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Szanowni Państwo!
Obecnie,wokresiespowolnieniawzrostugospodarczego,
któregonastępstwemjestdrastycznyspadeknowych
inwestycjikomercyjnych,nasilasięzjawiskonieuczciwej
konkurencji w budownictwie.Polegaononarozstrzyganiu
przetargównarobotybudowlane,tylkonapodstawiekryterium
najniższejceny,bardzoczęstonapoziomiedumpingowym,
„rażąco niskiej” wstosunkudoprzedmiotuzamówienia.
Uczestnicydebatyopraktycestosowaniaustawy
„Prawo Zamówień Publicznych” poprzezpublikacjęjej
przebiegunałamachobecnegowydaniaczasopisma,
zwracająuwagęinwestorombranżowymisamorządom
terytorialnymnalicznezagrożeniajakiestanowitapraktyka
dlaodpowiedzialnejiprawidłowejrealizacjiinwestycji.
Kluczowejednakznaczeniedladalszejkondycji
przedsiębiorstwbudowlanychbędziemiałotworzenie
warunkówdlakreowanianowychinwestycjiiremontów
nazasadachpartnerstwapubliczno-prywatnego,
oraznapodstawieustawyokoncesjachnaroboty
budowlanelubusługi,atakżewoparciuonowerozwiązania
finansowewobszarzetermomodernizacji.Temubędzie
poświęcone„ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,
Nieruchomości”,organizowane
wdniach23-24październikawUstroniuŚląskim.
WprogramietejKonferencjibardzoważnymblokiem
tematycznymbędzie„System kształcenia kadr
dla budownictwa na poziomie średnim i wyższym”,
któregoustaleniakońcowemajądoprowadzićdouruchomienia
„Śląskiego Programu Edukacji Budowlanej”.
Głównąintencjątegoprogramujestudziałpracodawców
worganizowaniupraktykdlauczniów,przeszkoleń
dlanauczycieli,doposażeniapracowniiwarsztatówszkolnych.
Alternatywądlatejinicjatywybędziepowszechnenarzekanie
nabrakfachowcówwbudownictwieifatalnystanszkolnictwa
zawodowego.

Tadeusz Wnuk

Prezydent
ŚląskiejIzbyBudownictwa
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O bezpieczeństwie
energetycznym
Polski
Rozmowa z wicepremierem, ministrem gospodarki
Waldemarem Pawlakiem
– Aby obniżyć koszty energii elektrycznej
i ciepła nie wystarczy oszczędzanie w gospodarstwach domowych. Czy jest szansa, by te
opłaty były niższe?
– Żeby odbiorcy indywidualni mogli płacić
mniejza energię,w pierwszejkolejnościmusimy
zmniejszyć jej zużycie w kraju. Wprawdzie
w ostatnich 10latachenergochłonnośćnaszejgospodarkispadłao 30proc.na jednostkęPKB,ale
jest wciąż jeszcze zbyt wysoka w porównaniu
do średniejeuropejskiej.
DlategoteżkwestiaefektywnościjestdlaMinisterstwaGospodarkipriorytetowa.W przygotowanymprzeznasprojekcierządowegodokumentu„PolitykaenergetycznaPolskido 2030roku”
przewidujemywzrostinwestycjiw nowoczesne,
a zarazemenergooszczędnetechnologiei produktyorazwzrostinnowacyjnościnaszejgospodarki.Liczę,żestopnioweobniżaniekosztówzużywanejenergiielektryczneji ciepłana każdympoziomie będzie korzystne również dla gospodarstwdomowych.
– Polska do 2020 roku ma osiągnąć poziom 15 proc. produkcji energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych. Jakich inwestycji będzie
to wymagało? Które źródła energii odnawialnych okażą się najkorzystniejsze dla poszczególnych części kraju, a zwłaszcza dla Śląska (elektrownie wodne i wiatrowe, baterie solarne, spalanie biomasy, biogazownie). Jaką
rolę mogą tu odegrać nowe elektrownie wiatrowe na Bałtyku i podmorska sieć linii przesyłowych? Jakie trzeba podjąć działania, by
osoby prywatne chciały inwestować w źródła
odnawialne?
–Rozpoczęliśmywłaśniepracenad dokumentemKrajowyplandziałańw zakresieenergiize
źródełodnawialnych.Pokażeonw jakisposób
do 2020 r. osiągniemy 15 proc. udział OZE
w energiifinalnej,z podziałemna energięelektryczną,ciepłoi chłódorazścieżkędochodzenia
do poziomu 10proc.produkcjibiopaliw.
Jednymz priorytetówbędziezrównoważone
wykorzystywanie obszarów rolniczych na cele
OZEtak,abyniedoprowadzićdo konkurencjipomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.
Znajdą się także zagadnienia ochrony lasów
przed ichnadmiernymeksploatowaniem.
W polskichwarunkachw perspektywie 2020r.
i kolejnychlatachjednymz najważniejszychźródełenergiiodnawialnejbędziebiomasa.Program
InnowacyjnaEnergetyka–RolnictwoEnergetycznezakłada,żedo 2020r.w każdejpolskiejgmi-

niepowstanieśredniojednabiogazownia,wykorzystującabiomasępochodzeniarolniczego.
KolejnymrodzajemOZEw bilansiepaliwowo-energetycznymnaszegokrajujestenergetyka
wiatrowa.Jejdynamicznyrozwójobserwujemyjuż
od kilkulat.
Nadalistotnybędzierównieżrozwójtzw.małejenergetykiwodnej,gdyżniemamyw Polsce
warunkówdo budowynowych,dużychelektrowniwodnych.
W znaczniewiększymniżdotychczasstopniu
zakładamywykorzystaniezasobówgeotermalnych
orazenergiipromieniowaniasłonecznegodo celówciepłowniczych.
Ważnejesttakżezachęcanieprzedsiębiorców
do podejmowaniadziałańna rzeczrozwojuwykorzystaniaOZE.DlategoteżMinisterstwoGospodarkitworzynoweprzepisyprawne,któretemu
mająsprzyjać.Będziemyrównieżdążyćdo utrzymaniaw długiejperspektywieczasowejistniejącychmechanizmówwsparcia.Dziękitemuzapewnimypotencjalnyminwestoromstabilnewarunki
lokowaniakapitałuw naszymkraju.
Koniecznejesttakżezniesienieciąglejeszcze
zbytrestrykcyjnychwymagańi ograniczeńformalnychprzy wykorzystaniuśrodkówna budowęnowychjednostekOZEi siecielektroenergetycznych.
Współpracujemyz innymiresortamiw usprawnianiuprocedurwykorzystaniazarównofunduszyeuropejskich,jaki ochronyśrodowiska.
– Czy Polsce uda się uniezależnić od gazu
rosyjskiego? I gdzie należy szukać możliwych
rozwiązań?
–Rosyjskigazpokrywa 50proc.krajowegozapotrzebowaniana błękitnepaliwo.JesttoznaczniemniejniżwieluinnychkrajówUE,m.in.Bułgarii,Słowacji,Litwy,Czech,GrecjiczyAustrii.
Chcemyjednakzapewnićbezpieczeństwoenergetycznenaszegokrajupoprzezurozmaicenieźródełi kierunkówdostawgazuziemnego.Jednym
z pomysłówjestrozwójdziałalnościposzukiwawczo-wydobywczej w kraju, której celem jest
zwiększeniewłasnegowydobyciagazuziemnegodo poziomu 6,2mldmsześc.rocznie.
Obecniepriorytetowymprojektemw zakresie
dywersyfikacjidostawgazuziemnegodo Polski
jestbudowagazoportuw Świnoujściu.Realizacjategoprzedsięwzięciaumożliwiodbiórgazu
w formieskroplonejod 2014r.Z myśląo tejinwestycjiPolskieGórnictwoNaftowei Gazownictwo SApodpisałow kwietniu 2009r.z Qatargas
OperatingCompanyLtdumowęna dostawyskroplonegogazuziemnego(LNG)z Katarudo Pol-
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ski.Zgodniez tąumowąw ciągudwudziestulat
firmakatarskaQatargasdostarczynamjedenmiliontonrocznieskroplonegogazuziemnego.
Wartowspomnieć,żedo 2011r.mamyw planachbudowępołączeniamiędzysystemowego,
któreumożliwiodbiórgazuz kierunkuzachodniegoi południowego.Rozbudowywanyjestpunkt
wejściaw Lasowiei w Cieszynie.Dziękityminwestycjom wzrosną możliwości odbioru gazu
ziemnegodo Polskio około 1mldmsześc.na rok
z kierunkówalternatywnychwobecwschodniego.
Równieżna granicywschodniejobecnietrwarozbudowapunktuzdawczo–odbiorczegow okolicy Hrubieszowa. Po tej rozbudowie wzrosną
możliwościimportugazuz Ukrainyz obecnego
poziomuokoło 5mlnmsześc.roczniedo 200mln
msześc.rocznie.
Takiezróżnicowanieźródełi kierunkówodbiorugazuziemnegozmniejszaryzykobrakupłynnościw dostawach.Takżebazapodziemnychmagazynówgazuziemnegozabezpieczaprzed zakłóceniamidostawbłękitnegopaliwa.
– W czerwcu przedłożony został rządowy
projekt ustawy zmieniającej aktualnie obowiązujące prawo energetyczne (druk sejmowy
nr 2176). Celem proponowanych zmian jest
dalsza implementacja prawa Unii Europejskiej,
a także uregulowanie kwestii wynikających
z doświadczeń. Na czym polegają przede
wszystkim proponowane zmiany i kiedy nowelizacja może zostać wprowadzona w życie?
– Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczneorazo zmianieinnychustawwprowadza do prawa polskiego dyrektywę ParlamentuEuropejskiegoi Radydotyczącądziałań
na rzeczzagwarantowaniabezpieczeństwadostawenergiielektryczneji inwestycjiinfrastrukturalnych. 12maja 2009rokuzostałprzyjętyprzez
RadęMinistrów,a 29czerwcaskierowanydo Parlamentu.Obecnietrwająnad nimpracew specjalniepowołanejpodkomisjisejmowej.
Projektzakładam.in.umożliwienieoperatorom
systemów elektroenergetycznych podejmowanieskutecznychi efektywnychdziałańw sytuacji
wystąpienianiedoborówmocyenergiielektrycznejw systemie.Wprowadzonyzostałtakżepodział
kompetencjii odpowiedzialnościza zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
na wszystkichistotnychużytkownikówsystemu
elektroenergetycznegoorazorganyadministracjipublicznej.
Zmiany te mają zasadnicze znaczenie dla
rozwojukonkurencjiorazbezpieczeństwadostaw
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paliwgazowychi energiielektrycznej.Stanowią
onetakżewypełnieniezobowiązańnałożonych
na PolskęprzezUnięEuropejską.
Projektusprawnieniaproceduryzmianysprzedawcyenergiielektrycznejregulujekwestieuwalnianiazapasówpaliw,a takżeprzenosiz Ministra
SkarbuPaństwana MinistraGospodarkiuprawnieniaw zakresienadzoruwłaścicielskiego,sprawowanegow stosunkudo operatorasystemuprzesyłowego–spółkiPSEOperator.
– Jakie szanse dla bezpieczeństwa energetycznego będzie mieć planowane rozdzielenie
produkcji i przesyłu energii od jej dystrybucji
i na czym ta koncepcja będzie polegać?
– Bezpieczeństwo energetyczne to przede
wszystkimzapewnienieciągłościi niezawodnościdostawenergiielektrycznejdlajejodbiorców,
zarównow każdejbieżącejchwili,jaki w długiej
perspektywieczasowej.
Zgodniez regulacjamiUniiEuropejskiejw zakresie kształtowania i funkcjonowania rynku
energiielektrycznejcałysektorelektroenergetycznyzostałpodzielonyna czterypodsektory:wytwarzania,przesyłu,dystrybucjii obrotu.Dwaz tych
podsektorów,tj.przesyłi dystrybucjaw dalszym
ciągusąregulowanepoprzezzatwierdzanietaryfprzezkrajowegoregulatora,jakimjestPrezes
UrzęduRegulacjiEnergetyki.Natomiastwytwarzanieenergiielektryczneji obróttąenergiązostałyzwolnionez tegotypuregulacjii poddane
swobodnejgrzerynkowejna drodzekonkurencji.
Przejściowo w naszym kraju Prezes URE
utrzymałjeszczew mocyobowiązekzatwierdzaniataryfspółkomobrotudlagospodarstwdomowych.Wiążesiętoz koniecznościązagwarantowaniaodbiorcomwrażliwymw gospodarstwach
domowychpomocyw zakresiekorzystaniaz energiielektrycznej.Obecniew MinisterstwieGospodarkitrwająpracęnad odpowiednimprawnymrozwiązaniemtejkwestii.
– Do 2030 roku zapotrzebowanie na energię
elektryczną ma wzrosnąć w Polsce o 55 proc.
Dalej jednym z najtańszych jej źródeł jest energia atomowa. Premier Tusk zapowiedział
w sierpniu, że pierwsza polska elektrownia atomowa ma ruszyć do 2020 roku, a pierwsze wiążące decyzje mają zapaść do 2013 roku. Jakie
działania podejmuje w tym kierunku resort gospodarki? I jaką rolę na polskiej mapie energii jądrowej ma odegrać Śląsk?
–W Polscepowstanąconajmniejdwieelektrowniejądrowe.Jednaz nichpowinnazacząć
funkcjonowaćdo końca 2020r.Obecniejeszczeżadnalokalizacjaniejestwybrana,aniżadnaniejestwykluczona.Cieszynasjednak,że
propozycjebudowyelektrownijądrowychz własnejinicjatywyzgłaszająjużspołecznościi władzelokalne.
Bardzoważnejestprzygotowaniewarunkówrealizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Stworzenieodpowiedniegosystemuprawnegoi instytucjidozorujądrowegotojednoznajważniejszych obecnie zadań Pełnomocnika rządu ds.
energii jądrowej. Od sierpnia br. obowiązuje
przygotowany przez Pełnomocnika „Ramowy
Harmonogramdziałańdlaenergetykijądrowej”.
W pierwszymjegoetapie,do końca 2010r.zostanieprzygotowanyi zatwierdzony„Programpolskiejenergetykijądrowej”orazprogramuzmian
instytucjonalno-legislacyjnychniezbędnychdo jegowdrożenia.W ramachdostosowaniaregulacjiprawnychdo potrzebenergetykijądrowej,wprowadzonezostanązmianyprzepisów,któreumożliwiąutworzenieprofesjonalnegodozorujądrowegoi radiologicznego.Toz koleizagwarantujebez-

pieczeństwo projektów, realizacji i eksploatacji
elektrownijądrowych.
Wkrótce także w Ministerstwie Gospodarki
powstaniemiędzyresortowyzespół,w ramachktóregokoordynowanebędąprzygotowaniazwiązane z energetyką jądrową w różnych resortach
i sektorachgospodarki.
Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie
kampaniainformacyjnai edukacyjnaw zakresie
energetykijądrowej.Niedasięskuteczniewprowadzićw Polsceenergetykijądrowejbezakceptacji społecznej. Przyczyną większości obaw
i negatywnych postaw społecznych jest brak
pełnej,wyczerpującejinformacji.Dlajejpozyskaniakoniecznejestprzedstawieniespołeczeństwu
wiarygodnychi rzetelnychinformacji.Służyćma
temukampaniainformacyjna,którapokażePolakom,żeenergetykajądrowajestw pełnibezpieczna,przyjaznaśrodowisku,a ponadtoprodukujeenergięelektrycznąpo racjonalnychkosztach.
Jeślichodzio Śląsk,rozważamywykorzystaniewęglakamiennegojakosurowcado produkcjisyntetycznychpaliwpłynnychi gazowych,dziękiodpowiednimtechnologiomprzeróbki.Należą
do nich także technologie węglowo-jądrowe.
Technologiamitymisązainteresowaneśląskieinstytutynaukowo-badawcze,któreprzy wsparciu
MinisterstwaGospodarkiutworzyłykonsorcjum.
Zaawansowanebadanianad reaktoramiwysokotemperaturowymi IV generacji prowadzi się
w USAi w UE,biorąw nichudziałtakżepolscy
uczenizeŚląska.
– Na zakończenie porozmawiajmy o problemach inwestycji w nadal trwającym kryzysie.
Czy specjalne strefy ekonomiczne spełniają
swoją rolę w dobie kryzysu ekonomicznego?
Jaka jest ich kondycja i obecne plany rozwoju, choćby na przykładzie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
–Na koniecczerwca 2008rokuudzielono 98
zezwoleń,na łącznąwartośćinwestycjiok. 7mld
zł.Dziękinimpowstanieponad 11tys.nowych
miejscpracy.Z koleiw I półroczubr.wydanotylko 59zezwoleńo wartości 1,6mldzł.inwestycji
i ponad 3tys.nowychmiejscpracy.
Specjalnestrefyekonomiczneciąglespełniająswojąrolęponieważgenerująrozwójinwestycjiw poszczególnychregionach.Natomiastefektywnośćposzczególnychstrefw głównejmierze
zależyod ichpołożeniai atrakcyjnościinwestycyjnejdziałek.Niestetynadalutrzymująsiędysproporcjepomiędzytzw.ścianąwschodniąi pasemziempołudniowo-zachodnich.Województwo
dolnośląskiei lubuskiegraniczyz naszymnajwiększymodbiorcąeksportutj.z Niemcami,costanowiistotnyatutfunkcjonującychtamstref.Pozatym
sątotereny,m.in.z powodubliskościEuropyZachodniej,znaczniezamożniejszeod wschodnich
regionów,coprzekładasięna lepszewyposażenie działek w infrastrukturę techniczną, a więc
atrakcyjniejszą ofertę inwestycyjną. Globalnie
najlepszeefektyodnotowujemyw strefiekatowickiej,wałbrzyskieji łódzkiej,natomiastnajwyższa
efektywnośćinwestycjina 1 hapod względemzatrudnieniawystępujew strefiekatowickiej–52osoby, ale na drugim miejscu plasuje się suwalska–45osóbi mielecka–40osób,czylitrzynajwcześniejpowstałestrefy.
Aktualnie,w odpowiedzina zaistniałąsytuację
gospodarczą,nowelizujemyustawęo specjalnych
strefachekonomicznych.Proponujemym.in.dopuszczeniemożliwościobniżeniawarunkuzatrudnieniao 25proc.w latach 2010-2011,comoże
uchronićspółkiznajdującesięprzejściowow trudnejsytuacjiprzed utratązezwoleniai konieczno-

ściązwrotupomocypublicznej.Dlaprzedsiębiorcówjużdziałającychw strefachprojektprzewidujetakżemożliwośćrealizacjinowejinwestycjiw celuutrzymaniaistniejącychmiejscpracy.
Rozpatrujemytakżekolejnewnioskio objęcie
strefaminowychterenów,którymizainteresowani są potencjalni inwestorzy, miedzy innymi
uzgadniamyz resortamiposzerzeniestrefykatowickiejo kolejne 386 hai szacujemy,żepowstaniena tymterenieok. 20tys.miejscpracyw ciągukilkunajbliższychlat.
– Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiali:
AGNIESZKAZIELIŃSKAi DANIELBIENEK

Wald em ar Pawlak (uro dził się 5 wrze śnia
1959 r. w miejscowości Model w województwie
mazowieckim) jest wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem gospodarki od 16 listopada 2007 roku. Wcześniej dwukrotnie był premierem Polski w 1992 oraz w latach 1993-1995, (polityk PSL – prezes od 1991 do 1997 oraz od 2005).
Jest posłem na Sejm nieprzerwanie od 1989 roku.
– W polityce PSL opieramy działalność o podstawowe zasady. Zasadę dobra wspólnego – bo
wspólnota to więcej niż suma jednostek. Zasadę
solidarności tak jasno zdefiniowaną przez Jana Pawła II – solidarność to jeden z drugim a nie jeden przeciw drugiemu. Bardzo ważna jest zasada pomocniczości, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu (szybciej znajdziemy oparcie w lokalnych
wspólnotach niż globalnych korporacjach) – powiedział w jednym z wywiadów.
Podkreślał, że zgadza się z premierem Tuskiem,
co do inności PSL i PO. Platforma jest zafascynowana globalnymi standardami korporacyjnymi,
a PSL bardziej docenia działania wspólnotowe
i miejscowe.
– Może być z tego pożyteczna mieszanka jeśli zachowamy dobre proporcje oraz umiejętność dialogu – oceniał Waldemar Pawlak.
Waldemar Pawlak to także prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 20052007 był prezesem zarządu Warszawskiej Giełdy
Towarowej. Jest jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Samorządowych Funduszy Pożyczkowych. Był
także pierwszym prezesem zarządu Krajowego
Samorządowego Funduszu Pożyczkowego „Karbona” – Pol ska Gru pa Spół dziel ni Po życz ko wych – Spółdzielnia Osób Prawnych. Od 1984 r.
prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi
Kamionka koło Pacyny.
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Chcemy zwiększyć
liczbę inwestycji
Rozmowa z TADEusZEM WRONą Prezydentem Częstochowy

– Częstochowa to miejsce szczególne. Duchowa stolica Polski i jednocześnie miasto spełniające w naszym regionie wiele funkcji: gospodarczych,
edukacyjnych, kulturowych. Jak Pan
Prezydent ocenia wypełnianie tej roli przez Częstochowę?
–Słuszniew tympytaniuzauważona
jest unikalność Częstochowy. Nasze
miastojest,podobniejakLourdes,Loreto,SantiagodeCompostella,ośrodkiem pielgrzymkowym o światowym
znaczeniu.Przybywaturocznie 4mln
pielgrzymów, w tym także grupy pielgrzymkowez blisko 70krajówświata.
Ma to niebagatelny wpływ na rozwój
miasta,w tymtakżerozwójgospodarczy. Związane z obsługą ruchu pielgrzymkowegousługigenerująbezpośrednioi pośredniokilkatysięcymiejsc
pracy.W odróżnieniuod Lourdesi innych,podobnychośrodków,Częstochowa,licząca 240tys.mieszkańców,powinnainwestowaćtakżew innekierunkirozwoju.Miastojestsilnymośrodkiem
przemysłowym,wspieramytudziałania
innowacyjne,byrozwójczęstochowskiego przem ys łu odp ow iad ał pot rzebom XXI w.Efektyudanejrestrukturyzacjiwidocznesąw zmianiestruktury
branżowej, a także w przekształceniach tradycyjnego przemysłu przez
wprowadzanie najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych. Innymi
słowy dawny, znaczący dla miasta,
przemysłwłókienniczyzostałw większości zastąpiony przez rozwój branży
motoryzacyjnej.Nowoczesnetechnologie stanowią atut naszych przedsiębiorstw metalurgicznych, energetycz-

nych,elektronicznycha nawethutnictwaszkła.Zwiększenieinnowacyjności
w przemyślewymagazaplecza–dbamywięco rozwójmiastajakoośrodka
akademickiego.Inwestujemyw edukację, wspieramy wdrożenia opracowanychna uczelniachtechnologii.
Pamiętamy także o innym, istotnym
kierunku działań. Dążymy do tego by
Częstochowa była miastem, w którym
dobrzesięmieszka.A więc:bezpiecznie,
zdrowo,wygodnie.Wymagatostałego
podnoszeniajakościusługpublicznych,
od komunikacjipo kulturę.
– Czy Częstochowa to dobre miejsce do budowania? Jak miasto stara
się pozyskać potencjalnych inwestorów?
–Rozwójbudownictwawynikaz wielu czynników; uważam, że większość
z nichw Częstochowiemaswojepozytywne odzwierciedlenie. Potencjalny
popytna usługibudownictwamieszkaniowego może wzrastać szybciej niż
częstochowskiezasobykonsumentów
tych usług. Wiele osób może wybrać
wariant – mieszkanie w Częstochowie, praca w aglomeracji górnośląskiej.U nasjestbowiembezpieczniej,
zdrow iej, wyg odn iej i tan iej. Mam y
przy tym zaplecze w postaci dobrych
firmbudowlanych,zasobówwysokowykwalifikowanychpracowników,a także
przedsiębiorstwprodukującychmateriały budowlane na wysokim poziomie
technologicznym.Sątakżeprzygotowaneterenyinwestycyjnepod budownictwo. Wybierać można zarówno wydzielonedziałkipod zabudowęw otoczeniu domów w centrum – idealne
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pod apartamentowce,hotele,pensjonaty,biurowce,inneobiektyusługowe;mamyteżprzygotowanepod budownictwo
obszary niezabudowane – określone
planemmiejscowym,z przygotowywanąinfrastrukturą.O naszychofertachinwestycyjnych informujemy przy każdejmożliwejokazji:od prestiżowychtargów europejskich w Cannes, przez
najważniejszetargikrajowe,po promocjew różnychmediach.
– Jakie inwestycje są obecnie najistotniejsze dla miasta i jego mieszkańców?
–Pozyskanezostałyśrodkipomocowe na realizację ważnych inwestycji
drog ow ych: bud ow a bezk oliz yjn eg o
skrzyżowaniaal.JanaPawła II z D-1,
wraz z połączeniem tego węzła przez
rzekę z dzielnicą Zawodzie; budowa
węzłana DK-1na wysokościul.Makuszyńskiego(północnyobszarmiasta),budowadrogiul.Legionówkomunikującej
położoną na wschodnich obszarach
miastastrefęaktywnościkomunikacyjnej,
a przezniątworzącąciągkomunikacyjneprzezOlsztyn,innemiejscowościjurajskiedo Myszkowa.Sątodużeinwestycjekomunikacyjneo istotnymznaczeniurozwojowym–otwierająonebowiem
pełniejszą możliwość wykorzystanie
pod mieszkalnictwo,usługii przemysłobszarówpo wschodniejstroniemiasta.Inną ważna inwestycją komunikacyjną
jestbudowanowejliniitramwajowej,obsługującejzamieszkałeprzezponad 30
tys.ludzidzielnicepołudniowe–Raków
i Wrzosowiak.
Kontynuowanyjestteżprogramkomunalnego budownictwa mieszkaniowe-
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go–nowedomyw ramachTBSorazdomyz mieszkaniamisocjalnymi.Podobniekontynuowanesąinwestycjechroniąceśrodowisko–kanalizacja,systemygospodarkiodpadami,inwestycjetermomodernizacyjne.
Prestiżowe dla nas znaczenie mają
dwiedużeinwestycje,na którepozyskaliśmytakżepomoczewnętrzną–modernizacjai rozbudowabudynkuFilharmoniiorazbudowahaliwidowiskowo-sportowejna 7tys.miejsc.
– Inwestycje miejskie to duża szansa dla firm budowlanych, które obecnie, w czasie kryzysu, borykają się
z wieloma problemami, czy programy
rozwoju miasta są rzeczywiście szansą dla budowlańców z regionu?
– Inwestycje budowlane są dla nas
optymalnym narzędziem pobudzenia
lokalnejgospodarkii zmniejszeniagroźby wzrostu bezrobocia. Częstochowa,
podobniejaki innemiasta,odczuwanegatywneskutkiglobalnegokryzysu.Dotycząoneprzedewszystkimfirmprzemysłowychsprzedającychswojeprodukty
za granicą.Dlategoobecnieistotneznaczeniemożemiećzwiększeniepopytu
na usługibudowlane,a w efekcieuczynieniez budownictwakołazamachowegouruchamiającegopopytna produkty
innychbranż.
Szukamywięcrozwiązańpozwalającychzwiększyćliczbęinwestycji.Jednym
z tych rozwiązań może być partnerstwopubliczno-prywatne.Jesieniąprzedstawiona zostanie lista przedsięwzięć,
które planujemy realizować zgodnie
z ppp. Będzie to obszerny katalog:
od Centrum Kongresowo-Wystawienniczego,przezinwestycjetermomodernizacyjnei budowanieobiektówrekreacyjnych,po budowęi prowadzenie–też
potrzebnychkażdemumiastu–sanitariatów.
– Panie Prezydencie jak Częstochowa pozyskuje i wykorzystuje fundusze z Unii Europejskiej?
–Dostępdo środkówpomocowychjest
wielką szansą dla każdego miasta.
Chcemytęszansęmaksymalniewykorzystać.Pozyskaliśmyjużod 2003r.ponad 500mlnzł,na różnegotypuprojekty.Istotnejestjednak,byoweprojekty
stałysiębodźcemdlarozwojukolejnych
zadań.
Tak, przykładowo, wykorzystaliśmy
realizacjędużegoprojektumodernizacji
gospodarkiwodno-ściekowej:modernizacjaoczyszczalniścieków,stacjauzdatniania wody, kolektor odprowadzający
wodyopadowei 70 kmkanalizacji.Pro-

jektkosztował 35mln 98tys.EURO,czyli
ponad 141mlnzłotych.
Dzięki tym inwestycjom zyskaliśmy
infrastrukturę otwierającą możliwość
rozwojubudownictwamieszkaniowego
na kilkusethektarachdzielnicperyferyjnych.Podobnierealizowanez udziałem
środkówunijnychdrogi:wiaduktw ul.Jagiellońskieji nowa,dwupasmowaul.Legionów. Dzięki ich realizacji nie tylko
zmniejszyliśmyczasprzejazdumiędzy
dzielnicami,skutkiempoprawykomunikacjibyłozwiększeniew rejonachtych
ulicliczbyprywatnychinwestycjiw usługii produkcję. 175mlnzłotychdlaCzęstochowy–tyledofinansowaniana dwie
inwestycjedrogoweznajdujesięna podstawowejliścierankingowejopublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury
w ramachProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowisko,Działanie 6.1RozwójsiecidrogowejTEN-T.
W roku 2009podpisaliśmyz Ministrem
Kulturyumowęna „Rozbudowęi remont
budynkuFilharmoniiCzęstochowskiej”ze
środkóweuropejskich–w ramach„Działania 11.2.Rozwójorazpoprawastanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.Otrzymamydofinansowaniew kwocie 21mln 739tys.zł.
Z satysfakcjąmożnateżmówićo powstanium.in.z funduszyunijnychCzęstochowskiego Parku Przemysłowego
i budowiew jegoramachpięciuważnych
obiektów–czterechhali dużegocentrum – inkubator przedsiębiorstw. To
bezpośrednioprzenosisięna rozwójgospodarczy. Dla przyjezdnych pielgrzymówi dlanaszychmieszkańcówważna
jestteżpoprawaestetykimiasta:z funduszyunijnychpoddanerenowacjizostały zabytkowe Parki Podjasnogórskie,
wyremontowana III Aleja–czylicentralnareprezentacyjnaarteriaMiasta–terazrównieżz pieniędzyunijnychbędziemyremontowaćkolejneodcinkiAlei.Wyremontowaliśmytakżezabytkowebudynkiw centrumMiasta.
Biorącpod uwagęwartośćpozyskanychśrodkówz obecnierozstrzygniętych
konkursów,tylkow ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚląskiego,Częstochowaw porównaniuz wybranymimiastamina prawach
powiatuześląskiegoznajdujesięw czołówce.Zewszystkichprogramówunijnychpozyskaliśmydotychczasdofinansowaniew wysokości 125,4mlnzłna realizację 35projektów.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:DANIELBIENEK

Tadeusz Wrona był pierwszym prezydentem Miasta Częstochowy (1990-1995) wybranym przez samorząd w wolnych wyborach. Obecnie pierwszy
prezydent Miasta Częstochowy wybrany w wyborach powszechnych w 2002, a następnie na kolejną kadencję w roku 2006.
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej z 1974. Doktor nauk technicznych na wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
Odbył staże z zakresu administracji i zarządzania
w samorządzie terytorialnym, funkcjonowania
służb komunalnych oraz strategii rozwoju miast we
Francji i USA.
W czasie jego pierwszej prezydentury zdemokratyzowano i unowocześniono sposoby zarządzania
miastem, podjęto współpracę zagraniczną – Częstochowa wyróżniona została, jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej Honorową
Flagą i Honorową Tablicą Rady Europy.
Laureat w 1994 roku „Lauru umiejętności i kompetencji w dziedzinie samorządu terytorialnego”.
W 2005 roku laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Kapitułę Laurów oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.
Założyciel i przewodniczący Ligi Krajowej oraz Ligi Miejskiej w Częstochowie. W latach 1991-95 Prezydent Tadeusz Wrona pełnił funkcję sekretarza
Związku Miast Polskich oraz członka Kongresu
Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. W latach 1993-95 członek Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych oraz Rady
ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.
W latach 1997-2002 poseł na Sejmu RP: wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej oraz Przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.
Założyciel i przewodniczący Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego.
Obecnie (od 2007 roku) wiceprezes Związku Miast
Polskich, delegat samorządu polskiego do Komitetu Regionów w Brukseli (2008 rok). Współprzewodniczący Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa
Obywatelskiego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
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Miasto stawia
na rozwój
Rozmowa z JACkIEM kRyWulTEM Prezydentem Bielska-Białej

– Budownictwo jest motorem rozwoju – powiedział Pan podczas trwania bardzo
udanych i dobrze przygotowanych XXXV
Tar gów Bu dow nic twa Twój Dom 2009
w Bielsku-Białej. Czy budownictwo jest
szansą dla Bielska-Białej?
–Myślę,żejestszansądlakażdegomiasta,
którestawiana rozwój,a Bielsko-Białaz pewnościądo takichsięzalicza.Wszelkienoweinwestycjebudowlanepowiększającemiejskąinfrastrukturęsprawiają,żemieszkańcomżyjesię
wygodniej,żeturyścichętniejnasodwiedzają,a inwestorzychcąu naslokowaćswójkapitał.Właśniedlategobielskisamorządod kilkulatprowadziproinwestycyjnąpolitykę.Wystarczypowiedzieć,żewydatkina inwestycje
zwiększyliśmyod 2002rokuażsiedmiokrotnie.
– Jakie są główne priorytety w rozwoju
miasta i jakie Pan widzi największe zagrożenia i bariery mogące przeszkadzać w osiągnięciu wyznaczonych celów?
–Naszympriorytetemjestzrównoważony
rozwójmiasta.W związkuz tym–opróczinwes tyc ji – spor e środk i przez nac zam y
na oświatę,bezpieczeństwo,pomocspołeczną,kulturęi sport.W tejchwili,podobniejak
innemiasta,zaczynamyodczuwaćskutkikryzysuobjawiającesięzmniejszonymiwpływamido budżetu.Jesttow tejchwilipodstawowyproblem,którymożew przyszłościprzełożyćsięna ograniczeniemiejskichinwestycji.
Na raziejednakżadnez miejskichprzedsięwzięćniejestzagrożone.
– Firmy budowlane widzą szansę dla
siebie w inwestycjach komunalnych. Czy takie możliwości stwarza też stolica Podbeskidzia?
–Należypamiętać,żewszystkieinwestycje
komunalnemusząbyćpoprzedzoneprzetargami.Niemożemypreferowaćżadnegowykonawcy.Niezmieniatofaktu,żewielebielskich
firm z powodzeniemstartuje w ogłaszanych
przez Urząd Miasta przetargach. Bielskie
przedsiębiorstwabudowałym.in.dwiekrytepływalnie.Jednąz największychnaszychinwestycjiostatnichlat–halęwielofunkcyjnąrównieżbudujefirmaz Bielska-Białej.
– Jakie inwestycje są najistotniejsze dla
miasta i jego mieszkańców? Co w najbliż-

szym czasie zamierzacie wybudować w mieście?
–Bardzoważnesąinwestycjedrogowe,dlatego sporo środków przeznaczamy właśnie
na tencel.Budujemyi modernizujemyzarównogłównemiejskiearteriejaki drogilokalne.
W tejchwilirealizowanajestjednaz największych inwestycji drogowych w historii miasta–budowawiaduktuw ciągudrogikrajowej
nr 52.Dziękitemuprzedsięwzięciuzlikwidujemynajpoważniejsze„wąskiegardło”na terenieBielska-Białej.Wartowspomnieć,żetrwa
takżerealizowanaprzezGeneralnąDyrekcję
DrógKrajowychi AutostradbudowaObwodnicyWschodniejnaszegomiasta.Z miejskich
inwestycji,którejużsąrealizowanelubw niedługimczasiesięrozpocznąwymienićnależy
wspomnianąjużhalęwielofunkcyjną,stadion
miejskii odkrytąpływalnięw dzielnicyMikuszowice.
– Co w Bielsku-Białej dzieje się w zakresie budownictwa mieszkaniowego?
– W ubiegłym roku udało nam się oddać
do użytkudużyblokmieszkalny,w którymznalazłosięstolokalikomunalnych.Topoważny
zastrzykmieszkaniowydlanaszegomiasta.Jesteśmyw trakcieprzetarguna budowękolejnegobudynku–tymrazemz 32mieszkaniami.Systematyczniestaramysiętakżeodnawiać
i modernizować substancję mieszkaniową,
którajestwłasnościąGminy.Byćmożerównież
w niedalekiejprzyszłościwrócimydo budowy
obiektówmieszkalnychw ramachTowarzystwa
BudownictwaSpołecznego.
– Pomocą w rozwoju miast są fundusze
z Unii Europejskiej. Jak Bielsko-Biała wykorzystuje te pieniądze?
–Tumamysporepowodydo satysfakcji.Wedługrankingu„Rzeczpospolitej”opublikowanegoprzed kilkomatygodniamiBielsko-Białazajmuje drugie miejsce w Polsce wśród miast
na prawachpowiatu,jeślichodzio pozyskiwanieunijnychfunduszy.W ciąguostatnichlat
udałonamsięzdobyćbliskopółmilionaunijnychdotacji.Dziękitymśrodkomzrealizowaliśmywieleważnych,miejskichinwestycji.
– Dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiał:DANIELBIENEK

JacekKrywult urodził się w 1941 roku w Stanisławowie. Od 1945 roku mieszka w Bielsku-Białej – mieście, z którym związał całe swoje zawodowe i prywatne życie. Jest absolwentem miejscowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego oraz
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W Bielsku-Białej kojarzony jest głównie z Fabryką
Aparatów Elektrycznych „Apena”. W przedsiębiorstwie tym pracował przez 35 lat. Przeszedł tam
wszystkie stopnie zawodowej kariery – od stanowiska mistrza po fotel dyrektora naczelnego i prezesa zarządu. Pod jego rządami „Apena” stała się
jednym z najprężniej działających zakładów przemysłowych w Bielsku-Białej i jednym z przodujących przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego w Polsce.
Jacek Krywult udzielał się także przez wiele lat w lokalnym samorządzie. Przez 11 lat był Radnym Rady Narodowej w Bielsku-Białej, a w 1980 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego.
W 1981 roku został wybrany – jako kandydat bezpartyjny – prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę
sprawował niecały rok, do początku stanu wojennego.
W wyborach samorządowych w 2002 roku, w których – podobnie jak 20 lat wcześniej wystartował
jako kandydat niezależny – popierały go środowiska gospodarcze oraz część ugrupowań prawicowych. W drugiej turze pokonał wówczas kandydata lewicy.
W ostatnich wyborach – znów jako kandydat niezależny – zdobył w pierwszej turze blisko 70-procentowe poparcie. Był to jeden z najlepszych wyników wyborczych w Polsce.
Jacek Krywult jest m.in. członkiem prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.
Prezydent Bielska-Białej jest żonaty. Żona Krystyna, jest emerytowaną nauczycielką. Państwo Krywultowie mają dorosłego syna, absolwenta studiów
ekonomicznych.
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Trudny rok
W czwartek, 1października,jużpo razdrugiw CentrumNaukii EdukacjiMuzycznej„Symfonia”przy AkademiiMuzycznejw Katowicach–gmachubędącegowizytówkąśląskiejmyśliinżynierskiej–odbyłysię
obchodyŚląskiegoDniaBudowlanych,organizowanyw ramachForumBudownictwaŚląskiego.GłównymorganizatoremuroczystościbyłaŚląskaOkręgowaIzbaInżynierówBudownictwa.Uroczystościbyłyokazjądo podsumowaniaminionego,trudnegodla
naszejgospodarkirokui stworzyłymożliwoścuhonorowaniazasłużonychpracownikówbudownictwa
Na uroczystośćprzybylidostojnigoście:posłowieSejmuRPEwa Malik,Mirosław Sekuła,Adam Wykręt,
wicewojewodaśląskiAdam Matusiewicz,prezydencii wiceprezydenciorazburmistrzowieśląskichmiast,
przedstawicieliśląskichinstytucjinauki,kulturyi mediów,
wybitneosobistościśląskiegobudownictwa,prezesi
i przedstawicielefirmbudowlanych,członkowieorganówstatutowychorazdelegacina ZjazdŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa.
Forum Budownictwa Śląskiego reprezentowali:
Tadeusz Wnuk –PrzewodniczącyForum,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa,
Stefan Czarniecki – PrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa,
Andrzej Nowak –PrzewodniczącyPZITBO/Katowice,
Arkadiusz Borek – PrezesInstytutuGospodarkiNieruchomościami,
Zbigniew Matuszyk –PrezesPolskiegoZrzeszeniaInżynierówi TechnikówSanitarnychO/Katowice,
Czesław Ślezak –PrzewodniczącyRadyPolskiejIzbyEkologii,
Antoni Falikowski –PrezesZwiązkuPracodawcówBudownictwaw Gliwicach,
Marek Rasiński –ŚląskiOddziałStowarzyszeniaWspółpracyPolska– Wschód,
Andrzej Królicki –PrezesIzbyPrzemysłowo-HandlowejBudownictwaO/Śląsk,
Andrzej Kalus –PrezesStowarzyszeniaDoradcówRynkuNieruchomości.
Zebraniuczcilichwiląciszytragiczniezmarłychgórnikówz KWKWujek-Śląsk.
Uroczystość otworzył Przewodniczący Śląskiej
OkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa–Stefan
Czarniecki,któryw swymwystąpieniustwierdził,iż
tradycyjneświętozamykasezonbudowlanyi jestdobrymmomentemdo podsumowaniatrudnegodlabudowlańcówroku,którybyłokresemdekoniunktury.

UroczystośćotworzyłPrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa–StefanCzarniecki

Jednakdlaśrodowiskatewyzwania,przed którymi
stanęli,niesąstraszne,sąonekolejnymiwyzwaniamidlajeszczelepszejpracy.Przewodniczącyzłożył
wszystkimbudowlańcompodziękowaniaza ichtrud
i ofiarność.
NastępniegłoszabrałPrzewodniczącyForumBudownictwaŚląskiego,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwaw Katowicach–TadeuszWnuk,którystwierdziłm.in.:
Po razdrugi,obchodyŚląskiegoDniaBudowlanychsąwspólnymprzedsięwzięciemsamorządów
zawodowychi gospodarczych,którew lutymubiegłegorokuutworzyłyplatformęwspółdziałaniajako
ForumBudownictwaŚląskiego.Obecnie,„Forum”
po przystąpieniudo niegokolejnychsamorządówi instytucji,reprezentujeponad 40tys.osóbindywidualnych;jakokadrainżynieryjno-technicznaoraz 300
organizacjigospodarczychz sektorabudownictwa,
w tymgórniczego,nieruchomościi ekologii.
Jesteśmybliscyspełnieniapostulatuo przywrócenienadawaniauprawnieńdlatechnikówbudownictwa, dla zapewnienia prawidłowego nadzoru
technicznego prowadzonych budów, a także dla
zwiększeniaatrakcyjnościkształceniaw zawodach
budowlanych.W lipcubr.największesamorządyzawodowekrajowegobudownictwa,uzgodniłyjednolitestanowiskow tejsprawiei na tejpodstawie„Forum”skierowałowystąpieniedo MinistraInfrastrukturyo podjęcieinicjatywynowelizacjiPrawaBudowlanegow tymzakresie.
Obecniew okresiespowolnieniagospodarczego, którego następstwem jest spadek inwestycji
zwłaszczakomercyjnych,nasilasięzjawiskonieuczciwejkonkurencjiw budownictwie.Mamyza so-

OdznaczeniHonorowymiOdznakami„Za ZasługidlaBudownictwa”

ŻyczęcałejSpołecznościBudowlanejwoj.śląskiegowiele satysfakcji w działalności zawodowej i społecznej–mówiłTadeuszWnukPrzewodniczącyForumBudownictwa Śląskiego, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
bądebatęfirmczłonkowskichŚląskiejIzbyBudownictwai uczestnikówForumpoświęconąpraktyce
stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.Na tejpodstawieskierowaliśmywystąpienie
do inwestorówbranżowych,samorządówterytorialnychwskazującena licznezagrożeniajakiestanowitapraktykadlaprawidłoweji odpowiedzialnejrealizacjiinwestycji.
13październikabr.odbędziesiękolejna debata
w tymtemacie,na którązapraszamytakżePosłów
woj.śląskiego–będącychczłonkamiSejmowychKomisjiInfrastrukturyi Gospodarki,celempodjęciaprzynajmniejpróbyprawnegookreśleniacenydumpingowej.Posłomz naszegowojewództwa,zamierzamyprzedstawićtakżenaszewspólnestanowiskowobeckolejnychprojektówlegislacyjnych,a zwłaszcza
nowelizacjęustawyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.Nadalpostulujemyo stworzenie
warunków umożliwiających uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Oczekujemytakżena skrócenieproceduradministracyjnychdotyczącychwydawaniadecyzjio uwarunkowaniachśrodowiskowych.
Roktemuz tegosamegomiejscaawizowałem,że
uczestnicyForum–za jednoz najważniejszychzadańswegoprogramudziałania–przyjęli„odbudowę szkolnictwa zawodowego” dla budownictwa.
Jużdzisiajzainteresowanychtymtematemzapraszamna kolejnąnaszaKonferencję„ŚląskieForum
Inwestycji,Budownictwa,Nieruchomości”,któreodbędziesięw dniach 23-24październikabr.w UstroniuŚląskim.WiodącymblokiemtematycznymtejKon-

UhonorowaniZłotąOdznakąHonorowąZa ZasługidlaWojewództwaŚląskiego
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OdznaczoneSrebrnąOdznakąHonorowąZa ZasługidlaWojewództwaŚląskiego

Zasłużenidlabudownictwaotrzymalizłotei srebrneodznaki

Zasłużenidlagospodarkikomunalnej

UhonorowaniodznakamiPolskiejIzbyInżynierówBudownictwai medalami 75leciaPZIiTB
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ferencjibędziewłaśnie„Systemkształceniakadrna poziomieśrednimi wyższym”dlabudownictwa.KolejnetematytejKonferencjibędąpoświęconewarunkomkreowanianowychinwestycji
i remontóww obszarzetermomodernizacji oraz obszarom partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Także już dzisiaj zapraszam
na XII GalęBudownictwa,któraodbędziesię 20listopadabr.w TeatrzeRozrywkiw Chorzowie,jakokolejneprzedsięwzięciedlaintegracjiśrodowiskbudowlanych.Na Galitej,po razpierwszy,z inicjatywyPrezydiumi RadyŚląskiej Izby Budownictwa oraz Kolegium Forum, będziemy honorować
najbardziejzasłużone,wybitnepostaci,nieprzemijająceautorytetybudownictwaw naszymregionie.Nastąpito
poprzeznadawanieMedalu–„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”.
ŻyczęcałejSpołecznościBudowlanej woj. śląskiego wiele satysfakcji
w dalszej działalności zawodowej
i społecznej,przedsiębiorstwomwykonawczym,abyjaknajszybciejuporałysięz obecnymitrudnościamizwiązanymiz recesjąna rynku,wzrostuinwestycjiw regioniei conajważniejsze
zdrowiai szczęściaw życiuosobistym.
Życzeniateskładamtakżew imieniu
i z upoważnieniaPrzewodniczącego
Związku Zawodowego „Budowlani”–Pana ZbigniewaJanowskiego(list
z życzeniami od przewodniczącego
Z.Janowskiegopublikujemyna str. 12).
Kolejnimówcywystępowaliw imieniustowarzyszeńnaukowo-technicznych,któreobchodząw bieżącymrokuswojejubileusze.
Mieczysław Piotrowski zabrałgłos
w imieniuPolskiegoświętującego 75
latZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwa.
Janusz Jasiona w imieniumającego 90latStowarzyszeniaElektryków
Polskich.
Zbigniew Matuszyk w imieniuPolskiegoZrzeszeniaInżynierówi TechnikówSanitarnychtakżeobchodzącegojubileusz 90-lecia
Kolejnympunktemprogramubyło
wręczenieodznaczeń.
Honorowe Odznaki „Za Zasługi
dla Budownictwa” nadaneprzezMinistraInfrastrukturyna wniosekŚląskiej
IzbyBudownictwaotrzymali:Tadeusz
Kalinowski –34lataw budownictwie,
od 1995r.pracujew Przedsiębiorstwie
BudownictwaOgólnegoi UsługTechnicznych„Śląsk”na stanowiskuzbrojarz. Feliks Stępniewski – 37 lat
w budownictwie,od 1996r.zatrudnionyw PrzedsiębiorstwieBudownictwa
OgólnegoUsługTechnicznych„Śląsk”
na stanowiskumurarz.CieszysiędużymuznaniemnietylkoZarządufirmy
aletakżekierownictwabudowyi współpracowników. Bogusław Trybalski –35latw budownictwie,zatrudnionyw PBOiUT„Śląsk”od 1995r.jako
cieśla. Jest osobą odpowiedzialną,
którasumienniewykonujepowierzone
muprace,posiadającaogromnąwiedzęz zakresurobótciesielskich,pełen

zaangażowania, wspaniale kieruje
swoją brygadą. Krzysztof Tomczyk –14latw budownictwie,zatrudnionyw firmiePBOiUT„Śląsk”na stanowisku–cieśla.Jakojedenz najlepszych brygadzistów w przedsiębiorstwieprzyczyniasiędo ciągłegopogłębianiawiedzyi umiejętnościbudowlanychmłodychpracowników,dzielącsię
chętnie z nimi swoim doświadczeniem.
Sejmik Województwa Śląskiego
wyróżnił ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa – Zarząd
Główny
StowarzyszenieInżynierówi TechnikówGórnictwatoapolityczna,samorządnai trwałaorganizacjanaukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów
i technikówgórnictwa,geologiii specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem, która istnieje
od 117lat.ObecnieSITGskupiaokoło 14.000członkówróżnychspecjalności, zatrudnionych w branży górniczej.Działana tereniecałejPolskipoprzez 19ZarządówOddziałówi 170
Kół.SiedzibązarząduGłównegojest
miastoKatowice.
PUMAR Sp z o.o. Siemianowice
Śląskie
Spółka„Pumar”obchodziw bieżącymroku 20-lecieistnienia.Jestpolską spółką o prywatnym kapitale.
Rozpoczęłapracęz kilkunastoosobowązałogą.Podejmującryzykoprzejmowała i zatrudniała, zwalnianych
z upadającychpaństwowychzakładówludzi.Firmaposiadadużyudział
w restrukturyzacjigórnictwa.DzisiejszyPumartomarkowy,solidnyi nowoczesnypodmiotgospodarczy.Jego 500osobowazałogaposiadastabilnegopracodawcę.Podkreślićnależydużyudziałfirmyw tworzeniusamorządności gospodarczej w naszymregionie.
RUDPOL-OPA Sp. z o. o., Ruda
Śląska
RUDPOL-OPA Sp. z o.o. powstała
w 1995rokuw efekcieprzeprowadzonej restrukturyzacji górnictwa. Jest
przedsiębiorstwemz najbardziejgórniczegomiastaw Europie–RudyŚląskiej.Oferujeusługiz zakresupomiarówi automatyki,usługitransportowe
zarównoz zakresusprzętuciężkiego
jak i komunikacji publicznej. Firma
uzyskałarównieżdecyzjęPrezydenta
Miasta Ruda Śląska zezwalająca
na transport,magazynowaniei odzyskiwanie szerokiej gamy odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych.
Dziękinowoczesnymmetodomorganizacjipracystworzonomiejscepracy
dla 160osób.
Złotą Honorową Odznaka Za Zasługi dla Woj. Śląskiego otrzymał
równieżdrinż.budownictwaprzemysłowego Henryk Nowak,wykładowca
w WyższejSzkoleTechnicznejw Katowicach. Członek PZITB w Gliwi-
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cachorazsamorząduzawodowegoinżynierówbudownictwa.
SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO otrzymaliBarbara
Bartoszek –aktywnadziałaczkaspołeczna w zakresie oświaty i kultury
w środowiskuspółdzielczościmieszkaniowej.KierownikświetlicySpółdzielnimieszkaniowejw Świętochłowicach.
Jejdziałalnośćprzyczyniasiędo integracjiśrodowiska.
Małgorzata Kalus –wieloletnipracownik spółdzielni mieszkaniowej
w Świętochłowicach,specjalistaobsługiprawnej.
Na wniosekŚląskiejIzbyBudownictwaKapitułaOdznaki„Zasłużonydla
Budownictwa”wyróżniła:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY
DLA BUDOWNICTWA”
Lucjana Błachno – kierownikaAdministracji„Michałkowice”w SiemianowickiejSpółdzielniMieszkaniowej,działacza spółdzielczości mieszkaniowej.
Stanisława Pałczaka – wieloletniegopracownikafirmy„Budus” S.A.,
kierownikawieluprojektówbudowlanychna Śląsku.
Janusza Żołobko –wieloletniego
zasłużonegokierownikajednostkiorganizacyjnej„GrupaRobótOgólnobudowlanych”firmy„Budus” S.A.,jego
pracaprzyczyniasiędo rozwojui sukcesufirmyorazdo lepszegowizerunkuśląskiegobudownictwa.
SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” wyróżnienizostali:
Agnieszka Curyło –pracujejako
kierownikbudowyw Architektonicznym
Biurze Projektów „AB-PROJEKT”,
w którymnadzorujewszystkieprowadzoneprzeztobiuroprzedsięwzięcia
budowlane.Znakomityfachowiec.
Irena Labus – starszy asystent
projektantaw AB–Projekt.Doświadczenie, ogromny potencjał twórczy,
znajomośćbranżybudowlano-architektonicznej,solidnośći skromność- totylkoniektórecechywyróżnionegopracownika.
Stanisław Nowak –kierownikds.
kosztorysowania Architektonicznego
BiuraProjektówAB-Projekt.Ceniony
i oddanypracownik,znakomityfachowiec,zaangażowanyw sprawyspołeczne.
Maria Pająk – rzetelny, fachowy
i w pełniprofesjonalnypracownikbranży projektowej. Uczestniczy w największychpracachprojektowychfirmy
„AB-PROJEKT”.
Jerzy Pietruszka –bardzoaktywny,doświadczonyi cenionyarchitekt.
Jegodokonaniaw zakresieprojektowaniasąogromne.KierownikBiura
Projektów Architektonicznych AB
Projekt.Wszystkierealizowaneprzez
nieg o przeds ięw zięc ia znac ząc o
przyczyniająsiędo rozwojuregionu
śląskiego oraz dorobku architektonicznego współczesnego budownictwa,
Małgorzata Pytlik –wieloletniceniony pracownik Siemianowickiej Spół-

dzielniMieszkaniowej.KierownikDziałuCzynszów.
Aniela Zberecka –pracujew Siemianowickiejspółdzielnimieszkaniowej.
Związana jest ze Spółdzielczością
Mieszkaniowąod 39lat.Cenionyi oddanypracownik.
Kapituła Odznaki „Zasłużony dla
Gospodarki Komunalnej” przyznała
ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY
DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”. Otrzymaliją:
Joachim Brojer –dekarzw SpółdzielniMieszkaniowejw Świętochłowicachz 29-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej.
Ewa Bujar –należydo grupyszczególniezaangażowanychadministratorów w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świętochłowicachz 28-letnimstażem
pracyw gospodarcekomunalnej.
Roman Chaberski – elektryk
w SpółdzielniMieszkaniowejw Świętochłowicach,z 26-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej.
Zygmunt Filipek –zajmujesięrealizacjąwnioskówi postulatówmieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
Świętochłowice.Odznaczasięwzorowąpostawąw pracy.
Urszula Głos –WzorowypracownikSpółdzielniMieszkaniowejw Świętochłowicach,z 28-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej.
Barbara Gorczyca – należy
do szczególnie wyróżniających się
administratorówSpółdzielniMieszkaniowej w Świętochłowicach, posiada 25letnistażpracy.
Henryk Jara –zaangażowany,odpowiedzialnyi rzetelnyw wykonywaniuobowiązkówsłużbowychz 25-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej,W SpółdzielniMieszkaniowej
w Świętochłowicachjestkierownikiem
ds.technicznych.
Janusz Idzikowski –kierownikadministracjiSpółdzielniMieszkaniowej
w Świętochłowicach,z 27-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej.
Mariola Przybycin – wieloletni
pracownik w Spółdzielni Mieszkaniowejw Świętochłowicach,z 25-letnimstażempracyw gospodarcekomunalnej.
ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA otrzymali:
Czesława Bella –SkarbnikŚląskiej
lzbyInżynierówBudownictwa,Członkini Rady i Prezydium Izby, aktywna działaczkaKomisjiUchwałi Wniosków oraz Współpracy z Zagranicą.
Delegatkana ZjazdOkręgowyobukadencji.
Marek Karnowski –ZastępcaPrzewodniczącegoOkręgowejKomisjiRewizyjnejŚląskiejIzby I i II kadencji,członekZespołuRedakcyjnegoInformatora.Obecniedelegatna ZjazdKrajowy,
członek Krajowej Komisji Uchwał
i Wniosków.
Andrzej Stasiński –RzecznikOdpowiedzialności Zawodowej Śląskiej
Izby.Delegatna ZjazdOkręgowyIzby.

ŚląskaOkręgowaIzbaInżynierówBudownictwaotrzymałaMedalim.KrólaKazimierzaWielkiegoKonfederacjiBudownictwai Nieruchomościw Warszawie
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W czasie uroczystości wręczono także wyróżnienia
za „BUDOWĘROKU”

Sławomir Stolarski –CzłonekRadyŚląskiejIzby
od chwilijejpowstania.ObecniesekretarzKomisji
PrawnoRegulaminowej.Bierzeudziałw obradach
KrajowejKomisjiPrawnoRegulaminowej.
Andrzej Wybraniec –CzłonekOkręgowegoSąduDyscyplinarnego.WiceprzewodniczącyOkręgowegoSąduDyscyplinarnegoŚląskiejIzby.Delegat
na ZjazdOkręgowyobukadencji.
SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA otrzymali:
Zdzisław Mądry –w I kadencjisekretarzOkręgowejKomisjiRewizyjnejŚląskiejIzby.
Marek Młynarski –SekretarzOkręgowegoSąduDyscyplinarnegoŚląskiejIzbyw I i II kadencji.Delegatna ZjazdOkręgowyŚlOIIB.
Kazimierz Szwed –RzecznikOdpowiedzialności
ZawodowejŚląskiejIzby.Delegatna ZjazdOkręgowyIzby
Stanisław Krzyżaniak –otrzymałodznakęZasłużonego Seniora oraz Złotą Odznakę Polskiego
ZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwa.
Medale 75-lecia Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa otrzymali:Adam Matusiewicz –wicewojewodaśląski,Tadeusz Mikulik,
Zbigniew Dzierżewicz, Władysław Pakiet, Jan
Oszczepalski,Tadeusz Glücksman,Janusz Krasnowski,Jan Witkowski,Józef Tomolik,Barbara Lipka,Henryk Rudzki.
W czasieuroczystościwręczonotakżewyróżnieniaza „BUDOWĘROKU”o laureatachtejnagrody
piszemyna str.13.
Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie otrzymała:
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
ArkadiuszBorek–PrezesZarząduInstytutuGospodarki Nieruchomościami, Stefan Czarniecki–PrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwai TadeuszWnuk–Prezydent
ForumBudownictwaŚląskiegowręczyliZłote Laury „Za Zasługi dla gospodarki nieruchomościami”. Otrzymalije:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DOM – EL III” Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK”
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Chrzanów
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARLIK”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR”
Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”, Wodzisław
Śląski
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PODGÓRSKA”
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL”

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Głuchołazy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Opole
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”
DOMINIUM INVEST Sp. z o.o.
„ENERGOPROJEKT – KATOWICE” SA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC”
Federacja Gospodarki Nieruchomościami
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekspertyz
i Analiz Nieruchomości

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Listy gratulacyjne i adresy z okazji Śląskiego
Dnia Budowlanych przysłali:
Krystyna Bochenek – wicemarszałek senatu
przesyłapozdrowienia,któreodczytałaIwona Matuszewska,Małgorzata Handzlik –Europosłanka,Cezary Grabarczyk –MinisterInfrastruktury,Grzegorz
Tobiszowski –PosełNa Sejm VI kadencji,Robert
Dziwiński –GłównyInspektorNadzoruBudowlanego, Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, Zbigniew Janowski –PrzewodniczącyZwiązkuZawodowego„Budowlani”,Zbigniew Tabor –PrzewodniczącyOddziału
Górnośląskiego Związku Mostowców, Tadeusz
Adamski –DyrektorwydziałuGospodarkiUrzędu
Marszałkowskiego

Pan
TadeuszWNUK
Prezydent
ŚląskiejIzbyBudownictwa
SzanownyPaniePrezydencie
Serdeczniedziękujęza zaproszeniena tegorocznąuroczystośćz okazjiŚląskiegoDniaBudowlanych,
któraodbędziesięw Katowicachlpaździernika 2009r.W imieniuwłasnymi ZarząduKrajowegoZwiązkuZawodowego„Budowlani”proszęPanao przyjęciemoichserdecznychpozdrowieńi życzeńwszelkiejpomyślności.
Z okazjinaszegotradycyjnegojesiennegoświętażyczęwszystkimczłonkomŚląskiejIzbyBudownictwawielusukcesów,pełnegoportfelazamówieńdlaWaszychPrzedsiębiorstw,dobregozdrowiai optymizmuw spojrzeniuna przyszłość.
U progujesieniobchodzimytradycyjny„DzieńBudowlanych”.Todobraokazjado refleksjii wymiany
poglądówna tematsytuacjibudownictwa,firmbudowlanych,warunkówpracyludzinaszejbranżyi perspektywrozwojusektora.Tookazjado rozmowy,na którą,na codzieńczęstoniemamyczasu.Takaocenastanurzeczy,zarównoz perspektywycałegokrajujaki regionu,czymiastapozwalana zachowanie
właściwegodystansudo codziennejdziałalnościzawodoweji organizacyjnej.
„DzieńBudowlanych”pozwalawłaśniena takąchwilę„odpoczynkuw biegu”.Jestemprzekonany,że
wartospotykaćsięw przyjaznymbudowlanymgronie,poznaćopiniei nastrojeśrodowiskai wyciągnąć
wnioskina przyszłość.
Przedsiębiorstwabudowlane,przemysłwyrobówbudowlanycha szczególniedeweloperzysądziś
w trudniejszejsytuacjiniżkilkalattemu.Życzymysobiez okazjinaszegobranżowegoświęta,abynaszefirmypotrafiłyprzezwyciężyćtrudności,abywkrótcewróciłlepszyklimatinwestycyjnyi przełożył
sięzarównona dobrewynikiprzedsiębiorstwjaki na dobrewarunkipracyi wynagrodzenialudzizwiązanychz naszymsektorem.Życzymysobieteż,bybieżącapolitykajaknajmniejwpływałana warunkinaszejdziałalności,bydoraźnemajstrowaniew prawieniepodważałodorobkuwielulati wysiłkuwielupokoleń.
Z drugiejstronyokresgorszejkoniunktury,widocznyprzecieżtakżena Śląsku,możebyćwykorzystanydlazajęciasięsprawami,o którychniezawszepamiętaliśmyw czasieboomu.Myślętutajprzede
wszystkimo regulacjachprawnychdotyczącychzagospodarowaniaprzestrzennego,aleteżo wieluniedoskonałościachPrawabudowlanegozmienianychz takimoporem.Sporoteżjestdo zrobieniaw zakresiezamówieńpublicznych,szczególniew obszarachmającychwpływna ograniczenieniedeklarowaneji nielegalnejdziałalnościw naszymsektorze.
Obchodzonytradycyjniejesienią„DzieńBudowlanych”todlaludzibudownictwai spółdzielczościmieszkaniowejsymbolicznezakończeniesezonubudowlanego.Życzę,bytenumownykoniecsezonu,który
wcalenieoznaczakońcapracyw firmach,dałPaństwujednakchwilęzasłużonegowypoczynkui oderwaniasięod codziennychtrosk.
Korzystającz okazjipragnępodziękowaćPanui ŚląskiejIzbieBudownictwaza dotychczasowąwspółpracęi wyrazićprzekonanie,żebędziesięonarozwijaćprzezkolejnelata.Liczęrównieżna nieodległe
spotkaniew WarszawiepodczascentralnychuroczystościDniaBudowlanych 9października 2009r.
Z wyrazamiszacunku,

Warszawa, 23września 2009r.
ListPrzewodniczącegoZwiązkuZawodowegoBUDOWLANIZbigniewaJanowskiegoz okazjiŚląskiego
DniaBudowlanych 2009
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BuDOWA ROku 2008

Śląscy laureaci
Po raz 19PolskiZwiązekInżynierówi Techników
Budownictwaprzy współpracyMinisterstwaInfrastrukturyi GłównegoUrzęduNadzoruBudownictwazorganizowałkonkursBUDOWAROKU.Konkursjestjednymz najbardziejprestiżowychprzeglądówosiągnięć
polskiegobudownictwa.W tegorocznejedycjibrało
udział 61budówzgłoszonychprzezinwestorów,deweloperówi samorządyterytorialne.Wśródnagrodzonychznalazłysiębudowyz naszegoregionu.

tornadzoru:mgrinż.WiesławRamosorazgłówniprojektanci:mgrinż.arch.TomaszTumas(architektura),mgrinż.TomaszKozielski(konstrukcja).Budowędo Konkursuzgłosiłinwestori organizator.
W czasieuroczystościnagrodęodebrałWicePrezes M-LOGISTIC Sp.z o.o.MichałOgorzały

MAGAZYN NA MEDAL

Budynekmieszkalnyw Częstochowieprzy ul.
Idzikowskiego 4toinwestycjaSpółdzielniMieszkaniowejMetalurgw Częstochowie.Generalnym
wykonawcąbyłoPrzedsiębiorstwo-Wielobranżowe
POL-REM Sp.z o.o.z Myszkowa.Budowatego
obiektuwyróżnionazostaładyplomemw kategoriibudynkimieszkalne
Budynekma 4kondygnacjenadziemnei podpiwniczenie.Składasięz dwuklatkowychsegmentów,
w rzuciew kształcielitery L.W budynkuznajduje
się 40mieszkań.
Powierzchnia działki wynosi 39 992 metrów
kwadratowych,powierzchniazabudowy 714metrów
kwadratowych,powierzchniaużytkowa 2034metrykwadratowe.Kubaturabudynkuto 10 670metrówsześciennych.
–Budynekwykonanyjesttechnologiątradycyjną.Posadowionyna ławachżelbetowych,zabezpieczonychprzed napływemwódgruntowych–informuje Marcin Hemperek z Przedsiębiorstwa
WielobranżowegoPOL-REM Sp.z o.o.–Ściany
piwnic są murowane z bloczków betonowych
gr. 38i 25 cm,na zaprawiebetonowejz domieszkąuszczelniaczyprzeciwwilgociowych.Ścianykondygnacjinadziemnychwykonanesąz pustaków
ceramicznych „UNIMAX” klasy 150, gr. 25 cm,
na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne
ocieplonesąod zewnątrzstyropianemgr. 12 cm.
Ścianyoporowe- betonowe,wylewanez betonu
B20.Stropy,płytybalkonów,płytygzymsuwieńczącegosążelbetowe,płytowe,wylewanena budowie,krzyżowozbrojone,balustradywykonane
sąz wypełnieniemstalowymi z płyt„Minerit”.Czas
realizacji trwał od czerwca 2007 do października 2008roku.

W TychachpowstałonajnowocześniejszeCentrum
LogistycznewtejczęściEuropy.Inwestycjaotrzymała tytuł „Budowa Roku 2008” i Nagrodę I Stopnia
w konkursieorganizowanymprzezPolskiZwiązekInżynierówi TechnikówBudownictwaw kategoriibudynkiprzemysłowei obiektymagazynowe.
W majutegorokuzakończonobudowęCentrum
Logistycznego M-Logisticw Tychach–bezobsługowegomagazynuwysokiegoskładowania.Wartośćinwestycjiwyniosłaponad 130mlnzł.Budowarozpoczęłasięw kwietniu 2007rokui zakończyłapo 24miesiącach.Centrumbędzieobsługiwać
rynekpolskii zagraniczny.
Obiektposiada 27ramp,w tym 5rampzaładunkowych,a aktualnailośćodbiorutoprawie 6000pa-

letna dobę(4000z zakładuprodukcyjnegoi 2000
z zewnątrz). Możliwość załadunku i rozładunku
to 240samochodów(6 000palet)na dobę.Budynektworzyjednoprzestrzennahalao konstrukcjistalowejz 15rzędamidwustronnychregałówo 15poziomachskładowaniapalet.Pomiędzyregałamisą
przestrzenietransportowedo automatycznychpojazdów–układnicrozmieszczającychpaletyna regałachw sposóbbezobsługowy.
– Dzięki M-Logistic zapewnimy optymalną
i efektywnąobsługęnaszychklientów–podkreślaKrzysztofPawiński,prezesfirmyMaspexWadowice.–Głównekorzyścidlanaszychpartnerówhandlowychtomożliwośćindywidualnego
przygotowywaniadostaw,przyspieszenieobsługiorazpoprawaserwisupoprzezbardzodobrą
lokalizacjęi skrócenieczasuoczekiwaniana załadunek.Jesttonajwiększainwestycjaw historiiGrupyMaspexWadowice,biorącpod uwagę
jejwymiar,czasbudowy,wielkośći skomplikowanyprojektobiektuorazjegopóźniejszewyposażenie.Inwestycjęudałonamsięzrealizować
w niecałedwalata.Toogromnei trudneprzedsięwzięcie,aletakżedużysukces.
Ojcowietegosukcesutoprzedstawicielinwestoranadzorującypraceinż.PiotrTomczak,kierownikbudowymgrinż.AndrzejNieuporany,inspek-

ATRAKCYJNY BLOK

Kierownikiembudowybyłtech.KrzysztofPluskota,inspektoremnadzoruinż.JarosławStelmach
Główniprojektancitomgrinż.arch.JoannaWilk-Czyżewska(architektura)i mgrinż.PiotrSzyma
(konstrukcja).Budowędo Konkursuzgłosili:inwestori generalnywykonawca.
NagrodęodebrałPrezesPOL-REM Sp.z o.o.
MyszkówAndrzejPluta

NOWOCZESNY ZAKŁAD RADIOTERAPII
Zakładradioterapiiprzy SzpitaluWojewódzkim
im.Św.Łukaszaw Tarnowietoinwestycja,której
głównymwykonawcąbyłoGliwickiePrzedsiębiorstwoBudownictwaPrzemysłowego S.A.Gliwice.Budowataotrzymaładyplomuznaniaw kategoriiobiektyużytecznościpublicznej.
Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolitycznapłytowo-słupowa.ścianyi stropbunkrówakceleratorów wykonano w części z barytobetonu,
a w częściz betonu.
Nad całościąwykonanostropodachpełny,żelbetowy,odpowietrzany,krytywielokolorowąfolią
dachową.ścianyzewnętrznebudynkuwykonano

w częścijakożelbetoweobłożoneprofilamiszklanymi,a w częścijakoprzeszkloneorazz pustakówlekkiegobetonu,równieżobłożoneszklaną
wentylowaną okładziną z pustaków szklanych.
Budynek jest dwukondygnacyjny, zbudowany
na planieprostokąta,z dachemw formieodwróconegołuku.
Konstrukcja budynku jest w przeważającej
częściżelbetowa,uzupełnionakonstrukcjąstalową.Jakomateriaływykończeniowezastosowano
blachętytanowo-cynkowąw obróbkachblacharskichi w obudowieorazpłytygipsowo—włóknowew ścianachdziałowych.Okładzinyściani posadzekwykonanoz wykładzinyPVCi płytgresowych.Wykonanokrzywoliniowesufitypodwieszaneo niestandardowychwymiarach.Balustradyi poręczewykonanozestalinierdzewnej.Zastosowanoegzotycznedrewnojakokonstrukcjęi okładziny tarasów. W pomieszczeniach narażonych
na promieniowaniezastosowanookładzinyścian
z wkładkamiołowianymi,specjalistycznedrzwioraz
okna.
Budynekjestwyposażonywewszystkieinstalacjepodstawowei specjalistyczne.
Całośćpracwykonanow ciągu 17miesięcy.
NagrodęodebrałPrezesGliwickiegoPrzedsiębiorstwaBudownictwaPrzemysłowego SAMarek
Morawski.
***
W czasieuroczystościwręczonorównieżdyplom
uznaniaza wyróżnieniew ogólnopolskimkonkursie
„ModernizacjaRoku 2008”dlafirmy„Dan-Pol”MarianPiechotas.j.Tychyza termomodernizacjębudynkuwydziałufilologicznegoUniwersytetuŚląskiegoprzy PlacuSejmuŚląskiegow Katowicach.
DyplomodbrałPrezes„Dan-Pol”MarianPiechota.
O firmir„Dan-Pol”piszemyna str.14.
(TB)
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PREZENTACJE

lAuREACI NAGRóD PuBlICus ZA 2008 ROk

Dan Pol M. Piechota sp.j.
Wykonawcą Roku
26czerwca 2009r.podczasfinałowejgaliw VilliFoksalw Warszawie,poznaliśmylaureatówtegorocznejedycjiPublicusów–wyróżnień
przyznawanychjużod 7latprzezredakcjęmiesięcznika„Zamówienia
PubliczneDoradca”najlepszymuczestnikomrynkuzamówieńpublicznychorazosobom,któreswądziałalnościąw sposóbszczególnyprzyczyniająsiędo rozwojusystemuzamówieńpublicznychw Polsce.
W obecnościliczniezgromadzonychgościreprezentującychprzedstawicieliadministracjirządoweji samorządowej,przedsiębiorców,środowiskanaukoweorazekspertóww dziedzinieprawazamówieńpublicznychKapituła,którejpracomprzewodniczyłJacekAmbroziak,ogłosiławynikiw kategoriachZamawiającyRokui WykonawcaRoku,a takżeprzedstawiłalaureataNagrodyHonorowej.
KapitułaNagrodydokonującocenykandydatówstanęłaprzed trudnymwyborem.Optymizmemnapawafakt,iżprofesjonalizm,wiedza,
uczciwośći wysokiestandardystałysiędomenąznacznejczęścidysponentówśrodkówpublicznych,jaki przedsiębiorcówzdobywających
publicznekontrakty.
Kierującsięw przypadkuzamawiającychprzedewszystkimsposobemprzygotowaniapostępowaniai realizacjiprocedurorazprzestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji, a w przypadku przedsiębiorców–prawidłowościąi skutecznościądziałańpodejmowanychw związkuz ubieganiemsięo zdobyciezamówieniapublicznego,Kapitułanominowałapięciuzamawiającychoraztrzechwykonawców.
Nominacjedo NagrodyPublicusza rok 2008otrzymali:
w kategorii ZAMAWIAJĄCY ROKU:
•KolejeMazowieckie–KM Sp.z o.o.
•MiastoBydgoszcz
•SądOkręgowyw Olsztynie
•SzpitalPowiatowyim.AlfredaSokołowskiegow Złotowie
•UrządGminyi Miastaw Czerwieńsku
w kategorii WYKONAWCA ROKU:
•DanPol M.PiechotaSp.j.
•Hand-Prod Sp.z o.o.
•HolstersHPMPolska
Stałosięjużtradycją,iżzwycięzcyw poszczególnychkategoriachodbierająstatuetkiz rąkubiegłorocznychlaureatów.Nieinaczejbyłoi w tym
roku.NagrodędlaZamawiającegoRoku–2008przekazałaBeataZawada,reprezentującaKrajoweCentrumds.AIDS.NatomiaststatuetkęWykonawcyRoku–2008wręczyłSławomirĆwiklakz przedsiębiorstwaELEKTROPAKS.
DecyzjąKapitułystatuetkiPublicusaza rok 2008otrzymałw kategoriiWYKONAWCAROKUDanPol M.PiechotaSp.j.
UzasadniającwerdyktKapitułapodkreśliłaszerokizakresusługbudowlanychświadczonychprzezfirmęDanPoldlawieluinstytucjipań-
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StatuetkędlafirmyDanPolodebrałSzymonPiechota

stwowych i spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego,
w szczególnościkompleksowejtermomodernizacjiistniejącychbudynkówużytecznościpublicznej.Potwierdzeniemwysokiejjakościusług,
a takżerzetelnościi solidnościFirmysąrównieżlicznenagrodyi wyróżnienia.DanPoljestm.in.dwukrotnymlaureatemogólnopolskiego
konkursupod patronatemMinistraInfrastruktury„Przetargidlanajlepszych–LiderEkoInwestycji”.Posiadacertyfikatjakościprzyznanyprzez
ŚląskąIzbęBudownictwa.Działającna trudnymrynkuzamówieńpublicznych 90%przychodówFirmypochodzizezrealizowanychprzetargów.Przedsiębiorstwopodejmujetakżedziałaniamającena celu
rozwójoświatyi kultury,świadczącpomocfinansowądlaszkółorazsponsorującdziałalnośćkulturalną.

ŚląskA IZBA BuDOWNICTWA

Debata o nieuczciwej
konkurencji w budownictwie

Uczestnicydebatypodawaliprzykładybardzokontrowersyjnychrozstrzygnięćprzetargówna inwestycjepubliczne

Jednaz najbardziejbulwersującychśrodowisko
budowlane,wzbudzającadużoemocji,odbieranapowszechnie jako stwarzającą duże pole do nieuczciwychpraktyk,jestsprawastosowaniaustawy
„PrawoZamówieńPublicznych”.
CzłonkowieŚląskiejIzbyBudownictwai uczestnicyForumBudownictwaŚląskiegoodbylina tentemat debatę problemową. Uczestnicy spotkania
w czasiegorącejdyskusjipodawaliprzykładybardzo kontrowersyjnych rozstrzygnięć przetargów
na inwestycjepubliczne,mówilionieodpowiedzialnościw powierzaniuinwestycjifirmomstosującym
dumpingoweceny,nieprzestrzegającychpodstawowychzasadbezpieczeństwana budowach,łamiącymczęstoprawo.
Efektemspotkaniai zgłaszanychw czasiedyskusjipostulatówsą„Ustaleniaz debaty”(ichtekstpublikujemy).
O sprawiepatologicznychprzejawówstosowania
ustawy„PrawoZamówieńPublicznych”.ŚląskaIzba
BudownictwapoinformowaławszystkichPosłówSejmu RP Komisji Gospodarki oraz Infrastruktury
okręgówwyborczychwojewództwaśląskiego.Na temattegoproblemu,a takżesprawykonieczności
przywrócenia możliwości nadawania uprawnień
budowlanychdlatechnikówbudownictwaIzbazorganizuje, 13październikabr.,kolejnądebatęz udziałemkadrykierowniczejfirmŚląskiejIzbyBudownictwai uczestnikówForumBudownictwaŚląskiego,
na którązaproszenizostaliPosłowiereprezentującychnaszregion.
USTALENIA
z debaty przedsiębiorstw ŚLĄSKIEJ IZBY
BUDOWNICTWA
i uczestników
FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
w sprawie
praktyki stosowania ustawy
„Prawo Zamówień Publicznych”
w dniu 27 sierpnia 2009r.
1. Trwające spowolnienie wzrostu gospodarczego, którego następstwem jest także bardzo
wymierny,bosięgający 70%spadekinwestycjikomercyjnych, nasilił konkurencję wśród przedsiębiorstwbudowlanychubiegającychsięo uzyskanie
zamówieńpublicznychna realizacjęnowychprzed-

sięwzięćinwestycyjnychi remontowych.W większościobecnieprowadzonychprzezZamawiającychpostępowańzgodniez przepisamiustawy–Prawozamówieńpublicznych,którychprzedmiotemsąrobotybudowlane,uczestniczyznaczniewiększaliczba
oferentówniżw poprzednichokresach.
2.Przedsiębiorstwabudowlanenaszegoregionu,
zrzeszonew samorządachgospodarczych,które
utworzyłyForumBudownictwaŚląskiego,nienegują–cowynikaz oczywistejzasadykonkurencji–składaniaoferttańszychniżmiałotomiejscejeszczenie
takdawno.Niekwestionująnawetkoniecznościograniczaniaswejdotychczasowejrentowności,pod warunkiemjednakponoszeniapełnejodpowiedzialnościza zapewnienieprawidłowejrealizacjiinwestycjiw zakresietechnologicznym,prawidłowościrozliczeńfinansowychorazprzestrzeganiawymogów
bezpieczeństwai higienypracy.
3.Zaniepokojeniei sprzeciwuczestnikówForum
BudownictwaŚląskiegowywołujecorazbardziejpowszechnapraktykaZamawiających,rozstrzygania
postępowańna realizacjęzadańinwestycyjnychlub
remontowychwyłączniena podstawiejednegokryterium,tj.ceny,w szczególnościw sytuacji,gdycenawybranejnajtańszejofertyniejednokrotniepozostajena poziomiedumpingowym,znacznieponiżej
rzeczywistej wartości zamówienia (powiększonej
o VAT)–jest,byposłużyćsięjęzykiemustawy,cenąrażąconiskąw stosunkudo przedmiotuzamówienia.
4.W imieniuwszystkichsamorządówgospodarczych,zrzeszającychponadtrzystaprzedsiębiorstw
i firmbudowlanychwojewództwaśląskiego,uważamyza celowewskazaćna licznezagrożeniajakie
niesietapraktykafinalizowaniaprzetargówna robotybudowlane.
5.Do najważniejszychz tychzagrożeńdlaodpowiedzialnejrealizacjizarównonowychinwestycji,jak
i pozostałychrobótbudowlanych,zaliczamy:nieprzestrzeganie wymaganych reżimów technologicznych,stosowanienieatestowanych,zamiennychmateriałów,zatrudnianiepracownikówbezwymaganych
kwalifikacji, zaniżanie lub niewywiązywanie się
z obowiązku płatności wobec podwykonawców
i dostawców materiałów oraz – co uważamy
za szczególnieważne–nieprzestrzeganieelementarnychwymogówbezpieczeństwai higienypracy.
ŚląskaRadads.BezpieczeństwaPracyw Budownictwieprzy OkręgowymInspektorzePracyw Katowicachwystosowałaodrębny„Apel”,któryprzekazujemyw załączeniu.
6.Jakouczestnicy„ForumBudownictwaŚląskiego”zdajemysobiew pełnisprawęz ułomnościobecnego stanu prawnego regulującego procedury
udzielaniazamówieńpublicznych,mającw szczególnościna uwadze,żezarównoustawa–Prawo
ZamówieńPublicznych,jakteżKodeksCywilny,dyrektywyUniiEuropejskiejdotyczącezamówieńpublicznych (np. dyrektywa 2004/18/WE, art. 55)
orazorzecznictwoEuropejskiegoTrybunałuSprawiedliwości,niedefiniująpojęcia„ofertyzawierającejrażąconiskącenę”w stosunkudo przedmiotu
zamówienia”,czylipo prostu„rażąconiskiejceny”.

7.Uznaliśmyza celoweabyprzedsiębiorstwabudowlane,reprezentowaneprzez„Forum”,w każdym
przypadkudomniemaniazłożeniaprzezwykonawcę
ofertyz rażąconiskąceną,grożącąniewykonaniem
lubnienależytymwykonaniemumowyw sprawiezamówieniapublicznegona robotybudowlane,w pełnikorzystałyz przysługującychimśrodkówochrony
prawnej(protest,odwołanie,skarga),domagającsię
od Zamawiającychstosowaniaproceduryokreślonej
w art. 90ustawy–PrawoZamówieńPublicznych,mającpełnąświadomośćtrudnegoobowiązkuwskazaniaprzeznichw proteście(odwołaniu,skardze)dowodówpotwierdzającychtodomniemanie.
8.Zdającsobietakżesprawę,żeistniejącystan
prawnyniestwarzamożliwościautomatycznego,
na podstawiekryteriówarytmetycznychuznawania,
żeofertazawierarażąconiskącenęw stosunku
do przedmiotuzamówienia,jakouczestnicy„Forum”
przygotowujemywystąpieniedo organówRząduoraz
właściwychkomisjiSejmui SenatuRPz postulatem
conajmniejpróbysformułowania–mimowszystko–cechceny,którąnależałobyzakwalifikowaćjakopodlegającejwyjaśnieniuw trybieprzepisówart. 90
ustawy,tj.jako„podejrzanej”,iżmożebyćrażąconiskaw stosunkudo przedmiotuzamówienia.Skłanianasdo tegofakt,żeanidyrektywyUniiEuropejskiejdotyczącezamówieńpublicznychaniorzecznictwoEuropejskiegoTrybunałuSprawiedliwościnie
przesądzają,iżniemożnaustalićgranicznychwartościprocentowychcenyofertydo wartościzamówienia(powiększonejo VAT),poniżejktórychZamawiającyobowiązanibylibydo wszczęciaproceduryopisanejprzepisemart. 90.Wszczęciesamejprocedury nie przesądzałoby, tak jak nie przesądza
obecnie,czyzaoferowanaprzezwykonawcęcena
jestrażąconiska,jednakzmuszałobywykonawcę
do wykazania(wprostudowodnienia),żezaoferowanacenaniejestrażąconiska.A tobyłbyjużbardzoistotnypostęp.
9.Przedkładającw tejformiestanowiskouczestników „Forum Budownictwa Śląskiego” wobec
praktykistosowaniaobowiązującejustawy–Prawo
ZamówieńPublicznych,zwracamysiędo wszystkichpodmiotówzobowiązanychstosowaćtęustawę,w szczególnoścido Zamawiającychbranżowych
orazjednosteksamorząduterytorialnego,o współdziałaniez namidlaograniczaniaprzedstawionych
patologicznychprzypadkówczęstoświadomegonadużywaniaobecnychregulacjiprawnychprzeznierzetelnychwykonawcóww procesieudzielaniazamówieńpublicznychna robotybudowlane.W pierwszejkolejnościapelujemydo Zamawiających,by
w każdymprzypadkudomniemania,żeprzedłożonaofertazawierarażąconiskącenę,wszczynalitzw.
procedurę wyjaśniającą oapisaną w przepisach
art. 90ustawyw celuuzyskaniawyjaśnieńod wykonawcy,któryzłożyłtakąofertę.
***
Wprowadzeniedo debatydokonałekspertŚląskiej
IzbyBudownictwadrJacekKaczmarczyk(artykuł
dr. Kaczmarczyka o zamówieniach publikujemy
na str.16-17).
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W rok po istotnej nowelizacji
Prawa zamówień publicznych
Ustawaz dnia 29stycznia 2004r.–Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z 2007r.Nr 223,poz. 1655
z późn.zm.)toustawa,z którązetknęlisięniemal
wszyscyprzedsiębiorcy(wykonawcy–byposłużyć
sięustawowąnomenklaturą),którzyw większymlub
mniejszymstopniuzwiązalilosswejdziałalnościgospodarczejz udziałemw postępowaniacho udzieleniezamówieńpublicznych,czylipostępowaniach
prowadzonychprzezzamawiającychzgodniez zasadamii proceduramiokreślonymiw tejustawie.Dotyczytow istotnymzakresieprzedsiębiorcówdziałającychw szerokorozumianejbranżybudowlanej.
OstatniadużanowelizacjaPrawazamówieńpublicznymmiałamiejscew rokuubiegłym.Ostatecznie, po przyjęciu części poprawek Senatu, Sejm
w dniu 4września 2008r.uchwaliłustawęo zmianieustawy–Prawozamówieńpublicznychorazniektórychinnychustaw(Dz.U.Nr 171,poz. 1058),któraweszław życiez dniem 24października 2008r.
Po tejdacieustawajeszczekilkakrotniebyłanowelizowana, lecz poza zmianą dotyczącą koncesji
na robotybudowlane,pozostałezmianyniemiałyżadnegolubpraktycznieżadnegoznaczeniaz punktuwidzeniazarównozamawiających,jaki wykonawców.
Kilkasłówdotyczącychowej„dużej”nowelizacji.
Przygotowywanyprojekt,a następnieprojekt,który
zostałskierowanydo Sejmu,budziłwielezastrzeżeń
i wątpliwościzarównoekspertóww zakresiezamówieńpublicznych,jaki części(niestety,tylkoniewielkiej)wykonawców.Osobiściewyrażałemswewątpliwości dotyczące projektowanych zmian zarówno
w publikowanychartykułach(Sprawawadiumw kolejnejnowelizacjiPrawazamówieńpublicznych,Budujz Głową,nr 2/2008,KolejnanowelaPzp,Buduj
z Głową, 3/2008),jakteżna forumsenackiejKomisjiGospodarki(a dokładniepodkomisji),gdziewystępowałemw charakterzeeksperta(SenatRP,Zapisstenograficzny(341)z 6.posiedzeniaPodkomisji„Przyjazne Państwo” w dniu 22 lipca 2008 r., www.senat.gov.pl). W artykułach wyrażałem swe poglądy
w formiepublicystycznej,zaśna posiedzeniupodkomisjibroniłemzgłoszonychuprzednioprzezemniepropozycjizmiando projektuustawyorazpolemizowałemw tymzakresieprzedewszystkimz Prezesem
UrzęduZamówieńPublicznych.Niereprezentowałem
żadnegolobby,czyteżpartykularnychinteresówtak
zamawiających, jak i wykonawców, lecz dążyłem
do ustanowieniatakichprzepisów(a przynajmniejzachowaniaobwiązujących),którez jednejstronyistotniesłużyłybyefektywnemuwydatkowaniuśrodkówpublicznych(czylinaszych),a z drugiejstronywzmacniały zasadę konkurencji pomiędzy wykonawcami,
w tymoczywistąprawdę,żetylkoi wyłącznieprzedsiębiorcyuczestniczącyw postępowaniuo udzieleniezamówieniapublicznegosąw stanieefektywnie
kontrolowaćczynnościzamawiającego.
Jak,po rokuod wejściaw życienowelizacjiustawy,należyocenićwprowadzonewówczaszmiany?
Odniosęsięwyłączniedo zmianistotnych,nadtonajważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców.
Zasadniczoniepotwierdziłysięzastrzeżeniadotyczące możliwości manipulacji postępowaniami
przezzmianęw tokupostępowaniawarunkówudziałuw postępowaniu,którątomożliwośćdawałynowe
przepisy dopuszczające zmianę treści ogłoszenia

Wprowadzeniedo debatyo nieuczciwejkonkurencji
w budownictwiedokonałekspertŚląskiejIzbyBudownictwadrJacekKaczmarczyk
o zamówienia(art. 12ai art. 38ust. 4a).Praktykapokazała,żenowemożliwościdanezamawiającymnie
sąnadużywane,conieoznacza,żetakiesytuacjenie
mająmiejsca.Wprostprzeciwnie.Wielokrotniezamawiający,chociażpowinnidokonaćzmianustanowionychwarunkówudziałuw postępowaniu(wątpliwych,czywręczniedopuszczalnych),tonieczynią
tego,z jednejstronyzapewnewskutekniewiedzy,iż
takamożliwośćimprzysługuje,a z drugiejbojącsię
o posądzenieo manipulowaniepostępowaniami.
Zmieniłsięprzepisart. 22ust. 1pkt 2ustawydopuszczającdo ubieganiasięo udzieleniezamówienianietylkowykonawców,którzyposiadająniezbędnąwiedzęi doświadczenieorazdysponująpotencjałemtechnicznymi osobamizdolnymido wykonania
zamówienia, lecz także tych, którzy (tu zmiana)
„przedstawiąpisemnezobowiązanieinnychpodmiotówdo udostępnieniapotencjałutechnicznegoi osób
zdolnychdo wykonaniazamówienia”.Pomimowadliwegolegislacyjnie,aczzgodnegoz prawemunijnym,przepisu(wadliwośćprzepisupolegana zrównaniuwarunkuudziałuw postępowaniuz dokumentem potwierdzającym spełnianie tego warunku),
przepisten,choćpowodujeczęstonieporadnośćzamawiającychw przystosowaniugodo konkretnych
okolicznościkonkretnegopostępowania,niestwarza
istotnychtrudnościinterpretacyjnych–zamawiającynajczęściej„żywcem”przepisujądo dokumentów
postępowania(ogłoszeniao zamówieniu,specyfikacjiistotnychwarunkówzamówienia)fragmentprzepisu,poprzestającnastępniena wyłącznieformalnym
sprawdzeniu,czywykonawca,któryzadeklarował,że
będziedysponowałpotencjałemtechnicznymi osobami,przedstawił„zobowiązanieinnychpodmiotów”.
Zmianieuległprzepis(art. 24ust. 1pkt 1),którynakazujewykluczeniez postępowaniatychwykonawców,którzywyrządziliszkodęniewykonujączamówienialubwykonującjenienależycie.Jużniewykluczasięwykonawców,którzy–takjakprzed nowelizacją–nienaprawiliszkody,lecztych,w stosunku
do którychsądprawomocnymorzeczeniemstwierdził
wyrządzenieszkody,a orzeczenietozostałowydanew okresie 3latprzed wszczęciempostępowania.
Przepisnowegoart. 24azobowiązałzamawiających
do przekazywaniaPrezesowiUZPodpisuorzeczeniasąduniezwłoczniepo jegouprawomocnieniusię,
a PrezesaUZP(art. 154pkt 5a)do publikowaniawy-
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kazu„nierzetelnychwykonawców”na stronieinternetowejUZP.Na dzieńdzisiejszy(22września 2009r.)
w publikowanymwykazieznajdujesię 8wykonawców.
Choć„stary”przepisbudziłwielewątpliwościinterpretacyjnych(dowodowych),tow praktycebyłrzadkowykorzystywany.Przepiszmienionyjestczytelnyi przejrzystyzarównodlazamawiających,jaki wykonawców–wtedyi tylkowtedyzamawiającywykluczawykonawcęz postępowaniana podstawietegoprzepisu,gdywykonawcaznajdujesięna „czarnejliście”publikowanejprzezPrezesaUZP.
Za niezbytszczęśliwenależyuznaćuniemożliwieniewprowadzeniazmiando umowy(art. 144ust. 1),
pozaprzypadkiemgdymożliwośćtakazostałaprzewidzianaprzezzamawiającegow ogłoszeniuo zamówieniulubw specyfikacjiistotnychwarunkówzamówieniaorazgdyzamawiającyokreśliłwarunkitakiej
zmiany.Jaksięokazało(i okazujesięnadal)zamawiającynagminnienieprzewidująmożliwościdokonaniazmianumowy,czegoskutkiwielokrotnieodczuwają przedsiębiorcy, szczególnie w sytuacji, gdy
rzeczdotyczyprzedłużeniaterminuwykonaniaumowy.
Wiele problemów stwarza stosowanie nowego
przepisu(art. 87ust. 2pkt 3)nakazującegozamawiającemupoprawieniew ofercietzw.innychomyłek(innychniżoczywisteomyłkipisarskiei rachunkowe)polegającychna niezgodnościofertyzespecyfikacjąistotnychwarunkówzamówieniai niepowodującychistotnychzmianw treścioferty.Nawet
w orzecznictwieKrajowejIzbyOdwoławczejrozpatrującejodwołaniawykonawcówniemazgodności
codo tego,któreomyłkii w jakimzakresie(pozaistotniedrobnymi,bezżadnegoznaczenia)sąomyłkami,któreniepowodująistotnychzmianw treścioferty.Niejestjasne,czyo istotnościzmianmadecydowaćnp.liczbaomyłekw kosztorysieofertowymw stosunkudo liczbywycenianychpozycji,czybyćmoże
kwota,o jakąulegniezmianiecenaofertypo poprawieniuomyłekw stosunkudo cenypodanejw ofercie. Tę zmianę, choć można przyjąć, że kryły się
za niądobreintencjezmierzającedo tego,abynie
byłyodrzucaneofertyz istotniedrobnymiomyłkami,
należyocenićnegatywnie.
Tymbardziejnegatywnienależyocenićzmianę
(art. 46ust. 4a),którazobowiązujezamawiającego
do zatrzymaniawadium,jeżeliwykonawcana wezwaniezamawiającegoniezłożyłwymaganychoświadczeń,dokumentówlubpełnomocnictw.Pomijającjuż
fakt,żew tensposóbwadiumutraciłocharakterrekompensaty dla zamawiającego w sytuacji, gdy
wybranywykonawcauchylasięod zawarciaumowy,
a stałosięnarzędziemswoistej„represji”w stosunkudo wykonawcy,któryniezłożyłww.dokumentów,
tointerpretacjategoprzepisu,takw literaturze,jaki
i w orzecznictwieKrajowejIzbyOdwoławczej,jestniejednoznaczna.Cowięcej,stwarzaonaproblemydla
instytucji,którez mocyustawymogąudzielaćtzw.
gwarancjiwadialnych,tj.bankówi zakładówubezpieczeń.Obserwujesię–czemuniemożnasiędziwić,skoroustawanakładana zamawiającychobowiązekzatrzymaniawadium–radykalnywzrostżądań zapłaty od gwarantów (banków i zakładów
ubezpieczeń)gwarantowanychkwotwadiumw sytuacji,gdyzdaniemzamawiającegoziściłasięoko-
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licznośćzatrzymaniawadium.Problematycznajest
owa„okoliczność”.O ileniebudziwątpliwościsytuacja,gdywykonawcaniezłożyłjakiegośdokumentulubpełnomocnictwawrazz ofertąlubwnioskiem
o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniui nieskładagona wezwaniew wyznaczonymprzezzamawiającegoterminie,tosprawaniejestjużtakoczywista,
gdywykonawcatwierdzi,żewymaganydokumentzłożył,czemuprzeczyzamawiający,lubżezłożyłgo
na wezwanie,czemutakżeprzeczyzamawiający.Ponieważ„ostatniezdanie”(pomijającw tymmiejscu
możliwość wnoszenia środków ochrony prawnej
przezwykonawców)należydo zamawiającego,togdy
tenwystąpido gwarantao zapłatękwotyrównejkwociewadium,gwarantniemainnejmożliwościniżkwotętęwypłacić.Gwaranci,w szczególnościniektóre
zakładyubezpieczeń,podejmująnieprzewidzianąwarunkamigwarancjikontrolę,czyistotnieżądaniazamawiającegosązasadne,leczcoistotniejsze,w sytuacjigdy–jakjużwskazałem–żądaniazamawiającychradykalniewzrosły,gwaranciznacznieostrożniej udzielają gwarancji wadialnych, a to niekorzystniewpływana sytuacjęprzedsiębiorcówubiegających się o takie gwarancje. Wspomniałem
o orzecznictwieKrajowejIzbyOdwoławczej.Ponieważwykonawcyczęstownosząprotestywobeczatrzymaniawadium,a po ichoddaleniuodwołania,zatemKIOmatakżedo czynieniazesprawamio zatrzymaniewadium.Z kilkurozmówprzeprowadzonych
z członkamiIzbywynika,żeichzdaniemprzepisjest
conajmniejzbędny,a orzekając–oczywiściezgodniez tymprzepisem–starająsięgointerpretować
na korzyśćwykonawców,lecztylkow tychprzypadkach,gdyzatrzymaniewadiummożnazakwalifikowaćjakoczynnośćzamawiającegodokonanąw postępowaniu.Jeżelibowiemzamawiającyodrzuciofertę lub wyk luc zy wyk on awc ę z pos tęp ow an ia,
a do gwarantawystąpipo upływieterminuna wniesienie protestu, to sprawa wadium nie może być
przedmiotemrozstrzygnięciaIzby.Na marginesienależy jedynie zauważyć, że pomysł wprowadzenia
do Prawazamówieńpublicznychinstytucjizatrzymaniawadiumw okolicznościachregulowanychprzepisemart. 46ust. 4azrodziłsięwobecraczejwyimaginowanegoniżrzeczywistegozagrożeniaustawianiaprzetargówprzezwykonawcówbędącychw zmowie. Wykonawcy będący w zmowie mają bowiem
znacznie lepsze „instrumenty” niż uchylanie się
od składaniadokumentów,a –o paradoksie–nowelizacjaustawydostarczyłaimdodatkowychinstrumentów. Przepis bezpośrednio uderza w uczciwych
przedsiębiorców.A swojądrogąniedopuszczalnymi
„zmowami” wykonawców powinny zajmować się
organydo tegoustawowoupoważnione.
Najbardziejnegatywnienależyjednakocenićodebranieprzedsiębiorcombudowlanymprawawnoszeniaodwołańod rozstrzygnięćprzezzamawiających
protestów(art. 184ust. 1i 1a)w najistotniejszychsprawach dotyczących prowadzonych postępowań, tj.
w szczególnościwobectreściogłoszeniao zamówieniu,postanowieńspecyfikacjiistotnychwarunkówzamówienia, braku przedłużenia terminu składania
ofert,opisuprzedmiotuzamówieniaz naruszeniem
regulacjiustawowych(nagminne,nadtolicznebłędy
w dokumentacjiprojektowej),dokonaniaw ofertach
poprawieniaomyłekz naruszeniemprzepisówustawy,unieważnieniapostępowania,czywreszciewobecnajważniejszejczynnościw postępowaniu,tj.wyborunajkorzystniejszejoferty,w szczególnościofertypodlegającejodrzuceniulubzłożonejprzezwykonawcępodlegającegowykluczeniuz postępowania.
Możliwośćwniesieniaodwołaniapozostawionojedynie temu wykonawcy, który zostanie wykluczony
z postępowanialubktóregoofertazostanieodrzucona(pozostałedwaprzypadki,tj.odwołaniewobecwyboru przez zamawiającego trybu negocjacji bez
ogłoszenia,zamówieniaz wolnejrękii zapytaniao cenęorazwobecopisusposobuocenyspełnianiawa-

runkówudziałuw postępowaniuniemająpraktycznieżadnegoznaczenia).Żebyzobaczyćskalęproblemuzauważmy,żeprzed nowelizacjąodwołaniemogłobyćwnoszone,gdywartośćzamówieniawynosiła(w zależnościod rodzajuzamawiającego) 133.000
eurolub 206.000euro,a obecniedopieropowyżejprogu 5.150.000euro,cooznacza,żeodwołaniew przypadkugdyprzedmiotemzamówieniasąrobotybudowlaneprzysługujeod wartościokoło 20mlnzł(dokładnie,mającna uwadzeustawowy,ustalonydlazamówieńpublicznychkurseurorówny 3,8771 zł,od kwoty 19.967.065zł).Toznaczniewięcejniżbudżetwiększościgminw Polsce.W skaliprzeciętnejgminysą
towięczamówieniana robotybudowlanenietyleo dużejwartości,leczo wielkiejwartości.Tezamówienia
są praktycznie wyjęte spod kontroli przedsiębiorców–uczestnikówpostępowania.
A terazkilkasłówo tzw.oferciezawierającejrażąconiskącenąw stosunkudo przedmiotuzamówienia.W tymzakresieniewprowadzonożadnejzmianyw ustawie,tymniemniejproblemrażąconiskiejcenywywołujepoważnekontrowersjei żywointeresujewykonawcówubiegającychsięo udzieleniezamówienia. Pojęcie rażąco niskiej ceny nie zostało
w ustawiezdefiniowanei trudnosobiewyobrazićdefinicjęopartąo obiektywne,wymierneparametry,gdyż
niepozwalana tozarównoprawounijne,jaki orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Z drugiejstronyprzepisydotyczącecenyrażąconiskiej i procedury jakie muszą być zastosowane
przezzamawiającychw sytuacjidomniemania,iżofertatakącenęzawiera,musiałybyćwdrożonedo ustawy,cowynikaz art. 55dyrektywy 2004/18/WE,zgodniez którym„jeżeliw przypadkudanegozamówienia,ofertyodnoszącesiędo świadczeniawydająsię
rażąconiskie,instytucjazamawiająca,przed odrzuceniemtychofert,zwracasięna piśmiedo oferentao podanieszczegółów,dotyczącychtychskładowychelementówofert,któreuważaza istotne”.Rzecz
jasnadyrektywateżniedefiniujepojęciarażąconiskiejceny.Przepisyart. 90ustawydośćwiernieoddająistotęprzepisówunijnych.Chociaż,jakwskazanowyżej,brakjestlegalnejdefinicjicenyrażąco
niskiej,tow orzecznictwieKrajowejIzbyOdwoławczej(a uprzedniozespołówarbitróworzekających
w sprawach odwołań) oraz sądów okręgowych
ukształtowanazostaładośćjednolitaliniaorzecznicza,w tymdotyczącasamegopojęcia.Przezrażąconiskącenęw stosunkudo przedmiotuzamówienianależywięcrozumiećcenęniewiarygodną,oderwanącałkowicieod realiówrynkowych,gdyoczywistejest,żeprzy zachowaniuregułrynkowychwykonanieumowyprzezwykonawcębyłobydlaniego
nieopłacalne(przynosiłostraty).Niemożnanatomiast
twierdzić,cotakżewynikaz orzecznictwa,żecena
niższaod wartościzamówienianaweto kilkadziesiąt
procentjestcenąrażąconiskąbezprzeprowadzeniadowodu.Skoromowao dowodach,tojakiejest
stanowiskoKIOw tejsprawie?Zgodnei jednolite.Jeżelizamawiającyw celuustaleniaczyofertazawiera cenę rażąco niską zwraca się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów
ofertymającychwpływna wysokośćceny,toobowiązekudowodnienia,żecenaniejestrażąconiskaspoczywana wykonawcy.Jeżelinatomiastkonkurentdomagasięod zamawiającegoabyodrzuciłofertęinnegowykonawcy,gdyżzawieraonacenęrażąconiską,tona tymkonkurenciespoczywaobowiązekudowodnienia,żeistotniecenajestrażąconiska. I już
na zakończeniekilkaogólnychuwagdotyczącychcenyrażąconiskiej,a wynikającychz ukształtowanegoorzecznictwa.Badając,czycenaofertyjestrażąconiska,zamawiającypowinienbraćpod uwagęostatecznącenęoferty,a niekalkulacjeposzczególnych
cen jednostkowych, w szczególności wyceny poszczególnychpozycjikosztorysuofertowego,nawet
jeżelitesąnierealnieniskie.Niemaznaczenia,nawetrażąconiska,stawkaroboczogodziny.Niejest

w szczególnościmiernikiemcenyrażąconiskiejstawkaniższa,nawetznacząco,od stawkiminimalnego
wynagrodzeniaza pracęokreślonegow przepisach
wykonawczychdo ustawyo minimalnymwynagrodzeniuza pracę.Ostateczniebowiem„liczysię”wyłączniecenaoferty.
W najbliższymczasieczekająnasdwiepoważne
nowelizacjeustawy–Prawozamówieńpublicznych.
Obieznajdująsięjużw tokupraclegislacyjnychw Sejmie.Niestety,nieprzynosząoneżadnychzasadniczo
pozytywnych rozwiązań dla wykonawców, w tym
przedsiębiorcówbudowlanych.Przeciwnie,niektóre
projektowanezapisyznaczącopogarszająsytuację
wykonawcóww postępowaniacho zamówieniepubliczne,w tymtakżew zakresieochronyichinteresówprzezkolejneograniczeniaw dostępiedo środkówochronyprawnej.O ilepoprzednianowelizacja
„uderzyła” przede wszystkim w małych i średnich
przedsiębiorców,toprojektowanezmianyuderzająjuż
wewszystkich,w tymtakżedużychwykonawców.Jakibędzieostatecznykształtpókicoprojektowanych
rozwiązań,przekonamysięzapewneniebawem.
DrJACEKKACZMARCZYK

JACEKKACZMARCZYK jest doktorem nauk matematycznych (doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim).
W latach 1975-1990 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Po wyborach samorządowych w 1990 r. pracował w administracji publicznej, a następnie w instytucjach finansowych. W latach 1989-1999 ukończył wiele kursów i szkoleń o tematyce gospodarczej oraz w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego i administracyjnego.
Zamówieniami publicznymi zajmuje się od kilkunastu lat.
Współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych
m.in. w latach 1998-2000 w grupie ekspertów nad przygotowaniem projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych, w roku 2003 nad projektem obowiązującej
ustawy – Prawo zamówień publicznych (głównie sporządzając ekspertyzy) oraz na przełomie lat 2007 i 2008
r. opiniując propozycje nowelizacji ustawy. W latach 2001 – 2004 współpracował z grupą senatorów
przy nowelizacjach ustawy o zamówieniach publicznych
oraz w procesie uchwalania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Współpracował z Kancelarią Senatu (z Biurem Prawno-Organizacyjnym) przy nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2006 r. Przy nowelizacji ustawy w 2008 r. na zaproszenie przewodniczącego senackiej podkomisji Komisji Gospodarki był ekspertem oraz autorem kilkunastu poprawek.
Jest autorem ponad 90 artykułów z zakresu zamówień
publicznych (problematyka prawna, zagadnienia teoretycznie i praktyczne).
Od 1999 r. zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi prowadząc działalność gospodarczą:
LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy – Doradztwo i Usługi; dr Jacek Kaczmarczyk
ul. Kobierzyńska 51/15, 30-363 Kraków
tel. 606 273 927, e-mail: j.kaczmarczyk@pro.onet.pl
oferuje pomoc w zakresie doradztwa i konsultacji w pełnym zakresie związanym z udziałem w postępowaniu
o uzyskanie zamówienia publicznego obejmującego:
1. analizę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. przygotowanie zapytań do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. przygotowanie oferty / wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
4. analizę protokołu postępowania pod kątem ochrony
interesów przedsiębiorcy, w tym analizę dokumentów
(ofert / wniosków) złożonych przez konkurentów,
5. przygotowanie protestów do zamawiającego oraz odwołań do Prezesa UZP i reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą
Odwoławczą.
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uprawnienia
budowlane
dla techników
Zmiany z 2005 roku Prawa Budowlanego
uniemożliwiłyosobomześrednimwykształceniemtechnicznymuzyskaniauprawnieńbudowlanychw ograniczonymzakresie,pozwalającychna prowadzeniemałoskomplikowanych
budów. Stało się to w okresie gwałtownego
wzrostu liczby inwestycji w naszym kraju.
W rezultaciezmianatadoprowadziłado tego,
że6-7budówprzypadałona jednego,uprawnionegodo kierowaniarobotamibudowlanymi,
inżynieracooczywiściezaowocowałozjawiskiemfikcyjnegokierowaniabudowami,Spowodowałototakżeobniżeniepoziomuorganizacjirobót,ichjakościi bezpieczeństwana budowach.
Toniedobrerozwiązaniebyłotakżeodejściem
od dobrejtradycjiprzedwojennej.W 1928roku
PrezydentRPIgnacyMościcki,z uwagina zapotrzebowaniena kadrętechniczną,w rozporządzeniu o prawie budowlanym dopuścił
w ograniczonymzakresiedo uprawnieńtechnikówbudowlanych.Kierowaniebudowamiprzez
osobyześrednimwykształceniemjesttakżepowszechniestosowanew krajacho wysokimpoziomiebudownictwanp.w Niemczech.
CzłonkowieForumBudownictwaŚląskiego
zawszepostulowaliprzywrócenienadawania
uprawnieńdlaabsolwentówtechnikówbudowlanych.Jednakśrodowiskobudowlanew sprawieprzywróceniatychuprawnieńbyłodotychczasniestetypodzielone.Przełomemstałosię
uzyskaniepoparciadlatejinicjatywyprzezPolskąIzbęInżynierówBudownictwa.Pod koniec
lipcabr.w RadzieKrajowejIzbyw głosowaniu
zdecydowaną większością głosów poparto
propozycjezmianw PrawieBudowlanymkorzystnedlatechnikówbudowlanych,tymsamymzostałowypracowanezgodne,jednolite
stanowiska większości samorządów zawodowychi gospodarczychkrajowegobudownictwa,a tootwieradrogędo naprawieniabłędu,
jakim było rozwiązanie prawne, dotyczące
uprawnień,sprzed 4lat.
***
W sprawieprzywróceniauprawnieńbudowlanychdlaabsolwentówtechnikówbudowlanych
ŚląskaIzbaBudownictwaskierowałado Olgier-

daDziekońskiego,PodsekretarzaStanuw MinisterstwieInfrastrukturypodpisaneprzezTadeuszaWnuka,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa,PrzewodniczącegoForumBudownictwaŚląskiegoi TadeuszaGlücksmana,WiceprezesaŚląskiejIzbyBudownictwa,DyrektoraWykonawczegoForumBudownictwaŚląskiegowystąpienie,w którymczytamy:
W lipcu 2009r.RadaKrajowaPolskiejIzby
InżynierówBudownictwaostatecznieopowiedziałasięza stanowiskiemPolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwa,a także samorządów zawodowych i gospodarczychzgrupowanychw „ForumBudownictwa
Śląskiego”,o celowościprzywróceniamożliwości nadawania uprawnień budowlanych dla
technikówbudownictwa.
Osiągnięto również kompromis dotyczący
ograniczonegozakresuuprawnieńbudowlanych,któremoglibyuzyskiwaćtechnicybudowlanipo ukończeniutechnikumbudowlanego,
zdaniamaturyorazodbyciu 5-letniegostażu
pracyna budowiei uzyskaniauprawnieńmistrzowskichw zawodzie.
Ograniczeniezakresuuprawnieńpolegałobyna umożliwieniutechnikombudowlanym
samodzielnegoprowadzeniabudówo kubaturzeobiektówdo 1000m3,trzechkondygnacjinaziemnychi jednejpodziemnej,rozpiętościkonstrukcyjnejbelekdo 6 mi wsporników
do 2m.
W tensposóbspełnionyzostałwarunekpodnoszony dotychczas przez Pana Ministra, że
nadawanieuprawnieńbudowlanychdlatechnikówbudowlanychwymagazgodnego,jednolitegostanowiskawiększościsamorządówzawodowychi gospodarczychkrajowegobudownictwa.
W pismach,jakiekierowaliśmyw tejsprawie
do PanaMinistraw rokuubiegłym,podawaliśmy wiele argumentów przemawiających
za tympostulatemeksponująctakiefaktyjak:
– według danych statystycznych obecnie
na tereniekrajurealizowanychjestca. 400tys.
budów,
– inżynierów budowlanych posiadających
uprawnieniabudowlanejestokoło 60tys.,
–obecniewięc 1inżynierbudowlany,posiadającyuprawnieniabudowlaneprowadzii nadzorujerealizacjeśrednio 6-7budów.
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Prowadzeniew sposóbodpowiedzialnytakiejilościbudówjestfikcją.
Sytuacjatamaistotnywpływna przestrzeganieprocesówtechnologicznychna budowach
jakrównież,cojestniezwykleważne,zapewnieniebezpiecznejpracyna budowach.
W licznych,prowadzonychobecniedebatach
o warunkachpoprawysystemukształceniakadr
dlabudownictwa,MinisterstwoEdukacjiNarodowejtakżepodnosiznaczenieprzywrócenia
uprawnieńdlatechnikówbudownictwacelem
zwiększeniaatrakcyjnościzawodubudowlanegojakonajlepszejmotywacjinapływumłodzieżydo średnichszkółtechnicznychi ograniczanianiedoborukadrkwalifikowanychw budownictwie.
W imieniuŚląskiejIzbyBudownictwaoraz
uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego”,prosimyPanaMinistrao podjęcieinicjatywynowelizacjiustawy„PrawoBudowlane”
według projektu wspólnie uzgodnionego,
a przekazanegoprzezPolskiZwiązekInżynierówBudownictwaorazPolskiZwiązekTechników i Inżynierów Budownictwa w zakresie
przywróceniauprawnieńdlatechnikówbudownictwa.
***
WystąpienieIzby,orazuczestników„Forum Budownictwa Śląskiego” do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury–OlgierdaDziekońskiego,którezawiera
uzasadnienie o celowości i konieczności
przywróceniamożliwościnadawaniauprawnieńbudowlanychdlatechnikówbudownictwawrazz wnioskiemo podjęcieinicjatywy
pilnejnowelizacjiustawy„PrawoBudowlane” dla spełnienia tego postulatu zostało
przekazanereprezentującymŚląskposłom
KomisjiInfrastrukturyz prośbąo podjęciewe
własnym zakresie działań wspierających
tenpostulat.
Temattenzostanietakżeporuszonyw czasie,zorganizowanegoprzezŚląskąIzbęBudownictwa,spotkaniez udziałemPosłówSejmowychKomisjiGospodarkii Infrastrukturyreprezentujących nasz region, które odbędzie
się 13październikabr.
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POROZuMIENIE O WsPółPRACy MIęDZy DWOMA IZBAMI

Śląsk i Wielkopolska jednym głosem
12sierpnia 2009r.zawartezostałopomiędzyWIELKOP OLS KĄ IZBĄ BUD OWN ICT WA z siedzibąw Poznaniua ŚLĄSKĄIZBĄBUDOWNICTWA
porozumienie o współpracy. Obie Izby wyrażają
w nim wolę wzajemnej współpracy i współdziałan ia w rozw iąz yw an iu wiod ąc ych prob lem ów
związanychz funkcjonowaniemi warunkamidalszego
rozwoju, reprezentowanych przez oba samorządy
gos pod arc ze, przeds ięb iorstw i firm bud ownictwa.
Za najważniejsze kierunki wspólnej działalności
uczestnicy„Porozumienia”uznają:

1.Uzgadnianiei reprezentowaniewspólnegostanowiskado projektówlegislacyjnychdotyczącychzwłaszcza:
–racjonalizacjiprocesuinwestycyjnegoorazzmian
w systemiezarządzaniai planowaniaprzestrzennego,
–postulowanejnowelizacjiustawy„Prawozamówień
publicznych”;zwłaszczaw zakresierozszerzeniaprzez
zamawiającychkryteriówwyboruofertyprzetargowej,
–przywróceniauprawnieńbudowlanychdlatechnikówbudownictwa,
–warunkówfinansowychi ekonomicznychdziałania
gospodarczychorganizacjibudowlanych,

2.Tworzeniawarunkówdlawprowadzaniaoczekiwanychzmianzmierzającychdo poprawystanuilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego kadr
w zawodachbudowlanych,zwłaszczaw zakresieściślejszegopowiązaniarynkupracyz kierunkamikształceniaorazorganicznegozwiązkuz praktyką.
PorozumieniepodpisalizestronyWIELKOPOLSKIEJ
IZBYBUDOWNICTWAPrezydentRadyIzby–Marek
Szczęsny,i PrezesaZarządu–ZenonKierczyński.Ze
stronyŚLĄSKIEJIZBYBUDOWNICTWAPrezydenta
ŚląskiejIzbyBudownictwa–TadeuszWnuki WiceprezesaIzby–TadeuszGlücksman.

Wielkopolska Izba Budownic-

Drinż.MarekSzczęsny,PrezydentRadyWIB
WielkopolskaIzbaBudownictwadziałana terenieWielkopolskiorazsąsiednichregionów.
Izbawspółpracujez wielomaorganizacjamii instytucjamiw Europie.OstatnioIzbanawiązałabliskąwspółpracęze
ŚląskąIzbąBudownictwa.
Do Izbynależywieleznanychi cenionychfirmdziałającychw branżybudowlanej.Pełna listaczłonkówznajdujesię
w serwisieinternetowymIzbywww.wib.com.pl.
DziałaniaWielkopolskiejIzbyBudownictwatomiędzy
innymi:
–promocjafirm,organizowaniepokazów,sympozjów,wystaw,konferencji,seminariów,spotkańitp.,
–opiniowanieprojektówaktówprawnychdotyczącychprowadzeniadziałalnościgospodarczej,
–reprezentowanieinteresówczłonkówIzbywobecinstytucjikontrolnychtakichjak:PaństwowaInspekcjaPracy,powiatowei wojewódzkieInspektoratyNadzoruBudowlanego, powiatowe i wojewódzkie Inspektoraty
OchronyZabytkówitp.,
–współpracaz organizacjamizagranicznymiw zakresie
nawiązywaniakontaktówz członkamiWIB,
– pomocfirmomzagranicznymw wyszukiwaniui doborzepartnerów,
–udzielanieinformacjio firmachzrzeszonychw WIB.
Izbastwarzaswoimczłonkomdogodnewarunkido nawiązywaniaosobistychkontaktówz przedstawicielamiszerokorozumianejbranżybudowlanej.Poza tymorganizuje
spotkaniaz przedstawicielamiwładzyustawodawczeji wykonawczejorazróżnychinstytucjikontrolnych.
Ogólnopolskakonferencjaz cykluArbitrażi mediacjaw teoriii praktycept.Arbitrażi mediacjagospodarczazorganizowana przezWielkopolskąIzbęBudownictwa,NowotomyskąIzbęGospodarczą,WyższąSzkołęPedagogikii Administracji,PolskieStowarzyszenieArbitrażui Mediacji,ZrzeszeniePrawnikówPolskichorazEuropejskieStowarzyszenieStudentówPrawaELSAspotkałasięz ogromnymzainteresowaniemuczestników.Do NowegoTomyślaprzybyłookoło 360osób.W ichgroniebyli:przedsiębiorcy,przedstawiciele samorządów, pracownicy naukowi, prawnicy
a takżestudenci.
Z dyskusjiwynikałomiędzyinnymi,żekorzystanieprzez
przedsiębiorcówz arbitrażui mediacji,przynosiefektnietylkow postacioszczędnościpieniędzy,alegwarantujekompetentnerozstrzygnięciesporówi tow ekspresowymtempie(w porównaniudo tempasądówpowszechnych).Postępowaniearbitrażowejestz zasadyjednoinstancyjne,a moż-

liwościskargina orzeczeniasądupolubownegosąograniczone(kpcjednoznacznieokreślawarunkiuprawniające
do złożeniaskargi).Trzebatakżepamiętać,żestronymająprawodo wyboruarbitrówlubmediatorówwedługwłasnegouznania.Uwzględniająprzy tymzarównowiedzęz dziedziny,którejdotyczyspór,kompetencjei kwalifikacjepotencjalnegoarbitra,jaki teżrzetelnośći uczciwość.Fakt,iżarbitrzysąfachowcamiz dziedzinysporupozwalauniknąćkoniecznościpowoływaniabiegłychw sprawie,a tymsamym
zbędnychkosztów.
Konferencjaprzyczyniłasiędo popularyzacjiwiedzyna tematarbitrażui mediacjiw gronieprzedsiębiorców,a także
prawnikówświadczącychobsługęprawnąfirm.
Izbaorganizujecyklicznekonferencje,a takżeseminariaz zakresuzarządzania.
Z entuzjastycznymprzyjęciemspotkałosięseminarium
Miękkieczynnikizarządzaniawewnątrzfirmyi w jejotoczeniujakoelementsukcesufirmy.
PanWojciechWierzbicki–menedżerz ogromnąwiedzą
i doświadczeniemw zakresiezarządzania–przedstawiłswoje,bardzointeresujące,przemyśleniao rolimiękkichczynnikóww kreowaniusukcesufirmy.
W seminariumpoza członkamiIzbyuczestniczyliprzedstawicieleMBAClubu,LożyWielkopolskiejBCC,WielkopolskiegoKlubuKapitału,a takżebratnichorganizacjibudowlanychorazposłowie.
Wykładowcaomówiłmiędzyinnymi 10najbardziejpożądanychprzezorganizacjękompetencji.

SiedzibaWIB– budynekOMEGAwPoznaniu

Podkreślił,żespecyficznecechybudownictwapowodująjegodużąwrażliwośćna relacjemiękkie.
Zdaniempana Wierzbickiegoniemożna pominąć–mówiąco rolimiękkichczynników–znaczeniakręguuczestnikówprocesubudowlanegotworzącegozespółodpowiedzialnyza zrealizowaniezadania:ja–mójzespół–mojafirma–moipartnerzyrynkowi.
Wykładowitowarzyszyłowieleinteresującychprzykładów
z praktykizarządzaniafirmąbudowlaną–przekonującoobrazującychomawianekwestie.
Z koleiseminariumPaństwowaInspekcjaPracya firmy
budowlanespotkałosięz dużymzainteresowaniembudowlańców.
W seminariumzestronyInspekcjiuczestniczyli:
– Minister Tadeusz Jan Zając – Główny Inspektor
Pracy,
– KrzysztofFiklewicz–OkręgowyInspektorPracy,
– KrzysztofDuda–NadinspektorPracy.
Po ożywionejdyskusjiustalonoponiższeformywspółpracymiędzyInspekcjąa Izbą:
– współpracaczłonkówIzbyz komisjąprawnąprzy GIP,
– włączenieczłonkówIzbyw programprewencji,
– publikacja interpretacji komisji prawnej na łamach
AKTUALNOŚCIWIBi w serwisieinternetowymIzby,
– propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony
pracyw AKTUALNOŚCIACHi w serwisieIzby,
– promocja ochrony pracy w AKTUALNOŚCIACH
i w serwisie,
– WIBbędzieprzekazywaćpytaniaczłonkówdotyczące
przepisówprawapracydo Inspekcji,a PIPbędzieudzielaćodpowiedzi,
– Izbabędziezamieszczaćw AKTUALNOŚCIACHinformacjeo casusachz zakresuprawapracy.
Bardzoważnymzagadnieniem,któremuIzbapoświęcawieleuwagijestobecna trudna sytuacjabranży.Drinż.
MarekSzczęsnyPrezydentRadyWIBwyjaśniaRadaz niepokojeniemodbierasygnałydochodząceod członkówIzby
o brakuskutecznychdziałańrząduwobecdrastyczniepogarszającejsięsytuacjiw budownictwie.Dlategoteżstwierdziliśmy, że musimy przedstawić nasze propozycje.
W pierwszejkolejnościprzeanalizowaliśmysytuacjęi dokonaliśmyjejoceny.Następniezajęliśmysięprzygotowaniemrozwiązań,któremogąw istotnysposóbwpłynąć
na poprawę sytuacji w branży. Podjęta przez Radę
uchwała zawiera konkretne propozycje zmierzające
do szybkiejpoprawysytuacji.Mamnadzieję,żeuchwała–przesłana międzyinnymido prezesaRadyMinistrów,
ministrainfrastruktury,ministrafinansów,ministragospodarki,przewodniczącegosejmowejkomisjiinfrastruktury,
przewodniczącegosejmowejkomisjigospodarki–przyczynisiędo podjęciadziałań,którepozwoląna szybkie
wprowadzenierozwiązańsprzyjającychpolskiemubudownictwu.
ObecnieWIBprzy współudzialeinnychizbbudowlanych
działającychw Polsce,w szczególnościŚląskiejIzbyBudownictwa,podejmujedalszeinicjatywyzmierzającedo poprawywarunkówdlabranżybudowlanej.
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Nowi członkowie, nowe zadania
13 lipca br. w siedzibie Siemianowickiej
SpółdzielniMieszkaniowejodbyłosiękwartalneposiedzenieRadyŚląskiejIzbyBudownictwa.
W czasie obrad, które otworzył prezydent
IzbyTadeuszWnukprzedstawionazostałainformacjao SiemianowickiejSpółdzielniMieszkaniowej,a następniesprawozdaniei ocena
działalnościIzbyw okresie I półroczabr.
Mówiono przedsięwzięciach zaplanowanychw II półroczuprzezIzbęwspólniez ForumBudownictwaŚląskiego:spotkaniuz posłamiKomisjiInfrastrukturySejmuRPz terenuwojewództwaśląskiego–wrzesieńbr.,ŚląskimDniuBudowlanych,konferencji„Śląskie
ForumInwestycjii Budownictwa”i XII GaliŚląskiejIzbyBudownictwai ForumBudownictwa
Śląskiego.
RadaIzbyzatwierdziłaprzedstawionyprojektPlanuDziałalnościŚląskiejIzbyBudownictwa na II półrocze 2009 r. i na podstawie
Protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2009r.zatwierdziłainformacjęfinansową
z działalności.

Rada Izby przyjęła informację o przyjęciu
przez Prezydium Izby następujących firm
członkowskich:
–SpółkaEquinumBroker- Sosnowiec,
–SpółdzielniaMieszkaniowaw Świętochłowicach,
–SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”w WodzisławiuŚląskim,
–SpółkaLokator–Kraków,
–CentrumNieruchomościMieczysławBarańskiw Mysłowicach,
–Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiosenna”
w Świętochłowicach,
–ZakładInstalacjiElektrycznych„Cagro”MarianCieślaw Radzionkowie,
–Firma-Handlowo-Usługowa „Now-Bud”
AnetaNowak,
–Medrewex Sp.z o.o.–Będzin,
–Firma Handlowo-Usługowa „Complex-Bud”–Będzin,
– Firma Przemysłowo-Budowlana „LechBud”–Bytom
PrezydiumIzbyzatwierdziłoprzyjęciew poczetczłonkówfirmy:
–JFG Firma Handlowo-Usługowo-FinansowaJerzyGuzy–Katowice
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Wspólne przedsięwzięcia
6lipcaw siedzibieŚląskiejOkręgowejIzby
InżynierówBudownictwaodbyłosięposiedzeniaKolegium„ForumBudownictwaŚląskiego”.
Przewodniczącyobecnejprezydencji„Forum”
TadeuszWnukpo dokonaniuotwarciaobrad
Kolegium,przedstawiłi powitałnowychuczestników„Forum”:
– Politechnikę Śląską – reprezentowaną
przezprof.JanaŚlusarka,ProrektoraPolitechnikiŚląskiejds.Naukii Współpracyz Przemysłem,
–ŚląskiOddziałWojewódzkiStowarzyszeniaWspółpracyPolska–Wschód,reprezentowanyprzezMarkaRasińskiego–Prezesa
Oddziału.

Tadeusz Wnuk zaproponował aby pierwszym,wspólnymprzedsięwzięciemuczestników„Forum”w II półroczubr.byłozorganizowaniespotkaniaz posłamiSejmowejKomisjiInfrastrukturyz terenuwojewództwaśląskiego,celemomówieniawprowadzeniapostulowanychzmiando dalszejnowelizacjiustawy
„PrawoBudowlane”,a wśródnichprzywróceniauprawnieńbudowlanychdlatechnikówbudownictwa oraz do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniuprzestrzennym,ułomnościobecnieobowiązującejustawy„PrawoZamów ień Pub liczn ych”, któr ej stos ow an ie
w praktyce,w obecnychwarunkachkryzysowych,a zwłaszczapreferowanieprzezzamawiającychw przetargachna kontraktybudowlanewyłączniekryterium„najniższejceny”prowadzido zagrożeńw prawidłowejrealizacjiinwestycji(o problemachtychpiszemyszerzej
na str.15).Uczestnicy„Forum”jednomyślnie
wyrazilipoparciedlatejinicjatywy.
PrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwaStefanCzarnieckipoinformowałorganizacji„ŚląskiegoDniaBudowlanych(relacjez tejuroczystościpublikujemy
na str. 9-13).
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Jakokolejne,wspólneprzedsięwzięcieuczestników„Forum”w II półroczubr.PrzewodniczącyTadeuszWnukzaproponowałzorganizowaniew dniach 23-24październikabr.w Ustroniu
ŚląskimwspólnejKonferencji„ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości”.(Programforumpublikujemyponiżej.)
W obradachforumwziąłudziałTadeuszDonocikPrezesRegionalnaIzbaGospodarcza,
który w swym wystapieniu mówił o możliwych formach współdziałania Regionalnej
IzbyGospodarczejz samorządamizawodowymii gospodarczymiForum,zwłaszczaw zakresierzeczywistegozwiększaniaswobodyprowadzeniadziałalnościgospodarczej.

FORuM BuDOWNICTWA ŚląskIEGO

Śląskie Forum
Inwestycji,
Budownictwa,
Nieruchomości
ŚląskaIzbaBudownictwai uczestnicy„Forum
BudownictwaŚląskiego”organizują23–24październikaw hotelu„Jaskółka”w Ustroniukonferencję„ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,
Nieruchomości”.
PatronatHonorowyobjąłnad tymspotkaniemMarszałekWojewództwaŚląskiegoi WojewodaŚląski.
GościemHonorowykonferencjibędzieAmbasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki
Białoruśw RzeczpospolitejPolskiej.
Celemkonferencjijestzaprezentowanienajważniejszychzagadnieńnurtującychaktualnieśrodo-

wiskozwiązanez budownictwem,w tymsystemu
kształceniakadrdlatejbranży.Jednymz głównychtematówbędzierównieżwskazaniemożliwościkreowanianowychinwestycjikomercyjnych
i publicznychna tereniewojewództwaśląskiego,
dla złagodzenia negatywnych skutków kryzysu
w gospodarce.
Tematykakonferencjiobejmujegłówneblokitematyczne:
I. System kształcenia kadr dla budownictwa
na poziomiezasadniczym,średnimi wyższym.
II.Termomodernizacja 2009/2010.

III.Partnerstwopubliczno-prywatnew świetle
nowychrozwiązańlegislacyjnych.
IV.Ofertainwestycyjnaregionuorazinwestorówzagranicznych.
Konferencjabędzierównieżokazjądo wymianypoglądów,nawiązaniakontaktówbiznesowych
a takżepróbąznalezieniawspólniemetodzłagodzeniaskutkówkryzysuwystępującegow branżybudowlanej.
Konferencjawspieranaz budżetusamorządu
WojewództwaŚląskiego

PROGRAM KONFERENCJI „ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI”
Dzień pierwszy – 23 października 2009 r. (piątek)
godz. 8.00- 9.45–Rejestracjauczestnikóww Hotelu„Jaskółka”w Ustroniu.
godz. 10.00-10.30–WykładinaugurującyKonferencję:Pojęcierynkunieruchomościi przesłankijegoukształtowania.Prof.drhab.StanisławaKalus–Wydz.PrawaUniwersytetuŚląskiego.
godz. 10.45-12.00–Źródłafinansowaniai opłacalnościinwestycjiw gospodarcemieszkaniowej.Moderator–prowadzeniesesjiArkadiuszBorek–PrezesZarząduInstytutuGospodarkiNieruchomościami,PrezydentFederacjiGospodarkiNieruchomościami.
–Drogado budynkuzero-energetycznego–Prezentacja Katowickiego Oddziału PZITS. Zbigniew Matuszyk–PrezesPolskiegoZrzeszeniaInżynierów i Techników Sanitarnychw Katowicach.ZbigniewPająk–MinisterstwoFinansów.
godz. 12.00-12.15–Przerwakawowa–dyskusjakuluarowa.
godz. 12.15-13.30– Partnerstwopubliczno-prywatnena podstawienowych
rozwiązańlegislacyjnych.Wzorcedobrychpraktykw Polscei na świeciedrIrena Herbst–PrezesFundacjiCentrumPPPw Warszawie.
godz. 13.30-14.00–Możliwościinwestycyjnena terenach„KatowickiejSpecjalnejStrefyEkonomicznej”.AndrzejPasek–Wiceprezes
KSSE S.A.
godz. 14.00-16.00–Obiad.
godz. 16.00-17.45–Systemkształceniakadrytechnicznejdlabudownictwa
na poziomiezasadniczymi średnim.Moderator–prowadzeniesesjiStefanCzarniecki–PrzewodniczącyŚląskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wystąpienie
wprowadzające–mgrStanisławFaber–ŚląskiKurator
Oświaty.
godz. 17.45-18.00–Przerwakawowa–dyskusjakuluarowa.
godz. 18.00-18.45–Systemkształceniakadrytechnicznejdlabudownictwa
na poziomiewyższym.Moderator–prowadzeniesesjiprof.
drhab.inż.J.Ślusarek–Prorektords.Naukii Współpracyz PrzemysłemPolitechnikiŚląskiej.Wystąpieniewprowadzającedrinż.LeszekSzojda–Prodziekands.Studiów StacjonarnychPolitechnikiŚląskiej.
godz. 19.15-19.30–Zakończenie oficjalnej części. Podsumowanie1-szego
dniaKonferencjii zaproszenieuczestników Forumna Bankiet.TadeuszWnuk–PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa.
godz. 20.15 –UroczystyBankieti częśćrozrywkowa
Dzień drugi – 24 października 2009 r. (sobota)
godz. 8.30-10.00–Śniadanie.Dyskusjakuluarowa.
godz. 10.00-10.40–InwestycjeBiałorusi–WiktarGajsionak–AmbasadorNadzwyczajnyi PełnomocnyRepublikiBiałoruśw RzeczpospolitejPolskiej.
godz. 10.45-12.30–Prezentacjemultimedialnesponsorów Konferencji.
godz. 12.30-13.00–Podsumowanie Konferencji. Uzgodnienie„Stanowiska”
uczestników Konferencjiw poszczególnychblokachtematycznych.Dyskusjai wymiana poglądów w tematachdziałalnościForumBudownictwaŚląskiego.
godz. 13.30-14.30–Obiad–dyskusjakuluarowa.

Konferencja wspierana z budżetu samorządu Województwa Śląskiego
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EDukACJA

Wydział Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zamiast wstępu
PolitechnikaŚląskaod latnależydo gronanajlepszychwyższychuczelnitechnicznychw kraju.Toewenement,żetakznakomitaUczelniaznajdujesięniew wielkiejmetropolii,leczw niemalżeprawie 200tysięcznymmieściepowiatowym.
Doskonaląc ciągle system edukacyjny, ściśle
współpracujez wielomaośrodkaminaukowymi
i przemysłowymi w kraju i za granicą, a także
z wielomamiastamiaglomeracjiśląskiej.Na stałeteżwpisałasięw krajobrazmiastaGliwice.WydziałBudownictwajestobecnyna PolitechniceŚląskiejod jejpoczątku,tj.od prawie 65lat.
Trochę historii
PoczątkówWydziałuBudownictwaPolitechnikiŚląskiejnależyszukaćweLwowie.Częśćocalałejpo zawieruszewojennejkadrynaukowejPolitechnikiLwowskiejw drodzena zachódzatrzymałasięw Krakowie,Gliwicachi Wrocławiu.To
osobowośćtejkadry,tychludzi,iichwiedzaoraz
pozycjanaukowazadecydowaław dużymstopniuo rysieuczelni,na którychpozostalipodjęlipracę.
PolitechnikaŚląskaz siedzibąw Katowicachpowołanazostała,z dniem 24maja. 05.1945roku.
Uczelniętworzyływówczasczterywydziały:Mechaniczny,Elektryczny,Hutniczyi Inżynieryjno-Budowlany,którybyłpierwsząformąorganizacyjną
studiówbudowlanychna PolitechniceŚląskiej.OstateczniejednakPolitechnikaŚląskazlokalizowana
zostaław Gliwicach,o czymzdecydowaływ sposóbzasadniczywarunkilokalowei perspektywajej
rozbudowy.W roku 1953utworzonoWydziałBudownictwaPrzemysłowego,któryz koleiwrazz OddziałemBudownictwaLądowegoWydziałuInżynieryjno-BudowlanegostałsiępodstawąWydziałuBudownictwaPrzemysłowegoi Ogólnego(1955r.).
Pozostała część – Oddział Inżynierii Sanitarnej–utworzyłwówczasWydziało tejsamejnazwie
(po połączeniuz WydziałemMechanicznymEnergetycznymw roku 1993powstałWydziałInżynieriiŚrodowiskai Energetyki).W 1969r.WydziałBu-

BudynekgłównyWydziałuBudownictwaw Gliwicach

ubiegłegowieku,zlokalizowanymprzy ul.AkadedownictwaPrzemysłowegoi Ogólnegoprzemianomickiej 5(fot. 1).IntegralnączęściąWydziałujest
wanona Budownictwai Architektury.W 1977r.nabudynekLaboratoriumBudownictwa(fot. 2)odstąpiłowydzielenieWydziałuArchitektury,zaśpodanydo użytkuw latach 70.i mieszczącysięobok
zostałastrukturaprzyjęłanazwęWydziałuBudowbudynkugłównego.Koncepcjautworzeniaośrodnictwa.W 1953rokupojawiłsiędrugiz wydziałów
kówzamiejscowychmiałamiejscew 1969r.Wyo profilubudowlanympod nazwąWydziałBudowdziałBudownictwaprowadzizajęciadydaktycznictwaPrzemysłowego.Ostateczniez połączenia
obydwuod 1stycznia 1955
rokuistniałWydziałBudownictwa Przemysłowego
i Ogólnego (BPiO), przekształconyz dniem 15czerwca 1969rokuna WydziałBudownictwai Architektury(BiA).
Po wydzieleniusięWydziału
Architekturyod 1października 1977rokudo chwiliobecnejistniejeWydziałBudownictwa,będącynaturalnymsukcesoremWydziałuInżynieryjno-Budowlanego.
Wydział, jego potencjał
naukowy,pozycjęi historię
tworzylizawszepracownicy
naukowo-dydaktyczni,i inżynieryjniorazstudenci.Z gru- BudynekWydziałowegoLaboratorium
py pierwszej bardzo wielu
nena studiachstacjonarnychi niestacjonarnych
naukowców to postacie wybitne, przy czym
w Gliwicachorazw ośrodkuzamiejscowym,tzw.
niejednokrotnierównieżwyjątkoweosobowości,
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
o którychnadalsiępamiętai wspomina.Warto
Początkowo prowadził zajęcia w Katowicach
tuprzywołaćnazwiskaprofesorów:Burzyńskiei w Rybniku.Obecniezajęciadydaktyczneprogo,Wasilkowskiego,Paszkiewicza,Brzozowskiewadzonesątylkow Rybniku,w gmachuprzy ul.
go,Wakulicza,Janusza,Zawadzkiego,LessaPowstańcówŚląskich 52.
era,Królai Kaufmana.Toonii wieluinnychtwoNa wydziale zatrudnionych jest łącznie porzylipozycjęi tradycjęWydziałuBudownictwa,
nad 120pracownikównaukowo-dydaktycznych
podobniejakkolejnepokoleniastudentówi aborazponad 30pracownikówinżynieryjno-techniczsolwentówwydziału.Nazwiskateznaleźćmożnychi administracyjnych.Na czeleWydziałustonana pamiątkowychtablicachumieszczonych
ją Kolegium dziekańskie oraz Rada Wydziału,
na Wydziale,zaświzerunkiprofesorówumieszw którejskładwchodząsamodzielnipracownicy
czonow galeriizdjęćw SaliRadyWydziału.
naukowi,przedstawiciewszystkichpozostałych
gruppracowniczychorazstudentów.Wybierane
Wydział Budownictwa dzisiaj
jakjużwspomnianona kadencjęczteroletnią,Kolegiumstanowią:dziekanorazprodziekani:ds.
WydziałBudownictwaod początkulatdziewięćnauki;studiówstacjonarnych;orazstudiówniedziesiątychfunkcjonujew tzw.systemiekatedralstacjonarnychi współpracyz przemysłem.Funknym.PoszczególneKatedry
cjędziekanaw kadencji 2008–2012pełniprof.
(obecnie łącznie osiem –
J.Sękowski,zaśfunkcjeprodziekanówpełniąakRB-2¸ RB-9) noszą odpotualnie:prof.AndrzejWawrzynek,prof.WalterWuwiednionazwy:Konstrukcji
weri drinż.LeszekSzojda.O sprawnymfunkBudowlanych, Dróg i MocjonowaniuWydziałuwspółdecydująw znacząstów, Inżynierii Materiałów
cymstopniudziekanat(kierownikp.inż.Marzei Procesów Budowlanych,
naGaura),BiuroDziekana(kierownikAleksanTeoriiKonstrukcjiBudowladraMazurek)orazsekcjaadministracyjno-technych,InżynieriiBudowlanej,
niczna (kierownik mgr inż. Henryk Tomanek,
Geotechniki,MechanikiTeoa od 1wrześniamgrinż.AleksanderTyczewski).
retycznejorazBudownictwa
Do głównychzadaństatutowychWydziałunaOgólnego i Fizyki Budowli.
leżynowoczesne,elastycznekształceniestudenKierująnimiznaniprofesorotóww zakresiekierunkuBudownictwo,praktyczwie,wybierani,podobniejak
neprzygotowaniestudentówdo wykonywaniazawładzedziekańskie,nacztewoduw realiachnowoczesnejgospodarkiwolnoroletnią kadencję. Wydział
rynkowej,wychowaniestudentóww duchuposzaBud own ict wa mieś ci się
nowaniaprawczłowieka,patriotyzmu,demokraw pięknymobiekciewybudocjii odpowiedzialnościza dobrospołeczeństwa,
wanym w latach 50. i 60.
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państwa i własnego warsztatu pracy. Istotne
znaczeniematakżekształcenieosób,któreposiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody
praktycznew celuuzupełnieniaspecjalistycznej
wiedzyi umiejętnościzawodowychorazprzekwalifikowaniaw zakresiedanejspecjalnościzawodowej(studiapodyplomowe,szkolenia,warsztaty,seminaria).Ważnymnurtemjesttakżeprowadzeniedziałalnościnaukowo-badawczej,ukierunkowanejna potrzebygospodarkiwolnorynkowej
i instytucjipublicznych,wspieranierozwojunaukowegonauczycieliakademickich,upowszechnianieosiągnięćnaukiprzezorganizowaniekonferencji,seminariów,wykładówotwartychetc.Przywiązujemydużąwagędo rozwijaniawspółpracy
z instytucjamisamorządulokalnegoi wojewódzkiego,współdziałaniaz przedstawicielamigospodarkilokalneji regionalnejorazsamorządemgospodarczym, w szczególności z organizacjami
branżowymia takżedo stałegorozwijaniawspółpracyz zagranicznymiuczelniamiw ramachEuropejskiegoObszaruSzkolnictwaWyższego.
ZasadnicząpowinnościąWydziałuBudownictwajestkształceniekadryinżynierskiejz zakresu budownictwa lądowego. Liczba studentów
na kier unk u Bud own ict wa stale wzras ta.
Przy pierwszymnaborzena wydziałInżynieryjno-Budowlanybyłoprzyjętook. 200studentów,
natomiastw tymrokuakad. 2009/2010na pierwszyrokstudiówdziennychstacjonarnychi niestacjonarnychprzyjmiemyok.prawie 600studentów.AktualnieWydziałBudownictwaprowadzizajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnychw Gliwicachorazw Centrum
Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Łącznie
na Wydziale studiuje ponad 2300 studentów,
w tym w Gliwicach ok. 2000 (po ok. 1000
na studiachstacjonarnychi niestacjonarnychstudiachdwustopniowychorazok. 300w Rybniku
równieżna studiachstacjonarnychi niestacjonarnych(w tymprzypadkutylkostudiainżynierskie–tylkostudia I stopnia).
Dwanaścielattemujakopierwsina Uczelnii nieliczniw krajuwprowadziliśmytrójstopniowysystemstudiów(studia I stopnia–inżynierskie, studia II stopnia – magisterskie, studia III stopnia–doktoranckie).W roku 2003WydziałuzyskałpozytywnąocenęPaństwowejKomisjiAkredytacyjnej, zaś nowoczesny, wielostopniowysystemstudiówzgodnyz DeklaracjąBolońskąwyróżnionoWielkąNagrodąPrezydentaIzbyBudownictwa.Na studiachstacjonarnychi niestacjonarnychwprowadzonosystemakumulacjipunktówECTS.z czegood lat
pięciutylkotakisystemw pełnina naszymWydzialefunkcjonuje.Wydziałprowadzikształceniena studiach I stopniaw pięciuspecjalnościachtakichjak:KonstrukcjeBudowlanei Inżynierskie(KBI,BudownictwoKomunikacyjne
i Infrastruktura(BKI),InżynieriaProcesówBudowlanych(IPB)orazBudowlano-Architektoniczna i Inżynieria Komunikacyjna Miejska
(IMK),przy czymtedwieostatniespecjalnościprowadzonesąwyłączniew CKIRybniku.
W ramach trzech pierwszych wymienionych
specjalnościachna studiach II stopniaprowadzonesądodatkoworóżneprofiledyplomowania(np.BudownictwoMiejskie,Budownictwo
Przemysłowe,Mosty,Geotechnikai Budowle
Podziemne,BudownictwoEkologiczne).Jako
jedenz niewieluwydziałóww Polsceodlatpięciukształcimyteżstudentóww językuangielskim(stacjonarnestudia I i II stopnia,specjalnośćStructuralEngineering),na tzw.Makrospecjaln oś ci. Stud ia te świetn ie przyg ot ow ują

do pracy w obszarze Unii Europejskiej oraz
w zagranicznychfirmachdziałającychna tereniekraju,ciesząsiętakżezainteresowaniemzagranicznych studentów. Dodam jeszcze, że
od kilkunastujużlatprowadzimystudiadoktoranckie– aktualniedlaok. 30studentów,potencjalnych pracowników naukowo-badawczych
Wydziału.
Myślę,żewartopochwalićsięi tym,żeobok
wspomnianegosystemutrójstopniowegosystemustudiówi kształceniaw językuangielskim,jesteśmytakżew krajowejczołówce,jeślichodzi
o wprowadzeniedo programustudiówwspomnianej już Makrospecjalności i 13-tygodniowej
(na semestrze 7)praktykizawodowejodbywanej
przezstudentówna zasadziezatrudnieniaw trakcie 7semestru,wliczanejdo uprawnieńzawodowych.Wprowadziliśmytakżetzw.projektzintegrowany,stanowiącyformęodejściaod kształceniaprzedmiotowegona rzeczkształceniaproblemowego.WyrazemtroskiWydziałuo wysokipoziom świadczonych usług edukacyjnych jest
wdrożeniew ubiegłymrokuakademickimkompleksowego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia.
Od kilkunastulatbardzorozwinęłasięwspółpracanaukowo-dydaktycznaWydziałuBudownictwaz ośrodkamizagranicznymi,zwłaszczazachodnioeuropejskimi.Wydziałnawiązałwspółpracęz uczelniamipartnerskimiz Dani,Hiszpanii,
Francji,Włoch,Portugalii,Słowacji,Turcji,WielkiejBrytaniii Niemiec.Uczestniczymyod wielulat
w różnegorodzajuprojektacheuropejskich(np.
TEMPUS,EUCEET,REPROSITY).Coroczniekilkunastu studentów odbywa semestr studiów
na uczelniachpartnerskichw ramachprogramu
wymianymiędzynarodowejLLP-ERASMUS.Cieszynasbardzo,iżcorazwięcejstudentówzagranicznych,główniez Hiszpanii,Portugaliii Turcji,
decydujesięna studiowaniena naszymWydziale.StudencispecjalnościBudowlano-architektonicznejmająmożliwośćuzyskaniapodwójnego,
polsko-duńskiegodyplomuinżynierskiego.
Kwalifikacjenaszychabsolwentówsązgodnez wymaganiamiRamowejStrukturyKwalifikacjiEuropejskiegoObszaruSzkolnictwaWyższego(EOSW).Otrzymująoniwykształcenieniezbędne do podjęcia pracy w budownictwie,
w dziedzinieprojektowania,kierowaniapracami
budowlanymi,nadzorubudowlanegoi inwestycyjnegoorazdziałalnościnaukowo-badawczej.
AbsolwencinaszegoWydziałusątakżeprzygotowanido stałego,samodzielnegoi ustawicznegodokształcaniasię.
Z pełnymprzekonaniemmogęstwierdzić,że
WydziałBudownictwaPolitechnikiŚląskiejmadobrątradycję,wysokiemiejscew rankingachkrajowych,bogatąofertęedukacyjną,dobreatrakcyjnewarunkistudiowania,oddanychmłodzieży
nauczycieliakademickich,szanowanychw krajui zagranicąnaukowców.Towszystkobyłoi jest
możliwe za sprawą wielu osób, pracujących
na Wydzialeprzezminione 65,a w szczególnościprzezostatniekilkanaścielat.
Zakończenie
Zainteresowaniekształceniemna Wydziale
BudownictwaPolitechnikiŚląskiejod latjestbardzoduże.Nieprzypominamsobiesytuacji,byśmymielikiedykolwiekwolnemiejsca.Ponieważ
przeznajbliższelatabędzieistniałtzw.boom
w budownictwie,zwłaszczaw budownictwiedrogowym,too przyszłośćWydziałunieobawiałbymsię,nawetprzy ewentualnymniżudemo-

JerzySękowski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Absolwent Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu
studiów podejmuje pracę w Katedrze Mechaniki
Gruntów i Fundamentowania (obecnie Katedra Geotech ni ki), któ rą kie ru je od 1.09.2006 ro ku.
Od 1.06.2005 r. jest profesorem nadzwyczajnym
w na Politechnice Śląskiej, a od 1.09.2008 r. pełni funkcję dziekanem dziekana Wydziału Budownictwa. Obszar naukowych i badawczych zainteresowań naukowych i badawczych obejmuje:
właściwości fizyko-mechaniczne gruntów rodzimych i nasypów antropogenicznych,; posadowienie obiektów budowlanych i inżynierskich
w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,; metody ulepszania słabych gruntów słabych oraz; zagadnienia związane z modernizacją obiektów budownictwa powszechnego i obiektów zabytkowych. Autor bądź współautor ponad 180 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.,
Opiekun ponad 40 i recenzent ponad 60 prac inżynierskich prac dyplomowych oraz rozpraw magisterskich. Członek stowarzyszeń naukowych i branżowych (m.in.: PZITB, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, PKGPolskiego
Komitetu Geotechniki – Oddział Śląski), Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.
Posiada: uprawnienia wykładowcy i rzeczoznawcy PZITB w specjalności geotechnika i fundamentowanie w budownictwie, Certyfikat PKGPolskiego Komitetu Geotechniki oraz uprawnienia budowla ne. Au tor kil ku set eks per tyz, opi nii opi ni
i projektów geotechnicznych oraz kilkudziesięciu
projektów technicznych z zakresu budownictwa powszechnego.
graficznym.Od latteżobserwujemywzrastającezainteresowaniebudownictwemwśródkobiet.
TorównieżdobrzerokujeWydziałowi.Widocznejestrównieższerokiezainteresowaniestudiami niestacjonarnymi w systemie studiów
zaocznych,szczególniew ostatnichtrzechlatach,cojestzwiązanez sytuacjągospodarczą
krajui wcześniejszympodejmowaniempracy
przezmłodychludzi.A takmówiącpo prostu,to
jestemprzekonany,żeludzipragnącychbudowaći sprawdzaćsięw tympięknymi trudnym
orazpodziwianymcorazbardziejszanowanym
zawodzieniezabraknie– podobniejaki pracy
dlanich.
Prof.JERZYSĘKOWSKI
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spółdzielczość
wczoraj, dziś, jutro
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM DuRCZOkIEM, prezesem Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego
spółdzielczości Mieszkaniowej w katowicach i członkiem krajowej Rady spółdzielczej w Warszawie
– Jak powinniśmy rozumieć słowo „spółdzielczość” w świecie nam współczesnym?
Pojęcie spółdzielni jest często kojarzone wyłącznie z kiepsko zarządzanymi instytucjami
w PRL.
– Idea spółd zielc zoś ci nar od ziła się
w XIX wiekui oznaczadziałalnośćgospodarczaopartąo ludzi,którzyniedysponującwielkimkapitałem,pokonująrazemtrudnościi osiągają zamierzony cel, bo działają wspólnie.
Ideaspółdzielczościjestponadczasowa.Duże
dobrzedziałającespółdzielniesądziśzorganizowanena wzórkonfederacjiautonomicznych
orazsamostanowiącychjednostek,osiedlii zakładówcelowych.Radyposzczególnychosiedli reprezentujące społeczności lokalne są
wyposażonew ważneuprawnieniakontrolne
i stanowiące–cooznacza,żemieszkańcyrzą-

dząsięsamii samidecydująo swoichwarunkachzamieszkania.
W międzynarodowejspółdzielczości,a wcale
tensposóbzarządzaniazasobaminiejestobecnytylkow Polsce–spotkamysięz nimw wielu
państwachzachodnich,.obowiązujesiedemzasadspółdzielczychopartychna demokracji.Przyjąłjew 1995rokuMiędzynarodowyZwiązekSpółdzielczy.Sąonepodstawądziałaniawszystkich
spółdzielnina całymświecie.Określająteżcharakterstosunkówmiędzyludzkich,którepowinny
w nichpanować.Spółdzielnieopierająsięwięc,
na takichwartościachjaksamopomoc,wspólna
odpowiedzialnośći demokracja.Zasadymającharakterwskazówek,którezostałyrównieżwykorzystanew polskimprawie.Mówiąoneo członkostwie
w spółdzielni (powinno być dobrowolne i powszechne), o demokratycznej kontroli i opiece
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nad wspólnymmajątkiem.Zasadyokreślajątakżepotrzebękształcenia,szkoleniai informowaniaczłonkówspółdzielni,zachęcajądo współpracyz innymii troskio lokalnąspołeczność.Wreszcie, zgodnie z międzynarodowymi zasadami,
spółdzielniepowinnybyćzarządzanedemokratyczniei miećcharaktersamorządów.
– No właśnie, członkostwo w spółdzielni.
Obecnie polskie prawo orzeka, że nie musimy
być członkami spółdzielni, aby mieszkać w jej
zasobach.
–Warunkiczłonkostwaokreślająartykułyod 18
do 22ustawyprawospółdzielcze.Posiadającwłasność,albowłasnościoweprawodo mieszkania
z członkostwaw spółdzielnimożnazrezygnować.
Osoby,któreniesączłonkamimogąteżopłacać
za eksploatacjęniecowyższestawki.Członkowie,
bowiem,otrzymująstosownączęśćpieniędzy,któ-
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re spółdzielnia zarabia, np. wynajmując lokale
na sklepy.„Zarobionych”przezlokalepieniędzylokatorzynieotrzymujądo ręki,spółdzielniaodlicza
najczęściejtekwotyczłonkomod opłatza eksploatację.Obowiązkiem„nieczłonków”,podobniejak
innychmieszkańcóww spółdzielni,jestutrzymywanienieruchomości,czylifinansowanieczęści
wspólnychbudynku,opłacanieosóbsprzątających
czyprowadzącychksięgowość.Ważniejszejest,
by społeczność spółdzielni dobrze się w niej
czuła.Przebywaniew zbiorowościachjestregulowanem.in.KodeksemCywilnym.W większości
o pewnychzachowaniachdecydująjednakzwyczajei normyspołeczne.
– A sąsiedzkie kłótnie?
–Nawetnajbardziejprecyzyjnyregulaminnie
rozsądziwszystkichsporówi konfliktów.Spółdzielniesamerozstrzygająwieleprzypadków,tworząc
regulaminywewnętrzne,któreróżniąsięw poszczególnychspółdzielniach.NiedawnoanalizowaliśmyprzypadekdwóchskłóconychzesobąrodzinzeŚląska.Przyczynąnienawiścibyłyoskarżenia o przesyłanie kanałem wentylacyjnym
brzydkichzapachówdo drugiegomieszkania.Sprawabyłanaprawdępoważna,dlategoo rozsądzeniekonfliktupoproszonozwiązekrewizyjny.W różnychkrajachróżnierozwiązujesiętakiekwestie.
Np.,Niemcy,SzwajcariaczyStanyZjednoczone
i Kanadasąspołecznościamizdyscyplinowanymi.
Polacydo takichnienależą.Wszystkiegonieda
sięteżskodyfikować,dlategomyślę,żezamiast
zaostrzaniaprawanależałobyzadbaćpo prostu
o stosowaniesiędo ogólnychzasadwspółżycia.
Dobrymkryteriumjesttuzasada,„nieróbdrugiemu,cotobieniemiłe”.Pamiętająco tympo prostu
kierujmysięzdrowymrozsądkiem.
– Czym obecnie jest spółdzielnia mieszkaniowa?
–W sensieekonomicznymwłasnościąswoich
członków.Najważniejszedecyzje,w formieuchwał,
podejmuje walne zgromadzenie lub zebranie
przedstawicieli.Uczestnictwow nichjestbardzo
ważnąformąsprawowaniakontrolinad tym,co
dziejesięw spółdzielni.Członkowiemająteżprawodo zaskarżaniauchwałorganówspółdzielni.
Jeszczekilkalattemuprzestawałosiębyćczłonkiemspółdzielnipo otrzymaniuuchwaływ tejsprawie.Terazdopieropo prawomocnymzakończeniupostępowaniasądowego,(chodzio sytuację
w którejlokatorwystąpiłdo sąduzaskarżająctakądecyzjęwładzspółdzielni).Spółdzielcamateż
terazprawodo uzyskanianiemalwszystkichdanycho funkcjonowaniuswojejspółdzielni(prawo
tylkow wyjątkowychprzypadkachpozwalana odmowęudzieleniainformacji,np.gdynaruszałoby
tointeresinnychspółdzielców).
– Sytuacja spółdzielni mieszkaniowych
zmienia się na naszych oczach. Sporą rolę odegrało tu zwłaszcza tzw. powszechne uwłaszczenie i wykup mieszkań za symboliczną
złotówkę.
–Wykupićna własnośćlokum,do któregoposiadaliśmyprawolokatorskiemożnabyłoz korzystnymi bonifikatami już wcześniej, a od połowy 2005rokuwprowadzonojużustawowe 50proc. bonifikaty. Dopiero jednak nowelizacja
ustawyo spółdzielniach,którazaczęłaobowiązywać 31lipca 2007,okazałasięprawdziwąrewolucjąwprowadzającwykupmieszkańza symbolicznązłotówkę.Chodziłoo uzyskanieprawawłasnościmieszkaniawrazz przysługującymimuczęściamiwspólnymigruntui korytarzy,piwnic,stry-

chuitd.–pełnawłasność,potocznienazywana
własnościąhipoteczną.Także„za darmo”można
byłoprzekształcićspółdzielczeprawowłasnościowe do lokalu w pełną własność. Już 17 grudnia 2008rokuTrybunałKonstytucyjnyuznał,że
zasadyzawieraniaumówo przeniesieniewłasnościlokaluw tensposóbsąniezgodnez Konstytucją.Zanegowanoprzepisy,zgodniez którymi
przekształceniew odrębnąwłasnośćodbywałosię
tylkopo spłacieprzezspółdzielcębieżącegozadłużeniai nominalnychkosztówbudowylokalu.
W przypadkumieszkańlokatorskichdodatkową
wartością była kwota wcześniej umorzonego
kredytu,któryspółdzielniauzyskałaz budżetupaństwana budowęmieszkania,czylinajwyżejkilkasetzłotych,bezodniesieniacenylokaludo wartościrynkowejmieszkań.
Generalniew ocenieTrybunałuKonstytucyjnegoprzepisytefaworyzująjednągrupęczłonków
spółdzielnikoszteminnych,a nieo toprzecieżw tej
regulacjichodziło.Podobniew art. 4zdecydowano,żew przypadkuzakwestionowania,na drodzesądowej,zmianywysokościopłatspółdzielcaponosijew dotychczasowejwysokości.W takiejsytuacjiobowiązekpokryciaróżnicyw kosztach,np.za pobranemedia,obciążałbycałąspółdzielnię,a niekonkretnąosobę.Takżew art. 35
w ustępie 2.1wolawszystkichczłonkówspółdzielni zastąpiona została wolą tylko jednej osoby.
W art. 48ust. 3,spółdzielniapozbawionazostałanatomiastnietylkoswobodypodjęciadecyzji
o zbyciuwłasnościlubzachowaniujejw swoim
ręku,aletakżeodebranojejwpływna to,komu
przypadniewłasnośćlokalu.Zostałateżpozbawionawpływuna wysokośćświadczeniaprzysługującegow zamianza utraconąwłasność.
– Co to oznacza dla spółdzielców, np.
na Śląsku?
–SędziowieTKzdecydowalijednako 12-miesięcznymokresieprzejściowym,w którymprzekształcenielokatorskiegoprawaw prawoodrębnej własności można uzyskać na zasadach
z 2007roku.Takarencjapotrwado 31grudnia 2009
roku.Do tegoczasumusipowstaćnowaustawa
mówiącao tymjakrozliczaćprzekształceniawłasnościowelokali.Jeślitakieprzepisysięniepojawią w styczniu 2010, przepisów ustawowych
w tymzakresiew ogóleniebędzie.Bodo staregoprawajużniebędziemożnawrócić.Kierować
siębędziemożnawyłącznieustaleniamistatutów
spółdzielni.Spółdzielnienaszegoregionuwnioski
o ustanowienieodrębnejwłasnościw większości
realizująna bieżąco,niematupoślizgów.Wszyscy,a conajmniej,ciktórzychcąna pewno,uzyskająprawowłasnoścido swojegolokaludo końcagrudnia 2009.Kolejnąsprawąsąmożliweodszkodowania od Skarbu Państwa za utracony
przez spółdzielnie majątek. Prawdopodobnie
spółdzielniewoj.śląskiegobędąpo niesięgać,tym
bardziej,żeuzyskanew tensposóbpieniądzemogąprzeznaczyćnp.na funduszremontowy,a wtedybędąmogliskorzystaćz takiegodofinansowaniawszyscyczłonkowie,równieżci,którzywykupiliswojelokumwcześniej,płacącza niedużowięcej. 15lipcategorokuTrybunałKonstytucyjnyzanegowałkolejneprzepisyuwłaszczeniowe.Chodzituo art. 6ustęp 1ustawyo zmianieustawy
o spółdzielniachmieszkaniowych.Oznaczałoningerencjęustawodawcywewcześniejzawarteumowyi ustalonew nichobowiązkifinansoweczłonków.Tymsamymingerowałw prawonabyteprzez
spółdzielnięmieszkaniową.Osoba,któraspłaca-

ławkładbudowlanyw ratachuzyskaław 2007roku,zgodniez prawem,całkowiteumorzeniepozostałejdo spłatykwotyprzekraczającejkosztybudowy.Z tegotytułuspółdzielnieutraciłynawetpo kilkamlnzł.Prawdopodobniebędąchciałyodzyskać
je dla swoich członków. Nowelizacja ustawy
z 2007rokuzmieniającfundamentalniezasady
funkcjonowaniaspółdzielni–ok. 3,5tys.podmiotóww całejPolsce–miałatylko 18-dniowąvacatiolegis,cow niektórychprzypadkachzdezorganizowałożyciespółdzielców.
– Jaka w takim razie czeka przyszłość
spółdzielnie mieszkaniowe?
–Majątekspółdzielnijestpod względemekonomicznymprywatnąwłasnościąjejczłonkówi to
sformułowanienabieradzisiajjeszczewiększejwyrazistości.Większośćczłonkówspółdzielniwie,
że spółdzielcze to tak naprawdę nasze czyli–i –moje.RolaZarząduspółdzielnitopo prostuodpowiedzialnei demokratycznezarządzanie
wspólnymmajątkiemi w takimkontekścieniesądzę,żebytezasadysięzmieniływ przyszłości,
gdyżideaspółdzielczościjestponadczasowa...
– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała:
AGNIESZKAZIELIŃSKA

ZbigniewDurczok, architekt, wieloletni prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i członek Krajowej
Rady Spółdzielczej w Warszawie. Doradca Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 199-93 i ekspert Sejmowej Komisji Gospodarki
Przestrzennej Budowlanej i Mieszkaniowej. Uczestnik
konferencji krajowych i zagranicznych, ekspert w dziedzinie spółdzielczości.
Zarząd Związku Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach regularnie prowadzi kontrole (lustracje) spółdzielni mieszkaniowych w woj. śląskim. Przygotowuje wystąpienia
do Sejmu i Senatu komentując akty prawne, występując w obronie spółdzielców. Prowadzi także otwarte szkolenia i bezpłatnie udziela porad mieszkańcom,
(instruktaż postępowania).
W całym kraju jest ok. 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach skupia 115 spółdzielni mieszkaniowych, w których mieszka ok. 1,1 mln
osób, a w całym regionie – ok. 2 mln osób. Największymi w naszym regionie (i jednymi z największych
w kraju) są Katowicka SM, dąbrowska SM „Lokator”,
Siemianowicka SM i tyski „Oskard”. Aby poprawić warunki funkcjonowania spółdzielnie zabiegają o certyfikaty ISO, ma je kilka śląskich i zagłębiowskich spółdzielni m.in. jastrzębska „Nowa”, dąbrowski „Metalurg”, Spółdzielnia Lokatorsko-sWłasnościowa w Knurowie i „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej.
(az)
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lOkATORskO-WłAsNOŚCIOWA sPółDZIElNIA MIEsZkANIOWA W kNuROWIE

Pół wieku pracy
na rzecz ludzi i miasta
Na uroczystośćjubileuszupółwieczaspółdzielniprzybyliliczniedostojnigoście.

Zmiany ustrojowe i system gospodarki
rynkowejsprawiły,żespółdzielniemieszkaniowe musiały przejść reorganizację, by
przystosowaćsiędo nowychwarunkówspołeczn o – ekon om iczn ych. Na szczęś cie
ogromna większość potrafiła odnaleźć się
w nowejrzeczywistości.Dobrymtegoprzykładem jest Lokatorsko – Własnościowa
SpółdzielniaMieszkaniowaw Knurowie,obchodzącaw tymrokupięćdziesiąteurodziny.
Założonaw 1959r.z inicjatywyówczesnejDyrekcjiKWKKnurów,początkowofunkcjonowałapod nazwąPrzyzakładowaSpółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasza Przyszłość”. W roku 1972przyjęłaobowiązującądo dziśnazwę
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowaw Knurowie.W okresieswej
działalnościspółdzielniawybudowałana tereniemiastaKnurowa 134budynkimieszkalne z 5713 lokalami mieszkalnymi. Wraz
z budowąosiedlimieszkaniowychSpółdzielniabudowałaszeregobiektówtowarzyszącychi pawilonówużytkowycho powierzchni
przekraczającej 18.000m2.
Aktualniezarządspółdzielnitworzą:Bogdan
Litwin–Prezes,EugeniuszJurczyga–Wiceprezes,UrszulaGrzegorzyca–CzłonekZarządu,LechApryasz–CzłonekZarządu
W ramachobchodów 50-leciazorganizowanoszeregimprezsportowo-kulturalnychm.in.
FestynSpółdzielczyw którymuczestniczyło
kilkatysięcyczłonkówspółdzielni. 19września
miałamiejsceuroczystaAkademia,na którą
przybyłoszeregznamienitychgości–posłów,
przeds taw ic ieli sam or ząd u pow iat ow eg o
i miejskiego,prezesówinstytucjii firmwspółpracującychz LWSMjakrównieżbyłychi aktualnychpracownikówi działaczyspółdzielczych.W uroczystościudziałwzięli:Wicemi-

nister Edukacji Narodowej, Poseł na sejm
RP–KrystynaSzumilas,Posłowiena sejm
RP–JanKazmierczaki WacławMartyniuk,
WiceprezesKrajowejRadySpółdzielczej–Tomasz Jórdeczka, Prezydent Miasta Knurowa – Adam Rams, Wicestarosta Gliwicki–SławomirAdamczyk,PrzewodniczącyRadyPowiatuGliwickiego–TadeuszMamok,
PrzewodniczącyRadyMiastaKnurowa–KazimierzKachel,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa–TadeuszWnuk,PrezesWFOŚiGW w Katowicach – Gabriela Lenartowicz, Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości z siedziba w Warszawie–AntoniFalikowski,WiceprezesKonfederacjiBudownictwai Nieruchomościz siedzibąw Warszawie–MirosławŁukomski,WiceprezesRegionalnegozwiązkuRewizyjnego w Katowicach – Eugeniusz Siemieniec.
W czasieuroczystościzarównoLWSMjak
i jejdziałaczei pracownicy,jakrównieżinstytucje z nią współpracujące otrzymały
szeregwyróżnień.Na wniosekKonfederacjiBudownictwai Nieruchomości–Medal
KrólaKazimierzaWielkiegootrzymałaSpółdzieln ia Mieszk an iow a, a ind yw id ua ln ie
uhonorowany medalem został jej prezes
BogdanLitwin.
Medalem 50-lecia LWSM uhonorowane
zostałynastępująceinstytucjeod latzwiązanez działalnościąLWSM:
●GminaKnurów
●StarostwoPowiatowew Gliwicach
●WojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach
●Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów”
w Knurowie.
●BankPKOBP S.A.
●Orzesko-KnurowskiBankSpółdzielczy
●Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w JastrzębiuZdroju.
●PrzedsiębiorstwoWodociągówi Kanalizacjiw Knurowie.
19byłychi aktualnychdziałaczyi pracownikówotrzymałoodznaki„ZasłużonyDziałacz
RuchuSpółdzielczego”.A 20byłychi aktualnychpracownikówi działaczyotrzymałomedale 50-leciaLWSM.
ZabierającgłospodczasuroczystościPrezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz
Wnuk podkreślił zasługi knurowskiej spółdzielnidlamiastai regionu,a takżedlacałegoruchuspółdzielczegow Polsce.
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UroczystośćotworzyłPrzewodniczącyRadyNadzorczejSpółdzielniZbigniewGałkowski.

MedalKrólaKazimierzaWielkiegootrzymałaSpółdzielnia
Mieszkaniowa,aindywidualnieuhonorowanymedalem
zostałjejprezesBogdanLitwin.MedalwręczyłwiceprezesKonfederacjiBudownictwaiNieruchomościzsiedzibąwWarszawie–AntoniFalikowski.

PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszWnuk
złożyłgratulacjena ręceprzedstawicielispółdzielni.

PrezesWFOŚiGWw Katowicach–GabrielaLenartowiczuhonorowałaspółdzielnięza dokonaniaw dziedzinieochronyśrodowiska.

sPółDZIElCZOŚĆ MIEsZkANIOWA

Spółdzielnięzałożonow 1959r.W roku 1972przyjęłaobowiązującądo dziśnazwęLokatorsko-WłasnościowaSpółdzielniaMieszkaniowaw Knurowie.W okresieswejdziałalnościspółdzielniawybudowałana tereniemiastaKnurowa 134budynkimieszkalnez 5713
lokalamimieszkalnymi.Wrazz budowąosiedlimieszkaniowychSpółdzielniabudowałaszeregobiektówtowarzyszącychi pawilonówużytkowycho powierzchniprzekraczającej 18.000m2.
DziałaniagospodarczeSpółdzielnipolegająnietylkona utrzymywaniuw należytymstaniezasobówmieszkaniowych.Spółdzielniapodejmujeszeregdziałańmającychna celuułatwienieżyciamieszkańcomi upiększenieterenówosiedlowych.Ogromneprzedsięwzięcieinwestycyjnejakimbyłakompleksowatermomodernizacjawrazz wymianądociepleniazawierającegoazbestpozwoliłonietylkona uzyskaniedużychoszczędnościenergiicieplneji uzyskanieefektuekologicznego,alezaowocowałorównieżpięknieprezentującymisiękolorowymii estetycznymielewacjami.WszystkiebudynkiadministrowaneprzezLWSMsądocieplone,wyposażonew licznikipoboruwody,zaworytermostatyczneorazelektronicznepodzielnikiciepła,codajeichużytkownikomkomfortzamieszkiwaniaorazdużeoszczędnościekonomiczne.
WażnądziedzinądziałalnościLWSMjestdziałalnośćspołeczno–kulturalna.Wszystkietrzyklubyspółdzielczetętniążyciem.Taniekomercyjnadziałalnośćkierowanajestdo mieszkańcóww każdymwiekui o różnorodnychzainteresowaniach.Dziękiniejw klubachi na imprezachwyjazdowychspotykająsiędzieci,młodzież,osobydorosłei emerycioraz

osobyniepełnosprawne.LWSMpełniznaczącarolew krzewieniukulturyfizycznejwśródmieszkańcówKnurowa.Spółdzielniaaktywniewspieradziałalnośćstowarzyszeńdziałającychna terenieKnurowam.in.w zasobachspółdzielczychorganizujeswojespotkaniaTowarzystwoMiłośnikówKnurowai powołanyprzezTMKUniwersytetTrzeciegoWieku.
LWSMstarasięstalepoprawiaći udoskonalaćswojedziałaniadowodemna tojestuzyskaniew 2005rokucertyfikatuSystemuZarządzania
JakościąISO 9001–2000.
Działania Spółdzielni są dostrzegane i częstokroć nagradzane.
W okresieswej 50-letniejdziałalnościSpółdzielniazostałauhonorowanam.in.:
●Sztandarem–jakowyróżnieniemhonorowymprzyznanymprzezNaczelnąRadęSpółdzielczą.
OdznakąZa ZasługidlaSpółdzielczościnadanąprzezKrajowąRadęSpółdzielczą
● Złotą Odznaka Honorową – za zasługi dla Województwa
Śląskiego
●WielkąNagrodąPrezydentaIzbyBudownictwa
●Nagrodą„SolidnyEkoPartner”WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach
●Medalem 50-cioleciaPTTK
●LauremKnurowa–najwyższymwyróżnieniemnadawanymprzez
RadęMiastaKnurowa.
SpółdzielniajestczłonkiemŚląskiejIzbyBudownictwa
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sPółDZIElNIA MIEsZkANIOWA „PółNOC” W CZęsTOCHOWIE

Inwestycje, modernizacje
i przekształcenia
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”którapowstała 25stycznia 1979rw bieżącymrokuobchodziłaJubileusz 30-lecia.Obchodyjubileuszoweodbyłysięw lutymbr.
ZasobylokaloweSM„Północ”w Częstochowie
usytuowanesąw północnejdzielnicymiastai stanowiąonejednolity,wyodrębnionyukładurbanistycznyo powierzchni 99 hai 4238m2.
Na koniec 2008rzasobymieszkanioweSpółdzielnito 9201mieszkań,w tym:
● 513 – mieszkania spółdzielcze lokatorskie,
● 6721–mieszkaniaspółdzielczewłasnościowe,
● 1967–mieszkaniawyodrębnione.
31grudnia 2008r.powierzchniaużytkowaogółemwynosiła 510.563,01m2 z tego:
●483.180,61m2 powierzchniaużytkowanieruchomościbudynkówmieszkalnych,
●13.491,36m2 powierzchniaużytkowabudynkówlokalowych,
●2.026,90m2 powierzchniaużytkowanieruchomościgarażowych,
●10.587,00m2 powierzchniaużytkowanieruchomościlokalowychstanowiącychmienieSpółdzielni,
●4.239,60m2 powierzchniaużytkowanieruchomościlokalowychwyodrębnionych.
Wgstanuna dzień 31.12.2008r.Spółdzielnia
zrzeszała 9741członków,w tym:
●8745członkówbędącychgłównymilokatoramimieszkań, 20członkówoczekujących, 976członkówzałożycieli,współmałżonkówi posiadających
lokaleużytkowei garaże.
W 2008rokuSpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”przejęłado eksploatacji 40mieszkańi 32garażew nowowybudowanychbudynkachprzy ul.
J.Kaczmarskiego.Z właścicielamizawartezostałyaktynotarialnewyodrębnieniamieszkańi garaży.
W 2008rokurozpoczętorealizacjętrzeciegobudynkuwchodzącegow składinwestycjipn.„Zespół
Mieszkaniowyw Jednostce„C”.Jesttobudynek
mieszkalny 3-kondygnacyjnyo 23mieszkaniach.
Zakończenie realizacji tego budynku to wrzesień 2009r.

W związkuz wejściemw życieznowelizowanej
Ustaw y o spółd zieln iach mieszk an iow ych
od dnia 31.07.2007r.ZarządSpółdzielnisukcesywnierealizujepostanowieniatejustawyw zakresie
przekształcenia mieszkań w odrębną własność.
Na dzień 31.12.2008 r. złożonych zostało 2420
wnioskio takieprzekształcenie.Do końca 2008r.,
od chwiliwejściaw życieznowelizowanejUstawy
o spółdzielniachmieszkaniowych,spisano 1882aktynotarialneprzeniesieniawłasnościlokalimieszkalnych.Pozostałewnioskirealizowanebędąsystematyczniedo czasuzałatwieniawszystkichzłożonychwniosków
Aktualnieponad 95%mieszkańw zasobachSM
„PÓŁNOC” to mieszkania typu własnościowego
i z wyodrębnionąwłasnością.Na 31.12.2008r.pozostało 513mieszkańtypulokatorskiego.
W latach 2006–2008spółdzielniawykonaładociepleniaw ilości 84.264m2.Ocieplonom.in.:dwie
superjednostkiprzy ul.Iwaszkiewicza 8(kubatura 64.800m3, 244mieszkań, 5-11kondygnacji,lokale użytkowe w parterze) i Starzyńskiego 8
(50.400m3 kubatury, 203mieszkania, 11kondygnacji).
W przypadkuociepleniabudynkuIwaszkiewicza 8skorzystanoz premiitermomodernizacyjnej
z BankuGospodarstwaKrajowego.Plandociepleń
na lata 2009–2010towykonanie 52 tys. m2.
W ramachdziałańtermomodernizacyjnychwymienionorównież 8778 szt. okien.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”tojedyna
spółdzielniaw Częstochowieposiadającainstalacjęcentralnieciepłejwody,dlategoteżopomiarowaniezużyciaciepłej,jaki zimnejwodyjestbardzoważne.Wychodzącnaprzeciwoczekiwaniom
mieszkańców, celem ułatwienia opomiarowania
spółdzielniarozszerzyładziałalnośćwłasnejgrupykonserwatorówo wykonywaniemontażuwodomierzy.
W chwiliobecnej 99% ogółuzasobówspółdzielni to mieszkania opomiarowane wodomierzami
w zimnąi ciepłąwodę.
Spółdzielnia od 1995 r. realizowała program
opomiarowaniadostawenergiicieplnej.W ramach

28 ForumBudownictwaŚląskiego-3(29)2009

zadaniawykonanomontażindywidualnychpodzielnikówkosztóww mieszkaniachw ilościprawie 40 tys. punktów grzewczych, wymieniono
wszystkiezaworyprzygrzejnikowena zaworytermostatyczne,w 297węzłachcieplnychzainstalowano zawory regulacji podpionowej. Obecnie 100% mieszkańjestopomiarowanaw podzielnikiciepła.Aktualnieprowadzonajestsukcesywnieakcjawymianypodzielnikówkosztów„wyparkowych”cieczowychna podzielnikielektroniczne.
Opomiarowanie w całości sieci centralnego
ogrzewania zaowocowało w skali spółdzielni
na przestrzeniostatnichlat 32%zmniejszeniemzużyciaenergiicieplnejna celeCO.Aktualnieśredniw spółdzielnikosztogrzewania 1m2 powierzchniwynosi 1,62 zł,przy średniejw zasobachnieopomiarowanychinnychspółdzielniw Częstochowie
wprowadzającejok. 3 zł/1m2.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”przeznaczaznacznenakładyfinansowena dobreutrzymaniei tworzenienowychterenówzielonychi rekreacyjnych.W 2007r.i 2008r.utworzonotrzy
śródblokoweterenyzieleniz elementamiarchitektury krajobrazowej (alejki, potok wodny)
w Osiedlu „AB” oraz nowe enklawy zielone
z boiskamisportowymii placamizabaww Osiedlu„CD”.
Spółdzielniaintensywnieprowadziakcjęedukacyjnąrecyklingui segregacjiodpadóworazśmieci.Przy każdejosłonieśmietnikowejznajdujesię
gniazdorecyklingowezbiórkiodpadówszklanych,
plastikui makulatury.
Spółdzielniazarządzatrzemawspólnotamiobcymizlokalizowanymina terenienaszegodziałaniaorazjednąpowstałąz nowejinwestycjiSpółdzielni.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”odznaczonazostała:
–ZłotąOdznaką„Za zasługidlaGospodarkiKomunalnej”.
–ZłotąHonorowąOdznaką„Za zasługidlaWojewództwaŚląskiego”.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”jestczłonkiemŚląskiejIzbyBudownictwa.

sPółDZIElCZOŚĆ MIEsZkANIOWA

sPółDZIElNIA MIEsZkANIOWA „METAluRG”
W DąBROWIE GóRNICZEJ

30 lat doświadczeń
SM„Metalurg”wDąbrowieGórniczejdziałana
rynkumieszkaniowymodbliskotrzydziestulat,
azdobytedoświadczeniapozwalająjejnaprzygotowanie interesujących ofert w zakresie inwestycjiorazefektywnezarządzaniezasobami
własnymiorazwspólnotmieszkaniowych.
Pierwsze wybudowane przez Spółdzielnię
mieszkaniazostałyoddanedoużytkuw1986roku
naterenieOlkuszanatzw.osiedlu„Słowiki”,które
znajdująsięobecniewzasobachSM„Nowa”.
WostatnimczasieSpółdzielniazrealizowała
wDąbrowieGórniczejzespół5budynkówwielorodzinnych oraz osiedle domów jednorodzinnych.Wramachtychinwestycjizrealizowanorównieżlokaleużytkoweizespołygaraży.
WramachprogramutermomodernizacjiSpółdzielniadociepliłabudynkiznajdującesięwjej

zasobachaobecnieprowadzipracedociepleniowewbudynkachwspólnotmieszkaniowych.
DziałalnośćSpółdzielniobecnietozarządzaniewłasnymizasobamimieszkaniowymioraz
wspólnotmieszkaniowych.Wramachdziałalności
gospodarczejSpółdzielnia„Metalurg”zajmujesię
równieżprodukcjąenergiicieplnejdlapotrzeb
ogrzewaniajednegozosiedliwDąbrowieGórniczej-Ząbkowicach.
SM„Metalurg”dążącdopodnoszeniajakości
świadczonychusługwdrożyław2006rokuSystemZarządzaniaJakościąwedługnormyISO
9001:2000. Przeprowadzane audity potwierdzająutrzymaniesystemuorazpozwalająnaciągłedoskonaleniejakościświadczonychusług.
W środowisku spółdzielczym i gospodarczymSpółdzielniapostrzeganajestjakojedna

METALURG

zlepiejfunkcjonującychwregionie,czegodowodemsąm.in.:
●WielkaNagrodaPrezydentaIzbyBudownictwawKatowicach,
●OdznakaKrajowejRadySpółdzielczejwWarszawie„ZaZasługidlaSpółdzielczości”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” jest
równieżm.in.laureatem:
●„Konkursunanajlepszeprzedsięwzięcia
powodujące zmniejszenie zanieczyszczeniapowietrzazinstalacjiisystemówgrzewczych na terenie województwa katowickiego”,
●„Nanajlepiejinajładniejzagospodarowane
osiedlewDąbrowieGórniczej”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” jest
członkiemŚląskiejIzbyBudownictwa.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO

Rok 1989, czyli rok wielkich przemian w Polsce to
rok powstania i początek działalności firmy SKOBUD.
W tymtorokupowstajątrzyoddzielnepodmiotygospodarcze tj. „Zakład Budowlany Stanisław Kaszowski”,
„UsługiOgólnobudowlaneHenrykOczkowski”i „Edward
Kostka”.Podmiotyteściślezesobąwspółpracująaż
do roku 1993,kiedytopowstajePBOSKOBUDSpółka Cywilna. W sierpniu 2001 roku następuje zmiana
formyprawnejna spółkęz ograniczonąodpowiedzialnością.
SiedzibąSpółkiod roku 2003byłbudynekPBWIw Żywcuprzy ulicyBrackiej.W roku 2008zapadadecyzjao budowie własnej siedziby. Budowa trawa rok i od września 2009 roku PBO SKOBUD Sp. z o.o. funkcjonuje
w budynkupołożonymprzy ulicyKazimierzaTetmajera
w Żywcu. 25 września br. odbyła się uroczystość 20lecia istnienia firmy połączona z otwarciem nowej siedziby.
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Działalność PBO SKOBUD Sp. z o.o. to szeroko pojęte usługi ogólnobudowlane –obsługaw zakresiecałegoprocesuinwestycyjnego–projektowanie,prowadzeniai wykonawstworobótbudowlanych.
Na liście dokonań firmy znajduję się ponad 200zrealizowanychinwestycji.Zamawiającymii inwestoramibyłyjednostkipaństwowe,podmiotygospodarczeorazinwestorzy
prywatni.Ponad 80%wszystkichrealizacjito
zadaniawykonywanew ramachzamówień
publicznych.

PBO SKO BUD Sp. z o.o. to przede
wszystkim ludzie. Zatrudnienie wynosi
obecnieok. 200osób,w tymok. 60-ciuinżynierów – kadra inżynieryjno-techniczna
o wysokichkwalifikacjach.Dlawiększości
z nichpracaw naszejfirmiebyłapierwszą
pracąi tutajwłaśnieuzyskalioniodpowiednie kwalifikacje i zdobyli doświadczenie
niezbędnedo prowadzenianiejednokrotnie
bardzotrudnychrealizacji.
W okresie 20latdziałalnościfirmaotrzymaładużowyróżnień,dyplomówi podziękowań
za wzorowo wykonane prace. Posiada
tak że cer ty fi ka ty ISO 9001:2000
i AQAP 2120:2006.Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie
rok 2009 jest jednym z najlepszych okresów w historii firmy. Jesttom.in.efektpodjętychdziałań,w tymrównieżdziałańtrudnych.Ogólnasytuacjafirmypozwalabardzo
optymistyczniepatrzećw przyszłość.
Firma SKOBUD jest członkiem Śląskiej
Izby Budownictwa.
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PRAWO BuDOWlANE

Prawo musi
zachować
ludzką twarz
Rozmowa z prof. dr hab. Czesławem Martyszem,
prorektorem uniwersytetu Śląskiego w katowicach,
prezesem katowickiego samorządowego
kolegium Odwoławczego, specjalistą prawa budowlanego
– Dokument prawa budowlanego z 1994
roku był wielokrotnie nowelizowany, część
zmian była wymuszona brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca chcąc ułatwić życie inwestorom
i prywatnym i instytucjom publicznym,
zdecydował się na łagodzenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę. W jakiej
kondycji ustawa prawo budowlane jest
obecnie?
–Prawobudowlaneprzedewszystkimokreślaprawai obowiązkiwłaścicielidziałek,którzychcąbudowaćjakiśobiekt;obowiązkiorganówadministracjii kwestieochronyinteresówosóbtrzecichzwiązanychz danymzamierzeniem.Wszystkietetrzykwestiepowinnybyć
zgranezesobą.Projektrządowynowelizacji
ustawyprawobudowlane,któryPrezydentRP
zanegowałdo TrybunałuKonstytucyjnegopomijałochronęinteresówosóbtrzecich.Procedurazgłoszeniaobiektubudowlanegow mniejszym stopniu chroni takie interesy, oznacza
za tomniejobowiązkówdlainwestora(cojest
słuszne).W praktycejednakzdarzyćsięmoże,żewłaściwyurzędnikniepodejmiedziałań,
kontroli,boniebędziedo tegozobligowanyi powstającyobiektniebędziezgodnyz prawem.
Niebądźmynaiwni,żezgłaszaneobiektysą
zawszetymi,którepowstająw rzeczywistości.
Możesięokazać,żenaprawdępowstaniecoś
zupełnieinnego.Prawowymagarównowagi
w ochronieinteresówtychtrzechgrup.Z każdąsprawąprzygotowaniaprocesuinwestycyjnegowiążesiężmudnaprocedura,powstawanieobiektóww sposóbuproszczonymożeprowadzićdo swoistychnadużyć.Po ustawowym
terminieorgansprawującykontrolęniemajuż
możliwościreagowania,sprawdzeniaczyrzeczywistośćjestzgodnaz dokumentami.

– Podobnie jak w przypadku budowy krzyża – Chrystusa w Świebodzinie na Dolnym
Śląsku, który jak wiadomo teraz – wielkością ma przekroczyć figurę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro – co ma się nijak
do zgłoszonej dokumentacji obiektu.
–Tuw ogóledochodzimydo ważnegoproblemu. Takie obiekty budowlane jak krzyże
przydrożne,kapliczkimożemystawiaćbezpozwoleniana budowę.Pytaniejednakjesttakie–cotojestkrzyżprzydrożny.W naszejkulturzezawszestawianona rozstajachdrógkrzyżeprzydrożne,jakw piosencezespołu„Vox”:
„-Na rozstajudróg,gdzieprzydrożnyChrystus
stał”...Natomiastkrzyżetakiejakprzy kopalni „Wujek” na Śląsku; w Gdańsku, Poznaniu–stawianebezpozwoleniałamiązasady
bezpieczeństwa.Mogąstaćsięniebezpiecznedlaotoczenia,np.w przypadkuruchówtektonicznychZiemi.Niewłaściwetutajwydajesię
byćtylkozgłoszenie,toprzecieżczęstoogromneobiekty,(jakstawianepo 2000roku–modnekrzyże„Milenium”).Realizacjatakichobiektówjużstajesięproblemem.
– Prace wykonywane bez pozwolenia
na budowę – remont istniejących obiektów
i urządzeń, chyba są pod opieką konserwatora zabytków? Jak rozumieć tutaj kwestię
obiektu i urządzenia, zarówno w kwestii dotyczącej osób prywatnych jak i infrastruktury publicznej?
– Chciałbym oczywiście, by z inwestorów
zdjąć duż ą ilość form aln oś ci. Jeś li jednak–w związkuz ogromnąilościąspraw–organyadministracjiniebędąichsprawdzać,i nie
będzie możliwości przesunięcia terminów
wniesieniezastrzeżeń–administracjaniebędziew staniesprawowaćtukontroli.W normalnymsystemieprawnymsprawyrozwiązujesię
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poprzeztradycję,atutemjesttamwtedystałośćprawa.U nas,gdyprawozmieniasięco
kilkatygodni,czymiesięcy,i tow różnestrony,wyglądatozupełnieinaczej.W prawiebudowlanymkosztemusprawnieniaprocesuinwestycyjnego nie może zostać zmniejszona
ochronaosóbtrzecich.Choćoczywiścieobecnietaochronaidziebardzodaleko.Gdywłaścicielna swojejdziałce,którama 10 hapowierzchni,na środku,budujedom,stronamistająsięsąsiedzimieszkającyw odległości 3km...
Jabyłbymza tym,byprawoosóbtrzecichograniczyćdo sytuacji,gdynaprawdęobiektmocnooddziałujena otoczenie.Gdydziałkimają
po 500 mi w granicydziałkijedenz sąsiadów
budujedom,wiadomo,żedrugiemuz właścicieliodetniedostępdo światłazasłaniającnowymbudynkiemwidok.I na tymnależałobypoprzestać. Także, np. lokalizacja inwestycji
emitującychpromieniowanieelektromagnetyczne(jaknapowietrzneliniedo przesyłuenergii,
transformatory,masztyradiowe,telewizyjne)
musimiećodpowiednioszerokikrągosóbtrzecich.Czyhodowlatrzodychlewnejna 2tysiącesztuk,(któraprzyznajmyto,niejestwytwórniąperfum).Różawiatrówspowodujetambowiem z pewnością rozprzestrzenianie się
brzydkich zapachów. Wyznaczenie kręgu
osób,któreodczuwająskutkisąsiedztwadanejinwestycjiwymagadokładnejanalizy,bynie
wylaćdzieckaz kąpielą.Uprościćprocedury
możnatam, gdziejesttomożliwe.
– Nowelizacje ustawy, które weszły w życie na początku roku na temat obowiązku
posiadania audytu energetycznego przez
każdy sprzedawany, wynajmowany dom lub
mieszkanie. Czy Pana zdaniem Panie Profesorze, jesteśmy przygotowani do takich
zasad?

PRAWO BuDOWlANE

– Kwestia oszczędzania energii jest nie
do podważenia,tooczywistość.Niemożemy
jużbudowaćdomówjakw latach 80.z oknami o pojedynczych szybach, które się nie
otwierają.Natomiastilośćdokumentów,które
trzebaprzygotowaćpowolistajesięwręczzastraszająca. Obawiam się, czy przeciętny
człowiekjestw staniesprostaćtakimwymaganiom. Należałoby się zastanowić, czy jeden
wspólnyaudytniewystarczyłbydlacałegoblokumieszkalnego,zamiaststawianiawymogu
posiadania takiego dokumentu dla pojedynczychmieszkań,instytucjiużytecznościpublicznej.Budowanieciepłych,wygodnychbudynkówtorzecz,do którejnietrzebanikogoprzekonywać.Np.,teraznowybudynekbiblioteki
uniwersyteckiej,(UŚprzygotowujegow porozumieniuz AkademiąEkonomiczną),toobiekt,
który wiele wymogów musi spełnić, i spełni.
Zresztąkosztinwestycjitok. 70mlnzł.Natomiast,czynowapralka,lodówkamuszamieć
orzeczenia o energochłonności? Obawiam
sięw tejmierzeoporówmieszkańców,zwłaszczaprzy wynajmowaniulokali,możełatwiejte
zasadyzostanązaakceptowaneprzy sprzedażynieruchomości.
– Rozdział 4 postępowanie poprzedzające roz po czę cie ro bót bu dow la nych,
art. 29 – budynki wznoszone bez pozwolenia na budowę, czy te wyłączenia są wystarczające. Jak interpretować kwestię budowy
garaży w związku z tym artykułem?
–Tak,istotniezabrałotuwpisuo garażach.
Gdybysiępojawiłzałatwiłobytowieleproblemów.Musimyjednakpamiętać,żenajlepsze
prawoniezastąpizdrowegorozsądku.Zawsze
pozostajejakiśmargineswątpliwości,podkreślamzawszew rozmowachzewspółpracownikami,żetrzebawybieraćnajmniejszezło.Prawojestpo to,bysłużyłoludziom,a niepo to,
byutrudniaćimżycie.Np.niedawnow Bydgoszczyzostaławezwanado urzędukobieta
urodzonaw drugiejpołowie XVIII wieku,bonie
byłowpisuw dokumentach,żetaosobanieżyje.Takajestbowiemprocedura,abydanaosobazostałauznanaza zmarłą.Zabrakłorozsądku, przecież wystarczy rozumieć, że chodzi
o osoby,urodzone 70–80latwcześniej,boludzie nie żyją po ponad 200 latach. Choć
pod względemformalno–prawnymniebyłotu
żadnychwątpliwości.W czasierozstrzygnięć
w SKOzawszeproszę,byw sytuacjachwątpliwychodrzucićprzepisyi po prostustosować
zasadymoralności,toustrzeżenasprzed tym,
byprawostraciłocechyludzkie.
– Zmieńmy temat naszej rozmowy. Jak
wygląda obecnie problem w gminach stan
obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego?
–Gminymająnadalplanyczęściowe,fragmentdzielnicy,osiedla,jednąulicę.Niewiele
gminw naszymwojewództwiejestkompleksowoobjętychplanem.A taknaprawdęobecność
planówtokwestiarozstrzygająca.Dobrzenapisany plan przestrzenny to wizja rozwoju
gospodarki,kultury,nietylkopojedynczejgminy, ale regionu kraju. W planie muszą być
uwzględnionenp.drogi,parkingi,któresązmorąwspółczesnychmiast.W latach 70., 80.takirozwójmotoryzacjijakteraznikomunawet
sięnieśnił.Obecnieprzybywana naszychdro-

gachrocznie 500tys.samochodów,następujenasycenierynku.Jedno,dwaautaw rodzinietopowolinorma,niemówięjużo sytuacjach
gdyna jednąrodzinęprzypada 5, 6samochodów.Terazkiedygminyześrodkówunijnych
takchętniekanalizująswojetereny,(a najczęściejinstalacjajestukładanaw pasiedrogowym), aż prosi się poszerzenie istniejących
dróg, dobudowanie kolejnych pasów jezdni.
Tymczasemtylkoodtwarzasięstanobecny.To
błędnekoło.A udziałorganizacjiekologicznych.
Ochronaprzyrodyponadżycieludzkie?!Nie
chcętusięwypowiadać,czynp.,obecnalokalizacjaobwodnicyAugustowajestsłuszna,czy
nie–alegeneralniew przypadkuwyboru:życieludzkie,czymotylei ptaki–wybórpowinien
byćjednoznaczny.Planwłaśnietemusłuży,racjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią
w gminie i jej rozwojowi. Założenie, gdzie
w przyszłości znajdzie się osiedle, droga,
park,cmentarz,obiektkulturywymagadokładnejanalizy.Obserwujemyoczywiścieteżkurczeniesięmiasta.Ludziewyjeżdżają,przeprowadzająsię.W Katowicachw ostatnimczasie
ubyłook. 1000osób,cow przypadkumiasta,
któremaok. 300tys.osóbniejestażtakznaczące,alew małychmiasteczkach,na wsiach
takaliczbaoznaczałabywielkiezmiany.Plan
zagospodarowaniajesttunajważniejszyi nie
rozumiem dlaczego gminy nie przywiązują
do niegowielkiejwagi.
– Obecnie posiadanie planów zagospodarowania przez gminy nie jest obligatoryjne.
– Niejest.A teplany,którepowstawałyczęstobyłyprzygotowywanena szybko.Fakultatywnaobecnośćplanów,gdziesporopozostawia się kwestii interpretacji i w gestii
uznaniaurzędników,wpływakorupcjogennie
na stanrzeczy.Potempowstajątakiesytuacjejaktaw Wielkopolsce,gdziezastępca
prezydenta miasta i jego rodzina wykupili
większączęśćnieużytkówgminy,przekształcilijew działkibudowlane,sporona tymzarabiając,boznaliplanyrozwojutejczęściregionu.Oniniezłamaliprawa,niemożnabyłoby postawić takich zarzutów, ale takie
działaniejestz pewnościąniemoralne.Gminydziwniesiębroniąprzed stanowieniemplanówzagospodarowania,tłumaczącsięskomplikowaniemprocedur.Brakplanówoznacza
brakwizjirozwojumiasta.ProfesorKulesza
powiedział, że mógłby być w Warszawie
drugim Haussmanem, twórcą przebudowy
Paryża,a i takniewielebytopomogło.Bowiemcoz tego,żew samymmieściebyłybyświetnepięciojezdniowedrogi,skorotuż
za jegogranicamizacząłbysiępolskistandard,czylidrogijednokierunkowe.Cow efekciei takdałobyefektkompletnegozakorkowaniamiasta,boniktniebyłbyw staniez niegowyjechać,anisiędo niegodostać.Zresztąkolejnąsprawąjestto,żegminyprzy tworzeniuplanówpowinnyzesobąwspółpracować.TuwielkienadziejedlagospodarkiZagłębiai Śląskaw ustawiemetropolitalnej,którapozwalana harmonijnyrozwójregionujakocałości.Takisystempozwalazaplanować
choćby to, że w jednym mieście będzie
działaćoperai operetka,a w drugimogród
zoologiczny.Utrzymywanietakichinstytucji

osobnow każdymmieścieniebyłobyprzecieżracjonalne.Brakplanówutrudniarealizacjęprawabudowlanego,którejestprzecież
zbioremwskazówektechnicznychjakrealizowaćinwestycjebudowlane.Dotyczyono
samejkonstrukcjibudynku,podłączeńmediów,bezpieczeństwaitd.Natomiastkształt
liniidomu,jegowysokośćwpływająna łamanieprzestrzenii tojużdomenaplanówzagospodarowania. Planowanie obrotu ziemią,
działkami,pozwolina to,bytamgdziepowstaniepóźniejwysypiskoniebudowaćnowych
domów,bowiadomożetakiesąsiedztwojest
uciążliwe. Brak konsekwencji daje bowiem
opłakaneskutkii gospodarczei społeczne.
A to, plus polska mentalność, kłótliwość
oznaczapoważnekonflikty,którew sytuacji,
gdyprawojestrówne,stabilne,niezmienne
łatwobyłobyrozwiązywać.Natomiast,gdytak
niejest...
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
AGNIESZKAZIELIŃSKA

Prof.drhab.CzesławMartysz, obecnie prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (wcześniej prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego – Wydziału Prawa
i Administracji UŚ w Katowicach, specjalista prawa budowlanego. Wieloletni prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
(Samorządowe kolegium odwoławcze to organ
wyższego stopnia, w rozumieniu ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do samorządu terytorialnego. W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności
decyzji).
Prof. Martysz jest też członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, byłym doradcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego ogólnego
i egzekucyjnego, prawa samorządu terytorialnego
oraz prawa ochrony środowiska.
We wrześniu 2009 roku został odznaczony przez
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za stosowanie i przestrzeganie
prawa.
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Przepisy po 1945 roku
Choćformalniedo końca 1961r.obowiązywałdekreto planowymzagospodarowaniuprzestrzennym
kraju,tofaktycznieod 1951r.niebyłonstosowany
w praktyce.Zastąpiłygoaktynormatywnewydawaneprzezorganyadministracji,aktyniekiedysprzecznez przepisamidekretu.W rzeczywistościstosowanotylkoteprzepisy,którenadawałysiędo stosowaniaw warunkachnowegoustroju,a brakiuzupełnianoprzezprzepisystanowioneprzezorganyadministracjipaństwowej.Ustawaz dn. 31stycznia 1961
r.(Dz.U.Nr 7,poz. 46)w sposóbkompleksowynormowałaprawnei techniczneproblemyprocesubudowlanego,poddającrygoromnadzorubudowlanegozarównopodmiotybędąceosobamifizycznymijak
i państwowejednostkiorganizacyjneorazjednostkitzw.gospodarkiuspołecznionej(organizacjespółdzielczei społeczne).Spodogólnychrygorówprawabudowlanegozostaływyłączoneobiektytzw.budownictwa specjalnego, służące głównie celom
obronnościi bezpieczeństwapaństwa.
Zagadnieniaurbanistycznei lokalizacjiinwestycji
zostałyuregulowanew uchwalonejw tymsamymdniu
ustawieo planowaniuprzestrzennym,choćpóźniej
(w 1973r.)uznanoza stosownepotraktowaćdecyzjęo lokalizacjiinwestycjijakowstępnestadiumprocesubudowlanego.Problemsamowolibudowlanej
rozwiązanow art. 52ustawy,w którymstwierdzono,
żeobiektybudowlane,będącew budowielubwybudowanebezwymaganegopozwoleniabądźniezgodniez warunkamipozwoleniapodlegająprzymusowej
rozbiórce,jeśliwłaściwyorgannadzorubudowlanegostwierdzi,żeobiektyteznajdująsięw terenieprzeznaczonympod innązabudowę,mogąspowodować
niebezpieczeństwodlaludzilubmieniaalbospowodować niedopuszczalne pogorszenia warunków
użytkowychi zdrowotnychdlaotoczenia.W tymprzypadku rozbiórki miał dokonać inwestor na swój
koszti uporządkowaćterenwewskazanymterminie.
Jeśliniezachodziłyprzesłankido wydanianakazu
rozbiórkiwłaściwyorganwydawałnakazdoprowadzeniaobiektudo stanuzgodnegoz obowiązującymiprzepisamiw ustalonymterminie.W art. 54ust. 2
ustawystwierdzono,żew przypadkuniezastosowaniasiędo powyższegonależywdrożyćpostępowanieprzymusowe,zgodniez przepisamio postępowaniuprzymusowymw administracji.
Możnabyłodopuścić,zewzględówspołecznych
lubgospodarczych,obiektbudowlany,na którywydanonakazprzymusowejrozbiórki,do czasowego
wykorzystania,na czasokreślonyprzezorganpaństwowegonadzorubudowlanego.Odroczenierozbiórkiniezwalniałoosóbwinnychpopełnionejsamowoliod odpowiedzialnościkarnej.
Karneprzepisyregulowałart. 80prawabudowlanego.Ktobudowałobiektbezwymaganegopozwolenialubzgłoszenialubniezgodniez wydanymiwarunkamipodlegałkarzearesztudo 1rokulubkarze
grzywnydo 50 000 złalboobukaromłącznie.Jeżeli
samowolniewzniesionyobiektpodlegałprzymusowejrozbiórcewymierzanokaręaresztuniemniejszą
niżmiesiąclubkaręgrzywnyniemniejsząniż 4 500 zł.
Niedostatekprawnejregulacjiprocesubudowlanegow ustawie,nadmiari nieczytelnośćaktówwykonawczychspowodowały,żew krótkimczasiezgłaszanopostulatyreformyprawabudowlanego.Rozwój budownictwa, zarówno gospodarczego, jak
i mieszkaniowego w latach sześćdziesiątych,
wzrostkadrytechniczno-budowlanej,postępw technologiibudownictwai lepszaorganizacjaprzedsię-

biorstwbudowlanychwpłynęłyna ukształtowaniesię
poglądu,żew takzmienionychna korzyśćwarunkach,możnaodstąpićod ścisłegoreglamentowaniaprocesubudowlanegopoprzezustawę.Należałozatemograniczyćjejtreśćna korzyśćaktów
wykonawczych Ministra Gospodarki Terenowej
i OchronyŚrodowiska.Aktamitymizostałyunormowanemiędzyinnymiprawai obowiązkiuczestników
procesubudowlanegoorazwymogikwalifikacyjne
osób wykonujących samodzielne funkcje technicznew budownictwie.
USTAWA PRAWO BUDOWLANE
Z 1974 R.
Nowaustawaz 24października 1974r.(Dz.U.
Nr 38,poz. 229z późn.zm.)powstałana skutekcorazintensywniejszegorozwojubudownictwaw związkuzezwiększającymisięoczekiwaniamispołecznymi.Ustawataobowiązywałaznaczniedłużej,bo 20
lat,aleod połowylat 80-tychbyłakrytycznieocenianazarównoprzezuczestnikówprocesubudowlanego,jaki środowiskanaukowei techniczne.Zakres
normustawowychbyłograniczonydo podstawowych
zasadorganizacjiprocesubudowlanego.Ponownie
wpisanodo ustawysprawyzagospodarowaniaterenuzaśprzepisytechniczno-budowlaneumieszczonow rozporządzeniachwykonawczych.Takiezapisyniepozwalałyna skuteczneeliminowaniepowstającychliczniesamowolibudowlanychorazzapewnieniawłaściwegopoziomuwykonawstwabudowlanego.Istotnąprzyczynąnieskutecznościwieluregulacjiprawnychbyłaniskasprawnośćinstytucji,uczestniczącychw procesiebudowlanym,a takżeobniżenie wymagań stawianych osobom wykonującym
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
z uwagina zniesieniauprawnieńbudowlanychw drodze egzaminu oraz zlikwidowanie państwowego
nadzorubudowlanego.Toprawobudowlanebyłowyrazemówczesnegoukładustosunkówspołeczno-gospodarczychopartychna gospodarceplanowej,realizowanejprzezpaństwowejednostkiorganizacyjne.W art. 3ustawydeklarowanozasadęplanowejzabudowy – planowana budowa miała być zgodna
z ustaleniamimiejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennego.Zgodniez zasadązabudowyplanowejw orzecznictwieSNi NSAprzyjmowano,iż„terenem,któryzgodniez przepisamio planowaniuprzestrzennymniejestprzeznaczonypod zabudowę,jest
nietylkoterenprzeznaczonyw istniejącymplanieogólnymlubszczegółowymna innecelelubpod innego
rodzajuzabudowę,aletakżeterennieprzeznaczonypod zabudowęzewzględuna braktakichplanów”.
TakpojmowanazasadazabudowyplanowejprzetrwałapozaokresistnieniaPolskiLudowej,albowiemformalniefunkcjonowałajakoobowiązującazasadaprawabudowlanegoorazprawao planowaniuprzestrzennym–do końca 1994r.,a więcdo czasów,w których
zasadniczoniekwestionowanojużprawawłaściciela terenu do jego zagospodarowania w sposób
zgodnyz jegowolą.
Sprawasamowolibudowlanejw ustawiez 1974
r.byłapotraktowanatrochęsurowiejniżdotychczas.
Stosowniedo art. 37ust. 1ustawyobiektybudowlanelubichczęści,będącew budowielubwybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi
w okresieichbudowy,podlegałyprzymusowejroz-
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biórcealboprzejęciuna własnośćPaństwabezodszkodowaniai w staniewolnymod obciążeń,gdyorgannadzorubudowlanegostwierdził,żeobiektbudowlanylubjegoczęść:
–znajdujesięna terenie,któryzgodniez przepisamio planowaniuprzestrzennymniejestprzeznaczonypod zabudowęalboprzeznaczonyjestpod innegorodzajuzabudowę,lub
–powodujebądźw raziewybudowaniaspowodowałbyniebezpieczeństwodlaludzilubmieniaalbo
niedopuszczalnepogorszeniewarunkówzdrowotnych
lubużytkowychdlaotoczenia.
Organnadzorubudowlanegomógłwydaćdecyzjęo przymusowejrozbiórcealboo przejęciuna własnośćPaństwabezodszkodowaniai w staniewolnymod obciążeńobiektubudowlanegolubjegoczęści,będącegow budowiealbowybudowanegoniezgodniez przepisamiobowiązującymiw okresiejegobudowy,jeżelijesttouzasadnioneinnymiważnymiprzyczynamipozawyżejwymienionymi.
Dokonanew latach 70-tychi 80-tychnowelizacjeprzepisówstanowiływ rezultaciekontynuację
wcześniejustanowionychmechanizmów.Obowiązującerozwiązaniaprawneniezapewniałykompleksowegonadzorunad budownictwem,nadzoremautorskimoraznadzoreminwestorskim.Występowałakoniecznośćstosowaniarozwiązańzastępczych
o charakterzedoraźnym,zwłaszczaw sytuacjizachodzącychw krajuprzemianspołeczno-gospodarczych.W szczególnościnieodpowiadaławymaganiom powstającej w kraju gospodarki rynkowej
z uwagina brakregulacjiw obszarzenowychzjawiski problemówjakienapotykałopolskiebudownictwolat 80.Kolejnepróbydostosowaniado nowych warunków i poprawy prawa budowlanego
z 1974rokubyływ okresie 20latpodejmowane
przezustawodawcę.W sumieuchwalono 10ustaw
o zmianieustawypierwotnej–szczególniedużyzakreszmianwprowadziłazmianaz dnia 12lipca 1984
r.,aleniezmieniłotow zasadniczysposóbfaktuniedostosowaniaówczesnegoprawado nowopowstałejsytuacjigospodarczej.Ponadtoczęśćprzepisów
nieregulowałanowychproblemówi zjawiskpojawiającychsięw obszarzebudownictwaw nowych
war unk ach gos pod arc zych. Dop row ad ziło to
do ostrejkrytykiobowiązującegoprawaprzezśrodowiskazarównoinżynierskie,jaki prawnicze.Zadecydowałotoo podjęciudecyzjio stworzeniunowego prawa budowlanego od podstaw z uwagi
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na brakmożliwościnaprawypoprzezkolejnąnowelizację.
OBECNIE OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY
PRAWA BUDOWLANEGO
7lipca 1994r.zostałyuchwaloneprzezSejmdwie
fundamentalnedlaobszarubudownictwaw Polsce
ustawy:
● ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
●ustawaprawobudowlane,
któreobowiązująod 1stycznia 1995r.
Pierwszaz nichustaliła,żejedynąinstytucjąuprawnionądo stanowieniamiejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennegoorazwydawaniadecyzji
o warunkachzabudowyi zagospodarowaniaterenu
jestsamorządterytorialny.Gminydziśdecydująo sposobie zagospodarowania przestrzeni i o warunkachzabudowy.Samodzielnośćgminw zakresiejakościi sposobuzabudowyjestpełnai niepodlega
ograniczeniomzestronyadministracjirządowej.Pełnasamodzielnośćgminjestzarazemrównoznacznaz pełnąichodpowiedzialnościąza ładprzestrzenny,za porządekurbanistyczny,za sposóbzagospodarowaniaprzestrzenipublicznej.Planyzagospodarowaniaprzestrzennegostanowiąpodstawędo podejmowaniadziałańinwestycyjnychna danymtereniedotyczącychzagospodarowaniaprzestrzennego.
Są to akty prawa miejscowego opracowywane
w zgodnościzestudiumuwarunkowańi rozwoju,które zobligowane są posiadać wszystkie gminy.
Na podstawieprzepisówo zagospodarowaniuprzestrzennym,w przypadkubrakuplanumiejscowego,
ustalanesąwarunkizabudowyi zagospodarowania
terenu.Tez koleistanowiąpodstawędo uzyskania
pozwoleniana budowę,którez koleiwiążeorgannadzorubudowlanegow sprawowaniukontrolinad realizacjązadaniainwestycyjnego.
Ustawa prawo budowlane wprowadziła nowe
uregulowaniadotycząceprocesubudowlanegopoprzezdostosowaniesystemuprawno-instytucjonalnego do zmieniającego się modelu gospodarki
i do regułrynkowycha takżestandardówprawaUnii
Europejskiej.Zasadniczezmianyto:
●Zrównaław prawachi obowiązkachuczestników
procesubudowlanego
●Określiłaszczegółowoobowiązkii prawauczestnikówprocesubudowlanegowykonującychsamodzielnefunkcjetechnicznew budownictwie,poprzez
wymógposiadaniastosownychuprawnieńbudowlanych
●Wzmocniłaochronęinteresupublicznegoi osób
trzecichw całymprocesieinwestycyjno-budowlanym
poprzezzwiększenieodpowiedzialnościuczestników
tegoprocesui zwiększenieilościkontrolina budowach
●Wprowadziłaobowiązkowyegzaminna uprawnieniabudowlane
●Uprościłatrybpostępowaniawewszystkichstadiachprocesubudowlanego
●Uporządkowałazasadyi przebiegprocesubudowlanegom.in.poprzezokreśleniezakresu,warunkówi trybuuzyskaniapozwoleniana budowę
●Stworzyłapodstawędo powstaniapaństwowegonadzorubudowlanegoz powierzeniemmufunkcjiinspekcyjno-kontrolnej
●Wprowadziłarestrykcyjneregulacjeprawnew odniesieniudo samowolibudowlanej.
Ponadtoustawatadostosowałasystemprawnoinstytucjonalnyprocesuinwestycyjnegodo zmieniającegosięmodelugospodarkirynkoweji zwiększonejrolisamorząduterytorialnego.Dostosowałatakże regulacje prawne do wymagań ówczesnego
UkładuEuropejskiego.W ustawiepominiętowszelkieregulacjeprawnemieszczącesięw kodeksiecy-

wilnymlubkodeksiepostępowaniaadministracyjnego.Wydanerozporządzeniastanowiąuszczegółowienieregulacjiustawowychi zawierająprzepisyo charakterzeorganizacyjnym,technicznymi instrukcyjnym.
W 1995r.na mocyustawyzostałstworzonyGłównyInspektorNadzoruBudowlanego–nowyorgan
administracjirządowej.Od podstawzorganizowano,
z założenianiezależnyi apolitycznyurządwykonawczy, czyli Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
W 1996r.powstałydelegaturyGUNB,BiuraInspekcyjno-Kontrolne,któredziałającw tereniestałysięzaczątkiemadministracjipublicznejzespolonejw budownictwie.Po 1stycznia 1999r.tj.wdrożeniureformyustrojowejpaństwa,opartejna zasadziedecentralizacjina bazietychbiur,utworzonoWojewódzkieInspektoratyNadzoruBudowlanego.Na poziomieniższympowołanopowiatowychinspektorównadzorubudowlanego,stanowiącychadministracjęzespolonąpowiatówpod zwierzchnictwemstarosty.Spowodowanetozostałozmianąstrukturorganówadministracjipublicznejdziałającychw sferzebudownictwa.Organyadministracjiarchitektoniczno-budowlanejzajmująsięzakresemwydawaniapozwoleń
na budowę,organynadzorubudowlanegowykonująfunkcjeinspekcyjno-kontrolnew procesiebudowy
i użytkowaniaobiektów,a od zmianyw 2003r.równieżzadaniazwiązanez zakończeniemprocesubudowlanegoi uzyskaniempozwoleniana użytkowanieobiektówbudowlanych.
Do zadań organów nadzoru budowlanego
należy:
●kontrolaprzestrzeganiai stosowaniaprzepisów
prawabudowlanego;
●kontroladziałaniaorganówadministracjiarchitektoniczno-budowlanej;
●badanieprzyczynpowstawaniakatastrofbudowlanych;
●współdziałaniez organamikontrolipaństwowej.
W okresieod 01.01.1995r.ustawaprawobudowlanebyłazmienianaponad 40razy.Jakośćwprowadzanychzmianbyłabardzoróżnorodna,byłyzmiany zarówno o dużej wartości merytorycznej jak
i zmianyo charakterzeporządkowym.Wrazzezmianamizmieniłasięzasadniczopierwotnaideatwórcówustawy.W 1999rokuutworzonynadzórbudowlanymiałpełnićfunkcjępolicjibudowlanej,którejgłównym zadaniem było pilnowanie bezpieczeństwa
na budowachjaki bezpiecznegoużytkowaniaobiektów.W wynikuwszystkichzmianprawabudowlanegozadaniaorganównadzorubudowlanegouległydużemurozszerzeniu,zwłaszczapo 11lipca 2003r.,
kiedyproceszakończeniabudowyprzekazanyzostał z administracji architektoniczno-budowlanej
do nadzorubudowlanego.
Obecnazmianaprawabudowlanegodlasłabych
kadrowopowiatowychinspektoratównadzorubudowlanego może okazać się nie lada wyzwaniem.
Z procesubudowlanegozostajebowiemwyeliminowanedwuinstancyjnepostępowanieadministracyjnekończącesięostatecznądecyzjąo pozwoleniu
na budowę.Dlainwestorówjesttoz pewnościąudogodnienie,możesięonojednakokazaćbardzozłudnew praktyce.
W procesierejestracjibudowyniebędąbrałyudziałustronypostępowania,zatemdopierow trakciebudowy„życzliwisąsiedzi”będądomagaćsięwyjaśnieniatrwającegojużprocesubudowlanegood pracownikównadzoru.Samakoniecznośćpodjęciadziałań
w związkuzezłożonymwnioskiem,badaniesprawy
i udzielaniewyjaśnieńzainteresowanympetentom
możeokazaćsięzadaniemponadsiłyjużprzeciążonegonadzorubudowlanego.Takasytuacjamoże
spowodowaćpostrzeganietegoorganujakotego,któryspowalniaprocesinwestycyjny.
Dużenadziejena odciążenieorganównadzorubudowlanegodajeskreślenieartykułów 71i 71az obowiązującejobecnieustawy.Zmianafunkcjiużytkowej

obiektuzostajedopisanado ustawyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.Samowolnazmianafunkcjiużytkowejobiektulubjegoczęścibędzie
prowadzonaprzezwójta,burmistrzalubprezydenta,
którzysąodpowiedzialniza ładprzestrzenny.
Senatwniósłaż 51poprawekdo wersjisejmowej,
aletospowodowałojeszczewiększezamieszanie
w poprawianejustawie.Zmianytewywołaływielekontrowersjiw środowiskachzwiązanychz budownictwemi pojawiłysiępoważnegłosyarchitektów,urbanistówi inżynierówbudownictwanad ichcelowością.
W wersjiostatecznej,któraskorygowałapoprawkiSenatu,ustawazostałauchwalonaprzezSejm,alePrezydent,przed podpisaniem,po opiniiRzecznikaPraw
Obywatelskich,skierowałjądo zbadaniaprzezTrybunałKonstytucyjnycodo zgodnościproponowanych
zmianz Konstytucją.Zatemobecnietrudnoprzesądzić,czykolejnezmianywejdąw życie.Dziśwydajesię,żekażdezmianyobecnegoprawabudowlanego powodują jego gorsze rozumienie przez
wszystkich, którzy go stosują w praktyce, zatem
w konsekwencjipogorszenierzetelnejobsługiprzez
urzędnikówinwestującegoobywatela.
Podsumowującnależystwierdzić,żezmieniona
ustawageneralniemożezaprowadzićpowszechny
bałaganarchitektoniczny,a nieprzyspieszyw zasadniczysposóbprocesubudowlanego,choćbyz powodutego,żew dalszymciągutylkona terenachobjętychplanemzagospodarowaniaprzestrzennegonie
będziemystaraćsięo decyzjęo warunkachzabudowy.Terenówobjętychplanamijestpokrytemniej
niż 40%powierzchnikraju,a ustalaniewarunkówzabudowyjestnajdłużejtrwającymetapemprzed rozpoczęciem robót budowlanych. Czasem proces
ustaleniawarunkówzabudowytrwawielemiesięcy,
a nawetlatz uwagina protestysąsiadóww postaciskargkierowanychw ostatecznoścido sądówadministracyjnych.DlategoInwestorniemożebudować,
a z drugiejstronytrudnomuzdecydowaćsięna odkładaniew czasieprocesuinwestycyjnego,zwłaszczaprzy kredytowaniuinwestycji.
Nad nowym kodeksem budowlanym pracuje
obecnieprofesorZygmuntNiewiadomski–kierownikKatedryPrawaGospodarczegow SzkoleGłównejHandlowejw Warszawie.Wrazz zespołemekspertówprzygotowujeustawępodobnądo tejz 1928
roku.Kodeksmaobjąćprzepisyzwiązanez przygotowaniemnieruchomościpod inwestycję,zagospodarowanieprzestrzenne,prawobudowlane,w tym
warunkitechniczne.W kodeksieregulowanobytakżeochronęgruntówleśnychi rolnych,zabytkówi przyrody.Gminienieopłacałobysięposiadaćterenówbez
planówzagospodarowaniaprzestrzennego,gdyżnie
mogłybypobieraćod nichpodatkuod nieruchomości.Inwestorzymoglibybudowaćna terenachbezplanówi niestaraćsięo decyzjęo warunkachzabudowy,aleciężaruzbrojeniatakiegoterenuspoczywałbyna Inwestorze.Formalnościbudowlane–zgłoszeniebudowy,byłobyzałatwianenieu Starosty,ale
w Gminie.Przewidujesiękoniecznośćkażdorazowegouzyskaniapozwoleniana użytkowanie(wzrośnierolanadzorubudowlanego).Legalizacjasamowolibudowlanejkosztowałaby 5%wartościobiektu
wzniesionegosamowolnie.
Wydaje się, że warto przeprowadzić rzetelne
zmiany w całym procesie inwestycyjnym, który
obecnieoczekujeszybkichdecyzjiorazz drugiejstronyzapewniodpowiedniąjakośćzabudowyprzestrzeni publicznej. W propozycjach należy również
uwzględnićbezpieczeństwoobywateliw każdejfaziebudowyorazużytkowaniaobiektów.Wymagato
szerokiejkonsultacjispołecznejwszystkichśrodowisk
związanychw jakikolwieksposóbz procesembudowlanym,abystosowanienowegoprawabyłomotorem
napędowymrozwojugospodarczegoPolski.
MAŁGORZATAMAZUR
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kosaćce pod ochroną
W DąbrowieGórniczejposiadaczedziałek
na terenacho wysokichwalorachprzyrodniczo – krajobrazowych „Łąk kosaćcowych”,
„ŁąkŁęka”,„Łąkkrwiściągowych”i „Uroczyska
Rudy”,otrzymalidofinansowanie,jeśliuprawiająjew sposóbzgodnyz naturą.
Regulamindofinansowaniaz Powiatowego
FunduszuOchronyŚrodowiskai Gospodarki
Wodnejw 2009rokudlaposiadaczydziałek
uchwalili radni dąbrowskiej Rady Miejskiej.
Osoby,któredokonaływypasułąk,lubprzynajmniejjednorazowegoichskoszeniaotrzymałydofinansowaniew wysokości 350 złdo 1hektara.Koszeniemusiałosięjednakodbyćw sposóbekologiczny,musiałobyćwykonanetak,by
nieuszkodzićstrukturyroślin,anigleby.Pozostawionatrawamusiałamiećwysokośćod 515 cmi niewolnojejbyłokosićw sposóbokrężnyod zewnątrzdo środkadziałki.Właścicielmusiałnastępnieusunąći zagospodarowaćbiomasę.Topozwoliłoochronićcennełąkipołożonena terenacho wysokichwalorachprzyrodniczo-krajobrazowych.Pomocdotyczyłaposiadaczydziałekna terenie„Łąkkosaćcowych”,
„ŁąkŁęka”,„Łąkkrwiściągowych”,„Uroczyska
Rudy”w DąbrowieGórniczej.
–Gdybyłąkipozostawałynieużytkowane,byłoby to zagrożeniem dla tych atrakcyjnych
przyrodniczoterenów.Zaczęłybybowiemzarastaći wielestanowiskrzadkichi chronionychroślinzostałobybezpowrotniezniszczonych –mówiKazimierz Woźniczka,wiceprzewodniczą-

cydąbrowskiejRadyMiejskiej.–Zanikopłacalnościgospodarowaniana niewielkichareałach
użytkówrolnychjużprzyczyniłsięna tychterenach do powstawania zjawiska tak zwanej
„trywializacji”niezagospodarowanychłąk.
Procestenpolegana powolnymzanikuatrakcyjnychprzyrodniczoi krajobrazowoelementówflory.Dochodzibowiemdo zmniejszenialiczebnościpopulacjirzadkichi chronionychroślini zastąpieniaichroślinamipospolitymio bardziejagresywnymwzroście.Np.w Rudachjuż
zanikająmieczykdachówkowaty,zimowitjesienny czy sierpik bawarski. Wskazania dla
czynnejochronyłąkzawartezostaływ wykonanym w latach 2007 – 2008 opracowaniu–„OgólnawaloryzacjaprzyrodniczaDąbrowy Górniczej” (zgodnie z założeniami idei
„Natura 2000”).(Dąbrowajestnajwiększymobszarowomiastemwoj.śląskiego,grosjejobszarówzajmująwięcosiedlao niskiejzabudowiei terenyzielone).
–Zgodniez przyjętymw gminie„Studium
uwarunkowańi kierunkówzagospodarowania
przestrzennego”ochronaprzyrodynieograniczymożliwościrozbudowydomów,czybudowanianowychobiektów.Tereny,którew studiumzostałyprzeznaczonepod budownictwo
mieszkaniowezachowająswójcharakter–dodajeKazimierzWoźniczka.
Teksti zdjęcie:
AGNIESZKAZIELIŃSKA

Sieć „Natura 2000” jest formą ochrony
przyrody,którazostaławprowadzonaw Polscew związkuz przystąpieniemnaszegokrajudo UniiEuropejskiejw 2004rokui jestkonsekwencją postanowień dyrektywy Rady 92/43/EWGz 21maja 1992rokuw sprawieochronysiedlisknaturalnychorazdzikiej
faunyi flory,zwanejdalejdyrektywą„siedliskową”.Za obszary„Natura 2000”uznajesię
terenynajważniejszedlazachowaniazagrożonychlubbardzorzadkichgatunkówroślin,
zwierząt czy charakterystycznych siedlisk
przyrodniczych, mających znaczenie dla
ochrony wartości przyrodniczych Europy.
W Polscewyznaczonychzostałooficjalnie
już 505 obszarów, które zajmują łącznie
ok. 18proc.powierzchnikraju.Kolejnychkilkasetobszarówjestobecniekonsultowanych.
Praktyczne informacje o sieci obszarów
chronionych„Natura 2000”możnaznaleźć
w utworzonymw 2005roku(przezInstytut
na rzeczEkorozwoju–instytucjępozarządową, dofinansowywaną przez Narodowy
FunduszOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Warszawie)–portalu:www.natura2000.org.pl Obecny projekt – rozpoczęt y w kwietn iu – nos i tyt uł: „Nat ura 2000–motoremzrównoważonegorozwoju”,adresowanyjestm.in.do branżyturystycznej.

Łąkizkosaćcamisąniezwykleurokliwe.WDąbrowieGórniczejbędąchronione,dziękitemużebędądalejużytkowanewsposóbwpełniekologiczny.
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kOlEJNA sZANsA OGRODZIEŃCA...

kiedy zniknie
azbestowa bomba?
Nie wiemy dokładnie ile toksycznych odpadów poprzemysłowych tkwi w granicach
województwa śląskiego. Tych z zawartością
azbestu jest podobno około sto tysięcy ton.
Głównie z powodu uruchomienia przed laty
w Ogrodzieńcu produkcji płyt cementowo azbestowych. Ich wytwórca – Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” jest w stanie likwidacji, ale... bomba azbestowa wciąż tyka, chociaż dawno mogła
być rozbrojona.
Azbestznanybyłjużw starożytności.Wyrabianoz niegoknotydo lampnaftowych.Prawdziwą
„karierę”zrobiłw XX wiekuzewzględuna swojeniezwykłewłaściwości.Włóknaazbestusąniezwyklemocne,elastycznei trwałe.Dodawane
do różnychproduktówczyniąjeogniotrwałymi,
kwasoodpornymi,zapobiegająkorozjii sąniezwyklewytrzymałe.Zewzględuna tecechyprzezkilkadziesiątostatnichlatstosowanogopowszechniew przemyślemaszynowym,włókienniczym,
elektrotechnicznym, chemicznym, transporcie
i energetycei na ogromnąskalęw budownictwie.
Okazałosięjednak,żetencenionyminerałjest
rakotwórczy.Rozpylonyw powietrzustanowidla
człowiekaśmiercionośnątrucizną.Powodujepylicęazbestową,nowotworypłuci oskrzelii inne
groźne choroby. Mikroskopijny pył azbestowy
ulatniasięłatwo.Zarównow trakciewydobywaniai przerobuazbestu,jaki użytkowaniawyrobówz jegododatkiem.
W Ogrodzieńcu,prawdziwejperleJuryKrakowsko-Częstochowskiej, społeczny i ekologicznyproblemazbestuzaistniałz chwiląuruchomienia P.M.I.B. „Izolacja” w 1980 roku.
Przedsiębiorstwotozlokalizowanoniemalw centrumdziesięciotysięcznegomiasta.Dzisiejszykrajobraz po azbeście nie pozostawia złudzeń
w jakisposóbw nimgospodarowano.
Zabójcza spuścizna
Odpadyazbestowezalegająnietylkona tereniebyłej„Izolacji”.Składanoje„na dziko”w starymkamieniołomiei wokółniegona obrzeżach
miasta.Takżew wieludotądniezidentyfikowanychmiejscach.Na kilkuhektarowejpowierzchnizdeponowanowieletysięcytonodpadów.Niewielkaichczęść,około 330tonczekana wywózkę z magazynu przedsiębiorstwa od co najmniej 12lat.Magazyntengraniczyz domami
mieszkalnymi.
MieszkańcyOgrodzieńcadalejbojąsięo swojezdrowiei życie.Zawszebyliświadomiazbestowych zagrożeń. Z tego powodu chorowali
i chorujądalej.Podobniejakbylipracownicy„Izolacji”,którymprzynajmniejzapewniasięspecjalistyczną opiekę medyczną. Poszkodowani
mieszkańcymusząsobieradzićsami.

Uchwalonaw 1997rokusejmowaustawao zakaziestosowaniawyrobówzawierającychazbest
przesądziłao upadkutakżetegoproducentapłyt
azbestowo-cementowych.Problemuskażonego
azbestemOgrodzieńcanierozwiązała.Niewypłacalny „truciciel” nie potrafił „posprzątać”
po swojejuciążliwejdziałalności.
Na krótkoprzed przyjęciemustawyazbestowejw podupadającej„Izolacji”wszczętopostępowanienaprawcze.Okazałosięnieskuteczne.
Stratyfinansowefirmyrosły.Niepomogłoteżpostępowanieupadłościowe,kuratelasądowaani
rozpoczętaw 2003rokulikwidacjaprzedsiębiorstwa.
Pierwsza szansa unieszkodliwienia bomby
azbestowej została zaprzepaszczona dokładnie 10lattemu.WówczastoWojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej
w Katowicachprzyznałsyndykowi„Izolacji”promesęna sfinansowaniezneutralizowaniaazbestowychodpadówi rekultywacjęterenu.Pieniądzeprzepadły,bosyndykniepotrafił....przygotowaćwnioskuna toprzedsięwzięcie.
RównieżgminaOgrodzieniecnienajlepiejwykorzystałaprzyznanąjejrokpóźniej,przezten
samWojewódzkiFundusz,prawiemilionowądotacjęna rozpoznaniei usunięcieskażeniaśrodowiska.Tylkoniecałe30proc.tejsumyówczesnewładzeprzeznaczyłyna wymianępokryćdachówazbestowych.Lwiączęśćpieniędzywydanona badaniaświadomościekologicznejspołeczeństwaorazprogramyedukacyjne.
Do trzech razy sztuka....
W ubiegłymrokuSkarbPaństwaprzekazał
ogrodzieniecki„spadekpo azbeście”starostwu
powiatuzawierciańskiego.Dlasamorządutoniezwykletrudnewyzwanie,alei konieczność.Ktoś
musiprzecieżtę„bombę”rozbroići chcemyto
zrobićjaknajszybciej,mówiłwicestarostapowiatuzawierciańskiegoJanGrela,podczasniedawnejwrześniowejkonferencjio „Rolifunduszyekologicznychw likwidacjizagrożeńdlaśrodowiska
oraztzw.bombekologicznychw województwie
śląskim”.
Tym razem powinno się udać. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnejw Katowicachlikwidacjęogrodzienieckiejbombyazbestowejwpisałdo swoichpriorytetów.Jużsfinansowałraportorazekspertyzydotyczącezarównoskalizagrożeniaśrodowiska
azbestem przez P.M.I.B. „Izolacja” w Ogrodzieńcu,sposobówjegousunięcia,jaki możliwychkosztówtejoperacji. I zapowiedziałdalszą
pomoc.
Uporządkowanieterenówpo azbeściew Ogrodzieńcuznalazłosięrównieżna liściepriorytetówdo dofinansowaniaprzezNarodowyFundusz

Ruinypo byłej„Izolacji”zostanąwkrótcerozebrane...

Zdjeciapochodząz archiwumWIOŚw Katowicach
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Takichwysypiskjestwiele...

OchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej.MinisterstwoŚrodowiskowstępniezaakceptowałoproponowanysposóbunieszkodliwieniatych
odpadów.
Zlikwidowanietegozagrożenianiemożesię
nieudać,twierdziGabrielaLenartowicz,prezes
WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiska
i GospodarkiWodnejw Katowicach.Pierwsze
wpłatyna tencelzostanąprzekazanez funduszyjeszczew tymroku.
Starostwozawierciańskiejużprzygotowujesię
do ogłoszeniaprzetarguna rozbiórkębudynków
azbestowego przedsiębiorstwa w likwidacji,
bezpieczną dla środowiska i ludzi wywózkę
magazynowanychtamwyrobówazbestowych
orazrewitalizacjęterenupo „Izolacji”.
W połowielipcabr.RadaMinistrówprzyjęła
„Programoczyszczaniakrajuz azbestuna lata 2009-2032”.Tojużdrugiprzyjętyw ostatnich
latach przez polski rząd program (pierwszy
z 14maja 2002rokudotyczyłusuwaniaazbestui wyrobówzawierającychazbeststosowanych
na terytoriumPolski),przewidującypozbyciesię
azbestuw ciągunajbliższych 23lat.
Czybędzietomożliwe?Samychtylkomateriałówazbestowo-cementowychmamyw Polsce
blisko 15mlnton.Ktoponiesiekosztypozbycia
sięich,i ktotęoperacjęlogistycznązorganizuje?Kiedyi za czyjepieniądzezostanąwybudowanenowe,niezbędne,odpowiedniozabezpieczone, składowiska przyjmujące tysiące ton
azbestu?Potrzebaichkilkadziesiąt!
Potrzebarównieżsprawniefunkcjonującego
systemugospodarkiodpadami.Wzorzecunijny,
z obowiązkuczłonkowskiegoprzyjętyi u nas,
opierasięna zasadzie„zanieczyszczającypłaci”.Tyle,żew polskiejpraktycetazasadanieobowiązuje!
JOLANTAKARMAŃSKA
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Nowa siedziba obchodzącej
20-lecie firmy SKOBUD z Żywca

7październikatodzieńpierwszejrocznicy
śmierciksiędzaAdamaŚmigielskiego,pierwszego biskupa Diecezji Sosnowieckiej. Biskupkierowałdiecezjąod chwilijejpowstania
w 1992roku.Byłjednąz najbardziejlubianych
i wyrazistychosobowościZagłębia,a takżeosobąpowszechnielubianąza swojąskromność
i wrażliwośćna ludzkieproblemy.
Biskupaszczerymszacunkiemdarzyłyosoby i środowiska nie związane z Kościołem,
a honoroweobywatelstwonadałymum.in.Sosnowiec,Będzin,Jaworzno,Kluczei Czeladź.
OnsamuważałZagłębieza swojąojczyznę,
i otwarciemówiło swojejmiłoścido tejziemi.
Wielokrotniedałsiępoznaćjakozwolennik
niesieniapomocyubogim,tworzącgęstąsieć
placówek Caritasu w Zagłębiu. Swoją codzienną posługą kapłańską i pracą zyskał
wdzięcznośćwierzącychi zjednałsobieosobyniewierzące.Nicwięcdziwnego,żepamięć
o biskupiejestwciążżywaw Zagłębiu.Jednym
z dowodówtejpamięcijestalbumfotograficz-
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ny,dokumentującydziałalnośćbiskupaAdama
Śmigielskiego.
Publikacjapod tytułem„DobryPasterz.BiskupAdamŚmigielskiSDB(1933-2008)PierwszyPasterzKościołaSosnowieckiego”ma 112
stron,bogatoilustrowanychkolorowymizdjęciami.Pochodząonez domowegoarchiwum
biskupaŚmigielskiego,a takżearchiwówKuriiDiecezjalnejw SosnowcuorazCentrumWychowaniai Edukacji„KANA”w Sosnowcu.Publikację słowami wstępnymi opatrzyli ksiądz
GrzegorzKaszak,obecnybiskupsosnowiecki,orazMichałCzarski,PrzewodniczącySejmikuWojewództwaŚląskiego.
Wydawcamipublikacjijest„Stowarzyszenie
RatujmyKościółna Górce”powołaneprzezbędzinian dla ratowania najstarszej świątyni
w mieście,nadkruszonejmocnoprzezząbczasui SławomiraBrodzińskiradnyradymiejskiej
w Będzinie, przewodniczący Rady Miejskiej
w latach 1998-2006.
(TB)

PREZENTACJE

Jedna z największych
w Polsce
Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest jedną
z największychspółdzielni
mieszkaniowychw Polsce.
Zostałazarejestrowana 24
września 1957roku.Działana tereniemiastaKatowice.ObecnieSpółdzielnia
zrzesza 19 530członków,
zarządza 371 budynkami
mieszkalnymiz 18 922mieszkaniami, 1 250garażamiwolnostojącymii 27pawilonamihandlowo-usługowymi,o łącznejpowierzchniużytkowej 1 038 111 m2. W zasobach Spółdzielni
mieszkaponad 44.000osób.Spółdzielniazatrudnia 411pracowników,z których 26posiada licencję zarządcy nieruchomości. Zasoby
Spółdzielnizlokalizowanesąw wieludzielnicach
miastaKatowicei podzielonena 17wyodrębnionychorganizacyjniei gospodarczoosiedli,
prow ad zon ych na zas ad ach wew nętrzn eg o
rozrachunkugospodarczego.Spółdzielniawyróżniasięsposobemzarządzania,polegającym
na dużejsamodzielnościosiedliw podejmowaniudecyzji,zarównow sferzegospodarczeji finansowejorazznacznymudzialew gospodarowaniumajątkiemSpółdzielnipoprzezRady
Osiedli.W Spółdzielnifunkcjonująponadto 4wyodrębnioneorganizacyjniewyspecjalizowane
zakładyświadcząceusługi,nietylkona rzecz
członków,alerównieżodbiorców zewnętrznych.
Dotycząonetakichsferdziałaniajak:gospodarkaciepłownicza,usługitransportowe,utrzymanie i pielęg nac ja zielen i, poś redn ict wo we
wtórnymobrocielokalamimieszkalnymi,garażamii innymilokalami,zabezpieczeniei usuwaniewszelkiegorodzajuawariiw budynkach
i lokalach,a także prowadzenieparkingów strzeżonychi małychtargowiskna terenieosiedli.
Spółdzielnia prowadzi także 6 osiedlowych
placówekspołeczno-kulturalnych.Spółdzielnia
nadal się rozwija, podejmując trud realizacji
mieszkańza środkiwłasneczłonków.Spółdzielniaposiadaterenybudowlanei przygotowuje
projektyinwestycyjne,jednako ichrealizacjizadecydująrealiaekonomiczne.Najbliższezamierzeniainwestycyjnerealizowanebędąna osie-

dlach: Zawodzie, Graniczna, Ściegiennego,
MurckiorazLigota.
Spółdzielniapostrzegana jestjakojedna z lepiej
działającychw kraju,czegodowodemsąprzyznanedyplomy,wyróżnienia,nagrody;m.in.:
• 2008r. III miejscew konkursie„ORŁYPOLSKIEGOBUDOWNICTWA 2008”,
• 2008 r. WIELKA NAGRODA PREZYDENTA
IZBYBUDOWNICTWA–Z LAUREM,
• 2008r.ZłotaOdznakaSpółdzielniMieszkaniowej„Dąb”w Szczecinie,
• 2008 r. „ZŁOTY LAUR” ZA SZCZEGÓLNY
WKŁADW ROZWÓJGOSPODARKINIERUCHOMOŚCIAMI (Instytut Gospodarki Nieruchomościami),
• 2008r.nagrodaMaecenasSilesiae 2008(ZespółPieśnii Tańca„Śląsk”im.StanisławaHadyny),
• 2008r.GodłoPromocyjne„ŚląskiOskar”,
• 2008, 2007r.Certyfikat„EUROLEADER”,
• 2008, 2007, 2006 i 2005 r. Certyfikat „LIDER
RYNKU”,
• 2008, 2006r.GrandPrixkonkursu„ElitaZarządzania”oraztytułSpółdzielczegoZarząduRokuw OgólnopolskimProgramie„ElitaZarządzania”(PrzeglądGospodarczyGazetyPrawnej),
• 2007, 2006r. I miejscew rankinguna „Najlepsząspółdzielnięmieszkaniowąwojewództwaśląskiego”(PrzeglądGospodarczyGazetyPrawnej),
• 2007, 2006, 2005i 2000r.WIELKANAGRODA
PrezydentaIzbyBudownictwa,
• 2006r.OdznakahonorowaMinistraGospodarki„Za Zasługidlaturystyki”,
• 2000r.nagroda„KLON 2000”za wybitnedokonaniagospodarczei ekologicznemającewpływ
na poprawęśrodowiskanaturalnego,
• 2000r.DyplomuznaniadlaZarząduKSM„Za niesieniepomocyludziomwpodeszłymwieku,okazywanieimżyczliwościi szacunku”,
• 1998r.Wyróżnieniew konkursie„Na najlepsze
przedsięwzięciepowodującezmniejszeniezanieczyszczenia powietrza z instalacji i systemów grzewczychna tereniewojewództwakatowickiego”,
• 1997r.OdznakaKrajowejRadySpółdzielczej
„Za ZasługidlaSpółdzielczości”.
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