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Sukces poradnika: 
Prawo budowlane 2020 
– Uczmy się wspólnie
Oddział Warszawski PZITB podjął kilka miesię-
cy temu, w mediach społecznościowych, ak-
cję informacyjną związaną z tzw. dużą nowe-
lizacją ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020, 
poz. 471 z dnia 18 lutego 2020 r). Od lutego, 
na grupie Facebooka: Prawo budowlane 2020 
– Uczymy się wspólnie, publikujemy informa-
cję o planowanych zmianach. Efektem tych 
publikacji – w odpowiedzi na oczekiwanie 
środowiska – było wydanie poradnika.
Przyjęta forma poradnika, układ redakcyjny 
oraz sposób prezentacji treści merytorycznej 
sprawiają, że informacje podane w nim zapre-
zentowane są w sposób przystępny i przejrzy-
sty, a tym samym stanowią użyteczne i pomocne narzędzie 
w trudnym okresie początków wprowadzania zmian, które za-
częły obowiązywać od 19 września br. Co warte podkreślenia 

Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową w Poznaniu
W październiku br. Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz 
koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym wraz z Pol-
skim Związkiem Producentów i Przetwórców Izolacji Poli-
uretanowych PUR i PIR „SIPUR” zorganizowali dla studen-
tów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

już 9 raz konkurs na najlepszą pracę dyplomową z wyko-
rzystaniem poliuretanów. W wyniku postępowania konkur-
sowego Komisja w składzie: dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut 
– dyrektor Instytutu Budownictwa, dr inż. Barbara Ksit – za-
stępca przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB, 
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – prodziekan Wydziału Inży-
nierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej nagrodziła pra-
ce dyplomowe:

Inżynierską Pracę Dyplomową: „Analiza modernizacji bu-• 
dynku w konstrukcji muru pruskiego” – autorzy: M. Jezio-
rańska, G. Brylewski;

Magisterską Pracę Dyplomową: „Wielowariantowa ana-• 
liza trwałości membran wykonanych na wielkogabaryto-
wych dachach” – autor: A. Żylińska;

Inżynierską Pracę Dyplomową: „Projekt modernizacji • 
więźby dachowej budynku 100-letniego z elementami BIM” 
– autor: P. Klarzyński
oraz wyróżniła

Magisterską Pracę Dyplomową: „Optymalizacja stalowej • 
konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej 
hali magazynowej” – autor: B. Gralewski.
Rozdanie nagród i ogłoszenie wyników odbyło się na plat-
formie medialnej w sposób online, jedyny możliwy w dzi-
siejszym czasie. Wszystkim laureatom oraz promotorom 
gratulujemy.

Dr inż. Barbara Ksit

– poradnik zawiera również bieżące nowelizacje wynikające 
z delegacji innych ustaw (planowanych jest pięć noweliza-
cji od lutego 2020 r., w tym trzy są już wprowadzone) oraz 
zawiera odwołania (poprzez kody QR) do uaktualnianych 
na bieżąco przepisów prawa budowlanego.
Partnerem głównym jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inży-

nierów Budownictwa, a partnerem wy-
dawniczym został „Przegląd Budowlany”. 
Pierwotny nakład okazał się niewystar-
czający, zapotrzebowanie przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania i z nieukrywaną 
satysfakcją zleciliśmy dodruk publikacji, 
co w konsekwencji dało wynik na poziomie 
40 tys. egzemplarzy.
Najlepszą reklamą są recenzje samych 
czytelników: „to kompendium wiedzy 
z zakresu zmiany ustawy Prawo budow-
lane, przystępnie napisany z supersza-
tą graficzną, niezbędny w praktyce in-
żynierskiej.”
Poradnik pisany jest przez inżynierów. 
Praktyczny niezbędnik branżowy jest 

jeszcze w ciągłej sprzedaży. Już planujemy kolejne inicja-
tywy, nie tylko wydawnicze.

Mgr inż. Mariusz Okuń
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