem wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ kontekst 
sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie. Doświadczenie to praktyczna 
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znajomość zagadnień przygotowania inwestycji, projektowania, realizacji, remontów, 
napraw, nowoczesnych technologii naprawczych i metodologii badań diagnostycznych 
obiektowe, znajomość swoich niedostatków i braków czyli praktyka zawodowa.
Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności 
w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w 
ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie w tym staropolskiego 
słowa eksperiencja jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia 
generalnie odnosi się do wiedzy jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania 
rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną 
lub wiedzą a posteriori.

Słowo doświadczenie w zakresie budownictwa odnosi się do wiedzy zdobytej w wyniku 
dalszych, pogłębionych studiów, refleksji na tematy związane z budownictwem, 
zjawisk, zdarzeń lub ich interpretacji. Konstruktor swoje doświadczenie gromadzi 
się przez cały czas wykonywania swoich czynności, studiów, badań i formułowania 
kolejnych hipotez  i wniosków. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu 
wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori.Osoba ze znacznym doświadczeniem w 
pewnym polu może zyskać reputację specjalisty. Słowo doświadczenie może odnosić 
się zarówno do nieprzetworzonych psychicznie, bezpośrednio odczutych zdarzeń, tak 
samo jak do mądrości zdobytej w wyniku dalszej refleksji na temat tych wydarzeń lub 
ich interpretacji. Najczęściej mądrościowe doświadczenie gromadzi się przez jakiś 
czas, chociaż jedno konkretne chwilowe wydarzenie również może doświadczyć. 
Doświadczenia możemy podzielić na fizyczne, umysłowe, emocjonalne, duchowe. 
Ktoś, kto jest zdolny opisać wydarzenie, którego był świadkiem, lub w którym brał 
udział, ma doświadczenie z pierwszej ręki. Takie doświadczenie jest szczególnie cenne 
ponieważ było się tam i można samemu ocenić sytuację, przeanalizować ją. Jednak 
i tak często pozostaje potencjalnie podlegająca pod błędy osobista interpretacja, 
postrzeganie sensu zdarzenia. Doświadczenie z drugiej ręki może być bogatszym 
zasobem: zdarzenie nagrane lub streszczone przez obserwatorów z pierwszej ręki 
lub doświadczonych, albo z przyrządów, daje możliwość wyrażania wielu punktów 
widzenia. Doświadczenie, praktyka zawodowa to praktyczna znajomość zagadnień 
przygotowania inwestycji, projektowania, realizacji, remontów, napraw, nowoczesnych 
technologii naprawczych i metodologii badań diagnostycznych obiektowe, znajomość 
swoich niedostatków i braków. Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym 
się z wiedzy i umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych 
poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa 
doświadczenie w tym staropolskiego słowa eksperiencja jest blisko związana z pojęciem 
eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy jak wykonać 
pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę 
opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą „a posteriori”.Osoba ze 
znacznym doświadczeniem w dziedzinie budownictwa  może zyskać reputację znawcy 
sztuki budowlanej. Doświadczenie w zakresie  budownictwa tak mocno związane z 
pojęciem sztuki budowlanej odnosi się w sposób oczywisty do wiedzy zdobytej w wyniku 
dalszych, pogłębionych studiów, refleksji na tematy związane z  budownictwem,zjawisk, 
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zdarzeń i  ich interpretacji. Doświadczenie,wiedza,nauka, interpretacja to elementy 
sztuki budowlanej. Doświadczenie w zakresie każdej budowli, konstrukcji, każdej fazy 
inwestycji gromadzi się przez cały czas  wykonywania swoich czynności,studiów, badań  
i formułowania kolejnych hipotez i wniosków.[34].

Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.

Experience is the name everyone gives to their mistakes. (ang.)

Autor: Oscar Wilde, Wachlarz Lady Windermere (1892) akt 3, scena 1. Dumby

7.3.obiektywizM.

 Obiektywizm jako element sztuki budowlanej to stanowisko filozoficzne głoszące, 
że przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego. 
Związana z obiektywizmem bezstronność to postawa badawcza wolna od przesądów 
i uprzedzeń. Obiektywizm polega na nie przyjmowaniu nie sprawdzonych sugestii, 
dogłębnej analizie wszystkich czynników diagnostyki,samokontroli,sprawdzaniu 
kilkoma metodami wyników analiz. Tak więc osoba działająca w obszarze  budownictwa 
winna stosować w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody 
naukowe, charakteryzuje się takimi cechami, jak wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na 
pozór jednakowych, zdolność kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz 
krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd.  W przypadku 
budownictwa  nie ma ostrej granicy pomiędzy badaniami naukowymi, a analizami 
inżynierskimi, chociaż sztuka budowlana stawia sobie również  cele praktyczne, a 
nauka bada głównie zjawiska podstawowe, uniwersalne. Często jednak podobny 
jest sposób pracy, czyli od nowego problemu do nieznanego wcześniej rozwiązania, 
co angażuje wyobraźnię i kreatywność. Budownictwo  ma znaczenie teoretyczne, 
naukowe i praktyczne, zajmuje  się również rozwiązywaniem doraźnych problemów 
budowlanych jak również podaje uniwersalne rozwiązania mające zastosowanie w 
innych przypadkach.

Obiektywizm jest to przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób zgodny ze stanem 
faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów. Autor: Bertrand 
Russell

7.4.krytycyzM.

 Krytycyzm to postawa intelektualno-metodologiczna postulująca kontrolę 
prawdziwości i zasadności twierdzeń przed ich uznaniem,stanowisko Immanuela Kanta, 
według którego teoria poznawcza musi wyprzedzać inne badania filozoficzne analityczne 
W budownictwie jest podejście do wszystkich materiałów i badań, potwierdzanie innymi 
dokumentami i badaniami, pogłębiona analiza elementów w zakresie bezpieczeństwa 
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obiektów budowlanych jak również przy interpretowaniu zjawisk i uszkodzeń. Krytycyzm 
to jedna  z istotniejszych przesłanek  czyli postawa intelektualno-metodologiczna 
postulująca kontrolę prawdziwości i zasadności twierdzeń przed ich uznaniem, pozwala 
to na unikanie błędów w badaniach obiektów i wysnuwanie wadliwych wniosków.

Destruktywny krytycyzm jest jednym z najbardziej szkodliwych zachowań człowieka. 
Brian Tracy, Maksimum osiągnięć.
  

7.5.decyzyjność. 

 Decyzja to  postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru. Specjaliści w 
zakresie budownictwa podejmują decyzje każdego dnia, a te decyzje są tym, co  definiuje 
poszczególne elementy inwestycji budowlanych. Decyzja to także  postanowienie, 
zamiar, rozstrzygnięcie  rodzaj racjonalnego wyboru pośród różnych możliwości.
Decyzyjność,a właściwie proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny, 
który realizuje funkcje podejmowania decyzji. Ta sama decyzja w tej samej sytuacji 
może być produktem innych procesów decyzyjnych. Podejmowanie decyzji występuje 
we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. Jego podstawowe składowe to kryteria 
wyboru i alternatywy. W klasycznej teorii decyzji, oznacza grupę logicznie powiązanych 
ze sobą operacji myślowych lub obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania 
problemu decyzyjnego poprzez wybranie jednego z możliwych wariantów działania 
(decyzji). Podjęta decyzja jest zwykle realizowana.
W klasycznym procesie decyzyjnym możemy wyróżnić umownie kilka kolejnych faz:
• identyfikacja sytuacji decyzyjnej
• sformułowanie problemu decyzyjnego
• zbudowanie modelu decyzyjnego
• wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub decyzji 

optymalnych
• podjęcie ostatecznej decyzji

W zależności od typu problemu wymagającego decyzji i jego kontekstu, sztuczne 
procesy decyzyjne używają metod matematycznych i obliczeniowych, których nie 
może używać człowiek w procesach myślowych kognitywnych. W sytuacjach dobrze 
określonych, jak np. w szachach, "komputer może dominować nad człowiekiem". Takie 
modele komputerowe procesów decyzyjnych są np. bardzo ważne dla budowy robotów 
autonomicznie wykonujących zadania w warunkach trudnych lub niedostępnych dla 
człowieka, np. na Księżycu. W tzw. aktywnych lub inteligentnych systemach wsparcia 
decyzyjnego (active DSS - Decision Support Systems i IDSS), procesy decyzyjne są 
projektowane, a ich wyniki są sugerowane użytkownikowi systemu (np. operatorowi 
procesów przemysłowych, projektantowi systemów czy menadżerowi).W procesie  
decyzyjnym rozróżniamy również pojęcia  rozumowanie, myślenie, ryzyko, cel, działanie,  
wolna wola, niepewność.
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W budownictwie decyzyjność to jednoznaczne określenie zakresu badań, ocen, 
wniosków oraz przyjęcie uzasadnionych rozwiązań. Proces decyzyjny to określony 
proces myślowy lub sztuczny, który realizuje funkcje podejmowania decyzji, ta sama 
decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych. 
Podejmowanie decyzji występuje w trakcie opracowań eksperckich,a ich podstawą są 
zgromadzone materiały, badania diagnostyczne, analizy. Jego podstawowe składowe to 
kryteria wyboru i alternatywy. Decyzyjność oznacza grupę logicznie powiązanych ze 
sobą operacji myślowych lub obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu 
decyzyjnego poprzez wybranie jednego z możliwych wariantów działania  lub decyzji.
W procesie decyzyjnym możemy wyróżnić umownie kilka kolejnych faz:

1. identyfikacja sytuacji decyzyjnej
2. sformułowanie problemu decyzyjnego
3. zbudowanie modelu decyzyjnego
4. wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub decyzji 

optymalnych
5. podjęcie ostatecznej decyzji
 

Niewielki jest wybór wśród zgniłych jabłek. Autor: William Shakespeare

7.6.etyka zawodowa.

 Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") to  dział filozofii, zajmujący się badaniem 
moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady 
moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną. Moralność to z formalnego 
punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", 
których słuszności nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące nie są 
zdaniami w sensie logicznym. Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania 
moralności, badanie efektów jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz 
szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w 
racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają 
zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, 
na podstawie których można formułować zbiory nakazów moralnych. Teorie etyczne 
mogą być zarówno próbą udowadniania słuszności funkcjonujących powszechnie 
nakazów moralnych, jak i mogą stać w ostrej opozycji do powszechnej moralności, 
kwestionując zasadność części bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących w 
danym społeczeństwie nakazów moralnych.

Współczesny podział teorii etycznych zaproponowany przez R. Carnapa:

Ze względu na zakres obowiązywania norm moralnych teorie obiektywistyczne  
zakładają one, że normy etyczne mają charakter uniwersalny i można je wywieść z 
ogólnych założeń, a następnie zastosować do wszystkich ludzi, teorie subiektywistyczne  
zakładają one, że normy etyczne są wytworem poszczególnych ludzi. Prowadzi to do 
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wniosku, że jeśli istnieją jakieś wspólne normy, to są one wynikiem podobnej zawartości 
umysłów większości ludzi, lub nawet że nie ma czegoś takiego jak wspólne normy i 
każdy posługuje się swoim prywatnym systemem nakazów moralnych. Ze względu na 
źródło pochodzenia norm moralnych : naturalizm, systemy takie próbują wywodzić 
normy moralne z nauk przyrodniczych i ew. społecznych, antynaturalizm – systemy 
takie starają się dowodzić, że normy moralne muszą pochodzić z "góry", np. od Boga 
lub z przesłanek ściśle racjonalnych bez odnoszenia się do danych eksperymentalnych, 
emotywizm – systemy te traktują nakazy moralne jako wyraz i przedłużenie ludzkich 
emocji, lub bardziej ogólnie jako efekt działania ludzkiej psychiki i w związku z tym nie 
ma sensu szukać ani naturalistycznych, ani antynaturalistycznych źródeł tych nakazów, 
a moralność jest po prostu jednym ze zjawisk psychologicznych. Ze względu na ocenę 
zachowań ludzi:motywizm systemy motywistyczne zakładają, że o moralnej ocenie 
danego czynu decyduje przede wszystkim motyw. Według tych teorii nie można uznać 
czynu za moralnie słuszny, niezależnie od jego końcowego efektu, jeśli nie został podjęty 
z dobrą intencją, efektywizm – systemy efektywistyczne zakładają, że o moralnej ocenie 
danego czynu decyduje wyłącznie jego efekt. Jeśli czyn został dokonany bez intencji lub 
nawet ze złą intencją ale przyniósł dobry efekt, to można go uznać za moralnie słuszny, 
nominalizm – systemy takie abstrahują zarówno od motywu jak i efektu. Traktują one 
dobro i zło jako niedefiniowalne pojęcia pierwotne. Dobre w obrębie danego systemu 
moralnego jest po prostu to, co jest zgodne z nakazami tego systemu. Wobec tego ani 
motyw, ani efekt nie mają znaczenia w ocenie moralnej danego czynu, lecz po prostu 
zgodność tego czynu z nakazami moralnymi.

Do czasów współczesnych opracowano już praktycznie systemy etyczne będące 
wszystkimi możliwymi kombinacjami tych podziałów. Obecnie praca etyków koncentruje 
się głównie na analizowaniu i ewentualnym uprecyzyjnianiu istniejących już systemów. 
Szczególnie duże postępy odnotowuje się w etyce chrześcijańskiej i systemach 
nominalistycznych.

Najbardziej znani etycy i systemy etyczne:

Sokrates - mędrzec, praktyk metody majeutycznej, intelektualizm etyczny,

Anaksymenes i Epikur – hedonizm – system subiektywno-emotywistyczno-
efektywistyczny,

Platon, św. Augustyn, etyka chrześcijańska – systemy obiektywno-antynaturalistyczno-
motywistyczne,

Arystoteles, Stoicyzm, Baruch Spinoza – systemy obiektywno-naturalistyczno-
motywistyczne,

Kartezjusz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel – systemy obiektywno-antynaturalistyczno-
efektywistyczne,
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Jean-Jacques Rousseau i następcy – system obiektywistyczno-naturalistyczno-
motywistyczny,

Immanuel Kant – system obiektywno-antynaturalistyczno-motywistyczny,

John Stuart Mill – utylitaryzm – system obiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny,

Karol Marks – materializm dialektyczny – system subiektywno-naturalistyczno-
nominalistyczny,

Fryderyk Nietzsche – system subiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny

Arthur Schopenhauer – system subiektywno-emotywistyczno-nominalistyczny

Rudolf Carnap – opracowanie kilku różnych wersji etyki nominalistycznej i początek 
studiów porównawczych różnych systemów etycznych

 Tadeusz Kotarbiński – twórca etyki niezależnej

 Ayn Rand – twórczyni obiektywizmu, opartego na "racjonalnym zainteresowaniu sobą"

Nel Noddings – twórczyni etyki troski
Richard Hare – twórca preskryptywizmu

W chrześcijaństwie podstawą etyki jest nauka Jezusa Chrystusa. Etyka chrześcijańska 
nie jest kazuistyczna (rób to, nie rób tego), ale polega na wzroście w cnotach, 
nadprzyrodzonych (dzięki łasce, od chwili chrztu) i ludzkich.Wskazania dla moralności 
człowieka zawarte są w samej naturze człowieka (tzw. prawo natury), a także – dzięki 
Objawieniu – w Piśmie Świętym i, według Kościoła Katolickiego, Magisterium Kościoła. 
Ze Starego Testamentu ponadczasowy charakter ma dekalog. W Nowym Testamencie 
etyka skupia się na przykazaniu miłości i nauce Ośmiu błogosławieństw. Przede 
wszystkim jednak przykładem jest integralne życie Jezusa, doskonałego człowieka.
Zachowania moralne opisane są w dwóch źródłach islamu: Koranie i tradycji proroka 
Mahometa (sunna). Oprócz tych dwóch źródeł, istnieją inne. Islam odnosi się z uznaniem 
do dekalogu żydowsko-chrześcijańskiego.

Według buddyzmu mahajany etyka skodyfikowana w postaci nakazów (pięć szkodliwych 
działań w buddyzmie, dziesięć złych uczynków, ślubowania bodhisattwy) jest swoistą 
protezą, która jest konieczna ludziom niedostatecznie rozwiniętym duchowo. Jeśli 
bowiem człowiek posiada rozwinięte współczucie dla innych czujących stworzeń i stara 
się żyć z nim w zgodzie, to żadne etyczne zasady nie są mu potrzebne – przeciwnie, 
zasady etyczne w mahajanie są widziane jako uproszczone opisy zachowań rozwiniętego 
duchowo człowieka.
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Echa podobnych koncepcji przewijają się także w myśli filozoficznej Zachodu 
(nietzscheanizm, humanizm – patrz następny podpunkt) a także w pewnym stopniu 
w chrześcijaństwie, które uważa, iż człowiek święty jest całkowicie wolny pomimo 
skrupulatnego przestrzegania zasad moralnych. Nie ma on bowiem pokusy występowania 
przeciwko tym zasadom, a więc moralność go nie ogranicza, a jest jedynie opisem 
sposobu jego życia podobnie jak w buddyzmie.

Zgodnie z deklaracją amsterdamską, przyjętą na Światowym Kongresie Humanistycznym 
3-6 lipca 2002 w Noordwijkerhout, Holandii: "Humanizm uznaje wartość, godność 
i autonomię każdej jednostki. Humaniści popierają prawo każdego człowieka do jak 
największego zakresu wolności, pozostającego jednak w zgodzie z prawami innych. 
Humaniści mają obowiązek dbania o ludzkość, w tym przyszłe pokolenia. Humaniści 
uważają moralność za wrodzony element ludzkiej natury oparty na zrozumieniu i trosce 
o innych, nie potrzebujący zewnętrznego sankcjonowania."[11],[12],[20].[34].

Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej 
grupy zawodowej dla której  tworzy się odpowiednie profile,poznawczy,  osobowościowy 
i moralny Dla osób związanych z budownictwem, pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie,posiadających uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem 
Budowlanym  istnieje obowiązek przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  oraz 
przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej Inżyniera Budownictwa.Bowiem 
działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera  członka izby jest zawodem 
zaufania publicznego.  W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą 
się opisać wzór osobowy inżyniera, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce 
inżynierskiej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej.

Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej ustalonej dla wszystkich członków 
organizacji zawodowej jaką jest Izba Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialności 
prawne, zawodowej i technicznej. Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim 
do norm postępowania danej grupy zawodowej i w tym sensie etyka zawodowa jest 
etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy inżyniera, osoby wykonującej 
samodzielną funkcję w budownictwie, rzeczoznawcy,eksperta, cele etyczne zawodu, 
normy postępowania w praktyce zawodowej  i typowe konflikty etyczne mogące się 
pojawić w działalności  zawodowej. Etyka  zawodowa sformułowana w Kodeksie 
Etyki Zawodowej członków  Izby Inżynierów Budownictwa w  odniesieniu do  zawodu 
tworzy odpowiednie  profile etyczne takie jak  poznawczy, osobowościowy i moralny 
w tym również dla biegłych sądowych z zakresu budownictwa. Pojęcie „rękojmi 
należytego wykonywania obowiązków biegłego”  wielokrotnie definiowane i określane 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako całość 
cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego sądowego, składających się 
na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Na wizerunek osoby zaufania 
publicznego składają się takie cechy charakteru jak szlachetność, prawość, sumienność 
i bezstronność łącznie (wyrok NSA z dnia 11.01.1993 r. sygn. akt. II SA 390/92).
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Proces inwestycyjny i jego uczestnicy sądowy charakteryzują się podatnością na 
konflikty etyczne i prawne, a wszelkie działania w tym zakresie winny  dawać rękojmię 
należytego wykonywania robót budowlanych i należytego wykonywania zawodu na 
wszystkich poziomach tego procesu. Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim 
do norm postępowania danej grupy zawodowej dla której  tworzy się odpowiednie 
profile,poznawczy,  osobowościowy i moralny.Dla osób związanych z budownictwem, 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,posiadających uprawnienia 
budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym  istnieje obowiązek przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa  oraz przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej 
Inżyniera Budownictwa.Bowiem działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera  
członka izby jest zawodem zaufania publicznego.  W tym sensie etyka zawodowa jest 
etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy inżyniera, cele etyczne zawodu, 
normy postępowania w praktyce inżynierskiej i typowe konflikty etyczne mogące się 
pojawić w praktyce zawodowej. Zatem inżynier budownictwa  jako osoba czynna 
zawodowo z mocy prawa musi wykazać się przynależnością do izby, jest zobowiązana 
jest do przestrzegania ściśle określonych zasad etyki zawodowej.

Przykładem kodeksu etycznego jest Kodeks Zasad Etyki Zawodowej członków Państwowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Kodeks ten reguluje wszelkie aspekty działalności  w tym 
cele działalności inżynierskiej, udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania 
środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, 
rozwoju społecznego i indywidualnego. Określa  działalność inżynierską jako usługową 
dla społeczeństwa,  nośnika  rozwoju cywilizacyjnego, zaspokajania  bieżących potrzeb 
społecznych, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki 
rozwoju oraz ich skutki, dbać o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych. 
Kodeks nakazuje  członkowi  izby, aby kierował  się dobrem publicznym,zasadami 
uczciwości zawodowej i osobistej,pamiętał o konsekwencjach swojej działalności 
licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi. Powinien 
również wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej 
wiedzy. Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we 
własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych. Kodeks  stwierdza,że członek 
izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie 
oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat, nie może 
narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry 
skazanych na niepowodzenie,powinien postępować otwarcie i bezstronnie, zachować w 
tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem, informować 
swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić 
przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania, samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście,jest niezawisły w wydawaniu 
decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami 
budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych, a za uchybienia w tym względzie 
członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną. Członek Izby ma 
obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
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które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,obowiązany jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, 
znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm  i rzeczowość.

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne i kontrolne  w budownictwie w tym  
projektant,kierownik budowy,kierownik robót,inspektor nadzoru inwestorskiego 
ponoszą odpowiedzialność cywilna, karną i dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z 
zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej danej grupy zawodowej, 
określonymi w regulaminach postępowań dyscyplinarnych, uchwalanych przez 
stowarzyszenia, skupiające dane grupy zawodowe. Naruszenie zasad etyki zawodowej 
potwierdzone orzeczeniem dyscyplinarnym może stanowić podstawę do  stosowania 
sankcji w sytuacji niewłaściwego wykonywania zawodu, właściwe jest przede 
wszystkim ciało kompetentne przewidziane przez przepisy regulujące wykonywanie 
zawodu. Przepisy  wymagają by osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie  w dawały rękojmię należytego wykonywania obowiązków. Pojęcie 
„należytej staranności” omówiono w poprzednich rozdziałach.  Postępowanie członka 
stowarzyszenia sprzeczne z Kodeksem Etyczno-Zawodowym pociąga za sobą sankcje, o 
których orzeka Sąd Koleżeński. Przykładem kodeksu etycznego jest Kodeks Zasad Etyki 
Zawodowej członków Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kodeks ten reguluje 
wszelkie aspekty działalności  w tym cele działalności inżynierskiej, udoskonalanie 
warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem 
jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego. 
Określa  działalność inżynierską jako usługową dla społeczeństwa,  nośnika  rozwoju 
cywilizacyjnego, zaspokajania  bieżących potrzeb społecznych, uwzględniając przy tym 
doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, dbać o 
bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych. Kodeks nakazuje  członkowi  izby, aby 
kierował  się dobrem publicznym,zasadami uczciwości zawodowej i osobistej,pamiętał 
o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, 
zdrowia i dobra ludzi. Powinien również wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, 
gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy. Członkowi izby nie wolno dopuszczać 
do działań korupcyjnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u 
innych. Kodeks  stwierdza,że członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, 
do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, 
że uzyska założony rezultat, nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na 
podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie,powinien postępować 
otwarcie i bezstronnie, zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane 
z realizowanym zadaniem, informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o 
każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji 
powierzonego mu zadania, samodzielną funkcję techniczną w budownictwie sprawuje 
osobiście,jest niezawisły w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną 
zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-
organizacyjnych, a za uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność 
zawodową i dyscyplinarną. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 
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wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obowiązany 
jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz 
zachować obiektywizm  i rzeczowość. 

 Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi. Autor: Søren Kierkegaard
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8.Jakość w budownictwie.

 Pojęcie „jakości” jest  powszechnie używane w życiu  codziennym, naukach  
technicznych, w tym w budownictwie,przez ekspertów, rzeczoznawców budowlanych 
kiedy ich wiedza wynika z doświadczenia trudnego do liczbowego oszacowania. 
W opiniach uznanych autorytetów. jakościowa ilustracja przebiegu procesów 
jest też wstępną hipotezą dla przeprowadzenia eksperymentu,analizy technicznej, 
inwestycji,budowy w zakresie budownictwa zmierzająca do oceny jakości procesów 
inwestycyjnych i robót budowlanych.

Należy odróżnić ocenę jakościową od oceny jakości. Ocena jakościowa jest 
przeciwieństwem oceny ilościowej i polega na oszacowaniu własności dowolnego 
zdarzenia, procesu lub systemu w skalach relatywnych, W ocenie jakości robót 
budowlanych spotykamy często proste określenia zjawisk  przykładowo duży, mały, 
zawsze, często, czasem, rzadko, nigdy, bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, 
niewystarczająco.

Przestrzeganie zasad jakości w robotach budowlanych, zgodności z warunkami, 
wytycznymi i normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i należytej staranności 
to kryteria oceny wszelkich elementów inwestycji. Sztuka budowlana zwiera wiele 
elementów jednak należy wyróżnić jej elementy  podstawowe będące kryteriami oceny, 
elementami koniecznymi do przestrzegania przy inwestycjach budowlanych,które są 
istotą sztuki budowlanej, a mianowicie :

• jakość robót budowlanych,
• zachowanie  należytej staranności w procesach budowlanych,
• niedbalstwo w robotach budowlanych,
• zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami technicznym,

Za pierwsze wzmianki dotyczące jakości w tym związane z budownictwem,omówione 
szeroko w rozdziałach o historii sztuki budowlanej,uznaje się zapisy z Kodeksu 
Hammurabiego z roku 1700 p.n.e.. Przewidywał on kary dla budowniczych 
popełniających błędy jakościowe w swej pracy. Budowniczy, którego budowla zawaliła 
się z powodu niedostatecznej jakości i spowodowała śmierć właściciela, sam musiał 
zapłacić za to życiem. Jest to nic innego jak odpowiedzialność za jakość produktu. 
Również w starożytnym Egipcie i Chinach dużą wagę przywiązywano do jakości. 
Można o tym przeczytać w książce Podręcznik wdrażania ISO 9001.Konieczne jest 
zatem omówienie poszczególnych pojęć związanych z kryteriami oceny prawidłowości 
realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
8.1.Jakość robót budowlanych.

Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) to pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona 
jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach 
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romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki. Również „…stopień jednorodności 
i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu 
do wymagań rynku.” (W.E. Deming)„…zgodność z wymaganiami.” (P.B. Crosby)„…
wszystko co można poprawić.” (Masaaki Imai)„…ogół cech i właściwości wyrobu lub 
usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych 
i przewidywanych potrzeb.” (ISO 8402)„…stopień, w jakim zbiór inherentnych cech 
spełnia wymagania.” (ISO 9001:2000). Jakość jest jednym z najpoważniejszych 
elementów „sztuki budowlanej” dotyczący wszelkich  elementów inwestycji od 
najdrobniejszych po niezwykle skomplikowane i spektakularne. Jakość idei,myślenia, 
pomysłów gospodarczych, tworzenia, analiz inwestycyjnych, projektów, budowania, 
użytkowania i likwidacji. Należy odróżnić ocenę jakościową od oceny jakości. Ocena 
jakościowa jest przeciwieństwem oceny ilościowej i polega na oszacowaniu własności 
dowolnego zdarzenia, procesu lub systemu w skalach relatywnych, na przykład  duży, 
mały, zawsze, często, czasem, rzadko, nigdy, bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, 
niewystarczająco. Jest powszechnie używanym pojęciem  w życiu codziennym, naukach 
społecznych i w innych dziedzinach,w tym w zakresie budownictwa przez ekspertów, 
biegłych sądowych, kiedy ich wiedza wynika z doświadczenia trudnego do liczbowego 
oszacowania, w opiniach uznanych autorytetów. Jakościowa ilustracja przebiegu 
procesów jest też wstępną hipotezą dla przeprowadzenia badania lub eksperymentu.W 
współczesnym społeczeństwie przemysłowym, liczne nowe definicje kładą większy nacisk 
na jakość produktów określonych przez ich wartość użytkową, czyli w konsekwencji na 
społeczne aspekty użyteczności technologii i usług, gdzie  jakość eksploatacyjna jako 
zespół właściwości i charakterystyk wyrobu, określa rzeczywisty stopień spełnienia 
aktualnych wymagań użytkownika,zawartych w normy ISO.

W zakresie jakości produktu  najczęściej wymieniane są cechy jakości technologicznej 
takie jak funkcjonalność, stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji, praktyczność, 
komfort użytkowania, łatwość obsługi i konserwacji i ich ergonomiczność, 
niezawodność zdolność do pracy bezusterkowej, trwałość, okres zachowania cech 
użytkowych, bezpieczeństwo użytkowania. Jakość produktu jest związana z takimi jego 
własnościami handlowymi,jakością  rynkową, jak stopień zgodności z wzorcem lub 
wyspecyfikowanymi wymaganiami, widoczność zespołu cech istotnych dla produktu, 
ekskluzywność, prestiż nabywcy związany z posiadaniem produktu lub jego marką, 
estetyczność, pozytywne odczucia osobiste, prezentacja, forma zaoferowania,warunki 
sprzedaży, otoczenie, obsługa, sposób dostawy, opakowanie, certyfikaty, referencje, 
koszt nabycia, usatysfakcjonowanie użytkownika: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań 
nabywcy.

Wraz z rozwojem techniki i sposobów produkcji, rozwijało się podejście do spraw 
jakości. Na początku XX w.  w zakładach Forda w USA, zapoczątkowano produkcję 
seryjną. Wraz z nią wprowadzono  opracowane przez Fryderyka Taylora zasady 
zarządzania. Mówiły one między innymi o ustalaniu najlepszej metody wykonania 
zadania; doborze, szkoleniu i doskonaleniu robotników celem przydzielenia pracy, 
do których się najbardziej nadają; współpracy kierownika i robotników; równym 
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podziale pracy i odpowiedzialności między kierowników i pracowników. Oparcie się 
na tych zasadach pozwoliło na rozdzielenie funkcji produkcyjnych i kontrolnych oraz 
na wytwarzanie produktu wysokiej jakości przez niewykwalifikowaną kadrę. Ponadto 
firma zaczęła zatrudniać zespoły inspektorów, którzy sprawdzali produkt i porównywali 
z prototypem. Tę procedurę stosowano we wszystkich fazach wytwarzania. Inspekcję 
prowadzono w celu oddzielenia wykrytych wyrobów o niskiej jakości od wyrobów o 
jakości akceptowalnej, a następnie ich wycofanie, naprawienie i sprzedaż po niższej 
cenie. Ten okres wiąże się z pierwszym stadium rozwoju Total Quality Management 
(TQM – zasada kompleksowego zarządzania jakością), czyli tzw. kontrolą inspekcyjną. 
W przeciągu XX w. kompleksowe zarządzanie jakością przeszło w sumie przez cztery 
etapy rozwoju, aby osiągnąć dzisiejszy kształt. Można je podzielić na następujące 
elementy inspekcja jakości, kontrola jakości, zapewnienie jakości, kompleksowe 
zarządzania jakością.

Początki normalizacji w dziedzinie systemów jakości sięgają końca lat 50. ubiegłego 
wieku. W krajach, które funkcjonowały w warunkach wolnego rynku zaczęto postrzegać 
jakość w sposób szerszy niż ostateczna jakość wyrobu. Coraz większy nacisk kładziono 
na zapobieganie błędom, a nie na ich wykrywanie. Pionierskie działania w tej dziedzinie 
zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie została opracowana pierwsza norma 
MIL-Q-9858 wydana w 1959 roku, opisująca system zapewnienia jakości. Dokument ten, 
zatytułowany Wymagania programu jakości, określał wymagania stawiane dostawcom 
oferującym swe produkty na rzecz armii USA. W roku 1963 normę tą zmodyfikowano 
i wydano jako  MIL-Q-9858A. Stała się ona podstawą do opracowania podobnych 
uregulowań dotyczących dostawców dla NATO. W roku 1969 wydano je jako AQAP-
1. Wyżej wymienione normy postawiły szereg wymagań jakościowych dotyczących 
wszystkich faz powstawania wyrobu, od fazy przedprodukcyjnej do poprodukcyjnej. 
Do spełnienia ich wymogów zostali zobowiązani także podwykonawcy dostawców. 
Poszerzyło to krąg zainteresowania normami jakościowymi na inne gałęzie przemysłu.
W latach 70-tych wydano również normy jakościowe dotyczące przemysłu maszynowego 
oraz energetyki jądrowej. Wtedy także narodowe organizacje normalizacyjne 
zainteresowały się problematyka jakości. Powstały pierwsze normy narodowe: 
CSA 3-Z299 (Kanada), BS 5750 (Wielka Brytania). BS 5750  była wzorcem  norm 
międzynarodowych.

Najważniejsze normy jakościowe powstałe w latach 1959 – 1990

Rok Norma Źródło pochodzenia

1959 MIL-Q-9858 Departament obrony USA

1963 MIL-Q-9858A Departament obrony USA

1969 AQAP1, AQAP4, AQAP9 NATO
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1971 AMSE Bolier Code Amerykański Związek Przemysłu maszynowego

1971 ANSI-N45-2 Energetyka Jądrowa

1973 API 14A Amerykański Instytut Ropy Naftowej

1975 CSA 3-Z299 Kanada – norma państwowa

1975 A.S. 1821/22/23 Australia – norma państwowa

1978 A code of Practice 50-C-QA Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej

1979 BS 5750 Wielka Brytania – norma państwowa

1986 ISO 8402 ISO

1987 ISO 9001, 9002, 9003 ISO

Jakość produktu w tym jakość budynków i  elementów budowlanych określona jest 
przez wymagania, standardy, normy, kontrola jakości, kontrola techniczna, brakarz, 
brakarnia, izolator braków, samokontrola, wadliwość, wada nieistotna, istotna, 
krytyczna,brak naprawialny, nienaprawialny. Analiza jakości opiera się na metodach 
matematycznych statystyki jak  rozkład normalny  Gaussa, odchylenie standardowe 
sigma, metoda sześć sigma,6S, six-sigma, analiza przyczyn i skutków wadtak zwana 
metoda FMEA, SPC – statystyczna kontrola procesu,TQM – Total Quality Management 
– zarządzanie przez jakość i inne.
Zastosowanie norm branżowych 

-OHSAS 18001 – międzynarodowy dokument, wymagania dla systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy

-PN-N-18001:2004 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

-ISO 9001:2008 Wymagania systemu zarządzania jakością

-ISO 9000:2000 Pojęcia i definicje systemu zarządzania jakością. (Księga Jakości, 
proces, procedura, instrukcja, system jakości)

-PN-EN 45011 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących wyroby,

-PN-EN 45012 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących systemy jakości,

-PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.
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-ISO 19011:2000 – norma dotycząca audytowania systemów jakości i środowiska.[40-
44].

8.2.audyt jakości.

 W przypadku budownictwa zarządzanie projektami w budownictwie jest 
organizowana przez aspekt jakości robót budowlanych. Cechy te są istotne z punktu 
widzenia inwestora, odbiorcy usług budowlanych,czy tez kupującego budynek, obiekt 
budowlany, wynikające również z relatywnie wysokich oczekiwań ,związanych z wysoką 
ceną,wartością  produktu. Producent,przedsiębiorca budowlany  musi oprócz tego brać 
pod uwagę zyskowność i działalność konkurencji, co często jest w konflikcie z jakością 
technologiczną produktu. Jakość produktu to również w innym ujęciu wymagania, 
standardy, normy, kontrola jakości, kontrola techniczna,, samokontrola, wadliwość, 
wada nieistotna, istotna, krytyczna, brak naprawialny, nienaprawialny. 

Do oceny jakości robót budowlanych służą warunki i wytyczne techniczne, normy  
techniczne, instrukcje branżowe,szczegółowe opisy robót podane w katalogach, 
kosztorysach i specyfikacjach technicznych. Wszyscy decydenci na budowie, kierownicy 
budowy, majstrowie, inspektor nadzoru mają dbać o jakość robót. Ciągle zbyt rzadko 
efekt końcowy w budownictwie  nie odpowiada oczekiwaniom inwestora. Wykonawca, 
który się spieszy „produkuje” usterki, podobnie jak  projektant. W przypadku prac 
projektowych ich wadliwość przenosi się w sposób znaczący na wszelkie elementy 
inwestycji. Zbyt wielka ogólność projektów,nieudane próby realizacji inwestycji na 
podstawie projektów budowlanych, wadliwość projektów wykonawczych,ogólnie 
rzecz biorąc wadliwość projektowania powoduje znaczące obniżenie jakości robót 
budowlanych i powiększenie kosztów inwestycji. 

W przypadku budownictwa na terenie Polski,konieczne jest opracowanie własnych 
systemów procedur i standardów jakościowych lub zastosowanie standardu BQS - 
Baubegleitende Qualitätssicherung. Fachowa kontrola inwestycji dla osiągnięcia 
wysokiej jakości i optymalnej funkcjonalności to najważniejszy cel tego standardu. 
Certyfikat BQS dla obiektu to niezależne potwierdzenie o dotrzymanej jakości 
unikalnego produktu, jakim jest każda inwestycja. Cały proces kontroli według 
standardu BQS zaczyna się od przeglądu dokumentacji. To, co najważniejsze dla 
przyszłego użytkownika, poddane jest szczególnej ocenie już wtedy, kiedy obiekt jest w 
trakcie projektowania,znajduje się jeszcze w wersjach komputerowych. 

Już na etapie projektowania ma swój początek ponad  40% niedokładności, błędów, 
nieprawidłowości, niedookreśleń, niedomówień  i usterek. 

Powszechnym problemem w inwestycjach  jest fatalna jakość projektów budowlanych.
Zła jakość projektów budowlanych przenosi się wprost na jakość robót budowlanych
Przyczyną złej jakości w budownictwie jest ignorancja.
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Na podstawie harmonogramów realizacji dokumentacji powinna być zaplanowana 
systemowa, systematyczna, planowana kontrola wszystkich elementów dokumentacji 
technicznej. Na etapie realizacji inwestycji należy przeprowadzać audyty realizacji tak, 
aby uchwycić wszystkie ważne etapy realizacji. Przeciętnie wizytacje winny odbywać 
się jeden raz w tygodniu. Kontrole winny być przeprowadzane  przez ekspertów 
branżowych poza działaniami grupy inspektorów nadzoru budowlanego tak, aby 
w sposób kompleksowy ogarnąć problemy wykonawstwa w zakresie koordynacji  
wszystkich branż.

Po każdej kontroli na budowie audytorzy budowlani  winni  sporządzać raporty „on 
line” dostępne dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w programie obsługi 
inwestycji. System winien przewidywać obsługę kamerami newralgicznych punktów 
budowy z możliwością archiwizacji stanu zaawansowania robót. Audytorzy na bieżąco 
winni wykonywać fotogramy wadliwych elementów  Zdjęcia szczegółowo pokazują 
stwierdzone usterki i aktualny stan zaawansowania robót. Audyty maja stanowić 
stanowią skuteczne narzędzie do stałej kontroli budowy i wykonawców Tworzona jest 
lista usterek, sprawdzenie poprawności usuwania usterek. Po usunięciu ujawnionych 
usterek oraz po odbiorze końcowym obiekt może otrzymać certyfikat jakości.

8.3.SySteMy oceny jakości.

 W roku 1979, w ramach ISO rozpoczął działalność komitet ISO/TC 176. Efektem 
jego prac stała się opublikowana w 1986 roku norma ISO 8402 Zarządzanie jakością 
i zapewnienie jakości. Terminologia – pierwsza z rodziny ISO 9000. Przyjęło się, że 
wszystkie normy wydane przez komitet ISO/TC 176 zaliczało się do tej rodziny. W roku 
1987 opublikowano kolejne trzy normy: ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003. Stanowiły one 
opis trzech modeli systemu zapewnienia jakości. W tym samym roku w niezmienionej 
formie przyjął je przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), oznaczając jako – 
EN 29000.

Okres, który upłynął od pierwszego wydania norm serii ISO 9000 pozwolił na zebranie 
wielu doświadczeń odnoszących się do różnych branż przemysłu, przedsiębiorstw i 
innych organizacji. Doświadczenia te spowodowały, iż w roku 1994 przeprowadzono 
pierwszą nowelizację norm rodziny ISO 9000. Skoncentrowano się na pełnym ujęciu 
cyklu życia wyrobu – od określenie potrzeb przez klienta do chwili, gdy użytkuje on wyrób. 
Norma ta została wydana jako ISO 9000:1994 (w Polsce PN ISO 9000:1996). Drugiej 
nowelizacji norm dokonano w roku 2000. Zmiany te były gruntowne i zbliżyły  opisany 
w nich system zarządzania jakością (SZJ) do koncepcji TQM. Uwzględniono postęp, jaki 
nastąpił w dziedzinie jakości, zmieniające się potrzeby rynkowe, a także doświadczenia 
zdobyte podczas stosowania norm dotyczących zapewnienia jakości, opublikowanych 
w 1987 i 1994 roku. Położono duży nacisk na podejście procesowe oraz zaangażowanie 
najwyższego kierownictwa. Ponadto poszczególne modele SZJ opisane przez normy 
ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994 zastąpiono jednym modelem (opisanym 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



145

w ISO 9001:2000), który można było dostosować do wybranej organizacji (dokonać 
wyłączeń). Najważniejsze zmiany dokonane podczas obu nowelizacji przedstawiono 
w tabl. 2. Normy te i ich nowelizacja były przejmowane jako normy europejskie oraz 
krajowe i oznaczane według obowiązującego w danym systemie sposobu.

Obecnie podstawą do budowania systemów zarządzania jakością są dwie normy: ISO 
9001:2008 „System zarządzania jakością – Wymagania” oraz norma ISO 9004:2009 
„Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji – Podejście 
poprzez zarządzanie jakością”. Podstawą do certyfikacji SZJ jest norma ISO 9001:2008, 
a norma ISO 9004:2009 wybiega nieco ponad wymagania ISO 9001:2008, stanowiąc 
wytyczne dotyczące doskonalenia SZJ jak i działania całej organizacji. Normy ISO serii 
9000 nie są to normy techniczne. Nie opisują one parametrów, jakie powinny spełniać 
produkt lub usługa, lecz przedstawiają pewne zasady, których przestrzeganie może 
zapewnić odpowiednią jakość.

W współczesnym społeczeństwie przemysłowym, liczne nowe definicje kładą większy 
nacisk na jakość produktów określonych przez ich wartość użytkową, czyli w konsekwencji 
na społeczne aspekty użyteczności technologii i usług. Jakość eksploatacyjna to zespół 
właściwości i charakterystyk wyrobu, określający rzeczywisty stopień spełnienia 
aktualnych wymagań użytkownika określona jest według normy ISO 8402.

8.4.zarządzanie jakością.

 Zarządzanie przez jakość z angielskiego  Total Quality Management TQM, 
inaczej kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością to  podejście 
do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z 
uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy 
poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem 
jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz 
korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

Zarządzanie przez jakość opiera się na kilku założeniach:

1.Zaangażowanie każdego pracownika w przedsiębiorstwie w doskonalenie 
najdrobniejszych aspektów jego działalności. Doskonalenie to odbywa się poprzez 
częste drobne usprawnienia, a nie wielkie inwestycje. Przyczyną takiego podejścia 
jest rachunek efektywności – inwestycja wiąże się z nakładami, a zatem wyższa jakość, 
większa produkcja czy niższe koszty okupione są wcześniejszymi wydatkami. Prawdziwy 
wzrost efektywności występuje, gdy ten efekt powodują setki drobnych, tanich zmian.

2.Optymalizowanie procesów. Wykorzystanie prostych i uniwersalnych narzędzi oraz 
maszyn, które można łatwo i szybko przezbroić, maksymalizuje czas, kiedy można 
produkować. Synchronizacja pracy poszczególnych stanowisk pozwala minimalizować 
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koszty zapasów. Wykonanie zadań dobrze za pierwszym razem sprawia, że praca nie 
jest destabilizowana przez ciągłe poprawki.

3.Przyczyną przeważającej większości problemów jakościowych jest niewłaściwe 
zarządzanie firmą, organizacja pracy, motywacja. Zaledwie kilka procent błędów 
powodowanych jest przez pracowników przy linii produkcyjnej.

4.Sukces stosowania zarządzania przez jakość jest oddalony w czasie, ponieważ dopiero 
długotrwałe stosowanie metod powoduje uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Sukces 
musi przekładać się jednak nie tylko na działalność organizacji, ale także na korzyści 
dla społeczeństwa, środowiska naturalnego itp., ponieważ przedsiębiorstwo musi brać 
na siebie społeczną odpowiedzialność.

Zasady TQM  czyli zarządzania przez jakość  Total Quality Management.

1. orientacja na klienta,
2. przywództwo,
3. zaangażowanie pracowników,
4. podejście procesowe,
5. systemowe podejście do zarządzania,
6. ciągłe doskonalenie,
7. podjęcie decyzji w oparciu o fakty,
8. obustronne korzystne relacje z dostawcami.

Pojęcie Zarządzanie przez jakość pojawiło się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w 
Stanach Zjednoczonych i szybko stało się modną, choć – jak pokazały doświadczenia 
przedsiębiorstw – słabo rozumianą koncepcją. Jednak źródeł TQM należy szukać już w 
latach 20. XX wieku.

Prowadzone w latach 20. badania Waltera Shewharta nad statystycznym opisem 
zmienności w produkcji zaowocowały opracowaniem założeń statystycznego sterowania 
procesami, a później statystycznego sterowania jakością. Metody te zostały wykorzystane 
już w czasie II wojny światowej w przemyśle zbrojeniowym Stanów Zjednoczonych. 
Jednak boom popytowy, jaki miał miejsce po zakończeniu wojny spowodował, że kwestie 
jakości zeszły na dalszy plan.

Sterowaniem jakością za pomocą metod statystycznych zainteresowali się pod koniec lat 
40. inżynierowie japońscy. Stało się to za sprawą Williama Edwardsa Deminga, ucznia 
W. Shewharta, który przedstawił w Japonii serię wykładów na ten temat. Zdarzenie to 
uważa się za początek rozwoju nowego podejścia do jakości produktów. Od początku lat 
50. wiedzę na temat statystyki oraz jakości propagował w Japonii także Joseph Juran.
Na początku lat 60. opublikowano koncepcję Total Quality Control – kompleksowego 
sterowania jakością, która zbierała w postaci kilku zasad osiągnięcia i doświadczenia 
współpracy amerykańsko-japońskiej. Zasady te zostały zrewidowane i znacznie 
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rozszerzone kilka lat później, gdy wprowadzono koncepcję Total Quality Commitment 
znaną także jako Company-Wide Quality Commitment. Kryzys naftowy w Stanach 
Zjednoczonych spowodował, że Amerykanie zainteresowali się małymi i tanimi autami 
z Japonii. Okazało się, że są one bardziej niezawodne od pojazdów rodzimej produkcji, 
dzięki czemu sprzedaż szybko rosła. Zaniepokojone konkurencją amerykańskie 
koncerny motoryzacyjne zaczęły poszukiwać przyczyn swoich porażek. Skutkiem 
tych poszukiwań były pierwsze poza Japonią próby wdrożeń metod Total Quality 
Commitment. Nazwę Total Quality Management przyjęto w Stanach Zjednoczonych 
dla podejścia (nazywanego przez niektórych autorów filozofią) wykorzystującego 
zestaw metod projakościowych. Nie wszystkie z tych metod pochodziły z Japonii, 
niektóre zostały opracowane przez korporacje amerykańskie (np. Six Sigma, Failure 
Mode and Effects Analysis).W latach 80. nastąpiła popularyzacja zarządzania przez 
jakość w Stanach Zjednoczonych i Europie. Szybko jednak okazało się, że efekty są 
dalekie od osiągnięć japońskich. Stwierdzono, iż głównymi przyczynami niepowodzeń 
była próba skopiowania metod bez uwzględnienia odmiennej kultury organizacyjnej 
i narodowej. Zachodnie przedsiębiorstwa zorientowane na krótkoterminowe projekty 
poprawy, przynoszenie zysków akcjonariuszom, oceniające swoich pracowników na 
podstawie osiągnięć w krótkich okresach, nie były w stanie sprostać filozofii mozolnego, 
długotrwałego doskonalenia organizacji w każdym aspekcie jej działalności. Stąd w 
latach 90. zarządzaniu przez jakość przeciwstawiono reengineering – koncepcję 
rewolucyjnych zmian w całej firmie. Wprowadzenie reengineeringu okazało się 
bardzo drogie. Po niepowodzeniu kilku dużych projektów wdrożeniowych, autorzy 
koncepcji zrewidowali swoje poglądy i ograniczyli się do rewolucyjnych zmian tylko w 
kluczowych procesach. W okresie powojennym motto japońskiego przemysłu brzmiało 
dogonić zachód. Jednak, gdy w połowie lat 90. zdano sobie sprawę, że Japonia staje się 
liderem, zarządy przedsiębiorstw stanęły przed wyzwaniem zmiany polityki zarządzania 
organizacjami. Dotychczas bowiem zarządzanie przez jakość było zorientowane na 
wnętrze firmy. Pozycja lidera wymaga stosowania metod zarządzania strategicznego, a 
obecnie także uwzględniania w strategiach problemu globalizacji. Rozwijając filozofię 
jakości w nowym kierunku Japończycy sięgają po zachodnie metody i koncepcje, które 
stosują po udoskonaleniu i dostosowaniu do swojej specyfiki.[40-44].

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie 
zdążać. Autor: Lao Tsu, Złota Księga

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje 
najlepszych rozwiązań. Autor: Edward Deming

Jakość to to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest.Autor: Arystoteles, Categoriae

Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia 
potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Opis: norma ISO (PN – ISO 8402:1996)
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9.Elementy oceny inwestycji i robót budowlanych.

 Prawo wymaga,aby obiekty budowlane, w tym budynki, wraz ze związanymi z 
nimi urządzeniami budowlanymi należy  projektować i budować między innymi zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. Podstawowe zasady wiedzy technicznej zostały zebrane 
i zamieszczone  w:

• prawie budowlanym,
• kodeksie cywilnym,
• warunkach technicznych
• eurokodach i polskich normach(PN),
• instrukcjach i wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej innych instytutów 

branżowych.

9.1.należyta Staranność.

 Należyta staranność o obowiązek stron stosunków umownych do staranności 
ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Nadmierna, przesadna staranność 
jest przekroczeniem ogólnie przyjętych wymogów należytej staranności, która jest 
jednocześnie starannością optymalną i normalną. Krańcowym przeciwieństwem 
nadmiernej staranności jest rażące i świadome niedbalstwo. Pojęcie należytej 
staranności zostało użyte w kodeksie cywilnym, w Kodeksie Etyki Inżyniera Budownictwa  
do określenia jakości świadczonej  pracy, często używany w ofertach, umowach i 
deklaracjach co do świadczonych usług. Należy stwierdzić dalece często właśnie brak 
staranności zawodowej jest przedmiotem opinii w aspekcie robót budowlanych i art.355 
Kodeksu Cywilnego.Za miernik należytej staranności uznaje się miernik obiektywny, 
odnoszący się do każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji, formułowany na 
podstawie takich dotyczących ich reguł, jak: zasady współżycia społecznego, szczegółowe 
normy prawne, techniczne, pragmatyka zawodowe, zwyczaje,zasady wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej. Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a 
także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten 
proces spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu inwestycyjnego, głównie na 
kierowniku budowy i bezpośrednim wykonawcy danego typu robót. Podlega on także 
kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa 
nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i 
inne, w zakresie ich kompetencji. W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy jest 
zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy lub dziennika rozbiórki ewentualnie 
dziennika montażu, w którym dokumentuje się zdarzenia i przebieg prowadzonych robót 
budowlanych dbając o zachowanie należytej staranności w całym procesie budowy. 
Należyta staranność podmiotu gospodarczego jest zachowana, jeśli wykaże, że powierzył 
wykonanie określonych czynności dotyczących dostaw towarów i świadczonych usług, 
innemu podmiotowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych czynności budziła 
zaufanie. Należyta staranność pełni istotną rolę dla klauzuli dobrej wiary. W stanie 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



150

dobrej wiary jest osoba, która pomimo dołożenia należytej staranności nie  mogła 
dowiedzieć się o rzeczywistym  stanie prawnym, a jeśli nie dołożyła należytej staranności, 
to jest w złej wierze. Należyta staranność polega na działaniu, które świadczy o tym, 
że ktoś zrobił wszystko, aby wykonać swoje zadanie jak najlepiej. Dochowania takiej 
należytej staranności wymaga nie tylko dobry obyczaj, ale również polskie prawo. 
Kodeks cywilny wręcz nakłada obowiązek dochowania staranności ogólnie wymaganej 
w stosunkach danego rodzaju. Jest to sformułowanie ogólne, ale wyraźnie sugeruje, 
że czyją staranność ocenia się zależnie od tego, co  robi w danej chwili, zarówno  w 
stosunkach prywatnych czy zawodowych. Każde zobowiązanie powinno być wykonane 
jak najstaranniej, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. 
W konsekwencji, jeśli firma wykonuje określone zlecenie, musi je zrealizować tak, jak 
wymaga tego charakter prowadzonej przez tę firmę działalności. Ten obowiązek wynika 
z art. 355 par. 2 k.c., w którym czytamy, że należytą starannością dłużnika w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnianiu 
zawodowego charakteru tej działalności. Osoba czy firma, która podjęła się jakiegoś 
zadania na rzecz innej osoby czy firmy, a zatem jest komuś winna to zadanie wykonać, 
powinna należytą staranność pojmować jako działanie rzetelne, przezorne, zgodne z 
przepisami, terminowe i prowadzące do uzyskania jak najlepszego efektu. Zaniedbanie 
zasady należytej staranności może mieć poważne konsekwencje i być nawet powodem 
pociągnięcia do odpowiedzialności tego, kto tej staranności nie dochował. Pośrednio 
więc  w przepisach prawa, w tym Prawa Budowlanego  znaleźć można wiele wymagań, 
które można uznać za normy staranności. Do nich należy  zaliczyć określone w prawie 
wymagania techniczne, jakościowe, normy, instrukcje, standardy postępowania, zasady 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niezastosowanie się do tego jest niewątpliwie 
naruszeniem prawa, zasady należytej staranności, co może skutkować pozwaniem do 
sądu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. nr 16, poz. 
93 z późn. zm..

9.2.niedbalStwo.

 Niedbalstwo(łac. negligentia, culpa) jest to  pojęcie z zakresu teorii prawa 
oznaczające nieumyślne spowodowanie szkody lub czynu zabronionego. W zależności od 
epoki, gałęzi prawa i przedstawicieli doktryny bywa ujmowana jako nadrzędna w stosunku 
do lekkomyślności. Przeciwieństwem niedbalstwa jest diligentia (łac. staranność, troska, 
delikatność) omówiona wcześniej. Rażące niedbalstwo to działania mające charakter 
nieprzestrzegania  zasad i wymagań z zakresu warunków technicznych. Przypisanie 
określonej osobie rażącego niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta 
zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla 
niej miernika należytej staranności. Należyta staranność  w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru tej działalności, nie oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowanej do 
działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie dotyczy, oraz okoliczności w jakich 
działanie to następuje.
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Prawo rzymskie prywatne wskazywało na trzy postacie niedbalstwa, utożsamianego z 
winą w znaczeniu właściwym: culpa lata, culpa levis i culpa levis in concreto.

Przy tak zwanym „grubym, poważnym  niedbalstwie”, miarą wymaganej staranności była 
taka, jaką zachowywał przeciętny człowiek w normalnych sytuacjach. Drugą postacią, 
jest tak zwana „wina lekka” (łac: culpa levis in abstracto) było niezachowanie staranności 
człowieka sumiennego i zapobiegliwego, idealnego ojca rodziny (łac. diligentia diligentis 
patris familias). Trzecia postać niedbalstwa oznaczała niezachowanie staranności, 
którą dana osoba stosowała zwykle we własnych sprawach. Według polskiego prawa 
cywilnego niedbalstwo jest nieumyślnym stopniem winy. W odróżnieniu od prawa 
karnego, prawo cywilne nie skupiając się na elemencie psychologicznym, nie rozróżnia 
lekkomyślności i niedbalstwa właściwego. Nieumyślność w prawie cywilnym polega 
na niezachowaniu należytej staranności. W prawie karnym niedbalstwo jest również 
formą winy nieumyślnej i polega na tym, że gdy sprawca nie miał zamiaru popełnienia 
czynu zabronionego i następnie nie był też świadomy zaistnienia czynu zabronionego, 
to popełnił go mimo, że powinien był dołożyć staranności, by zachować się z należytą 
ostrożnością i mimo, że mógł przewidzieć, że jego zachowanie nosi znamiona czynu 
zabronionego. Powinność zachowania staranności powinna być oceniana wspólnie 
dla osób znajdujących się w zbliżonych sytuacjach, natomiast możność przewidywania 
oceniana być powinna indywidualnie, w zależności od poziomu wiedzy, cech osobowości 
i inteligencji konkretnego sprawcy.

Niewiedza czyni życie znośniejszym. Autor: Stefan Pacek, Myśli o ludziach i świecie.

9.3.ignorancja w budownictwie.

 Ignorancja, niewiedza  to brak podstawowej wiedzy lub nieznajomość czegoś, 
inaczej  nieuctwo, ciemnota, niewiedza. To wyrazy o wspólnym łacińskim źródłosłowie 
(łac. ignorantia = niewiedza), ale mające w języku polskim różne znaczenia. Ignorancja 
to bowiem brak wiedzy, wynikający często tylko z nieuctwa i lenistwa, obojętności wobec 
wiedzy. Jeżeli więc uczestnika procesu inwestycyjnego cechuje  głęboka ignorancja, 
czyli ignoruje on  wiedzę w zakresie budownictwa to można twierdzić,że dla niego ta 
wiedza nie istnieje.

Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże. Autor: Isaac Asimov

Głupota ma pewien urok, ignorancja nie.Autor: Frank Zappa

Ignoranci zawsze są wszechstronni.Autor: Antoni Regulski

Ignorancja  jest oceanem ogólnoświatowym, zaś wiedza pewna – pojedynczymi 
wysepkami na tym oceanie.Autor: Stanisław Lem
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Nauka to wiara w ignorancję ekspertów. Autor: Richard Feynman

Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.Autor: Johann Wolfgang von Goethe

Zaślepia nas ignorancja i wiedzie na manowce. O! przeklęci śmiertelnicy, otwórzcie 
wreszcie oczy!Autor: Leonardo da Vinci

Ignorancja i arogancja to dwie nierozłączne siostrzyce.Autor: Giordano Bruno

9.4.zgodność z zaSadaMi wSpółczeSnej wiedzy technicznej. 

 Kolejny element sztuki budowlanej  to  wykonywanie robót budowlanych zgodnie  
z zasadami współczesnej wiedzy i warunkami technicznymi w zakresie budownictwa. 
W tym przypadku ta opisowa definicja pozwala na właściwa ocenę  wszelkich 
zagadnień z zakresu budownictwa , ponieważ wszelkie te zasady prawne, techniczne, 
normowe,ściśle określone znajdują się w  wydawnictwach stanowiących podstawę 
wszelkich zasad z zakresu inwestycji budowlanych. Zasady współczesnej wiedzy i 
warunki techniczne w  budownictwie są określone wszystkimi wymaganiami podanymi  
prawie budowlanym, w podstawach budownictwa, teorii konstrukcji budowlanych 
i inżynieryjnych, rozwiązaniach konstrukcyjnych, technicznych, technologicznych, 
szczegółowych rozwiązaniach  technicznych,materiałowych,instrukcjach, standardach, 
opisach wymagań  technicznych, normach, wytycznych, instrukcjach  branżowych, 
znajomości wszelkich  elementów budynku,  budowli elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, technologii robót i organizacji procesów budowlanych na każdym 
etapie ich realizacji,standardów jakość wykonania robót budowlanych. 

Elementami zasad współczesnej wiedzy technicznej są:

• wiedza z zakresu prawa i budownictwa
• doświadczenie
• znajomość szczegółowych rozwiązań technicznych,warunków technicznych, norm, 

wytycznych, wymagań, instrukcji branżowych 
• znajomość wszelkich podstawowych elementów budynku,  budowli elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
• technologii robót i organizacji procesów budowlanych na każdym etapie ich 

realizacji 
• jakość wykonania robót budowlanych. 

Zasady wiedzy technicznej wymagają,aby  projektować i budować każdy obiekt 
budowlany zgodnie z przepisami technicznymi i budowlanymi. Przepisy techniczne i 
budowlane zawierają szczegółowe wymagania podstawowe w zakresie bezpieczeństwa 
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konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz 
racjonalizacji użytkowania energii;

Przepisy techniczne i budowlane  będące podstawą wiedzy technicznej zawierają 
wymagania  w zakresie warunków użytkowych, które winny być zgodne z przeznaczeniem 
obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, cieplną, 
paliw, dostępu do Internetu, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, utrzymania 
właściwego stanu technicznego.

Zasady wiedzy technicznej określają również  warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony 
cywilnej jak również ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską.

Przepisy techniczne i budowlane ścisłe określają  odpowiednie usytuowanie na 
działce budowlanej, poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zasady wiedzy technicznej obowiązują również organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego do których należy nadzór i kontrola nad 
przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, zgodności zagospodarowania terenu 
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w 
projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu 
obiektów budowlanych, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z 
przepisami techniczno-budowlanymi. Skomplikowane, szczegółowe definicje i opisy  
wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znajdują 
zastosowanie  w zakresie prawidłowego ich ukończenia i odbioru, a oczywiste jest, że 
wykonywanie prawidłowe, staranne zgodne wymaganiami jakościowymi oznacza także, 
że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym razie jest 
to samowola budowlana oraz przestępstwo, o którym mowa w art. 90 ustawy Prawo 
budowlane, jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 
363/13). Roboty budowlane muszą  zostać prawidłowo ukończone. Po pierwsze zgodnie 
z umową zawartą z inwestorem, a po drugie należy wziąć pod uwagę, kiedy zgodnie z 
umową, zwyczajem  budowlanym i przepisami prawa, roboty uważa się za zakończone. 
Takim punktem w czasie jest niewątpliwie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
gdyż do tego momentu kwestia prawidłowego ukończenia robót pozostaje otwarta. 
Nawet odbiór przez samego inwestora może być wątpliwy jako zakończenie robót, 
ponieważ inwestor nie musi posiadać profesjonalnej wiedzy z zakresu budownictwa 
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pozwalającej ocenić jakość tego wykonania, a już niewątpliwie jego opinia w tej kwestii 
nie ma tej mocy, co opinia inspektora nadzoru budowlanego. Zatem, co do zasady, 
prawidłowe ukończenie robót można stwierdzić tylko, gdy zostanie wydane pozwolenie 
na użytkowanie obiektu,jeśli takie pozwolenie danego obiektu dotyczy. Zamawiający 
może w warunku określić też inny moment, który uzna za zakończenie prac,jak  wydanie 
świadectwa przejęcia przy kontraktach wg FIDIC, lecz powinno to być określone w tym 
warunku.

9.5.zgodność z zaSadaMi  określonyMi w warunkach technicznych.  

Warunki techniczne stanowią zbiór zasad specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie 
budownictwa jako podstawy sztuki budowlanej i w nich zamieszczono  wykaz norm 
powołanych w rozporządzeniu, który ostatnio zostało zaktualizowane rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 239, poz. 1597). Najnowsze ustalenia techniczno-budowlane weszły w życie 21 
marca 2011 r. Jednak przywoływanie polskich norm w rozporządzeniach ministrów nie 
skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania, ponieważ jest to niezgodne z regułami 
legislacyjnymi,bowiem  akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu 
wyższego rzędu. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej umożliwia państwowy system 
normalizacji,który zapewnia aktualność przywoływanych w warunkach technicznych 
polskich norm w stosunku do zachodzącego ciągłego procesu rozwoju techniczno-
technologicznego. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunki 
techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Zasady podstawowe określające 
wiedzę techniczną w zakresie budownictwa zawarte są w siedemnastu rozporządzeniach  
oraz  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają 
między innymi zasady zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, zasady 
w zakresie budynków i pomieszczeń, wyposażenia technicznego  budynków, 
bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, prawidłowego użytkowania w tym w obszarze 
higieny i zdrowia, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, wymagań  
dotyczących izolacyjność cieplnej.

Zasady wiedzy technicznej określają obowiązki projektantów, do których  należą 
prawidłowe  opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami 
określonych decyzji przedprojektowych, wymaganiami obowiązujących  ustaw, 
przepisów prawnych i technicznych.

Prawo wymaga w niektórych przypadkach ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego pełni  funkcję kontroli realizacji inwestycji budowlanej oraz zapewnienia, 
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aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, 
który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy 
związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną 
nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w 
dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek 
od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który 
musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia 
skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego 
może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty 
są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17. Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego 
i kierownik robót budowlanych (lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne - ta 
sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji (konflikt interesów). Rola inspektora 
nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu 
budowlanego. Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania 
procesu budowy, ustanowienie inspektora ogranicza ryzyko nienależytego wykonania 
robót budowlanych przez wykonawcę.Zasady te obowiązują wszystkich uczestników 
procesu budowlanego oraz osoby związane, wykonujące wszelkie  prace budowlane.

9.6.zgodność z norMaMi.

 Polskie normy są  podstawowym elementem wiedzy technicznej i zasad  w 
zakresie budownictwa Polskie normy o zasięgu krajowym, przyjęte zostały w drodze 
konsensu i zatwierdzoną przez Polski Komitet Normalizacyjny, powszechnie dostępną, 
oznaczoną na zasadzie wyłączności - symbolem PN. Do 31 grudnia 1993 r. stosowanie 
PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN 
było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy 
czym do 31 grudnia 2002 r. istniała możliwość nakładania obowiązku stosowania PN. 
Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. Obecnie zgodnie z 
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386, z 
późn. zm.) Polskie Normy mogą być przywoływane w przepisach prawnych, co oznacza, 
że ustalenia norm stają się wymaganiem. Należy stwierdzić znaczący wpływ procesu 
ustanawiania,aktualizacji polskich norm na rozwój wiedzy technicznej. 

Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się wprowadzaniem do Polskich Norm, Norm 
Europejskich, które są ważnym elementem harmonizującym jednolity rynek europejski. 
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Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy zharmonizowane. 
Europejskie normy zharmonizowane wspomagają legislację, ale ich stosowanie jest 
całkowicie dobrowolne. Należy stwierdzić, że wpływ działań harmonizacyjnych na 
proces legislacyjny dotyczący przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy 
technicznej w budownictwie jest znaczący i pozwala uczestnikom procesu inwestycyjnego 
na prawidłową realizację prac budowlanych.

9.7.Sztuka budowlana.

 Sztuka budowlana to w ogólnym i potocznym pojęciu „dobre, bez 
usterek i wad” wykonanie inwestycji, a w szczególności  zgodnie z zasadami 
współczesnej,najlepszej,profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej oraz ze 
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 
przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o zasady etyki zawodowej.
 
Sztuka budowlana  ewoluowała z potrzeb i znaczenia. Z czasem, gdy kultura ludzka 
rozwijała się i wiedza była formalizowana przez tradycje i zwyczaje, sztuka budowania 
stała się w części rzemiosłem. Początkowo metodą prób i błędów, później improwizowano 
lub powtarzano udane próby, dochodzono do nienaruszalnych zasad mechaniki budowli, 
wytrzymałości materiałów i zasad technologii budowlanych.

Kodeks etyki zawodowej inżyniera budownictwa zawiera stwierdzenie odnoszące się do 
sztuki,a mianowicie ,że działalność inżynierska jest sztuką,a zawód inżyniera  członka 
izby jest zawodem zaufania publicznego. Podana wyżej  definicja sztuki budowlanej 
wyczerpuje wszelkie elementy tego pojęcia i może  wraz z uzasadnieniami filozoficznymi, 
historycznymi, prawnymi, technicznymi, omówieniami zamieszczonymi w książkach  
„Sztuka budowlana” i „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji 
budowlanych „ stanowić podstawę do przyjęcia tej definicji w podanej formie jako 
wystarczającą do cytowania, używania,posługiwania się w opracowaniach prawnych i 
technicznych,a szczególnie w opiniach sądowych, bez dodatkowych komentarzy.

Sztuka budowlana to sztuka najprostszych elementów budowlanych,jak również  
najbardziej skomplikowanych i spektakularnych, sztuka projektowania, konstrukcyjna 
inżynierska, technologiczna, inżynierii materiałowej,mechaniki, ciesielska, stolarska, 
kamieniarska, tynkarska,posadzkarska. Sztuka budowlana  ewoluowała z potrzeb i 
znaczenia. Z czasem, gdy kultura ludzka rozwijała się i wiedza była formalizowana przez 
tradycje i zwyczaje, sztuka budowania stała się w części rzemiosłem. Początkowo metodą 
prób i błędów, później improwizowano lub powtarzano udane próby, dochodzono do 
nienaruszalnych zasad mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów i zasad technologii 
budowlanych.Traktaty i kodyfikacje  budowlane są uniwersalnym dziełem, drogowskazem 
i źródłem inspiracji dla wszystkich współczesnych konstruktorów i inżynierów. Mimo, 
że współczesne obiekty i konstrukcje są niewiarygodnie skomplikowane, niezwykłe 
w  kształtach, wysokościach, rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach  zasady 
trwałości, użyteczności i piękna  są podstawowymi kanonami wiedzy w zakresie 
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inżynierii lądowej.  Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów nie można było 
zbudować, jednak współcześni konstruktorzy, budowniczowie, technolodzy budowlani i 
inżynierowie  potrafią takie konstrukcje zaprojektować i wykonać. Mimo istnienia wielu 
praw, kanonów, zasad, norm i wytycznych, technik, technologii , metod obliczeniowych, 
programów komputerowych ograniczających niezwykłą umiejętność tworzenia przez 
człowieka budowli niezwykłych,  nadrzędną pozostaje Sztuka Budowlana, stanowiąca 
uniwersalną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Sztuka budowlana to też praca wielu 
ośrodków naukowych,instytutów,naukowców, wynalazców, które dostosowują ją do 
współczesnych wymagań cywilizacyjnych. 

Mimo, że nie istnieje ustawowa definicja sztuki budowlanej, wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowego ich ukończenia, 
oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe  oznacza także, że roboty muszą być 
wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a podana definicja wyczerpuje wszelkie jej 
aspekty, jest właściwie uzasadniona i omówiona  i może być stosowana w praktyce 
budowlanej. Istnieją  skomplikowane, szczegółowe definicje i opisy  wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawidłowego ich ukończenia i 
odbioru, a oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe, staranne zgodne wymaganiami 
jakościowymi oznacza także, że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami 
prawa. W przeciwnym razie jest to samowola budowlana oraz przestępstwo, o którym 
mowa w art. 90 ustawy Prawo budowlane, jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w 
wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 363/13). Roboty budowlane muszą  zostać prawidłowo 
ukończone. Po pierwsze zgodnie z umową zawartą z inwestorem, a po drugie należy 
wziąć pod uwagę, kiedy zgodnie z umową, zwyczajem  budowlanym i przepisami prawa, 
roboty uważa się za zakończone. Takim punktem w czasie jest niewątpliwie uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu, gdyż do tego momentu kwestia prawidłowego 
ukończenia robót pozostaje otwarta. Nawet odbiór przez samego inwestora może być 
wątpliwy jako zakończenie robót, ponieważ inwestor nie musi posiadać profesjonalnej 
wiedzy z zakresu budownictwa pozwalającej ocenić jakość tego wykonania, a już 
niewątpliwie jego opinia w tej kwestii nie ma tej mocy, co opinia inspektora nadzoru 
budowlanego. Zatem, co do zasady, prawidłowe ukończenie robót można stwierdzić 
tylko, gdy zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu,jeśli takie pozwolenie 
danego obiektu dotyczy. Zamawiający może w warunku określić też inny moment, który 
uzna za zakończenie prac,jak  wydanie świadectwa przejęcia przy kontraktach wg FIDIC, 
lecz powinno to być określone w tym warunku. Ta definicja pozwala na właściwa ocenę  
wszelkich zagadnień z zakresu budownictwa, ponieważ wszelkie te zasady prawne, 
techniczne, normowe,ściśle określone znajdują się w  wydawnictwach stanowiących 
podstawę wszelkich procesów inwestycyjnych. Wiedza,doświadczenie i znajomość 
wszelkich podstawowych elementów budynku,  budowli elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, technologii robót i organizacji procesów budowlanych na każdym 
etapie ich realizacji umożliwia biegłemu prawidłowe ocenę jakości wykonania robót 
budowlanych. Sztuka budowlana to w ogólnym i potocznym pojęciu wykonanie 
inwestycji zgodnie z zasadami współczesnej, najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej, 
technicznej i budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 
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zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu 
o zasady etyki zawodowej. Kodeks etyki zawodowej inżyniera budownictwa zawiera 
stwierdzenie odnoszące się do sztuki,a mianowicie ,że działalność inżynierska jest 
sztuką,a zawód inżyniera  członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Podana wyżej  
definicja sztuki budowlanej wyczerpuje wszelkie elementy tego pojęcia i może  wraz z 
uzasadnieniami filozoficznymi, historycznymi, prawnymi, technicznymi, omówieniami 
zamieszczonymi w książkach  „Sztuka budowlana” i „Podstawy budowania. Trwałość, 
użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych „ stanowić podstawę do przyjęcia tej 
definicji w podanej formie jako wystarczającą do cytowania, używania,posługiwania 
się w opracowaniach prawnych i technicznych,a szczególnie w opiniach sądowych, bez 
dodatkowych komentarzy.

Sztuka budowlana to również sztuka najprostszych elementów budowlanych,jak 
i najbardziej skomplikowanych i spektakularnych. Sztuka projektowania, 
konstrukcyjna, inżynierska, technologiczna, sztuka inżynierii materiałowej, mechaniki, 
murarska,ciesielska, dekarska, blacharska,  stolarska, kamieniarska, tynkarska, 
posadzkarska, instalacyjna, hydrauliczna.

Traktaty i kodyfikacje  budowlane są uniwersalnym dziełem, drogowskazem i 
źródłem inspiracji dla wszystkich współczesnych konstruktorów i inżynierów. Mimo, 
że współczesne obiekty i konstrukcje są niewiarygodnie skomplikowane,, niezwykłe 
w kształtach, wysokościach, rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach zasady 
trwałości, użyteczności i piękna są podstawowymi kanonami wiedzy w zakresie 
inżynierii lądowej.  Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów nie można 
było zbudować, jednak współcześni konstruktorzy, budowniczowie, technolodzy 
budowlani i inżynierowie  potrafią takie konstrukcje zaprojektować i wykonać. Mimo 
istnienia wielu praw, kanonów, zasad, norm i wytycznych, technik, technologii metod 
obliczeniowych, programów komputerowych nadrzędną pozostaje Sztuka Budowlana, 
stanowiąca uniwersalną wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą biegłemu z 
zakresu budownictwa wydawać opinię i dokonywać ocen wielu skomplikowanych 
inwestycji budowlanych we wszelkich ich aspektach.

Mimo,że nie istnieje ustawowa definicja sztuki budowlanej, czy wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowego ich ukończenia, 
oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe  oznacza także, że roboty muszą być 
wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a podana definicja wyczerpuje wszelkie jej 
aspekty, jest właściwie uzasadniona i omówiona  i może być stosowana w praktyce 
budowlanej. 

Sztuka budowlana to w ogólnym i potocznym pojęciu wykonanie inwestycji zgodnie 
z zasadami współczesnej,najlepszej,profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej i 
budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie 
w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o zasady etyki 
zawodowej. Kodeks etyki zawodowej inżyniera budownictwa zawiera stwierdzenie 
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odnoszące się do sztuki,a mianowicie ,że działalność inżynierska jest sztuką,a zawód 
inżyniera  członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Podana wyżej  definicja sztuki 
budowlanej wyczerpuje wszelkie elementy tego pojęcia i może  wraz z uzasadnieniami 
filozoficznymi, historycznymi, prawnymi, technicznymi, pomówieniami zamieszczonymi 
w książkach  „Sztuka budowlana” i „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i 
piękno konstrukcji budowlanych „ stanowić podstawę do przyjęcia tej definicji w podanej 
formie jako wystarczającą do cytowania, używania,posługiwania się w opracowaniach 
prawnych i technicznych,a szczególnie w opiniach sądowych, bez dodatkowych 
komentarzy. Sztuka budowlana to sztuka najprostszych elementów budowlanych,jak 
również  najbardziej skomplikowanych i spektakularnych, sztuka projektowania, 
konstrukcyjna inżynierska, technologiczna, inżynierii materiałowej,mechaniki, 
ciesielska, stolarska, kamieniarska,tynkarska,posadzkarska. Sztuka budowlana  
ewoluowała z potrzeb i znaczenia. Z czasem, gdy kultura ludzka rozwijała się i 
wiedza była formalizowana przez tradycje i zwyczaje, sztuka budowania stała się w 
części rzemiosłem. Początkowo metodą prób i błędów, później improwizowano lub 
powtarzano udane próby, dochodzono do nienaruszalnych zasad mechaniki budowli, 
wytrzymałości materiałów i zasad technologii budowlanych.Traktaty i kodyfikacje  
budowlane są uniwersalnym dziełem, drogowskazem i źródłem inspiracji dla wszystkich 
współczesnych konstruktorów i inżynierów. Mimo, że współczesne obiekty i konstrukcje 
są niewiarygodnie skomplikowane,,  niezwykłe w  kształtach, wysokościach, 
rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach  zasady trwałości, użyteczności i piękna  są 
podstawowymi kanonami wiedzy w zakresie inżynierii lądowej.  Powstają konstrukcje, 
które według wielu inżynierów nie można było zbudować, jednak współcześni 
konstruktorzy, budowniczowie, technolodzy budowlani i inżynierowie  potrafią takie 
konstrukcje zaprojektować i wykonać. Mimo istnienia wielu praw, kanonów, zasad, norm 
i wytycznych, technik, technologii  metod obliczeniowych, programów komputerowych 
nadrzędną pozostaje Sztuka Budowlana, stanowiąca uniwersalną wiedzę teoretyczną i 
praktyczną pozwalającą biegłemu z zakresu budownictwa wydawać opinię i dokonywać 
ocen wielu skomplikowanych inwestycji budowlanych we wszelkich ich aspektach.

Mimo,że nie istnieje ustawowa definicja sztuki budowlanej, wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowego ich ukończenia, 
oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe  oznacza także, że roboty muszą być 
wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a podana definicja wyczerpuje wszelkie jej 
aspekty, jest właściwie uzasadniona i omówiona  i może być stosowana w praktyce 
budowlanej. Istnieją  skomplikowane, szczegółowe definicje i opisy  wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawidłowego ich ukończenia i 
odbioru, a oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe, staranne zgodne wymaganiami 
jakościowymi oznacza także, że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami 
prawa. W przeciwnym razie jest to samowola budowlana oraz przestępstwo, o którym 
mowa w art. 90 ustawy Prawo budowlane, jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w 
wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 363/13). Roboty budowlane muszą  zostać prawidłowo 
ukończone. Po pierwsze zgodnie z umową zawartą z inwestorem, a po drugie należy 
wziąć pod uwagę, kiedy zgodnie z umową, zwyczajem  budowlanym i przepisami prawa, 
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roboty uważa się za zakończone. Takim punktem w czasie jest niewątpliwie uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu, gdyż do tego momentu kwestia prawidłowego 
ukończenia robót pozostaje otwarta. Nawet odbiór przez samego inwestora może być 
wątpliwy jako zakończenie robót, ponieważ inwestor nie musi posiadać profesjonalnej 
wiedzy z zakresu budownictwa pozwalającej ocenić jakość tego wykonania, a już 
niewątpliwie jego opinia w tej kwestii nie ma tej mocy, co opinia inspektora nadzoru 
budowlanego. Zatem, co do zasady, prawidłowe ukończenie robót można stwierdzić 
tylko, gdy zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu,jeśli takie pozwolenie 
danego obiektu dotyczy. Zamawiający może w warunku określić też inny moment, który 
uzna za zakończenie prac,jak  wydanie świadectwa przejęcia przy kontraktach wg 
FIDIC, lecz powinno to być określone w tym warunku.

9.8.błędy w Sztuce budowlanej.

 Błąd jest to  niezgodne działanie z zasadami lub założeniami które przynosi złe 
skutki. Błąd to również niezgodność z zasadami, założeniami, działanie, które przynosi 
złe skutki, różnica między wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną, we wnioskowaniu 
statystycznym odrzucenie hipotezy prawdziwej, bądź przyjęcie fałszywej.  Błąd może 
być gruby, statystyczny,  systematyczny, maksymalny, względny, bezwzględny, pomiaru, 
bezwzględny,  względny, standardowy, błąd systematyczny, aproksymacji. Mamy 
również błędy  doświadczenia, losowy, modelu, obserwacji, oceny, opracowania, 
logiczny, prawne i inne.

Przedmiotem oceny poszczególnych elementów inwestycji jest również ocena błędów 
w sztuce budowlanej,która stanowi ocenę globalną. Tak jak brak jest ustawowej 
definicji sztuki budowlanej, tak też brak jest powszechnie uznanej, prawnej  definicji 
błędu w sztuce budowlanej. W zależności od przedmiotu i zakresu oceny błąd w 
sztuce budowlanej określany jest wielorako. Można więc powiedzieć,że błąd w sztuce 
budowlanej  oznacza naruszenie przez osobę pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie lub jakąkolwiek osobę wykonująca czynności i prace związane z 
budownictwem obowiązujących  w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie 
nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci 
elementów budowlanych, które na gruncie prawa stanowią podstawę dla stwierdzenia 
naruszenia obowiązku ostrożności i staranności wykonania.

Błąd  w sztuce budowlanej można zdefiniować  jako czynność lub jej zaniechanie w 
sferze budownictwa, niezgodną z naukami technicznymi i budowlanymi  w zakresie 
dostępnym dla osoby  wykonującej roboty budowlane.

Na błąd w sztuce budowlanej, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci 
konieczności zrekompensowania  doznanej szkody i krzywdy w postaci wypłaty 
odszkodowania, muszą składać się następujące elementy:
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• postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy technicznej i 
budowlanej, polegające na niezachowanie wymagań, norm, warunków technicznych, 
niewykonaniu koniecznych czynności lub zaniechaniu wykonania,

• winna nieumyślna, lekkomyślność lub niedbalstwo,
• ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda,
• związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem w zakresie 

elementów budowlanych

Błędy to podstawa wszelkich działań, wszelkie postepowania składają się z wielu 
nieudanych prób błędów i porażek, które przy maksymalnej determinacji badaczy 
prowadza do sukcesu. W historii nauki błędy wręcz stanowią każdy proces poznawczy, 
ale prowadzą do ustanowienia uniwersalnych zasad. Poniżej podano wiele sentencji 
sławnych badaczy i naukowców dotyczących tego znaczącego obszaru ludzkiej 
ułomności. 

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.Autor: Sokrates

Błąd jest tym bardziej niebezpieczny, im więcej w nim prawdy.Autor: Henri Frédéric 
Amiel, 

Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Autor: 
Johann Wolfgang von Goethe

Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor: Stanisław Jerzy Lec

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
Autor: Aureliusz Augustyn z Hippony

Błądzić jest rzeczą ludzką.Errare humanum est. (łac.)Autor: Seneka Starszy

Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie Słońca lub Księżyca. Wszyscy je widzą. 
Autor: Konfucjusz

Błędy to droga do prawdy.Autor: Fiodor Dostojewski

Byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu 
popełnia błędy.Autor: Cyceron

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi nic. Autor: Edward John Phelps

Dopiero płacąc za błędy, uświadamiamy sobie ich cenę. Autor: Sławomir Kuligowski

Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich.Autor: Cyceron
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Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.
Autor: Oscar Wilde

Kto mało myśli, błądzi wiele.Autor: Leonardo da Vinci

Kto pyta, nie błądzi. Przysłowie.

Kto obnaża cudze błędy, obnaża własne.Talmud 

Lepiej i więcej się uczę, przechodząc przez wszystko samemu, popełniając własne 
błędy. Niedobrze jest unikać błędów, które mogą nam pokazać coś nowego.Autor: Al 
Pacino

Lepiej kontrolować swoje błędy niż cudze.Autor: Demokryt

Mylić się jest rzeczą ludzką.Autor: Seneka Młodszy

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów.Autor: William 
Shakespeare

Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy 
odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego. Autor: Albert Einstein

Spiesz się powoli, a unikniesz błędów.Autor: Sofokles

Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.Autor: Carl Gustav 
Jung

Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać. Żyć – to myśleć.
Autor: Cyceron

9.9.ocena wykonania robót budowlanych.

 W inwestycjach,robotach budowlanych konieczne jest wykonywanie ocen 
wykonywanych robót budowlanych,przed ich zakryciem i po ich wykonaniu.Oceny 
dotyczą kompletności, jakości robót, zgodności z zasadami wiedzy technicznej, 
budowlanej i sztuka budowlaną. Podczas przygotowania opinii  w zakresie budownictwa 
biegły oprócz zasad metodologicznych,winno się  stosować kilka zasad wynikających z 
doświadczenie i praktyki w tym zakresie,a mianowicie:

1. „Dobra opinia jest lepsza od pieniędzy” (łac. honesta fama melior est pecunia).
2. „Raz napisz, dziesięć razy przeczytaj”(łac. sempel scriptum, decies lectum).
3. „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka” (łac. est rerum omnium magister usus).
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4.”Ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz” (łac. lex prospicit, non respicit).
5. „Panować nad sobą to najwyższa władza”(łac. imperare sibi maximum est imperium).
6. „Cechą mędrca jest zmieniać zdanie” (łac.sapientis est mutare).
7.”Pieniądze nie cuchną” (łac. pecuniae non olet).
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10.Zasady wiedzy technicznej w kontekście ustawy Prawo 
budowlane.

 Prawo budowlane wielokrotnie w swoich zapisach przywołuje zasady wiedzy 
technicznej,jako elementy ładu budowlanego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z 
późn. zm.) obiekty budowlane, w tym budynki, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami 
budowlanymi należy - biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania - projektować 
i budować między innymi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W art. 5. 1. znajdujemy: 

„Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, 
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
 a) bezpieczeństwa konstrukcji,
 b) bezpieczeństwa pożarowego,
 c) bezpieczeństwa użytkowania,
 d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony   
 środowiska,
 e) ochrony przed hałasem i drganiami,
 f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz    
 racjonalizacji  użytkowania energii;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
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5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską;

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy
W art. 7. 1.znajdujemy:

„ Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 
uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;

2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.”

Do ustawy Prawo budowlane zostało wydanych 17 rozporządzeń, o których mowa 
w art. 7 ust 1 ustawy Prawo budowlane oraz 1 rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają w 
poszczególnych  działach następujące zasady wiedzy budowlanej:

Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania Dział VIII. Higiena i zdrowie

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność 
cieplna 

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe
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W art. 20. 1.zawarto:

„ Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 1) opracowanie projektu 
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w 
pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 
1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

W art. 81. 1. zapisano:

„Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w 
szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów 
budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,”

Jednym z istotnych, jak nie najważniejszych przykładów wiedzy technicznej są Polskie 
Normy (PN). PN jest normą o zasięgu krajowym, przyjętą w drodze konsensu i 
zatwierdzoną przez Polski Komitet Normalizacyjny, powszechnie dostępną, oznaczoną 
na zasadzie wyłączności - symbolem PN. Do 31 grudnia 1993 r. stosowanie PN było 
obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN było 
naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym 
do 31 grudnia 2002 r. istniała możliwość nakładania obowiązku stosowania PN. Od 1 
stycznia 2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. 

Obecnie zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2002 r. o normalizacji (Dz. 
U. nr 169, poz. 1386, z późn. zm.) Polskie Normy mogą być przywoływane w przepisach 
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prawnych, co oznacza, że ustalenia norm stają się wymaganiem. W 2004 r. przywrócono 
w Warunkach Technicznych wykaz norm powołanych w rozporządzeniu, który ostatnio 
został zaktualizowany rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597). Najnowsze ustalenia 
techniczno-budowlane weszły w życie 21 marca 2011 r. 

Przywoływanie PN w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem obowiązku 
stosowania PN, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi - akt prawny 
niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu. Od chwili 
podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede 
wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich, które są ważnym elementem 
harmonizującym jednolity rynek europejski. Szczególną rolę w normalizacji europejskiej 
pełnią Europejskie Normy zharmonizowane. Europejskie normy zharmonizowane 
wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest 
całkowicie dobrowolne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który 
musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia 
skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego 
może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty 
są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17. Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).Ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma 
wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu 
wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także 
prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika 
robót budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata - 
reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została 
wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych 
lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne, ta sama osoba nie może pełnić obydwu 
funkcji. Rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawcą 
robót podczas procesu budowlanego. Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży 
obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże 
się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania 
robót budowlanych przez wykonawcę. Wydanie dodatkowych środków na niezależnego 
inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które 
mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki 
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spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę. Obowiązkiem 
inwestora jest dostarczenie projektu, który stanowi część dokumentacji budowy, a ta 
jest częścią składową umowy o roboty budowlane. Zgodnie z definicją zawarta w art. 
3 pkt 13 prawa budowlanego przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie 
na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. Na etapie zawierania umowy o roboty 
budowlane, należy dołączyć tę część dokumentacji, która istniej przed zawarciem 
umowy, a mianowicie dołączoną do wniosku o pozwolenie na budowę tj. projekt 
budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 
szczególnymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest 
ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dokumenty związane z nadzorem inwestorskim i autorskim. 

Obowiązek sprawdzenia przez wykonawcę dokumentacji projektowej nie jest elementem 
podmiotowo istotnym umowy o roboty budowlane, ale jest przejawem zasady ścisłego 
współdziałania stron tej umowy. Obowiązek ten wynika z art. 651 kc, który stanowi, 
że jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub 
urządzenia, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca 
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. O tym jaki jest zakres tego 
obowiązku, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia w wyroku z 27 marca 
2000 r., III CKN 629/98, (OSNC 2000, nr 9, poz. 173). Uznał on, że brzmienie art. 651 
k.c. nie daje podstaw do nałożenia na wykonawcę obowiązku dokonywania w każdym 
przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego 
ewentualnych wad. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że: 
„Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, 
że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na 
podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu 
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak 
tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji 
nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca robót 
budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu 
projektowania. Musi umieć odczytać projekt, aby zrealizować inwestycję zgodnie z 
nim i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone dokumenty 
są kompletne, czy pozwolą na wszczęcie robót, czy są podpisane, zatwierdzone przez 
odpowiednie organy oraz czy nie zawierają wad, których wykrycie możliwe jest przy 
zachowaniu należytej staranności. Zawiadomienie inwestora o wadach powinno nastąpić 
niezwłocznie. Inwestor może domagać się usunięcia wad projektu przez projektanta, z 
którym łączy go odrębna umowa. W sytuacji, gdy wykonawca nie zawiadomi inwestora 
o wykrytych wadach projektu albo gdy wady dokumentacji projektowej były oczywiste 
i wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł je wykryć, to wówczas 
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będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek wad robót budowlanych, 
będących następstwem tego rodzaju wad w projekcie. W takiej sytuacji dojdzie do zbiegu 
podmiotów odpowiedzialnych jednostki projektowania oraz wykonawcy budowlanego. 

Architektura obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowania,  projektowania 
oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także 
ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek. 
Szersza definicja architektury obejmuje projektowane we wszelkich skalach. Sposobem 
rozplanowania miast i osiedli ludzkich oraz włączeniem ich w istniejący układ 
przyrody i infrastrukturę zajmuje się urbanistyka, architektura krajobrazu,planowanie 
przestrzenne. Nauką zajmującą się projektowaniem konstrukcyjnych elementów 
budynku, ich wielkości i wzajemnego usytuowania jest inżynieria lądowa. Architekci 
jako ci, którzy decydują o ostatecznym kształcie budynków, uznawani są za ich 
autorów i identyfikowani ze swoimi dziełami. Funkcjonują na styku technologii, rynku 
inwestorskiego oraz sztuki. Stąd też są znani zarówno w środowiskach inżynierskich, jak 
i artystycznych. Interdyscyplinarność zawodu architekta pozwala jego reprezentantom 
na dość elastyczne podejście do pracy i indywidualne szukanie równowagi między 
byciem artystą, inżynierem i menedżerem. Mianem architektów określa się artystów - 
zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, 
a także projektowaniem form,inżynierów - zajmujących się technicznym planowaniem 
budynków,kierowników budowy, mistrzów budowlanych - zajmujących się nadzorem 
realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów. Najczęściej 
architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na 
poszczególne funkcje. Architekt to zawód charakteryzujący się olbrzymią elastycznością, 
która pozwala na podjęcie innych prac, niekoniecznie związanych z budownictwem: 
projektowanie wnętrz, praca w biurach designerskich, prowadzenie prac nadzorczych, 
praca przy scenografiach i w wielu innych pokrewnych zawodach. Architekt zajmuje się 
następującymi sprawami :konsultuje się z klientami lub innymi osobami w celu uzyskania 
odpowiednich informacji, dotyczących np. kosztów, oraz wymagań funkcjonalnych i 
przestrzennych. Przeprowadza badania wykonalności projektu i przygotowuje analizę 
finansową jego wykonania. Tworzy i rozwija projekty budów oraz renowacji budynków. 
Projektuje otoczenie budynków. Przygotowuje szkice, rysunki w skali, modele itp., 
używając odpowiedniego oprogramowania komputerowego (CAD). Przygotowuje plan 
prac budowlanych. Koordynuje i zarządza projektem budowli. Reprezentuje klientów 
w zawieraniu umów dotyczących budowy. Przygotowuje i nadzoruje tworzenie umowy 
budowy. Sprawdza i nadzoruje budowę. Ocenia projekty. Doradza w zakresie projektu 
np. w odniesieniu do prawa budowlanego i stylu architektury. Można je podzielić na 
cechy osobowości oraz umiejętności i wiedzę. Do pierwszej grupy należy wyobraźnia, 
uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz na kolor. Do drugiej 
zalicza się umiejętność rysowania plastycznego i technicznego, a także znajomość 
materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej.

Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać 
zaawansowanych aplikacji do projektowania. Projekt tworzony jest w ramach, które 
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ograniczone są wieloma czynnikami: środowiskiem naturalnym, kulturowym, życzeniami 
zleceniodawcy, ramami finansowymi - to najważniejsze z nich. Niezbędny jest tu talent, a 
nawet pasja w przekonywaniu do swoich koncepcji. Aby zostać architektem budowlanym 
i projektować, należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka na 
jednej z polskich politechnik. Pozostałe uczelnie, choć kształcą studentów na kierunku 
architektura, to nie dają dyplomu magistra w tej dziedzinie. Zdobycie w nich tytułu, np. 
inżyniera, ma mniejsze znaczenie. Osoby, które ukończą taką uczelnię, jeżeli rzeczywiście 
chcą projektować, muszą dodatkowo ukończyć np. zaoczne studia w jednej z politechnik, 
a dopiero potem ubiegać się o uprawnienia. Jeżeli tego nie zrobią, mogą się starać tylko 
o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Studia na kierunku architektura i urbanistyka 
uczą jak kształtować przestrzeń, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez 
budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie 
przestrzeni miejskich oraz terenów zielonych. Zawód architekta wymaga umiejętności 
zarówno plastycznych, jak i inżynierskich, stąd studia na tym kierunku przeznaczone 
są szczególnie dla osób uzdolnionych w zakresie rysunku i plastyki, z predyspozycjami 
do nauk technicznych. Od 1 stycznia 2006 r. prawo budowlane określa, że o pełne 
uprawnienia może ubiegać się tylko architekt z tytułem magistra. Ci architekci, którzy nie 
mają tytułu magistra, mogą ubiegać się o uprawnienia ograniczone. Jednak będą mogli 
wówczas wykonywać tylko nieliczne projekty. By zdobyć uprawnienia architektoniczne 
po studiach trzeba odbyć minimum 3-letnią praktykę i zdać zawodowy egzamin. Przez 
dwa lata pracuje się przy sporządzaniu projektów, a dalej odbywa się przynajmniej 
roczną praktykę na budowie. Taka sama praktyka jest wymagana przy uzyskiwaniu 
uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie. Egzaminy przeprowadzają 
okręgowe izby architektów. Niezbędne jest też wpisanie się do izby architektów. Prawo 
budowlane wymaga bowiem zrzeszania się fachowców z uprawnieniami w izbach 
zawodowych.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związaną z koniecznością 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności 
działalność obejmującą:

1.projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 
nadzoru autorskiego,

2.kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,

3.kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,

4.wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5.sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
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6.(uchylony),

7.(uchylony).

Instytucję prawną samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kreują przepisy 
zawarte w prawie budowlanym. Wyżej podana definicja zawarta jest w art. 12 ust. 1 
ustawy Prawo Budowlane. Ustawa ta określa również inne wymogi dotyczące pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast odpowiednie przepisy 
wykonawcze, tj. rozporządzenia wydane przez właściwych ministrów na podstawie 
delegacji ustawowej, precyzują formalne wymogi i procedury uzyskania stosownych 
decyzji i zaświadczeń umożliwiających faktyczne pełnienie tej funkcji. Samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić wyłącznie osoby, które spełniają 
następujące warunki :posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, w odpowiednich 
lub pokrewnych kierunkach określonych w odrębnym rozporządzeniu zgodnie z art. 
12 ust. 2 Prawa budowlanego, odbyli praktykę zawodową spełniającą wymagania 
określone w ustawie i rozporządzeniu, potwierdzoną decyzją o nadaniu uprawnień 
budowlanych, art. 12 ust. 2,są wpisane art. 12 ust. 7  do centralnego rejestru, w drodze 
decyzji, na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem 
stosownym zaświadczeniem, którego wydanie łączy się z opłaceniem składek na izbę 
i obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub są obywatelami 
państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego  i 
spełniają określone w ustawie warunki. Należy podkreślić, że osoba może pełnić 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w określonej specjalności, 
zakresie i rodzaju zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Pełnienie 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posiadania prawa do pełnienia 
tej funkcji zagrożone jest sankcją grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku zgodnie z art. 91 Prawa budowlanego. Pełnienie samodzielnej funkcji 
w zakresie innym niż posiadane uprawnienia jest w zasadzie traktowane jak pełnienie 
tych funkcji bezprawnie. Samorządami zawodowymi w budownictwie, do których 
przynależność osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie jest obligatoryjna, 
są Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Krajowa Izba Urbanistów. Uprawnienia budowlane to uprawnienia nadawane na 
podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów Podstawowe regulacje 
prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym. Ustawa 
ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz 
daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, 
m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności itp. kwestii. 
Kwestie uprawnień budowlanych uregulowane są w rozdziale 2 Prawa Budowlanego 
mówiącym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, obejmującym 
od art. 12 do art. 16 Prawa budowlanego. Uprawienia budowlane stanowią jeden z 
podstawowych wymogów umożliwiających pełnienie samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie. W przeszłości był to jedyny dokument wymagany do pełnienia takich 
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funkcji. Zgodnie z art. 12 ust. 2 Prawa budowlanego uprawnienia budowlane wydaje 
obecnie odpowiedni organ samorządu zawodowego, w formie decyzji administracyjnej, 
a więc w odpowiednim trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Jak już podano 
wyżej, zgodnie z art. 12 ust. 2 uprawnienia budowlane nadaje obecnie odpowiedni 
organ samorządu zawodowego (wcześniej różne organy administracji publicznej, przed 
wprowadzeniem samorządów zawodowych - izb, np. wojewoda), według kompetencji 
określonych w przepisach odrębnych. Aby móc uzyskać uprawienia budowlane 
należy spełnić odpowiednie warunki zdefiniowane w samej ustawie oraz przepisach 
szczególnych, tj. rozporządzeniu ministra właściwego ds. architektury i budownictwa. 
Wymogi podstawowe zawarte w ustawie Prawo Budowlane, są różne w zależności od 
specjalności i zakresu, ogólnie wymogi dotyczą:posiadania wykształcenia wyższego 
(bądź średniego), w odpowiedniej lub pokrewnej art. 14 ust. 3, odbycia praktyki na 
budowie oraz przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres art. 14 ust. 3,złożenie 
egzaminu art. 12 ust. 3.

W art. 16  zawarte są unormowania  ustawowe do wydania stosownego rozporządzenia 
określającego szczegółowe wymagania i procedury uzyskania uprawnień budowlanych. 
Istnieją dwa rodzaje uprawnień art. 13:do projektowania, do kierowania robotami 
budowlanymi. Oba rodzaje uprawnień mają określone w art. 14 ust. 3  odrębne 
wymogi co do ich uzyskania. Uprawnienia wydaje się bez ograniczeń, w ograniczonym 
zakresie. Uprawnienia bez ograniczeń uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w danej specjalności i rodzaju, dla każdego obiektu. 
Natomiast ograniczony zakres uprawnia do pełnienia tych funkcji tylko dla prostych, 
typowych i niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. W tym przypadku są 
mniejsze wymagania do uzyskania takich uprawnień, co do posiadanego wykształcenia 
wyższego inżynierskiego. Uprawnienia nadawane są w specjalnościach wymienionych 
w art. 14 ust. 1 w ramach, których można dodatkowo wyodrębnić specjalizację. 
Specjalności architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, kolejowa, 
wyburzeniowa, telekomunikacyjna, instalacyjna  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, innych 
ustalonych stosownie do art 16 ust. 1.Zasady wynikające z prawa budowlanego to takie, 
że  uprawienia budowlane nadawane są wyłącznie osobie fizycznej, koszty postępowania 
kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się nadanie uprawnień budowlanych, umowy 
międzynarodowe mogą przewidywać inny tryb nadawania uprawnień niż określony w 
prawie budowlanym.Kierownik budowy jest to osoba kierująca procesem realizacji 
budowy (lub wykonywania robót budowlanych).Podstawowym aktem regulującym 
działalność w dziedzinie budownictwa jest przywoływana wielokrotnie  ustawa  z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane  gdzie  w art. 17 rozdz. 3 zawarto informacje określające 
prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, wymienia kierownika budowy 
jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22, natomiast art. 
23  określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



173

charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika 
budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa 
i obowiązki osób pełniących tę funkcję. Kierownikiem budowy lub kierownikiem 
robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Ustawa  wymienia zasady prowadzenie dokumentacji 
budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem 
na budowę, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. Kierownik budowy ma 
prawo występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych 
warunkach, ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych, 
a wpisywanych przez innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do 
dokonywania takich wpisów oraz przedstawicieli odpowiednich organów.

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich 
uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w 
wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze art. 18 ust. 1, art. 
41 ust. 1. Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który 
zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym 
stanowisku. Pierwsze czynności kierownika budowy to złożenie oświadczenia o 
przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia 
o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych, wpis do dziennika budowy, przejęcie placu budowy i odpowiednie jego 
zabezpieczenie. Ta sama osoba może być  inwestorem, projektantem i kierownikiem 
budowy, jeżeli tylko dana osoba  ma odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji 
projektanta i kierownika budowy. Nie można  łączyć  funkcji kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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11.Historia budowniczych, mistrzowie sztuki budowlanej.

 Na przestrzeni historii od starożytności po współczesność pojawili się 
genialni projektanci, budowniczowie, twórcy, mistrzowie, inżynierowie i realizatorzy 
skomplikowanych i spektakularnych budowli i budynków którzy praktycznie swoimi 
dziełami wypełnili pojęcie sztuki budowlanej. Dziełami sztuki budowlanej spowodowali 
znaczący postęp, stworzyli  podwaliny do współczesnych nowoczesnych zasad 
konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych. Inżynieria Lądowa zawdzięcza im powstanie 
uniwersalnego języka konstrukcji, matematyki,statyki budowli, wytrzymałości 
materiałów,technologii,organizacji budowy, zarządzania i ekonomiki inwestycji 
budowlanych.

Imhotep ok. 2700 p.n.e. –boski budowniczy i inżynier.

Pierwszym inżynierem znanym z imienia był Egipcjanin Imhotep czyli "ten, który 
przybywa w pokoju", żyjący w czasie tzw. "Starego Państwa". Był on doradcą faraona 
Dżesera,założyciela Trzeciej Dynastii zwanej Memficką,ponieważ jej stolicą był Memfis, 
który rozszerzył granice Egiptu daleko na południe oraz patronował wydobywaniu 
miedzi na półwyspie Synaj. Imhotep przeszedł do historii jako wszechstronny mędrzec, 
niezwykle zdolny lekarz, pisarz i mag. Przez długie lata czczono go jako boga lecznictwa. 
Posiadał nawet świątynie w pobliżu Memfis, a pisarze egipscy uważali go za swego 
patrona. Nic więc dziwnego,że Imhotep piastował wysokie urzędy dworskie,był bowiem  
arcykapłanem i nadzorcą wszystkich robót królewskich. 

Najważniejszą jednak dziedziną jego działalności było budownictwo, gdzie zdobył sobie 
miano "ojca murarstwa z kamienia". 

Jego dziełem była pierwsza wielka budowla starożytnego Egiptu : Piramida Schodkowa 
w Sakkara. Poprzednicy Dżasera budowali sobie groby w formie tzw. mastab. Były 
to niewielkie prostopadłościany z wysuszonych na słońcu cegieł mułowych. Imhotep 
wzniósł swojemu władcy grobowiec odmienny. Ustawił sześć coraz mniejszych mastab, 
jedna na drugiej. Co więcej użył znacznie trwalszego materiału budowlanego - 
wapienia.Powstała w ten sposób budowla o podstawie 140 x 118 m i wysokości ok. 
60 m. Ta pierwsza w dziejach wielka konstrukcja murarska przetrwała do dzisiaj, 
choć oczywiście działanie słońca i piasku dało się jej poważnie we znaki. Wapień na 
piramidę Dżesera wydobywano w pobliskich górach w sposób niezwykle pracochłonny. 
Dłutowano obrys każdego bloku wzdłuż krawędzi, a następnie wyłamywano go za 
pomocą klinów. Uzyskane bloki obrabiano narzędziami kamiennymi i miedzianymi, 
działo się to bowiem jeszcze w epoce miedzi. Praca kamieniarska była w owych 
czasach bardzo żmudna - miedź nie jest przecież metalem zbyt twardym, a narzędzia z 
niej wykonane szybko się psuły i zużywały. Licówkę wygładzano już na placu budowy. 
Łączone bloki były doskonale dopasowywane i spajane zaprawą gipsową. Materiały 
budowlane dostarczano na miejsce saniami i łodziami, Wobec braku odpowiedniego 
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sprzętu do podnoszenia ciężarów i drewna na rusztowania Egipcjanie posługiwali się 
rampami ziemnymi, po których wciągano kamienne bloki na wyznaczone w konstrukcji 
miejsce. Rampy posiadały być może ceglane ścieżki oporowe. Robotnicy usypywali 
je za pomocą kozy. Przy masowym i zorganizowanym użyciu takiej siły roboczej, 
na której przecież opierały się ówczesne państwa niewolnicze, prace posuwały się 
szybko naprzód. Budowla Imhotepa jest pośrednim ogniwem w rozwoju egipskiego 
budownictwa grzebalnego pomiędzy mastabami a piramidami w formie ostrosłupów tak 
charakterystycznymi dla tego kraju. Dla uzyskania ostatecznego kształtu grobowców 
królewskich wystarczyło tylko zapełnić odstępy pomiędzy stopniami, tak,aby bok 
piramidy tworzył jednolitą płaszczyznę,. Dokonano tego w niespełna wiek później, 
kiedy następcy Imhotepa wznieśli Wielką Piramidę faraona Chufu znanego pod greckim 
imieniem Cheopsa - największą wolnostojącą budowlę, jaką dotychczas zbudowano.

Wielki Ju ok. 2300 p.n.e.-inżynier hydrotechniki. 

Od najdawniejszych czasów najbardziej żywotnym dla Chin problemem była 
gospodarka wodna, od której zależało obfitość i jakość plonów. Wiemy, że już w 
połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą kwitła już w Chinach wysoko rozwinięta 
cywilizacja neolityczna,posługująca się narzędziami z kamienia gładzonego), której 
początki sięgają z pewnością daleko w tysiąclecie czwarte. Zorganizowano w kliku 
ośrodkach państwowych ludność już wówczas dbała o nawadnianie terenów rolnych, 
zabezpieczenie siebie, swego dobytku i plonów przed klęską powodzi i zapewnienie 
dogodnej komunikacji wodnej. Z tego właśnie okresu prehistorii Chin pochodzi 
legenda o inżynierze, nowatorze, Wielkim Ju. Ze starych przekazów dowiadujemy 
się, że Chińczycy, pragnąc zabezpieczyć się przed groźnym żywiołem powodzi, sypali 
tamy i groble ziemne. Z braku jednak doświadczenia i wskutek niedoskonałości metod 
konstrukcyjnych działalność ta nie dawała upragnionych wyników. 

Tak się miały sprawy do chwili, kiedy do cesarza Jao Szuna zgłosił się pewien inżynier, 
imieniem Ju, i przedstawił mu niezwykle śmiałe projekty regulacji rzek i kontroli 
groźnego żywiołu wodnego. W roku 2283 p.n.e., władca powierzył Ju kierownictwo robót 
wodnych w całym państwie.Ju miał zastosować po raz pierwszy w Chinach oczyszczanie 
i pogłębianie koryta rzek oraz kopanie kanałów przez wielkie masy robotników. Legenda 
mówi,że w ciągu ośmiu lat doprowadził do on gospodarkę do kwitnącego stanu. Swoje 
projekty opierał na gruntownych badaniach własności wody i lokalnych warunków 
hydrogeologicznych. Wielki inżynier szybko stał się sławny w całym państwie. Po 
śmierci Jao Szuna lud wdzięczny za wydarcie wodzie rozległych terenów uprawnych, 
osadził Ju na tronie cesarskim. W późniejszym okresie legenda o Wielkim Ju przybrała 
formę kultu jego postaci jako patrona budownictwa wodnego. Do niedawna istniały nad 
rzekami i kanałami Chin liczne świątynie poświęcone specjalnie jego pamięci. U źródeł 
mitu o Wielkim Ju leżą z pewnością jakieś wydarzenia prawdziwe.. W osobie zaś jego 
bohatera połączono być może kilka wybitnych postaci wczesnego okresu budownictwa 
wodnego. Jednak podana w tekstach data początku kopania kanałów wydaje się mocno 
spóźniona.W Egipcie i Mezopotamii budowano kanały nawadniające już około 4000 
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roku p.n.e. W Chinach nastąpiło to z pewnością także niewiele później. W ciągu całej 
historii Państwa Środka pokolenie budowniczych stale poprawiały i rozbudowywały 
lokalne systemy wodne, które z czasem zaczęto łączyć ze sobą. Powstała w ten sposób 
gęsta sieć kanałów zapewniająca nawadnianie rozległych obszarów i komunikację 
wodną pomiędzy ważnymi ośrodkami gospodarczymi. Wiele z dawnych kanałów spełnia 
swą rolę do dziś, jak na przykład system nawadniający wokół Czengtu zbudowany w 
drugim stuleciu p.n.e. przez dwóch znakomitych inżynierów, ojca i syna, Li Pinga i Li 
Er-Langa. Dzięki pracy wielkich mas ludzkich i stosowaniu najprostszych urządzeń 
jak koło czerpakowe, nawadniano wielkie obszary rolnicze, m.in. około 250 roku 
p.n.e. zamieniono na urodzajne pola 50 000 km2 pustynnych obszarów Szets-huan 
za pomocą wód rzeki Min. Nawet po opanowaniu Chin prze Mongołów nowi władcy 
podtrzymywali odwieczną tradycję w tej dziedzinie, a słynny Kulaj - Chan, pozostający 
pod silnym wpływem chińskiej nauki i kultury, urzeczywistnił wreszcie wielowiekowe 
marzenia o połączeniu dorzeczy Huang-ho i Jangcy-ciangu. Wielki Kanał Cesarski, 
zaprojektowany na jego rozkaz przez uczonego Kou-Czou obejmował wiele odcinków 
zbudowanych na setki lat wcześniej. W roku 1289 wielotysięczna armia robotników 
przystąpiła do oczyszczania i naprawy istniejących części kanału,w latach zaś 1292 - 
1293 20 261 ludzi przekopało ostatni jego odcinek długości 130 km. (Dokładnej relacji 
o tym przedsięwzięciu dostarczył bawiący podówczas w Chinach podróżnik wenecki 
Marco Polo). Całkowita długość Wielkiego Kanału wynosiła ponad 1000 km plus około 
150 km przekopów pomocniczych. Krańcowymi jego punktami były miasta Pekin i 
Hangczou

Eupalinos z Megary VI w. p.n.e. 

Słynny budowniczy grecki Eupalinos, syn Naustrofosa, pochodzący z Megary, 
położonej w pobliżu Aten, był pierwszym człowiekiem, którego nazywano architektem 
("architekton"). Od jego czasów aż do XVIII wieku n.e. terminu architektom-budowniczy  
używano dla określenia osób zajmujących się działalnością inżynierską na rozmaitych 
polach również konstruktorów maszyn. Kiedy król Polikrates, "najszczęśliwszych ze 
szczęśliwych", władający wyspą Samos, zapragnął uświetnić swe panowanie (535 - 522 
p.n.e.) wzniesieniem wspaniałych budowli : portu, świątyni i tunelu, zaprosił z odległej 
Attyki właśnie Eupalinosa. Na pięknej wyspie Morza Egejskiego dokonał Eupalinos 
dzieła, które zapewniło mu nieśmiertelność : przebił przez górę Kastro tunel długości 
około 1000 metrów. Nie była to pierwsza tego typu budowla w dziejach. Wzmianki o 
podziemnym,sztucznie wydrążonym korytarzu, pozwalającym mieszkańcom Jerozolimy 
czerpać wodę ze źródła znajdujące się poza obrębem murów miejskich, pochodzą z 
około 1000 roku p.n.e.. Około roku 700 p.n.e. Żydzi rozszerzyli to urządzenie, przebijając 
tunel, którym potajemnie doprowadzali wodę do swej stolicy. Była to jednak budowla 
nieporównywalnie mniejsza rozmiarami od dzieła Eupalinosa. Nie miała ona przebiegu 
prostoliniowego, prowadzoną ją bowiem przez miększe żyły w skale tak, że przekopy 
rozpoczęte na obu jej końcach spotkały się dopiero po kilku próbach. Eupalinos stanął 
przed skomplikowanym zadaniem: na drodze, którą chciano sprowadzić wodę z gór 
do miasta Samos, znajdowała się poważna przeszkoda - masyw góry Kastro, szeroki 
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na kilometr, wysoki na 3000 metrów, Rozwiązanie, jakie wybrał Eupalinos, było,jak 
na owe czasy, niezwykłe śmiałe. Po dokonaniu pomiarów i obliczeń wytyczył on 
prostą trasę przyszłego tunelu. Prace rozpoczęto w dwóch stron. Najważniejszym 
problemem okazało się spotkanie obu grup, co było dodatkowo utrudnione przez 
fakt,że tunel musiał mieć odpowiedni spadek. Główny otwór miał przekrój kwadratowy 
o boku 1,75 m. Wzdłuż jednej z jego ścian biegł rów, w a nim gliniana rura. Całość 
wykonana została za pomocą ręcznego kucia skały kilofem; w owych czasach był to 
jedyny możliwy sposób. Tunel mogło drążyć naraz tylko niewielu niewolników, którzy 
często się zmieniali. Pozostali transportowali urobek na zewnątrz. Przedsięwzięcie 
doprowadzono pomyślnie do końca. Wykopy spotkały się z niewielkim błędem, który 
był wynikiem niedoskonałości ówczesnych metod pomiarowych. Odchylenie od linii 
prostej wyniosło około 6 metrów, różnica poziomów zaś - niecały 1 metr. Odpowiada to 
pomyłce w wytyczaniu kątów o 20 minut. Wprowadzono więc odpowiednie poprawki, 
pogłębiając rów na przewód wodociągowy w wyższej części tunelu. Tunel Eupalinosa 
jest jednym, z najwybitniejszych dzieł inżynierskich starożytnych Greków. Późniejsze 
tunele starożytności są krótsze i z reguły mają znacznie mniejszy przekrój. Często wydaje 
się nieprawdopodobne,aby mógł w nich swobodnie pracować choćby jeden człowiek. 

Sostratos z Knidos III wiek p.n.e.-tworca latarni,wieży w Faros. 

W greckim mieście Knidos, położonym na południowo-zachodnim krańcu Azji Mniejszej, 
pojawił się w początkach III w. p.n.e. znakomity budowniczy  Sostratos - syn Deksifanesa. 
Upiększył on swe rodzinne miasto malowniczymi promenadami i tarasami wspartymi 
na łukach, co zapewniło mu niemały rozgłos w świecie hellenistycznym. Wieść o 
zdolnym budowniczym  dotarła również do Egiptu, którym rządził wówczas energiczny 
król Ptolemeusz II Filadelfos (283-246 p.n.e.). Niezwykle bogaty władca wznoszący 
wiele monumentalnych budowli zaprosił Sostratosa do swej stolicy. Aleksandria  była 
wtedy  stolicą światowego  handlu. Codziennie dziesiątki statków wiozły za morza 
zboże z urodzajnej doliny Nilu, dziesiątki innych przybywały z winem i artykułami 
zbytku. Ówcześni żeglarze, którzy w związku niedoskonałością metod nawigacyjnych, 
podróżowali "na wyczucie" orientowali się zwykle według charakterystycznych obiektów 
topograficznych, takich jak np. wysoka góra. Niskie brzegi Egiptu nie ułatwiały im 
zadania, toteż największy port świata mogli dostrzec tylko z niewielkiej odległości. 
Ptolemeusz, dbając o żywotne interesy Aleksandrii, postanowił wznieść przy porcie 
wieżę, widoczną z ogromnej odległości. Zadanie to powierzył Sostratosowi. U wejścia 
do portu leży wysepka Faros, połączona z lądem za pomocą długiego mola. Na jej 
północno-wschodnim cyplu Sostratos zbudował wysoką wieżę z białego amrmuru. Była 
to pierwsza z dziejach ludzkości latarnia morska. Od I w. n.e. palono na jej szczycie 
nocą ogień - widoczny z bardzo daleka. Niestety nie można dokładnie określić daty 
wzniesienia tej budowli. Miało to miejsce prawdopodobnie w okresie pomiędzy 280 a 
260 r. p.n.e. Najprawdopodobniej miała około 130 metrów wysokości i składała się z 
trzech stojących na sobie członów : kwadratowego, ośmiokątnego i okrągłego. O jej 
wysokości nie można też wnioskować na podstawie przesłanek o odległości z jakiej 
dostrzegano ją z morza. Różne źródła bowiem określają ją rozmaicie - od 35 do 100 
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mil morskich (być może w zależności od pogody). Na pewno jednak jaśniejąca w 
słońcu marmurowa wieża była znakomitą pomocą dla żeglarzy zdążających do stolicy 
Egiptu. Dzięki niej przystań aleksandryjską nazywano "Portem Szczęśliwego Powrotu" 
Gigantyczna budowla Sostratosa sprawiał niezapomniane wrażenie na przybyszach, 
toteż zaliczoną ją do siedmiu cudów ówczesnego świata. Jak na owe czasy zbudowanie 
tak wysokiej wieży było przecież osiągnięciem nie lada! Wieża Faros, od której nazwy 
powstał w wielu językach wyrazy dla określenia latarni morskiej na przykład francuskie 
"phare" czy włoskie "faro", przetrwała do późnego średniowiecza. Wskutek zwietrzenia 
marmuru zawaliła się częściowo w roku 793, a dzieła zniszczenia dopełniło trzęsienie 
ziemi w roku 1326.

Archimedes ok. 287-227 p.n.e.-geniusz techniczny. 

Grek Archimedes z Syrakuz, miasta leżącego na wschodnim krańcu Sycylii, był jednym, 
z największych geniuszy, jakich wydała ludzkość. Studia w Aleksandrii umożliwiły mu 
zaznajomienie się z głównymi nurtami w nauce i technice oraz nawiązanie osobistych 
kontaktów z wieloma wybitnymi przedstawicielami obu tych dziedzin. Po powrocie do 
ojczystego miasta zajmował się Archimedes matematyką, mechaniką, hydrostatyką, a 
także budową rozmaitych maszyn, wszędzie wnosząc poważny wkład. Odkrywał nowe 
prawa i stosował oryginalne pomysły. Położył podwaliny zupełnie nowej matematyczno-
fizycznej szkoły myślenia, która w przyszłości spowodować miała olbrzymi rozwój 
mechaniki technicznej. Archimedes próbował dochodzić praw mechaniki za pomocą 
logicznego rozumowania, w oparciu o niewielką ilość podstawowych zasad przyjętych 
intuicyjnie. W przeciwieństwie do swych poprzedników, którym przesądy klasowe nie 
pozwalały na przeprowadzania doświadczeń - wszelka bowiem praca rąk w owym czasie 
uważana była za hańbiącą - stosował w praktyce wyniki swych rozważań teoretycznych.
Archmedes zapoczątkował  statykę jako pierwszy obliczając,środki ciężkości prostych 
figur: równoległoboku, trójkąta, trapezu, odcinka paraboli. Wychodząc ze szczególnego 
przypadku symetrycznego, stworzył teorię dźwigni. Mając niezwykłą łatwość 
rozwiązywania zagadnień technicznych, umiał wykorzystać swą głęboką wiedzę do celów 
praktycznych. Przypisuje mu się powiedzenie: "Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę cały 
świat!”. Udowodnił,że nie były to czcze przechwałki. Samodzielnie dokonał wodowania 
największego okrętu świata - "Syrakuzji" o wyporności 4200 ton - na oczach Hierona II, 
władcy Syrakuz i tłumów widzów. Posłużył się w tym celu skomplikowanym urządzeniem 
złożonym z układu dźwigni i wielokrążków. Znana powszechnie anegdota dotyczy 
odkrycia przez niego "prawa Archimedesa", głoszącego,że ciało zanurzone w cieczy 
traci tyle na ciężarze, ile waży wyparta przez nie ciecz. Archimedes miał dokonać go w 
wannie, a następnie wybiec nago na ulicę z okrzykiem "Heureka!" ("Znalazłem!"). W 
dziedzinie matematyki stworzył zaczątki rachunku nieskończonościowego, co pozwoliło 
mu wyznaczyć z wielką dokładnością powierzchnie koła i elipsy oraz objętości elipsoidy 
obrotowej i paraboloidy. Niezwykle precyzyjnie obliczył wartość π (stosunek obwodu 
koła do jego średnicy) jako mniejszą od 3 1/7, lecz większą od 3 10/70. Należy zaznaczyć,że 
zdecydowana większość współczesnych mu zadowalała się przybliżoną wartością dla π 
wynoszącą 3. Archimedesowi przypisuje się wynalezienie ślimacznicy - śruby bez końca 
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- urządzenia służącego do podnoszenia wody poprzez ruch obrotowy, Stąd nazwa tego 
urządzenia "śruba Archimedesa".Znalazło ono szerokie zastosowanie, przez długie 
wieki służyło do odwadniania kopalni, używa się go jeszcze gdzieniegdzie dzisiaj. Nie 
jesteśmy jednak całkowicie pewni,czy był to wynalazek genialnego Syrakuzańczyka, 
Przypuszcza się,że znano to urządzenie już wcześniej.. Kiedy sprzymierzone z Kartaginą 
Syrakuzy zostały oblężone przez armię rzymską prokonsula Marcellusa, Archimedes 
jeszcze raz wykazał cały swój geniusz techniczny. Podczas dwuletnich zmagań 
wyposażył obrońców swego miasta w machiny bojowe znacznie skuteczniejszego od 
tradycyjnego sprzętu wojennego. Jego fantastyczne miotacze zasypywały Rzymian 
ogromnymi trzystukilogramowymi pociskami i kulami płonącej smoły. Przeciwko 
atakowi floty zastosował Archimedes potężne dźwigi, którymi podnosił i przewracał 
okręty, powodując wielkie straty wśród oblegających. Podobno żołnierze Marcellusa 
pierzchali na widok każdego ukazującego się na murach nieznanego im urządzenia. 

Witruwiusz ok. 70 p.n.e. - ok. 20 n.e.-teoretyk sztuki budowania i inżynierii.

Niewiele wiemy o znakomitym inżynierze rzymskim Witruwiuszu ponad to,że nazywał 
się Marcus Pollio Vitiruvius, że zawód swój wykonywał już za czasów Juliusza Cezara, 
chociaż znany stał się dopiero wtedy, gdy został architektem wojennym cesarza Augusta, 
że zbudował bazylikę czy też ratusz w mieście Fannum - z tego,co mówi o sobie samym - że 
był człowiekiem małym,starym i brzydkim. Wszystko to nie stanowi oczywiście powodu 
do sławy. Choć postać Witruwiusza pozostaje prawie nie znana, zachowała się przecież 
jego wiekopomne dzieło : "O architekturze ksiąg dziesięć", napisane w latach 27 -13 
p.n.e. W pracy tej.,zadedykowanej cesarzowi, Witruwiusz przedstawił bardzo dokładny 
obraz inżynierii,architektury i budowy maszyn swojej epoki. Zawarł w niej ogromne 
doświadczenie zdobyte w wyniku długoletniej praktyki inżynierskiej oraz tego czego 
nauczył się od autorów greckich. Dzieło to stanowi niezwykle cenne źródło wiadomości 
o technice starożytnego Rzymu. Witruwiusz doskonale zdawał sobie sprawę z tego,że 
architekci, a tak w owym czasie nazywano budowniczych i inżynierów powinni być 
nie tylko dobrymi fachowcami - praktykami, ale również mieć wiadomości teoretyczne, 
zwłaszcza znać doskonale geometrię i arytmetykę. Pisał on :"Wiedza architekta  rodzi się 
z praktyki i teorii. Praktyka jest to przez ustawiczne ćwiczenie zdobyte doświadczenie, 
które pozwala na wykonanie rękodzieła z jakiegokolwiek materiału, stosownie do 
założenia. Teoria zaś jest tym czynnikiem, który na podstawie biegłości i znajomości 
zasad proporcji może wyjaśnić i wytłumaczyć stworzone dzieło. Dlatego architekci, 
którzy nie posiadając wiedzy starali się uzyskać zręczność techniczną, nie mogli zdobyć 
uznania. Ci zaś, którzy zaufali jedynie teorii i księgom uczonym, szli jak się zdaje za 
cieniem, a nie za istotą rzeczy. Natomiast ci, którzy opanowali obie te dziedziny, jako 
ludzie wyposażeni w pełen rynsztunek szybciej osiągali swój cel, a zarazem uznanie " 
W swym dziele szczegółowo omawia reguły i wymogi architektury, zasady planowania 
miast i budowli, fundamentowanie, początki i rozwój techniki budowlanej, materiały 
budowlane i ich produkcję, rozmaite rodzaje budowli monumentalnych i prywatnych - 
mieszkalnych, a także tynkowanie, malowanie, dekoracje, własności wody i wodociągi, 
zasady budowy zegarów słonecznych i wodnych, wiele różnych maszyn : dźwigi, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



180

urządzenia czerpakowe, koła młyńskie, pompy, organy wodne, machiny wojenne i inne. 
W tekście podaje wiele przykładów z historii, lubi też od czasu do czasu pofilozofować. 
Od Witruwiusza dowiadujemy się o wielu osiągnięciach jego czasów, które następnie 
w średniowieczu uległy zapomnieniu. Niektóre z nich są niezwykle interesujące. Często 
okazuje się,że dopiero niedawno, po wielu wiekach doszliśmy do podobnych wyników. 
Oto na przykład omówienie naturalnego betonu z puzzolany,stosowanego przez Rzymian: 
"Istnieje pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwościom wytwarza 
rzeczy godne podziwu. Występuje on w okolicy Bajów i na gruntach municypiów leżących 
dookoła Wezuwiusza. Proszek ten zmieszany z wapnem i łamanym kamieniem nie tylko 
zapewnia trwałość wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowie grobli w morzu 
twardnieje pod wodą. Tłumaczy się to tym,że pod owymi górami istnieją gorące pokłady 
ziemi. Ogień więc i gorący wiew płomienia, przenikając z głębi poprzez szczeliny, 
czynią tę glebę lekką a tuf, który tam powstaje, pozbawiony jest wilgoci. Skoro więc 
zmieszają się z sobą trzy substancje przewiercone w podobny sposób przez siłę ognia, 
to chłonąc raptownie wodę zespalają się, pod wpływem wilgoci szybko twardnieją i 
nabierają trwałości; ani napór fal, ani potęga wody rozdzielić ich nie zdoła. „Inną 
rewelacją jest taka oto wzmianka: " woda z rur glinianych jest znacznie zdrowsza 
niż z rur ołowianych, gdyż z ołowiu powstaje biel ołowiana, podobno dla zdrowia 
szkodliwa; jeśli więc to,co z ołowiu pochodzi, jest to szkodliwe, to tym bardziej ołów 
nie może być zdrowy. Jako przykład mogą służyć pracujący przy ołowiu ludzie, którzy 
mają cerę bladą " A przecież ołowiane rury wodociągowe były powszechnie stosowane 
jeszcze w XIX wieku  Praca Witruwiusza przetrwała imperium rzymskie, w którym był 
orędownikiem walki o dobrą architekturę. W średniowieczu odegrała rolę cennego 
podręcznika, a w dobie Odrodzenia stała się drogowskazem i źródłem natchnienia dla 
ówczesnych badaczy teorii architektury. Największy sukces odniosła jednak w czasach 
nowożytnych i najnowszych dzięki wszechstronności i lapidarności ujęcia. Doczekała 
się też setek wydań w języku łacińskim i w przekładach,również na język polski. Wiele 
twierdzeń starożytnego inżyniera zachowało swą aktualność współcześnie..

Apoladoros z Damaszku I - II w. n.e. –nadworny budowniczy, znakomity rzymski 
inżynier.

Na przełomie I i II stulecia naszej ery działał jeden z najznakomitszych inżynierów w 
dziejach imperium rzymskiego - Apollodoros, rodem z Damaszku. Będąc budowniczym  
nadwornym Trajana (98-117), nieraz miał okazję wykazać swój niezrównany kunszt.
Jemu to właśnie Rzym zawdzięcza najpiękniejsze forum - Forum Trajana zbudowane 
w latach 107-113. Położone w sąsiedztwie wcześniejszego Forum Augusta, składało 
się ono z całego kompleksu budowli monumentalnych. Przez potężny łuk triumfalny, 
pokryty płaskorzeźbami, droga wiodła na brukowany plac o wymiarach 125 x 120 m, 
obramowany kolumnadą. Przylegały doń budynki biblioteki i hali targowej. Na środku 
placu stał posąg Trajana siedzącego na koniu. Za nim, w poprzek forum, wznosił się 
wielki gmach zgromadzeń publicznych - Basilica Ulpia, o wymiarach w planie 150 
x 30 m, Po drugiej jej stronie, od północy, znajdował się mniejszy dziedziniec, nad 
którym dominowała wysmukła kolumna Trajana, wysoka na 30 m, istniejąca do dziś. 
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Pokrywają ją płaskorzeźby przedstawiające sceny zwycięskiej wyprawy cesarza przeciw 
Dakom, zamieszkującym wówczas tereny dzisiejszej Rumunii. Zamykała forum piękna i 
ogromna świątynia przeznaczona do kultu Trajana. Apollodoros wzniósł słynne łaźnie 
publiczne Termy Trajana, oraz szereg innych budowli stolicy świata, m.in. gimnazjon, 
kolegium i odeon, w którym odbywały się występy artystyczne, urządził naumachię cyrk 
przeznaczony dla publicznych widowisk nawodnych, takich jak pokazy bitwy morskiej. 
Zbudował też łuki tirumfalne w Benwentum i Ankonie. Na jednej z płaskorzeźb kolumny 
Trajana przedstawiono wspaniały most, którego łukowe przęsła drewniane wspierają 
się na kamiennych filarach. Most ten również był dziełem Apollodorosa. Wielki 
inżynier połączył nim brzegi Dunaju podczas słynnej wyprawy dackiej swego władcy w 
latach 104 - 105. Filary o przekroju kwadratowym miały 40m wysokości,a 18 metrów 
szerokości. Łukowe przęsła miały rekordową naówczas rozpiętość - 52 metry. Most 
składał się z 21 przęseł, o łącznej długości ok. 1100 metrów. Apollodoros zbudował na 
środku rzeki sztuczną wyspę ułatwiającą montaż mostu. Fundamenty podpór umieścił 
na skalistym dnie przy użyciu grodzi. Do dzisiaj resztki tych fundamentów widoczne 
są w korycie rzeki przy niskim poziomie wody. Most przez Dunaj wywarł ogromne 
wrażenie na współczesnych. Z płaskorzeźb, na której szczegóły konstrukcyjne oddano 
ze zdumiewającą dokładnością, widać,że Apollodoros zastosował w drewnianych 
przęsłach zastrzały stężające. Jest to pierwszy w dziejach udokumentowany przykład 
użycia kratownic, konstrukcji stanowiącej geometrycznie niezmienny układ złożony z 
trójkątów. Po śmierci Trajana, Apollodoros przez jakiś czas pracował dla jego następcy 
Hadriana (117-138). Nowy cesarz nie lubił go jednak, gdyż w przeszłości wielki inżynier 
ośmielił się publicznie zarzucić mu brak smaku architektonicznego i kpić z jego 
amatorskich prób malarskich. 

Święty Benedykt  XII w.-inżynier średniowiecza. 

Niewiele wiemy o budowniczych średniowiecza, o ludziach, którzy wznosili wspaniałe 
katedry i mosty, nie dbając o rozgłos i sławę, pracując jedynie na chwałę Bożą, Spośród 
bezimiennych twórców arcydzieł konstrukcji i budownictwa, które do dziś budzą nasz 
zachwyt, znamy tylko kilka postaci. O jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
inżynierii średniowiecznej - świętym Bénézecie czyli Benedykcie, dowiadujemy się na 
przykład z legendy związanej ze słynnym Pont d′Avignon. Na rozkaz Boży miał Benedykt  
porzucić pasanie trzód którym się zajmował, i podążyć do Awinionu, a przybywszy 
doń, obwieścić jego mieszkańcom: "Pan mój Jezus Chrystus wysłał mnie do tego 
miasta, abym zbudował most przez Rodan". To rzekłszy, zabrał się zaraz do dzieła, 
a korzystał pono z pomocy sił nadprzyrodzonych, gdyż dźwignąć potrafił kamienie, 
których i trzydziestu chłopa nie ruszyłoby z miejsca. Tym, a także innymi argumentami 
przekonał miejscowego biskupa oraz burmistrza miasta; udało mu się również zebrać 
wśród pełnych podziwu mieszkańców około 5000 sous na koszty budowy. Pokrzyżował 
też plany diabła, który usiłował go zabić. Złemu udało się jednak częściowo sukces, 
gdyż zniszczył jeden z filarów. Po szczęśliwym zakończeniu budowy mostu Bénézet 
uzyskał dla ofiarodawców, wspomagających to przedsięwzięcie, odpust od samego 
papieża, który przecież nosił tytuł "Pontifex Maximus" czyli "Największy Budowniczy 
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Mostów"). Streszczoną pokrótce legendę należy traktować jako umowne, symboliczne 
przedstawienie rzeczywistych wydarzeń. A więc w podnoszeniu wielkich kamieni 
wspomagały zapewne Bénézeta nie tylko moce niebieskie, co wiedza techniczna, która 
się mogła wydać nie obeznanym z nią mieszczanom awiniońskim czymś cudownym. 
Diabeł zwalczający przedsięwzięcie, to nic innego, tylko trudny do poskromienia żywioł 
wodny przeszkadzający podczas stawiania mostu i niejednokrotnie grożący życiu 
budowniczych. Tego rodzaju upiększenie prawdy było powszechne w średniowieczu - 
spotykamy się z nim często w legendach i pieśniach trubadurów. Most w Awinionie 
powstał w latach 1177-1185. Zbudowany został w oparciu o tradycje rzymskie. Świadczą 
o tym m.in. przepusty powodziowe znajdujące się ponad filarami. Najprawdopodobniej 
jego twórcy wzorowali się na niezbyt odległym akwedukcie z czasów rzymskich  Pont 
du Gard. Most składał się z kamiennych przęseł łukowych, niemal półkolistych lekko 
spłaszczonych, z których każde miało 33m rozpiętości, Cztery z tych przęseł zachowały 
się do dziś. Średniowieczny most awinioński składał się zapewne z dwóch mostów, po 
8 przęseł, łączących oba brzegi Rodanu z naturalną wyspą leżącą po środku rzeki. 
Obie części mostu tworzyły ze sobą kąt rozwarty. Środkową zaś jej część z kilku łuków 
zbudowano na wyspie. Św. Bénézet jest postacią na pół legendarną i nie jest całkowicie 
pewne, czy to rzeczywiście on był twórcą mostu w Awinionie. Wydaje się natomiast,że 
założył on w roku 1189 zakon Braci Mostowych, którzy ślubowali bronić podróżnych, 
bezinteresownie budować i utrzymywać mosty oraz zapewniać schronienie wędrowcom 
u przepraw przez rzeki. Nosili oni białe habity z wyhaftowanym krzyżem i mostem.

Bertola da Nowate  XV w. inżynier budownictwa wodnego.

Kanały odgrywały ważną rolę z życiu Lombardii u schyłku średniowiecza. Zapewniały 
tani i dogodny transport wodny oraz nawadnianie pól. Budowano je tutaj od XII w., 
wykorzystując w miarę możności pozostałości systemu wodnego z czasów rzymskich. 
W końcu XIV stulecia, dla ułatwienia dostaw kamienia na plac budowy katedry w 
Mediolanie, doprowadzono kanał do głównego szlaku wodnego Naviglio Grnade do 
fosy otaczającej mury miejskie. Istniała jednak spora różnica poziomów wody w fosie 
i kanale, zainstalowano więc szczelną pojedynczą bramę dla kontroli przepływu wody. 
Nie spełnia ona zbyt dobrze tego zadania i podobno w roku 1438 dwaj inżynierowie, 
Filippo z Modeny i Fioravante z Bolonii, zbudowali w tym miejscu pierwszą śluzę 
komorową. Niektórzy twierdzą,że nastąpiło to jeszcze wcześniej w Niderlandach. W 
każdym razie pierwszy znany opis śluzy kanałowej i zasady jej działania pozostawił 
wszechstronny Leon Battista Alberti (1404-1472) w traktacie "Ludi matematici", 
napisanym około 1452 roku. Dopiero jednak znakomity inżynier włoski XV wieku, 
Bertola da Novatem stosował celowo i skutecznie w budowanych przez siebie kanałach 
liczne śluzy komorowe, pokonując na ich pomocą znaczne różnice poziomów. Pochodził 
z Mediolanu i pozostawał przez całe,życie w służbie wielkiego księcia Francesca Sforzy, 
ale wykonywał prace również dla innych księstw i republik włoskich. Jego usługi ceniono 
tak wysoko,ze dochodziło czasami do konfliktów dyplomatycznych na tle pierwszeństwa 
w korzystaniu z jego rozległej wiedzy i doświadczenia. W przeciwieństwie do inżynierów 
epoki Odrodzenia, którzy roboty kanałowe traktowali jako zajęcie drugorzędne, mało 
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atrakcyjne w porównaniu z innymi pracami inżynierskimi, Bertola całkowicie poświęcił 
się budownictwu wodnemu. Jego wielka kariera rozpoczęła się w 1452 roku, kiedy 
wezwano go do pałacu książęcego i polecono połączyć kanałem Mediolan z odległą 
w prostej linii o około 30 km Pawią. Mądry Francesco Sforza rozumiał,że bogactwo 
miasta zależy od dogodnych szlaków handlowych pozostających pod jego kontrolą i w 
ciągu swych rządów kładł stale silny nacisk na budowę kanałów. Dla urzeczywistnienia 
projektu Bertola wykorzystał starożytny rów nawadniający biegnący wzdłuż rzeki Ticino 
(która nie nadawała się do żeglugi), czerpiący wodę z Naviglio Grande. Poszerzono i 
pogłębiono wykop, a następnie przedłużono go do miasteczka Bereguardo. Kanał o 
długości 20 km miał różnicę poziomów 25 metrów, podczas gdy ówcześni inżynierowie 
dopuszczali na takiej odległości spadek zaledwie 4,5 m. Zmusiło do Bertolę do zbudowania 
wielokrotnych śluz o wrotach opuszczanych i podnoszonych (bardziej praktyczne 
bramy na zawiasach są o wiele późniejsze).Budowla ukończona w roku 1457 istnieje do 
dziś a śluzy prawdopodobne znajdują się na miejscu tych, które zbudował Bertola. W 
czasie prac przy kanale Bereguardo, Bertola nie tkwił bez przerwy na miejscu robót. Z 
dokumentów wiem,że w latach 1453 - 1458 przebywał w Mantui, a w latach 1455-1458 
w Parmie, gdzie oczywiści również kopał kanały i konstruował śluzy. Zachowały się 
między innymi listy Sforzy, który często przynaglał do powrotu, nie mogąc doczekać się 
ukończenia robót, oraz podziękowanie starszych miast Parmy dla księcia Mediolanu za 
to,że przysłał im Bertolę "z którego metod, zarządzeń i projektów byli wielce kontenci".  
Wszystkie prace kanałowe Bertoli ciągnęły się bardzo długo, szczególnie zaś powoli 
przebiegało konstruowanie śluz. Robotnicy nie byli w stanie zrozumieć jego projektów, 
pracowników zaś znających się na nowym urządzeniu było bardzo niewielu. 1 czerwca 
1457 roku Berola otrzymał od księcia nowe zadanie - zbudowanie kanału łączącego 
Mediolan i rzekę Addę. Znakomity inżynier spiętrzył jazem w pobliżu wioski Trezzo i 
oddzielił część jej wód od koryta rzeki groblą długości około 300 m. Woda ta napełniła 
kanał przekopany przez równinę, biegnący poprzez Cassano, Gorgonzolę, Vimdrone do 
Mediolanu. Całkowita jego długość wynosiła około 40 km. Spadek - 18 m, pokonany 
został za pomocą tylko dwóch śluz. Poważny problem stanowiło konieczne przecięcie 
się kanału z dwoma rzekami Molgorą i Lambro, wijącymu się po równinie. Przeszkody 
te pokonał Bertola z właściwym sobie nowatorskim rozmachem - przez pierwszą 
przeprowadził kanał po trójprzęsłowym moście ceglanym, przez drugą w zawieszonym 
korycie (które trzeba było często wymieniać z powodu niszczącego działania prądu 
rzeki). W roku 1465 szlak wodny "Naviglio della Martesana" był już gotów. Do Mediolanu 
zdążały ładowne łodzie, inny wypływały z towarami z miasta, opłaty za myto szeroką 
strugą płynęły do książęcego skarbca. 

Leonardo da Vinci 1452-1519-geniusz inżynierii, artysta wszechczasów, najwybitniejszy 
umysł w historii.

Genialny Włoch, Leonardo, urodzony w Vinci koło Florencji, był jednym z największych 
umysłów, jakie wydała ludzkość. Doskonały typ "uomo universale" był po trosze 
wszystkim: malarzem, rzeźbiarzem, muzykiem, uczonym, wynalazcą, inżynierem. Każdą 
z tych dziedzin opanował znakomicie, wnosząc do niej twórcze pomysły, Zwyczajem 
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ówczesnych ludzi nauki pracował dla możnych mecenasów, najwięcej dla Lodovica 
Sforzy, Cezara Borgii i króla francuskiego Franciszka I. w ciągu swego życia wielokrotnie 
zmieniał miejsce zamieszkania, zjeździł całe Włochy : Florencję, Wenecję, Mediolan, 
Mantuę, Parmę, Rzym, ostatnie zaś lata życia spędził we Florencji. Jego działalność na 
polu nauki i wynalazczości była wielce osobliwa. Prowadził szeroko zakrojone prace 
badawcze, naukowe eksperymenty, zajmował się formułowaniem poszczególnych praw 
Poczynania te cechował jednak brak systematyczności i niezdolność do koncentracji 
przez czas dłuższy nad jednym, zagadnieniem. Dzięki wyobraźni twórczej, zakrawającej 
niekiedy na prorocze wizjonerstwo, pozostawił niezliczoną ilość pomysłów dotyczących 
rozwiązań technicznych najrozmaitszych problemów z przeróżnych dziedzin. Za pomocą 
tysięcy szkiców, z których wiele zachowało się do dziś, przedstawił projekty urządzeń, 
wyprzedzających często jego epokę o kilka stuleci. W praktyce nie urzeczywistnił 
żadnego prawie ze swych pomysłów. Poprzestawał na pokazaniu możliwości użytkowego 
wykorzystania w technice teoretycznych zdobyczy nauki. Nie publikował swych prac, 
nie odegrały więc one również większej roli w inspirowaniu innych, późniejszych 
wynalazców, chociaż z notatek jego korzystał być może  uczeni włoskiego Odrodzenia : 
Geronimo Cardano (1501-1576)l Benedetti (1530 - 1590), Guidobaldo del Monte (1545-
1607), Bernardino Baldi (1553-1617).Leonardo uważał zawsze naukę za służebnicę 
techniki. Nic więc dziwnego,że szczególnie interesowały go badania mogące popchnąć 
naprzód rozwój metod i urządzeń technicznych. Leonardo da Vinci jako pierwszy 
zajmował się takimi zagadnieniami teorii inżynierskiej, jak znajdywanie wypadkowych 
kilku sił,rozkładanie danej siły na siły  składowe, pracą belek zginanych, rozporem 
łuków, teorią równi pochyłej. Zastanawiał się nad istotą i pojęciem siły oraz wprowadził 
fundamentalną koncepcję obliczania momentu statycznego czyli siła pomnożona przez 
odległość dla dowolnego układu sił w równowadze. Leonardo da Vinci sporządził wiele 
projektów z dziedziny hydrotechniki, urbanistyki, architektury, melioracji a także modeli 
budowli głównie kościołów. Znacznie ulepszył urządzenia stosowane w budownictwie 
wodnym, wprowadził zawieszone na zawiasach wrota śluz oraz zaopatrzył je w otwory 
służące do wyrównywania poziomu wody w komorze i w kanale przed otwarciem bramy. 
Chociaż prawdopodobnie wzniósł jakieś budynki, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie 
dzieła architektoniczne można mu przypisać z całą pewnością. Wiemy tylko,że zajmował 
się na pewno budową kanałów i fortyfikacji, a i to rzadko. Te ostanie wznosił w okresie 
1502-1507, kiedy piastował stanowisko "ingegnere generale" w służbie awanturniczego 
Cezara Borgii, Zaprojektował wtedy szereg udoskonalonych machin wojennych, a 
wśród nich opancerzony pojazd za znaczną siłą ognie, stanowiący osłonę dla piechoty, 
będący bez wątpienia prawzorem dzisiejszych czołgów. 

Sinan Mi,Mar 1489-1578 budowniczy i architekt tureckich władców.

Mi′mar, przydomek Sinana, znaczący po prostu "architekt" czy "budowniczy", mówi 
sam za siebie. Jego posiadacz był bez wątpienia największym z budowniczych Islamu. 
Sława tego architekta docierała do Europy, a wiele z jego dzieł stanowi do dzisiaj 
piękne świadectwo kunsztu i głębokiej wiedzy. Sinan Hodża Mi′mar urodził się w 
Cezarei. Być może był pochodzenia greckiego. Mieszkał i pracował w Turcji. Jego 
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długoletnia kariera inżynierska przypadła na rządy trzech kolejnych sułtanów : Selima 
I, Sulejmana I Wspaniałego i Selima II. Wszyscy oni byli szczodrymi mecenasami. Sinan 
wzniósł na ich zamówienie wiele budowli monumentalnych. Według jego własnych 
notatek był autorem 334 budowli religijnych i świeckich, takich jak meczety, mauzolea, 
szkoły, łaźnie, szpitale, pałace, mosty itp. Niewielu inżynierów w całej historii 
ludzkości mogłoby się pochwalić podobnym dorobkiem.Sinan wznosił budowle nie 
tylko w stolicy  Stambule  i licznych miastach Rumelii i Anatolii, ale i poza Turcją, na 
podbitych obszarach, m.in. w Budapeszcie i w Damaszku. Od roku 1539 był oficjalnym 
nadwornym architektem tureckich władców. Kiedy Sinan ujrzał po raz pierwszy niemal 
tysiącletnią już wówczas bazylikę Hagia Sophia w Konstantynopolu, budowla ta 
sprawiła na nim wielkie wrażenie. Jeszcze dzisiaj dzieło to ma sobie mało równych w 
architekturze światowej, łącząc w harmonijny sposób tradycje budowalne Zachodu i 
Wschodu. Swą pozycję w historii architektury zawdzięcza przede wszystkim masywnej 
półkulistej kopule o rozpiętości 31 metrów, pierwszej kopule przykrywającej budynek 
o planie kwadratowym. Dokonano tego,wznosząc na czterech narożnych słupach 
łuki obramowujące sklepienia w kształcie równoramiennych trójkątów sferycznych 
- tzw. pendetyw, na których opiera się kolisty gzyms, stanowiący podstawę czaszy 
kopuły. Dzięki temu całość sprawia wrażenie lekkości i zarazem ogromu. Sinan pełen 
podziwu dla dawnych budowniczych bizantyjskich, zaczął stosować ich metody w jakże 
odmiennej ówczesnej architekturze tureckiej. Uczynił zaś to z prawdziwym rozmachem 
i pociągną za sobą wielu naśladowców, tak,że wpływy Bizancujm w zakresie konstrukcji 
i stylu wycisnęły dzięki niemu swe piętno na późniejszej architekturze tureckiej w całym 
rozległym imperium otomańskim. Konstruując meczety, nieodmiennie przykrywał je 
półkolistymi kopułami opartymi na budowli o planie kwadratowym, a przed bramą 
meczetu umieszczał ogrodzony dziedziniec zajmujący taka samą powierzchnię  jak 
świątynia. Wkrótce stał się mistrzem w budowie kopuł i rozmaitych sklepień łukowych. 
Zwarty, masywny kształt meczetów Sinana podkreślały jeszcze bardziej wysmukłe 
sylwetki minaretów strzelających w niebo w najbliższym sąsiedztwie zasadniczej 
budowli. Piękno proporcji, wstrzemięźliwość form i funkcjonalne przeznaczenie 
wszystkich elementów architektonicznych stawiają dzieła wielkiego tureckiego inżyniera 
w rzędzie najwybitniejszych osiągnięć architektury światowej. Przyczyniają się do 
tego również rozwiązania ich pełnych uroku wnętrz. Na wyposażenie ich składają się 
szeregi eleganckich kolumn, kształtne kazalnice i piętrowe galerie. Wszystkie budowle 
Spinana odznaczają się tak wielką przejrzystością konstrukcji, że przypadkowy widz 
nie odczuwa zupełnie owego trudnego do rozwikłania splotu problemów, jakie musiał 
przezwyciężyć ich twórca. Spośród mnogości dzieł wielkiego tureckiego inżyniera na 
wymienienie zasługuje przede wszystkim gigantyczne meczety w Stambule. Pierwszy z 
nich, Szacade, zbudowany w latach 1543-1548, stał się wzorem i źródłem natchnienia 
dla wszystkich niemal późniejszych wielkich świątyń mahometańskich. Jeszcze większy 
był wzniesiony w okresie 1550-1556 meczet Sulejmanyje. Sam Sinan jednak najwyżej 
cenił meczet sułtana Selima II - Selimyje, Zbudował go w Adrianpolu, w latach 1570-
1574, mając już ponad 80 lat. Była to ogromna kwadratowa budowla oparta na ośmiu 
słupach, nad którą wznosiła się czasza przepysznej kopuły o rozpiętości równej bazyliki 
Hagia Sophia. Siana uważał że dzieło to jest osiągnięciem na miarę umiłowanej przez 
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niego bizantyjskiej świątyni. Warto zaznaczyć,że więcej wiemy o dziełach tego wielkiego 
twórcy architektury tureckiej niż o jego życiu prywatnym. Nawet data jego urodzin nie 
jest zbyt pewna, a co do daty śmierci źródła wymieniają rok 1578 i 1588. W pierwszym 
przypadku Sinan żyłby 89 lat a w drugim 99.

Erazm z  Zakroczymia  XVI w.- fabrikator pontis Vareszoviensis. 

Erazm z Zakroczymia na trwale zapisał się w historii polskiej techniki, był bowiem 
twórcą pierwszego stałego mostu na Wiśle w Warszawie. Najprawdopodobniej z 
pochodzenia był Włochem, gdyż według zachowanych ówczesnych źródeł jego nazwisko 
brzmiało Ciotto, sam zaś Erazm miał się rzekomo podpisywać :"Erasmus Cziotko, 
fabrikator pontis Vareszoviensis". Być może chodzi tu o zniekształcone nazwisko Giotto, 
które nosił ród słynnych mistrzów z Florencji. Znakomite rozwiązanie konstrukcyjne 
pierwszego mostu warszawskiego potwierdza tą hipotezę o tyle że właśnie Włochy były 
ówczesnym przodującym krajem w dziedzinie budowy mostów. Erazm był tylko jednym z 
trzech oficjalnych budowniczych mostu. Pozostali jednak, starosta warszawski Zygmunt 
Wolski i sekretarz królewski ksiądz kanonik Jan Szedloch,czuwali najwyraźniej tylko 
z urzędu nad całością budowy, a zwłaszcza nad jej stroną finansową. Konstruktorem 
był bez wątpienia Erazm. Niewiele wiemy o życiu mistrza Erazma, zajmijmy się więc 
jego dziełem którym wystawił sobie jak najlepsze świadectwo. Król Zygmunt August 
(1548-1572),ostatni z Jagiellonów, od lat zamyślał połączenie obu warszawskich brzegów 
Wisły mostem. W tym celu już w roku 1558 wykupił od Stanisława Jeżowskiego, pisarza 
ziemi warszawskiej, i jego żony, prawo wyłączności przewozu przez Wisłę w Warszawie, 
dając im w zamian dwie wsie. Budowa tego, najświetniejszego bodaj, dzieła sztuki 
inżynierskiej polskiego Odrodzenia rozpoczęła się 25 czerwca 1568 roku, zakończona 
została w roku 1573, już po śmierci król, dzięki energii jego siostry Anny Jagielonki.
Most miał około 500 metrów długości i 6 metrów szerokości. Oparto go na 18 podporach 
stałych, zabezpieczonych przed działaniem kry potężnymi izbicami, posadowionych na 
palach dębowych, które wbijano w dno rzeki parami,jeden przy drugim, za pomocą 
kafarów dębowych okutych żelazem, tak ciężkich,ze do ich podnoszenia potrzebna 
było podobno siła stu ludzi. Od strony praskiej znajdowało się 5 podpór pływających 
dla umożliwienia przepływu statków. Dla zabezpieczenia budowli przed pożarem 
wzniesiono od strony ulicy Rybaki,która zmieniła nazwę na Mostową, czworograniastą 
murowaną basztę, na której Anna Jagiellonka umieściła tablicę pamiątkową. Wieża ta 
zachowała się do dzisiaj. Koszt mostu wyniósł około 100 000 czerwonych złotych - sumę 
naówczas ogromną. Pomimo to nie pobierano na nim "mostowego", opłaty za przejazd, 
co w owej epoce było rzeczą niezwykłą. Ze starych rysunków wynika,że w konstrukcji 
zastosowano układ nośny wieszarowy, należący wówczas do nowości technicznych. 
Most otwarto dla publiczności 5 kwietnia 1573 roku. Wywarł on wielkie wrażenie na 
współczesnych. Autor opisów wielu miast Europy i Azji, niemiecki podróżnik Georgius 
Braun, tak o nim pisze : "Zygmunt August zbudował na Wiśle most drewniany, długi 
stóp 1150, który tak długością, jak i wspaniałością widoku w całej Europie prawie nie 
miał sobie równego i podziw powszechny wywoływał " O popularności tej budowli 
w Polsce świadczy fakt,że Jan Kochanowski poświęcił jej kilka fraszek. Najbardziej 
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znana z nich brzmi:”Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi. Próżno brzegom gwałt 
czynisz i hamujesz drogi.Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć A ty musisz tę 
swoja dobrą myśl położyć, Bo krom wioseł, krom prumów już dziś suchą nogą  Twój 
grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą”

Domenico Fontana 1543-1607 r.inżynier papieski. 

Dnia 30 kwietnia 1586 roku tłumy mieszkańców Rzymu przyglądały się niecodziennemu 
widowisku. Potężny, ważący 327 ton obelisk egipski stojący od czasów cezara w 
pobliżu Circus Maimus Merona transportowano właśnie na nowe miejsce. Papież 
Sykstus V zapragnął, aby kamienny słup ozdobił plac przed Bazyliką Św. Piotra. A 42 
letni naówczas architekt i inżynier Jego Świątobliwości, kawaler Domenico Fontana 
podjął się tego zadania. Przedsięwzięcie poprzedzone zostało specjalnym konkursem. 
Rozpatrzono najrozmaitsze propozycje, przewidujące transport obelisku w pozycji 
pionowej, poziomej a nawet ukośnej. W końcu zaakceptowano oryginalny pomysł 
Fontany, który zilustrował swoją propozycję za pomocą małego, ołowianego modelu. 
W ówczesnych warunkach problem był skomplikowany i trudny, ale zdolny inżynier 
papieski przygotował się do powierzonego mu zadania niezwykle starannie. Przez siedem 
miesięcy gromadzono odpowiedni sprzęt, złożony z lin, kołowrotków, wielokrążków, 
wznoszono potężne rusztowania i pomocnicze rampy, a przede wszystkim ćwiczono zespół 
robotników. Powodzenie przedsięwzięcia zależało od precyzyjnego wykonania szeregu 
czynności przez poszczególne grupy ludzi kolejno, w niewielkich, ściśle określonych 
odstępach czasu. Wszystko zaplanowano drobiazgowo. Kołowroty uruchamiane były 
na sygnał trąbki, zatrzymywane na dźwięki dzwonu. Wszystkie mechanizmy i liny były 
ponumerowane. Dla uniknięcia jakiegokolwiek nieporządku przedsięwzięto najsurowsze 
środki dyscyplinarne. Podczas całej operacji w pogotowiu był kat aby ukarać śmiercią 
winnego nieuwagi w krytycznym momencie. Na szczęście wszystko przebiegło pomyślnie. 
Najpierw podniesiono obelisk z podstawy, a gdy zawisnął na rusztowaniu, opuszczono 
go do pozycji poziomej. Następnie przeciągnięto go na wałkach na nowe miejsce, gdzie 
czekała przygotowana wcześniej podstawa umieszczona na palach. Tutaj obrócono 
kamienny monolit o 90o poprzez specjalnie przygotowany ziemny nasyp i ustawiono 
pomiędzy czterema podporami z brązu, wyobrażającymi lwy. Domenico Fontano, 
który zyskał światowy rozgłos dzięki opisanemu wyżej przedsięwzięciu, był jednym z 
najwybitniejszych inżynierów włoskiego Odrodzenia. Można go uważać za inżyniera w 
dzisiejszym tego słowa znaczeniu, gdyż wykazywał dużą pomysłowość w rozwiązywaniu 
problemów technicznych, dbał o należytą organizację pracy, a intuicyjny z konieczności 
wybór,rozwiązanie kontrolował za pomocą odpowiednich obliczeń. Jego dziełem są 
liczne pałace Rzymu i Neapolu. Interesował się budową dróg i budownictwem wodnym. 
Ustawił trzy dalsze obeliski i wiele posągów, a nawet dokonał przesunięcia w całości 
małej kaplicy pochodzącej z XIII wieku, umieszczając ją na solidnej drewnianej klatce. 
Wraz z architektem Giacomo della Porta (1537-1602) ostatecznie dokończył w roku 
1590 największego wyczynu inżynierskiego swoich czasów, rozpoczętego dwadzieścia 
lat wcześniej przez Michała Anioła (1457-1564), sklepiając kopułę Bazyliki Św. Piotra 
w Rzymie o rozpiętości 42 metrów. Był to rekord światowy aż do ostatniej ćwierci XIX 
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stulecia. Ponadto Fontana znakomicie wywiązał się ze swoich obowiązków urbanisty, 
świetnie rozplanowując obiekty, ulice i place wiecznego miasta. Nie dokończył 
rozpoczętej konstrukcji mostu przez Tybr na przedłużeniu via Flaminia, gdyż wskutek 
śmierci Sykstusa V musiał złożyć swój urząd papieskiego architekta i inżyniera.

Sebestien de Vauban 1633-1707 inżynier królewski,generalny komisarz fortyfikacji.

Sébastien Le Prestre de Vauban urodził się 1 maja 1633 roku w Siant-Leger-Vauban, 
małej miejscowości leżącej w obecnym departamencie Yonne. Mając 17 lat zaciągnął 
się do armii księcia Kondeusza walczącego po stronie Frondy. Zatrudniono go przy 
pracach fortyfikacyjnych w Clermont-en-Argonne. W wyniku działań wojennych wzięły 
go do niewoli wojska królewskie. Odtąd Vauban pozostanie już na zawsze wiernym 
stronnikiem króla, a od 1655 roku nosić będzie tytuł inżyniera królewskiego ("ingéniuer 
du roi"). Tak zaczęła się kariera wybitnego francuskiego inżyniera wojskowego, który 
poważnie rozwinął sztukę fortyfikowania, a także prowadzenia oblężeń, zarówno w 
teorii, pisząc szereg prac na ten temat, jak i w praktyce. Vauban ulepszył i odbudował 
ponad 300 twierdz oraz wzniósł 33 nowe. Główne prace fortyfikacyjne przeprowadził 
w Dunkierce, Lille, Metzu i Starsburgu. W 1677 roku mianowany został generalnym 
komisarzem fortyfikacji. Ubocznie zajmował się także budową portów i kanałów. Jego 
pomysłem był kanał Ren-Rodan oraz wodny system komunikacyjny łączący porty we 
Flandrii. W roku 1675 Vauban zorganizował pierwszy na świecie Korpus Inżynierów 
Wojskowych i stworzył kompanię saperów - zalążek nowoczesnych wojsk technicznych. 
Prawdziwym jednak i niedoścignionym mistrzem był Vauban w dziedzinie oblężeń. W 
swej karierze wojskowej aż 53 razy zmuszał twierdze do podania się lub brał je szturmem. 

Jean Rodolph Perronet 1708-1794 pierwszy nowoczesny inżynier i budowniczy. 

W piękny słoneczny dzień 22 sierpnia 1772 roku barwne tłumy Paryża wyległy na 
brzeg Sekwany, aby być świadkami uroczystego otwarcia mostu Neuilly, wzniesionego 
przez "pierwszego inżyniera" Francji - Jeana Rodolpha Perroneta. Król Ludwik XV, 
hrabina du Barry, dworzanie, ministrowie i ambasadorowie zajęli miejsca na specjalnie 
przegotowanie trybunie. Gwardia sprezentowała broń  Wówczas na dany prze Perroneta 
znak robotnicy w ciągu 3 minut rozebrali i wrzucili do wody całe rusztowanie - krążyny, 
na których opierała się cała konstrukcja mostu. Jego królewska mość pogratulował 
swojemu inżynierowi. Podano orzeźwiające napoje po czym orszak królewski przeszedł 
przez most i nową aleją oddalił się w kierunku Marly. Dzienniki zamieściły pochwalne 
sprawozdania z tej świetnej uroczystości, wybito specjalny medal, skomponowano kilka 
poematów i piosenek, a minister Trudaine zamówił u malarza H.Roberta pamiątkowy 
obraz. Pont de Neuilly był tylko jedny z dwudziestu kamiennych mostów zbudowanych 
przez Perroneta w czasie jego długiej i pracowitej kariery inżynierskiej. Wszystkie 
znamionowało śmiałe nowatorstwo, wyrażające się przede wszystkim zmniejszeniem 
stosunku grubości filarów do rozpiętości przęseł. Zwyczajowo obowiązywał stosunek 1:5, 
u Perroneta natomiast wynosił on 1:10. Zapewniło to lepszy przepływ wody, podobnie 
jak inna innowacja Perroneta  filary ażurowe złożone z grupy cienkich słupów. Mosty 
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te odznaczały się elegancją kształtów, monumentalnością i znaczną wytrzymałością 
(wspomniany most Neuilly dopiero w 1938 roku zastąpiono,ze względu na zwiększone 
wymogi ruchu, szerszym mostem stalowym, a Pont de la Concorde - most Zgody. 

Thomas Telford 1757-1834

Brytyjski inżynier urodzony w Eksdale w Szkocji, Thomas Telford, był jednym z 
najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie budowy urządzeń komunikacyjnych. 
Karierę swą zaczął mając 15 lat od terminu u kamieniarza. Mimo,że praca ta nie 
należała do najłatwiejszych, znajdował czas na dokształcanie się. W 1780 roku został 
zatrudniony w budownictwie mieszkalnym w Edynburgu. Posiadał już wówczas sporo 
wiadomości zawodowych, nie ustawał jednak w zdobywaniu nowych. W roku 1793 
powierzono mu kierownictwo budowy kanału Ellesmere. Był to początek wspaniałej 
kariery inżynierskiej. Telford zbudował około 1500 km dróg w Szkocji i Północnej 
Walii, ponadto zajmował się ich naprawą i ulepszaniem. W związku z tym dokonał 
nawet wynalazku,skonstruował własnego pomysłu maszynę do łamania kamieni. Był 
konstruktorem wielu mostów, między innymi mostów wiszących Menai Bridge i Conway 
Castle Bridge, zbudowanych w latach 1819-1826. Oba te mosty zawieszone na żelaznych 
łańcuchach, należały do pionierskich konstrukcji w tej dziedzinie. Miały rozpiętości 176 
m i 125 m. Szczególny rozgłos zdobył zwłaszcza pierwszych z nich, przerzucony ponad 
cieśniną Menai w miejscowości Bangor, dzięki interesującemu zdarzeniu, jakie miało 
miejsce w związku z oddaniem go do użytku. Należy zaznaczyć, że mosty wiszące były 
wówczas nowością. Ludność była przyzwyczajona do masywnych, mało ekonomicznych 
mostów wieloprzęsłowych o niewielkich rozpiętości. Menai Bridge, przy ogromnej na 
owe czasy rozpiętości, miał znikome w stosunku do niej wymiary poprzeczne, toteż 
laikom wydawał się słaby i niebezpieczny. Po ukończeniu w 1826 roku trwającej ponad 6 
lat budowy nastąpiło otwarcie mostu, ale publiczność bała się z niego korzystać. Telford 
stanął w obliczu trudnego zadania wytłumaczenia okolicznym mieszkańcom, że ich 
obawy są całkowicie nieuzasadnione. Wywiązał się z tego w sposób wielce oryginalny. 
Polecił wielkiemu żaglowcowi podpłynąć podczas przypływu pod most. Następnie okręt 
został przywiązany za maszt na środku przęsła. W czasie odpływu zawisnął na moście. 
To obrazowe przedstawienie wytrzymałości konstrukcji przezwyciężyło nieufność, a 
Telford zdobył ogromny i zasłużony rozgłos.. Znakomity inżynier naprawił, powiększył 
i ulepszył ponad 30 portów, wśród nich Aberdeen, Dundee, Dover. Zbudował również 
wiele kanałów w Anglii (m.in. Kaledoński). Działalność Telforda nie ograniczała się do 
ojczystej wyspy. Jego dziełem jest na przykład system śródlądowych dróg wodnych w 
Szwecji - m.in. w 1810 roku zbudował tam Kanał Göta. Dla Polski zaprojektował szosę 
Warszaw - Brześć nad Bugiem, jedną z pierwszych u nas dróg bitych.

Sir Marc Isambard Brunel 1769-1849-twórca tunelu pod Tamizą. 

Urodził się 25 kwietnia 1769 roku jako syn normandzkiego rolnika w Hacqueville, w 
pobliżu Roune. Od dzieciństwa interesowała go mechanika i technika. W 1786 wstąpił 
do marynarki wojennej i służył w niej przez 6 lat, między innymi w Indiach Zachodnich. 
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W roku 1793 powrócił do Francji, do Paryża. Nie było to wówczas najbezpieczniejsze 
miejsce dla człowieka o rojalistycznych przekonaniach, toteż czym prędzej uciekł za 
ocean, do Ameryki. Zajął się działalnością inżynierską i architektoniczną w rejonie 
Wielkich Jezior, budował kanały i budynki. Następnie przeniósł się do Nowego Jorku 
gdzie zbudował arsenał, fabrykę armat, forty i teatr "Bovery". W roku 1799 powrócił na 
stary kontynent i osiedlił się w Anglii, w Plymouth, gdzie następnie naturalizował się i 
ożenił. Tutaj wynalazł wraz z Samuelem Benethamem udoskonaloną metodę produkcji 
bloków okrętowych, których w wielkich ilościach potrzebowała potężna flota brytyjska. 
Brunel zaprojektował szereg obrabiarek z których każda wykonywała jeden element w 
długiej serii operacji. W roku 1803 zainstalowano te maszyny, zbudowane według jego 
rysunków przez znakomitego mechanika angielskiego Henry Maudslaya (1771 - 1831), 
w Portsmouth i rozpoczęto produkcję Był to jeden z pierwszych w historii przykładów 
produkcji masowej. Metoda opracowana przez Brunela stosowana jest zresztą do 
dziś dzień. Następne lata to okres ożywionej twórczości Brunela jako wynalazcy. 
Skonstruował on wiele maszyn własnego pomysłu : kopiarkę rysunków, zwijarkę 
bawełny, maszynę pończoszniczą (1816),,maszynę do produkcji butów bez szwu dla 
wojska, gwoździarkę, tartak parowy dla stoczni w Chantham (1812) i inne. W latach 
1825-1843 dokonał największego swego wyczynu budując tunel pod Tamizą długości 
396 m z pierwszym zastosowaniem cementu portlandzkiego. Realizacja tej budowli 
napotkała mnóstwo przeszkód natury technicznej i była kilkakrotnie przerywana na 
skutek niespodziewanych awarii i wypadków, Była to pierwsza większa budowla, w której 
zastosowano cement portlandzki, świeżo wynaleziony, w 1824 roku, przez angielskiego 
murarza Josepha Aspidina. Ostatecznie Brunel ukończył tunel, który choć zawiódł 
jako przedsięwzięcie handlowe, stanowi piękny pomnik biegłości i przedsiębiorczości 
inżynierskiej. Brunel otrzymał za swą działalność techniczną szlachectwo, w roku 1814 
został powołany na członka Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Royal Society), a 
w latach 1832-1833 był nawet jego wiceprezesem.

Joseph Aspadin  1779-1855 murarz wybitny inżynier, wynalazca cementu portlandzkiego.

Anglik Jospegh Aspdin, rodem z Leeds, był  tylko zwykłym murarzem, zasługuje 
jednak na umieszczenie wśród wybitnych inżynierów, gdyż dostarczył im doskonałego 
nowoczesnego materiału budowlanego -,cementu, podstawowego składnika dzisiejszych 
zapraw murarskich i betonów. Ten pomysłowy i pracowity majster po długoletnich i 
żmudnych doświadczeniach zgłosił 21 października 1824 roku patent na "sztuczny 
kamień" następującej treści: "Moja metoda wytwarzania cementu ze sztucznego 
kamienia, nadającego się do tynkowania budynków, konstrukcji wodociągowych, 
zbiorników i innych celów,który nazywamy cementem portlandzkim jest następująca: 
biorę odpowiednią ilość wapienia, używanego powszechnie do budowy i naprawy 
dróg z ich nawierzchni, kiedy jest już zamieniony na błoto lub proszek, jeśli zaś nie 
mogę uzyskać w ten sposób dostatecznej jego ilości, biorę sam wapień, ścieram go na 
papkę lub proszek albo, jeśli można, spopielam na proszek. Następnie dodaję do niego 
odpowiednią ilość ziemi ilastej lub gliny i mieszam z wodą, ręcznie lub maszynowo 
do właściwej konsystencji. Po ukończeniu tej czynności wystawiam mieszaninę na 
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brytfannie na działanie słońca lub podgrzewam ją ogniem albo parą doprowadzoną 
przewodami aż do całkowitego wyparowania wody. Wówczas kruszę produkt na kawałki 
i prażę go w piecu, podobnym do tego, który służy do wypalania wapna, dopóki nie 
ulotni się całkowicie kwas węgłowy. Następnie tak wyprażoną masę należy utłuc lub 
zwałkować na drobny proszek, który nadaj się już do produkcji cementu, czyli sztucznego 
kamienia. Należy go zmieszać z odpowiednią ilością wody, tak aby nabrał konsystencji 
zaprawy i stosować do wyznaczonych celów.".Nazwa "cement portlandzki" nasunęła się 
Aspdinowi ze względu na wielkie podobieństwo jego "sztucznego kamienia" do kamienia 
z okolic Portlandu, powszechnie wówczas stosowanego w angielskim budownictwie. 
Początkowo wynalazek znalazł zastosowanie jedynie do robót tynkarskich. Pierwszą 
wielką budową, do której go użyto był słynny tunel pod Tamizą, zbudowany w latach 
1825-1843 przez Marca I.Brunela. Jospeh Aspdin osiadł w miejscowości Wakefield i 
otworzył tam mała fabryczkę, w której produkował swój cement. Zachowywał przy 
tym w ścisłej tajemnicy technologię procesu jego wytwarzania, w pracy pomagał mu 
wydatnie syn William (1816-1864), który przyczynił się również do ulepszenia cementu, 
a następnie wprowadził go do Niemiec. 

Ferdinad Marie de Lesseps 1805-1894 odtwórca Kanalu Suskiego,twórca Kanału 
Panamskiego. 

Wicehrabia Ferdinad Marie de Lesseps od wczesnej młodości znajdował się na 
najlepszej drodze do zrobienia wielkiej kariery politycznej. Doskonale spisywał się na 
placówkach dyplomatycznych w Lizbonie i Tunisie, był następnie konsulem w Kairze, 
Rotterdamie, Maladze, Barcelonie, Madrycie, Bernie. W orku 1849 w Rzymie nastąpił 
kres jego działalności. Kiedy oddziały francuskie wkroczyły do tego miasta, podał się 
do dymisji na znak protestu przeciwko polityce swego kraju. Ten początkowy okres 
życia Lessepsa, nie mający na pozór większego związku z późniejszą działalnością w 
dziedzinie budowy kanałów między morskich, zaważył jednak na dalszych jego losach. 
Będąc bowiem w latach trzydziestych konsulem w Kairze, poznał historię i geografię 
Egiptu i zaczął marzyć o ponownym połączeniu Morza Śródziemnego z Czerwonym, 
które to połączenie istniało już przecież kiedyś w starożytności. Zdawał sobie przy 
tym doskonale sprawę z ogromnych korzyści, jakie przyniosłoby handlowi morskiemu 
tak znaczne skrócenie drogi z Europy do Indii i na Daleki Wschód. Przebywając w 
Kairze zawarł również przyjaźń ze szwagrem ówczesnego wicekróla Egiptu - żarłokiem 
i hulaką - paszą Saidem. I oto w roku 1854, żyjący sobie spokojnie na uboczu Lesseps 
dowiaduje się nagle,że jego dawny przyjaciel Said objął rządy w Kairze. Nie namyślając 
się długo przybył 7 listopada tego roku do Aleksandrii i został powitany po królewsku. 
Nie było końca podarunkom, zaszczytom, wspólnym wojażom. Właśnie podczas jednej 
z takich wycieczek wyłożył Lesseps władcy Egiptu swój wielki zamysł, a Said od razu 
go zaakceptował. 25 kwietnia 1859 roku eksdyplomata zgromadził swych inżynierów i 
robotników na wybrzeżu starożytnego Perluzjum, gdzie teraz miało powstać nowoczesne 
miasto nazwane na cześć królewskiego przyjaciela - Port Said, i zagłębiwszy motykę w 
ziemi, ogłosił budowę Kanału Sueskiego za rozpoczętą. Na drodze do urzeczywistnienia 
swego dzieła napotkał jednak Lesseps jeszcze wiele przeszkód.Najpierw zaniepokojeni 
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rozwojem sytuacji Anglicy wpłynęli na Turcję, do której należał wówczas Egipt, aby 
zabroniła budować kanał. Przestraszony Said zakazał Egipcjanom pracy przy kanale. 
Do cofnięcia tego zakazu trzeba było aż osobistej interwencji Napoleona III, stojącego 
wówczas u szczytu potęgi. Nie bez wpływu na jego starania pozostawał fakt,że Lesseps 
był blisko spokrewniony z cesarzową Eugenią. Mimo wszystko rozpoczęto więc 
prace. Fellachowie zgarniali piasek gołymi rękami i wynosili go w koszach. Chociaż 
byli zakwaterowani, żywieni i opłacani, traktowano ich jednak jak niewolników. Tę 
okoliczność wykorzystał rząd brytyjski do wystosowania nowego protestu. Lesseps 
który nie zapomniał arkanów dyplomacji, wyraził zdziwienie. Niewolnictwo w Egipcie, 
odparł, jest rzeczą najnormalniejszą w świecie i poradził Anglii zająć się tym ważnym 
problemem w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W 1862 roku kanał doprowadzono od 
Morza Śródziemnego do jeziora Timsah. Nowe trudności wynikły w roku 1864, gdy zmarł 
pasza Said. Jego następca, młody Ismail, wykazywał wyraźne sympatie probrytyjskie. 
Ale i tym razem Napoleon III dopomógł. Nastąpiła poważna mechanizacja robót, a 
kolejki parowe oraz tysiące osłów, mułów i wielbłądów wspomagały pracujących w 
trudnych i prymitywnych warunkach robotników. Nastąpił też liczny napływ siły 
roboczej z Europy około 8000 ludzi) oraz z Afryki, Arabii i Syrii około 10000). Wszystko 
było na dobrej drodze, gdy nagle w 1865 roku wybuchła nad kanałem epidemia cholery. 
Wielu robotników zmarło, rozpoczęły się masowe ucieczki. Lesseps opanował sytuację, 
chociaż cholera nie oszczędziła nawet jego, zabierając mu wnuka Ferdynanda. W lecie 
1869 roku ukończono budowę. W obecności paszy Ismaila Lesseps celebrował otwarcie 
kanału. Powiedział wówczas: "Minęło 35 stuleci, odkąd wody Morza Czerwonego 
cofnęły się na rozkaz Mojżesza. Dziś na rozkaz władcy Egiptu powrócą w swe łożysko!". 
Nie wszystko jednak przebiegło pomyślnie i obaj główni aktorzy - Lesseps i pasza - omal 
nie zostali zatopieni przez napływającą wodę.Właściwe otwarcie nastąpiło dopiero 
17 listopada 1869 roku. Przybyły na nie koronowane głowy, wśród nich życzliwa 
Lessepsowi,cesarzowa Eugenia oraz cesarz Franciszek Józef, a Verdi skomponował 
specjalnie na tę okazję "Aidę". Uroczystościom i festynom nie było końca. Kosztowały 
one paszę Ismaila okrągłą sumkę 4 milionów dolarów, ale trzeba przyznać,że wypadły 
naprawdę imponująco. Kanał zaś zaczął przynosić zyski dopiero od 1872 roku.Z 
inżynierskiego punktu widzenia budowa Kanału Sueskiego nie była wyczynem godnym 
szczególnego podziwu. Jest to po prostu wielki rów długości 160 km, nie posiadający 
śluz. Lesseps nie był fachowcem, choć znał się trochę na rzeczy, bardziej przydały mu 
się zresztą umiejętności dyplomatyczne. Konsekwencja i upór,z jakim urzeczywistniał 
swój wielki zamysł zasługują na najwyższe uznanie. Warto wspomnieć, że w kierowaniu 
pracami pomagał mu jego syn Charles. Ambitnemu,choć sędziwemu już Lessepsowi nie 
wystarcza wszechświatowa sława, którą zdobył. 

Isambard Kingom Brunel 1806-1859  budowniczy mostów. 

Syn Marca I. Brunela (1769-1849), Isambard Kingdom Brunel, urodził się w Portsmouth 
9 kwietnia 1806 roku, Studiował w Kolegium Henryka IV w Paryżu, a od 1823 roku 
współpracował z ojcem przy projektowaniu i realizacji tunelu pod Tamizą. Isambard 
Brunel był wybitnym konstruktorem mostów, przeważnie wiszących. Zbudował ich 
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wielem m.in. most nad rzeką Avon w Clifton, most Hungerford w Londynie, most 
Wye w Chepstow, żeliwny o przekroju skrzynkowym i rozpiętości przęsła 92 m (1850-
1856), oraz most Króla Alberta nad rzeką Tamar w Saltash (1853-1859), będący jego 
największą i ostatnią pracą inżynierską. Tutaj, jako jeden z pierwszych, zastosował 
Brunel nowo wynalezioną metodę fundamentowania. Wielki cylinder o średnicy 12 
m przyholowano na miejsce i zatopiono. Posłużył ona jako fundament środkowego 
filara mostu, posadowionego na skalistym podłożu około 25 m poniżej poziomu wody. 
Ponadto Brunel zbudował wiele doków i falochronów. W 1833 roku został naczelnym 
inżynierem linii kolejowej "Great Western", a w 1835 zaproponował dyrektorowi tej 
linii przedłużenie jej za pomocą parostatku kursującego na trasie Bristol - Nowy Jork. 
Pomysł zaakceptowano i już w roku 1838 ukończono w Bristolu wielki parowiec "Great 
Western", zaprojektowany przez Brunela i zbudowany pod jego nadzorem. Był to 
pierwszy w dziejach regularnie kursujący transatlantyk. Po tym sukcesie w dziedzinie 
budowy okrętów Brunel przystąpił do realizacji pierwszego wielkiego żelaznego statku 
o napędzie śrubowym, który nazwana "Great Britain", Miał on 97m długości, pojemność 
3600 ton oraz pomieszczenia dla 260 pasażerów i był największym wówczas statkiem 
świata. W roku 1845 odbył swój pierwszy rejs z Liverpoolu do Nowego Jorku. 

Ukoronowaniem tej serii statków- gigantów był żelazny kolos "Great Eastern", 
który pod względem wymiarów wyprzedził swoją epokę o co najmniej pół wieku. Po 
pięcioletniej budowie wodowano go w roku 1858. Statek ten i dziś nie zaliczałby się do 
małych jednostek: miał 22 500 ton wyporności (półtorakrotnie więcej niż "Batory"!)i 
211 metrów długości. Napęd stanowiły koła łopatkowe o średnicy 17,7 m i ciężarze 90 
ton każde, śruba żeliwna o wadze 36 ton oraz dodatkowe żagle, o łącznej powierzchni 
5430 m2, rozmieszczone na 6 masztach. Mógł on zabierać 6000 pasażerów i 18 000 ton 
ładunku. Brunel zdecydował jeszcze przed rozpoczęciem budowy wodować olbrzyma 
nie dziobem, a bokiem ze względu na niedostateczną,jego zdaniem, szerokość Tamizy. 
W momencie wodowania przestraszył się jednak,że powstała w wyniku tego fala może 
zalać tłumy widzów zgromadzone na przeciwległym brzegu. Statek, który zsuwał się 
już po pochylni, został zatrzymany w pół drogi, a następnie przez trzy miesiące opierał 
skutecznie wszelkim próbom poruszenia go z tego miejsca. Ta okoliczność oraz wielkie 
koszty budowy i eksplozja, która miała miejsce na pokładzie i przyniosła wiele ofiar 
w ludziach, doprowadziły do bankructwa firmy finansującej przedsięwzięcie. Brunel 
nie doczekał pierwszej podróży swego dzieła - zmarł przedwcześnie 15 września 1859 
roku. "Great Eastern" zaś zmienił właściciela i zamiast do Australii i Indii pływał po 
Atlantyku. Nie miał  nigdy kompletu pasażerów ani pełnych ładowni, wyszedł jednak 
cało z wielu opresji, potwierdzając słuszność idei budowania statków żelaznych. 
Najpoważniejszą misją tego kolosa było użycie go w latach 1865 - 1873 do zakładania 
pierwszych podmorskich kabli telegraficznych łączących Europę i Amerykę.

John Augustus Roebling 1806-1869- mistrz mostów wiszących. 

Znakomity pionier budowy mostów wiszących w USA, John August Roebling,był 
z pochodzenia Niemcem. Urodził się w Mühlhausen w Turyngii 12 czerwca 1806 
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roku. Mając 20 lat ukończył Politechnikę Królewską w Berlinie, a następnie przez 
3 lata pracował jako inżynier w służbie rządu pruskiego, budując drogi w Westfalii. 
Interesował się też mostownictwem. W roku 1831 Johann wraz ze swym bratem Karlem 
wyjechali do Stanów Zjednoczonych, zamierzając poświęcić się rolnictwu. 6 sierpnia 
osiągnęli Filadelfię, a następnie kanałem Pensylwania udali się do Piotrsburga. 
Pierwsze zetknięcie z Ameryką wywołało na Roeblingu wielkie wrażenie. Swej podróży 
po kanale poświęcił nawet obszerny opis, opublikowany zresztą wiele lat później. 
Bracia nabyli ziemię w pobliżu Pittsburga, hrabstwie Butler, i osiedlili się tam wśród 
sporej grupy gospodarnych kolonistów niemieckich. Mieli nadzieję nieźle zarabiać 
wzorowym farmerstwem. Na szczęście Johann okazał się kiepskim rolnikiem i w roku 
1837 zdecydował się powrócić do swej dawnej profesji. W tym samym roku otrzymał 
obywatelstwo amerykańskie i teraz jako John A. Roebling zajął się budową kanałów 
i przepraw przez rzeki. W roku 1841 wpadł na niezwykle brzemienny w skutki pomysł 
wykonywania lin nośnych dla konstrukcji wiszących z bardzo cienkich stalowych 
drutów. Tego typu stalowe liny, splatane z drutów, używane powszechnie do dzisiaj, 
mają znaczną wytrzymałość, a jednocześnie są dostatecznie giętkie. Roebling stosował 
je w projektowanych i budowanych przez siebie konstrukcjach, a ponadto zaczął je 
produkować w specjalnym warsztacie. W latach 1844-1845 wzniósł wielki drewniany 
akwedukt dla kanału Pensylwania, składający się z 7 przęseł, każde o rozpiętości 50 
m. Wszystkie przęsła podtrzymywała lina nośna o średnicy około 18 cm, W roku 1846 
zbudował wiszący most drogowy w Pittsburgu ponad rzeką Monogahela, złożony z 8 
przęseł o rozpiętości po 57 m, zawieszonych na 2 kablach o średnicy około 11 cm każdy. 
Liny nośne zostały sporządzone na brzegu a następnie umieszczone w konstrukcji za 
pomocą łodzi. W latach 1848-1850 Roebling zbudował 4 wiszące akwedukty dla kanału 
łączącego rzeki Delaware i Hudson. Wśród wielu konstrukcji mostowych wzniesionych 
przez niego w następnych latach na szczególną uwagę zasługuje most drogowy ponad 
Niagarą, powstały w okresie 1851-1855. W tym czasie zaczął mu pomagać najstarszy syn 
- Washington August Roebling (1837-1926). Po ukończeniu politechniki młody Roebling 
początkowo pracował w ojcowskiej wytwórni lin stalowych, a następnie zaczął zdobywać 
doświadczenie u boku swego rodzica, projektując i montując konstrukcje inżynierskie. 
Pierwszym wspólnym dziełem ojca i syna był most w Pittburgu przez rzekę Alleghany, 
zbudowany w latach 1856-1860. Doskonale układając się współpracę doświadczonego 
seniora uzdolnionym juniorem przerwała wojna secesyjna. Stary Roebling szczerze 
nienawidził niewolnictwa i gorąco poparł zamiar syna zaciągnięcia się na ochotnika 
do Gwardii Narodowej w roku 1861. Washington odznaczył się w tej kampanii jako 
inżynier wojskowy - zbudował podczas niej mosty wiszące przez rzeki Rappahannock 
u Shenandoah, toteż szybko awansował, osiągając w roku 1865 stopień pułkownika. 
Po zakończeniu wojny Washingtona znów asystował ojcu przy budowie mostu przez 
rzekę Ohio w Cincinati w latach 1865-1867. W roku 1869 Roebling-senior przystąpił do 
dzieła, które miało stać się ukoronowaniem całej jego kariery inżynierskiej - do budowy 
mostu przez East River w Nowym Jorku, tzw., Brooklyn Bridge, łączącego Brooklyn z 
Manhattanem. Zaprojektował śmiałą jak na owe czasy konstrukcję wiszącą. Środkowe 
przęsło mostu Brooklyńskiego miało 488 metrów rozpiętości. Zawieszone było na 4 
potężnych kablach, z których każdy został spleciony z 5296 drutów o średnicy około 4mm. 
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Nie dane było jednak Johnowi Roeblingowi dokończyć tego cudu ówczesnej techniki: 
28 czerwca 1869 roku w rusztowanie palowe, na którym stał, uderzył prom, miażdżąc 
mu stopę. Wielki inżynier zmarł 22 lipca tego roku na skutek tężca. Młody Roebling 
godnie zastąpił ojca w realizacji jego wielkiego zamysłu. W toku prac, które zakończono 
dopiero w 1883 roku, wykazał znakomitą wiedzę inżynierską i zmysł organizacyjny. Do 
fundamentowania filarów użył kesonów, z których największy,drewniany miał wymiary 
poprzeczne 31 x 52 metry. Most zapewniał przepływ nawet dużym statkom, wznosząc 
się ponad 40 m ponad zwierciadłem wody. Dzięki starannej konserwacji trwał w 
doskonałym stanie przez wiele dziesiątków lat i niewątpliwie istniał by jeszcze dzisiaj, 
gdyby zwiększone wymogi ruchu, a zwłaszcza wzrastające ciężary pociągów kolejowych, 
nie spowodowały zastąpienia go mostem łukowym. Rzecz ciekawa, że Roebling-junior, 
po uwieńczeniu tym sukcesem zarówno kariery ojca, jak i swojej, całkowicie przestał 
zajmować się inżynierią. Mając dosyć pieniędzy i sławy osiadł na stałe w Trenton, gdzie 
oddał się swemu hobby - kolekcjonowaniu rzadkich minerałów.

Ernest Malinowski 1808-1899 

Po upadku powstania listopadowego Ernest Malinowski wyemigrował wraz z rodziną 
do Francji, gdzie ukończył z wyróżnieniem słynną paryską Szkołę Dróg i Mostów W 
roku 1852 przeniósł się do Peru, które niedawno zrzuciło kolonialne jarzmo hiszpańskie. 
Młode, zacofane państwo potrzebuje zdolnych inżynierów, toteż Malinowski ma pełne ręce 
roboty, Projektuje i buduje liczne drogi, mosty i linie kolejowe, wolne chwile spędza na 
wędrówkach po niebotycznych Andach. W czasie jednej z wycieczek wpada na zuchwały 
pomysł przeprowadzenia przez dziki łańcuch górski linii kolejowej. Przedsięwzięcie takie 
przyniosłoby kolosalne korzyści gospodarcze, gdyż bogata prowincja Montania była 
wówczas, praktycznie rzecz biorąc, odcięta od świata. Linia transandyjska otworzyłaby 
dla niej porty Pacyfiku. Władze republiki są oczarowane śmiały projektem, ale opinia 
angielskich ekspertów, najwyższej wyroczni w tej dziedzinie studzi ich zapał. Fachowcy 
uznają projekt Malinowskiego za niewykonalny. Tymczasem jednak przychodzą ważne 
wydarzenia polityczne roku 1866. Hiszpania zdecydowana odzyskać utraconą kolonię, 
wysyła potężną flotę. Malinowski bierze czynny udział w gorączkowych przygotowaniach 
do obrony swej nowej ojczyzny. Pomaga mu w tym przyjaźń z ówczesnym ministrem 
wojny Manuelem Galvezem. Wraz z innym polskim inżynierem zamieszkałym w Peru, 
Edwardem Habichem, umieszcza sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych opancerzone 
działa na platformach kolejowych., szyny ułożone wzdłuż nabrzeży głównego portu - 
Callao, zapewniają możliwość szybkiej koncentracji ognia w dowolnym punkcie. Kiedy 
pewni siebie Hiszpanie podpływają do Callao, zamaskowane baterie otwierają ogień. 
Flota inwazyjna wycofuje się z ciężkimi stratami, a następnie wraca jak niepyszna do 
Hiszpanii. Malinowski jako bohater narodowy, zdobywa zaufanie władz i ich zgodę na 
budowę linii trnasadnyjskiej. Lata 1872-1876 wypełnia mu ciężka praca. W niezwykle 
trudnych warunkach, przy stałych niedogodnościach transportowych, przejście przez 
Andy powoli staje się faktem, Wymagało to niezwykłej siły woli całego personelu. 
Przezwyciężono wiele problemów uważanych wówczas za nierozwiązalne. Kamienne 
i stalowe mosty oraz wiadukty, przerzucane ponad przepaściami, biły niejednokrotnie 
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rekordy światowe. Wysokość ich filarów dochodziła do 70 metrów. Dla przeprowadzenia 
tej najwyższej drogi żelaznej świata zbudowano 30 mostów 0i 62 tunele o łącznej 
długości 6 km. W najwyższym jej punkcie, na szczycie Andów, przebito tunel długości 
1200 metrów. Wreszcie mimo rozlicznych trudności, technicznych i finansowych linia 
transnadyjska została ukończona. Długość jej wynosi 218 kilometrów. Z poziomu morza 
(port Callao) wspina się ona na zawrotną wysokość 4768 metrów, a następnie zstępuje 
po przeciwległych stokach Andów do miejscowości Oroya w Monatnii. Tak wielkie 
różnice wysokości na stosunkowo krótkim odcinku i związane z nimi poważne spadki 
były faktem bez precedensu w ówczesnym kolejnictwie.

Stanisław Kierbedź 1810-1899 

Urodził się na Żmudzi, kształcił w Poniewieżu, Wilnie i Petersburgu. W okresie studiów 
odbył praktykę przy budowie zaniechanego zresztą później Kanału Windawskiego, który 
stanowić miał przedłużenie Kanału Augustowskiego do rosyjskich portów bałtyckich. Po 
ukończeniu w 1831 roku Instytutu Inżynierów Komunikacji zaczął pracować naukowo 
na tej uczelni. Ponadto wykładał mechanikę w petersburskich szkołach wojskowych. 
Pierwszą pracą budowlaną Kierbedzia był kościół katolicki Św. Stanisława w 
Petersburgu. Wysłany przez Ministerstwo Komunikacji za granicę dla uzupełnienia 
studiów fachowych, pogłębiał w latach 1837-1838 swoją wiedzę w paryskiej Szkole Dróg 
i Mostów, a po powrocie objął katedrę mechaniki stosowanej w Instytucie Górniczym 
i na Uniwersytecie Petersburskim. Od razu nadarzyła mu się okazja wykazania swych 
zdolności i nabytej na zachodzie wiedzy, gdyż powierzono mu opracowanie projektu 
mostu stałego na Newie w Petersburgu. Zadanie nie było łatwe - Newa byłą jedną z 
najdzikszych, najtrudniejszych do opanowania rzek. Istniała nawet przepowiednia, że 
nigdy nie uda się zbudować przez nią trwałego mostu. Kierbedź zaprojektował żeliwny 
most o siedmiu przęsłach łukowych rozpiętości 32-48 m; ósme przęsło o rozpiętości 21 
m, od strony Wyspy Wasilewskiej, zastępował dwa zwody. W roku 1842 projekt został 
zatwierdzony przez cara i przystąpiono do budowy. Najtrudniejsze były prace przy 
fundamentowaniu filarów. Wokół przedsięwzięcia roztaczała się atmosfera niewiary. 
Ilustruje ją doskonale fakt,że znany dowcipniś, książę Mienszykow, rozpowiadał,iż 
specjalnie wynajął mieszkanie nad Newą, aby oglądać zerwanie mostu.Złe wróżby nie 
przeszkodziły jednak Kierbedziowi ukończyć mostu w roku 1850. Dzieło to przyniosło 
mu znaczny rozgłos i liczne odznaczenia. Został m.in. mianowany generałem-majorem 
i przyjęto go w poczet członków Petersburskiej Akademii Nauk. dalszych latach 
kariery Kierbedź poświęcił się głównie budowie mostów, choć wysokie stanowisko w 
rosyjskim korpusie dróg i mostów zmuszało go również do innych prac. Spośród nich 
warto wymienić dwa tunele, pod Wilnem i pod Kownem, oraz udział w budowie linii 
kolejowych (m.in. petersbursko - warszawskiej). W roku 1846 opracował projekt mostu 
wiszącego na Newie. W 1852 roku ponownie wyjechał na zachód dla zapoznania się z 
konstruowaniem żelaznych mostów z belek kratowych, stanowiących wówczas ostatnią 
nowość w europejskim mostownictwie. Po powrocie projektuje mosty kolejowe na 
Łudze (dwuprzęsłowy most kratowy) i Dźwinie (po raz pierwszy w Rosji zastosowane 
dźwigary paraboliczne). Projektując pierwszy żelazny most przez Wisłę w Warszawie, 
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Kierbedź przeprowadził wiele wstępnych badań. Ustalił, że otwory na nity zmniejszają 
wytrzymałość blach na rozciąganie o około 15% oraz,że korzystniej jest je wiercić niż 
wybijać. Dokonał też próbnych wierceń koryta Wisły i przekonał się,że grunty stałe 
występują dopiero na głębokości kilkunastu metrów poniżej dna rzeki. Prace rozpoczęto 
w lipcu 1859 roku od posadowienia podpór nowo wynalezioną metodą kesonową. Każdy 
z murowanych filarów opierał się na czterech cylindrach żelaznych o średnicy 2,75 m i 
5,50 m, które opuszczano na głębokość kilkunastu metrów. Warto dodać,że filary mostu 
Kierbedzia okazały się tak trwałe i solidnie wykonane,że w 1948 roku oparto na nich 
most Śląsko-Dąbrowski> Początkowo budową kierował pułkownik inżynier Seweryn 
Smolikowski, a jego zastępcą był kapitan Tadeusz Chrzanowski, późniejszy wybitny 
konstruktor mostowy. W latach 1861 - 1863 Kierbedź piastował stanowisko naczelnika 
VII warszawskiego okręgu dróg i komunikacji, miał więc okazję osobiście kierować 
pracami, ci wpłynęło na znaczne przyspieszenie tempa robót. Po wykonaniu filarów 
przystąpiono do montażu przęseł mostu za pomocą roboczego pomostu drewnianego. 
22 listopada 1864 roku nastąpiło uroczyste otwarcie mostu z wielką pompą i paradą 
wojskową. Most Kierbedzia składał się z 6 przęseł o rozpiętości po 79 m. Całkowita 
jego długość wynosił 475 m, szerokość jezdni 10,5m, a chodników - 3,25m. Konstrukcję 
nośną stanowiły dwie kratownice stalowe wysokości 9 metrów, o pasach równoległych, 
połączonych gęstą kratą krzyżulców nachylonych pod kątem 45o. W czasie pobytu w 
Warszawie Kierbedź był członkiem Rady Stanu i Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego, W 1863 powrócił do Petersburga i piastował wysokie stanowiska w zarządzie 
komunikacji, w latach 1867 - 1887 pełniąc nawet kilkakrotnie obowiązki ministra 
tego resortu. Był doradcą przy rozbudowie portów w Petersburgu i Kronsztacie oraz 
przebudowie sieci dróg wodnych tzw. Systemu Maryjskiego, W 1891 opuścił Kierbedź 
służbę państwową i ostatnie lata życia spędził w Warszawie otoczony powszechnym 
szacunkiem.

Joseph Monier 1823-1906 prekursor nowoczesnej techniki budowlanej, wynalazca 
żelbetu. 

Joseph Monier nie był inżynierem tylko ogrodnikiem i przemyśliwał nad nie ulegającym 
gniciu materiałem na skrzynie i donice dla swych roślin. Zaczął wykonywać je z 
betonu, Jednakże okazały się one niezbyt trwałe - pękały i rozpadały się pod wpływem 
rozrastających się korzeni większych roślin. Wówczas zaczął je wzmacniać żelaznymi 
wkładkami, zwiększając przez to ich wytrzymałość na rozciąganie. Stał się w ten 
sposób twórcą nowego, niezwykle ważnego w nowoczesnym budownictwie materiału - 
żelazobetonu, nazywanego w skrócie żelbetem. W 1867 roku otrzymał Monier pierwszy 
patent na "kadzie i zbiorniki z żelaznej siatki pokrytej cementem". Po pierwszych 
sukcesach energicznie zaczął poszukiwać zastosowań swego wynalazku również w 
innych dziedzinach życia. W następnym okresie uzyskał szereg patentów : w roku 1877 
na żelbetowe podkłady kolejowe, w latach 1880-1883 na żelbetowe stropy, budynki, 
kładki, sklepienia i mosty, w 1885 na rury żelazobetonowe do gazu i wody, w 1886 
na "nowy system budowy domów żelbetowych stałych i przenośnych, higienicznych i 
ekonomicznych". Pierwszymi większymi obiektami żelbetowymi Moniera były zbiorniki 
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na wodę, dochodzące nawet do 250 m3 objętości. Pierwszy zaś most żelbetowy o 
rozpiętości 16 metrów, a szerokości 4 metrów zbudowany został w roku 1875, Monier 
próbował bez większego powodzenia, wykorzystać te patenty we Francji, prowadząc 
jednocześnie nowe badania. Pochłonęły one całkowicie niewielkie zyski, jakie 
przynosiła mu ta działalność. Dużo szybciej rozpowszechniły się pierwsze konstrukcje 
żelbetowe w Austrii, Anglii i Belgi a także w Niemczech, gdzie pewien przedsiębiorca 
który nabył od Moniera za bardzo niską cenę licencję na ten kraj, zbił na tym spory 
majątek. W taki oto sposób francuski ogrodnik stał się prekursorem nowoczesnej 
techniki budowlanej. Żelbet składa się z betonu i żelaznych wkładek, zwykle okrągłych 
prętów. Beton to przecież właściwie tylko sztuczny kamień. Jak każdy kamień ma 
znaczną wytrzymałość na ściskanie, niewielką zaś, około dziesięciokrotnie mniejszą, 
wytrzymałość na rozciąganie. W wielu elementach konstrukcyjnych występują oba te 
rodzaje naprężeń, w przypadku belko swobodnie podpartej pod obciążeniem ulega ona 
wygięciu ku dołowi górne włókna belki pracują na ściskanie, dolne zaś na rozciąganie. 
Dolne włókna warunkują,jako najmniej wytrzymałe, wytrzymałość całej betonowej 
belki. Jeżeli umieścimy w belce u dołu zbrojenie, złożone z kilku prętów, jej wytrzymałość 
znacznie wzrośnie, stal  przejmie  naprężenia rozciągające,  współpracując z betonem 
dzięki przyczepności na całej swej powierzchni i  belka żelbetowa uzyskuje odpowiednią 
wytrzymałość na oba rodzaje naprężeń. Stal  i beton mają jednakowy współczynnik 
rozszerzalności cieplnej, zmiany temperatury nie mogą więc zakłócić ich współdziałania 
jako monolitu. Żelbet jest tańszy i łatwiejszy do wykonania od stali. Pierwsze teoretyczne 
badania nad żelbetem zapoczątkował dopiero w 1886 roku niemiecki inżynier M.Koenen 
(1849-1924).

Gustav Eifel 1832-1923 

" Czas wreszcie zdać sobie sprawę, ku czemu zdążamy, aby wyobrazić sobie tę 
potwornie śmieszną wieżę dominującą nad Paryżem jak gigantyczny czarny komin 
fabryczny, przygniatający swą barbarzyńską masą takie budowle jak Katedra Notre-
Dame, Luwr, Pałac Inwalidów,Łuk Triumfalny  Ten ohydny słup z nitowanego żelaza 
będzie rzucał obrzydliwy cień na miasto przeniknięte duchem tych stuleci ". Oto 
fragment protestacyjnego pisma, podpisanego przez wielu przedstawicieli kultury 
francuskiej, a wśród nich takie znakomitości jak Dumas, Guond, Maupassant, 
Prudhomme. Otrzymał je w lutym 1887 roku dyrektor generalny przygotowywanej na 
rok 1889 Wystawy Światowej. Z tej to bowiem okazji podjęto właśnie wówczas decyzję 
wzniesienia budowli będącej symbolem osiągnięć technicznych XIX wieku, a spośród 
700 nadesłanych na konkurs prac wybrano stalową wieżę kratową zaprojektowaną 
przez znakomitego inżyniera francuskiego Eiffla. Wysoka na 300 metrów (do roku 
1931 najwyższa budowla świata) ażurowa konstrukcja, której imię zrosło się już 
dzisiaj nierozerwalnie z nazwiskiem jej twórcy, zbudowana została w roku 1889. 
Cztery potężne filary, na których opiera się wieżą Eiffla, tworzą kwadrat o boku 123,4 
metra. Wzmianka o "barbarzyńskiej masie" jest raczej nieco przesadzona, gdyż jeśliby 
stopić całą konstrukcję, której ciężar wynosi 7300 ton, na powierzchni jej podstawy 
powstałaby warstwa stali grubości zaledwie 6 cm. Dzisiaj smukła sylwetka wieży 
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jest jednym z najbardziej charakterystycznych akcentów panoramy stolicy Francji. 
Prostota swoisty urok i oczywiście wysokość czynią z niej obiekt atrakcyjny dla rzesz 
turystów z całego świata. Paryska wieża była niewątpliwie najwybitniejszym dziełem 
Gustava Eiffla, który w drugiej połowie XIX wieku zyskał sobie sławę niezrównanego 
mistrza we wznoszeniu konstrukcji z żelaza i stali. Karierę inżynierską rozpoczął w 
wieku 26 lat, po ukończeniu paryskiej Szkoły Centralnej, budują wyjątkowo udany 
most żelazny w Bordeaux. W roku 1866 zorganizował własne przedsiębiorstwo 
inżynieryjne, projektujące i wykonujące lekkie konstrukcje żelazne, przeważnie mosty, 
wiadukty i hale dworcowe, które zdobyły sobie ogólne uznanie. Najgłośniejsze z nich 
to most na rzece Duero (1878) i wiadukt Garabit (1884) o rozpiętości 165 m, ponad 
rzeką Truyere. Eiffle wniósł spory wkład w rozwój budownictwa stalowego. Każdą swą 
konstrukcję starał się rozwiązać w sposób nieszablonowy, oryginalny, wprowadzając 
wciąż nowe, coraz doskonalsze metody projektowania i montażu. Był szeroko cenionym 
specjalistą, o czym świadczy fakt,że współpracował przy budowie metra paryskiego i 
Kanału Panamskiego. Wspomniana paryska wieża kratowa przedstawiała szczególnie 
skomplikowany problem techniczny, w którym na czoło wysuwały się dwa zagadnienia 
: montaż konstrukcji i jej wytrzymałość na parcie wiatru. Montaż przeprowadził Eiffel 
w bardzo śmiały sposób, zachowując jednak maksimum ostrożności, O dokładności 
i celowości jego metod świadczy fakt,że obyło się przy tym trudnym zadaniu bez 
jakichkolwiek wypadków. Jego studia nas zagadnieniem parcia wiatru w czasie których 
poczynił pewną ilość interesujących doświadczeń, skłoniły go do intensywnych badań 
w dziedzinie aerodynamiki, którą rozwinął, wynajdują szereg przyrządów i urządzeń 
pomocniczych przy próbach wytrzymałościowych. Najpoważniejszym jego wkładem 
na tym polu było zrealizowanie tunelu aerodynamicznego. W roku 1903 zorganizował 
dla potrzeb swej wieży specjalne laboratorium tego typu, a w 1912 lotniczy ośrodek 
doświadczalny, który odegrał niemałą rolę w rozwoju tej gałęzi techniki.

Otto Mohr 1835-1918 

Wybitny inżynier niemiecki Otto Mohr, znakomicie przyczynił się do rozwoju 
nauk inżynierskich w końcu XIX wieku, kładą w wielu dziedzinach podwaliny pod 
stosowane do dzisiaj metody obliczania i projektowania konstrukcji. Po ukończeniu 
politechniki w Hannowerze, pracował przez pewien czas przy budowie linii kolejowych 
w Hanowerze i Oldenburgii. W ciągu dalszej swej kariery inżynierskiej poświęcił się 
jednak przede wszystkim badaniom naukowym w dziedzinie statyki, wytrzymałości 
materiałów i mechaniki technicznej, opracowując teoretyczne podstawy wielu 
zagadnień inżynierskich. Jednocześnie w latach 1868-1873 wykładał na politechnice w 
Stuttgarcie, a od roku 1873 w Dreźnie. Dorobek Mohra jest bardzo poważny. Stworzył 
on jedną z podstawowych hipotez wytrzymałościowych, pierwszy podał równanie 
odkształconej osi belki zginanej. Zajmował się zagadnieniem belek ciągłych, ustalając 
dla ich obliczania równanie trzech momentów i podając jego wykreślne rozwiązanie. 
Opracował graficzne przedstawienie naprężeń w danym punkcie - wykres ten nosi nazwę 
"koła Mohra". W roku 1868 zastosował Mohr po raz pierwszy nowy pomysłowy sposób 
obliczania konstrukcji przy najbardziej niekorzystnym obciążeniu, wprowadzając 
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tzw. linie wpływu. Są to wykresy uzyskiwane na podstawie obliczeń teoretycznych, 
obrazujące wielkość naprężeń w danym punkcie, powstałych pod wpływem siły 
jednostkowej umieszczonej w każdym innym punkcie konstrukcji, Nanosząc na nie 
najbardziej niekorzystnie usytuowane obciążenie, inżynierowie mogą łatwo określić 
największy możliwy moment zginający, siłę poprzeczną czy siłę tnącą dla każdego 
przekroju i odpowiednio go zaprojektować. Sposób ten jest szczególnie dogodny przy 
projektowaniu konstrukcji mających pracować pod zmiennym obciążeniem ruchomym, 
na przykład mostów. Swoje odkrycia naukowe Mohr opublikował w wielu rozprawach 
i artykułach oraz w książce wydanej w roku 1906, Chociaż zasługi Mohra na polu 
teorii wielokrotnie przewyższają jego praktyczne prace inżynierskie, rozwój nauk 
technicznych, który mu zawdzięczamy, miał decydujący wpływ na udoskonalenie metod 
bezpiecznego i ekonomicznego projektowania konstrukcji i stał się jednym z poważnych 
elementów wspaniałego rozkwitu nowoczesnej inżynierii,. Dlatego właśnie Otto Mohr, 
chociaż sam nie pozostawił po sobie efektownych dzieł inżynierskich i choć dorobek 
jego pozostaje tylko w sferze myśli, jest w szerszym rozumieniu współtwórcą licznych 
osiągnięć inżynierów XX wieku. Z tego też powodu należy mu się niewątpliwie miejsce 
wśród małej garstki największych z wielkich.

Benjamin Baker 1840-1907 

Benjamin Baker był najwybitniejszym inżynierem brytyjskim epoki wiktoriańskiej i 
jednym z największych w dziejach Wielkiej Brytanii. Mając zaledwie 22 lat kierował 
pracą na odpowiedzialnych odcinkach przy budowie pierwszego na świecie metra 
londyńskiego. Zdobywał tam doświadczenie pod kierownictwem sławnego Sir 
Johna Fowlera (1817 - 1898), który pokusił się o śmiałe nowatorskie rozwiązanie 
komunikacji nowoczesnych miast. Zapoznawszy się tam z różnorodnymi zagadnieniami 
fundamentowania i robót tunelowych. Baker przeniósł swe zainteresowania na 
mostownictwo. Dopuszczony po kilkunastu ożywionej działalności na tym polu do 
współpracy z Fowlerem, zaprojektował największe dzieło inżynieryjnej swych czasów - 
most ponad Firth of Forth - zatoką morską w Szkocji. Pamiętając straszliwą katastrofę 
najdłuższego wówczas mostu świata, 85 przęsłowego Tay Bridge, który w grudniu 1879 
roku zawalił się wraz z pociągiem osobowym pod działaniem silnej wichury, Baker 
zwrócił szczególną uwagę na odporność konstrukcji na parcie wiatru. W okolicy zatoki 
zainstalował przyrządy mierzące siłę wiatru i przeprowadził badania działania wiatru 
na rozmaicie ukształtowane powierzchnie. Zawsze mawiał, że wiatr jest znacznie 
niebezpieczniejszy dla mostu od najcięższych nawet pociągów. Most Firth of Forth 
powstał w latach 1883-1890. Była to konstrukcja wspornikowa. Dwa główne przęsła 
posiadały po 520 m rozpiętości, z czego wystające znad obu podpór wsporniki miały 
po 207 m długości, podtrzymywane zaś przez nie dźwigary w środkowej części przęsła 
- 106 m. Był to wówczas światowy rekord rozpiętości przęsła, który przetrwał ponad 
dwadzieścia lat. Oba skrajne przęsła miały po 205 m, a wiodące na most wiadukty 
były wieloprzęsłowymi dźwigarami kratowymi opartymi na filarach murowanych. Most 
miał doskonałą stateczność poprzeczną i podłużną. Elementami ściskanymi były w 
większości pręty o przekroju rurowym, rozciąganymi zaś - kratownice usztywniające. 
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Budowa tego stalowego kolosa przysporzyła niemało kłopotu wykonawcom. Część 
filarów, o średnicy ponad 21 m stanęła na dobrym skalistym gruncie, niektóre jednak 
musiały być posadowione na kesonach zagłębionych na 24m poniżej najwyższego 
poziomu wody.. Montaż przęseł był przedsięwzięciem trudnym i wymagał doskonałej 
organizacji i koordynacji poszczególnych operacji. Baker dla tej konstrukcji, 
przerastającej rozmiarami wszystkie poprzednie i wykonane z nowego podówczas 
materiału - stali,musiał wymyślić własne metody analizy naprężeń. "Z konieczności 
- pisał w roku 1884 - kiedy nie ma wzorów do naśladowania, sukces odniesie tylko 
ten inżynier, który popełnił najmniej błędów". Zdając sobie doskonale sprawę z 
niedoskonałości współczesnych metod inżynierskich, intuicyjnie starał się dopasować 
teorię do celów praktycznych.Poza omówionym parciem wiatru przewidział wpływ 
zmian temperatury na konstrukcję, zapewniając jej możliwości przesuwu w połączeniu 
dźwigara ze wspornikiem. Przyjął też znaczny współczynnik bezpieczeństwa. Nowy 
most ważył 51 000 ton i kosztował ponad 3 miliony funtów szterlingów. Biegła po 
nim dwutorowa linia kolejowa. Fowler otrzymał podczas uroczystego otwarcia tytuł 
baroneta, Baker zaś szlachectwo. Wśród ogólnego entuzjazmu nie zabrakło jednak i 
głosów krytycznych. Na przykład znany krytyk William Morris nazwał Firth of Forth 
"okazem najwyższej i najpełniejszej brzydoty", przeciwko czemu zaprotestowali twórcy 
mostu, twierdząc,że piękno jest wykładnikiem celowej funkcjonalności konstrukcji. 
Baker rozwinął również ożywioną działalność w dziedzinie budownictwa wodnego. 
Opracował projekt zapory na Nilu w Asjut, odchodząc od tradycyjnej koncepcji szeregu 
głęboko posadowionych studzien i całkowicie odrzucając niepewne i mgliste teorie 
ówczesnej mechaniki gruntów. W oparciu o własne doświadczenia nad przesiąkliwością 
gruntu, ustalił konieczne zagłębienie dopasowanych blach żeliwnych, z których 
składała się budowla. Miała ona 110 wrót upustowych dla odpowiedniego regulowania 
przepływu wody, aby zapewnić jak najbardziej celowe jej wykorzystanie dla celów 
irygacyjnych. Zapora w Asjut spełniła pionierskie zadanie. W oparciu o doświadczenia 
zdobyte w okresie jej budowy, a następnie działania, udoskonalano późniejsze podobne 
budowle wodne na Nilu. Największym jednak osiągnięciem Bakera w tej dziedzinie była 
budowa słynnej na cały świat zapory w Assuanie, kontrolującej w najpełniejszym (na 
owe czasu i możliwości techniczne) stopniu zmiany poziomu wody Nilu. Wzniósł ją w 
latach 1898 - 1902, w oparciu o projekt Sir Williama Willcocksa (1852-1932). Zapora 
miała prawie dwa kilometry długości i 30 m wysokości. Powstałe w wyniku spiętrzenia 
wód Nilu,sztuczne jezioro miało pojemność około 1 miliarda m3. W ciągu następnych 
lat zapora był kilkakrotnie podwyższana. W dziejach techniki niewielu było inżynierów 
równych Benjaminowi Bakerowi.

Nikołaj Bielubski 1845-1922 

Wybitny inżynier i uczony rosyjski Nikołaj Apołłonowicz Bielelubski rozpoczął swą 
karierę w latach siedemdziesiątych XIX wieku, po ukończeniu Instytutu Inżynierów 
Komunikacji w Petersburgu. Przez kilka dziesiątków lat był czołową postacią budownictwa 
mostowego w Rosji, a wiele jego osiągnięć teoretycznych i praktycznych weszło na stałe 
do światowego dorobku w tej dziedzinie. Bielelubski zaprojektował i zmontował wiele 
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konstrukcji mostowych, kolejowych i drogowych. Do najpoważniejszych jego dzieł 
należą : most Syzrański przez Wołgę ukończony w roku 1878, wówczas najdłuższy w 
Europie, most Swiaźski przez Wołgę oraz mosty syberyjskiej drogi żelaznej. W związku z 
coraz powszechniejszą wymianą mostów drewnianych na stalowe na obszarze państwa 
rosyjskiego, opracował sposób pozwalający na dokonywanie takiej wymiany bez 
przerywania ruchu na moście. Zastosował wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
własnego pomysłu. Ustalił najdogodniejszy kształt dźwigarów kratowych przy 
najmniejszym zużyciu materiału, zastosował kratownice krzyżulcowe, udoskonalił 
konstrukcję węzłów w kratownicach i połączeń jezdni z dźwigarami. Pierwszy użył 
do obudowy mostów żelaza zlewnego, znacznie wytrzymalszego od powszechnie do 
jego czasów stosowanego żelaza zgrzewnego. Cenny wkład wniósł również do teorii 
inżynierskiej.Zaproponował nowy sposób obliczania światła mostu (odległości pomiędzy 
wewnętrznymi krawędziami filarów), przyjęty następnie i szeroko stosowany na całym 
świecie. Napisał pierwszy rosyjski podręcznik mechaniki budowli. Założył przy Instytucie 
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu którego był profesorem od roku 1873, pierwsze 
na obszarze Rosji laboratorium do badania materiałów budowlanych. Ta placówka 
naukowo-badawcza wypracowała własną metodykę badania materiałów, która stała się 
podstawą pierwszych rosyjskich norm budowlanych. Sam Bielelubski żywo interesował 
się własnościami rosyjskich cementów i poważnie przyczynił się do stosowania ich w 
budownictwie. Pod jego kierunkiem opracowano w latach 1905-1908 pierwsze rosyjskie 
normy i warunki techniczne dla robót żelbetowych. Duże zasługi położył w dziedzinie 
badań wytrzymałości żelaza i stali, stworzył też nowy rosyjski sortyment metryczny 
profili walcowanych. W uznaniu wybitnych osiągnięć Bielelubskiego międzynarodowe 
towarzystwo do opracowania metoda badania materiałów wiążących, metali i innych, 
powołało go w roku 1895 na swego członka, a w roku 1912 wybrany został jego prezesem. 
Światowa sława Bielelubskiego podniosła znacznie prestiż rosyjskich inżynierów, którzy 
odtąd nie pozostają w tyle za specjalistami najbardziej przodujących krajów

Heinrch Muller-Breslau 1851-1925 twórca ostatecznej postaci klasycznej statyki 
budowli. 

Heinrich Franz Bernhard Müller, był synem wrocławskiego kupca. Studia ukończył w 
Berlinie i w roku 1875 rozpoczął tam pracę jako inżynier. Od początku główne jego 
zainteresowania dotyczyły teorii inżynierskiej, wstąpił więc na drogę pracy naukowej, 
której wyniki publikował w licznych książkach i artykułach. Osiągnięcia Müllera 
- Breslau na polu wytrzymałości materiałów i statyki budowli mają po dziś dzień 
ogromne znaczenie, niewiele tracąc ze swej aktualności. W roku 1875 pojawiła się jego 
pierwsza praca "Elementarny podręcznik wytrzymałości materiałów", a 1880 - "Teoria 
i obliczanie żelaznych mostów łukowych", a w 1881 - "Wykreślna statyka budowli”. 
Dzieła te, ujmując i porządkując zagadnienia mechaniki budowli w systematyczny i 
nowoczesny sposób, przynosiły wiele nowych i cennych zdobyczy, będących wynikiem 
badań i rozważań autora. Poza wymienionymi książkami i publikacjami w czasopismach 
technicznych, działalność Müllera - Breslau obejmowała także współpracę przy 
wydawaniu zbiorowych podręczników inżynierskich. Dzięki temu dorobkowi wkrótce stał 
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się ogólnie znany i w roku 1883, kiedy miał zaledwie 32 lata, powołano go na stanowisko 
profesora politechniki w Hanowerze. Teraz Müller - Breslau rozwinął ożywioną 
działalność akademicko-dydaktyczną. Dzięki jasności i precyzji swych wykładów 
i osobistemu urokowi szybko zdobył szacunek i przyjaźń słuchaczy. Pobudzał swych 
uczniów do samodzielnych prac naukowych, zawsze wspierał ich radą w rozwiązywaniu 
szczególnie trudnych problemów. Z wieloma prowadził ożywioną korespondencję jeszcze 
przez długie lata po zdobyciu przez nich dyplomu,chociaż wytężona praca naukowa 
i zawodowa pozostawiały mu mało wolnego czasu. W roku 1886 ukazała się kolejna 
książka Müllera - Breslau, "Nowe metody wytrzymałości materiałów i statyki budowli", 
klasyczny podręcznik, będący jeszcze dzisiaj jednym z podstawowych dzieł każdej 
biblioteki fachowej. Największe jednak znaczenie dla jego twórczości miał rok 1887. 
Wówczas ogłosił dwie klasyczne prace, stanowiące jego najpoważniejsze osiągnięcie 
naukowe: kinematyczną teorię kratownic płaskich i metodę prętów zastępczych, będącą 
najogólniejszą drogą rozwiązywania dowolnej statycznie niewyznaczalnej kratownicy 
płaskiej. W 1888 roku, Müller - Breslau został powołany na katedrę statyki mostów 
żelaznych politechniki w Charlottenburgu. Było to wielkie wyróżnienie, gdyż został 
następcą zmarłego właśnie znakomitego uczonego-inżyniera, Emila Winklera (1835-
1888), twórcy teorii belek na podłożu sprężystym. Był to szczyt jego kariery i sławy. 
Jego uczniowie rozsławili swego mistrza a książki doczekały się licznych przekładów na 
wszystkie podstawowe języki literatury technicznej. Wynoszone pod niebiosa jego prace, 
w których poprzez błyskotliwe ujęcie zagadnień i rozwiązania liczbowe, dochodził do 
wniosków mających konkretną użyteczność praktyczną. Müller\ - Breslau przez całe 
życie był zakochany w swojej dziedzinie. Z entuzjazmem podchodził do każdego nowego 
zagadnienia, które napotkał na swej drodze. Pracowitą karierę zakończył w roku 1924, 
a w 1925 zmarł, mając 74 lata, z których ponad pół wieku poświęcił na rozwijanie statyki 
budowli. Jego prace przyczyniły się do poważnego wzrostu wykształcenia inżynierów 
budowlanych w zakresie statyki. Tak się złożyło,że życie Müllera - Breslau zbiegło się 
niemal dokładnie z rozkwitem jego umiłowanej dziedziny. Klasyczna statyka budowli, 
zapoczątkowana na dobre od połowy XIX stulecia została z jego śmiercią, praktycznie 
rzecz biorąc zamknięta. Był ostatnim z jej wielkich pionierów i dane mu było nadać jej 
ostateczną skończoną postać

Władimir G.Szuchow 1853-1939) wybitny inżynier i uczony rosyjski.

Władimir Grigorjewicz Szuchow, po ukończeniu w roku 1876 wyższej szkoły technicznej 
w Moskwie i pogłębieniu studiów w Stanach Zjednoczonych, powrócił w roku 1878 do 
kraju i rozpoczął niezwykle ożywioną i różnorodną działalność inżynierską. Główne 
jego zainteresowania dotyczyły przemysłu naftowego, techniki cieplnej i budownictwa. 
Wynalazł wiele nowych rozwiązań w dziedzinie wydobycia, przetwórstwa, 
przechowywania i transportu ropy naftowej. W dziedzinie techniki cieplnej wynalazł 
kocioł wodnorurkowy zwany kotłem Szuchowa, który znalazł szerokie zastosowanie w 
Rosji. Najbardziej jednak odznaczył się w budownictwie, tworząc wiele oryginalnych 
konstrukcji. W roku 1896 opracował konstrukcję wieży stalowej w kształcie hiperboloidy 
obrotowej,  odznaczającej się znaczną  wytrzymałością, lekkością i prostotą 
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wykonania. Wieża Szuchowa utworzona był z prostych prętów dogodnych w obróbce 
i transporcie, leżących na powierzchni hiperboloidy. Konstruktor zademonstrował ją 
jeszcze w tym samym roku na wystawie w Niżnim Nowgorodzie. Ten typ wieży znalazł 
bardzo szerokie zastosowanie. Około 200 takich stalowych konstrukcji zbudowana 
jako wieże ciśnień, latarnie morskie, wieże i anteny radiowe, słupy linii wysokiego 
napięcia, maszty na okrętach wojennych rosyjskich i amerykańskich, wieże sygnałowe 
i obserwacyjne przeciwpożarowe. Budowano też wieże wielopiętrowe, składające 
się z kilku segmentów hiperbolicznych ustawianych jeden na drugim i montowanych 
opracowaną przez Szuchowa specjalną metodą "teleskopową". Najwyższą z tych 
wież, sześciokondygnacjową, mierzącą 148,3 m zbudowano w Moskwie w roku 1921. 
W późniejszych latach nadawano z niej pierwsze w ZSRR programy radiowe, a od 
1945 roku również telewizyjne, Chociaż obecnie wieże Szuchowa wypierane są przez 
konstrukcje bardziej racjonalne, zwłaszcza ze względu na parcie wiatru, stosuje się 
je jeszcze dzisiaj jako rusztowania przy budowie wież żelbetowych. Innym poważnym 
wkładem Szuchowa w rozwój budownictwa były jego prace nad lekkimi, ekonomicznymi 
przykryciami przestrzennymi, w wielu przypadkach znacznie wyprzedzających jego 
epokę. Projektował i konstruował różne ich typy, m.in. wiszące stalowe powłoki kratowe 
pokrywające powierzchnie wielu tysięcy metrów kwadratowych (demonstrowane w 
roku 1896 na wystawie w Niżnim Nowgorodzie), lekkie pokrycia łukowe (m.in. Dworca 
Kijowskiego w Moskwie), powłoki o podwójnej krzywiźnie mającej zastosowanie w 
budownictwie przemysłowym - dochodzące do 40 m rozpiętości. W latach 1921- 1924 
kiedy w ZSRR odczuwano dotkliwy brak metali, Szuchow zajął się opracowywaniem 
konstrukcji przekryć drewnianych, a także drewnianych dźwigów nośnych oraz 
drewnianych rurociągów. Odznaczył się też w dziedzinie mostownictwa. Pod jego 
kierownictwem zaprojektowano i zbudowano około 500 mostów, w tym szereg bardzo 
dużych przez takie rzeki jak Oka, Wołga, Jenisej. Szuchow projektował i konstruował 
najrozmaitsze budowle: zbiorniki,elewatory zbożowe, wielkie piece hutnicze, kominy 
fabryczne, bunkry na cement, przystanie, doki pływające, stalowe wieżowce i wiele, 
wiele innych konstrukcji specjalnych. Wyposażył 6 miast w urządzenia wodociągowe. 
Dokonał podniesienia i wyprostowania pochylonego zabytkowego minaretu w 
Samarkandzie, Skonstruował specjalną scenę obrotową dla słynnego teatru w Moskwie 
- MCHAT-u

George Washington Goethals 1858-1928.

Spuścizna po nieudanym przedsięwzięciu francuskim - budowie kanału łączącego 
Atlantyk z Oceanem Spokojnym - niszczejąca w tropikalnej dżungli Panamy stanowiła 
szczególnie łakomy kąsek dla USA. Dla tego państwa ważne były bowiem nie tylko 
spodziewane ogromne zyski z kanału, ale również jego znaczenie strategiczne, polegające 
na kilkakrotnym przyspieszeniu przerzucania eskadr wojennych pomiędzy wschodnimi i 
zachodnimi jego wybrzeżami. A kiedy wchodzi w grę i interes i sprawy bezpieczeństwa, 
cel uświęca środki. Zainscenizowano więc w roku 1903 farsę powstania w Panamie, 
będącej wtedy prowincją Kolumbii, wysłano korpus ekspedycyjny i uzyskano w wieczyste 
władanie pas ziemi szerokości około 32 km, przecinający na dwoje obszar nowo powstałej 
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republiki. Trzeba jednak gwoli sprawiedliwości historycznej zaznaczyć,że akcję tę podjął 
na własne ryzyko prezydent Theodore Roosevelt, który mimo wszystko wolał postawić 
kongres wobec faktu dokonanego, a także to,że niefortunnym Francuzom zwrócono 40 
milionów dolarów. Amerykanie przejęli technicznie rozwiązanie swych poprzedników z 
niewielkimi tylko zmianami. Prace posuwały się powoli aż do momentu, kiedy w kwietniu 
1907 roku kierownikiem robot mianowany został doświadczony inżynier, pułkownik 
George Washington Goethals. Ów barczysty, szpakowaty i ogorzały oficer tchnął nowe 
życie w całe przedsięwzięcie. Stał się czymś w rodzaju dyktatora w strefie kanału. Dzięki 
jego energicznemu i sprężystemu kierownictwu pokonano wiele trudności, z których nie 
najmniejszą było manewrowanie ekipami robotników w warunkach tropikalnej dżungli. 
Największą przeszkodę poza epidemiami, które nauczono się właśnie na tej budowie 
zwalczać w skuteczny i naukowy sposób, stanowiły ciągłe ruchy i obsuwanie się mas 
ziemnych, niwecząc wiele wysiłków. Nasiliły się one szczególnie w latach 1907, 1913 
i 1915, a i do dziś stanowią niemałe niebezpieczeństwo. Gdyby oceniać osiągnięcia 
poszczególnych budowniczych wielkich kanałów przez porównanie wydobytych 
przez nich mas ziemnych, pierwsze miejsce przypadłoby bez wątpienia Goethalsowi. 
Pod jego kierownictwem wykopano 259 milionów m3 ziemi. Jeśli zestawimy tę ilość z 
zaplanowanymi 1870 roku przez Francuzów 50 milionami m3 wykopów i dodamy,że 
już Francuzi przekroczyli tę liczbę, stanie się jasne,dlaczego poprzedni budowniczowie 
skazani byli na bankructwo. Kanał Panamski ma 81 km długości. Znaczna jego część 
przebiega przez jezioro Gatun,. Posiada 6 potężnych bliźniaczych śluz, po 3 na każdym 
końcu. Dla umożliwienia jednoczesnej żeglugi w obu kierunkach każda z nich ma dwie 
komory o wymiarach 300 x 33 m. Ich stalowe wrota mają ponad 2 m grubości. Trójka 
śluz na każdym końcu kanału służy do pokonania różnicy poziomów wynoszącej około 
26 metrów.Wody do śluzowania dostarcza przede wszystkim Jezioro Gatun,,dodatkowe 
zabezpieczenie stanowi spiętrzenie rzeki Chagres. Całość to prawdziwy majstersztyk 
nowoczesnej inżynierii.15 sierpnia 1914 roku, kiedy Europa pochłonięta była rozpoczętą 
właśnie wojną światową, prezydent Panamy Belisario Porras dokonał oficjalnego 
otwarcia tego nowego niezwykle ważnego szlaku wodnego łączącego dwa oceany. 
Człowiek posunął się znowu o krok naprzód na drodze podporządkowania sobie 
swojej planety. Całkowite zakończenie wszystkich urządzeń oraz dodatkowych praz 
zabezpieczających przed obsuwaniem się mas ziemnych nastąpiło w orku 1920. Łączny 
koszt kanału wyniósł 500 milionów dolarów. Twórca tego gigantycznego dzieła, George 
Washington Goethals, awansował w tym czasie na generała i do roku 1919 piastował 
urząd pierwszego gubernatora strefy kanału

Ralph Modjeski 1861-1940 znakomity amerykański konstruktor mostów.

 Ralph Modejski, urodził się w Krakowie 27 stycznia 1861 roku. Prawdziwe jego 
nazwisko brzmiało Rudolf Modrzejewski i było niezwykle trudne dla Amerykanów, 
toteż w nowej ojczyźnie używał polski inżynier skróconego i ułatwionego miana. Matką 
Rudolfa była światowej sławy aktorka Helena Modrzejewska. W roku 1876 przybyła 
ona wraz z synem do USA, które w krótkim czasie podbiła swoim talentem. Rudolf już 
jako chłopiec łączył zamiłowanie do techniki z pasją do muzyki. W Polsce uczył się 
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gry na fortepianie u sławnego pianisty Kazimierza Hofmana i do końca życia pianino 
pozostało jego ulubioną rozrywką. W roku 1878 Rudolf poważnie zajął się inżynierią. 
Na studia techniczne wyjechał do Europy. Znaną paryską Szkołę Dróg i Mostów 
ukończył z wyróżnieniem w roku 1886.Następnie powrócił do Ameryki. Przez kilka lat 
był asystentem cenionego amerykańskiego mostowca, Morrisona, współpracując z nim 
przy budowie mostu kolejowego w Omaha i mostu przez Missisipi pod Memphis. W 
roku 1893 otworzył w Chicago własne biuro i zaczął podejmować roboty inżynieryjne 
na własną rękę. W ciągu niewielu lat zdolny Polak stał się jednym z najwybitniejszych 
amerykańskich konstruktorów mostowych. Budował mosty różnego typu, zwłaszcza 
znakomicie odpowiadające warunkom danej przeprawy. Jego projekty odznaczają 
się rozmachem oraz nowatorstwem rozwiązując najbardziej nawet skomplikowane 
problemy inżynierskie. Modjeski wprowadził do mostownictwa nowe stopy stali, 
odznaczające się większą wytrzymałością, stosował kable nośne znacznie silniejsze od 
dotąd używanych, pierwszy użył sprężystych stalowych pylonów w mostach wiszących 
zamiast sztywnych, masywnych, murowanych wież. Lista jego dzieł inżynierskich jest 
długa. Z najważniejszych należy wymienić imponujący most kolejowy łączący skaliste, 
wyniosłe brzegi rzeki Crooked, montowany jednocześnie z dwóch końców na pomocą 
suwnic umieszczonych na szynach, kilka potężnych mostów przez Missisipi w Rock 
Island,w Nowym Orleanie w Thebes i - najbardziej interesujący - McKinley Bridge 
w St. Louis, ośmioprzęsłowy, długości 766 metrów, mający na niektórych przęsłach 
jazdę dołem, na innych zaś jazdę górą, ponadto mosty przez rzeki : Missouri (w 
Bismark, w stanie Północna Dakota), Ohio, Columbia, Willamette i Thames (w New 
Haven). Modejski brał udział w pracach komisji badającej przyczyny katastrofy, która 
nastąpiła podczas montażu mostu prze Rzekę Św. Wawrzyńca w Quebec, a następnie 
współpracował przy przeprojektowaniu i ostatecznym wzniesieniu tej konstrukcji 
ukończonej w roku 1917. Był to most wspornikowy, wzorowany na sławnym moście Firth 
of Forth, posiadający przez 12 lat rekord rozpiętości przęsła 549 m. Największym dziełem 
Raplha Modjeskiego był wspaniały most wiszący nad rzeką Delaware, zbudowany w 
1926, łączący Filadelfię z jej przedmieściem Camden, Przy całkowitej długości około 3 
km,miał on największą wówczas na świecie rozpiętość przęsła podwieszonego - 534 m. 
Pracę nośną wykonywały dwa kable o średnicy 76 cm, z których każdy składał się z 18 
666 ułożonych równolegle drutów stalowych. Sprężyste, stalowe pylony wznosiły się na 
wysokość 114 m. Most filadelfijski należy do najpiękniejszych na świecie i sprawia na 
każdym imponujące wrażenie. Do późnych prac Modjeskiego należy most przez rzekę 
Hudson w Poughkkeepsie w stanie Nowy Jork (1930) oraz projekt wielkiego mostu przez 
zatokę San Francisco, łączącego miasto San Francisco z Oakland (1936). Modjeski był 
nie tylko znakomitym konstruktorem. Pod jego czujnym okiem kształcili się liczni wybitni 
specjaliści amerykańscy młodszego pokolenia, którzy sztukę wznoszenia pięknych 
i mocnych nowoczesnych mostów rozwinęli następnie jeszcze bardziej. Działalność 
Modjeskiego była niejednokrotnie wysoko oceniana już za jego życia: na przykład 
w roku 1911 otrzymał on od uniwersytetu Illinois rzadki w USA honorowy stopień 
doktora inżynierii. Do końca życia wielki inżynier nie zapomniał swego pochodzenia. 
W kontaktach z rodakami posługiwał się poprawną polszczyzną, a listy wysyłane do 
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kraju podpisywał zawsze swym pełnym nazwiskiem - Rudolf Modrzejewski. Po długim i 
pełnym sukcesów życiu zmarł w Los Angeles 28 czerwca 1940 roku

Gabriel Narutowicz 1865-1922.

W karierze inżynierskiej Gabriela Narutowicza zadecydował przypadek. Studia na 
wydziale matematyczno-fizycznym uniwersytetu petersburskiego przerwała mu gruźlica. 
Na kurację wyjechał do Szwajcarii, gdzie nie tylko powrócił do zdrowia, ale ukończył 
wydział inżynieryjno - budowlany politechniki w Zurychu. Stało się to w roku 1891. 
Początkowo Naruszewicz pracował przy projektowaniu i budowie kolei, szybko jednak 
wkroczył na drogę swej zasadniczej działalności technicznej, którą było budownictwo 
wodne. W roku 1895 wstąpił do firmy inż. Kürsteinera w St. Gallen, gdzie pracował 
jako inżynier, następnie jako kierownik biura, wreszcie jako współwłaściciel. Firma 
ta wykonała wiele poważnych budowli: dróg, mostów, regulacji rzek, wodociągów, 
kanałów, a przede wszystkim elektrowni wodnych. Twórczy wkład Narutowicza we 
wszystkie te prace był ogromny,. Wykorzystanie nieprzebranych zasobów naturalnej 
energii wodnej, będące efektownym przejawem opanowywania przyrody dla dobra 
ludzkości, pasjonowało młodego inżyniera. Dzięki niestrudzonej pracowitości stale 
pogłębiał swą wiedzę, a kolejne prace wciąż wzbogacały jego doświadczenie. Projekty 
swe opracowywał w sposób niezwykle wszechstronny, nawet drobiazgowy. Wkrótce 
zdobył sobie poczesne miejsce wśród czołowych inżynierów szwajcarskich. Było to 
poważne osiągnięcie, bo mała Szwajcaria przodowała wówczas w dziedzinie budowy 
siłowni wodnych. Stopniowo zyskiwał coraz większą sławę jako specjalista, zaczęto 
mu powierzać poważne zamówienia w innych krajach europejskich aż w końcu stał się 
ekspertem w skali światowej. O autorytecie polskiego inżyniera świadczy na przykład 
fakt,że był członkiem międzynarodowej komisji regulacji Renu, a w latach 1915 i 1919 jej 
przewodniczącym. Długa jest lista zakładów hydroenergetycznych, zaprojektowanych i 
wzniesionych pod kierownictwem Narutowicza. Wymieńmy więc tylko najważniejsze. I 
tak w Szwajcarii : Kubel na rzece Urnäsch (1900 r., moc 3000 KM), Monthey na Viere 
(1910r, 10 000 KM), Mühleberg na Aarze (1920 r., 48 000 KM); w Austrii : Andelsbuch 
na Bregenser Ach (1908 r.,10000KM); we Francji : Refrina na Doubs (1908r., 9000 
KM); we Włoszech : Montjovet na Dora Baltea (1914r., 10000 KM); w Hiszpanii : 
Buitreras na Guadiaro (1919 r., 6500 KM). Był to niemały wkład, jak na jednego 
człowieka, zwłaszcza jeżeli nadmienimy, że na przykład elektrownia wodna Mühylberg 
zaliczała się wówczas do najnowocześniejszych i najpotężniejszych w Europie, a 
także,że Szwajcaria, której Narutowicz poświęcił większość swych sił, mogła już w roku 
1919 eksportować do Włoch, Francji, Niemiec i Austri 320 milionów kilowatogodzin 
energii elektrycznej. W 1908 roku zdolny cudzoziemiec dostąpił nie lada zaszczytu, 
został mianowany profesorem politechniki w Zurychu, gdzie aż do roku 1920 wykładał 
hydraulikę, fundamentowanie, budownictwo wodne, wodociągi, a także przedmioty 
specjalistyczne,głównie z dziedziny budowy siłowni wodnych. Sukcesy swe zawdzięcza 
Narutowicz nie tylko talentowi i pracowitości, ale również niezwykłej szlachetności, 
uczciwości i prawemu charakterowi. Był powszechnie lubiany przez swych słuchaczy 
i współpracowników. W roku 1919 mógł nareszcie Narutowicz odwiedzić ojczyznę, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



208

do której wstępu broniły mu dotąd władze carskie z powodu sympatii i pomocy jaką 
okazywał w Szwajcarii członkom "Proletariatu". Zaproszony jako doradca do spraw 
zamierzonych projektów budowli wodnych weryfikował je i unowocześniał, a następnie 
w roku 1920 wrócił na stałe do kraju i objął tekę ministra robót publicznych. Na tym 
stanowisku kładł silny nacisk na budownictwo wodne, tak bardzo potrzebne w Polsce, 
której nie uregulowane rzeki stale groziły powodzią, a zasoby ich energii nie były 
prawie wcale wyzyskiwane. W tej dziedzinie kontakty Narutowicza z krajem datują się 
zresztą już od roku 1911 kiedy zaprojektował zakłady wodne Szczawnica - Jazowsko na 
Dunajcu, wytwarzające rocznie 100 milionów kilowatogodzin. W roku 1921 rozpoczął 
budowę zbiornika powodziowego i hydroelektrowni na Sole w Porąbce oraz zbiornika 
w Gródku na Czarnej Wodzie. 

Robert Mailart 1872-1940. 

Szwajcar Robert Maillart był jednym z czołowych w skali światowej pionierów konstrukcji 
żelbetowych. Wykorzystując szerokie możliwości architektoniczne i konstrukcyjne, jakie 
otworzyły się dzięki temu nowemu materiałowi budowlanemu, tworzył dzieła na wskroś 
nowoczesne, odznaczające się estetycznym, pełnym prostoty wyglądem, a zarazem 
ekonomiczne i wykazujące znaczną wytrzymałość. Był jednym z kilku inżynierów przez 
wiele lat narzucających światu "modę" w dziedzinie architektury, zwłaszcza mostów, 
którymi się głównie zajmował. W pewnym stopniu był więc twórcą nowoczesnego 
stylu "technicznego", odznaczającego się lekkością, prostotą i podkreśleniem ściśle 
funkcjonalnego kształtu konstrukcji bez żadnych ozdób. W roku 1908 dokonał ważnego 
wynalazku w dziedzinie przekryć żelbetowych, wprowadzając nowy rodzaj stropu - tzw. 
"strop grzybkowy". System ten składał się z płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej, opartej 
nie na żebrach i podciągach, tylko wprost na słupach za pośrednictwem zwężających 
się ku dołowi kapitelów w kształcie grzyba (podobnych do rydza). Po pierwszych 
udanych próbach, przeprowadzonych przez Maillarta, strop grzybkowy zdobył sobie 
szerokie zastosowanie w budownictwie na całym świecie. Przede wszystkim był 
jednak Maillart konstruktorem mostów. Zbudował ich wiele, głównie na terenie swej 
ojczyzny - Szwajcarii. I tutaj rozwinął działalność nowatorską - w latach 1914 - 1918 
opracował tzw. system Maillarta - składający się z gibkiego łuku i opierającej się na 
nim sztywnej belki, będący ze statycznego punktu widzenia jak gdyby "odwróconym" 
mostem wiszącym ze sztywnym dźwigarem,. Najsłynniejszą jego konstrukcją tego typu 
jest piękny most kolejowy ponad rzeką Landquart w Klosters z 1930 roku. System 
Maillarta znalazł zastosowanie również poza Szwajcarią, między innymi w Związku 
Radzieckim. Projekty wielkiego inżyniera tak bardzo różniły się od powszechnie 
stosowanych rozwiązań, nosiły tak silne piętno jego osobowości,że zwróciły na niego 
uwagę fachowców z całego świata. Na przekór coraz powszechniejszej standaryzacji, 
Maillart udowadniał, że prawdziwa twórczość inżynierska nie ogranicza się do ciasno 
zakreślonych ram obliczeń statycznych, wybitnie uzdolniona jednostka potrafi, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów, wznosić budowle przerastające przeciętność. 
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Willy Gehler 1876-1953 artysta w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i betonowych.

Willy Gehler był jednym z najwybitniejszych inżynierów niemieckich w dziejach. 
Początkowo studiował przez dwa lata matematykę i przyrodoznawstwo na uniwersytecie 
w rodzinnym mieście Lipsku, a następnie w roku 1899 ukończył politechnikę w 
Dreźnie. Pracę inżynierską rozpoczął w Saksonii, budując mosty i miejskie urządzenia 
komunikacyjne. Jednocześnie pracował naukowo na politechnice drezedeńskiej. W 
roku 1904 został naczelnym inżynierem firmy "Dyckerhoff i Widmann" w Dreźnie, a po 
pewnym czasie jej dyrektorem technicznym. W 1913 roku objął katedry wytrzymałości 
materiałów, statyki i budowy mostów stalowych. W latach 1916-1918 kierował ośrodkiem 
weryfikacji budownictwa w sztabie ministerstwa wojny w Berlinie. Gehler w znacznym 
stopniu przyczynił się do stworzenia normalizacji w budownictwie niemieckim.Jego 
prace w tej dziedzinie, zapoczątkowane w roku 1917, trwały aż do końca 1945 roku, 
kiedy to zasiadał w prezydium komitetu normalizacyjnego. Rozwiązał również szereg 
ważnych zagadnień z dziedziny ekonomii budowlanej. Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej objął, poza wymienionymi wyżej, jeszcze katedrę materiałów budowlanych i 
kierownictwo oddziału techniki budowlanej w instytucie badawczym w Dreźnie. 
Osiągnięcia Gehlera miały doniosłe znaczenie, zwłaszcza w zakresie badania własności 
betonu, żelbetu i stali. Brał często udział w konferencjach międzynarodowych, 
poświęconych budowie mostów i konstrukcji budowlanych. W roku 1925 przyjęto go w 
poczet członków Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie, a w 1933 roku otrzymał doktorat 
honoris causa na politechnice w Brünn. Już w pierwszych latach XX wieku Gehler 
rozwinął ożywioną działalność jako konstruktor znaczniejszych obiektów żelbetowych. 
Był to okres "młodości" żelbetu. Interesował się wszelkimi nowościami technicznymi, 
był gorący zwolennikiem wprowadzenia do budownictwa wysokowartościowego 
cementu i sprężonego betonu. Materiałom tym poświęcił wiele badań. Jeszcze przed 
pierwszą wojną światową starał się spopularyzować konstrukcje ramowe, szczególnie 
dogodne w budownictwie żelbetowym, obok powszechnie wówczas stosowanych, 
kratowych. Wkrótce stał się Gehler jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów 
w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i betonowych. Napisał wiele prac naukowych 
z zakresu obliczania układów ramowych i obliczania dodatkowych naprężeń w 
mostach kratowych; jest również autorem podręczników inżynierskich. Jego głęboka 
wiedza i doświadczenie przyczyniły się do poważnego postępu techniki budowlanej w 
okresie międzywojennym.Wśród licznych konstrukcji wzniesionych przez Gehlera na 
szczególne wyróżnienie zasługują dwie z nich: hala dworcowa w Lipsku oraz masywna 
kopuła Hali Stulecia we Wrocławiu o rozpiętości 65 metrów, największa wówczas na 
świecie. Tę ostatnią zbudowano z okazji olimpiady w 1936 roku, która początkowo 
miała odbyć się na doskonałych obiektach sportowych Wrocławia, a następnie, ze 
względów propagandowych została przeniesiona do Berlina. Konstruując masywną 
kopułę żelbetową o tak wielkiej rozpiętości, Gehler pobił niezwykle długotrwały, bo 
liczący aż 537 lat rekord światowy, odbierając go słynnej bazylice Hagia Sophia w 
Konstantynopolu. Druga wojna światowa ciężko doświadczyła wielkiego inżyniera. 
Wiele z jego dzieł budowlanych uległo zniszczeniu podczas walk i bombardowań. 
Zginęli jedyny syn i zięć Gehlera, a jego piękna willa zamieniona została w kupę gruzów. 
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Sterany długim, pełnym pracy życiem, profesor zmarł w Dreźnie 13 kwietnia 1953 roku. 
Willy Gehler,jak rzadko kto, łączył w sobie wysokie umiejętności doświadczonego 
konstruktora z głęboką wiedzą i pasją do badań uczonego. Był ponadto wybitnym 
pedagogiem, kształcą w ciągu swej długiej kariery kilka pokoleń nowych inżynierów. 
Zasługi jego oceniano już za życia..Świadczą o tym jubileusze jego sześćdziesięciolecia 
(w 1936 roku) i siedemdziesięciopięciolecia (w 1951), uroczyście obchodzone przez koła 
techniczne w całych Niemczech.

Eugen Fressinet 1879-1962 francuski specjalista od konstrukcji żelbetowych. 

Eugene Leon Freyssinet był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych inżynierów 
naszych czasów. Wniósł on do techniki budowalnej wiele wynalazków i nowatorskich 
pomysłów, które znalazły powszechne zastosowanie i stały się istotną częścią 
nowoczesnego budownictwa. Freyssinet był twórcą pierwszych wielkich mostów 
żelbetowych, z których najsłynniejszym był trójprzęsłowy, łukowy Pont Elorn w 
Plougastel, zbudowany w latach 1928 - 1929. Miał on przęsła o rozpiętości 180 metrów 
i był największym wówczas żelbetowym mostem na świecie. Freyssinet był zarówno 
śmiałym projektantem jak i znakomitym wykonawcą, nie ograniczającym się do 
tradycyjnych metod, wprowadzającym usprawnienia wszędzie tam, gdzie uważał je 
za potrzebne. Jednym z jego pierwszych pomysłów był specjalny prom ułatwiający 
budowę mostów. Opracował też klasyczną już dzisiaj technikę zdejmowania krążyn 
łuków przez zwieranie konstrukcji łukowej za pomocą sztucznego rozporu. Stosując 
beton uzwojony, wprowadził zwoje sinusoidalne własnego pomysłu oraz maszyny 
do ich kształtowania. Powszechne znane przeguby Freyssineta pochodzą z późnego 
okresu jego działalności. Znakomity inżynier myślał również nad ulepszeniem samego 
materiału, z którego wznosił swe oryginalne konstrukcje. W roku 1917 powziął myśl 
zwiększenia nośności betonu przez poddawanie go mechanicznemu wibrowaniu, a 
następnie wibroparasowaniu. Największym jego osiągnięciem było wynalezienie betonu 
wstępnie sprężonego. W 1928 roku zaproponował i urzeczywistnił fabrykację sprężonych 
elementów strunobetonowych. Idea tego nowego materiału jest niezwykle prosta. 
Beton ma dziesięciokrotnie większą wytrzymałość na ściskanie niż na rozciąganie, 
Struny stalowe, naciągnięte jeszcze przed zabetonowaniem, w gotowym elemencie 
pragną powrócić do swej pierwotnej postaci, wywołując w betonie znaczne naprężenia 
ściskające. Jest to właśnie owo wstępne sprężanie. W konstrukcji, pod właściwym 
obciążeniem, element taki pracuje miejscami na ściskanie, miejscami na rozciąganie, 
Tam gdzie występuje w nim ściskanie, sumuje się ono ze ściskaniem wynikłym ze sprężenia 
wstępnego - nie jest to jednak groźne, gdyż, jak pamiętamy, wytrzymałość betonu na 
ściskanie jest znaczna.Tam natomiast, gdzie występują naprężenia rozciągające, 
sytuacja przedstawia się dużo korzystniej niż w elemencie ze zwykłego betonu. Wartość 
tych naprężeń zmniejszona jest o wartość naprężeń ściskających powstałych wskutek 
sprężenia wstępnego. Zaproponowane przez Freyssineta przygotowanie elementu 
podwyższa więc jego wytrzymałość jako całości. Dzisiaj materiały oparte na tej 
zasadzie są używane coraz częściej. Są to tzw. strunobetony i kablobetony w których 
rolę wielu cienkich strun odgrywa pojedynczy gruby kabel.Jednym z najistotniejszych 
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momentów ich produkcji jest odpowiednie zakotwienie naciągniętych wkładek. I tutaj 
też uwidoczniła się pomysłowość Freyssineta - zakotwienia stożkowe jego pomysłu są 
obecnie powszechnie stosowane. Ciekawą innowacją wprowadzoną przez Freyssineta 
był system naciągania ściągów, który pozwolił na realizację wielu niezwykle śmiałych 
sklepień. Ponadto zawdzięczamy mu nowe rodzaje podnośników : podnośnik płaski oraz 
podnośnik podwójnego działania. Całokształt działalności Freyssineta usprawiedliwia 
w pełni uznanie go za ojca nowoczesnego budownictwa żelbetowego

Stefan Bryła 1886-1943 najwybitniejszy inżynier okresu międzywojennego.

Jednym z najwybitniejszych inżynierów Polski międzywojennej był znakomity konstruktor 
Stefan Władysław Bryła - postać niezwykle ciekawa, pełna energii i inicjatywy - pionier 
nowości technicznych w naszym budownictwie. Po ukończeniu w roku 1908 wydziału 
inżynierii Politechniki Lwowskiej pracuje naukowo, a następnie zostaje wysłany za 
granicę dla dalszych studiów przez Krakowską Akademię Umiejętności. Kształci się 
teoretycznie i praktycznie w Niemczech, Francji, Anglii i USA, gdzie w 1912 roku bierze 
udział w budowie 250 metrowego wieżowca nowojorskiego - Woolworth Building. 
Dużo podróżuje, między innymi po Ameryce i Dalekim Wschodzie, pisząc reportaże z 
odwiedzanych krajów. Bierze udział w pracach społecznych polskich techników w Rosji.W 
roku 1918 Bryła powraca do kraju. Od 1921 roku wykłada zasady budowy mostów na 
Politechnice Lwowskiej, a od 1934 - budownictwo, na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Dużo pracuje naukowo (opublikował ponad 150 prac), jest redaktorem 
naczelnym "Podręcznika Inżynierskiego". W roku 1928 opracowuje dla Ministerstwa 
Robót Publicznych pierwsze na świecie przepisy dotyczące spawania konstrukcji 
stalowych, które stały się wzorem dla odpowiednich przepisów w innych krajach. W 1932 
roku zostaje powołany na członka Polskiej Akademii nauk Technicznych. Obok pracy 
naukowej zajmuje się praktyczną działalnością inżynierską, projektując i dokonując 
montażu wielu poważnych konstrukcji stalowych. Jego dziełem jest przedwojenny 
warszawski "drapacz chmur" - wieżowiec "Prudential" na placu Napoleona, ukończony 
w 1932 r. Najważniejszym osiągnięciem Bryły było zbudowanie pierwszego w Europie 
mostu spawanego na rzece Słudwi pod Łowiczem będącego zarazem pierwszym na 
świecie spawanym mostem drogowym. Otwarcie mostu nastąpiło w grudniu 1928 
roku. Miał on 27 metrów rozpiętości i ważył 59 ton. Dzięki zastosowaniu spawania 
zaoszczędzono znaczną ilość stali, gdyż analogicznych rozmiarów most nitowany 
ważyłby 70 ton. Była to pierwsza w Polsce poważna konstrukcja spawana elektrycznie, 
sprowadzono więc z Belgii instruktorów dla przeszkolenia krajowych spawaczy. Było 
to nowatorstwo jak najbardziej twórcze, gdyż konstrukcje spawane uzyskały dzięki 
swym zaletom przewagę nad nitowanym i dziś buduje się je niemal na całym świecie. 
Zasługi Bryły przyniosły mu sławę i uznanie nie tylko w kraju, W 1929 roku powołano 
go na członka stałej międzynarodowej komisji mostów i konstrukcji inżynierskich. 
Przedwcześnie i tragicznie zakończył życie wybitny polski inżynier. Za czynny udział 
w organizacji tajnego nauczania politechnicznego w czasie okupacji niemieckiej, został 
16 listopada 1943 roku aresztowany wraz z całą rodziną, a następnie rozstrzelany 
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3 grudnia tego roku. Zamordowanie Bryły to jeszcze jeden przykład konsekwentnej 
realizacji hitlerowskiego planu wyniszczenia inteligencji narodów podbitych.

Siergiej Żuk 1892-1957 inżynier, budowniczy radzieckiego komunizmu.

W dzisiejszych czasach, w epoce pracy zespołowej, coraz precyzyjniejszych przepisów 
i norm oraz ostatecznego zaniku tzw. intuicji inżynierskiej, która okazuje się coraz 
mniej potrzebna w wyniku rozwoju naukowych podstaw tej dziedziny, zdarzają się 
jednak jednostki tak wybitne,że potrafią wspólnym dziełom setek tysięcy ludzi narzucić 
pewne cechy własnej osobowości. Dotyczy to oczywiście przede wszystkich tych, 
którym dane jest kierować pracą tysięcy inżynierów i robotników o koordynować ich 
poczynania. Taką właśnie jednostką był między innymi hydrotechnik rosyjski Siergiej 
Jakowlewicz Żuk.. Swą karierę inżynierską rozpoczął w roku 1917, roku Rewolucji, po 
ukończeniu Instytutu Inżynierów Komunikacji w Piotrogrodzie. Od początku poświęcił 
się budownictwu wodnemu, zajmując się pracą naukowo-badawczą, projektowaniem i 
budową rozmaitych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. Młode państwo radzieckie 
od początku kładło nacisk na jak najpełniejsze wykorzystanie naturalnych źródeł 
energii wodnej, Żuk znalazł się więc w samym centrum walki o postęp techniczny i 
gospodarczy kraju, pracując stale przy wznoszeniu najważniejszych budowli socjalizmu. 
Zdolny inżynier zyskiwał coraz większą wiedzę i doświadczenie, co w końcu zwróciło 
nań uwagę władz i w roku 1930 powierzono mu odpowiedzialne zadanie - kierowanie 
opracowaniem projektu Kanału Biełomorskiego. Pracę tę ukończył Żuk w roku 1932 
i natychmiast mianowano go naczelnym inżynierem budowy innego ważnego szlaku 
wodnego - Kanału im. Moskwy. W latach 1933 - 1937 piastował poza tą odpowiedzialną 
funkcją jeszcze stanowisko głównego projektanta dwóch wielkich elektrowni wodnych 
na Wołdze - Ugliczskiej i Rybińskiej. Następnie, w okresie 1937-1941 kierował budową 
hydrowęzła kujbyszewskiego, pełniąc jednocześnie funkcję naczelnego inżyniera 
głównego zarządu budowy drogi wodnej łączącej Wołgę z Bałtykiem oraz czuwając 
nad rozbudową sieci licznych elektrowni wodnych w europejskiej części ZSRR. W roku 
1942 został naczelnikiem i głównym inżynierem Hydroprojektu Ministerstwa Elektrowni 
ZSRR. Wojna poczyniła wielkie spustoszenie również i w dziedzinie budownictwa 
wodnego, ale po zakończeniu jej działań przystąpiono do odbudowy i dalszej rozbudowy 
urządzeń hydrotechnicznych z jeszcze większą energią. W pierwszym szeregu rosyjskich 
budowniczych na tym odcinku znajdował się Żuk. W latach 1948 - 1952 stał na czele 
budowy kanału żeglowego Wołga - Don, hydrowęzła cymlańskiego na Donie oraz 
systemu nawadniającego w okresie rostowskim. Pod jego kierownictwem i przy 
wybitnym jego udziale opracowano projekty dwóch gigantycznych siłowni wodnych 
na Wołdze : Kujbyszewskiej (wówczas najpotężniejszej na świecie) i Wołgogradzkiej. 
W roku 1953 Żuk został przewodniczącym sekcji do spraw naukowego opracowania 
problemów gospodarki wodnej Akademii Nauk ZSRR. Pod jego kierownictwem 
stworzono całkowicie nowe schematy kompleksowego wykorzystania rezerw wodnych, 
które znalazły swój wyraz także w urzeczywistnieniu kanału Wołga - Don i Kanału 
im. Moskwy.Rozwiązano również niezwykle skomplikowane i trudne zagadnienie 
wznoszenia wielkich budowli hydrotechnicznych na słabych gruntach. Żuk kładł silny 
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nacisk na odpowiedni poziom kształcenia młodych kadr hydrotechnicznych. Był też 
jednym z twórców nowej radzieckiej szkoły budownictwa wodnego. W ciągu długich 
lat swej ofiarnej odpowiedzialnej służby na kluczowym odcinku budowy socjalizmu 
otrzymał dwukrotnie nagrodę państwową, tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej 
i został zaliczony w poczet członków Akademii Nauk ZSRR. Dzięki Żukowi i jego 
współpracownikom zasoby energii wodnej na obszarze ZSRR zostały wykorzystane dla 
celów produkcyjnych w stopniu największym na świecie. Stale jest to jednak jeszcze 
zaledwie częściowe urzeczywistnienie istniejących ogromnych możliwości, toteż 
nowe pokolenie wychowanych przez Żuka hydrotechników rosyjskich będzie miało 
niejednokrotnie okazję do prześcignięcia jego znakomitych osiągnięć.[6],[10],[12],[21].W
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12. Przesłanie Witruwiusza a sztuka budowlana.

 Marek Witruwiusz a właściwie Marcus Vitruvius Pollio urodzony ok.70-80 roku 
p.n.e. to rzymski architekt, konstruktor, budowniczy, inżynier cywilny i wojenny żyjący 
w I w. p.n.e. był nie tylko konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza 
Cezara i Oktawiana Augusta, który był jego protektorem, ale również, jako budowniczy, 
inżynier, konstruktor budowlany, inżynier fortyfikacji i teoretyk architektury, 
konstrukcji, budownictwa i technologii, twórca człowieka witruwiańskiego, wizerunku 
nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, symbolizujące ruch, którego własną 
wersję tego wizerunku upowszechnił później Leonardo da Vinci. Traktat zadedykowany 
był on cesarzowi Augustowi i był kompilacją greckich podręczników architektury. 

Witruwiusz zasłynął, jako autor najstarszego, zachowanego traktatu "O architekturze 
ksiąg dziesięć", który powstał pomiędzy rokiem 20 p.n.e. a 10 p.n.e., a został odnaleziony 
dopiero w 1415 roku w bibliotece klasztoru St. Gallen w Szwajcarii, przez humanistę 
florenckiego Poggia. Traktat jest nieocenionym źródłem wiedzy o budownictwie 
starożytnych Greków i Rzymian. Dzięki znajdującym się w liczącym 10 ksiąg dziele pt. 
„De Architectura libri X” opisom można odtworzyć wygląd wielu antycznych budowli, 
które nie zachowały się do naszych czasów. W traktacie Witruwiusz szczegółowo omówił 
zagadnienia natury technicznej, konstrukcyjnej i estetycznej związane z szeroko pojętą 
architekturą, hydrauliką, mechaniką i inżynierią. Opisał greckie i rzymskie porządki 
architektoniczne, typy świątyń, budynków mieszkalnych i gmachów użyteczności 
publicznej oraz fortyfikacje obronne i akwedukty. Omówił zasady konstruowania 
machin oblężniczych i zegarów, receptury przygotowania betonu i cegieł. Wiele miejsca 
poświęcił estetyce, proporcjom, planowaniu przestrzeni i urządzaniu wnętrz, a także 
wykorzystaniu złudzeń optycznych do dekoracji wnętrz mieszkalnych. Żywo interesował 
się medycyną, w wielu miejscach podkreśla wpływ, jaki ma usytuowanie budowli na 
zdrowie człowieka. Pisze też o tym, z jakiego materiału powinny być wykonane rury, 
którymi transportuje się wodę pitną. Pisząc swój traktat Witruwiusz korzystał z 
wcześniejszych rozpraw i podręczników poświęconych architekturze, dzieł greckich, a 
także rzymskich autorów, których skrupulatnie wylicza. Dzieło to jest dzisiaj bezcennym 
źródłem wiedzy o sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Dziesięć ksiąg 
o architekturze przez następne stulecia dzieło było znane i przepisywane. Najstarszy 
zachowany egzemplarz pochodzi z IX wieku i został odnaleziony w 1414 roku w 
klasztorze na Monte Casino, zaś pierwszy raz wydano go drukiem w 1486 roku. Jak już 
podawano rzymski budowniczy i inżynier Witruwiusz w pierwszym z dziesięciu tomów 
swojego traktatu „O architekturze” napisał,że budynki i budowle powinny cechować 
trzy główne, jakości: firmitas, utilitas i venustas czyli trwałość, użyteczność oraz 
piękno,  zawiera podstawowe elementy filozofii budowania. Znaczy to, że dobry budynek 
powinien stać niewzruszenie, powinien być użyteczny i funkcjonalny dla społeczności 
oraz winien zachwycać ludzi i podnosić ich na duchu, Należy jednak pójść dalej, aby 
rozumieć budowlę jako żywy organizm, który się rodzi, przekształca i umiera. 
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Sztuka budowlana  uczy nas rozumieć potrzeby i zwyczaje minionych epok, a także 
naszych czasów. Zmiany języka architektonicznego nie wynikały jedynie z pojawiania 
się kolejnych tendencji artystycznych, lecz były także spowodowane nowymi potrzebami 
człowieka - potrzebami przestrzeni do życia, do pracy czy do modlitwy. Sztuka budowlana 
to również zrozumienie życia budynku w odniesieniu do człowieka od narodzin, przez 
pełne życie budynku, utrzymania w dobrym zdrowiu, z czasem konieczność napraw, 
wzmocnień, być może przebudowy, aż do jego śmierci i konieczności likwidacji. Jeden 
z równie niezbędnych elementów budowli jest według Witruwiusza stosowność [decor] 
który definiował jako „nienaganny wygląd dzieła, który osiąga się wtedy, gdy dzieło 
złożone jest z części wypróbowanych i wzbudzających uznanie”. 

Witruwiusz w zakresie stosowności wywodził, że stanowią o niej kolejne trzy 
rzeczy:natura, tradycja (statio), zwyczaj (consuetudo). Jednak pragnienie tworzenia 
budowli wyższych, przestronniejszych i wygodniejszych pociągało za sobą poszukiwanie 
nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wymuszało użycie nowych języków 
architektonicznych. W historii architektury można wyróżnić trzy główne typy budowli: 
kultowe -służące różnym potrzebom religijnym, instytucjonalne - dostarczające władzy 
przestrzeni reprezentacyjnej, oraz cywilne - składające się na środowisko zamieszkania.  
Jednak jak widać ta najstarsza, jedyna zachowana praca na temat budownictwa stanowi 
do współczesnych nam czasów podstawę do rozważań na temat budowania.Uwzględnia 
stan dostępnej wiedzy na ten temat zarówno w obszarze techniki, matematyki i 
mechaniki jak również filozofii.Dzieło Witruwiusza nadal budzi żywe zainteresowanie w 
różnych kręgach kulturowych, profesjonalnych i światowych. Każdy twórca rozwiązań 
konstrukcyjnych, technologicznych czy architektury posiada wiedzę w zakresie filozofii 
tworzenia, zaspokajania wymagań życiowych, kulturowych i religijnych cywilizacji i 
społeczności ludzkich, w tym wiedzę historyczną rozwoju myśli inżynieryjnej, matematyki, 
mechaniki, wytrzymałości materiałów, technologii na przestrzeni wieków. Budowniczy 
powinien dążyć do jak najlepszego wykonania wszystkich trzech atrybutów, podstaw 
projektowania i budowania, a triada pojęć: utilitas, firmitas, venustas, użyteczność, 
trwałość, piękno, stanowiła przez wieki i stanowi do dzisiaj zarówno w architekturze jak 
i zdaniem autora podstawowego elementu każdej budowli czyli konstrukcji podstawę 
wszelkich rozważań teoretycznych na etapie projektowania, realizacji, użytkowania, 
wzmocnienia.  Z definicji tej wywodzi się przekonanie, że jedność i harmonia lub 
inaczej synteza owych trzech fundamentalnych czynników: formy, funkcji i konstrukcji 
stanowi podstawę wartości dzieła budowniczego. Ze współczesnego metodologicznego 
punktu widzenia z definicji architektury Witruwiusza. wynika, że proces projektowy 
może projektant rozpocząć dowolnie od jednego z tych trzech elementów. Ważne 
w tak założonym procesie projektowym jest badanie wzajemnych uwarunkowań i 
powiązań owych trzech wartości i ich zależności, np. zależności formy i konstrukcji od 
przyjętych materiałów i uwarunkowań środowiska, w jakim ona ma być zrealizowana. 
Z tego wynika też, że wzajemne powiązania pomiędzy wieloma wartościami dzieła 
architektonicznego mogą zapewnić jedność jego formy, konstrukcji i funkcji, czyli 
piękno, harmonię i prawidłowe funkcjonowanie. Definicja Witruwiusza, mimo upływu 
czasu i istnienia wielu równolegle stosowanych i uznawanych definicji architektury, 
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nie straciła na znaczeniu. Współcześnie nie tylko z metodologicznego punktu widzenia 
zarówno wiedza teoretyczna, jak i wiedza praktyczna, nieustannie się uzupełniając,  
pozostają często w procesach projektowych we wzajemnych zależnościach określanych 
sprzężeniami zwrotnymi. Dzieje się tak przy realizacji wielu budowli. Sama natura 
stanowi o tym np., jakie oświetlenie budynku jest stosowne, domaga się, aby izby sypialne 
miały oświetlenie południowe. Ale więcej jest wypadków, gdy stosowność budynku 
zależy od konwencji ludzkiej. Tradycja każe np. by Atenie i Aresowi wznosić świątynie 
doryckie, Afrodycie czy nimfom - korynckie, Herze czy Dionizosowi - jońskie; i tylko 
takie formy świątyń wydają się stosowne. Zwyczaj znów chce, by przed wspaniałymi 
wnętrzami także przedsionki były ozdobne; on też wzbrania mieszania stylu doryckiego 
z jońskim. Można tedy dopatrzyć się porządku i głębszego sensu w sześciu czynnikach 
kompozycji architektonicznej, wyróżnionych przez Witruwiusza: trzy pierwsze dotyczą 
mocy i użyteczności (a piękna co najwyżej pośrednio), natomiast trzy ostatnie-właśnie 
piękna. Przy czym symetria stanowi obiektywne uwarunkowanie piękna, eurytmia 
uwarunkowanie psychologiczne, a decor społeczne.

W drugiej połowie XX wieku, kiedy archeologia klasyczna oddaliła się od badań nad 
sztuką, Witruwiusz został doceniony jako historyk techniki starożytnej. Pamiętajmy, 
że trwały grunt pod nogami znalazł nie jako architekt-budowniczy, lecz jako 
konstruktor i konserwator machin wojennych. Z prawdziwym znawstwem kreśli też 
dzieje wynalazków technicznych od najprostszych, jak pług, miech, prasa, waga, po 
bardziej skomplikowane. Wymienić wśród nich można warsztat tkacki, tokarkę, pompę. 
I wreszcie coś niespodziewanego - licznik przebiegu drogi przez wóz konny lub nawet 
okręt!  Dopiero po tym erudycyjnym wstępie opisuje Witruwiusz zasady konstrukcji 
machin oblężniczych i innych wojennych, jak tarany, balisty, nieco tajemnicze 
skorpiony i inne. Należą się też na pewno Witruwiuszowi słowa uznania za osiągnięcia 
dydaktyczne. Jest to prawdziwie modelowy podręcznik zarazem pouczający i ciekawy, 
świetny materiał do wykładów, w którym dziś jeszcze niewiele należałoby zmienić. 
Witruwiusz był urodzonym dydaktykiem. Witruwiusz, przeciętny rzymski obywatel z 
przeciętnej rzymskiej rodziny, otrzymał staranne wychowanie w duchu republikańskim 
i gruntowne wykształcenie. Karierę zaczął w młodym wieku, z całą pewnością jako 
architekt-budowniczy a jedyną budowlą, którą się kilkakrotnie chwali na kartach 
swojej książki, to bazylika w Fanum (Colonia Fanensis) w Umbrii, co znaczy, że był 
miernym budowniczym. Następna faza kariery zawodowej to konstruowanie machin 
wojennych oraz ich konserwacja w służbie Juliusza Cezara, a następnie Oktawiana - 
późniejszego cesarza Augusta. Za rządów tego władcy wchodzi w służbę wodną u boku 
Marka Agryppy. Zapewne po kilku latach niemłody już inżynier zarzucił ostatecznie 
swój zawód, aby stać się wyłącznie pisarzem. Nie literatem oczywiście, lecz twórcą 
pierwszego w Rzymie, pierwszego po łacinie podręcznika architektury. Pisał go kilka 
lat i zapewne opublikował krótko przed śmiercią. Większość danych w swoim traktacie 
uzyskał tych w literaturze greckiej. Należy przytoczyć opinie Witruwiusza na temat 
etyki zawodowej: "Architekt nie powinien być chciwy" Potępia bowiem surowo nawet 
ubieganie się o zamówienia, uważając takie postępowanie za sprzeczne z etyką. Ze 
szczególną też pasją krytykuje przekraczanie kosztorysu przez budowniczych, czy to 
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w usługach dla osób prywatnych, czy w budownictwie publicznym. Za przykład godny 
naśladowania uważa bowiem przepisy obowiązujące w Efezie (a więc czerpie na pewno 
informacje z tekstów greckich), gdzie architekt poręczać musiał kosztorys własnym 
majątkiem przy dozwolonej przekraczalności do 25%. Witruwiańskie rozważania nad 
konstrukcją i ich pięknem wymagają sięgnięcia  do oryginalnego tekstu. Najważniejsze 
dla budowniczych, praktyków i teoretyków były wywody o proporcjach i modułach, 
czyli o sposobach osiągnięcia piękna. Witruwiusz został doceniony jako historyk 
techniki starożytnej, konstruktor i konserwator machin wojennych. Podaje dzieje 
wynalazków technicznych od najprostszych, jak pług, miech, prasa, waga, po bardziej 
skomplikowane jak warsztat tkacki, tokarkę, pompę. licznik przebiegu drogi przez wóz 
konny, okręt, zasady konstrukcji machin oblężniczych jak tarany, balisty.

Rzymianie byli doskonałymi inżynierami, budowali drogi, łaźnie, teatry, akwedukty, 
kamienne mosty, porty, a zastosowanie betonu możemy podziwiać w kamiennych 
mostach na terenie całego Imperium Romanum.Traktat Witruwiusza wzbudził duże 
zainteresowanie twórców epoki renesansu – architektów, humanistów, miłośników 
antyku. Co kilka lat ukazywały się jego kolejne wydania. Z połowy XVI wieku pochodzą 
pierwsze przekłady z łaciny na język włoski i francuski. Nie zachowały się żadne 
ilustrujące tekst rysunki Witruwiusza, przez co przełożenie traktatu było szczególnie 
trudne. Dzieło w niedługim czasie stało się nieodłącznym elementem studiów na temat 
architektury antycznej, źródłem wiedzy i inspiracji dla kolejnych pokoleń architektów. 
Wielu z nich starało się odtworzyć rysunki i szkice Witruwiusza na podstawie tekstu, 
kolejne wydania traktatu były ilustrowane przez uznanych architektów. 

Do dzisiaj zasady trwałości, użyteczności i piękna są podstawowymi zasady 
współczesnego projektowania budynków i budowli, konstrukcji miejskich, a zasada 
trwałości stanowi podstawową przesłankę w budownictwie.Witruwiusz jest autorem 
kanonu proporcji ludzkiego ciała, który według niego powinien być punktem odniesienia 
w projektowaniu budowli. Tzw. człowiek witruwiański to sylwetka nagiego mężczyzny z 
rozłożonymi ramionami, wpisana w okrąg i kwadrat. Centralnym punktem sylwetki jest 
pępek. Na podstawie opisu Witruwiusza rysunek człowieka witruwiańskiego wykonał 
Leonardo da Vinci.[1],[3],[6].
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13.Bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność konstrukcji 
budowlanych.

 Podstawową zasadą sztuki budowlanej jest przesłanka zapewnienia 
bezpieczeństwa budynku i konstrukcji. Wszelkie działania w zakresie projektowania, 
budowy, utrzymania,rozbiórek obiektów muszą podlegać ocenie przez pryzmat 
bezpieczeństwa. Na  każdym etapie przygotowania inwestycji, projektowania,budowy 
i użytkowania budynków i obiektów budowlanych koniecznym jest  zapewnienie 
bezpieczeństwa i ocena czy te warunki zostały zachowane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, 
poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami) stwierdza, że:
„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi 
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, „(…)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami w dziale V 
określone jest,że budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i 
wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 
użytkowania nie prowadziły do:

1) zniszczenia całości lub części budynku,

2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 
z jego elementów i w całej konstrukcji i to podlega badaniu eksperta w pierwszej 
kolejności. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja 
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powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego 
pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie 
mogą wystąpić:

1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do 
niej niekonstrukcyjnych części budynku,

2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz 
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, 
jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 
obliczania konstrukcji. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników 
tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. W zakresie stanów 
granicznych przydatności do użytkowania budynków projektowanych na terenach 
podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie określone w ust. 4 
nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które wynikają z 
oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą. Budynki użyteczności publicznej 
z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: 
hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być 
wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów 
istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i 
naprężenia w konstrukcji. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej 
powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu 
zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją 
górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz 
drgania podłoża.

W przypadku  rozbudowy, nadbudowy i przebudowy  projekt i  budowa powinna być 
poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego 
stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania 
wywołane wzniesieniem nowego budynku. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu 
konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.),(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 
r.),(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.) Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji są określone w 
następujących zapisach:

§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane 
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania 
nie prowadziły do: 

1) zniszczenia całości lub części budynku,

2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 
żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a 
także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w 
konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:

1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do 
niej niekonstrukcyjnych części budynku,

2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz 
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.
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4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za 
spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania 
i obliczania konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania.

6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie 
określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które 
wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.

7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 
znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 
handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.

§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być 
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, 
wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, 
przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania 
podłoża.

§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być 
poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego 
stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania 
wywołane wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny 
być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z 
uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.  

Współcześnie  trwałość, bezpieczeństwo budynków i budowli stanowi podstawę 
budowania, szczegółowo określone w we wszelkich aktach prawnych związanych z 
budownictwem w tym w art.5 Prawa Budowlanego, a sprowadzają się do odporności 
konstrukcji na oddziaływania zewnętrzne wynikające z charakterystyki mistycznych 
Czterech Żywiołów z ich odpowiednim wykorzystaniem, jako poszczególnych elementów 
budowli, budynku i ich  konstrukcji. Budowle i budynki należy właściwie posadowić, 
skonstruować w taki sposób by ich stateczność była niewzruszalna, odporność na 
oddziaływania ziemi, trzęsienia ziemi, huragany, deszcze, wody, śniegi, mrozy, wiatry, 
powodzie ognia, zabezpieczenia od pożaru, zatem powodować ich niewzruszoność i  
trwałość. Wykorzystanie trwałych materiałów budowlanych pochodzących z samej ziemi 
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skał, glin, tworzenie mieszanin, związków chemicznych,zapraw,betonów,materiałów  
czyli  wykorzystanie ziemi, powietrza, ognia i wody, tak aby zabezpieczyć budowle i 
konstrukcje przed oddziaływaniem właśnie Czterech Żywiołów: Wody, Ziemi, Ognia i 
Powietrza było działaniem na wskroś racjonalnym. Z Matki Ziemi czerpiemy  wszystkie 
dobra dla konstrukcji budowlanych, wykorzystujemy wodę, ogień i powietrze i 
równocześnie  tworzymy dzięki wiedzy z zakresu wielu dyscyplin, sztuce  inżynierskiej  
budowle odporne na te żywioły, niezależnie od ich pochodzenia.

Problem trwałości i niezawodności obiektów, budowli i konstrukcji budowlanych w 
sztuce budowlanej od czasów Witruwiusza w zasadzie potwierdza jego obserwacje, 
bowiem trwałość obiektu budowlanego, konstrukcji budowlanych  zależy, od jakości 
wykonania i sposobu użytkowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju materiału 
i agresywności środowiska. Trwałość to również okres, w którym obiekt zachowuje 
swoje właściwości użytkowe. Określona jest dla normalnych, czyli założonych przy 
projektowaniu, warunków eksploatacji. Trwałość oczekiwana (administracyjna) 
to trwałość oczekiwana przez użytkownika na podstawie rozsądnej oceny; za taką 
trwałość jest on skłonny zapłacić. Trwałość rzeczywista to trwałość ustalona w drodze 
eksploatacji. Trwałość zmęczeniowa: jest to wytrzymałość konstrukcji, urządzenia lub 
innych elementów na zmieniające się w czasie obciążenia najczęściej o charakterze 
zmienno-amplitudowym poniżej odpowiedniej granicy wytrzymałości statycznej. 
Natomiast niezawodność (ang. reliability) to własność obiektu mówiąca o tym, czy 
pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez 
wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników 
wymuszających).Konstrukcje budowlane, murowe, drewniane, stalowe, betonowe i 
żelbetowe użytkowane są w różnych warunkach atmosferycznych a także poddawane 
oddziaływaniu czynników mechanicznych, termicznych czy chemicznych. Konstrukcje 
te, od chwili wykonania stopniowo podlegają procesowi niszczenia przez czynniki 
fizyczne, chemiczne, środowiskowe, techniczne, eksploatacyjne, braku dbałości o stan 
techniczny obiektu.. Trwałość obiektu, elementów budowli przejawia się w wyniku 
relacji materiał i środowisko. Trwałości materiału, wyrobu budowlanego w żadnym 
przypadku nie można rozpatrywać w oderwaniu od warunków, w jakich jest on 
eksploatowany, a wśród innych definicji można ją określić, jako zdolność wyrobu do 
utrzymania wymaganych właściwości użytkowych w czasie, w warunkach możliwych 
do przewidzenia oddziaływań. Trwałość odnosząca się do poszczególnych właściwości 
oznacza: stopień, w jakim wartości danej właściwości są zachowywane w czasie 
użytkowania. Niszczenie, czyli utrata trwałości elementów, materiałów pozostających 
pod różnego typu obciążeniem i narażonych na działanie różnych czynników zachodzi 
stopniowo i przeważnie w sposób zbliżony do ekspotencjalnego, ale zawsze kończy się 
nagłą utratą wytrzymałości, o ile nie nastąpi zmiana warunków użytkowania, czyli 
wzmocnienie, odciążenie, usunięcie czynnika agresywnego, remont elementu lub jego 
wymiana. Trwałość budowli można też określić, jako zdolność do spełniania, przez 
określony czas, wymagań użytkownika, w warunkach oddziaływania określonych 
czynników, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia 
nadmiernych kosztów użytkownika. Dla ustalenia trwałości budowli niezbędna jest 
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znajomość, nie tylko początkowych właściwości użytkowych, lecz również zachowania 
się w czasie poszczególnych części budowli, materiałów lub wyrobów. Trwałość obiektu 
zostanie osiągnięta tylko wtedy, jeżeli wszystkie jego składowe osiągną w przewidzianym 
okresie użytkowania minimalny poziom projektowanej wytrzymałości. Należy stwierdzić, 
że, pojęcie i ocena trwałości betonu w odnosi się do warunków jego pracy, czyli 
zachowania się materiału budowlanego w elemencie konstrukcyjnym pod obciążeniem 
przy równoczesnym niszczącym działaniu czynników fizycznych i chemicznych. 
Rozpatrując trwałość budowli, jako całości posługujemy się zawsze pojęciem okresu 
użytkowania a nie pojęciem długości życia budowli. Spowodowane jest to tym, że 
granicą trwałości obiektu uważamy stan, w jakim budowla lub jej część osiąga stan 
graniczny użytkowania. Trwałość jest funkcją właściwości uży¬tych materiałów, jakości 
projektu i wykonawstwa oraz różnych oddziaływań na budy¬nek, jak również sposobu 
użytkowania i przyjętych poziomów utrzymania. Zgodnie z wymaganiami użytkowo-
technicznymi, przepisami unijnymi, eurokodami oraz przepisami wynikającymi z 
Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny spełniać podstawowe 
wymagania w zakresie nośności i stateczności, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, 
zdrowia i ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem, 
oszczędności energii i izolacyjności termicznej. Przy normalnej konserwacji obiektów 
wymagania te po¬winny być spełnione podczas ekonomicznie uzasadnionego okresu 
użytkowania. Jest to, więc kolejny warunek związany z trwałością. W dokumentach 
interpretacyjnych już wyraźnie mówi się o konieczności spełnienia wymagań w zakresie 
trwałości. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone do obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo Budow¬lane w art. 5.

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe elementy konstrukcyjne, decydujące o 
bez-pieczeństwie obiektu budowlanego, oraz elementy niedostępne, powinny spełniać 
swo¬je funkcje w całym wymaganym okresie użytkowania. Trwałość ich powinna 
odpo¬wiadać trwałości całego budynku. Podobne traktowanie wszystkich elementów 
obiek¬tu mogłoby jednak powodować konieczność stosowania bardzo trwałych wyrobów 
budowlanych, a więc zwiększać nadmiernie koszty realizacji. Z tego powodu zakłada 
się, że niektóre części budynku lub wyroby składowe mogą mieć mniejszą trwałość niż 
cały obiekt i będą wymagały wymiany, naprawy lub konserwacji. Można oczy¬wiście 
dążyć do maksymalnego zwiększania trwałości poszczególnych elementów, ale w taki 
sposób, aby nie powodowało to niepotrzebnego wzrostu kosztów realizacji obiektu.

Niezawodność budynku, budowli, konstrukcji budowlanej czy inżynierskiej (ang. 
reliability) to właściwość obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie, spełnia 
wszystkie powierzone mu funkcje i czynności przez wymagany czas i w określonych 
warunkach eksploatacji w danym zespole czynników wymuszających. Obiekty 
budowlane, budynki, budowle inżynieryjne winny być projektowane w oparciu o 
teorię niezawodności, czyli zapewnienie wszystkim elementom konstrukcji znacznej 
pewności w pracy konstrukcji. Zakres Eurokodów oprócz zaleceń dotyczących 
obliczeń konstrukcyjnych, zawierają bardzo dużo zaleceń z zakresu tak zwanej „sztuki 
inżynierskiej”. Po wielu latach doświadczeń przekonano się, że o bezpieczeństwie 
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konstrukcji budowlanych w równym stopniu decydują obliczenia konstrukcyjne, jak 
i zespół praktycznych doświadczeń zdobytych dotychczas w konkretnej dziedzinie 
konstrukcji budowlanych. 

Bezpieczeństwo, niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów 
budowlanych  jest podstawą projektowania współczesnych budynków. Teoria 
niezawodności podaje konstruktorom podstawowe zasady projektowania budynków z 
ich uwzględnieniem. Proces zużycia fizycznego, materialnego budynku i jego elementów 
składowych jest związany z zachodzącymi w materii budynku procesami, interpretowane, 
jako obniżenie właściwości użytkowych lub wartości poszczególnych jego elementów; 
zużycie techniczne budynku jest funkcją zużycia wszystkich elementów budynku, 
zarówno konstrukcyjnych, wykończeniowych, jak i wyposażenia i instalacji. Trwałość 
budynku lub jego części określana jest, jako zdolność do spełniania przez określony 
czas wymagań użytkownika w warunkach oddziaływania określonych czynników, bez 
istotnego pogorszenia właściwości użytkowych lub nadmiernego wzrostu kosztów 
użytkowania. Związana z tym wartość użytkowa budynku, jako zdolność budynku 
lub jego elementu do zaspokajania potrzeb człowieka jest bezpośrednio związana z 
właściwościami użytkowymi budynku. Zespół cech związanych z potrzebą zapewnienia 
użytkownikowi budynku dogodnego i bezpiecznego środowiska do przebywania 
oraz prowadzenia działalności, do której budynek jest przeznaczony określa się 
właściwościami użytkowymi budynku czy budowli.

Użyteczność związana jest z ergonomią, funkcjonalnością, pożytecznością, praktycznością, 
przydatnością, sensownością, użytkownością, zdatnością, przydatnością, celowością, 
wygoda. Użyteczność to  zdolność dobra do zaspokajania potrzeb. Określa subiektywną 
przyjemność, pożytek lub zadowolenie płynące z konsumowanych (ew. posiadanych) 
dóbr. W szerszym ujęciu jest to satysfakcja i przyjemność wobec korzyści, jaką osiągają 
konsumenci w wyniku użycia (konsumpcji) jakiegoś dobra.

Wartość użyteczności pozwala subiektywnie określić, ile zadowolenia dostarczają 
konsumentowi konsumowane przez niego produkty i usługi. Możliwe jest też istnienie 
użyteczności ujemnej, która informuje, że konsumpcja danego dobra (czy danej ilości 
dobra, czy w dany sposób) sprawia konsumentowi przykrość. Użyteczność (ang. usability) 
– własność produktów decydująca o ich, jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest 
najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych,  jako web 
usability. Technologiczność konstrukcji to  zespół cech konstrukcyjnych określonego 
przedmiotu umożliwiających łatwe wykonanie go w danych warunkach produkcyjnych. 
O technologiczności konstrukcji decydują informacje przekazywane wytwórcy 
przez konstruktora, głównie za pomocą rysunku technicznego. Informacje te dotyczą 
materiałów wyjściowych, ich wymiarów, rodzaju zastosowanych półfabrykatów, 
kształtu i wymiarów gotowych przedmiotów oraz ich dokładności, jakości powierzchni, 
twardości itp. Konstruktor podając te informacje, powinien uwzględnić nie tylko 
wymagania wynikające z zadań, jakie ma spełnić konstruowany przedmiot (np. element 
maszyny, maszyna), ale również wymagania wynikające z warunku technologiczności 
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konstrukcji. Dlatego więc należy przewidzieć optymalny w danym przypadku materiał 
i proces technologiczny, jaki będzie zastosowany przy wytwarzaniu konstruowanego 
przedmiotu. Doskonałość techniczna budowli,jasność konstrukcji, przejrzystość 
rozwiązań, wykorzystanie przestrzeni funkcjonalnych,niezwykła wartość techniczna 
konstrukcyjna  przenosi się wprost na doskonałość estetyczna. 
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14.Podsumowanie.

 W postępowaniach dotyczących oceny wykonania robót budowlanych pod 
względem prawnym i technicznym  przedmiotem  ocen są elementy i aspekty wszelkich  
procesów inwestycyjnych, budowlanych, które  są zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, 
wielopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej  wiedzy  z 
zakresu praw ogólnych, począwszy od zapisów konstytucyjnych ,a skończywszy na 
szczegółowych omówieniach, orzeczeniach i wyrokach sądów najwyższych i instytucji 
państwowych. 

Podstawą oceny tych procesów są zasady wiedzy technicznej i budowlanej naukowej 
teoretycznej, prawnej, technicznej, współczesnej wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej,

Sztuka budowlana co prawda w prawodawstwie nie posiadają prawnie usankcjonowanej 
definicji, jednak jest powszechnie stosowana w postępowaniach prawnych. W 
opracowaniu zostały zebrane wszelkie podstawowe elementy filozoficzne, prawne, 
naukowe i techniczne definicji i w sposób możliwie racjonalny, pełny sformułowane  
definicję sztuki budowlanej do stosowania w praktyce prawnej.

Podane definicje zasad współczesnej wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej 
pozwalają na pełne korzystanie z ich zawartości, właściwego uzasadnienia procesów 
prawnych, technicznych  przy analizie skomplikowanych zagadnień z zakresu 
budownictwa w aspekcie opinii sądowych, możliwości powoływania się w opiniach na 
opracowanie naukowe w tym zakresie,bez skomplikowanych analiz zamieszczanych 
w opiniach.  Proces tworzenia i budowania jest najwyższym prawem, przywilejem 
człowieka, powoduje stały rozwój cywilizacyjny,a związany z nimi procesy inwestycyjne 
w budownictwie  wznoszenia  nowych obiektów budowlanych, modernizacja istniejących, 
od początkowych faz projektowania, aż do całkowitego zakończenia realizacji 
wymaga  wysoce specjalistycznej,rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego, 
wykorzystywanego w działalności biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Poważne  
zmiany w zakresie gospodarki narodowej, budowa wielu obiektów, przyspieszony rozwój 
budownictwa, znaczne nakłady na budownictwo, infrastrukturę techniczną wynikająca 
zarówno z unijnych programów inwestycyjnych jak i z krajowych  programów rozwoju 
regionalnego, wielu inwestycji polskich i zagranicznych, organizacji nowych struktur 
gospodarczych powoduje wzrost wymagań inwestorów w zakresie prowadzenia 
inwestycji budowlanych,a co za tym idzie zwiększenia wymagań we wszelkich sferach 
działalności budowlanej. Oznacza to  ,że wiedza, doświadczenie, umiejętności, brak 
błędów, pomyłek pozwala na wyłonienie w postępowaniach prawnych  z grona 
najlepszych specjalistów, ekspertów z zakresu inwestycji i budownictwa. Ich rola jest 
nie do przecenienia. Korzystanie przez inwestorów z biur doradczych, specjalistów, 
ekspertów i rzeczoznawców  powoduje całkowite,znaczne  wyeliminowanie lub  
ograniczenie błędów na etapie planowania, realizacji i użytkowania  obiektów 
budowlanych. Jednak procesy budowlane nie są prowadzone przez ludzi idealnych, 
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obarczone są naturalnymi błędami,pomyłkami, ignorancją, niewiedzą,oszustwami 
i wieloma niedoskonałościami , co powoduje,że w określonych sytuacjach na etapie 
postępowań przygotowawczych, sądowych konieczne jest wykonywanie przez biegłych 
z zakresu budownictwa opinii sądowych, a przez rzeczoznawców budowlanych opinii 
przed sądowych, czyli korzystanie z specjalistycznej wiedzy ekspertów.

Co prawda można przytoczyć szereg stwierdzeń znamienitych przedstawicieli świata 
nauki i techniki budownictwa  kwestionujących wręcz konieczność wykorzystywania 
definicji sztuki budowlanej, jednak przy aktualnym stanie prawnym,korzystanie z 
niej  jest koniecznością. Na poszczególnych etapach inwestycji oraz podczas sporów 
w zakresie inwestycji budowlanych  konieczne jest wykonywanie przez specjalistów  
ocen,opinii technicznych,ekspertyz budowlanych, orzeczeń i opinii sądowych z zakresu 
budownictwa. Prawo jest nad wyraz skomplikowane i rozproszone,co powoduje w 
praktyce zawodowej konieczność interpretacji  zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej  na podstawie profesjonalnej wiedzy,praktyki zawodowej. Na różnych 
etapach inwestycji konieczne jest powoływanie się  na definicje,omówienia prawne, 
interpretacje . Do takich ocen uprawnieni są  specjaliści z zakresu budownictwa, 
osoby posiadające specjalne uprawnienia  jak rzeczoznawcy budowlani powołani 
przez wojewodów,powołani przez samorządy zawodowe Izby Inżynierów Budownictwa, 
wpisanych na listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, listy rzeczoznawców 
prowadzonych przez samorząd zawodowy, rzeczoznawcy budowlani powołani przez 
Izby Inżynierów, prowadzące listy rzeczoznawców, rzeczoznawcy budowlani  w zakresie 
jakości i usług wpisanych na listę rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej, 
rzeczoznawcy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i innych 
stowarzyszeń branżowych, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich, 
inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budowlanymi w  odpowiednim zakresie i 
odpowiedniej specjalności lub stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i wreszcie  instytucja biegłych  sądowych 
z zakresu budownictwa, powołanych przez Prezesów Sądów Okręgowych,stanowiąca 
tak zwany pomocniczy organ sądowy oraz pozostali  biegli: skarbowi,rzeczoznawcy 
z list ministrów  i inni.  W przypadkach gdy jest to konieczne biegli sądowi,eksperci 
z zakresu budownictwa wykonują stosowne opinie, ekspertyzy, diagnostykę, badania 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami polegających między innymi na umiejętności 
badania i rozwiązywania  zagadnień wymagającego specjalnych wiadomości od prawa 
budowlanego, teorii konstrukcji  po laboratoryjne badania materiałów budowlanych. 
Umiejętność oceny zjawisk w ujęciu prawnym i budowlanym  jest umiejętnością wysoce 
specyficzną,gdyż oprócz wiedzy technicznej wymagana jest najwyższa wiedza z zakresu 
zasad budownictwa i sztuki budowlanej. 

Wiedza,doświadczenie i znajomość podstawowych elementów budynku,  budowli 
elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, technologii robót i organizacji 
procesów budowlanych na każdym etapie ich realizacji umożliwia prawidłowe ocenę 
jakości wykonania robót budowlanych. 
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Sztuka budowlana  ewoluowała z potrzeb i znaczenia. Z czasem, gdy kultura 
ludzka rozwijała się i wiedza była formalizowana przez tradycje i zwyczaje, 
zapisywana,czasem sztuka budowania stała się rzemiosłem. Początkowo metodą 
prób i błędów, później improwizowane lub powtarzano udane próby. Traktaty prawne 
i budowlane są  uniwersalnym dziełem, drogowskazem i źródłem inspiracji dla 
wszystkich współczesnych konstruktorów i inżynierów. Mimo, że współczesne obiekty 
i konstrukcje Bliskiego i Dalekiego Wschodu są niewiarygodnie skomplikowane,, 
niezwykłe w  kształtach,wysokościach, rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach  
zasady trwałości, użyteczności i piękna  są podstawowymi kanonami wiedzy w zakresie 
inżynierii lądowej.  Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów nie można 
było zbudować, jednak wśród nas konstruktorów są Artyści Konstrukcji, którzy potrafią 
takie konstrukcje zaprojektować i wykonać. Po wielu miesiącach obliczeń i poprawek, 
tonach wykorzystanej stali i betonu powstają takie niezwykłe konstrukcje i zachwycają 
niepowtarzalnym kunsztem i sztuką konstruowania. Za ogromnymi rozpiętościami i 
wysokościami kryją się tysiące obliczeń konstruktorów, którzy umożliwiają powstanie 
tak kosmicznych projektów. 

Prawdziwa twórczość inżynierska nie ogranicza się do ciasno zakreślonych ram obliczeń 
statycznych, wybitnie uzdolniona jednostka potrafi, przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów, wznosić budowle przerastające przeciętność. Mimo istnienia wielu metod 
obliczeniowych, programów komputerowych w nowoczesnych obiektach  nadrzędną 
pozostają  konstrukcje budowlane,techniki budowania  oraz to co jest najważniejsze 
Sztuka Budowlana, myśl konstrukcyjna, inzynierska, sztuka budo budowania, zasady 
sztuki budowlanej,myśl konstrukcyjna i inżynierska.

Przez sztukę budowlaną w ogólnym i potocznym pojęciu  należy rozumieć wykonanie 
inwestycji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej 
oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 
budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy.

Nie istnieje ustawowa definicja wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia, ale oczywiste jest, że wykonywanie 
prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną oznacza także, że roboty muszą być 
wykonywane zgodnie z przepisami prawa. Nie istnieje ustawowa definicja wykonania 
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia, 
ale oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną oznacza 
także, że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a więc m.in. w 
ramach pozwolenia na budowę tam, gdzie jest to wymagane. W przeciwnym razie jest 
to samowola budowlana oraz przestępstwo, o którym mowa w art. 90 ustawy - Prawo 
budowlane - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 
363/13).
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Roboty budowlane muszą  zostać prawidłowo ukończone. Po pierwsze zgodnie z umową 
zawartą z inwestorem, a po drugie należy wziąć pod uwagę, kiedy zgodnie z umową, 
sztuką budowlaną (zwyczajem) i przepisami prawa, roboty uważa się za zakończone. 
Takim punktem w czasie jest niewątpliwie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
gdyż do tego momentu kwestia ukończenia – i to prawidłowego – robót pozostaje otwarta.
Nawet odbiór przez samego inwestora może być wątpliwy jako zakończenie robót, 
ponieważ inwestor nie musi posiadać profesjonalnej wiedzy z zakresu budownictwa 
pozwalającej ocenić jakość tego wykonania, a już niewątpliwie jego opinia w tej kwestii 
nie ma tej mocy, co opinia inspektora nadzoru budowlanego. Zatem, co do zasady, 
prawidłowe ukończenie robót można stwierdzić tylko, gdy zostanie wydane pozwolenie 
na użytkowanie obiektu (jeśli takie pozwolenie danego obiektu dotyczy).Zamawiający 
może w warunku określić też inny moment, który uzna za zakończenie prac (np. wydanie 
świadectwa przejęcia przy kontraktach wg FIDIC), lecz powinno to być określone w tym 
warunku.

Określenie „zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami 
technicznymi” pozwala  na właściwa ocenę wszelkich zagadnień z zakresu budownictwa, 
ponieważ wszelkie te elementy prawne, techniczne, normowe,ściśle zdefiniowane 
i określone, znajdują się w  zasadach stanowiących podstawę wszelkich procesów 
inwestycyjnych.  Wiedza, doświadczenie i znajomość wszelkich podstawowych 
elementów budynku,  budowli elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
technologii robót i organizacji procesów budowlanych na każdym etapie ich realizacji 
umożliwia  wykonanie robót budowlanych i ocenę ich jakości. Sztuka budowlana jest 
podstawą  działalności budowlanej, we wszelkich jej aspektach, a elementem sztuki 
budowlanej są zasady wiedzy technicznej i budowlanej.

W opracowaniu  przedstawiono  niezbędną wiedzę uszczegółowiającą  elementy  z zakresu 
„sztuki budowlanej „ i  związanych z nią  praw, technik budownictwa, obszarów,zakresów, 
zasad współczesnej wiedzy jaką powinna dysponować każda osoba związana z  
pracami budowlanymi. Wyjaśniono wszelkie podstawy będące źródłem definicji sztuki 
budowlanej, jako podstawowego kryterium oceny zjawisk w zakresie budownictwa 
w postępowaniach prawnych i ocenie ich zgodności z zasadami wiedzy technicznej i  
sztuki budowlanej. Podana definicja „sztuki budowlane” wyczerpuje wszelkie elementy 
tego pojęcia i może  wraz z uzasadnieniami filozoficznymi, historycznymi, prawnymi, 
technicznymi, omówieniami  w książce „Podstawy budowania. Trwałość,użyteczność 
i piękno konstrukcji budowlanych „ stanowić podstawę do przyjęcia tej definicji w 
podanej formie,  jako wystarczającą do cytowania, posługiwania się w opracowaniach 
prawnych, naukowych, technicznych,opiniach i ekspertyzach sądowych i cywilnych.

Sztuka  budowlana  to zespół czynność w sferze budownictwa, zgodna z naukami prawnymi, 
technicznymi i budowlanymi. Przestrzeganie zasad sztuki budowlanej związane jest 
z osobami fizycznymi  i prawnymi związanymi w jakikolwiek sposób z inwestycjami i 
budownictwem na wszelkich ich etapach. Sztuka  budowlana  oznacza przestrzeganie  
przez osobę pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie lub jakąkolwiek 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



231

osobę wykonująca czynności i prace związane z budownictwem obowiązujących  w 
konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania 
zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci elementów budowlanych, które na gruncie 
prawa stanowią podstawę dla wykonywania  obowiązku ostrożności i staranności 
wykonania. Zatem błąd w sztuce budowlanej  oznacza naruszenie przez jakąkolwiek 
osobę wykonująca czynności i prace związane z budownictwem obowiązujących  tych 
wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec 
dóbr prawnych w postaci elementów budowlanych, które na gruncie prawa stanowią 
podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności i staranności wykonania. 
Błąd w sztuce budowlanej można też zdefiniować  jako czynność lub jej zaniechanie 
w sferze budownictwa, niezgodną z naukami technicznymi i budowlanymi, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej w zakresie dostępnym dla każdej  osoby  wykonującej 
roboty budowlane.

Jako podsumowanie  można podać  treść definicji pojęcia „zasad współczesnej wiedzy 
technicznej i budowlanej” i „ sztuki budowlanej”:

Zasady współczesnej wiedzy technicznej, budowlanej to ogół informacji prawnych, 
teoretycznych i praktycznych  z zakresu inwestycji budowlanych pozwalających na 
prawidłowe wznoszenie budynków, budowli i obiektów  inżynieryjnych.  
Sztuka budowlana  to  wykonanie inwestycji, elementu budowlanego zgodnie z 
zasadami współczesnej, najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej 
i budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o 
zasady etyki zawodowej.
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1994.
[26].Stępień M. „Kodeks Hammurabiego.Przekład z języka akadyjskiego i 
sumeryjskiego” edycja komputerowa : www.zrodla.historyczne.prv.pl
[27].Kazimierz Ajdukiewicz: „Logika pragmatyczna”, PWN, Warszawa 1965
[28].Andrzej Kisielewicz: „Sztuczna inteligencja i logika”, WNT Warszawa 2011
[29].Tadeusz Kotarbiński: „Wykłady z dziejów logiki”, wyd. 2, PWN, Warszawa 1985.
[30].Witold Marciszewski (ed.): „Mała Encyklopedia Logiki”, Ossolineum, Wrocław 
1970.
[31].Witold Marciszewski (ed.): „Logika formalna: Zarys encyklopedyczny z 
zastosowaniem do informatyki i lingwistyki”, PWN, Warszawa 1987.
[32].Alfred Tarski: „Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych” 
„ALEPH”, 1994.
[33].Witold Marciszewski (ed.): „Logika formalna: Zarys encyklopedyczny z 
zastosowaniem do informatyki i lingwistyki”, PWN, Warszawa 1987.
[34].Tadeusz Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii 
nauk, Zakład Narodowy Imnienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa 
– Kraków, 1961;
[35].Tadeusz Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Gebethner i Wolf, Warszawa 1951;
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[36].Tadeusz Kwiatkowski, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2002;
[37].Narcyz Łubnicki, Nauka poprawnego myślenia, PWN, Warszawa, 1963;
[38].Władysław Tatarkiewicz, Sztuka: dzieje pojęcia [w] Tatarkiewicz, Dzieje sześciu 
pojęć, PWN, Warszawa 1975;
[39].Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 2004.
[40].Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, 
Warszawa 2004
[41].Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa 
2002
[42].Rogala P., Brzozowski T., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003
[43].Sikora T., Zarządzania jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
[44].Tochman R., Integracja systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania 
środowiskiem ISO 14001 na przykładzie wybranej procedury, Politechnika Poznańska, 
Poznań 2005

Od wydawnictwa.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w zakresie 
budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania opracowań 
projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów budynków. 
Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów budownictwa, 
rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu budownictwa, zarządców nieruchomości 
i realizatorów inwestycji. 

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspektach prawnych 
w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur administracyjnych, aspektach 
opinii sądowych i pracy biegłych sądowych z zakresu budownictwa, metodologii opinii 
sądowych, odpowiedzialności prawnej w budownictwie.

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia”  to opracowania z zakresu konstrukcji 
budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa miejskiego, technologii 
robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych technologii 
w budownictwie, technologie bez wykopowe.
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Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo  dotyczące 
utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych, budowlanych,oceny 
stanu technicznego,diagnostyki budynków, uszkodzeń, awarii.

Seria  czarna „Budynki na terenach górniczych”  dotyczy  zagadnień projektowania, 
realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji budynków, zabezpieczeń 
na terenach górniczych jak również problemów uszkodzeń, odszkodowań, oddziaływań 
na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.

Seria „Nauka i praktyka” to wydawnictwo  dotyczące ogólnej problematyki budownictwa, 
podstaw teoretycznych, praktycznych elementów konstruowania obiektów budowlanych, 
kosztorysowania, wycen inwestycji, ekonomiki, organizacji procesów budowlanych.
  
Wydawnictwa te są efektem  doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa Michalika 
i innych autorów, pracy naukowej,książek,skryptów, referatów, wykładów, konferencji 
naukowych, badań naukowych, zaproszonych pracowników naukowych, teoretyków 
i praktyków w zakresie budownictwa, współpracowników i wykładów na kierunku 
Budownictwo na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowicach Katedra Technologii Budownictwa, wykładów 
monograficznych na innych uczelniach, opracowane również jako skrypty, podręczniki 
akademickie, prezentacje multimedialne dla przedmiotów Budownictwo Miejskie, 
Technologia Robót Budowlanych, Elementy Prawa Budowlanego, Diagnostyka 
Budynków i Projektowanie Budynków na Terenach Górniczych. 

 Bliższe informacje na stronach internetowych:
 

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl

WYDAWNICTWO  PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE  NASTĘPUJĄCE 
KSIĄŻKI Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:

1.Michalik  K., ”Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.” Wydawnictwo 
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-6-5.
2.Michalik  K., ”Roboty ziemne w budownictwie. ”Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, 
Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-7-2.
3.Michalik K., ”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie.” 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-0-3.
4.Michalik K., ”Ekspertyzy techniczne w budownictwie.”-Wydawnictwo Prawo i 
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-4-1.
5.Michalik K., ”Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postepowaniu procesowym” 
-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
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6.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Odpowiedzialność prawna w budownictwie.” 
-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-5-8
7.Michalik K., ”Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie.”-
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-3-4.
8.Michalik K., ”Zużycie techniczne budynków i budowli.”-Wydawnictwo Prawo i 
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-9-6.
9.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Projektowanie budynków sztywnych na terenach 
górniczych.”
-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-2-7.
10.Michalik K.-„Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji 
budowlanych” Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.ISBN 978-83-
937513-1-0.
11.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Projektowanie budynków  na terenach górniczych 
według Eurokodów i wytycznych krajowych.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, 
Chrzanów 2015.
12.Michalik K.- ”Opinie i ekspertyzy sądowe w zakresie budownictwa. Podstawy, 
metodologia, praktyka”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

W przygotowaniu:

Michalik K.-Ignorancja w budownictwie”
Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Wzmacnienie budynków na terenach górniczych według 
Eurokodów i wytycznych krajowych.”
Michalik K.-„Kosztorysowanie w budownictwie”.
Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie. Konstrukcje szkieletowe”.
Michalik K.-„Technologia robót budowlanych - roboty montażowe i rozbiórkowe”.

Wszelkie uwagi dotyczące wydawnictw, informacje oraz zamówienia prosimy przesyłać 
na internetowy adres  e-mail: 

wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl
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