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Loża ekspertów

Realizacja pierwszego etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie zwróciła uwagę opinii publicznej na prace fundamentowe. Te-
matyce tej poświęcono m.in. specjalistyczne seminarium Fundamenty palowe 2009, zorganizowane w Warszawie przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów i Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych (22 kwietnia 2009).
Ta wymagająca wysokospecjalistycznej wiedzy i nowoczesnego sprzętu dziedzina budownictwa rozwija się w Polsce szybko, choć jak całe 
budownictwo przeżywa teraz okres trudności. O aktualną kondycję branży zapytaliśmy przedstawicieli kilku czołowych fi rm, zadając dwa 
pytania: w jakim stopniu branża fundamentów specjalnych odczuwa skutki światowego kryzysu gospodarczego oraz jaki jest stan krajowe-
go wykonawstwa fundamentów specjalnych. Jak się okazuje, eksperci różnią się w ocenie wpływu kryzysu na rynek wykonawczy.

Na pytanie o wp yw kryzy-

su na bran  fundamentów 

specjalnych najlepiej odpo-

wiedz  wykonawcy tych prac. 

Skutki kryzysu na pewno s  

widoczne, lecz nie s  one tak 

dramatyczne, jak w innych 

krajach. Przyczynia si  do 

tego budowa dróg, mostów 

i innych obiektów infrastruk-

tury, wspó  nansowanych ze 

rodków unijnych, których 

zakres wcale ostatnio nie 

zmala .

Stan wykonawstwa fun-

damentów specjalnych jest 

w Polsce zró nicowany. S  

blaski i cienie. Przoduj ce 

 rmy, du e i ma e, wprowadzaj  nowe technologie, korzystaj c m.in. 

z funduszy rozwojowych wspomagaj cych wdra anie post pu tech-

nicznego, np. Innowacyjna gospodarka.

Wymienianie najcz ciej stosowanych technik fundamentowych za-

j oby tu zbyt du o miejsca. Z rozwijanych metod mo na wymieni  

rozpowszechnienie i doskonalenie techniki prefabrykowanych pali wbi-

janych, nowoczesne rodzaje pali wierconych (z iniekcyjnie napr anymi 

podstawami, wiercone przemieszczeniowe – bezurobkowe), rozmaite 

technologie wzmacniania pod o a i wykorzystania materia ów miejscowych. 

Zainteresowanie nowymi technologiami jest widoczne – wiadczy  o tym 

tak du y nap yw zg osze  na kwietniowe seminarium IBDiM i PZWFS 

Fundamenty palowe 2009, e trzeba je powtórzy  w pa dzierniku br.

Jako  robót te  bywa ró na. Na ogó  znajomo  techniki fundamen-

towej nie jest najmocniejsz  stron  projektantów i in ynierów nadzoru, 

a wykonawcy s  dobrzy i... najta si. Wady tkwi  m.in. w procesie inwe-

stycyjnym i obowi zuj cym systemie przetargów. Fatalny jest wybór 

projektanta na podstawie jedynego kryterium najni szej ceny projektu, 

jakby warto ci intelektualne mo na mierzy  w z otówkach! Wygrywaj  

wi c najta si, co skutkuje cz sto nieracjonalnymi, przewymiarowanymi 

rozwi zaniami, bo na my lenie i subtelne analizy szkoda czasu i brak 

pieni dzy.

System zamówie  publicznych w praktyce niemal wyklucza mo liwo  

ulepszenia projektu przez specjalistycznego wykonawc , nie pozwalaj c 

zg asza  rozwi za  zamiennych, a w praktyce wykluczaj  metod  ob-

serwacyjn  realizacji. W efekcie solidni wykonawcy musz  konkurowa  

z byle jakimi, co nie jest atwe i odbywa si  kosztem jako ci.

Wyzwaniem jest czekaj ce nas w 2010 r. wprowadzenie Eurokodów. 

Wdro enie norm wymaga ich przet umaczenia (to ju  w wi kszo ci 

wykonano) oraz wydanie dokumentów aplikacyjnych (zw aszcza tzw. 

za czników krajowych) i dostosowanie obecnych norm krajowych. 

W dziedzinie geotechniki jest du e opó nienie – brakuje niezb dnych 

za czników krajowych okre laj cych m.in. wspó czynniki bezpiecze -

stwa i wybór metod oblicze . Nie rozpocz to nowelizacji norm, do-

stosowuj cych je do Eurokodu-7. Eurokod jest dokumentem ogólnym 

i niewystarczaj cym do projektowania geotechnicznego. Nie mo na 

teraz na powa nie prowadzi  szkole  dotycz cych Eurokodu. A Mini-

sterstwo Infrastruktury nie wykazuje tym problemem zainteresowania. 

Za par  miesi cy czeka nas wielki problem!

?
Jaki jest stan 
krajowego 
wykonawstwa 
fundamentów 
specjalnych?

?
W jakim stopniu 
bran a 
fundamentów 
specjalnych 
odczuwa skutki 
wiatowego kryzysu 

gospodarczego

Opinie Postaw na solidny fundament

dr inż. Bolesław Kłosiński , Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Zakład 

Geotechniki i Fundamentowania



Lipiec – Sierpień 2009    Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 71

Kryzys, który aktualnie 
prze ywamy, dotkn  nie-
stety bardzo bole nie tak e 
przedsi biorstwa dzia aj ce 
w bran y specjalistycznych 
robót fundamentowych. 
Zdecydowana wi kszo  in-
westycji planowanych przez 
prywatnych inwestorów 
zosta a zawieszona lub po 
prostu zrezygnowano z ich 
realizacji. Na domiar z ego 
wiele rozpocz tych budów 
straci o ród a  nansowania, 
co natychmiast doprowadzi o 
do k opotów z regulowaniem 
p atno ci za wykonane ju  
prace. W efekcie  rmy reali-

zuj ce du  cz  swojej sprzeda y z wykonywania robót fundamento-
wych dla inwestorów prywatnych znalaz y si  w bardzo z ej sytuacji.

rodowisko przedsi biorstw dzia aj cych w bran y fundamentów 
specjalnych wi e najwi ksze nadzieje na przerwanie aktualnego 
impasu ze zwi kszeniem skali inwestycji w infrastruktur  transportow  
i ochrony rodowiska. Niestety, równie  w tym sektorze rynku wielko  

prowadzonych aktualnie inwestycji nie jest w stanie zapewni  wyko-
rzystania potencja u dzia aj cych w Polsce przedsi biorstw bran y 
fundamentowej. Pozytywne sygna y p yn  jednak z przygotowuj cych 
inwestycje infrastrukturalne pracowni projektowych. Bardzo du a liczba 
opracowywanych aktualnie projektów powinna w najbli szej przysz o-
ci zaowocowa  znacz cym wzrostem zapotrzebowania na realizacj  

robót fundamentowych.
Polsk  charakteryzuje bardzo du a ró norodno  dost pnych technik 

fundamentowania. Po otwarciu rynku na pocz tku lat 90., stali my si  
obiektem zainteresowania europejskich  rm dzia aj cych w tej bran y. 
Istniej ce wówczas w Polsce  rmy dynamicznie si  rozwija y, a koncer-
ny mi dzynarodowe organizowa y swoje przedstawicielstwa. W wielu 
regionach Europy mo na zauwa y  dominacj  lokalnie akceptowanych 
i rozpowszechnionych technologii. Ka dy z dzia aj cych w Polsce mi -
dzynarodowych koncernów popularyzuje te technologie, które najlepiej 
zna z w asnego podwórka. W efekcie nasi projektanci maj  dost p do 
bardzo ró norodnej oferty technologii robót fundamentowych.

Wiedza fachowa zarówno w ród wykonawców, jak i nadzoru wci  
ro nie. Przyczyniaj  si  do tego m.in. kursy i seminaria organizowa-
ne regularnie przez Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów 
Specjalnych, które jest organizacj  grupuj c  kilkunastu wiod cych 
wykonawców robót fundamentowych. Dzi ki powo aniu do ycia wspól-
nej organizacji  rmy maj  realny wp yw na jako  proponowanych 
rozwi za  projektowych oraz ich realizacj .

Dziedzina fundamentów g -

bokich nie jest osobn  wysp  

i tak e do wiadcza skutków 

wiatowego kryzysu gospo-

darczego. W dzia alno ci Sole-

tanche Polska odczuwalne s  

co najmniej dwa zjawiska. Po 

pierwsze, zmiana pro  lu port-

fela zamówie . Obecnie zle-

cenia prywatne s  rzadko ci . 

Wi kszo  rozpoczynanych 

przez nas ostatnio budów to 

roboty dla klienta publicznego. 

Po drugie, wzrost konkuren-

cyjno ci, spowodowany poja-

wieniem si  na rynku nowych 

podmiotów, skutkuj cy spadkiem cen. W rezultacie nale y si  spodziewa  

spadku obrotów i spadku rentowno ci w porównaniu do roku 2008.

Od 12 lat Soletanche Polska konsekwentnie i z powodzeniem wdra a 

i upowszechnia w Polsce nowoczesne techniki fundamentowania g bo-

kiego: ciany szczelinowe w technologii CWS, pale przemieszczeniowe 

Screwsol, wg bne mieszanie gruntu w technologii CSM/Geomix. Inni 

wykonawcy pod aj  tym ladem, wprowadzaj c podobne i konkurencyjne 

technologie. Polski rynek jest otwarty na innowacje. Postulatem rodowiska, 

artyku owanym m.in. przez Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów 

Specjalnych, jest wprowadzenie jednorodnych kryteriów oceny i odbioru 

robot fundamentowania g bokiego. Tylko maj c naprzeciw siebie wykwa-

li  kowanego i dobrze przygotowanego przedstawiciela zamawiaj cego, 

mo na osi gn  cel, jakim jest terminowa i dobra jako ciowo realizacja 

robót geotechnicznych oraz przeprowadzenie ewentualnych niezb dnych 

mody  kacji w tak niejednorodnym i niekiedy zaskakuj cym otoczeniu, 

jakie stanowi grunt.

Pi tno wiatowego kryzy-
su gospodarczego najsilniej 
odczuwalne jest przez  rmy 
budowlane, w tym równie  
te z bran y fundamentów 
specjalnych w sektorze bu-
downictwa mieszkaniowego. 
Wiele inwestycji mieszka-
niowych zosta o w ostatnim 
czasie wstrzymane przez 
deweloperów – na ten w a-
nie rynek najwi kszy wp yw 

wywiera kryzys  nansowy 
i zaostrzona polityka kredy-
towa banków. Sytuacj  ratuj  
inwestycje drogowe oraz te 
zwi zane z przygotowaniem 
Polski do pi karskich mi-
strzostw Europy. Inwestycje 

te s   nansowane z bud etu centralnego, ze rodków samorz dowych 
oraz z dotacji unijnych, wi c kryzys  nansowy do tego sektora jeszcze 
nie zajrza .

Rynek robót fundamentalnych w Polsce jest w miar  na bie co 
z nowymi technologiami. Wi kszo   rm bran owych nale y obecnie 
do mi dzynarodowych koncernów, st d wykorzystuj  one nowocze-
sne technologie, stosowane na ca ym wiecie przez zagranicznych 
partnerów.

Roboty fundamentowe wykonywane w Polsce s  najwy szej jako ci, 
co wynika z wielu czynników. Najwa niejsze to te, i   rmy dzia aj ce 
w bran y zatrudniaj  wybitnych fachowców, maj  cz sto w asne biura 
projektowe, wspó pracuj  z uczelniami technicznymi oraz wykorzystuj  
materia y wysokiej jako ci.

Ze wzgl du na skal  najcz stszymi technologiami robót fundamen-
towych stosowanymi w Polsce s  odpowiednio: wszelkie technologie 
s u ce wzmocnieniu gruntu, techniki zabezpieczenia g bokich wy-
kopów, fundamenty palowe, zabezpieczenia skarp, zboczy i osuwisk, 
wzmocnienia fundamentów, iniekcje, a tak e rozwi zania pod funda-
menty specjalnego przeznaczenia.
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