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RyneK budowlany
1	 Od	Przewodniczącego	PZITB	Wiktora	Piwkowskiego
wydaRzenIa
3	 VI	Krajowy	Zjazd	Młodej	Kadry	PZITB	na	Górnym	Śląsku	–	Radosław	Jasiński,	

Hanna	Stawik
6	 Dzień	Budowlanych	w	Płocku
7	 XII	Konferencja	Palisander	–	Białowieża	2011
8	 Wielka	Gala	„Polska	Przedsiębiorczość	2011”
10	 	Standardy	i	wzorce	dokumentacji	kosztowych	w	procesie	inwestycyjnym	 

–	relacja	z	konferencji	w	Częstochowie
naSze SPRawy
11	 Czy	młodych	inżynierów	czeka	bezrobocie?	–	Magdalena	Krakowczyk
12	 	Nowy	zawód:	specjalista	od	„zielonych	budynków”	–	Magdalena	Krakowczyk
KonFeRenCJe
14	 	XXVII	Warsztat	Pracy	Projektanta	Konstrukcji	2012	–	Szczyrk
15	 	XIV	Konferencja	Zbiorniki	na	materiały	sypkie	i	ciecze,	kominy	przemysłowe	oraz	

obiekty	hydrotechniczne	–	Karpacz
16	 	XII	Konferencja	Naukowa	Doktorantów	Wydziałów	Budownictwa	–	Gliwice-Szczyrk
aKTualnoŚCI
17	 	Freski	u	Cystersów	•	Cztery	kondygnacje	biurowca	Senator	gotowe	•	Nowa	galeria	

handlowa	na	Białołęce	•	Biurowiec	Canal+	sprzedany	•	Nagroda	CEMEX	Building	
Award	–	przyznana	•	Nowy	dział	w	firmie	Rockwool	–	Energy	Design	Center

aRTyKuŁy SPonSoRowane
19	 	CEMEX:	Najważniejszy	cel	–	zero	wypadków,	czyli	jak	zapewnić	pracownikowi	 

bezpieczeństwo	w	miejscu	pracy
20	 Nowa	dachówka	marki	Koramic	–	Alegra	12;	Chemia	budowlana	marki	ROTBERG
21	 	Pierwszy	Raport	Zrównoważonego	Rozwoju	w	branży	cementowej	–	Cemex;	

Certyfikat	EMAS	dla	Cemex	Polska

KRzyŻÓwKa ŚwIĄTeCzna
22	 Krzyżówka	świąteczna

aRTyKuŁy PRobleMowe
eneRgeTyCzny audyT MIeJSKI
23	 	Energooszczędne	budownictwo	to	wymóg	czasu	–	Janina	Kopietz-Unger
26	 	Analiza	możliwych	działań	naprawczych	na	przykładzie	wysokiego	budynku	punkto-

wego	–	Anna	Ostańska,	Katarzyna	Taracha
32	 	Energetyczny	Audyt	Miejski	–	potrzeby,	założenia	i	schemat	–	Janina	Kopietz-Unger
38	 	Energetyczny	audyt	miejski	dla	Lublina	–	Anna	Ostańska,	Katarzyna	Taracha
45	 	Energetyczny	audyt	miejski	–	działania	proceduralne	wykorzystania	wskaźników	

efektywności	energetycznej	–	Piotr	Sobierajewicz
52	 	Dokumenty	planistyczne	gospodarki	energetycznej	w	gminie	–	Marta	Skiba
54	 	Problemy	polityki	przestrzennej	gminy,	w	tym	ochrona	krajobrazu,	w	aspekcie	roz-

woju	źródeł	energii	odnawialnej	–	przypadek	gminy	Krotoszyce,	województwo	dolno-
śląskie	–	Anna	Bazan-Krzywoszańska

59	 	Wskaźniki	urbanistyczne	a	oszczędność	energetyczna	 
–	Anna	Bazan-Krzywoszańska,	Marta	Skiba

65	 	Możliwość	wdrożenia	instrumentami	polityki	miejskiej	celu	krajowego	efektywności	
energetycznej	–	Marta	Skiba

69	 	Potrzeba	i	możliwości	energetycznej	rewitalizacji	dzielnicy	Lublina	Wieniawa	 
–	Katarzyna	Taracha

75	 	Wykorzystanie	odnawialnych	źródeł	energii	w	budownictwie	socjalnym	a	zjawisko	
ubóstwa	energetycznego	–	Wielka	Brytania,	Włochy,	Holandia	–	Justyna	Juchimiuk

83	 	Ocena	kosztów	poprawy	energetycznej	w	budynkach	termomodernizowanych	 
–	Piotr	Sobierajewicz

88	 	Materiały	budowlane	jako	masa	termiczna	w	budynkach	–	Michał	Golański
93	 	Zrównoważone	zarządzanie	energią	w	gospodarce	komunalnej	Niemiec	 

–	Janina	Kopietz-Unger
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Ogłoszenia	krajowe	i zagraniczne	–	zamówienia	i przesyłki	
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Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks:	(22)	826–67–00,	tel.:	(22)	828–27–20
Nakład	do 11	000	egz.

Produkcja:	Fabryka	Promocji	www.fabryka-promocji.pl

Materiałów	niezamówionych	redakcja	nie	zwraca	i zachowuje	
sobie	prawo	do skrótów,	zmian	tytułów	i wprowadzania	
śródtytułów.	Nie	ponosi	też	odpowiedzialności	za treść
reklam	zamieszczonych	na łamach	czaso	pisma.

Tematyka czasopisma:
„Przegląd	 Budowlany”	 jest	 miesięcznikiem	 naukowo-tech-
nicznym	 o ponad	 80-letniej	 historii.	 Zawiera	 opracowania 
i przeglądy	 nowych	 technologii,	 specjalisty	czne	 artykuły 
z zakresu	 najnowszych	 rozwiązań	 i badań	 w budownic-
twie	 ogólnym,	 informacje	 o nowych	 produktach,	materiałach	
budowlanych	i nowoczesnych	technologiach.

“Przegląd	 Budowlany”	 is	 a scientific	 and	 technical	 magazine	
with	over	80	years	of	tradition,	addressed	to engineers	active	in	
the	construction	 field.	“Przegląd	Budowlany”	 (Builders	 review)	
presents	 elaborates	 and	 reviews	 related	 to new	 technologies,	
specialist	 articles	 devoted	 to the	 most	 recent	 solutions	 and	
research	 results	 from	 the	 general	 construction	 field,	 as	 well	
as	 information	 on	 new	 products,	 construction	 materials	 and	
technologies.	The	magazine	is	published	by Polish	Association	
of	Engineers	and	Construction	Technologists.

Artykuły problemowe są recenzowane.

„Przegląd Budowlany” jest rejestrowany w bazie danych o za- 
wartości polskich czasopism technicznych BazTech, dostęp-
nej bezpłatnie w Internecie pod adresem
http://baztech.icm.edu.pl
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