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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

RyneK budowlany
wydaRzenIa
2  XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa,  

Gliwice – Szczyrk, 9–10 maja 2013 r. – Joanna Bzówka
RaPoRT
4 Czy pozwolenie na budowę przestanie obowiązywać? – Aleksandra Gilewska

RyneK budowlany
aKTualnoŚCI
6  Rusza budowa największego biurowca we Wrocławiu • Kto dokończy budowę 

autostrady A4? • Modernizacja torowiska w Bytomiu
budownICTwo eneRgooSzCzędne
7  Pierwsze okno z kosmiczną technologią; Szkło SunGuard® – LEEDer w budow-

nictwie zrównoważonym; Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji?

aRTyKuły SPonSoRowane
9  Jak skutecznie chronić swoje przedsiębiorstwo przed upadłością?  

– Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy
10 PERI – innowacyjna technika, kompleksowe rozwiązania i orientacja na potrzeby klienta

aRTyKuły PRoblemowe
85 laT PIeRwSzego PolSKIego PRawa budowlanego
14  Od organizatorów Konferencji – Andrzej B. Nowakowski, Dariusz Gawin
15  Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Diagnoza stanu 

i kierunki zmian – Zygmunt Niewiadomski
18  Związki prawa z techniką i sztuką budowlaną (na tle polskiego prawa budowlane-

go i zabudowania osiedli z 1928 roku) – Andrzej Bratkowski
23  Wolność budowlana i zasada zabudowy planowej – Marek Szewczyk
28  Pierwsze polskie prawo budowlane a prawo współczesne – Andrzej B. Nowakowski
31  Problematyka legalności i nielegalności w polskim prawie budowlanym – Joanna Smarż
41  Konsekwencje nowelizacji prawa zamówień publicznych dla procesów inwesty-

cyjno-budowlanych – Andrzej Borowicz
46  O historii relacji przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm – Witold Ciołek
50  O trudnej, ciągle niedokończonej ewolucji pewnego artykułu Prawa budowlanego 

– Jerzy Dylewski
57  Uprawnienia budowlane – przedwczoraj i dziś – Andrzej B. Nowakowski
60  Propozycja nowego systemu przepisów techniczno-budowlanych w Polsce – 

Barbara Rymsza, Janusz Rymsza
64  Działalność inwestycyjna na obszarach zdegradowanych przyrodniczo i technicz-

nie – zarys – Ryszard Trykosko
70  Świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług transgranicznych przez 

inżynierów budownictwa, będących obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej – Joanna Derlich-Mielczarek

82  Problematyka realizacji inwestycji budowlanych w świetle wybranych zapisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Wojciech Korbel
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KonFeRenCJe
86  XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia 

a Budownictwo” – Bielsko-Biała
87  I Konferencja Techniczno-Budowlana „TECH-BUD 2013” Problematyka projektowa-

nia i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowo-
czesnej techniki w budownictwie, normy europejskie – teoria a praktyka – Kraków

88  59. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz 
Komitetu Nauki PZITB – Lublin – Krynica

FoRum
89  IX Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Częstochowie  

– Magdalena Szyda, Marlena Jasak, Michał Starzyk
wSPomnIenIa
91 Mgr inż. Andrzej Orczykowski (1933–2013)
92 Mgr inż. Wiesław Mazur (1930–2013)
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