Osiedle Zgrzebnioka,
ul. Zgrzebnioka 8a

„Rekreacyjna Dolina - Duży Staw”, ul. Pułaskiego

Mimoczasowejstagnacjiw budownictwiemieszkaniowym
w kraju Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała
w ostatnichlatachnowebudynkiwielorodzinneorazdomyjednorodzinne.
W atrakcyjnejdzielnicyKatowic-Brynowiew 2008rokupowstałbudynek 8-rodzinnyz garażami.W bliskimsąsiedztwie
wyższychuczelni,przy BulwarachRawyna OsiedluZawodzie
zrealizowano 3budynkiwielorodzinne VIII, IX i X kondygnacyjne.
Na OsiedluŚciegiennegowybudowanobudynekwielorodzinnyorazdomkijednorodzinnewolnostojącez przestronnymigarażami,posiadająceatrakcyjnyukładpomieszczeńz możliwościązmianfunkcji.
W idealnymmiejscudlaosóbz małymidziećmii rodzinwielopokoleniowychprzy ul.Twardej–Kruczejw pobliżuBazylikiFranciszkańskiejpowstałoekskluzywneosiedledomkówjednorodzinnych.
Spółdzielniaw 2010rokurozpoczęłarealizacjękompleksu
mieszkaniowegow sąsiedztwieKatowickiegoParkuLeśnego
orazDolinyTrzechStawówp.n.„RekreacyjnaDolina–Mały
Staw”składającegosięz 4budynkówwielorodzinnych IV-kondygnacyjnych(128mieszkań).W następnejkolejnościbędzie
realizowanykompleks„RekreacyjnaDolina–DużyStaw”składającysięz 4budynkówwielorodzinnych VII-kondygnacyjnych
(120mieszkań).Kompleksytezlokalizowanesąw atrakcyjnej
krajobrazowoi komunikacyjnieczęściKatowic,o niestandardowej,ciekawejarchitekturzenawiązującejdo sąsiedztwaterenówrekreacyjnychi zbiornikówwodnych.
KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowanietylkonieustannie
sięrozwija,leczrównieżpoprawiawarunkizamieszkiwaniapoprzezsystematycznąmodernizacjębudynkówi infrastruktury
technicznej,a takżestosowanienowoczesnychtechnologiiminimalizującychnegatywneskutkioddziaływaniana środowisko
orazpowodująceznaczneoszczędnościw zużyciuenergii.

Osiedle Zawodzie,
ul. Bohaterów Monte Cassino

Osiedle Ściegiennego, ul. Daszyńskiego

Katowice-Panewniki, ul. Twarda

„Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”, ul. Pułaskiego
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MOIM ZDANIEM

Szanowni Państwo!
Koniecznajestcorazwiększa
konsolidacja działańorganizacjipozarządowychbudownictwa,abyprzełamaćstagnację
jużwieloletniegooczekiwania
na niezbędnezmianyprawne
regulujące procesy inwestycyjnie i budowlane. Dobrym
przykłademtakiejpraktykijest
sform ułow an ie wspóln eg o
„Stanowiska” do projektuzałożeńprojektunowelizacjiustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przezuczestników Forum Budownictwa Śląskiego. I kolejnego, kilkunastu
krajowychi regionalnychbranżowychorganizacjibudowalnych,z inicjatywy Wielkopolskiej izby Budownictwa.Możetymrazem,udasięusprawnićfunkcjonowanierynkuzamówieńpublicznychw obszarzebudownictwaa zwłaszcza
ograniczeniadominującejpraktykirozstrzyganiaprzetargów
inwestycyjnychtylkona podstawiejednegokryterium,najniższejceny,bardzoczęstona poziomiedumpingowymo znamionachcenyrażąconiskiej.
Zaniżonecenyskutkująwprost,fatalnąjakościąrealizowanych inwestycji,wysokąwypadkowościąw budownictwie,
zatoramipłatniczymiorazrozszerzaniemsięszarejstrefy.Jest
totakżenastępstwoswoistej„wojnydomowej”firmbudowlanycho realizacjęnowychkontraktów,przy nadmiarzeich
potencjałuwykonawczegowobecskaliprzedsięwzięćinwestycyjnych.Drastycznyspadekinwestycjikomercyjnychratuje szeroki front inwestycji publicznych, dzięki wysoce
efektywnemuwykorzystaniuFunduszyEuropejskich.Obecneograniczeniabudżetowe,takżesamorządówterytorialnych
wskazująna celowośćrealizacjiprojektówinwestycyjnych
w systemiepartnerstwa publiczno-prywatnego.Z wielupowodów,prawnychi finansowychorazbrakuskutecznejrządowejstrategiitegopartnerstwa,trudnoliczyćna wzrostinwestycjiw tejformie.Organizacjombudowlanympozostaje
więcliczyćtylkona wzrostinwestycjisektora prywatnego.
Na takąmożliwośćwskazujebardzowysokaakumulacjaśrodków finansowych na bankowych rachunkach przedsiębiorstw,któredo tejporywahająsięuruchamiaćnoweinwestyc je wob ec ciąg le niep ewn ej syt ua cji na rynkach
kapitałowychifinansowych.
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DZIAŁANIA RZĄDU

Efektywne wsparcie
gospodarki
i regionów

Rozmowa
z ELŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ,
Minister Rozwoju
Regionalnego
– Za nami rok 2010, jaki on był
w kontekście pozyskiwanych i wykorzystanych funduszy unijnych?
–Rok 2010byłkolejnym,w którymwykorzystanieFunduszyEuropejskichnadzwyczajnie przyspieszyło. W zeszłym
rokupoświadczyliśmyw KomisjiEuropejskiejwydatkina kwotę 35,7mldzł.Toponad 130proc.założonegoplanu.Tymsamymzostałonprzekroczonyo blisko 9
mld zł. Tak znacząca nadwyżka ma
ogromneznaczeniedlagospodarki.Corazwięcejunijnychśrodkówtrafiado Polski,coprzekładasięna rozwójprzedsiębiorstw,nowemiejscapracy.Do końca
zeszłegorokuKomisjaEuropejskazwróciłanamjużprawie 15,3mldeuro,stawia
tonaszkrajna pierwszymmiejscupośród
wszystkich członków UE. Rok 2010 to
czas, kiedy mogliśmy już obserwować
efektydziałaniaFunduszyEuropejskich
w Polsce.Za liczbamii umowamistoją
dziśkonkretnei namacalnerezultaty.
Ubiegłyrokbyłrównieżważnyi udanydlaregionów.Sprawdziłsię,bowiem
wprowadzony przez nas „motywator”
w postaciKrajowejRezerwyWykonania,
zachęcającywojewództwado sprawnego wdrażania Funduszy Europejskich.
Wszystkieuzyskałyz tegotytułudodatkowefundusze.
Jednakzeszłorocznysukcespolegałnie
tylkona sprawnymwydatkowaniuunijnych
środków.Wartopamiętać,żew lipcu 2010
r.rządprzyjąłprzygotowanąprzezMinisterstwoRozwojuRegionalnegoKrajową
StrategięRozwojuRegionalnego 20102020.Tokluczowydokumentokreślający działania rządu wobec regionów.
Chcemywspieraćwszystkiewojewództwapoprzezinwestowaniew ichmocne
strony. Jednocześnie nie zapominamy
o słabszychobszarach,dlaktórychprzeznaczonebędądodatkoweśrodki.Mogę
bezwahaniapodsumować,żewszystkie
plany, które zostały przyjęte na 2010
rok,zostałyprzeznaszrealizowane.
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– Które województwa radzą sobie
najlepiej z wykorzystaniem środków
unijnych i jak w tym rankingu programów regionalnych wypada województwo śląskie?
– Generalnie wszystkie województwaświetnieradząsobiez realizacjąswoichregionalnychprogramów.Wyjątkowe
przyspieszenienastąpiłow zeszłymroku.Motywatorembyłam.in.możliwość
otrzymaniadodatkowychśrodkówz KrajowejRezerwyWykonaniaza efektywne zarządzanie unijnymi pieniędzmi.
Średnia,którajeszczeroktemuwynosiła 4,6procwskaźnikauprawniającego
do udziału w podziale środków, zamknęła się na koniec 2010 wskaźnikiem 26 proc. dla wszystkich województw.Dziękitemuwszystkieregiony
spełniływymaganyprógcertyfikacji 20
procentśrodkówi wzięłyudziałw podziale 512mlneuro.W moimprzekonaniu
wygraliwszyscy.Ktojestna tejliście 1szy,kto 16-tymaw tejsytuacjimniejsze
znac zen ie. Cies zy fakt, że łączn ie
wszystkie województwa, na realizacje
projektów,rozdysponowałyjużponad 74
proc.środków,czyli 48mldzł.
– Jak obecnie wygląda stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych, realizowanych
w ramach narodowej Strategii Spójności (nSS)? Który z programów
operacyjnych najprężniej wykorzystuje fundusze unijne? Który zasługuje na zwycięzcę półmetku nSS?
–Półmetekwłaściwiezostałjużprzekroczony.Wedługdanychz 27marcabr.,
rozdysponowaliśmy 62proc.dostępnych
na lata 2007-2013środków,czyli 162mld
zł.Na takąkwotęmamyjużpodpisane
umowy.Gdydoliczymypieniądzezarezerwowanena projektyindywidualneodsetek wykorzystanych funduszy wzrośnie
mocnoponad 80proc.Natomiastwartość
wnioskówo płatnośćzłożonychprzezbeneficjentówwyniosła 72,7mldzł,z czego 52,6mldzłtowkładunijny.
Trudn o jest mi wskaz ać jedn eg o
zwycięzcę,bowiemwszystkieprogramyzarównokrajowejaki regionalnerealizowanesązgodniez planem,a nawet przek rac zają zak ład an e wyn ik i
finansowe. Pod względem poziomu
wypłaconychbeneficjentomśrodkówlideremjestKapitałLudzki.Wartojednak
pamiętać,żeprogramtenwspieraprojektymiękkie,któresąłatwiejszedo rozliczenianiżchociażbytetransportowe
z ProgramuInfrastrukturai Środowisko.
Naturalnymjestzatem,żew zależnościod specyfiki,programyrealizowane
sąw różnymtempie–conieoznacza,
żektóryśz nichjestlepszy,a innygorszy.

– Jak wygląda obecnie sytuacja
szeroko rozumianych inwestycji budowlanych w kontekście funduszy
unijnych?
–Możnastwierdzić,żePolskajestobecnie dużym placem budowy. W całym
krajurealizowanesąinwestycjeinfrastrukturalne, polegające na budowie dróg,
oczyszczalniścieków,kanalizacji,obiektówkulturalnychczyjednostekbadawczo-rozwojowych.Na podstawiepodpisanych
umówszacujemy,żedługośćnowychlub
zmod ern iz ow an ych dróg wyn iesie 8 385 km,z tegoudałosięjużwybudowaćponad 3000 km.W Gliwicachrealiz ow an a jest bud ow a Nau kow o
-DydaktycznegoCentrumNowychTechnologiiPolitechnikiŚląskieja w ChorzowieŚląskieMiędzyuczelnianeCentrum
Edukacjii BadańInterdyscyplinarnych.To
ważneinwestycjew infrastrukturęuczelniwyższych.Na Śląskurealizowanychjest
też wiele projektów transportowych jak
chociażby modernizacja drogi krajowej
nr 69w Bielsku-Białej,czybudowapołączeniadrogikrajowejnr 1z północnączęściąCzęstochowy.Wszystkieteinwestycje mają dofinansowanie z Programu
Infrastrukturai Środowisko.W skalikraju warto zwrócić uwagę na Warszawę,
gdziez zaangażowaniemunijnychśrodkówrealizowanesągigantyczneinwestycjebudowlane,takiejak II liniametra,Most
PółnocnyczydrogaS8.
– Mamy, czym się chwalić. Wiele inwe sty cji Pro gra mu in fra struk tu ra
i Środowisko w ubiegłym roku zostało oddanych do użytkowania, m.in.
największy w Polsce węzeł autostradowy – Gliwice-Sośnica (Budowa autostrady a1, odcinek Pyrzowice, Maciejów, Sośnica). Jakie niespodzianki
z obszaru budownictwa szykuje nam
rok 2011?
–W przypadkuprojektówwspółfinansowanych z funduszy UE, zwłaszcza
wielkichi kosztownychprzedsięwzięćinfrastrukturalnychtrudnojestmówićo niespodziankach.Sątoczęstowieloletnie
inwestycje,od początkudo końcaszczegółowo zaplanowane, łącznie z oddaniemdo użytku.Przykładowo,w sektorzekulturyna bieżącyrokprzewidywane
jestmiędzyinnymizakończenieprzebudowyAmfiteatruTysiącleciaw Opoluoraz
otwarciedrugiegomodułuCentrumNaukiKopernikw Warszawiewrazz planetarium.Natomiastw sektorzetransportuczekanasoddaniedo użytkuczęści
obwodnicySerocka,drogikrajowejnr 4
na odcinku Machowa – Łańcut oraz
odcinka drogi S7 Skarżysko Kamienna – Występa. Liczymy, również że
w połowierokuotwartazostanieobwodnicaMrągowa,finansowanaz Programu

Rozwój Polski Wschodniej. Rok 2011
przyniesie również uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska
Okęcie.
– Jaka śląska inwestycja w której
wykorzystano środki unijne zrobiła
na Pani największe wrażenie?
–Skalazmian,któredokonałysiędziękifunduszomunijnymna Śląskujestbardzoduża.Praktycznieniemagminy,któranieskorzystałabyz funduszyunijnych.
Inwestycjesątakliczne,żetrudnowybraćjedną.Myślę,żemieszkańcyŚląskaniemająproblemu,żebyw najbliższymotoczeniuwskazaćprojekty,które
powstały dzięki wsparciu z UE. Wiele
z tychinwestycjijestniezwykleważnych
z punktuwidzeniarozwojucałegoregionu.OpróczwspomnianegowyżejodcinkaautostradyA1,wartowskazaćna projektykulturalnei naukowe,jakchociażby
budowasalikoncertowejw Państwowej
Ogóln ok ształc ąc ej Szkole Muz ycznej I i II stopniaw Bielsku-BiałejczyŚląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie.W zeszłymrokubrałam
udziałpodpisywaniuumowyna budowę
siedzibyNarodowejOrkiestrySymfonicznejPolskiegoRadiaw Katowicach.Totylko nieliczne inwestycje realizowane
na Śląsku dzięki funduszom unijnym.
Wieleprojektówjestdopierow trakcierealizacji,więctychzmianbędziemymogliobserwowaćjeszczewięcej.
– Realizacja inwestycji w formule
Partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP) jest na całym świecie niezwykle
popularna i prężnie funkcjonująca.
W Polsce aktywność w realizacji projektów i ich zróżnicowanie w formule
PPP jest znikome. Co jest tego powodem i co należy zrobić, aby wykorzystać tą formę współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym
kapitałem z sektorem publicznym,
na wszystkich szczeblach? Czy fundusze unijne mogą stymulować PPP?
–Na początkurokuz inicjatywyMinisterstwa Rozwoju Regionalnego powstałaPlatformawspółpracyw zakresie
partnerstwapubliczno-prywatnego.Będzieonasłużyćjakoforumwymianyinformacji, doświadczeń i najlepszych
praktykmiędzysamorządamiprzezrealizacjękonkretnychprojektów.Innymi
słowy,mapomócrozwiązywaćrzeczywisteproblemyzwiązanez wdrażaniem
PPP.ProjektyłączącemodelPPPz funduszami UE podlegają jednocześnie
regułomPPPorazwytycznymdotyczącym Funduszy Europejskich. Jest to
wciążformułanowa,budzącawielepytańi wątpliwości.Dodatkowo,pod adresemwww.ppp.gov.pluruchomiliśmyno-
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wy portal informacyjny Ministerstwa
Rozw oju Reg ion aln eg o. Będ ziem y
na nimzamieszczaćwzorydokumentów
i umów, zarówno te wypracowywane
przezMRR,jaki przekazywaneprzez
uczestnikówPlatformywspółpracy.Poligonemdoświadczalnymdlaprocesuwymianyinformacjibędączteryduże,pilotażoweprojektyspalarniowez programu
Infrastrukturai Środowisko.Następnie
będziemy starali się zachęcić samorządydo uruchamianiajużw tymbudżecieunijnymkolejnychprojektów.Mogą
tobyćnp.szpitale,szkołyczyprojekty
związanez poprawąefektywnościenergetycznej.Zachęcamsamorządydo rozważeniarealizacjiprojektówprzezpartnerstwopubliczno-prywatne.Pozaulgą
dlaichbudżetów,formułatadajemnóstwoinnychkorzyści:wymuszalepsze
przygotowanieprojektów,terminowość
i oszczędności,lepiejwykorzystujekompetencje przez podział zadań i ryzyka
międzysektorpublicznyi prywatny.
– na koniec proszę nam zdradzić
wyzwania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na 2011 rok?

– Obecn y rok będ zie wyjątk ow y
z dwóchwzględów.Po pierwsze,w wielu działaniach kończą się pieniądze
i w tychobszarachbędzietoostatnirok,
kiedymożnastaraćsięo dofinansowanieprojektów.Po drugiebędzietorokrekordowypod względemwydatkowanych
środków–szczególnie,żeprzyspieszą
dużeprojektyinfrastrukturalne.W tymrokuplanujemypoświadczyćw Komisjifaktury na kwotę blisko 40 mld zł. Biorąc
pod uwagędobretempoz 2010roku,być
możebędzietonawetwięcej.
Czekanasrównieżwzmożonapraca
podczaspolskiejPrezydencjiw drugiej

połowieroku.Jużterazaktywnieuczestniczymyw debaciena tematprzyszłości
politykispójnościpo 2013roku.Nasze
przewodnictwow UEbędziedoskonałą
okazją by pokazać pozostałym państwomczłonkowskimwymiernekorzyści
jakieniesieza sobątapolityka.Tobędzie
równieżczasrozmówna tematprzyszłego budżetu – zależy nam, by Polska
otrzymałatylesamolubwięcejFunduszyEuropejskich,cow obecnejperspektywie 2007-2013.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolinaGalla

ElżbietaBieńkowska pełni stanowisko ministra rozwoju regionalnego od 16 listopada 2007 roku. W latach 1999 – 2007 jako dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego pracowała w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Była koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2007-2013 oraz członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
Wieloletni praktyk zarządzania i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności UE.
Absolwentka filologii orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 r. ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a w 1998 r., studia podyplomowe według programu MBA
w Szkole Głównej Handlowej.

Miasto w aglomeracji
– zarządzanie przestrzenią
Katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich zorganizował 10 lutego 2011 r. w Archibarze – Galerii Architektury, konferencję poświęconą modelowi zarządzania przestrzenią miast aglomeracji górnośląskiej w aktualnych warunkach prawno-ustrojowych.
Spotkaniemiałona celupomócśląskimmiastomw organizowaniuefektywnych struktur zarządzania rozwojem
przestrzennym,a takżewyłonićZespół
Roboczydo przygotowania„Rekomendacjiśrodowiskowychdlametropolitalnegosystemuorganizacjizarządzaniarozwojemprzestrzennym”.
Konferencjazostałapodzielona na trzy
blokitematyczne.W pierwszejczęściporuszonokwestiezwiązanez modelem
organizacyjnymzarządzaniarozwojem
przestrzennym,na przykładachKrakowa,Łodzi,Poznania,Wrocławiai miast
niemieckich.Przedstawionozasadygodzeniawspółpracyz jednoczesnąwzajemną konkurencją miast, wskazano

polasamodzielnościi zakresniezbędnejwspółpracymiastmetropolii–wyjaśniono,jakdopasowywaćdo nichstrukturyorganizacyjnesystemuzarządzania
rozwojem przestrzennym w miastach.
Druga część spotkania poświęcona byłapraktycezarządzaniarozwojem
przestrzennymw miastach.Przedstawiono model Biura Rozwoju Wrocławia.
Następniena przykładziemiastaglomeracjigórnośląskiej(Jaworzno,RudaŚląska,Sosnowiec,Gliwice,Zabrze,Chorzów i Katowice) ukazano istniejące
strukturyzarządzaniaprzestrzenią,ich
siłyi słabości;pożądanekierunkiprzekształceń, najistotniejsze zagrożenia.
Omówionozagadnieniaplanowaniai ko-
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ordynacjirozwojuobszarówmetropolitalnychw przepisachdotyczącychkształtowaniaprzestrzeni.
Konferencjazakończyłasiędyskusją
nad optymalnym modelem organizacji
służbzarządzaniarozwojemprzestrzennymw miastachnaszejaglomeracji.
W spotkaniu uczestniczył Józef Kuklok-Opolski,PrezesArchitektonicznegoBiuraProjektówAB-ProjektorazWiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa,
któryw trakcie ii Śląskiego Forum inwestycji Budownictwa i nieruchomości
był moderatorem bloku tematycznego
poświęconegokwestiomplanowaniai zagospodarowaniaprzestrzeennegokraju
i regionu.

SEJM

Bądźmy
optymistami

– Jakimi sukcesami może pochwalić się Komisja infrastruktury, mając
za sobą 2010 rok?
–Rok 2010toczaswprowadzaniabardzowieluistotnychustawi zmianprzepisów,mającychna celupoprawęstanu
i funkcjonowaniacałej,szerokorozumianejinfrastrukturykraju.
Niewszystkiepracezostałyzakończone,aledziękiwprowadzenium.in.spe-

Rozmowa
z ZBIGNIEWEM
RYNASIEWICZEM,
Przewodniczącym
Sejmowej Komisji
Infrastruktury

custawydrogowej,lotniskoweji kolejowej
udałosięsprawnierealizowaćwcześniej
zaplanowaneinwestycjei zamierzenia.
Finalizujemyterazzmianyw zakresie
prawalotniczegoi telekomunikacyjnego.
W tym ostatnim przypadku z myślą
o przyspieszeniu cyfryzacji, przy zachowaniuzasadkonkurencyjności,cojak
wiemybędziekorzystnedlawszystkich
obywateli.

– nad czym obecnie pracuje Komisja infrastruktury?
–Spośródwieluprac,jakimizajmuje
się obecn ie Kom is ja Inf ras trukt ur y,
chciałbymwspomniećo tzw.Zielonych
Ustawach,porządkującychsprawyzwiązane z rozwojem energetyki opartej
o źródłaodnawialne.JakwiemyPolska
jestzobowiązanado roku 2020wytwarzać 15,5%energiielektrycznejz tych
właśnieźródeł.W chwiliobecnejjestto
zaledwiepołowatejliczby,stądnasza
szczeg óln a tros ka w tym zak res ie.
Po raz pierwszy w ramach „Ustawy
Wiatrowej”zajmujemysiępróbąodblokowania obszarów morskich dla potrzeb budowy farm, wykorzystujących
energięwiatru.
– Jak wyglądają aktualnie prace
nad sprawami budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej?
– Jeśli chodzi o sprawy związane
z całymobszarembudownictwai planowania przestrzennego kraju chcemy
wdrożyćjaknajszybciejszeregnowych
uregulowańmającychna celuusunięcie
przeszkódadministracyjno–prawnych,
hamującychrozwój.Zdajęsobiesprawę,
jak ważną dziedziną gospodarki jest
budownictwo,stądmojaszczególnatroskaw tymzakresie.
Celemstrategicznymjestmaksymalneurynkowienietejdziedziny,cospowodujewiększądostępnośćdlawszystkich,
chcącychposiadaćwłasnemieszkanie.
Wiążąsięz tymzmianymającena celuusprawnienierynkukredytówhipotecznych.Jakrównieżzmianaprawabudowlanego. Niestety nowa ustawa w tym
zakresiezostałaskierowanado TrybunałuKonstytucyjnego,cojestniewątpliwieczynnikiemnegatywnym.
– Jak obecnie są realizowane główne założenia narodowego Programu
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020?
PotrzebęistnieniaNarodowegoPlanu
RozwojuBudownictwaMieszkaniowego
zgłaszawieleśrodowiski organizacjioraz
polityków,w tymposłów.Zgadzamsięze
stwierdzeniem, że poprawa sytuacji
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mieszkaniowej nie jest możliwa bez
wdrożeniakompleksowejpolityki.
Jednak samo uchwalenie rezolucji
przezSejmnierozwiążeistniejącejsytuacji.Stądo wieleważniejszesąrealnedziałaniaRządui ustawodawców.
– Jak Pan ocenia projekt założeń
projektu nowelizacji ustawy „Prawo
zamówień Publicznych” z października 2010 r.?
– Projekt założeń nowelizacji wspomnianejustawymagłówniena celuracjonalne i oszczędne wydatkowanie
środkówpublicznych.Celtendotychczas
niebyłwyrażanyw przepisachustawy.
Stądpróbanaprawytegostanurzeczy
i dlategooceniamjąpozytywnie.
Zarazemjednakwprowadzeniepowyższejzasadyniespowodujeograniczenia
uprawnieńzamawiającegodo ustanowienia innych niż cena kryteriów oceny
oferty.Nowelizacjaspowodujeteż,żezamówienia publiczne będą instrumentemwsparciarozwiązańinnowacyjnych,
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a zarazem zwiększa ochronę
praw pracowniczych. Moim zdaniem
zwiększysięteżprzejrzystośćsystemu
zamówieńpublicznych.
– Co Pan sądzi o „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”?
– Koncepcja Przestrzennego ZagospodarowaniaKraju 2030stanowispójny
dokumentuwzględniającyobecnerealia
finansowe,jakrównieżnaszezobowiązaniawynikającez przynależnoścido UE.
Dokumenttenjestróżnieoceniany,alewedługmniejesttodobrakoncepcja.Byćmożestaniesięnajważniejszymdługookresowym, krajowym dokumentem
strategicznym,dotyczącymzagospodarowaniaprzestrzennego.
Głównymjegocelemjestefektywne
wykorzystanieprzestrzenikrajui jejterytorialniezróżnicowanychpotencjałów
rozwojowychdlaosiągnięciaogólnych
celówrozwojowych–konkurencyjności,
zatrudnienia,sprawnościfunkcjonowaniapaństwaorazspójnościw wymiarze
społecznym,gospodarczymi terytorialnymw horyzonciedługookresowym.
– Jak na chwile obecną wygląda sytuacja uprawnień budowlanych dla inżynierów i dla techników?
–Zakresuprawnieńbudowlanychdla
inżynierów i techników jest w chwili
obecnejprzedmiotemszerokiejdyskusji,
nietylkow tychśrodowiskach,alerównieżwśródinnychpodmiotówdziałającychw obszarzebudownictwa.
Osobiście stoję na stanowisku, by
uszanowaćdorobekorganizacjizawodowychinżynierówi technikówbudownictwa i to na nie scedować nadawanie

uprawnieńbudowlanych,zmniejszając
dladobrawspólnegodotychczasowezaangażowaniepaństwaw tymzakresie.
Dodam,żeustawodawstwow innychkrajachUEbardzoróżnieregulujetesprawy,stądpotrzebawłasnychrozwiązań.
– Jakie są szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej
w Polsce?
–Doświadczeniakrajówrozwiniętych
pokazują,żeniemaodwrotuod rozwojutransportukolejowego.W sposóbnaturalnykolejbędziesięrozwijałarównież
w Polsce.Rzeczjasnapo czterechdekadach,kiedyniemodernizowanoi nie
inwestowano w ten rodzaj transportu,
główną barierą rozwojową jest stan
technicznyinfrastruktury.Obecnyrządrobibardzowiele,bystantenzmienić,również jeśli chodzi o nakłady finansowe.
Wystarczy wspomnieć, choćby o 800
mln.złotychprzeznaczonychna przebudowędworcówPKP,czyteż 8mldzłotychna liniekolejoweE –30i E –65.
Równocześniew celuprzyśpieszenia
unowocześnieniatransportukolejowego
trwająpracenad zmianąprzepisówją
ułatwiających,jakrównieżuruchomienia
współpracyz samorządamiw tymzakresie.
– Jak Pan ocenia infrastrukturę kolejową na terenie województwa śląskiego?
–Śląskzewzględuna swójprzeszły
i obecny potencjał przemysłowy jest
obecniecentrumtransportukolejowego.
Stanowitooczywiściewielkiewyzwanie
gdyżniedasięukryć,żestantechnicznycałejinfrastrukturykolejowejjestsłabyi wymagawielkichnakładów.
Jednakpierwszekrokijużpoczyniono
i widać tego efekt również na Śląsku,
choćbyna przykładzienowychdworców,
czyteżmodernizacjigłównejliniikolejowejE –30.
– Co można uznać za sukces ubiegłego roku w branży drogowej?
– Przejeżdżając przez Polskę, nie
sposóbniezauważyćwielkichinwesty-

cjidrogowychw trakcierealizacji.Jednak,bydoszłodo tegoetapunależało
wykonaćwcześniejolbrzymiwysiłeklegislacyjny,porządkującyprawo,stwarzający nowe możliwości działania. Uważam,żewłaśniedziałaniaw tejsferzesą
największymsukcesemrokuubiegłego.
Tomiędzyinnymidziękiwyodrębnieniu Krajowego Funduszu Drogowego
z budżetupaństwanieuległzałamaniu
plan budowy autostrad i dróg krajowych mimo znacznego spowolnienia
gospodarczegona świeciei w Polsce.
Zaś szybk ie wprow ad zen ie zmian
do ustawyo transporciedrogowym,potocznie zwaną „Ustawą Kryzysową”
uchroniłotębranżęprzed załamaniem
i przyczyniłosiędo utrzymaniawzrostu
PKBw naszymkraju.
– Jakie cele stawia sobie rząd,
wspierając samorządy w realizacji
ich zadań w obszarze drogownictwa?
– Rząd nie tylko stawia sobie cele
w tymzakresie,alejerównieżrealizuje.
Niechilustracjąbędziechociażbyprzeznaczenie 1mldzłw 2009r.na drogilokalne.Tenprogram,tzw.„schetynówek”
sprawdziłsięi jestnadalkontynuowany,
ale nie jest jedynym proponowanym
rozwiązaniem.
Wzrost udziału samorządów województww dochodachz podatkuCITrównieżprzekładasięna możliwościpoprawy stanu dróg lokalnych. Wszystkie
zatemdziałaniarządumającena celu
wzrostgospodarczy,bezpośredniosłużąlokalnymsamorządomw poprawieinfrastrukturydrogowejimpodległej.
– na jakie wsparcie w przyszłych latach mogą liczyć projekty dotyczące
modernizacji bądź remontów dróg
samorządowych, na jakie kwoty samorządy mogą liczyć?
–Kontynuowanyjestw tymrokupogram „schet yn ów ek”, zaś wsparc ie
w przyszłychlatachorazkonkretnekwotybędązależałyod sytuacjibudżetowej.
Bądźmyoptymistami.

ZbigniewRynasiewicz urodził się 4 października 1963 w Grodzisku Dolnym. Z wykształcenia historyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie a także studiów podyplomowych na Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1988–1990 pracował jako nauczyciel, następnie do 1997 sprawował funkcję wójta gminy Grodzisko Dolne. Piastował mandat posła III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność z rekomendacji PSL-PL, gdzie przewodził tej partii w województwie rzeszowskim. W latach 2002–2005 był radnym i starostą powiatu leżajskiego. W 2004 wstąpił do Platformy
Obywatelskiej, a w 2005 ponownie został posłem z ramienia PO na Sejm V kadencji, w okręgu
rzeszowskim. W trakcie V kadencji zasiadał w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyborach
parlamentarnych w 2007 po raz trzeci uzyskał mandat poselski. W VI kadencji został przewodniczącym Komisji Infrastruktury. W 2010 stanął na czele struktur PO w województwie podkarpackim.
Prywatnie miłośnik aktywnego wypoczynku, dobrej książki i filmu.
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EUROPARLAMENT

Naprzeciw
oczekiwaniom

Rozmowa z MAŁGORZATĄ HANDZLIK, Posłanką do Parlamentu Europejskiego
– Rok 2011 określono na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów w Pe, rokiem konsumenta. Skąd taki pomysł?
–SprawykonsumentasądlapracKomisjibardzoważne.Proszęniezapominać,
iżkażdyz nasjestprzecieżkonsumentem.
Niestetyw przeszłościczęstotworzoneprawo nie uwzględniało interesów samych
konsumentów w wystarczający sposób.
W pracach naszej komisji chcemy to
zmienić. Chcemy, aby tworząc prawo
w obszarzerynkuwewnętrznegoniezapominaćo codziennychproblemachobywateli, chcemy, aby oprócz znoszenia
barierna rynkuwewnętrznymdlaprzedsiębiorstw,znoszonebyłytakżebarierydla
obywateli.W najbliższymczasiezostanie
przedstawionychszeregpropozycjilegislacyjnych,któremająwychodzićnaprzeciw
oczekiwaniomobywateli,dotyczyćonebędąm.in.dostępudo podstawowychusług
bankowych czy uznawania kwalifikacji
zawodowych,KomisjaEuropejskaprowadzitakżekonsultacjent.problemów,na jakienapotykająobywateleprzy rejestracji
czy przerejestrowywaniu samochodów
w innychpaństwachczłonkowskich.
– Jak wyglądają prace nad Dyrektywą o Prawach Konsumenta?
– Projekt Dyrektywy był głosowany
przez Komisję Rynku Wewnętrznego
i OchronyKonsumentaParlamentuEuropejskiegopod koniecstyczniategoroku.
24 marcaprojektbyłgłosowanyna sesji
plenarnejParlamentuEuropejskiego.Głosowanieniezakończyjednakpracnad tym
projektem. Parlament Europejski musi
jeszczeporozumiećsię,codo przyszłego
kształtuprojektuz RadąUniiEuropejskiej.
Wypracowanie ostatecznych rozwiązań
i zawarcieporozumieniaw sprawietego
projektybyćmożenastąpipodczaspolskiej
prezydencji.
– Jednym z zagadnień, jakie przewiduje kalendarz prac, są bezpieczne
materiały budowlane? Co to oznacza
dla polskich firm budowlanych?
– Kom is ja Rynk u Wew nętrzn eg o
i OchronyKonsumentapod konieczeszłegorokugłosowałanad Rozporządzeniem
w sprawiewprowadzeniado obrotuproduktówbudowlanych,którezastępujęDyrektywęz 1989r.Rozporządzenieprecyzuje

proceduryprowadzącedo uzyskaniaoznakowaniaCEorazproponujeuproszczone
proceduręocenywłaściwościużytkowych
wyrobówdlamikroprzedsiębiorstw.Zgodniez przepisaminowegorozporządzenia,
deklaracjawłaściwościużytkowychsporządzanadlakażdegoproduktubudowlanego, będzie musiała zawierać informacje
o substancjachniebezpiecznych.Dlapolskichprzedsiębiorstwoznaczatoprzede
wszystkimkoniecznośćdostosowaniasię
do nowych wymogów. Rozporządzenie
zwiększawiarygodnośćcałegosystemu,
jegocelemjestm.in.zwiększenieobrotu
materiałami budowlanymi na rynku wewnętrznym,copowinnotakżedotyczyćpolskichprzedsiębiorstw.
– Jak wygląda obecnie sytuacja budowlańców, w kontekście prowadzenia
działalności usługowej bez ograniczeń
na terenie całej unii europejskiej?
–Wrazz wejściemw życieDyrektywy
Usługowejświadczeniedziałalnościw sektorzebudownictwapowinnobyćdużołatwiejsze.PaństwaUniiEuropejskiejwdrażając, bow iem przep is y Dyr ekt yw y
uprościłyszeregprzepisówtakże,jeślichodzio transgraniczneświadczenieusługbudowlanych.Polskiefirmyz branżybudowlanej,którechcąświadczyćswojeusługi
w innychkrajachczłonkowskich,powinny
przede wszystkim uzyskać informacje
za pośrednictwempojedynczychpunktów
kontaktowych, za pośrednictwem, którychbędąmogłyzasięgnąćinformacjęczy
musząi ewentualnie,jakiewymogimuszą
spełniać, aby świadczyć usługi choćby
na rynkachposzczególnychpaństwczłonkowskich.
– Jakie korzyści dla europejskich
w tym polskich inwestorów płyną z zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową?
–Korzyściz umowyo wolnymhandlu
z Koreą Południową dla europejskich,
w tympolskichprzedsiębiorcówi inwestorów jest wiele. Przede wszystkim dla
przedsiębiorcóweksportującychczyimportującychtowaryoznaczaonazniesienie
opłatcelnych,a zatemmniejszekosztydla
eksporterów.KomisjaEuropejskaszacuje, że eksporterzy unijni zaoszczędzą
łącznie 1,6mldEUROroczniena zniesieniuceł.Ichtowarybędętymsamymtań-

szew Korei,copowinnodoprowadzićtakże do wzrostu wolumenu eksportowanychtowarów. I coprawdaPolskaodnotowujez handluz Koreądeficyt,tonależy
jednakzauważyć,iżw ciąguostatnich 5lat
polskieksportdo Koreizwiększyłsięponad 2,5–krotnie.Jednymz sektorów,którymanajwiększyudziałw polskimeksporcie to sekt or mas zyn i urząd zeń
mechanicznych.WedługszacunkówKomisjiEuropejskiejtowłaśnietensektorpowiniennajbardziejskorzystaćna zniesieniutaryfcelnych(w całejUniiEuropejskiej
oszczędnościw tymsektorzeszacujesię
na 450milionówEuro).
Umowa przewiduje także zniesienie
szeregubariero charakterzepozataryfowym.Obecnieeksporterzyunijnimuszą,
bowiemduplikowaćdrogietestyi procedurycertyfikacji,abysprzedawaćswojetowaryw Korei.Wrazz wejściemw życie
umowyhandlowejKoreaPołudniowazacznie uznawać wyniki naszych testów
i certyfikatów.
Umowao wolnymhandluzawieratakżezapisyo ochronieprawwłasnościintelektualnej.Umowazapewniw szczególnościwysokipoziomochronydlatowarów
korzystających,z tzw.oznakowaniapochodzeniageograficznego.W przypadkupolskioznaczatoochronęna rynkukoreańskimwyrobówoznaczonych,jako„Polska
Wódka”.
Należytakżezauważyć,żeKoreaPołudniowa jest ważnym inwestorem zagranicznymw Polsce,wśródfirmktóreulokowałyswojeinwestycjew Polsceznajdują
się: Grupa LG, Samsung czy Daewoo
Electrics.
Mimopewnychobawtakżeprzemysłsamochodowypowinienskorzystaćz otwarciarynkukoreańskiego.Obecniesamochody produkowane w Unii Europejskiej
obciążonesą 8%stawkącelną,ponadto
umowaeliminujewielez bariero charakterze pozataryfowym, o którym wspomniałamwcześniejw sektorzemotoryzacyjn ym. Dla teg o sekt or a zos tały
wynegocjowaneponadtododatkowezapisy tzw. klauzule ochronne, które mają
chronićprzemysłunijnyw przypadkuzbyt
dużego napływu importu koreańskiego.
– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała:KarolinaGalla
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Wyznaczyć
realne cele

– Pod jakim znakiem będzie przebiegała obecna kadencja Zarządu Województwa?
–Obecnąkadencjęmożna rozpatrywaćniejakow dwóchrównorzędnych,nakładającychsięna siebiepłaszczyznach.Celem
długookresowymjestskutecznepozyskiwaniei wykorzystanie
środkóweuropejskich,natomiastw perspektywiekrótkookresowejkontynuacjaflagowychinwestycji.Budowanowejsiedziby
MuzeumŚląskiegoi modernizacjaStadionuŚląskiegow dużym
stopniuważąna budżeciewojewództwai wyznaczająpewne
ramy,w którychmusimysięumiejętnieporuszać.Nieoznacza
tobynajmniej,żezabrakniepieniędzyna służbęzdrowia,inwestycjew drogi,kulturę,czynowoczesnytaborkolejowy.Trzebapo prostuwłaściwierozłożyćakcenty,wyznaczyćsobierealnecelei realizowaćjekrokpo kroku.
– Które z zadań samorządu województwa będą priorytetowe dla nowego zarządu?
–Tychzadańjestnaprawdęwiele,niechciałbymichróżnicować,wyznaczaćliniipodziałuna temnieji bardziejistotne.
Oczywiście,teinwestycjeo którychwcześniejwspomniałem,
czylibudowanowejsiedzibydlaMuzeumŚląskiegoi modernizacjaStadionuŚląskiego,którawedługwszelkichprognozza-
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Rozmowa
z ADAMEM MATUSIEWICZEM,
Marszałkiem Województwa
Śląskiego

kończysięjeszczew tymroku,ograniczająw znacznymstopniupoleewentualnegomanewruw zakresienowychprzedsięwzięć.Dlategotakważnejestskutecznepozyskiwaniei rozdysponowanie środków unijnych, zarówno w obecnym, jak
i w przyszłymokresieprogramowania.Tendodatkowyzastrzyk
finansowy,umożliwiarealizacjęwieluinwestycji,na którezwyczajniebrakujepieniędzyw mocnoograniczonymbudżeciewłasnym.Jużterazmogęzapewnić,żepołożymywiększynacisk
na rozbudowędrógwojewódzkich,szczególniew subregionach
północnymi południowym,aletakżerozwójKoleiŚląskich,poprzezinwestycjew nowoczesnytabor.Dziękiostatnimzmianom
w budżeciekontynuowana będziebudowapopularnychOrlików,
znajdąsiętakżedodatkowepieniądzem.in.na przebudowękompleksuscenicznegoOperyŚląskiej,czyorganizacjędrugiejedycjiIndustriady.
– Jakie inwestycje drogowe będą realizowane we współudziale urzędu Marszałkowskiego?
–Rozbudowadrógw województwieśląskimjestjednymz priorytetówna najbliższelata,a standrógw regioniewymagaustawicznejrozbudowyi unowocześniania.Dysponujemyzróżnicowanąsieciąkomunikacyjną,jednakjejdalszamodernizacjajest
gwarancją rozwoju gospodarczego i pozwala przyciągnąć
do nasnowychinwestorów.Pieniądzezainwestowanew drogi,taborkolejowyi rozwójinfrastrukturytozachętadlaprzedsiębiorczości,szansana nowemiejscapracy,aletakżekomfort dla mieszk ańc ów. Mus im y zwięks zyć ilość dróg
wojewódzkich,szczególniew subregionachpółnocnymi południowym.Będziemyw staniezrealizowaćtowszystkodziękipozyskiwaniufunduszyunijnychi zapewnieniustałegofinansowania z budżetu województwa. Do końca kadencji do użytku
kierowcówoddanezostanąobwodnicePszczynyi Żywca,w planachsątakżedalszeinwestycje.Przygotowanezostanądo realizacjiobwodniceMyszkowa,Woźniki Sośnicowic.Ważna jest
równieżkontynuacjaDrogowejTrasyŚrednicowejw kierunku
Zabrzai Gliwic,jakrównieżzaplanowanierealizacjijejkolejnych
etapóww kierunkuJaworzna i DąbrowyGórniczej.Tosąplanyobliczonena obecnąkadencjęZarząduWojewództwa,niemniejw każdymkolejnymrokubędąpodejmowanedziałania
związane z poszczególnymi fazami inwestycji – począwszy
od przetargów,poprzezprzygotowaniedokumentacjitechniczneji pozyskanieśrodkówunijnych,a na budowiedrógskończywszy.
– niejednokrotnie można spotkać Pana na meczach ukochanego GKS Katowice oraz na innych wydarzeniach
sportowych w regionie. Jak z perspektywy kibica i urzędnika ocenia Pan stan budowy Stadionu Śląskiego i towarzyszącą infrastrukturę?
–Toprawda,od latjestemwiernymfanemGKS-u Katowice,
alekibicujęwszystkimśląskimdrużynom.ProcesinwestycyjnyprzebudowyStadionuŚląskiegojestobecniedalecezaawansowany,a planowanezakończeniepracmodernizacyjnychpo-
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winnonastąpićjeszczew tymroku.Oczywiściebardzożałuję,
żena takfunkcjonalnymobiekcienieudasięniestetyzorganizowaćspotkańpodczaszbliżającychsięMistrzostwEuropy,ale
niezmieniatofaktu,żejużza kilkamiesięcybędziemydysponowaćjednymz najnowocześniejszychstadionóww Polsce.
Obiekttentonietylkoboiskodo piłkinożnej,stadionbędzieposiadałbieżnięlekkoatletycznąumożliwiającąorganizacjęimprez
rangimistrzowskiej,a takżefunkcjękulturalną–totu,takjak
dotychczas,odbywaćsiębędąkoncertynajwiększychświatowychgwiazdmuzykii widowiskaprzygotowanedlakilkudziesięciotysięcznej widowni. Zmodernizowany, wielofunkcyjny
StadionŚląskio pojemności 55tysięcywidzówz całąpewnościąpodniesierangęwydarzeńsportowychi kulturalnychorganizowanychw województwieśląskim,będziejednąz wizytówek
regionui takjakdotychczas,chlubąmieszkańców.
– Wiemy, że fundusze unijne na lata 2007-2013 zostały już
podzielone. Do wykorzystania mamy jeszcze środki na rewitalizację, a także środki z eFS. Czy urząd Marszałkowski
ma jakieś plany względem tych obszarów?
–Środkiz EuropejskiegoFunduszuSpołecznegozostałyrozdysponowanedopierow połowie,stądcałyczasjestmożliwość
pozyskaniadofinansowaniaw ramachProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki. Każdego roku ogłaszane są konkursy,
w wynikuktórychwyłanianesąprojektymającena celum.in.
aktywizacjęzawodową,podnoszeniekwalifikacjimieszkańców,
wspieranieosóbzakładającychwłasnądziałalnośćgospodarczą,czyteżdziałaniaz zakresuedukacji.Na rok 2011zaplanowanoogłoszeniełącznieaż 25konkursówo dofinansowanie
projektów.Poza tymtrzebawspomniećo rosnącejliczbieprojektówsystemowychrealizowanychm.in.przezpowiatoweurzędypracyi ośrodkipomocyspołecznej.Nowościąw tymrokusą
projektyskierowanedo organówprowadzącychszkołypodstawowe,dotycząceindywidualizacjiprocesunauczaniauczniów
klas I-III.
W przypadkurewitalizacji,trzebapamiętać,żejejskuteczność
wynikaz kompleksowegopodejściado tematui równolegleprowadzonychdziałańz zakresurewitalizacjiw ujęciuinfrastrukturalnymorazspołecznym.Głównymzadaniemrewitalizacjijest
przywracaniedo życiazdegradowanychspołecznie,ekonomiczniei środowiskowoobszarów,poprzezprzywrócenieimstarej
lubnadanienowejfunkcji.Ciekawąinicjatywąw tymzakresie
jestunijnewsparciew ramachprogramuJESSICA.Projektyktórekwalifikująsiędo wsparciaw ramachprogramupowinnywspieraćnietylkowzmocnieniefunkcjirozwojowychterenówpoprzemysłowych,aletakżerewitalizacjęzdegradowanychcentrów
miast,czyelementówzaniedbanejinfrastrukturymiejskiej,ze
szczególnymnaciskiemna obiektyo wartościhistorycznejlub
architektonicznej.
– Czy urząd Marszałkowski przygotowuje się już do tzw.
nowego okresu programowania na lata 2013-2020?
–Na poziomieregionuprzygotowaniamającharakterwstępnyi bardzoogólny–przedewszystkimprzygotowywanesąróżnegotypudane,a na ichpodstawiedokumenty,któreprzełożą
sięnastępniena procesprogramowania,czylitworzenianowych
programówoperacyjnych.Podczastychminionychlatbieżącegookresuprogramowaniazgromadziliśmysolidnybagażdoświadczeń,z któregopowinniśmyterazumiejętniekorzystać.Abyudałosiępozyskaći rozdysponowaćunijneśrodki,musimymieć
przygotowanągotowąlistęnajważniejszychinwestycjido dofinansowania.Gwarantemrozsądnegodysponowaniaunijnymipieniędzmijestnietylkowłaściwaselekcjarealizowanychprzedsięwzięć,alei bezpośredninadzórnad ichwykorzystaniem.Nie
ukrywam,żepod koniecobecnejkadencjizarządu,kiedybędzie
sięrozpoczynałnowyokresprogramowania,chcielibyśmyzdecydowaniebardziejniżdotychczasskorzystaćz funduszyunij-

nych,szczególniedlainwestycjina drogachwojewódzkich.Z punktuwidzeniainteresuogólnegosąoneabsolutniepriorytetowe.
– Jak Pan Marszałek ocenia sytuację w branży budowlanej na terenie województwa Śląskiego?
–Budownictwospełniaważnąfunkcjęspołeczną,jegowynikideterminująrozwójwieludziedzin,tj.mieszkalnictwoczyinfrastrukturakomunalna.Działaniapodejmowaneprzezbranżę
przyczyniająsiędo ożywienialokalnychśrodowiskgospodarczych,a dziękifunduszomunijnymmożliwyjestszereginwestycjibudowlanychw naszymregionie.W aktualnymPlanieZagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
podkreślasięszczególnąrolędziałańukierunkowanychna rewitalizacjęmiasti ichdzielnic,poprzezm.in.odnowęwspółczesnychosiedlimieszkaniowychi rewaloryzacjęterenówzdegradow an ych. Spec yf ik a wojew ództ wa śląs kieg o, z jeg o
przemysłowymrodowodemi silnymspołecznympoczuciemtożsamościregionalnej,wyrażasięw przywiązaniudo wartościkulturyprzemysłowejregionu.Ewentualnekorektyw zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych nie mogą powodować
zaburzeniatradycyjnychukładówosiedleńczychwystępujących
na tychterenach.Dlategotakważna jestwłaściwaochrona,rewitalizacjai nadawanienowychfunkcjitymobszaromi obiektom.Terenypoprzemysłowepowinnywpisywaćsięw krajobraz
regionu,stanowiącjegounikalnykoloryti będącprzy tymszansąna jegodalszyrozwój.
– Czy możliwość realizacji projektów unijnych w ramach
oczekiwanego partnerstwa publiczno-prywatnego tworzy
realną szansę na poprawę stanu budownictwa w regionie
śląskim?
–Partnerstwopubliczno-prywatnetotylkojedenzesposobów
inwestowania.Zdarzasię,żesamorządymająwyznaczonecele,narzędziai dysponująokreślonymiśrodkamifinansowymi,jednakzakrestychprojektówmożeprzekraczaćichmożliwości.Wydajesięwięc,żeprywatnyinwestormożewesprzećokreślone
przedsięwzięciaswoimdoświadczeniemi kapitałem,potrzebne
jestjednakw tymzakresieodpowiednieprawo,zaufaniei pokonaniebarier.Z drugiejstronyniemożna traktowaćpartnerstwa
publiczno-prywatnego jako panaceum na wszelkie bolączki
sektorapublicznego.Tensposóbrealizacjizadańużyteczności
publicznej powinien być wykorzystywany bardzo ostrożnie
i umiejętnie.Na podstawieofertinwestycyjnychgmin,prezentowanychw systemieinvest-in-silesia,około 10procentprzyszłych
inwestycji, śląscy samorządowcy planują wykonać właśnie
w oparciuo ideępartnerstwapubliczno-prywatnego.Abyprzekonaćsięo rzeczywistychzaletachtegotypurozwiązania,należyprzeprowadzićkilkaprojektówpilotażowych,którepotwierdzą
zasadnośćinwestowaniaw oparciuo przedmiotowąformułę.
– Jak Pan Marszałek ocenia plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego ze szczególnym
uwzględnieniem wprowadzonych zmian w 2010 r.?
–PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegotonowoczesny
aktplanistyczny,którystanowidlasamorząduinstrumentprowadzeniapolitykiprzestrzennej,tworzącodpowiedniewarunkidlaprawidłowegorozwojuwojewództwa.W kontekścienaszegoregionumapodwójneznaczenie;nigdzieindziejproces
przechodzeniaod epokiprzemysłowej,do postindustrialnejnie
jesttakgwałtownyi nigdzieindziejniesięgatakdalekow głąb
tkankispołecznej.Podstawowymcelempolitykiprzestrzennej
regionujestnietylkomodernizowaniezagospodarowaniaprzestrzennego,aletakżeotwieraniesięna innowacyjnąi konkurencyjnąprzestrzeńeuropejską.Ważnymwyzwaniemjestrestrukturyzacja miast i regionów zdominowanych przez
tradycyjnągospodarkęi tworzeniemiejsco walorachsprzyjającychwzrostowiefektywnościgospodarowania.Planzagospodarowaniaprzestrzennegodajeinspiracjęi motywacjęsze-
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rokiemugronuodbiorcóww dążeniudo atrakcyjnejwizjirozwojuwojewództwa.
Celemuchwalonejw 2010rokuzmianyplanubyłajegoaktualizacjai uszczegółowieniew obszarzeportulotniczegow Pyrzowicachdlazapewnieniaodpowiednichwarunkówrozwojulotniska i funkcji obszaru okołolotniskowego. Zmiana ta służy
zapewnieniumożliwościrozwojuportu,cowiążesięz nadaniem
odpowiednichfunkcjiterenompołożnymw jegobezpośrednim
sąsiedztwie, tak, aby umożliwić jego ewentualną rozbudowę
w przyszłości. Umiejętne wykorzystanie potencjału lotniska
w Pyrzowicachmaogromneznaczeniedladalszegowzrostugospodarczegowojewództwa,wpływana zwiększeniejegoatrakcyjnościi prestiżu.Portylotniczetogeneratoryrozwojuregionów,
któreprzyczyniająsiędo wzrostuichatrakcyjnościinwestycyjneji turystycznej,dlategotakważnejestwzmocnienieoddziaływaniaportuna województwopoprzezzwiększeniejegodostępności drogowej i kolejowej oraz wykorzystanie potencjału
lotniskado generowanianowychaktywnościgospodarczychm.in.
centrówlogistycznychczystrefaktywnościgospodarczych.
– Mamy się czym chwalić – województwo śląskie
na pierwszym miejscu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, natomiast
kulejemy z bezpieczeństwem powszechnym. Czy urząd Marszałkowski ma plany dotyczące zmiany obecnej sytuacji?
– To nie jest przypadek, że od wielu lat utrzymujemy się
na szczycierankinguatrakcyjności.Powoliodchodzimyod stereotypowegopostrzeganiaregionu,któreprzylgnęłodo naszegowizerunkuna przestrzeniminionychlat.Województwośląskie jest jedn ym z najb ard ziej inter es ując ych ter en ów
inwestycyjnychw tejczęściEuropy.Inwestorzydostrzegająnasz
potencjał,starająsięwykorzystywaćatuty;znakomitepołożeniegeograficzne,mocnounerwionąsiećdrógi połączeńkomunikacyjnych, bogatą bazę naukowo-techniczną, a przede
wszystkimpotencjałludzki,cechującysięwysokąkulturąpra-

cy.Tosprawia,żeumacniamyswojąpozycjęi stanowimydla
potencjalnychprzedsiębiorcówciekawąopcjęw ichbiznesowych
planachi ambicjach.
Odnoszącsiędo drugiejczęścipytania,dotyczącejbezpieczeńs twa w reg ion ie, trudn o nie zau waż yć pewn ej
zależnościmiędzyzaludnieniemi zurbanizowaniemregionu,
a poziomem występującej w nim przestępczości. Województwasilniezindustrializowane,o dużympotencjaleprzemysłowymi dużejliczbieludności,generująwiększąliczbę
przestępstwkryminalnychi taprawidłowośćodnosisięnietylkodo województwaśląskiego.Kluczemdo zrozumieniai rozwiązaniategoproblemu,jestnietylkopoznanieprzyczyntegozjawiskai próbajegoograniczenia,aleprzedewszystkim
szerokawspółpracai koordynacjadziałańna wieluszczeblach
m.in.władzypublicznej,policji,organizacjipozarządowych
i mieszkańców.Todługofalowyproces.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolina Galla
AdamMatusiewiczurodził się 28 stycznia 1973 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie Pozyskiwania Środków z Funduszy Unii Europejskiej. Na swym koncie Adam Matusiewicz,
ma liczne kursy i szkolenia m.in. egzamin na Członków Rad Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa. W latach 1996-2000 menadżer ds. promocji
w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. W okresie pracował w doradztwie podatkowym i inwestycyjnym. Zajmował się również prowadzeniem jednego z biur Jerzego Buzka. W latach 2000-2007
Skarbnik miasta Przyczyna. Od grudnia 2007 roku pełni funkcje Wicewojewody Śląskiego aż do 2 grudnia, gdzie zostaje Marszałkiem Województwa Śląskiego. Prywatnie miłośnik piłki nożnej i narciarstwa. Pasjonat historii, szczęśliwy tata 6-letniego Jasia i niespełna 2-letniej Oli.

Zmieniamy Polski Przemysł
Najważniejsze postacie polskiej i europejskiej sceny gospodarczej, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci
gospodarczy wzięli udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł, które odbyło się 3 lutego 2011 r. w warszawskim
hotelu Sheraton. Śląska Izba Budownictwa uczestniczyła w tym wydarzeniu.
Relacjejakiemająmiejscemiędzypolitykąa gospodarkąstałysiętematemnumerjeden,podczasForumZmieniamy
PolskiPrzemysł.Niktz obecnychna sali
niemiałwątpliwości,żeprywatyzacjapolskiegoprzedsiębiorstwa,którazdominowałagłównąsesjępn.„Politykai gospodarka” ma swoje plusy jak i minusy.
Dyskusjatoczyłasięw zacięte.Uczestniczyliw niejm.in.AndrzejMalinowski,
prezydentPracodawcówRP,PosełPO
AdamSzejnfeld,KrzysztofTchórzewski,
były wiceminister gospodarki, Adam
Jasser,podsekretarzstanuw KancelariiPrezesaRadyMinistrów,sekretarzRa-

dyGospodarczej,JanuszSteinhoff,wicepremierw rządzieJerzegoBuzka,RobertGwiazdowski,prezydentCentrum
AdamaSmitha.Poruszonoszeregkwestii związanych z granicami regulacji
i wolności gospodarczej. Rozważano
nad metodamii narzędziamirealizowaniapolitykigospodarczejpaństwa.Dyskutowanorównieżo modernizacjii roli
związkówzawodowychw gospodarce.
Forumzostałopodzielonena kilkapanelitematycznych,któreobjęłym.in.zagadnieniabudownictwa,energetyki,finansów, transportu, zarządzania oraz
sektoraIT.

12 ForumBudownictwaŚląskiego-1(34)2011

Z tematykąbudownictwazmierzyłosię
gronoekspertów,m.in.:DariuszBlocher,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Budimex SA, Paul Burger, Dyrektor
Generalny, Hitachi Construction Machinery(Europe)NV,KonradJaskóła,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
PolimexMostostal SAi PiotrStyczeń,
PodsekretarzStanu,MinisterstwoInfrastruktury.Analiziepoddanorok 2010,jak
równieżsytuacjęw branżybudowlanej
po 2012 roku. Dyskusja oscylowała
wokółnowychtrendóww budownictwie,
a także inwestycji infrastrukturalnych
w Polsce.
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Działania
samorządu

– Dąbrowa Górnicza już od wielu lat
jest miejscem atrakcyjnym dla nowego biznesu, co potwierdzają kolejne
inwestycje oraz miejsca zajmowane
w rankingach. W czym tkwi sukces?
– Dużaw tymzasługanaszegopołożenia u zbiegu dróg krajowych DK1
i DK 94orazw pobliżu 2międzynarodowychlotnisk,obecnościKatowickiej
SpecjalnejStrefyEkonomicznej,która
ciągle ma do zagospodarowania ponad 100 hawolnychterenów,a także
chłonnego rynku zbytu, wykwalifikowanejkadryorazprzychylnegoklimatu inw es tyc yjn eg o. Każd y inw es tor
w naszejgminiejesttraktowanyw sposóbszczególny.Najważniejszejestzapewnienie kompleksowego wsparcia
i opiekinad projektemod jegopoczątkudo zakończeniaprocesuinwestycyjnegoorazpozostawaniew stałymkontakc ie z przeds ięb iorc ą naw et
po zakończeniuprzedsięwzięcia.Naj-

Rozmowa
ze ZBIGNIEWEM PODRAZĄ,
Prezydentem
Dąbrowy Górniczej

skuteczniejdo gminyprzyciągainwestorów rzetelność w wywiązywaniu się
z zobowiązań,a taknaprawdęnajlepsząformąpromocjidlanasjestzadowolonydotychczasowyinwestor.Dlatego jestem dumny z teg o, że firmy
o takiejmarcei międzynarodowejrenomie jak Saint Gobain Glass Polska,
Brembo,HOBASczyWader&Woźniak
rozwijajądziałalnośćw naszymmieście,
rozbudowujązakłady,tworząckolejne
miejscapracyi budującprzewagękonkurencyjnąregionu.Wartotakżewspomniećo uznaniumiasta,jakoośrodka,
gdzie warto lokalizować i realizować
przedsięwzięciainwestycyjne.W 2010
r.miesięcznikFORBESnagrodziłmiasta atrakcyjne dla biznesu i Dąbrowa
w kategoriimiasto wielkościod 100tyś
do 150tyś.mieszkańcówzajęła 6miejscew Polsce,a w województwieśląskim 2miejsce,zarazza Tychami.Kryteriumocenystanowiło:tempoprzyrostu

nowychspółekorazotwartośćmiasta
na noweinwestycje,w tymrealizowanew trybiePPP.
– a najpilniejsza, Pana zdaniem, inwestycja dla przedsiębiorców w mieście?
– W 2010rokuwydaliśmyprawie 800
pozwoleńna budowę,z czego 161dotyczyłobudownictwamieszkaniowego,
w tym 150budynkówjednorodzinnych
pozostałetodwu- i wielorodzinne.Zależynamna poszerzaniuoferty.Z pewnościąchcielibyśmyw tymrokurozpocząć
budowę układu komunikacyjnego łączącegonajwiększytereninwestycyjny
w PolscepołudniowejTUCZNAWĘz drogąkrajowąDK 94.Inwestycjao wartościokoło 100mlnPLNbędzieprowadzona w tryb ie partn ers twa pub liczn o
-prywatnego.Wartośćprojektumierzona jestnietylkoudostępnienieminwestoromterenuo potencjale 260 ha,w tym
prawie 100objętychgranicamiKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
alerównieżpoprawąinfrastrukturydrogowejdo pozostałychterenówinwestycyjnych miasta oraz funkcjonujących
w strefieprzemysłowej,zakładówinwestorówdlamiastastrategicznych.Bardzo
ważnejestteżsprawneprzeprowadzenieuporządkowaniagospodarkiwodno-ściekowejna tereniegminy.Tainwestycja o wartości około 700 mln PLN
zdecydowaniepoprawikomfortmieszkańców i przedsiębiorców, co więcej
uatrakcyjniterenypod inwestycje.Do tegodochodząmniejszeprojekty,takiejak
budowa szerokopasmowego Internetu
na tereniegminyi MiejskiSystemInformacjiPrzestrzennej,któreułatwiąprowadzeniebiznesua takżeprojektpn.rozwój inf ras trukt ur y akt ywn ych form
turystykii rekreacjiCentrumSportówLetnichi WodnychPogoria,którydanam
dodatkowyatutw postacizwiększenia
możliwościatrakcyjnegospędzaniawolnegoczasu.
– Faktycznie w Dąbrowie ostatnio
buduje się dużo. Szczególnie jest to
widoczne w strefie usług oraz budownictwie mieszkaniowym.
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–Tak,bardzozależynamna poszerzaniuofertyinwestycyjneji tozarówno
pod usługi, handel, jak i budownictwo
mieszkaniowe.To,conaswyróżnia,to
jeszcze wolne przestrzenie przeznaczon e pod działaln ość kom erc yjno–usługowąw samymcentrummiasta. Już na kwiecień i maj zostały
ogłoszone terminy przetargów takich
nieruchomości:jakbudynekw centrum
miasta po byłym kinie, tereny usługowo–mieszkanioweprzy ul.Sienkiewicza oraz prawie 2 ha zabudowanej
działkiprzy AleiZagłębiaDąbrowskiego,
w pobliżuwysokiejzabudowymieszkaniowejorazCentrumAdministracyjnego.
Co warte podkreślenia, praktycznie
wszystkieterenyw miejskiejofercieinwestycyjnejsąobjętemiejscowymplanemzagospodarowaniaprzestrzennego.
Toobecniekilkanaścienieruchomości,
o zróżnicowanejpowierzchniorazpołożonych w różnych częściach miasta,
przeznaczonychzarównopod budownictwomieszkaniowejaki usługiw tymkomercyjnei rekreacyjnejakbudowahoteli oraz pod działaln ość typ ow o
produkcyjną. Powoli uruchamiamy też
potencjałterenówpoprzemysłowych.

Miastoplanujeteżw tymrokusprzedażkilkunastunieruchomościprzeznaczonychpod budownictwomieszkaniowei mieszkaniowo-usługowe.
Zależynamna tym,abydąbrowianie,
alenietylko,budowaliswojedomyw DąbrowieGórniczej.Od zeszłegorokumamyw oferciedużytereninwestycyjnyliczącyponad 8 haprzy ul.Siemońskiej,
o podstawowymprzeznaczeniupod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z nieuciążliwymiusługami,jakofunkcją
uzupełniającą.Dlaczęścitegoterenudopuszczasięrównieżzabudowęmieszkaniowąwielorodzinną,realizowanąw ramach zorg an iz ow an ej działaln oś ci
inwestycyjnej.Toprojekt,którystanowidoskonałypotencjałdladużegodewelopera,równieżplanującegopartnerskiprojekt

z miastem. Ponadto chcieliśmy stworzyćdlanaszychmieszkańcówatrakcyjnąofertęi zachęcićdo samodzielnegoinwestowania, dlatego przygotowaliśmy
do sprzedażydziałkio powierzchniokoło 700m²każda,w różnychdzielnicach
miasta.Przykładowowymieniękilkatakich
lokalizacji: ul. Puszkina 5 działek, ul.
Rudna 6działek,ul.Relaksowa 3działki,ul.Grabocińska 5działek,ponadtopojedynczedziałkiprzy ul.Mieszka I,Łączącej,Granicznej,Sosnowieckiej,Gwardii
LudowejorazBocznej.Pierwszeprzetargijużw kwietniui majutegoroku,dlatego zachęcam do odwiedzania naszej
stronyinternetowejwww.idabrowa.pl(zakładkaBiznes,przetargina nieruchomości)orazbezpośredniegokontaktuz pracownikamiUrzęduMiejskiego.

ZbigniewPodraza (1953) to polski polityk, lekarz, były wiceminister zdrowia, poseł na V kadencji w latach 2001–2006, od 2006 prezydent Dąbrowy Górniczej. Pełniąc obowiązki włodarza miasta, Zbigniew Podraza realizuje politykę otwartości. W myśl hasła „miasto bez tajemnic”, regularnie spotyka się z mieszkańcami miasta i odpowiada na ich pytania.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Zasiadał w sejmiku śląskim I kadencji.
Prywatnie uwielbia spędzać czas wolny z najbliższymi. Stawia na aktywność, regularnie uprawia
wiele dziedzin sportu.
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Śląsk ma się coraz
lepiej. Mamy w tym
swój udział

Rozmowa
z PIOTREM WOJACZKIEM
Prezesem Zarządu KSSE S.A.

– Katowicka Specjalna Strefa ekonomiczna S.a. obchodzi w tym roku 15-lecie swego istnienia. Jak
z perspektywy czasu ocenia Pan
działalność strefy ekonomicznej?
–KatowickaSpecjalnaStrefaEkonomicznazostałapowołanaw 1996roku
w celuwsparciaprocesówrestrukturyzacjiregionuŚląskiegopoprzezprzyciąganieinwestycji,tworzącychnowoczesne miejsca pracy. Z całą pewnością
można powiedzieć, że nie był to czas
stracony.Udałonamsiępozyskaćponad 200projektówprzemysłowych.Firmy zainwestowały łącznie już 4,4 mld
Euroorazutworzyłyokoło 44tys.miejsc

pracy.W ciągu 15latstaliśmysięnajwiększąstrefąekonomicznąw Polsce
pod względem powierzchni, wielkości
inwestycjiorazzatrudnieniai tou nas
powstająnajnowocześniejsze,najkosztowniejszemiejscapracy.Śląskmasię
coraz lepiej, a my mamy w tym swój
niekwestionowanyudział.
– Jak wygląda Plan rozwoju Katowickiej SSe?
– Planujemy zagospodarowanie
trzechnowychparkówprzemysłowych:
w Ujeździe (200 ha), Zabrzu (100 ha)
orazTucznawie(100ha).Sątotereny
niezwykle atrakcyjne również dla du-

żychinwestorów,w tymtakspektakularnychjakchociażbyGMw Gliwicach.
Pozyskaniedużegoinwestorapowodujeefektkuliśniegowej,gdyżprzyciąga on kolejne inwestycje (kooperanci,
poddostawcy).Pozajużtradycyjniefirmami z branży produkcyjnej chcemy
skoncentrowaćsięna pozyskiwaniukolejnychfirmz branżyBPO/ITorazR&D.
Tyleplanówśredniookresowych.Jeśli
chodzi o bieżący rok, to chcielibyśmy
bardzo, żeby ten jubileuszowy rok był
równieżpod tymwzględemwyjątkowy.
Musimyjednakpamiętać,żeświatową
gospodarkętrapikryzys,a etapna którymonajestobecnie,conajwyżejmożnaokreślićjakopierwsząfazęożywienia. Symptomem kryzysu jest również
zaprzestanie lub w najlepszym razie
ograniczenieinwestycjiprzezpodmioty
gryrynkowej.
Po takimwstępiemogęmimowszystkopowiedzieć,żeplanujemybytenrok
był lepszy od poprzedniego o około 20%. Realistyczny plan zakłada
wzrostnakładówpozyskanychinwestycji do 1,2 mld. zł. i ok. 1200 nowych
miejsc pracy to wszystko dzięki 25-27
projektom.Optymistycznytonieznaczy
wcale,żez gatunkusf.to 1,5-2,0mld.zł.
i 1500-2000nowychmiejscpracyi takiego efektu z okazji naszego jubileuszu
życzymy sobie, jak również mamy nadzieję,abyi Namtegożyczono.
– Jakie są korzyści finansowe dla
obszarów włączonych do specjalnej
strefy ekonomicznej?
–Jeślichodzio korzyścidlaobszarów
objętychstatusemstrefy,jesttostosowaniena tychterenachwobecfirminwestującychpreferencyjnychzasadpłacenia podatku dochodowego (CIT),
a taknaprawdętowłaściwieniepłaceniagodo momentuodzyskaniaconajmniej 40% nakładów inwestycyjnych.
Podstawowa korzyść, to dość szybkie
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zaktywizowaniegospodarczetychterenów (najczęściej typu „greenfieled”)
przez powstanie skupisk przemysłowych.Tez koleitworządużąilośćnowychmiejscpracy.Ludziepracująi płacąPIT,gminypobierająswojedaniny,
którerocznieidąw dziesiątkimilionów.
Powoduje to wzrost cen nieruchomości,wzrostpopytuna różneusługii tak
dalej.
– największe inwestycje Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej
S.a.?
–80%nakładówinwestycyjnychpochodzizzagranicyi stądteżpochodzi
prawie co druga firma w strefie. Również w ślad za tym większość miejsc
pracypowstaław zagranicznychprzedsiębiorstwach,którenajczęściejsącórkami takich korporacji. To jest bardzo
korzystnegdyż,rozwójinnowacjii nowychtechnologiiw Regioniejestzdecydowanieszybszydziękiefektowisynergii dostarczanemu przez zagraniczne
nowoczesne firmy i nie trzeba chyba
mówićjakietomaznaczeniedlaŚląska.
Tak więc największe projekty realizowane są przez spółki dużych światowychkorporacjijaknp.GM,Fiat,Brembo, TRW, Tenneco itd. Są też
na szczęście duże istotne dla polskiej
gospodarkiprojektypolskichfirmtakich
jak:Maspex,Mokate,Alupol,Zetkama,
Watti inne.
– Które z firm z branży budowlanej
działają w strefie ekonomicznej?
–Polskiefirmybudowlane(projektowe, inżynieryjne, montażowe itp.) są

wszechobecnew strefieekonomicznej.
Matobezpośredniozwiązekz ogromną
skaląinwestycjibudowlanych,jakiemająmiejscew kraju.Jesttooczywiściejedenz powodówfunkcjonowaniafirmbudowlanych w obrębie KSSE S.A.
W strefiedziałaobecnieokoło 22firm
z branżybudowlanej,m.in.Final(produkcja profili aluminiowych, elementy,
elementystolarkibudowlanej,konstrukcje metalowe, obróbka metali), Hobas
(płyty,arkusze,ruryi kształtownikiz tworzywsztucznych),Rehau(profileokienne, wyroby instalacyjne) oraz Saint – Gobain Construction Products
Polska(produktywełnymineralneji akustycznychsufitówpodwieszanych).
– W ramach KSSe S. a działa Klub
inwestora – „Conesser Club”. Jak
wygląda jego działalność?

–KlubInwestoraKSSEtojedynajak
na razietegotypuinicjatywaw Polsce.
Klubdziałajużtrzeciroki pozaczłonkami(niejakoz automatu)będącymiinwestoramiw strefie,powiększasięo firmy
działające poza strefą. To wyjątkowe
miejscew którymmożnaodpocząćlub
jak kto woli popracować korzystając
z unikalnejatmosferyprywatnegoklubu,
o którądbazarządzającanimfirmaConeser Club, a także skosztować różnychspecjałów.W klubieodbywająsię
cyklicznieimprezytematyczne,którym
towarzyszązawszedegustacjewyrafinowanych„darównatury”i przygotowanychz fantazjąprzezszefakuchnipotraw.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolinaGalla

PiotrWojaczek jest Prezesem Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Przewodniczącym Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Absolwent Politechniki
Śląskiej oraz Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim, przy Wydziale Prawa. Swoją karierę rozpoczął w przedsiębiorstwie „Transprzęt”, gdzie w roku 1990 zostaje Prezesem Zarządu „Transprzętu”. W latach 1994-1996, Piotr Wojaczek zasiadał w Radzie
Gminy miasta Tychy, pełnił również funkcję Członka Zarządu Miasta Tychy. W roku 1996 zostaje Prezesem Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Pod kierownictwem Piotra Wojaczka, w wyniku działania spółki zaktywizowano gospodarczo grunty o łącznej powierzchni ponad 1000 ha, tworząc dzięki pozyskanym inwestorom, za blisko 17 miliardów PLN, ponad 43
tysiące nowych miejsc pracy. Piotr wojaczek jest laureatem licznych nagród min. za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli, „Złotego Lauru umiejętności i Kompetencji” (2003 r.). Zdobywca tytułu „Menedżer roku 2003”, „Śląskiego Oskara 2004” oraz tytułu „Lidera Transformacji w Województwie Śląskim”. Laureat tytułu
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

KOnKuRS
Uprzejmieinformujemy,
żerozpoczęłasięXiV edycja Konkursu naGRóD i WYRóżnień
Śląskiej izby Budownictwa,promujących:
przedsiębiorstwaza ichszczególneosiągnięciaw prowadzonejdziałalności
– WielKą naGRODą PReZYDenTa ŚląSKieJ iZBY BuDOWniCTWa,
indywidualnościkadrkierowniczychprzedsiębiorstw
– naGRODą Z lauReM
i tytułem„auTORYTeT – budownictwa i gospodarki śląskiej”.
Regulamin Konkursu
nagród i Wyróżnień
został zamieszczony
na stronie internetowej:
www.izbabud.pl

Promocja publiczna laureatów oraz wręczenie nagrody
nastąpi podczas kolejnej, uroczystej Gali BuDOWniCTWa
KapitułaNagródŚląskiejIzbyBudownictwa

Śląska izba Budownictwa, ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice, tel. 32 258 90 00
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Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
kształci od 85 lat
Rozmowa
z JACKIEM
KWIATKOWSKIM,
Prezesem Zarządu
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
w Katowicach

– Rok 2011 to szczególny rok jubileuszowy, w którym Zakład Doskonalenia Zawodowego obchodzi 85-lecie
działalności. Czy będzie to rok przełomowy?
–Zgadzasię.Rok 2011toszczególnyrokjubileuszowy,w którymZakładDoskonaleniaZawodowegow Katowicach
obchodzi 85-lecieswojejdziałalności.Miłonampoinformować,żenaszJubileusz
został objęty honorowym patronatem
przezPaniąMinisterEdukacjiNarodowejKatarzynęHallorazprzezPaniąMinisterPracyi PolitykiSpołecznejJolantęFedak.
RokJubileuszowyniebędzieprzełomowy.Będzietokontynuacjawszystkich
dobrychrzeczy,z którymimamydo czynieniaod wielulat.Zakładtonietylko
jednaz najstarszychinstytucjiedukacyjnych tego typu w Polsce, w regionie.

W ciągutych 85lat,przeszkoliliśmyponad 2 mln osób we wszystkich formachzarównoszkolnychjaki pozaszkolnych, także absolwentów Śląskiej
WyższejSzkołyZarządzaniaim.Gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach. Mamy
utrwalonąpozycjęrynkową,w niektórych
obszarachwiodącą.
Rokbieżącyjestróżniepostrzegany
przez przedsiębiorców, działaczy gospodarczych.Uważam,żeniedoceniamydobrejsytuacjigospodarczejw kraju, jak szybk o się ona rozw ija.
Rozmawiając z partnerami z różnych
częściEuropy,wszyscysięzgadzają,iż
Polska jest w czołówce jeśli chodzi
o dynamikęrozwoju.Mamnadzieję,że
rok 2011,będzierokiemwzmożonego
rozwojugospodarczego.Dlafirmedukacyjnychw takichwarunkach,jestspore
poledo działania.

– Jakie są główne kierunki i obszary działania ZDZ Katowice?
–ZakładDoskonaleniaZawodowego
w Katowicach działa obecnie poprzez
sieć 32ośrodkówkształceniakursowegooraz 67niepublicznychszkółz uprawnieniamiszkółpublicznych,koncentrując swoją działaln ość na obs zar ze
województwaśląskiegoorazw wybranychpowiatachwojewództwamałopolskiego, opolskiego, łódzkiego. Nasza
ofert a kształc en ia ofer ow an a jest
do przedsiębiorstw,instytucji,odbiorców
indywidualnych–osóbpracującychi poszukującychpracy,udoskonalającychpoziom wiedzy i umiejętności zawodowych,zmieniającychzawód,dorosłych
i młodzieży.
W systemie kursowym kształcimy
rocznieponad 35tys.osóbna 300kierunkach i specjalnościach. W trakcie
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działalnościZakładuponad 2mlnosób
zdobyłokwalifikacjezawodowena kursach,w tym,ponad 110tys.bezrobotnych.Bazującna banku 400programów,
własnejKomisjiProgramowejorazokoło 2000–osobowejgrupiewysokowykwalifikowanychwykładowcówi instruktorów.ZDZKatowicerealizujezadania
wynikającez ciągłychzmianpotrzebedukacyjnychgospodarkiregionu.Oferujemykursyz zakresuadministracji,finansów,informatyki(w tymECDLAdvanced
oraz w ramachAkademii Lokalnej CISCO),ekonomii,energetyki,gastronomii,
handlu,pedagogikii metodykinauczania,budownictwa,spawalnictwa,transportu, turystyki, usług i rzemiosła i in.
Na podstawie zezwolenia nadanego
przezInstytutMechanizacjiBudownictwa
i GórnictwaSkalnegoprowadzimykształcenie„Operatorówkoparko-ładowarek
klasyIII”.
W systemieszkolnymkształcimyw blisko 30zawodachi kierunkachna różnych poziomach edukacji: w gimnazjach dla młod zież y i dor os łych,
zasadniczych szkołach zawodowych,
liceachi technikachi w szkołachpolicealnych.
Przy ZakładzieDoskonaleniaZawodowego działają Komisje Egzaminacyjne:OddziałowaKomisjaSpawalnicza,
KomisjaKwalifikacyjnapowołanaprzez
UrządRegulacjiEnergetykisprawdzającakwalifikacjew zakresieeksploatacjilubdozorusieci,urządzeńi instalacji
elekt roe nerg et yczn ych
lub
energetycznych.
Prowadzimy również Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich,oferująceszerokiwachlarztematówi formkształceniaorazdoskonalenia
nauczycieli.W odpowiedzina potrzeby
kształceniakadrinformatycznychprzystąpiliśmydo programuCiscoNetworing
Academy–dającpoczątekdziałalności
Lokalnej Akademii CISCO przy ZDZ
Katowice,kształcącejw systemiekursowymspecjalistóww zakresieprojektowaniai utrzymaniasieciinformatycznych
orazrozpoczęliśmyszkoleniaw ramach
Europejskiego Certyfikatu UmiejętnościKomputerowych(ECDL).Zakładjakopierwszainstytucjaedukacyjnaw kraju uzyskał w 2000 r. certyfikat jakości
ISO 9001.Certyfikatjestpotwierdzeniem,
żeSystemZarządzaniaJakościąstosowanyw naszymZakładziespełniawymagan ia norm y ISO 9001 w zak res ie
„kształceniaw systemieszkolnymoraz
doskonaleniazawodowegow systemie
kursowymwrazz projektemusług”.
Oferujemy także pomoc w podjęciu
decyzjio wyborzelubzmianiezawodu,
pos zer zen iu kwalif ik ac ji, świadc ząc

kompleksoweusługiz zakresudoradztwazawodowego,biznesowego,psychologicznego,orazpośrednictwapracydla
osóbbezrobotnychorazabsolwentów
naszychszkół.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Katowice jest założycielem pierwszej
w ówczesnymwojewództwiekatowickim
niepublicznejwyższejszkoły–Śląskiej
WyższejSzkołyZarządzaniaim.gen.JerzegoZiętka.
– W ramach obchodów działalności
odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących, w tym Konferencja nt. rynku pracy. Jak Pan ocenia sytuację w tym obszarze w województwie
śląskim?
– Poc ząws zy od mies iąc a sierpnia 2010r.,na tereniewoj.śląskiegowyraźniezauważalnajesttendencjawzrostowastopybezrobocia,któraw chwili
obecnej sięga już około 11%, gdzie
średniakrajowatookoło 13%.Niepokojącymzjawiskiemjestfaktznacznychróżnicpomiędzyposzczególnymipowiatami.Wskaźnikbezrobociakształtujesię
od około 4% w Katowicach do blisko 20% w powiecie myszkowskim.
Świadczytoo znacznymzróżnicowaniu
śląskiegorynkupracy.ZakładDoskonaleniaZawodowegow Katowicachrealizujeszeregprzedsięwzięć,któremają
pomócwalczyćz bezrobociem.ZDZKatowicejestw trakcierealizacjiprojektów
współfinansowanych z Europejskiego
FunduszuSpołecznego,ukierunkowanychna aktywneformyzwalczaniabezrobocia.Obejmująonenietylkokursy
mającena celuzdobycienowychumiejętnościi kwalifikacjizawodowych,ade-

kwatnych do potrzeb rynku pracy, ale
również poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz przygotowanie
i dotacjęna podjęciewłasnejdziałalnościgospodarczej.
Bolączkąna rynkupracyjestniedostosowanieofertyedukacyjnejdo wymogów
jakie generuje rynek pracy. Dlatego
w ramachrokujubileuszowegoprzygotowaliśmykonferencjęnt.„Kształcenie
dlapotrzebrynkupracy”,któraodbędzie
się 31maja 2011r.Natomiastwcześniej,
bojuż 6kwietniab.r.organizujemykonferencję„Funduszeeuropejskiew edukacji”.Będziemymieliprzyjemnośćm.in.
wysłuchać wystąpienia Pani Lilli Jaroń–PodsekretarzStanuw Ministerstwie
EdukacjiNarodowej.PaniJarońw MEN
odpowiedzialnajestza strategięzmian
systemowychw edukacjii za efektywnośćfinansowaniaedukacji,w tymefektywność wsparcia systemu edukacji
z funduszyeuropejskich.
– Zakład Doskonalenia Zawodowego jest w trakcie realizacji wielu projektów POKl. Jakie to są projekty
i do kogo są adresowane?
W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Zakład Doskonalenia
Zawodowego uzyskał dofinansowanie
na realizacjęponad 40projektów–zarównow systemieszkolnymjaki kursowym,z którychskorzystałolubdopiero
skorzysta ponad 10 tys. osób. Do tak
skutecznego działania przyczyniły się
wieloletnie doświadczenia w realizacji
przedsięwzięć edukacyjnych współfinans ow an ych ze środk ów eur op ejskich–sięgające 1994rokui programu
STRUDER.

Poligonbudowlanyw Tychachpod patronatemŚląskiejIzbyBudownictwa
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Pracowniaobrabiareksterowanychnumeryczniew Tychachpod patronatemSiemensa

Z oferowanegoprzezZDZKatowice
wsparciamogąkorzystaćniemalwszystkiegrupyspołeczno-zawodowe:bezrobotnii pracujący,młodzieżi osobystarsze, mieszkańcy wybranych powiatów
i całegowojewództwa,realizujemytakżeprojektyskierowanedo kobiet,niepełnosprawnych,osóbktóreopuściłyzakładykarne,rolnicy…
Naszeprojektycechujeznacznaróżnorodność (organizujemy poradnictwo
zawodowe,doradztwobiznesowe,szkoleniai kursy,udzielamydotacjina rozwój
przedsiębiorczości, oferujemy możliwość ukończenia szkoły policealnej)
orazkompleksowość(np.dlaosóbniepracujących do podstawowej usługi
szkoleniowej dodawana jest pomoc
w postaci poradnictwa zawodowego,
warsztatówaktywizującychi pośrednictwa pracy czy dla osób planujących
rozpoczęciedziałalnościgospodarczej,
gdziepozawsparciemmerytorycznym
w postaci usługi szkoleniowo-doradczej,oferowanesątakżedotacjena rozwójdziałalnościorazwsparciepomostowe pom ag ając e w uiszc zen iu
przedsiębiorcom obligatoryjnych opłat
przez pierwsze miesiące prowadzenia
działalnościgospodarczej).
Bez względu na zakres tematyczny,
grupęodbiorcówpodejmującsięrealizacjiprojektustaramysięzawsze,abytowarzyszyłamuwysokajakośćświadczonych usług oraz spełnienie wymagań
i oczekiwańnaszychklientów.Potwierdzeniem,iżmisjętęrealizujemyz powodzeniemmogąbyćuzyskiwanenagrody,do którychmożemyzaliczyćmiędzy
innymiwyróżnieniew konkursieDobre

praktykiEFS 2009organizowanymprzez
MinistraRozwojuRegionalnego.
W sumie,od połowylat 90-tych,Zakład
DoskonaleniaZawodowegow Katowicachzrealizowałlubaktualnierealizuje
blisko 100 projektów współfinansowanychześrodkówUniiEuropejskiej,w ramachktórychobjętowsparciemokoło 53
tys.osób.
– Jak na chwilę obecną kształtują
się Państwa plany rozwojowe?
Chcemyabyrok 2011byłrokiemjakości w naszym Zakładzie. Planujemy
zwiększyćefektywnośćkształcenia,modernizowaćprogramynauczania,doskonalićkwalifikacjekadryorazpozyskiwać
nowąkadrędydaktycznąo najwyższych
kwalifikacjach.
Mamyzamiarzwiększyćilośćuczniów
i słuchaczyw naszychszkołachm.in.poprzez uruc hom ien ie w rok u szkolnym 2011/2012 11nowychszkół,a także nowych w skali Zakładu kierunków
kształceniatakichjak:technikspedytor,

techniklogistyk,techniktransportudrogowego,technikprzeróbkikopalinstałych,plastyk–spec.technikirzeźbiarskie
i reklama wizualna, monter instalacji
i urządzeńsanitarnych,posadzkarz.
W kształceniu kursowym będziemy
rozszerzaćnasząofertęo nowekierunkiskierowanezarównodo pracodawców,
osóbbezrobotnychjaki Klientówindywidualnych. Chcemy zwiększyć rozmiary
kształceniam.in.w zakresiespawalnictwa, transportu, budownictwa (w tym
operatorówmaszyndrogowych),informatyki(w tymECDLAdvanced,wspomaganiaprojektowania–AutoCAD)orazw innych spec jaln oś ciach pot rzebn ych
na rynku pracy. Planujemy rozwinąć
kształceniez zastosowanieme-learningu.
Jesteśmyw trakciepracnad projektem,którybędzierealizowanyz naszymiPartneramiz Czechi Niemiec.Projekt, ten ma na celu przygotowanie
Pracodawców do ujednolicenia rynku
pracy.Chcemyichwyposażyćw podstawowe informacje dotyczące wejścia
na rynekpolskichfirm,jakrównieżpracowników.Budownictwobyłodo tejporyblokowane,mamynadzieję,żew końcuulegnietozmianie.Sądzę,żepolskie
firmybędąmiałyterazłatwiej,abyzaistniećna niemieckimrynkupracy.
Planujemyrozwijaćnasządziałalność
w oparciuo funduszeunijne.Wrazz możliwościąubieganiasięo środkifinansowe
w nowymokresieprogramowania–ProgramOperacyjnyKapitałLudzki(POKL),
Zakładrealizujekolejneprojektyskierowanedo różnychgrupdocelowych.Będziemypogłębiaći zacieśniaćwspółpracę z partnerami zagranicznymi, celem
realizacjiwspółpracyprzy doskonaleniu
kadry Zakładu, pozyskiwaniu nowych
wzorcówi technikdydaktycznychwykorzystywanych w procesie kształcenia,
wymiany doświadczeń organizatorów
kursów,wyrównywaniapoziomuwiedzy
uczniówi słuchaczyszkółZakładu,poznawanianowychkulturorazprzełamywania
barieri stereotypów.

JacekKwiatkowski posiada ponad 40-letni okres pracy zawodowej, w tym 20 lat na stanowisku Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W ramach działalności ZDZ Katowice, Jacek Kwiatkowski powołał blisko 70 szkół wszystkich typów i kierunków kształcenia, oferujących naukę na 30 kierunkach kształcenia. Jest założycielem i organizatorem Śląskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach – pierwszej na Śląsku niepaństwowej wyższej uczelni. Jacek Kwiatkowski jest długoletnim działaczem samorządu gospodarczego. Posiada znaczny dorobek w zakresie przygotowania aplikacji i absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierającego rozwój zawodowy społeczeństwa regionu. Jacek Kwiatkowski
jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, m. in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota odznaka „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za wspieranie rozwoju gospodarki i edukowanie na potrzeby firm, Złota „Odznaka
honorowa za zasługi dla województwa śląskiego”, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.
Laureat tytułu „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
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Czas
podsumowań

FRANCISZEK BUSZKA,
Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów
Budownictwa w Katowicach

nie tylko wykonawcze, ale również parlamentarne, pracy
w administracjipaństwowej,samorządowej,jakrównieżdoświadczeniezwiązanez kierowaniemfirmami.Towielkawartośćintelektualna,którąnależywykorzystaćw dalszejdziałalnościIzby.
Należydoskonalićmechanizmyumożliwiającewykorzystywanietegopotencjału,dlarealizacjim.in.wnioskówzjazdowych
czyinnychsprawważnychmerytoryczniedladobraogólnego
naszychczłonkówi dlaspołeczeństwa,bonaszymgłównym
celemjestbyćprofesjonalnymwewszystkimcorobimyi porządniezachowywaćsięw każdejsytuacji.
Forum Budownictwa Śląskiego

Tojużbliskorokod IX ZjazduSprawozdawczo–WyborczegoŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa.Wszystkiewybranena zjeździeorganydziałająsprawnie.Odbyłysię
dwiesesjeegzaminacyjnena uprawnieniabudowlane.W ich
wynikugronoosóbposiadającychuprawnieniabudowlanew naszymregioniepowiększyłosięo półtysiącaosób,todobraprognoza na udziałw pracachIzbymłodychludzi.
W ramachPolskiejIzbyInżynierówBudownictwai ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwaprowadzona jesti rozszerzana w swymzakresiedziałalnośćubezpieczeniowadlaczłonków
Izby,dotyczyonazarównoodpowiedzialnościcywilnejczłonków
izby,alerównieżi następstwnieszczęśliwychwypadków.
Wieledyskusjizarównona forumkrajowymjaki naszymlokalnymprzeprowadziliśmyna tematszkoleniaustawicznego
dlanaszychczłonkóworazformposzerzaniawiedzyfachowej, w tym czytelnictwa prasy branżowej. Współpracujemy
w tymzakresiez oddziałamibranżowychstowarzyszeńnaukowo – technicznych. Wiele czasu pochłonęła nam praca
nad wnioskamiz naszegoi krajowegozjazdu.W tejanalizie
wspieralimnieczłonkowieRadyi organówŚlOIIB,a takżepracownicybiurai placówekterenowych.
Profesjonalistą być
Samorządzawodowyinżynierówbudownictwa,któryliczyponad 110tysięcyczłonkówz całegokraju,od technikówpocząwszypo profesoróww specjalnościachbranżbudowlanych.Wśród
nichznajdująsięprojektanci,kierownicybudów,pracownicynadzoru,organizatorzyprocesówbudowlanych,a takżenaukowcypracującynad nowymirozwiązaniamitechnicznymidlabudownictwa.Wieluz nichtoludzieposiadającydoświadczenie
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Z wielkimzrozumieniemi zaangażowaniemnaszegośrodowiskaspotkałasięinicjatywauczestnictwaw pracachForum
BudownictwaŚląskiego.Utworzeniei działalnośćForumzostałaprzyjętawysocepozytywniew szerokichkręgachśrodowiskabudowlanegoregionu,a takżeorganizacjipozarządowychsektorabudownictwa.Trzebapodkreślićogromnąrolę
Forumw integracjiśrodowiska,któreswądziałalnościądaje
dobryprzykładdlacałegokraju.WszystkieinicjatywyForum
byłypozytywnieodbieranena zewnątrz.
Najważniejszepunktywspólnegodziałaniatowspółdziałanie
z władzamipaństwowymii samorządowymiwojewództwaw zakresieregionalnejpolitykidotyczącejinwestycjii budownictwa,reprezentowaniewspólnegostanowiskaw sprawachdotyczących
naszegoregionu,a takżew pozostałychobszarachdziałalności
reprezentowanychprzezposzczególnychuczestnikówForum.
Tworzenia warunków dla wprowadzania oczekiwanych
zmian,zmierzającychdo poprawystanuilościowegoi jakościowegokształceniazawodowegokadrw zawodachbudowlanych,
zwłaszczaw zakresieściślejszegopowiązaniapotrzebrynku
pracyz kierunkamikształceniai ściślejszegozwiązkuz praktyką. Podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz
unowocześnianieprocesukształcenia.
Wielkim wydarzeniem działalności Forum Budownictwa
ŚląskiegobyłowypracowaniestanowiskapodczasKonferencji„II ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości”,
a dotyczące:
–rozwiązańrealizacjibudownictwamieszkaniowegoprzezsamorządyterytorialne,
–planowaniai zagospodarowaniaprzestrzennego,krajowego,regionalnegoi miejscowego,
–stosowaniaustawy„Prawozamówieńpublicznych”.
Materiałyz tejKonferencjizostałyprzekazanerównieżPolskiejIzbieInżynierówBudownictwaorazwszystkimOkręgowymIzbomInżynierówBudownictwaw kraju.
Treścizawartew wymienionychwnioskachzostałyprzyjętez wielkimzainteresowaniem,uznaniemi akceptacją.Wielu Przewodniczących Okręgowych Izb zadeklarowało wolę
współpracyz ForumBudownictwaŚląskiego,cojestpowodem
do satysfakcji.
Jestem przekonany, że wciąż jest dużo do zrobienia,
a ostatecznerozwiązaniajeszczeprzed nami.

USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stanowisko
Śląskiej Izby Budownictwa
i uczestników „Forum
Budownictwa Śląskiego”
do projektu założeń
nowelizacji ustawy
L.Dz. 52/2011

Katowice, 23 luty 2011 r.

Szanowny Pan
JaCeK SaDOWY
Prezes
urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a,
02-676 Warszawa
Organizacjebudowlanezrzeszonew Izbie,którąreprezentujemy,wrazz kolejnymisamorządamizawodowymii gospodarczymi, które utworzyły platformę współdziałania
„ForumBudownictwaŚląskiego”,prowadząstałąwymianępoglądówi formułująokresoweocenyo praktycestosowan ia ustaw y – Praw o Zam ów ień Pub liczn ych (dalej
„Pzp”).
Obecnie,po zapoznaniusięz projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
(w wersjiskierowanejpod obradyKomitetuStałegoRadyMinistrów),uznaliśmyza celowezajęciewobecniegowspólnegostanowiska.
Znaczącaczęśćzawartychw tymprojekciezmianjestzgodna z ocenaminaszychorganizacjiczłonkowskichi spełniaich
postulaty,przedstawionew szczególnościw trakciekonferencji„II ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości” zorganizowanejw październiku 2010r.Dotyczy
tozwłaszcza:

–kryteriówwyłanianiawykonawcówzapraszanychdo składaniaofertw postępowaniuw trybieprzetarguograniczonego,
–zwiększeniaochronyprawpracowniczych,
–ograniczeniaokolicznościzatrzymaniawadium,
–rozszerzeniazakresudopuszczalnościzaliczek,
–zmianw zakresiezamówieńsektorowych.
W stosunkudo niektórychz projektowanychnowychregulacjiustawyzajmujemyjednakstanowiskopolemiczne,na przykład do definicji legalnych pojęć „roboty budowlane” oraz
„obiektbudowlany”,czyteżdo wprowadzeniadialogutechnicznego.
W rozwinięciutejgeneralnejocenyponiżejprzedstawiamy
poglądyi postulatynaszychorganizacjiczłonkowskich,wykonawców i zamawiających oraz współpracujących z nami
ekspertówdo wybranychczęściprojektu(do częściszczególnejprojektuzałożeńprojektuustawyo zmianieustawy–Prawozamówieńpublicznychwykraczającejpoza implementację
dyrektywyobronnej).
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ad pkt 2.2. Definicje legalne pojęć: „roboty budowlane”
oraz „obiekt budowlany”.
W dotychczasowejpraktycena potrzebyokreśleniaprzedmiotuzamówieniaw zupełnościwystarczającabyładefinicje
robótbudowlanychokreślona w art. 2pkt 8Pzpodwołująca
sięwprostdo definicjizawartejw ustawie–Prawobudowlane. Ponadto zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
na robotybudowlaneza pomocądokumentacjiprojektowejoraz
specyfikacjitechnicznejwykonaniai odbiorurobótbudowlanychi obowiązanyjeststosowaćnazwyi kodyokreślonewe
WspólnymSłownikuZamówień.Stądtworzenienowychlegalnychpojęćw tymzakresiewyłączniena użytekzamówieńpublicznych,służącejedyniedostosowaniuw tymzakresiepojęć do praw a unijn eg o, wyd aje się nie mieć wpływ u
na usprawnienieproceduryudzielaniazamówieńpublicznych
na robotybudowlane.
Sądzimynadto,żeniepowinnyw takistotnymsegmencie
prawnym–dotyczącymrobótbudowlanych–funkcjonować
dwiedefinicje„obiektubudowlanego”tymbardziej,żedefinicjazawartaw ustawie–Prawobudowlanew istocierzeczyjest
wielcezbliżona do definicjizawartychw dyrektywach.
ad pkt 2.3. Doprecyzowanie oraz rozszerzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ZasadnesąpropozycjewykluczeniaWykonawcy,któryzłożyłwięcejniżjednąofertęlubwięcejniżjedenwnioseko dopuszczeniedo udziałuw postępowaniu.
Proponowanezmianydotyczącewykluczeniawykonawców
w sytuacji,gdypozostajązesobąw stosunkuzależnościlub
dominacjiorazwykonawców,którzywzajemnieudostępniają sobie potencjał, generalnie ocenić należy pozytywnie,
z następującąkonkretyzacją:
1)Na poparciezasługujepropozycjawykluczeniawykonawców,którzypowołująsięna zasobytegosamegopodmiotutrzeciegow zakresiewiedzyi doświadczenia,jednakzasadnicze
wątpliwościrodzizastrzeżenie„chyba,żewykażą,żeistnienietegorodzajustosunkunieutrudniauczciwejkonkurencji”.Wskazanejestustaleniejednoznacznychkryteriów
(a nietylkookreślenieproceduryzwracaniasiędo wykonawców)przesądzającycho tym,czyistnienie„tegorodzajustosunku”nieutrudniauczciwejkonkurencji,
2)W pełnizasadnejestwykluczeniewykonawcyna mocy
art. 24ust. 1pkt 1Pzpdopierowówczas,gdywartośćszkodybędzieodpowiedniowysoka,na przykład,jakproponuje
się, 5% wartości realizowanego zamówienia publicznego
(przy czymproponujesięzmienićpojęcie„wartośćrealizowanegozmówienia”na pojęcie„wartośćwynagrodzeniawykonawcy”,gdyżzapewnechodzio wynagrodzenie„brutto”równecenieoferty,a nieo wartośćzamówieniaokreślonąprzez
zamawiającego),
3)Jakoniewskazane,a nawetniedopuszczalne,należyprzyjąćwprowadzeniedodatkowejprzesłankiwykluczeniawykonawcyz uwagina zapłatękaryumownej–wyrządzenieszkodyjestwystarczające.Należybowiempamiętać,iżczyminnym
jestwyrządzenieszkody,a czyminnymjestzapłatakaryumownej.Obowiązekzapłatykaryumownejmożewystąpićnawet
wówczas,gdyzamawiającynieponiósłżadnejszkody(art. 484
§ 1k.c.).Dlaczegowięckaraćwykonawców,i totakdotkliwie,jeślizamawiającynietylkonieponiósłszkody,leczcowięcej,wzbogaciłsiępoprzezdobrowolnązapłatękaryumownej?
Treśćprzyszłejumowyo zamówieniepubliczneustalazamawiającyi pomimoiżumowapodlegaregulacjiprzepisówko-
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deksucywilnego,towykonawcynieprzysługujeuprawnienie
do negocjacjipostanowieńumowy(zaśprzy wartościzamówieniaponiżej 4.845.000euroniemożenawetwnieśćodwołania),a częstopostanowieniatenakładająna wykonawców
nawetdrakońskiekaryumowne.Wykonawcaw takiejsytuacji
możejedyniezrezygnowaćz ubieganiasięo udzieleniezamówienia.Swobodajakąmazamawiającyprzy kształtowaniu
treściprzyszłejumowy,a więci określaniaprzypadków,gdy
wykonawcamożezostaćzobowiązanydo zapłatykaryumownej,przy takimryzykujakwykluczeniez rynkuzamówieńpublicznychna okrestrzechlatmożeskuteczniezniechęcaćwykonawców do udziału w postępowaniach. W sytuacji, gdy
intencjąprojektodawcyjestotwarcierynkuzamówieńpublicznychi zwiększanieudziałumałychi średnichprzedsiębiorstw
w tymrynku,proponowanerozwiązaniemożespowodować
odwrotnyskutek.
ad pkt 2.4. Wprowadzenie dialogu technicznego.
Zgodniez proponowanymzapisemuzyskaneprzezzamawiającegodoradztwolubinformacjeodnośniesposobuopisu
przedmiotuzamówienialubokreśleniawarunkówumowypowinnobyćnastępstwemdialogutechnicznegoprowadzonegoz uwzględnieniemzasadyuczciwejkonkurencji.Z uzasadnieniaprojektuwynika,żeuczestnictwow dialogutechnicznym
niejestrównoznacznez koniecznościąwykluczeniawykonawcyz uwagina bezpośredniewykonywanieczynnościzwiązanych z przygotowywaniem postępowania (na podstawie
art. 24ust. 2pkt 1Pzp),gdyżwykonawcauczestniczącywyłączniew dialogutechnicznymniedokonujebezpośredniego
opisu przedmiotu zamówienia, lecz przekazuje informacje
i udzielaporad,któremogąbyćwykorzystaneprzezzamawiającego,przy uwzględnieniuzasadyuczciwejkonkurencji,do opisuprzedmiotuzamówienialubwarunkówumowy.Brakprecyzjiw tymzakresiemożespowodować,żezamawiającybędzie
z wielkąostrożnościąpodchodziłdo dialogutechnicznego,aby
niebyćposądzonymo naruszeniezasaduczciwejkonkurencji.Czynitodialogtechnicznyinstytucjąwielcekontrowersyjną,tymbardziejżejegowprowadzeniado krajowegosystemuzamówieńpublicznychniewymagająprzepisydyrektyw,
a jedyniejestwspomnianyw motywachdyrektywyklasycznej
i sektorowej.Poddajemyteżpod rozwagęzastąpienieterminu „dialog techniczny” terminem „doradztwo techniczne”,
bardziejodpowiadającymstandardomjęzykapolskiego.
ad pkt. 2.8. Zmiany dotyczące wadium.
Propozycja regulacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
wszystkimwykonawców,bowiemutratawadiumzwyklejest
dużymkosztemdlawykonawcy.Temattenbyłwielokrotnieporuszanyprzezprzedstawicieliprzedsiębiorcówzrzeszonych
w ŚląskiejIzbieBudownictwawskazując,żezatrzymaniewadiumw związkuz nieuzupełnieniemdokumentów,oświadczeń
lubpełnomocnictwzniechęcaprzedsiębiorcówdo udziałuw postępowaniu.Propozycjazmianyprzepisuart. 46ust. 4aPzp
spełniaoczekiwaniawykonawców.
ad pkt. 2.9. Zmiany w zakresie kryteriów prekwalifikacji wykonawców.
Nowelizacja w tym zakresie jest od dawna oczekiwana przezwykonawców.W szczególnościna poparciezasługujeoddzieleniewarunkówudziałuw postępowaniuw zakresie
wiedzyi doświadczeniaod kryteriów,którymimożesiękierowaćzamawiający,zapraszającwykonawcówdo składaniaofert,
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tj.możliwośćkierowaniasięwyłączniedoświadczeniemwłasnymwykonawcy,a niedoświadczenieminnychpodmiotów.
ad pkt. 2.11. Wyjaśnianie oferty obarczonej wadą rażąco niskiej ceny.
Z aprobatą,jakospełnieniepostulatówwiększościprzedsiębiorców,przyjmujemypropozycję„wprowadzeniaprzepisunakazującegozamawiającemuwzięciepod uwagętakżezachowanieprzezwykonawcęprzy realizacjizamówieniaobowiązków
wynikającychz przepisówdotyczącychminimalnegowynagro-

dzeniaza pracęorazprzestrzeganiaobowiązkówdotyczących
zapewnieniawarunkówbezpieczeństwai higienypracy”.
Otwartejednakpozostajezagadnienieewentualnegoodrzuceniaoferty,gdyw złożonejoferciewynagrodzenieza pracę
jestniższeod minimalnegowynagrodzeniaorazniezapewniasięjednoznaczniewarunkówbhp.Do rozważeniapozostawiamywprowadzenieobowiązkuuwzględnieniaw cenieofertywydatkówna bhpna określonympoziomie(na przykład 2%
cenyoferty)z koniecznościąudokumentowaniaponiesienia
tychwydatkówna etapierealizacjizamówieniapublicznego
i okazaniazamawiającemustosownychdokumentów.

SzanownyPaniePrezesie,
Zaniepokojeniei sprzeciwprzedsiębiorstwIzby,którąreprezentuję,orazuczestników„ForumBudownictwaŚląskiego”niezmienniewywołujedominującapraktykaZamawiającychdokonywaniawyborujakonajkorzystniejszejofertynajtańszej,którejcena niejednokrotniepozostajena poziomie
dumpingowym,znacznieponiżejwartościzamówienia(powiększonejo VAT),czylio znamionach
cenyrażąconiskiej.Zaniżonecenyskutkujązłąjakościąrealizowanychzamówieńpublicznych,zatoramiw płatnościach,rozszerzaniemsięszarejstrefy,nieodprowadzaniemnależnychdaninpublicznoprawnych.
Zdającsobiesprawę,żeistniejącystanprawnyniestwarzamożliwościautomatycznegouznawania,na podstawiekryteriówarytmetycznych,żeofertazawierarażąconiskącenęw stosunkudo przedmiotuzamówienia,uznajemyzbiorczojakoorganizacjeŚląskiejIzbyBudownictwawraz
z uczestnikami„Forum”za celowepodjęciepróbyokreśleniapoziomuceny,poniżejktórejzamawiającybędziemiałbezwzględnyobowiązekwszczęciaproceduryopisanejprzepisemart. 90Pzp.Uważamy,żemożna bytegodokonaćpoprzezdodaniew ust. 1tegoartykułuzdaniadrugiegow brzmieniu:„Domniemywasię,zeofertazawierarażąconiskącenęw stosunkudo przedmiotuzamówienia
jeżelicena ofertyjestniższaod ustalonejprzezzamawiającegowartościzamówieniapowiększonejo podatekod towarówi usługo 30%.”
Oczywiścierównieżw sytuacji,gdycena ofertyniejestniższaod wartościwskazanejw proponowanymprzepisie,Zamawiającymającywątpliwościcodo tego,czycena tajestrażąconiska,będziemógłzwrócićsiędo wykonawcyo stosownewyjaśnienie.Nieoznaczatorównież,żeprzekroczenietegoprogustanowiłobydlaZamawiającegopodstawędo automatycznegokwalifikowaniadanej
cenyjakorażąconiskieji odrzuceniaoferty.Sugerowanerozwiązanieniezwolninaturalniezamawiającegoz obowiązkuindywidualnejanalizykażdegokonkretnegoprzypadku.Możejednaksięprzyczynićdo stworzeniabardziejczytelnychramdziałaniaZamawiającychw tymzakresie.
Niezależnie od powyższej propozycji, Zarząd Śląskiej Izby Budownictwa opowiedział się
za przystąpieniemdo inicjatywyWielkopolskiejIzbyBudownictwaorazkolejnych–krajowychi regionalnychorganizacjipozarządowychbudownictwa–wspólnegowystąpieniado Pana Prezesa,
jakojedenz jegosygnatariuszy,o podjęciedyskusjii wymianępoglądówcelemkoniecznegodalszegodoprecyzowaniapojęcia„rażąconiskiejceny”,a takżestosowaniapozacenowychkryteriów
wyboruoferty.
Z poważaniem

WiceprezesIzby
DyrektorWykonawczy
„ForumBudownictwaŚląskiego”

PrzewodniczącyRady
ŚląskiejOkręgowej
IzbyInżynierówBudownictwa

PrezydentIzby
Tadeusz Wnuk

Tadeusz Glücksman

Franciszek Buszka
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Propozycje zmian ustawy
branżowych organizacji
budowlanych
17lutego 2011roku.

Pan Prezes
JaCeK SaDOWY
urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a,
02-676 Warszawa
SzanownyPaniePrezesie.

Branżoweorganizacjebudowlane(sygnatariuszeniniejszegopisma)przedstawiająpropozycjezmianustawyz 29stycznia 2004r.„Prawozamówieńpublicznych”.
W ocenieczłonkównaszychorganizacjiobowiązekstosowaniapozacenowychkryteriówwyboruofertyw postępowaniacho udzieleniezamówieńpublicznychtojedenz obszarów wymagających zmian.Art. 2 pkt 5 Pzp mówi: Ilekroć
w ustawiejestmowao najkorzystniejszejofercie–należyprzez
torozumiećofertę,któraprzedstawianajkorzystniejszybilans
cenyi innychkryteriówodnoszącychsiędo przedmiotuzamówieniapublicznegoalboofertęz najniższąceną,a w przypadkuzamówieńpublicznychw zakresiedziałalnościtwórczej
lubnaukowej,którychprzedmiotuniemożnaz góryopisać
w sposóbjednoznacznyi wyczerpujący–ofertę,któraprzedstawianajkorzystniejszybilanscenyi innychkryteriówodnoszącychsiędo przedmiotuzamówieniapublicznego.Dlatego też, aby było możliwe nałożenie na zamawiających
obowiązkustosowaniainnychniżcenakryteriów,należyzastanowićsięnad zmianądefinicjii skreśleniemw niejwyrazów„alboofertęz najniższąceną”.Oczywiściezdajemysobiesprawęz tego,żenałożenietakiegoobowiązkuniejest
sprawąprostą.Możnabowiemwyobrazićsobie,żezamawiający,którybędziechciałzignorowaćtenobowiązek,przypiszeceniena przykładwagęrówną 99%a innemupozacenowemukryteriumwagęrówną 1%,cosprawi,żenaprawdę
cenazadecydujeo wyborzeoferty.Zatemnależysięzastanowićnad odpowiedziąna poniższepytania:
●· czyi na jakimpoziomieokreślićminimalnąwagękryterium?
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●· czynienależyz kryteriówinnychniżcenaniewykluczyć
kryteriów,któredefactoniemiałybywpływuna różnicowanieofert,cooznaczałoby,żei takdecydowałaby
tylkocena?
Chcemy,abytekwestiebyłyprzedmiotemdalszejdyskusjimiędzyUZPa sygnatariuszamipisma.
Byćmożew dalszejkolejnościnależałobysięzastanowić
nad wprowadzeniemkonkretnychkryteriówi ichwag,coproponujeOgólnopolskaIzbaGospodarczaDrogownictwa(pismo z 31.12.2001 r., znak OIGD 176/2010, kierowane
do prezesaDariuszaPiasty).
Naszymzdaniembardzoważnymzagadnieniemjestocena ofert, mająca na celu wybór oferty najkorzystniejszej,
przy czymzastrzegamy:ofertanajkorzystniejszaabsolutnie
niemusibyćkojarzonaz ofertąnajtańszą.
Obserwacjapostępowańprzetargowychprowadzido konstatacji,żestosowaniewyłączniekryteriumceny,prowadzi
do niepożądanychzjawisk.Takwięczdarzasię,żedo przetargówprzystępująnieuczciwefirmy,nieposiadającekompetentnejkadryinżynieryjno-technicznej,własnegowykonawstwa, sprzętu ani odpowiedniego doświadczenia. Firmy te
częstoposługująsiędokumentami,którychwiarygodnośćjest
dyskusyjna.Jesttozjawisko,którenależyjaknajszybciejrozwiązać.
Sygnatariuszetegopismauważają,żenależyzdefiniować
i wprowadzićdo naszegosystemuprawnegopojęcie„rażąconiskiejceny”.Proponujemy,abyprzyjąćdo dyskusjiokreślenie rażąco niskiej ceny jako ceny niższej o 20 – 30%
od średniej wartości wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia bądź też z ofert, które pozostały po wykluczeniu z postępowania wykonawców i odrzuceniu ofert z innych powodów niż rażąco niska
cena.
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Proponujemy,abyrażąconiskącenęobliczaćwedługponiższegowzoru:

Cr n = <

C1 + C2 + C3 + C4 + …….+ Cn
xk
n

Gdzie:
Crn–cenarażąconiska,
C1,C2,C3,C4,…..Cn–cenyofertwszystkichwykonawców
w postępowaniuo udzieleniezamówieniabądźteżceny
ofert,którepozostałypo wykluczeniuz postępowaniawykonawcówi odrzuceniaofertz innychpowodówniżrażąconiskacena,
n–liczbaofert(wszystkichbądźteżpozostałychpo wykluczeniuz postępowaniawykonawcówi odrzuceniuofertz innychpowodówniżrażąconiskacena),
k–współczynnikrówny 70–80%.
Zdajemysobiesprawę,żetrzebatutajjeszczerozstrzygnąć,
kiedyw ogólenależałobyobliczaćcenęrażąconiską–mamytutajna myślitakąsytuację,kiedytonp.:
1.wpłynietylkojednaoferta–w tymprzypadkunigdynie
wystąpiofertaz cenąrażąconiską,
2.wpłynądwieoferty–oferta I z cenąrówną 200%wartościkosztorysoweji oferta II z cenąrówną 100%wartościkosztorysowej;w takimprzypadkucenarażąconiskawynosi 105–120%wartościkosztorysowej,
3.wpłyniewieleofertz cenąznaczącowyższąod rzetelnieobliczonejwartościkosztorysowej,toofertaz najniższąceną,alewyższąod wartościkosztorysowej,i takmożebyćuznanaza cenęrażąconiską.
Proponujemy,abyofertyz cenamispełniającymiwarunkiokreślonewewzorze,niebyłyautomatycznieodrzucane,tylkopodlegałyobowiązkowejweryfikacji,z tymzastrzeżeniem, że weryfikacja niekoniecznie musi prowadzić
do odrzuceniaoferty(torozwiązaniepozwolina przykład
na nieodrzucenieofertyz cenąrówną 100%wartościkosztorysowejz przypadkunr 2powyżej).Niemożebyćnato-

miasttak,jakobecnie,żezamawiającyprzyjmujeza dobrą
monetęoświadczenieoferentaposądzanegoo stosowanie
rażąconiskiejcenyi w żadensposóbgonieweryfikuje.Naszymzdaniemweryfikacjaofertyi rozstrzygnięcie,czycenawyliczonawedługwyżejpodanegowzorujestfaktycznie rażąco niska, powinna następować przed zespołem
w składzie:
1.instytucjazamawiająca(pełnomocnyprzedstawiciel),
2.przedstawicielinstytucjidokonującejprekwalifikacjifirm,
3.wybranylosowoprzedstawicielpozostałychoferentów
(z wyłączeniemfirm,którychofertybudząwątpliwość,czy
niezawierająrażąconiskiejceny).
Należyrównieżprzyjąćrozwiązanie,żeostatecznądecyzję podejmowałaby instytucja zamawiająca. Przy czym
w przypadku,gdybyjejdecyzjazmieniaładecyzjęzespołu,
instytucja zamawiająca byłaby zobowiązana przedstawić
szczegółoweuzasadnienie,dlaczegocenynieuważaza rażąconiską.
Kwestiaudziałuw zespoleprzedstawicielainstytucjidokonującejprekwalifikacjifirmi wybranegolosowoprzedstawicielapozostałychoferentówwymagaustaleńw drodzedyskusjimiędzyUZPa sygnatariuszamipisma.
Kolejnymkryterium,którewymagauściśleniatoterminwykonaniaprzedmiotuzamówienia.
Częstozdarzasię,żepostępowanieo udzieleniezamówieniaprzedłużasięnp.dwukrotnie,bądźwięcej,a terminwykonaniaprzedmiotuzamówieniapozostajebezzmian.Dlateg o prop on ujem y, aby term in wyk on an ia przedm iot u
zamówieniaokreślaćnastępująco:faktycznadatarozstrzygnięcia przetargu plus maksymalny czas trwania robót
określonyprzezinstytucjęzamawiającą.Wówczasniezależnieod szybkościpostępowaniao udzieleniezamówieniawykonawcadysponujezawszetakimsamymczasemna realizację.
SzanownyPaniePrezesie,jesteśmyprzekonani,żenasze
propozycjebędąprzedmiotemmerytorycznejdyskusji.ChętnieprzyjmiemyPańskiezaproszeniedo udziałuw pracach
nad przygotowaniemzmianustawyz 29stycznia 2004r.„Prawozamówieńpublicznych”.

Do wiadomości:
1.Pan Cezary Grabarczyk, Minister infrastruktury,
2.Pan Poseł Wojciech Szarama, Przewodniczący Komisji ustawodawczej Sejmu RP,
3.Pan Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Komisji infrastruktury Sejmu RP.
Sygnatariusze(w kolejnościalfabetycznej):
● Prezes Jacek Szymczak, izba Gospodarcza CiePłOWniCTWO POlSKie,ul.Migdałowa 4lok. 22, 02-787Warszawa,
● Prezes Ksawery Krassowski, izba Projektowania Budowlanego,Al.Jerozolimskie 87, 02-001Warszawa,
● Przewodniczący Przemysław Rasz, Komitet Budownictwa Krajowej izby Gospodarczej, 00-074Warszawa,ul.Trębacka 4,
● Prezes Jan Krawiec, lubuska izba Budownictwa, 65-767ZielonaGóra,ul.Działkowa 19,
● Prezes Stefan nawrocki, Polska izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,Warszawa,ul.Rydygiera 7,
● Prezes Michał Joachimowski, Pomorsko-Kujawska izba Budownictwa,ul.Kościuszki 27, 85-079Bydgoszcz,
● Prezes Jadwiga Kaczorowska, Regionalna izba Budownictwa w łodzi,ul.Łąkowa 11, 90-562Łódź,
● Prezes Sławomir Balcerzak, Regionalna izba Gospodarcza w Sieradzu,ul.Pułaskiego 5, 98-200Sieradz
● Prezydent Tadeusz Wnuk, Śląska izba Budownictwa,ul.Bytkowska 1B, 41-147Katowice,
● Prezes Konrad Jaros, Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Al. Józefa Piłsudskiego 150/152, 92-230Łódź,
● Prezes Zenon Kierczyński, Wielkopolska izba Budownictwa,ul.Dąbrowskiego 79A, 60-529Poznań.
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Mieszkaniowy chaos
w samorządach

Polskie budownictwo mieszkaniowe
toobszar,w którymporuszaniesięsprawianiemałetrudności,szczególniew przypadkubudownictwakomunalnegoi socjalnego,którestałosięnieladaproblemem
dlasamorządówlokalnych.
Skutecznośćdziałańwładzsamorządowychw zakresierozwojubudownictwajest
znikoma,cow sposóbwyraźnyudokumentowanejestw ostatnichraportachNajwyższejIzbyKontroliorazInstytutuGospodarki Nieruchomościami, z których
wynikam.in.,żegminyniezaspokajająpotrzebmieszkańców.Minimalnystopieńzaspokajaniapotrzebmieszkaniowychwskazuje,żeprowadzonaprzezgminypolityka
niestetyniesprzyjarozwojowibudownictwakomunalnegoi socjalnego.
Sytuacjabudownictwamieszkaniowegowymykasięspodkontroliwładzomsamorządowymwielumiast.Brakwywiązaniasięz obowiązkuzaspokajaniapotrzeb
mieszkaniowychpowoduje,iżgminyponoszącorazwiększekosztówz tytułuodszkodowańza ichniedostarczenieosobomdo tegouprawnionymz tytułuwyroku
sądowego.ZestyczniowegoraportuNIK,
obejmującegolata 2007-2010dowiadujemysię,żemiastawypłacająz tegotytułuzatrważającesumypieniężne.
Nowopowstały w Ministerstwie Infrastruktury dokument rządowy „Główne
problemy,celei kierunkiprogramuwspieraniarozwojubudownictwamieszkaniowegodo 2020roku”maw swoimzałożeniu zachęcić i zdyscyplinować władze
samorządowedo działańsprzyjających

polskiemumieszkalnictwuspołecznemu
i socjalnemu.Toostatniestałosiępoważnymproblemem.Jednaz największych
bolączek,jakasięwiążez mieszkalnictwemsocjalnymdotyczykwestiiutrzymaniategozasobuprzezgminy.Powszechnie wiadomo, że czynsze za lokale
w żadnejgminieniepokrywająkosztów
eksploatacji,a kontroletychobiektówwykazują w większości przypadków zły
stantechnicznyi ochronyprzeciwpożarowejbudynków.
Rezultatem zbyt niskich czynszów,
któreprzezszereglatniezabezpieczają
kosztówutrzymaniai remontówbudynków,jestdoprowadzaniedo dekapitalizacjizasobówgminnych.W efekciefinalnym
następujecelowawyprzedażz bonifikatąw celupozbyciasię„problemu”.Tylko
w tensposóbmożnazdefiniowaćwiększość lokali, które gminy przeznaczają
na odsprzedaż.Tegotypusytuacjawynika głównie z braku realizacji konsekwentnejpolitykiremontoweji termomodernizacyjnej przez samorządy. Nie
do końcaprzemyślanawyprzedażgminnych zasobów mieszkaniowych (m. in.
zbytdużebonifikaty)prowadzido sytuacji,
w którejgminy,nieposiadającinnychlokali,niesąw staniezapewnićlokalisocjalnychosobom,którymprawodo dachu
nad głow ą gwar ant uje Kons tyt uc ja
RP. I znówjedenproblempociągaza sobąkolejny,nierealizowanieprzezgminy
konstytucyjnegoobowiązkuskutkujedrastycznienarastającymikwotamiw budżetachmiasti gmin,którymi takbrakujeźródełfinansowania,a ichbudżetysączęsto
wysokozadłużone.Podobnierzeczwyglądaz gminnymizarządcami,którychzadłużenieniejednokrotnienarastaz uwagina zaległościsamychnajemców.
Źlelubbłędniesprecyzowanepotrzebymieszkaniowe,małotrafnawizjarozwojumieszkalnictwana poziomiemiast
i gmin,a przedewszystkimbrakwiedzy
w zakresiespecjalistycznegozarządzania nieruchomościami (dochodzi niestetycorazczęściejdo patologicznych
sytuacji,w którychlicencjonowanizarządcynieruchomościniepodnosząi nieaktualizują swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie nie są
zorientowaniw zmianachdotyczących
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Arkadiusz Borek,
Prezes Zarządu Instytutu
Gospodarki Nieruchomościami.
Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Prezydent Federacji
Gospodarki Nieruchomościami
przepisówzwiązanychz ichprofesją)to
główneprzyczyny,którehamująi ograniczają możliwości gmin w dziedzinie
mieszkalnictwa.
Likwidacjadeficytówilościowychw segmencielokalimieszkalnychw ogóle(nie
tylkow przypadkuzasobówgminnych)powinnastaćsiępriorytetemw działaniach
władz sam or ząd ow ych. Zważ yws zy
na obecny brak ok. 1,6 mln mieszkań
w Polsceorazna wskaźnikiporównującenaszkrajna tleinnychkrajówUniiEuropejskiejpod względemsytuacjimieszkaniowej, z przykrością konstatuję, że
sytuacjapolskiegobudownictwamieszkaniowegojestna dzieńdzisiejszydramatyczna.W tymmiejscunadmienięrównież,
żedo 2015rokunależywyburzyćok. 500
tys.mieszkańzewzględuna zaniedbania remontowe, zły standard, zużycie
technicznelubwiekbudynków.Dlaprzykładuw Polsceliczbamieszkańużytkowanych na 1000 mieszkańców wynosi
statystycznie 350,podczasgdyw państwachstarejUniiEuropejskiejwskaźnik
tenwynosi 500mieszkań.Z koleiw UE
na jednąosobęprzypadaśrednio 50m2
mieszkania,a jużu naswskaźniktenwynosi 24m2. Dodatkowo napomknę, że
z RaportuMieszkaniowegoza 2010r.sporządzonegoprzezInstytutGospodarkiNieruchomościamiwynika,żew niektórych
polskichmiastachoddanow granicach
od 0,3do 0,7mieszkaniana 1000mieszkańców.
W Polsce,za przeciętnemiesięcznewynagrodzenie można nabyć ok. 0,5 m2
mieszkania,natomiastw krajachstarejUnii
Europejskiejza miesięcznewynagrodzeniemożnapozyskać 2-3m2mieszkania.
Powyższe statystyki mówią same
za siebie, są druzgoczące, a pytanie
po ichprzeanalizowaniunasuwasięjedno – czy wstęga złej passy polskiego
mieszkalnictwazostaniewreszcieprzecięta?Mamgłębokąnadzieję,żedzięki
założeniomi propozycjomzmianzawartychw rządowymdokumencie„Główne
problemy,celei kierunkiprogramuwspieraniarozwojubudownictwamieszkaniowego do 2020 roku”, działania mające
na celusprzyjaniepolskiemumieszkalnictwunabiorąwreszcierozpędui przyjmą
właściwytor.
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Przekroje sytuacji
mieszkaniowej regionu
Problemy mieszkaniowe w Polsce mają specyficzny wymiar i często są nieporównywalne z sytuacją innych krajów europejskich. Budownictwo polskie niejednym spędza sen z powiek a w zasadzie jego brak. Kwestię wybitnie problematyczną stanowi deficyt mieszkań, który w Polsce szacunkowo określany jest na poziomie 1,6 mln.
Def ic yt mieszk ań wyn ik a przede
wszystkimz brakudostępności,rozumianejjakomożliwośćzaspokajaniapotrzeb
mieszkaniowych przez gospodarstwa
domowe. Polacy za przeciętne miesięcznewynagrodzeniemogąbowiem
zakupićzaledwieok. 0,8m2 powierzchnimieszkania,podczasgdyobywatele
krajówzachodnioeuropejskichok. 2-3m2
mieszkania. W województwie śląskim
za przeciętnąpensjęmożnanabyćjedynie średnio 0,71 m2 powierzchni
mieszkania(tab.1).
Najwięcejmieszkańna 1000mieszkańcówoddanow 2010rokuw województwie pomorskim oraz dolnośląskim (odp ow iedn io 4,65 i 4,11
mieszkania).Najmniejszywskaźnikwystąpił w województwie wielkopolskim,
gdziewyniósłzaledwie 0,44mieszkania
na 1000 mieszkańców. W większości
województwnastąpiłspadekwskaźnika
w porównaniuz rokiempoprzednim.

Śląskie mieszkanie…
Województwośląskiena tlepozostałychusytuowanejestna bardzoniskim
poziomie.Wedługwstępnychdanych
w 2010r.,w województwieśląskimoddanodo użytkowania 10 248mieszkań
(1,86mieszkaniana 1000mieszkańców),tj.o 3,6%mniejniżprzed rokiem
(w krajuodnotowanospadeko 15,2%).
Mieszkania oddane do użytkowania
w budownictwieindywidualnymstanowiły 71%wszystkichmieszkań(tab.2).
Sytuacjamieszkaniowaw poszczególnych miastach województwa śląskiegobudzipewneobawy.Zauważonodrastyczniewzrastającąliczbęosób
oczek ując ych na przyd ział lok alu
mieszkalnego, zarówno w gminach
jakrównieżw towarzystwachbudownictwaspołecznego.Spośródanalizowanychmiastnajmniejmieszkańoddan o do użytk ow an ia w Zab rzu,

Tab. 1Sytuacjafinansowaw wybranychmiastachwojewództwaśląskiego.

Województwo

ilość mieszkań
przypadająca
na 1000 mieszkańców
(30.11.2009 r.)

ilość mieszkań
przypadająca
na 1000 mieszkańców
(01.01.2010 r.)

dolnośląskie

4,42

4,11

kujawsko-pomorskie

2,93

2,37

lubelskie

2,42

2,28

lubuskie

3,33

2,87

łódzkie

2,28

2,27

małopolskie

5,18

3,37

mazowieckie

2,50

1,83

opolskie

1,52

1,92

podkarpackie

2,33

2,05

podlaskie

2,88

3,17

pomorskie

5,98

4,65

śląskie

2,03

1,86

świętokrzyskie

1,33

1,60

warmińsko-mazurskie

2,89

3,08

wielkopolskie

0,38

0,44

zachodniopomorskie

4,00

3,27

Tab. 2.Mieszkaniaoddanedo użytkowaniaw poszczególnychwojewództwach.Źródło:opracowaniewłasneInstytutuGospodarkiNieruchomościamiwww.ign.org.pl
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Tab. 3Mieszkaniaoddanedo użytkuna 1000mieszkańcóww poszczególnychmiastachśląskich.

zaled w ie 0,3 mieszk an ia na 1000
mieszkańców(tab.3).
Aktywnośćinwestycyjnagmin,towarzystwbudownictwaspołecznegooraz
posiadaneśrodkifinansowesądalece
niewystarczające, aby rozwiązać problemdeficytumieszkań.Liczbamieszkańprzypadającana 1000mieszkańców
w analizowanychmiastachwojewództwo
śląskiegooscylujew przedziale 300-450
mieszkań. Odnotowano szacunkowe
potrzeby mieszkaniowe, w niektórych
śląskichmiastachprzekraczają 4a nawet 5tys.mieszkań.

Budownictwo mieszkaniowe
w cenie
Województwomazowieckiestandardowowiedzieprymw cenieza 1m2 powierzchnimieszkaniana rynkuwtórnym.
W 2010roku,abynabyćlokumna ziemimazowieckiej,musieliśmyzapłacić
za 1 m2 około 7 771 zł/m2. Kolejne
w cenowejtabelinieruchomościusytuowan e jest wojew ództ wo małop olskie–5 889zł/m2.Ziemialubuskatoceny kształt ując e się za 1 m 2
w okolicach 3 042zł/m2.Nieznaczne
wzrostycenodnotowanow pierwszym
kwartale 2010r.m.in.w województwie
opolskim–wzrosto 14,9%,województwieśląskimo 14,8%orazwojewództwie podkarpackim o 9,4%. W ofercie
na rynkuwtórnymdominująmieszkania
dwupokojowe, które stanowią 42%
wszystkichogłoszeń(tab.4).

Co dalej?
Przewidujesię,żew 2011rokunastąpi nieznaczny spadek średnich cen
na rynkuwtórnymnieruchomości.Ograniczenieprogramu„Rodzinana swoim”
do rynkupierwotnegospowodujespadekpopytu,a coza tymidzieobniżkę
cenmieszkań.Mimoto,większośćgo-

spodarstwdomowychniestaćza zakup
mieszkaniana rynkuwtórnym.Dodatkowoplanowaneograniczeniaw dostępie
do kredytów hipotecznych spowodują
zmniejszeniezdolnościkredytowejposzczególnychgospodarstwdomowych,
zwłaszczatycho niższychdochodach.
Dlatejgrupyspołecznejw chwiliobecnej rynek mieszkań własnościowych
orazwładzepublicznenieprzedstawiajążadnejofertymieszkaniowej.

Województwo

Lik wid ac ja Krajow eg o Fund us zu
Mieszkaniowegow 2009rokuznacznie
ograniczyłatowarzystwabudownictwa
społecznegopod względemfinansowania budowy nowych lokali mieszkalnych,choćchętnychna listachprzydziału cały czas przybywa. W drastyczny
sposóbwzrastailośćwyrokóweksmisyjnych,a coza tymidziemiastawypłacająz budżetówcorazwięksześrodkiz tytułu niez rea liz ow an ych wyr ok ów
eksmisyjnych(braklokalisocjalnych).Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
któregoorganemnadzorczymzgodnie
z zapisamiKRSjestMinisterInfrastrukturydostrzegająctenproblem,powołujedo życiaw marcu 2011rokuPolską
Agencję Budownictwa Społecznego,
której celem i zadaniem statutowym
będziezmiananiekorzystnegodeficytu
mieszkaniowegona obszarzezainteresowanychmiast.
ArkadiuszBorek
PrezesZarząduInstytutuGospodarkiNieruchomościami.WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa,PrezydentFederacjiGospodarkiNieruchomościami.
Piśmiennictwo:InstytutuGospodarki
Nieruchomościamiwww.ign.org.pl

Średnia cena transakcji kupna / sprzedaży
1 m2 pow. mieszkania [zł]
2006

2007

2008

2009

i kwar- ii kwartał 2010 tał 2010

dolnośląskie

3 201,5 4 754,8 5 465,0 5 408,2 5 171,2 4 997,3

kujawsko-pomorskie

2 203,4 3 413,1 3 856,3 3 844,7 3 647,2 4 035,4

lubelskie

2 403,3 3 600,3 4337,1 4 319,9 4 027,8 4 602,8

lubuskie

1 683,4 2 505,9 3 123,6 3 466,6 2 972,3 3 042,0

łódzkie

2 038,6 3 679,2 3 924,4 3 852,7 4 108,2 3 510,2

małopolskie

4 684,3 6 428,9 6 592,1 6 045,3 5 746,5 5 888,9

mazowieckie

5 181,3 7 578,2 7 992,4 7 484,7 7 644,2 7 771,0

opolskie

1 902,5 2 934,6 3 244,2 3 716,4 3 712,6 4 158,3

podkarpackie

2 199,4 3 271,2 3 862,6 3 799,9 3 697,1 3 991,4

podlaskie

2 263,8 3 675,0 4 088,9 3 830,7 3 899,2 3 880,7

pomorskie

3 366,1 5 344,2 5 773,0 5 536,1 5 677,3 5 376,0

śląskie

1 752,3 2 731,4 3 367,8 3 353,0 3 440,9 3 938,4

świętokrzyskie

2 131,8 3 498,3 3 973,3 4 246,6 3 869,8 3 891,7

warmińsko-mazurskie

2 510,4 3 884,4 4 208,1 3 890,0 3 657,1 4 308,2

wielkopolskie

2 802,4 4 312,9 4 917,4 4 873,6 5 091,4 4 936,2

zachodniopomorskie

2 633,7 4 081,1 4 392,7 4 524,9 4 206,7 4 301,7

Polska

3 596,9 5 405,8 5 959,3 5 779,2 5 614,3 5 810,2

Tab. 4Średniacenatransakcjikupna/sprzedaży 1m2 pow.mieszkaniawewszystkichwojewództwach.
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Aktywna działalność
w 2010 roku
W siedzibie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”, nowej firmie członkowskie Śląskiej Izby Budownictwa
miały miejsce obrady jej organów statutowych, celem przyjęcia sprawozdań z ich działalności za rok 2010 oraz
uzgodnienie planów, przedsięwzięć i zadań na rok 2011.
W pierwszejczęściobradPanAndrzej
Kożusznik,PrezesZarząduSpółdzielni,
przedstawiłobszernąinformacjęo geneziejejpowstania,o osiągnięciachinwestycyjnychi eksploatacyjnych,kształtowaniużyciaspołecznegoi kulturalnego
członkówa takżeo zamierzeniachdalszegorozwoju.

szeprzedsiębiorstwabudowlaneoraz
honorowanewybitnepostaciebudownictwaśląskiego.
RadaIzbypodjęłauchwałyzatwierdzające„SPRaWOZDania –z działalności jej or ga nów sta tu to wych
za rok 2011”,a także„SPRaWOZDanie finansowe”na podstawiepozytyw-

Prezydent Tadeusz Wnuk wręcza Prezesowi
AndrzejowiKożusznikowi,CertyfikatPrzynależnoścido Izby.

PosiedzeniePrezydiumiRadyorazKomisjiRewizyjnejIzby

W tejczęściobraduczestniczylitakże Przewodniczący Rady Kazimierz
Krawczyk, WiceprezesZarząduPiotr
Polisi Główna KsięgowaTeresaMazur.
Prezydent Tadeusz Wnuk przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia
z działalności statutowej Izby w roku
ubiegłym,wśródwieluz nicho zorganizowaniukonferencji–ii Śląskie Forum inwestycji Budownictwa nieruchomości połączonej z obchodami
Śląskiego Dnia Budowlanych.Kontynuowanej współpracy z instytucjami
państwowegonadzorubudowlanego,InspekcjiPracy,finansowegoi podatkoweg o organizowanych seminariach
szkoleniowo-integracyjnychorazo kolejnejGali Budownictwa,w trakciektórejtradycyjniewyróżnianebyłynajlep-

nej rekomendacji Komisji Rewizyjnej,
którejprzewodniczyPaniUrszulaMalok.
W kolejnejczęściobradPrezydentTadeuszWnukprzedstawiłprojekty„PLANU – stat ut ow ej działaln oś ci Izby
na rok 2011”oraz„Planu – zadaniowego w okresie i kwartału 2011”.
Za jednoz najważniejszychi najbliższych
działańIzby,uznałprzygotowanie„Stanowiska”do projektuzałożeńnowelizacji ustawy „Prawo zamówień Publicznych”, któr e będ zie zwieńc zen iem
ponad dwuletniej debaty firm członkowskichw tymtemacie.KontynuowanebędąwszystkiedotychczasoweformydziałalnościIzby,a więccykliczne
organizowanie kolejnych seminariów
szkolen iow ych, klub ow ych spot kań
członkowskich,uczestniczeniew targach

budowalnych.Nowainicjatywąbędzie
zorganizowanie„MonitoringuŚląskiego
RynkuInwestycjii Budownictwa”.Rada
Izbyzatwierdziłaprzedstawioneplany
dalszejdziałalnościjejorganówstatutowych wraz z preliminarzem finansowym.BiuroIzbyprzedstawiłoprogram
najbliższegoseminariumszkoleniowegodlafirmIzbyi ForumBudownictwa
Śląskiegow UstroniuŚląskimw miesiąculutym.Zatwierdzonoobjęciepatronatemmerytorycznymprzedsięwzięciajakim będ zie „Rew it aliz ac ji ter en ów
poprzemysłowych KWK Mysłowice”,
którekoordynujeprzedsiębiorstwoczłonkowskieLokatorSpółkaz.o. o.
Na zak ońc zen ie Tad eu sz Wnuk
w imieniuwszystkichobecnychczłonkówRadyprzekazał„Listgratulacyjny”
prof.JanowiŚlusarkowiz tytułupowierzeniastanowiskaProfesoraZwyczajnegoPolitechnikiŚląskiejorazzłożył
podziękowaniaPanowiAndrzejowiKożusznikowi, Prezesowi Zarządu TyskiejSpółdzielniza zaproszeniei zorganizowanie obrad oraz przekazano
„Informacje”o dokonaniachspółdzielniorazzamierzeniachdalszegoi rozwoju.
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Użyteczne seminarium
szkoleniowe
w Ustroniu Śląskim
W dniach 18-19 lutego 2011 r.,
miało miejsce pierwsze w bieżącymrokuSeminariumszkoleniowe
kadrykierowniczejprzedsiębiorstw
ŚląskiejIzbyBudownictwai uczestnikówForumBudownictwaŚląskiegoa z pośródnichŚląskiejOkręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i ZwiązkówPracodawcówBudownictwaw Gliwicach.Dokonującotwarciaseminarium–PrezydentTadeusz Wnuk podkreśliłznaczeniejakie
przywiązują wszystkie samorządy
gospodarczei zawodowebudownictwaśląskiegodo stałejefektywnej
współpracyz wojewódzkimiinstytucjaminadzorupaństwowego,witając–PanaJana Spychałę –Śląskieg o Ins pekt or a Nadz or u
Budowlanego, Pana Marcina Kusia –ZastępcęNaczelnika I ŚląskiegoUrzęduSkarbowegow Sosnowcu wraz z Panem Grzegorzem
Poleszczukiem –kierownikiemkontrolipodatkowejorazPaniąanettę
Ranosz – Inspektora Okręgowej
InspekcjiPracy.
Wykładwprowadzającydo seminariumprzedstawiłprof.Jan Ślusarek – Prorektor Politechniki Śląskiej, trakt ując y o „Mod elu
prognozowaniatrwałościwybranych
konstrukcjibudowlanych”.Z bardzo
dużym zainteresowaniem uczestnicyseminariumprzyjęliinformację
szkoleniowąŚląskiegoUrzęduSkarbowego o zmianach w podatku
od towarówi usługi VAT.PanGrzegorz Poleszczuk szczegółowoomówiłkwestiedotycząceszerokopojętej tematyki nowelizacji przepisów
VAT.Przedstawiłm.in.zasadystosowania zwolnień podmiotowych,
noweprzepisyz zakresiefakturowania,podatekVATod samochodów
i paliwa. Uczestnicy wystąpienia
uznali za celowe zorganizowanie
przezŚląskaIzbęw najbliższymczasie,analogicznegoseminariumdla

TadeuszWnuk(PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa),JanSpychała(ŚląskiWojewódzkiInspektor
NadzoruBudowlanego),JacekKaczmarczyk(Ekspertw dziedziniePZP)

Anetta Ranosz (Inspektor Okręgowej Inspekcji
Pracyw Katowicach)

ZastępcaNaczelnikaMarcinKuś,GrzegorzPoleszczuk (Kierownik Kontroli Podatkowej, I Śląski
UrządSkarbowyw Sosnowcu)
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służbfinansowo-księgowych,członkowskichorazuczestnikówForum.
Zgodnie z programem seminarium,Pan Jan Spychała przedstawił
tematproblemowyjakimjest„Bezpieczeństwo użytkowania obiektów
budowlanych na terenach górniczych w aspekcie przepisów prawa budowlanego”. Szczegółowo
omówiłuwarunkowaniaprawne,zabezpieczeniakonstrukcjibudynków
na wpływy eksploatacji górniczej
orazutrzymaniewewłaściwymstanietechnicznymobiektówbudowlanychna terenachgórniczych.
Tradycyjniejużuczestnicyseminariumwysłuchaliprelekcjianetty Ranosz,któraprzedstawiławstrząsające przykłady ze śląskich budów,
ludzkiejbezmyślnościprowadzącej
do tragicznychepilogów.Brakwyobraźni, lekceważenie przepisów
zarównoprzezpracownikówjaki firmybudowlane,powodujeśmiertelne w skutkach wypadki, których
możnabardzołatwouniknąć.
W końcowejczęściobradPrezydentTadeusz Wnuk poinformował,
żejestprzygotowywanestanowisko
ŚląskiejIzbyi uczestnikówForum,
do projektuzałożeńdo nowelizacji
ustawy Prawo Zamówień Publicznych,jakokońcowepodsumowanie
prowadzonej już ponad dwa lata
z firmami członkowskimi debaty
o praktycejejstosowania.Przedstawiłprojekttegostanowiskaopracowanyna podstawieuzyskanychopinii, od Zarządu DTŚ S.A., Spółki
Danp ol, oraz współp rac ując ych
z Izbą eksp ert ów. Zwróc ił się
do uczestnikówseminariumo przekazanie w ciągu najbliższych dni,
swych własnych autorskich uwag
do tegoprojektui opiniina podstawie,którychzostaniesformułowana
treśćkońcowegowystąpieniado Pana Jacka Sadowego – Prezesa
UrzęduZamówieńPublicznych.
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SIBEX 2011
- Kompleksowo
o budownictwie

Karolina Galla

W sosnowieckim Expo Silesia odbyła się czwarta edycja Targów Budowlanych Silesia Building Expo SIBEX 2010,
nad którą honorowy patronat objęła Śląska Izba Budownictwa i Forum Budownictwa Śląskiego. Jedna z największych imprez branżowych na południu Polski, przyciągnęła licznych zwiedzających. W dniach 25-27 lutego 2011
roku, swoje produkty prezentowało ponad 250 firm.

W IV edycjitargówSIBEXwzięłoudział 250
przedsiębiorstw

TargiSIBEXciesząsięz rokuna rokwiększąpopularnością

II ŚląskieMistrzostwaDekarzy,czylisztuka
układaniadachu

Otwarcia Targów dokonał Tadeusz
Wnuk –PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa z udziałem Wiceprezydenta
Sosnowca–Ryszarda łukawskiego,
Tadeusza Donocika –PrezesaRegionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,Tadeusza Glücksmana –DyrektorawykonawczegoForumBudownictwa
Śląskiego, Hieronima Spiżewskiego –PrezesaoddziałukatowickiegoPolskiegoZrzeszeniaInżynierówi Techników Ins talac yjn ych oraz To ma sza
Raczyńkskiego – Prezesa Zarządu
ExpoSilesia.
Tegoroczne wydarzenie branżowe
w ExpoSilesia,dostarczyłozwiedzającym obok rzetelnych informacji, wiele
atrakcji.Obokkotłówgrzewczych,szerokiej gamy materiałów budowlanych,
nowoczesnychokien,drzwi,systemów
wentylacyjnych,swojąofertęzaprezentowalirównieżprojektanci–artyści.
Częśćogólnobudowlana,tradycyjnie
jużzostałapodzielona na trzyblokitematyczne:Salonstolarkibudowlanej,Salon
TechnikiGrzewczeji InstalacyjnejSILTERM-INSTAL, Targi Mieszkaniowo-Developerskie.Nowościąw tymsezonie,którazachwyciła,okazałysięTargi

WyposażeniaWnętrzSilesiaINTERIOR.
Połączenietychsektorówpod jednymdachem dało kompleksową i przejrzystą
ofertędlaosóbzainteresowanychtematykąbudownictwamieszkaniowego.
Targomtowarzyszyłyistotnewydarzenia branżowe w postaci konferencji,
warsztatów,spotkańinformacyjnych,jak
równieżkonkursów.SzczególnymzainteresowaniemcieszyłasięKonferencja
pn.„Budynekpełenenergii”,zorganizowana przezEuro-CentrumParkTechnologiiEnergooszczędnychw Katowicach oraz Red akc je czas op is ma
GLOBEnergy z Krakowa. Uczestnicy
targów, mieli okazję również wziąć
udziałw VI KonferencjiNaukowo-Technicznejpn.„Kotłymałejmocyzasilane
paliwemstałym–Perspektywyrozwojukotłówretortowychw Polsce”,zorganizowaną przez Instytut Chemicznej
PrzeróbkiWęglaz Zabrza.KatowickiInspektoratPaństwowejInspekcjiPracy
ostrzegałi przestrzegał,abyzachować
bezpieczeństwoz miejscupracy.Kampania„SzanujŻycie-Strategiana rzecz
bezpieczeństwaw budownictwie”,ma
jednocześnie informować i kontrolować.

ŚląskieStowarzyszenieDekarzyprzeprowadziło II ŚląskieMistrzostwaDekarzy.Pokazsztukiukładaniadachuwzbudził szer ok ie zaint er es ow an ie
zwiedzających,jaki wystawców.
JakcorokuodbyłsięKonkurso MedalExposilesia,w którymprzyznanonagrodyi wyróżnieniaza najlepszeprodukty prezentowane przez Wystawców
na targach.
W Konkursie Komisja przyznała
2medale.PierwszyotrzymałaSpółdzielniaMetalowo-OdlewniczaOGNIWOz Biecza–za Kocioł„OgniwoEkoPlus”.Drugi medal przypadł firmie COECO s. j.
Katarzyna Sęki MarekMaślankaz Cieszyna –za Art.PanelsCoeco.Wyróżnione firmy to ZDB Henryk GLAZER;
AWIP–PiotrO`Donnel;ABATEXAndrzej
Szewczyk;INSTALCO;KatowickiWęgiel;
HOMEVISIONMariaŻeglarska.
W ciągutrzechdni,TargiSIBEX 2011
odwiedziło 8.000gościi kontrahentów
z całejPolski.
Na kolejnąwystawębudowlanąExpo
Silesiazapraszajużwczesnąjesienią.
W dniach 17-18września 2011rokuodbędąsięTargiBudownictwai WyposażeniaWnętrzSIBEXJesień.
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Prezentacje nowych firm członkowskich

Przedsiębiorstwo Budowlane „Molbud”

Przedsiębiorstwo Budowlane
MOlBuD Sp. z o.o.
ul. PCK 20 f
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel./fax: 32/212-70-61
tel./fax: 32/ 212-73-96
tel. kom.: 601-86-83-87,
601-994-674
e-mail: biuro@molbud.pl
www.molbud.pl

Przedsiębiorstwo Budowlane „Molbud” Sp.z o.o.jestfirmąrodzinnąistniejącąna rynkujuż 22lata.Obecniejest
jednąz najstarszychfirmbudowlanych
na Śląsku.
ZarządfirmystanowimałżeństwoRenatai WojciechPękała,a większośćfunkcjikierowniczychpowierzonychjestrodzinie.
Molbudpowstałw kwietniu 1989roku
jako mała kilkuosobowa firma, jednak
dzięki wytrwałości w stałym dążeniu
do perfekcji, z czasem przekształciła
sięw prężnezatrudniająceponad 140wysokiejklasyfachowców,przedsiębiorstwo
budowlane.
Sprawdzona i doświadczona kadra
techniczna, dzięki cyklicznym szkoleniomprowadzonymprzezrenomowanych
producentów materiałów budowlanych
stalepodnosiswojekwalifikacje.Dzięki
długoletniemudoświadczeniu,firmaMolbudpotrafisprawnierozwiązywaćnajtrudniejszeproblemy,a z rokuna rokpodnosi jakość oferowanych usług. Firma
Molbuduzyskujekońcowyefektswoich
inwestycjina najwyższympoziomie.
W ciąguswojejponad 20letniejdziałalnościPrzedsiębiorstwoMolbudwyspecjalizowałosięw budownictwiemieszkaniowym,zeszczególnymuwzględnieniem:
rez yd enc ji, bud ynk ów mieszk aln ych
„pod klucz”,apartamentowców,kompleksówbiurowych,halprzemysłowychimagazynowych,obiektówużytecznościpublicznejorazpodlęgającejiminfrastruktury
zewnętrznej.
Firmaposiadarozbudowanezaplecze
sprzętowe,copozwalana maksymalną
mobilnośći znacznieprzyśpieszaproces
realizacjiinwestycji.Współpracaz najlepszymipracowniamiprojektowymi,dajefirmie Molbud i jej Klientom, możliwość
uczestniczeniaw projektowaniuswojego
domu,czyteż„biurowcamarzeń”.Budynkipowstającew tensposób,pozwalają
na użycieodpowiednichmateriałówi zastosowanieprzemyślanychtechnologii.
Uwzględniająkonstrukcjębudynkudopasowanądo jegospecyficznegopołożenia,optymalny,przewidywanyczasrealizacji,gustyi sugestieKlientaorazjego
realnemożliwościfinansowe.
W okresieswojegoistnieniaP.B.Molbudwykonało:
◆ ok. 200 bud ynk ów mieszk aln ych
(w większości„pod klucz”),
◆ kompleks trzech pięciokondygnacyjnych apartamentowców w Będzinie
przy ul. Krakowskiej (każdy o powierzchniużytkowejok. 3000m2),
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◆ Apartamentowiec„Centrum”na osiedlu „Podskarpie” w Będzinie (powierzchniaużytkowaok. 2500m2),
◆ Biurowiecwrazhaląmagazynowąoraz
budynekkonferencyjnyi infrastrukturę
zewn.dlafirmy„Wojnarowscy”w Katowicachprzy ul.Gospodarczej 16,
◆ Hotel„Galicja”w Oświęcimiu(pięciokondygnacyjnybudyneko powierzchniok. 2000m2),
◆ Budynekbiurowywrazz haląprodukcyjną(pow.ok. 1200,00m2)i infrastrukturązewnętrznądlafirmy„Nitzsche”
w PszczynieĆwiklicach,
◆ Budynekbiurowywrazz haląwarsztatowąi infrastrukturązewn.dlafirmy
spedycyjnej„Łoziński”w Bobrku,
◆ Budynekbiurowydlafirmy:„ALIMAR”
w Bieruniu,
◆ Halę mag az yn ow ą (pow ierzchn ia
ok. 1100,00m2)wrazz infrastrukturą
zewnętrzną dla firmy „Hydrokrak”
w Bielsku–Białej,
◆ Budynek biurowo-magazynowy dla
firmy„Zawada”w Pszczynie,
◆ Halemagazynowedlafirmy„Memo”
w Czechowicach-Dziedzicach,
◆ OśrodekZdrowiaw Pisarzowicach,
◆ SzkołęPodstawowąw Pszczynie-Piasku(segm.E),
◆ PensjonatSzczyrku,przy ul.Jarzębinowej.
Wieloletniedoświadczeniekadrytechniczneji logistycznejfirmyMolbud,pozwalana równoległeprowadzeniekilkunastu
inwestycji.Unikalnemetodyzarządzania
przedsiębiorstwemorazrozbudowanabazasprzętowaumożliwiasprawnei kompleksoweprowadzeniepowierzonychinwestycji, z zachowaniem niespotykanej
dbałościo szczegóły.Dziękistałejwspółpracyz największymiproducentamii hurtowniamimateriałówbudowlanych,Molbud
jestw staniezaoferowaćkonkurencyjnecenyoferowanychusług.
W bieżącymrokuzarządfirmyzdecydowało rozpoczęciuwłasnejinwestycji,budowie luksusowych mieszkań własnościowychna osiedlu„Piastów”w Pszczynie.
W ramach tej inwestycji powstanie 66
mieszkańusytuowanychw nowoczesnym
czterokondygnacyjnymbudynkuw kształcielitery„L”.Planowanyterminzakończeniainwestycjito III kwartał 2012roku.
WszystkiewybudowaneprzezPrzedsiębiorstwoMolbudobiektysąichwizytówką.
Z pełną odpowiedzialnością zapraszamydo obejrzeniastronyinternetowej:
www.molb ud.pl oraz do naw iąz an ia
współpracy z Przedsiębiorstwem Budowlanym„MOLBUD”.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE

Stop wypadkom
w budownictwie
Państwowa Inspekcja Pracy objęła honorowym patronatem XV edycję Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2011, które odbyły się w dniach 15 -17 marca 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich
JakcorokuobokpotencjałufirmbranżyBHP,targizapewniływysokąjakość
merytorycznąw postacikonferencjipanelow ej, któr a miała miejs ce dnia
17.03.2011r.,pt. „Stopwypadkom”,zorganizowanejprzezPaństwowąInspekcjęPracy.
Tegoroczne spotkanie zostało poświęconetematycezagrożeńwypadko-

padkiprzy pracyzeskutkiemśmiertelnym. Dla porównania na przestrzeni
lat 2009i 2010na tereniewojewództwa
śląskiegow budownictwie,wskutekzaistniałychwypadkówprzy pracyw każdym roku śmierć poniosły 23 osoby.
Zdecydowanie więcej niż w innych
branżach,coprzedstawiaponiższywykres:

się na zagrożeniach występujących
przy pracachna wysokościi w wykopach.
Zaprezentowano uczestnikom panelu
branżowegodwafilmyobrazująceniewłaściweprowadzeniepracw wykopie
orazna wysokości(montażrusztowań).
Na podstawietychprezentacjipodjęto
w ogólnej dyskusji, próbę odpowiedzi
na pytanieDLACZEGO?????Dlaczego
pracebudowlanebardzoczęstoprowadzonesąw sposóbniezgodnyz przepisamii zasadamibhp?Dlaczegopracownicy(nadzorującyi wykonującypracę)
nieprzestrzegająobowiązującychprzepisów?Z analizyprzyczyni okoliczności
wypadkówprzy pracywynika,iżprzyczynytechnicznewypadkówstanowiąjedynieokoło 10%,pozostałeprzyczynyleżąpo stronieludzkiej.
Przyczyny wypadków przy pracy

wychw budownictwie,przemyślemetalow ym i branż y chem iczn ej.
Do prezentacjiproblematykizagrożeń
w branżybudowlanejw ramachpanelu„Budownictwo”zaproszonopoza nadinspektoramipracyorazgośćmiz GłównegoInspektoratuPracyreprezentanta
pracodawcówbranżybudowlanejdziałających na Śląsku, Pana Tadeusza
Wnuka – PrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwaw Katowicach.Przykładami
dobrychpraktykw procesieinwestycyjnympodzieliłsięz uczestnikamikonferencjiprzedstawicielSkanska S.A.Pan
Sławomir Gołąbek –kierownikbudowy,którazdobyła I nagrodęw konkursie„Bezpieczna Budowa 2011”.Natomiastanetta Ranosz –nadinspektor
prac y zajm ując a się bud own ict wie
w Okręg ow ym Ins pekt or ac ie Prac y
w Katowicach przedstawiła statystyki
wypadkowe,z którychwynika,iżbranża budowlana, to sektor gospodarki,
w którymnajczęściejodnotowujesięwy-

Paniinspektoranetta Ranosz podałarównieżprzyczynywystępowaniazagrożeńwypadkowych,głównieskupiając
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Przyczyny techniczne, to w szczególności:
◆ braklubniewłaściweurządzeniazabezpieczające – 9,2% poszkodowanych,w tejgrupieprzyczyn,
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Przy czy ny or ga ni za cyj ne, to
w szczególności:
◆ braknadzoru–13,5%poszkodowanychw tejgrupieprzyczyn
Przyczyny ludzkie, to w szczególności:
◆ zaskoczenieniespodziewanymzdarzeniem–21,4%poszkodowanych
Pan Prez yd ent Ta de usz Wnuk
w swej wyp ow ied zi stwierd ził, że
w zgodnejoceniekrajowychi regionalnychpozarządowychorganizacjipracodawcówbudownictwa,kluczowąprzyczyną wysokiej wypadkowości w tym
sektorzejestwadliwośćobecnychprzepisówustawyPrawoZamówieńPublicznych.Ponad 95%przetargówzamówień
publicznych na realizację inwestycji
rozstrzyganychjestprzezZamawiającychna podstawietylkojednegokryteriumjakimjestnajniższacena.
Wzajemna,bardzosilna konkurencja
przedsiębiorstwo nowekontraktypowoduje,żesątobardzoczęstorażąconiskiecenyna poziomiedumpingowym
a więcponiżejelementarnychprogów
kosztówwykonawczych.Bezzabezpieczenianakładówna koniecznewymogi bhp, przy zatrudnianiu przypadkowychpracowników,bezprzygotowania
zawodowego,na umowacho dziełolub
zleceniez szarejstrefy.
Następnie Tadeusz Wnuk przedstawiłtezywystąpieniaIzby,skierowanedo PrezesaUrzęduZamówieńPublicznych,abyzmienićtenstanprawny.
Zwrócił także uwagę na konieczność
odbudowysystemuszkolnictwazawodow eg o i celow ość przyw róc en ia
uprawnień budowlanych dla technikówbudownictwa,abyzerwaćz fikcyjnościąsprawowanianadzorunad budową.
W dyskusji podsumowującej panel
„Budownictwo”zabraligłosprzedstawicielezwiązkówzawodowychtj. Henryk
Moskwa –PrzewodniczącyRadyOPZZ
Wojew ództ wa Śląs kieg o; Mi ro sław
Truchan – Zastępca Przewodniczącego ZR Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz
Bogusław Przebindowski –Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służb BHP – Oddział
w Katowicach.Wszyscypodkreślilicelowośćomawianiai analizowaniaprzyczynwypadkówprzy pracy.Podzielono
zdanieprelegentóww zakresieniedostatecznej świadomości pracowników
odnośnie zagrożeń środowiska pracy
wynikających z braków w kształceniu
zawodowymjakrównieżniedoskonałościsporządzanejocenyryzykazawodowego.

Dbajmy
o bezpieczeństwo
na budowie
WIESŁAW OKOŃSKI, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy co 15 minut ma miejsce wypadek na budowie. W roku 2009 w miejscu pracy zginęło około 500 osób.
Co czwarta ofiara zatrudniona była w branży budowlanej. Brak właściwej
organizacji pracy, odpowiedniego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, pośpiech czy dekoncentracja to najczęstsze przyczyny wypadków. Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła wyjść naprzeciw
zagrożeniom zawodowym w budownictwie, poprzez zorganizowanie kolejnej edycji konkursu „Bezpieczna Budowa”.
Od kilkunastulatPaństwowaInspekcja
Pracyorganizujekonkurs„BezpiecznaBudowa”, który jest okazją na poprawę
bezpieczeństwapracyw budownictwie.
Pomimotoilośćwypadkóww branżybudowlanejniemaleje.Wedługostatnichdanychstatystycznychbudownictwojestklasyf ik ow an e jak o gałąź gos pod ark i
o największymzagrożeniuwypadkowością.
DyrektywyUEnałożyłyna Polskęzobowiązania,na podstawiektórychilość
wypadków powinna ulec zmniejszeniu
o 25% w ciągu najbliższych kilku lat.
Przed Nami wiele pracy do zrobienia,
a konkursy organizowane prze PaństwowąInspekcjęPracysąświetnaokazją,abyunaocznićproblemi jednocześnie nag rod zić tych, któr zy dbają
o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
W myślzałożeńkonkurs„BezpiecznaBu-

Diagramobrazującywypadkowośćw budownictwie

dowa”promujenajlepszychwykonawców,
a takżezwiększaświadomośćprzedsiębiorcóww temaciezagrożeńorazuwarunkowańbezpiecznejpracyw budownictwie. W branży budowlanej wciąż
pokutujeprzekonanie,żeinspektorpracyjesttylkożandarmem,który„wyszukuje”niebezpieczeństwai nakładakary
na prowadzącychpracebudowlane.
Dlategocalamikonkursówjestrównież
upowszechnienie szeroko pojętej prewencji prowadzonej przez PIP, który
chętnieudzielaporadi pomocyw zakresieorganizacjibezpiecznejpracy.Każdypracodawcamożeprzystąpićdo programu prewencyjnego prowadzonego
przezPaństwowąInspekcjęPracy.Udział
w programiejestbezpłatnyi dobrowolny,pomagazdobyćpodstawowąwiedzę
w zakresiebezpiecznegoprowadzenia
procesuinwestycyjnego.
WszystkimNamzależyna tym,żeby
pracownikpo dobrzewykonanejpracy
wróciłdo domucały,zdrowyi zadowolony.Przyłączmysiędo ogólnopolskiej
kampaniiinformacyjno-kontrolnej„Bezpiec zeńs two prac y w bud own ictwie–upadki,poślizgnięcia”na rzeczpoprawywarunkówpracyw budownictwie
promującejhasło„SzanujŻycie–bezpiecznapracana wysokości”.
Szczegółykampaniiznajdująsięna stronieinternetowej:www.bezupadku.pl.
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Budownictwo jednorodzinne
w badaniach
i statystykach

Ewa Bieroń

Analiza cen, wyniki przeprowadzonych badań oraz statystyki dotyczące rozwoju głównych problemów budownictwa jednorodzinnego były wiodącym tematem Konferencji szkoleniowej „Rynek budowlany oraz ceny w badaniach i statystyce”, która odbyła się 24 lutego 2011 r. w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie.
SpotkanietradycyjniejużzostałozorganizowaneprzezFundacjęWszechnicyBudowlanejorazOśrodekWdrożeń
Ekonomiczno-OrganizacyjnychBudownictwa„Promocja”.
Głównymcelemcomiesięcznegozebraniajestocenabieżącejsytuacjiw poszczególnychsektorachrynkubudowlanego w kontekście ekonomicznym.
Patronat Honorowy nad Konferencją
objęliCezaryGrabarczyk–MinisterInfrastruktury oraz Zbigniew Rynasiewicz – Przewodniczący Komisji InfrastrukturySejmuRP.
Ogromnezainteresowanieorazżywe
dyskusjewzbudziłowystąpieniedrJanuszaTraczyka–eksperta,współorganizatoraKonferencji–OWEOBPROMOC JI, któr y oprócz analiz y cen
materiałów oraz wyrobów budowlanychzużywanychw budownictwiejednorodzinnym,zwróciłszczególnąuwagę na problemy tego sektora, w tym
m.in.na:
– braki planów zagospodarowania
przestrzennego,

Strukturakosztówmającychwpływna cenę
obiektu,domjednorodzinny,wolnostojącypodpiwniczony.Źródło–opracowaniedrJ.Traczyk

Zbigniew Bachman – Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Poseł Jerzy Polaczek były
MinisterTransportu

–przewlekłytrybpozyskiwaniaterenówi ichniewystarczająceuzbrojenia
techniczne,
–kosztyorazczęstozłajakośćrealizacjiobiektów,
–cenynabyciamateriałóworazconajważniejszeichwahaniapodczasrealizacjibudowyorazichparametrytechniczno-jakościowe (braki certyfikatów
i świadectwdopuszczenia),
– brak dostępnych, praktycznych
i kompleksowychźródełwiedzyna temat
organizowaniai realizacjiprocesubudowydlainwestoraindywidualnego,a takżezasadjegofinansowania.
DrJanuszTraczykw dalszejczęści
swojego wystąpienia na konkretnych
przykładachprzedstawiłjakzmieniająsię
ostatecznie koszty realizacji budowy
budynku w zależności od trybu jego
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wznoszeniai zakresurzeczowegotowarzyszącejmuinfrastruktury.
Prof. Zofia Bolkowska z Wyższej
Szkoły Zarządzania i Prawa zwróciła
uwagęna fakt,iżobecnaocenasytuacji
w budownictwieniejestdo końcawiarygodnai niemożestanowićpodstawy
do wyrokowaniao przyszłychzachowaniachrynku,główniez powoduzbytkrótkiego okresu poddawanego analizie
orazspecyficznej,uzależnionejod warunkówatmosferycznychsytuacjiw budownictwie.
„Procentowywzrostprodukcjiw styczniu 2011rokudo niskiejprodukcjiubiegłorocznejniejestmiernikiemrzeczywistejzmianysytuacji”-stwierdziłaProf.
ZofiaBolkowska.Na rzetelnąanalizęposzczególnychsektorówrynkubudownictwabędziemymusielijeszczepoczekać.

RYNEK BUDOWLANY

Problem z nieszczelnym
kominem

mgr inż. Henryk Glazer,
Zakład Drogowo-Budowlany
„Glazer Kominy”

Metoda isokern

Corazliczniejszedoniesieniao zatruciach tlenkiem węgla w budynkach
mieszkalnych spowodowanych nieszczelnościami przewodów kominowychwywołujązaniepokojenieichstanemtechnicznym,jakrównieżtrwogęich
mieszkańcówo własnezdrowie.Okresowe przeglądy kominiarskie nie są
w stanie wykazać zagrożenia. Kiedy
przewód kominowy jest nieszczelny
dympotrafiwydostawaćsięz różnych
miejsc:kratekwentylacyjnych,z podłogi, ze ściany poprzez spękania lub
gniazdekelektrycznych(np.kominz cegłydziurawki).Jeśliwidaći czućdymto
jeszczeniejesttakźle,możnazareagować,alegorzejjakbędziewydostawał
siębezwonnytlenekwęgla,wtedydochodzi do zatrucia a w konsekwencji
zgonu.
Co zrobić gdy komin nieszczelny?
Comożnazrobićw sytuacjigdymamynieszczelnykomin?Rozwiązańtej
sytuacjimamykilka.Przestajemyużytkowaćkomin(brakogrzewania),przemurowywujemygona całejdługości(wymiana wszystkich ścianek przewodu
na nowewiążesięz totalnymremontem
wszystkichpomieszczeń),do istniejącegoprzewoduwkładamywkładzestali
żaroodpornej (wersja dla majętniejszych,gdyżi takpo kilkulatachtrzeba
gowymienićna nowy)lubuszczelniamy
przewódmasąSKD.

Uszczeln ien ie met od ą Isok ern
przy użyciu mieszanki SKD zapewnia 100%szczelności,bezkoniecznościwykonywaniarozkuć,przemurowywaniakominabądźwstawianiawkładek.
Metodaopracowanaprzezduńskąfirmę„ISOKERN”z powodzeniemznalazła zastosowanie na rynku polskim
od ponad 15lat.Obecniemateriałstosowanydo renowacjitosilikatowamasa ognioodporna SKD produkcji firmy
SchiedelposiadającaatestITBnrAT-153144/98. Tajemnicą producenta jest
pełnyskładmasySKD.Waloramiprzemawiającymiza takimsposobemnaprawykominasą:
1.szybkość wykonania –1przewód
długości 10-12 mtotylkojedendzień,
eksploatacja uszczelnionego komina
po 48godzinach,
2.zmniejszenieprzekrojupoprzeczneg o przew od u tylk o o 5%-10%
(przy wkładkach jest to wielkość 3147%),alerównośćścianekpo uszczel-

nieniupowodujelepszeprzepływydymu
w kominie,
3.trwałość – gwarantowana 10 lat,
4.praceodbywająsięjedyniew rejonieczopuchai nasadykomina,
5.pracemożnaprowadzićprzy temperaturzezewnętrznej>0°Cprzy bezpiecznymdostępiedo nasadykomina.
Prace mogą wykonywać tylko firmy po sia da ją ce cer ty fi kat fir my
Schiedel.
FirmaZDBGlazerod 1996rokuwykonującauszczelnieniametodą„Isokern”
posiadana swoimkoncietysiącemetrów
naprawionychprzewodówpotwierdzone
referencjamizarządcównieruchomości
od województwa dolnośląskiego przez
opolskie,śląskiedo małopolskiego.Technologia „Isokern” została wyróżniona
zdobytymina targachbudowlanych:medalTargbud 2008w Katowicach,Złota
KielniawyróżnienieGliwice 2009i targi
SIBEX 2011wyróżnienie.
Podstawową czynnością jest prawie idealne wyczyszczenie komina
z sadzy,cojestwykonywaneprzy pomocyspecjalnychszczotekz twardej
i sprężystejstali(docinanychdo kształtukomina).Nikomunieudałosięjednakidealniewyczyścićkominaz sadzy
i tujestzaletamasySKD,którawiąże
się z resztk am i sad zy w kom in ie.
Po wyk on an iu każd ej z czynn oś ci
(czyszczenielubpowlekanie)wnętrze
kominasprawdzanejestza pomocąkameryprzemysłowejz możliwościąnagraniana płytę CD.
Metodą „Isokern” uszczelniane są
równieżprzewodywentylacyjne,przykanalikispalinowei wentylacyjnedo przewodówzbiorczychw którychwystępują nies zczeln oś ci na łąc zen iach
elementówprefabrykowanych.
Powyższametodajestakceptowana
i zalecana przez Spółdzielnię Pracy
Kominiarzyz Sosnowcaorazprywatne
zakładykominiarskie.
ZDB GlaZeR-KOMinY
ul. lutycka 29/6, 44-100 Gliwice
tel. 32 230 88 82
tel. kom. 693 028 280
e-mail: hglazer@poczta.onet.pl
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Profesor
Antoni Rosikoń
Rozpoczynamy cykl prezentacji postaci zasłużonych dla budownictwa śląskiego, Laureatów zaszczytnych tytułów – „OSOBOWOŚć BUDOWNICTWA
ŚLąSKIEGO” oraz „AUTORyTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLąSKIEJ”,
jako części składowej przyszłej monograﬁi budownictwa śląskiego. Jako
pierwszą z ikon budownictwa naszego regionu prezentujemy postać emerytowanego profesora Politechniki Śląskiej, liczącego dzisiaj 104 lata.

Ireneusz Łęczek

Z profesorem Rosikoniem spotkałem
sięw katowickimpensjonacie,w którym
mieszka.Mójrozmówcasolidnieposłodził
sobiepodanąnamkawęi sięgnąłpo słodkieciastka.Dostrzegłmojezaskoczenie
słodkądietą 104latka.Rozbawionywróciłpamięciądo początków XX wieku.
Podczas I wojnyświatowejz żywnością
byłobardzokrucho–opowiadał.Mojamamazdobyłatrochęcukru,któryprzechowywaław kuferku.Układałakostkitak,aby
każdyubytekbyłwidoczny.Mójproblem
byłtaki,jakwziąćkostkębymamaniezauważyła.Terazsobieodbijamniedosytcukruz dzieciństwa.

„Prikaz” dla naukowców
Kolejny wątek naszej rozmowy dotknąłczasówdrugiejwojnyo światowej
skali.Zarazpo II WojnieŚwiatowej–mówiłprofesor–wybuchłyrozruchywśród
młodzieżyweFrancji,na tlebrakumieszkań.CzłonkowieBiuraPolitycznegoPolskiejPartiiRobotniczejtrochęsięprzestraszyli, że podobnie może być u nas.
Wtedyposzedł„prikaz”(z rosyjskiegonakaz–IŁ)od BiuraPolitycznegodo środowisknaukowychabyrozwinęłytedziedzinynauki,któreumożliwiąszerokiewejście
z budownictwemmieszkaniowymna terenypod którymiprowadzonejestwydobycie węgla kamiennego. W tamtych
czasachwydobywanookoło 200mlnton
węgla.Naukowcymielipogodzićintensywnewydobyciez budowaniemmieszkań.
Oczywiściepowstawałopytanie,jakbudowaćna terenie,którysięodkształca?
Tym,BiuroPolitycznejużsięnieinteresowało.Wtedyzaczętotworzyć,nazwijmyto,takjakdzisiajsiętonazywa,organiz ac je poz ar ząd ow e. Zaw iąz ał się
Komitetds.GórnośląskiegoOkręguPrzemysłowego.
Przed Komitetem postawiono zadanie – opracować metody budowania
na terenachgórniczych.W ramachKomit et u utwor zon o Kom is ję Górn ic zą
i KomisjęBudowlaną.KierownictwoKomisjiBudowlanejpowierzonoprof.FranciszkowiWasilkowskiemu,któryprzyjechałzeLwowado Katowic.Wtedysię
z nim zetknąłem. Zadzierzgnęła się
międzynamiznajomość,omalżeprzy-
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jaźń.Wciągnąłmniedo tejswojejKomisji.Tobyłapółurzędowainstytucja.Niezależnieod tego,żeWasilkowskiobmyślał pewne teorie, a był i teoretykiem
i prakt yk iem, zac zął pis ać art yk uły
do miesięcznika„Inżynieriai Budownictwo”.Tobyłypierwszepublikacje,które
projektantomsłużyłyradą,jakzabezpieczyćbudynekstawianyna terenieeksploatowanymprzezgórnictwo.
Wasilkowskihołdowałzałożeniommówiącym,żenależysprawdzaćstosowanemetody,bona ogółsądośćdużeodstęps twa międ zy teor ią a prakt yk ą.
Wiedział,żeprowadzębadanialaboratoryjne,dlaktórychzbudowałemspecjalne
aparaty.Naszawspółpracabyłaścisła.
Korzystał z wyników moich prac doświadczalnych,o czymlojalniezawsze
nadmieniał.Wasilkowskiwysokoceniłwynikimoichpracdoświadczalnychi wykorzystywałjew swoichteoriach.Pracebyły drukowane w biuletynach. W moim
pojęciu były to pierwsze opracowania
o tym,jakbudowaćna terenieodkształcanymprzezeksploatacjęgórniczą.

tamtejszegoszefa,któryjesttamdo dzisiaj.Możew tejchwilijestjużdocentem,
możepo habilitacji.Zdajemisię,żeon
sięnazywałMarianKawulok...
Po rozmowie z profesorem Rosikoniemsprawdziłemw internecieprzytoczoneprzezniegonazwiskoszefaplacówk i ITB, oczyw iś cie – Mar ian
Kawulok...
WspomniałemPanu,redaktorze–usłyszałem od profesora – że Wasilkowski
bardzosobieceniłsprawdzaniedoświadczalneteoretycznychwyliczeń.Jużw tamtychczasachdostrzegłwemnietego,któryzacząłbudowaćaparatydo badania
oddziaływaniapodłożaz budynkiem.Bo
tepieniądze,którejadostawałemza artykułyprzeznaczałemna budowanieaparatówsłużącychbadaniuoddziaływanie
podłożaz budynkiem.Takieaparaty,ale
mniejudane,całkiemmałe,robiłKwiatek
w GIG-u.Budzianowskiteżspróbowałraz
zrobićtakiaparacik.Ogłosiłartykuł,w którymbyłycałkiembłędnewyniki.Jamiałemwynikidobre,dlategożezrobiłemdużyaparat.

Politechnika – GiG – iTB

Rozdzielcze ułożyskowanie

Równocześnie z profesorem Wasilkowskim budownictwem na terenach
górniczychzajmowalisięnaukowcyz Politechniki Śląskiej, prof. Zbigniew Budzianowski i doc. Stanisław Lessaer.
Jednocześniew GłównymInstytucieGórnict wa (GIG) też zac zęt o prac ow ać
nad problemamibudownictwana terenach
górniczych,aletamrobionotona innych
zasadach.Przyjęcido pracyabsolwenci
WydziałuGórnictwaPolitechnikiŚląskiej
musieliwykazaćsiędziałalnościąnaukową,więcpisalipracedoktorskiena temat
zagadnieńzwiązanychz budownictwem
na terenachgórniczych. I stądpojawiłysię
publikacjewydawaneprzezGIG.W Głównym Instytucie Górnictwa szefem był
prof.JerzyKwiatek.Oczywiściekoledzy
z GIG-u głównieinteresowalisiętematyką odkształcania powierzchni, bo byli
górnikami.Jeślichodzio budownictwo,to
prof.Wasilkowskiw swoichteoriachinteresował się statyką, wytrzymałością.
Chodziłoo to,obrazowomówiąc,żebybudynektrzymałasięjakocałośći nierozleciałsię.Do tegowszystkiegotrzebajeszczeopracowaćpewneszczegóły,np.jak
w budynku wydzielić komin. Do tych
sprawzostałpowołanyw GliwicachoddziałwarszawskiegoInstytutuTechnikiBudowlanej (ITB). Pomieszczeń użyczyła
PolitechnikaŚląska.
Mówięo tymPanudlatego,żew ITB
wyd aw ali ins trukc je dla bud ując ych
na terenach górniczych. Instrukcje są
bardzoważnedlabudownictwa,dlatego
w swoimopracowaniuniemożePanpominąćtegoITB.Zapomniałemnazwiska

TenaciskiBiuraPolitycznego,o których
wcześniejmówiłemodnosiłysiędo budownictwazwartego.Chodziłotylkoo to,
abybudowaćmieszkania.Oninieinteresowalisiękolejączydrogami,aletenproblemistniał. I tutajjabyłemjedynym,któryjużw tamtychczasachzacząłmyśleć
nad tymjakbudowaćmosty,a szczególniedrogii koleje,na terenachgórniczych.
Tymnieinteresowałsięnikt.Tomielirobićkolejarzei drogowcy,którzywtedybyli
mniejważniod kolejarzy,chociażdzisiaj
jestodwrotnie.Na obszarachz wydobyciempowstawałowieleszkódi ludzienie
wiedzieliz jakiegopowodu.Zacząłemtworzyćteorię,kinematykę,odnoszącąsię
do projektowania mostów i wiaduktów
na terenacheksploatacjigórniczej.Powoli
docierało do projektantów opracowane
przezemnie„rozdzielczeułożyskowanie”.
Ktośinnypewniebyz tegozrobiłwniosekracjonalizatorski,jeżeliniepatent.Ja
to opisałem, dlatego szybko dotarło

do projektantówi do praktykiwspomniane„rozdzielczeułożyskowanie”zapewniającebezpieczeństwoszlakomkomunikacyjnym.
Zacząłemmówićo budownictwiewydłużonym,głównieo mostach.W tejdziedziniemojepracesąpierwszymi.Wcześniej
nikttegonierobił.Nadaltymsięzajmuję.Jutroprzyjdziedo mniemłodyczłowiek
z GIG-u,PiotrPolaniod prof.AndrzejaKowalskiego, który dla mnie robi pewne
opracowania z zakresu budownictwa
obiektów wydłużonych – mostów. On
bardzociekawerzeczyrobi,takie,których
jabymjużnieumiałzrobićpod względem
matematycznym.Chodzimio programowaniekomputerowe.Obajgłowimysięjak
niektóreproblemyrozwiązać.Chcęzamknąćpewnąpublikację.Muszępo prostugimnastykowaćsięrazemz tymmłodymczłowiekiem,któryniedawnostudia
skończył,więcjużoprogramowaniekomputerowe zna, czego ja nie znam, bo
za moichczasówtegoniebyło.Zmuszony jestem do ucieczki przed zaćmą no
i przed wiekiem,bojaksięma 104latato
trzebabyćprzygotowanymna powołanie.
Szykujęwięcwydawnictwoi chciałbymżebyjeszczeza megożyciaukazałosiędrukiem.

Sprzężenie zwrotne
Rozmawiałemz prof.AntonimRosikoniem przez dwie godziny, podziwiając
znakomitąkondycjeintelektualnąi dobry
stanfizycznyczłowiekastojącegou progu 104 urodzin, żywo interesującego
sięwspółczesnymświatem.Trudnobyłoniezapytaćgoo źródłatakiegostanu
rzeczy.
Tubymmożewtrąciłtakąrzeczfilozoficzną–usłyszałemw odpowiedzi.Istnieje w cybernetyce pojęcie – sprzężenie
zwrotne.Otóżw moimprzypadkudziała
takie sprzężenie zwrotne. Mianowicie
zdrowiepsychicznewpływana zdrowiefizycznei poprawiago,taksamozdrowie
fizycznepoprawiai podtrzymujezdrowie
psychiczne.Otóżtojestwłaśniesprzężeniezwrotnei onou mnieprzezcałeżyciesięprzebijało.

Prof.drinż.AntoniRosikońurodził się 10 czerwca 1907 roku w Gródkowie koło Będzina. Egzaminy maturalne złożył w częstochowskim Gimnazjum im. Romualda Traugutta. W 1932 roku
został inżynierem dróg i mostów po ukończeniu Politechniki Warszawskiej. Pierwszą pracę zawodową podjął w Polskich Kolejach Państwowych. Podczas wojny pracował w kopalni rud w Żarkach. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej pilotował pierwszy pociąg z węglem, jadący
do Warszawy ze Śląska. Elektryfikował trasę kolejową od Zawiercia na południe. Pracę doktorską z zakresu odkształceń podłoża obronił w 1964 roku. Na Politechnice Śląskiej utworzył Katedrę Budowy Kolei. Wykłady prowadził do 1982 roku. Pracował także w firmach prowadzących
inwestycje kolejowe. W 2001 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.
Prof. Rosikoń jest autorem kilku książek o fundamentalnym znaczeniu dla budownictwa komunikacyjnego na terenach objętych eksploatacją górniczą.
Ojciec dwóch synów. Hobby – praca...
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Śmieciowa
rewolucja

Jolanta Karmańska

Spośród 27 krajów Unii Europejskiej tylko Polska i Węgry nie posiadają spójnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Śmieciowym rynkiem, którego wartość wycenia się na pięć miliardów rocznie, rządzi chaotyczny wolny rynek. Skutki są opłakane.
TW zaśmiecaniuswojegootoczeniabijemywszelkierekordy.Na „przelewających się” wysypiskach składujemy bez
mała 90proc.surowychśmieci,podczas
gdyśredniwskaźnikdlakrajówunijnych
wynosi 46 proc.! Dwunastomiesięczna
produkcja,a raczejzbiórkaodpadówkomunalnychw naszymkraju,wedługGUS-owskichstatystyktoponad 12mlnton
rocznie.Segregujemyjew śladowychilościach,w zależnościod regionu,od 3do 6
proc.I niejesttocałaprawdao polskim
śmietniku.Trudnodokładniepoliczyćile
śmieci spalamy i wyrzucamy na dziko,
do lasów,przydrożnychrowów,na tereny„niczyje”czyliwspólne.
Naszeskładowiskaodpadówkomunalnychsąprzestarzałe,nieszczelne,przepełnione. Jest ich za dużo. Zgodnie
z unijn ym i stand ard am i, zap is an ym i
w ostatnimKrajowymPlanieGospodarkiOdpadami 2014,w Polscedo 2013roku, nie powinno funkcjonować więcej
niżokoło 200nowoczesnychskładowisk
komunalnych.Czyliod 5do 15w każdym
województwie,w zależnościod wielkości

regionui liczbyjegomieszkańców.Ten
warunek nie będzie spełniony. Mocno
spóźnionajestbowiembudowaregionalnychobiektówtermicznegounieszkodliwianiaodpadówi produkcjienergii.Brakuje też regionalnych, nowoczesnych,
wielofunkcyjnych zakładów komunalnych,przerabiającychodpadyekologiczniei ekonomicznie.Potencjałistniejących
sortownii kompostownipozwalana przeróbkęokoło 3,5mlntonśmiecirocznie,
czyliblisko 40proc.wszystkichoficjalnie
zbieranych. Niestety przerabiamy je
w niewielkim stopniu, ponieważ chaotycznystrumieńodpadówkomunalnych
niedocieratam,gdziepowinien.
Klincz
ZdaniemdrLidiiSiejowej,ekspertads.
gospodarkiodpadamiz InstytutuEkologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,problemóww tejbranżyjestznaczniewięcej.Nieposiadamyrzetelnej,krajowejbazydanycho odpadach.Niewiemy
dokładnie–ilerzeczywiścieichwytwarza-

my?Systemjestnieszczelny.Niewszystkieskładowiskasązidentyfikowane.Niepełnajestsprawozdawczość.Nierozwiązywalnymproblememsądzikiewysypiska
śmieci.Tylkow ubiegłymrokuzlikwidowanoichw naszymkrajuponad 10 000.A już
w obecnymujawniono 4 000nowych!Legalniefunkcjonującewysypiskamimo,iż
znacznaichczęśćposiadatzw.pozwolenia zintegrowane, określające warunki
oddziaływaniaskładowiskana środowisko,
pozostawiająwieledo życzenia.
Potwierdziła to ostatnia szczegółowa
kontrola 684składowiskodpadówkomunalnych(na 800istniejących),przeprowadzonaw całymkrajuprzezWojewódzkie
InspektoratyOchronyŚrodowiska.Wynikisąszokujące.W zdecydowanejwiększościprzebadanychobiektówstwierdzono
poważnenaruszeniawarunkówicheksploatacji.Wielez nich,takżew województwieśląskim,powinnobyćzamkniętych!
Polska gospodarka odpadami utkwiła
w prawdziwymklinczu.Z końcemubiegłegorokuminąłterminwywiązaniasięz odpadowejdyrektywyUniiEuropejskiej,dotyc ząc ej skład ow an ia odp ad ów
biodegradowalnych. Zgodnie z unijnymi
standardamido końca2010rokuzobowiązanibyliśmyograniczyćdo 75proc.składowanie wszystkich wytwarzanych odpadów biodegradowalnych. Punktem
odniesieniajestroku 1995.Niezbliżyliśmy
sięnawetdo tegowymogu.Za łamanie
unijnego prawa grożą Polsce wielotysięcznekary.Od połowytegorokusięgną
onekilkudziesięciutysięcyeuroza każdy
dzieńzwłoki.W roku 2013kwotatamoże
sięgnąć 250tys.Eurodziennie!Topokazujejakmizernesąefektyporządkowania
polskiegośmietnikaprzezostatniedwadzieścialat.
nowa ustawa

Nietakpowinienwyglądaćzakładprzetwarzającyodpady....
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Czy procedowana obecnie w Sejmie
ustawao utrzymaniui porządkuw gminachpomożeuporządkowaćpolski,ślą-
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skiśmietnik?Długona toczekamy.Śmiecinadalniemająjednegozarządcy.Zastępujągoodbiorcyodpadów,przewoźnicy.Rządziwięcnimiprzypadkowaręka
wolnego rynku. Przewoźnicy odpadów,
posiadającyumowyna ichodbiórod właścicielinieruchomościwywożąje,na najtańszeskładowiska.Zaledwieniewielka
ichczęśćtrafiado zakładówkomunalnych,
którychzadaniemjestsegregacjai przeróbka,prowadzącado zmniejszanieobjętościi masy.Kwestiąpierwszorzędną
jestjakietozakładyi cosięw nichrobi?
W kompostowniachi sortowniachśmieciczęstowybierasięręcznie,bądźprzepuszczaprzezprymitywnesito.Taczęsto
pozorowanaprzeróbkasłużygłównietemu,byodpadykomunalneoznaczyćnowym kodem i umieścić na wysypisku
za znacznieniższącenęniżza tępłaconąza suroweśmieci.Takametodatraktowaniaodpadówkomunalnychprzynosiznakomityzyskjegowłaścicielowi.
Pieniądzetogłównypowód,wokółktóregotoczysięgrao rzeczywiste,a niepozorowaneporządkowaniegospodarkiodpadami.Dziki,śmieciowyrynekzawsze
miałswoichskutecznychlobbystów,którzyprzezlataniedopuszczalido zmiany
strategiiw tejdziedziniegospodarki.Dotądniepowiodłasiężadnaz wcześniejpodejmowanychprób.W rezultaciesamorządynadaltracąpieniądzeza składowanie
odpadówna swoimterenie,śmietnikisię
przelewają,dzikichwysypiskprzybywa,
a odory,szczególniedotkliwew ciasnozabudowanychmiastachśląskich,niepozwalająmieszkańcomoddychać.
Przygotowanyw MinisterstwieŚrodowiskaostatniprojektnowelizacjiustawy
o utrzymaniuczystościi porządkuw gminach,wskazujenowegozarządzającego
gospodarkąodpadamikomunalnymi.Andrzej Kraszewski, minister środowiska
wielokrotniepodkreślał,żeodpadykomunalnepowinnyzostaćbezwzględnieoddanew ręcesamorządów.Przestrzegał
przed lobbingiem przedstawicieli nieuczciwychprzedsiębiorców,czerpiących
zyski z chaotycznego gospodarowania
strumieniemśmieci.
W przyjętym przez rząd w listopadzie 2010rokuprojekcietejustawyzapisanotrzypodstawowezmiany:przejęcie
przez gminy władztwa nad odpadami;
uszczelnienie obecnie funkcjonującego
systemuorazwprowadzenieopłatyza wywózśmieciuiszczanejprzezwłaścicieli
nieruchomościna rzeczgminy.
Tezmianymająuporządkowaćzasady
finansowaniaodbiorui zagospodarowaniaodpadówkomunalnychna tereniecałegokraju,ścisłąichkontrolęorazunowocześnić systemu. Zgodnie z nowa
ustawą,obowiązkiemgminbędzieprzeprowadzanieprzetargówna wywózodpa-

Podczasdebatyżywodyskutowali:od lewejsenatorAndrzejMisiołek,posłankaDanutaPietraszewska,
drJerzyZiora,prof.MarekSzczepański,drMarekMrówczyński.

dów,pobieranieod wszystkichmieszkańcówopłatza ichodbiór(w takisamsposóbjakza wodęi ścieki)orazegzekwowaniezgodnegoz prawemsposobuich
zagospodarowania.
Czy społec zeńs two jest got ow e
na przyjęcie takie ustawy? Odpowiedź
przyniosły wyniki badania akceptacji
społecznej dla zmian proponowanych
w ustawie.PrzeprowadziłjeInstytutBadaniaOpiniiHomoHomini,na zlecenie
resortuśrodowiska.
Prawie 90proc.Polakówuznało,żezaśmieconykrajobrazPolskitowielkiproblem.Na wytwarzanychw naszymkraju,
w ciągurokukilkanaściemilionówtonodpadówkomunalnych,(blisko 90proc.tych
ewidencjonowanych)trafiana przepełnionewysypiska.Aż 17proc.obywatelinaszegokrajutwierdzi,żeichsąsiadspalaśmieci.NiemaltrzeciaczęśćPolaków
nieuiszczaopłatza ichwywóz,chociaż
jesttoustawowyobowiązek! I coistotne, 96proc..badanychchcesurowychkar
za zaśmiecanieśrodowiskanaturalnego.
Jest zatem wola społeczna, by jak
najszybciej sprostać unijnemu prawu
w tejdziedzinie.Będzietotrudnew danymnamdo dyspozycjiczasie.PolskazobowiązałasięjakczłonekUniiEuropejskiej
do:osiągnięciedo końca 2014r.odzysku
surowcówwtórnychz odpadówna poziomie 60 proc.; rec yk ling u na poz iomie 55proc.odpadówopakowaniowych;
sukcesywnegoograniczaniamasyskładowanychodpadówulegającychbiodegradacji do 50 proc. w 2013 r. i do poziomu 35proc. w 2020 r. (w odniesieniu
do 1995r);zebraniew 2012roku 25proc.
zużytychbateriii akumulatorówprzenośnych;w 2016ograniczeniedo 45proc.
wyżejwymienionychodpadóworazzebraniew skaliroku 4 kg(średniona miesz-

kańca) zużytego sprzętu elektrycznego
i elektrotechnicznego.
Kampania społeczna
Niestetyw stertachwszędziewalającychsięśmiecigdzieśprzepadłozamiłowaniemieszkańcówwojewództwaśląskiegodo porządkui czystości.Czynowa,
rewolucyjnaustawapomożejeodnaleźć?
Śląskreaguje!Z inicjatywyWojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach 23lutego 2011
roku,rozpoczęłasięwielkakampaniaspołeczna–„Życiepo śmieciach”.Maonawesprzećmocnospóźnioneuchwalenieustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,w optymalnymdlarozwiązania
problemu kształcie. Zainaugurowała ją
w sosnowieckim Media Centrum debata
z udziałemparlamentarzystów,samorządowców,urzędników,przedstawicielifirmkomunalnych, członków Śląskiej Akademii
Ekologicznejreprezentującejruchobywatelski,jakrównieżsocjologów,dziennikarzy.
Rezultatyzaplanowanejna najbliższe
mies iąc e kamp an ii, przyg ot ow ując ej
mieszkańcówregionudo zmianw gospodarowaniu odpadami, będą zależały
od uspołecznieniaproblemu,ekologicznej
świadomości mieszkańców – przypomniałaGabrielaLenartowicz,prezesWojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach.
Najlepszeefektyrodząsięw społeczeństwachobywatelskich,gdziekażdymieszkaniecdbao pieniądzpubliczny,na takich
samychprawachjakichdysponent.Stąd
nasza idea wspierania kampanii społecznej,którasprawi,żew najbardziejposzkodowanym działalnością przemysłu,
zdegradowanymregionie,zaczniemyodpadamikomunalnymigospodarowaćnaj-
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DTŚ wkrótce
w Zabrzu
Obecnie realizowany odcinek zabrzański – od granicy miast Ruda
Śląska i Zabrze w rejonie ul. Klary
do węzłaz ul.deGaulle’a w Zabrzu,
ma przebiegać wzdłuż ulicy Wolności w dzielnicy Zaborze, następnie
w okolicachelektrociepłowniodbijać
na południowy zachód omijając ścisłecentrummiasta.Tutajteżw okolicachkopalnizabytkowejGuidoma
płynnie wejść w drogową infrastrukturęZabrza,głównieza pomocąwęzła„DeGaulle’a”.Łączniebudowany
odcinekmamieć 4,7 kmdługości.
Jesttostosunkowokrótkiodcinek
trasy, ale skomplikowany technicznie.Przewidzianom.in. 7wiaduktów
drogowych,w tymestakadęnad węzłemdeGaulle´a o długości 140metrów,dwatuneledlapieszych,połączeniaz drogamii ulicamilokalnymi
oraz ekrany akustyczne o łącznej
długościok. 4 kmi 2-6 mwysokości.
Przewiduje się, że oddanie tego
odcinka Trasy do użytku nastąpi
na przełomiemaja/czerwcabr.
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Rozwiązanie
problemuśmieci
na Śląskuzależy
od każdegoz nas,
jestwyzwaniem
obywatelskim.
I na czas
„rewolucyjnego”
porządkowania
śląskiegośmietnika
i codziennego
postępowania
z odpadami.
Temusłużynasza
regionalnakampania
społeczna,
-mówiłapodczas
dyskusjiGabriela
Lenartowicz,
prezesZarządu
WFOŚiGW
w Katowicach

lepiej.Z korzyściądlaśrodowiska,kieszenimieszkańców,lepszejjakościżycia.
To musi się udać! – argumentowała
podczasdyskusjiposłankaDanutaPietraszewska, członkini nadzwyczajnej
sejm ow ej podk om is ji, prac ując ej
nad ostat eczn ym kształt em ustaw y
o utrzymaniuczystościi porządkuw gminie.Mamyprzysłowiowy„nóżna gardle”.
Pragnęzapewnić,żepodczasprocedowan ia now ej ustaw y uwzględn im y
wszystkierozsądneopinie.Jedentylko
zapisniepodlegadyskusji.Jestnimprzekazaniewładztwanad odpadamiwszystkim polskim gminom, a jest ich 2500!
Każdagminabędziezobowiązanaustawowozadbaćo to,bywszyscymieszkańcypłaciliza wywózśmieci.Wówczas
zapłacą mniej. Pokazuje to przykład
Pszczyny,którawładztwonad odpadamijużprzejęław drodzeobywatelskiegoreferendum –stwierdziłpodczasdebatysenatorAndrzejMisiołek,członek
Senackiej Komisji Ochrony Środowiska,aktywnyrzecznikzmianw tejdziedzinie.Nadzórgminysprawia,żeza odbiórśmiecipłacąwszyscymieszkańcy.
Jedn ostk ow a stawk a za ich wyw óz
w sposóboczywistymaleje.Mniejśmiecitrafiaw Pszczyniedo domowychpalenisk,pobliskichlasówi wód.Jesteśmy
zdeterminowani, by uchwalić ustawę
w tejkadencjiParlamentuRP.Senacka
Komisja Ochrony Środowiska opowiedziałasięza niąjużw listopadzieub.roku–jednogłośnie!
Dr Jerzy Ziora, dyrektor Wydziału
OchronyŚrodowiskaUrzęduMarszałkowskiego zilustrował różnicę pomiędzy
obecnymsystememgospodarkiodpadami,a tymprojektowanymna przykładzie
pszczyńsko-żywieckiegoparadoksu.OdkądPszczynaprzejęłakontrolęnad odpadami,zebranoicho kilkatysięcyton
więcej,niżwytworzylisamimieszkańcy.
Z koleiw Żywcu,gdzieobowiązujesta-
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rysystem,„wyprodukowano” 34tys.ton
śmieci, a odebrano od mieszkańców
prawie trzykrotnie mniej! Gdzie trafiły? –zastanawiasięJerzyZiora.
DrMarekMrówczyński,prezesZarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa
GospodarkiOdpadamiw Tychach,wskazałna szansei zagrożeniaustawy. –Szanseprzeważają,bokryjesięza nimispełnienieunijnychstandardówi lepszajakość
usług.Zagrożeniatom.in.brakiw systemiegospodarkiodpadamibiodegradowalnymiczyogromnekoszty,związanez wybudowaniemregionalnych,nowoczesnych
zakładówprzerabiającychróżnegatunki
odpadówkomunalnych.
Kiedy nadchodzi czas zmian i wieje
wiatr historii, jedni budują mury, inni
wiatraki,budujmywięctychwiatrakówjak
najwięcej –przypominającchińskieprzysłowieprof.MarekSzczepańskispróbowałodnieśćsiędo porządkowaniapolskieg o śmietn ik a. Każd a skut eczn a
ustawamusifunkcjonowaćw społecznej
świadomości.Trzebazatemwyzbyćsię
syndromuNIMB-y(skrótod ang.„tylkonie
na moim pod wórk u”) i zab rać się
do wspólnego porządkowania swego
otoczenia,dostrzegającspołecznekorzyściprzedsięwzięcia.Nietylkoteekologiczne.Z socjologicznegopunktuwidzeniatonowemiejscapracy;budowanie
wspólnotywokółlepszego,bardziejatrakcyjnegomiejscado życiaczypoprawawizerunkuregionu.

Kolumnydofinansowaneprzez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Miasto Dąbrowa Górnicza

OfertaLastminute–KinoARS
● Nieruchomość zabudowana – najlepsza lokalizacja pod usługi
komercyjne, publiczne.
● Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu nieograniczonego – 12 maj 2011 r.
● Powierzchnia: 646 m2.
● Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza.
● Cena wywoławcza: 1.077.000 PLN.
● Lokalizacja: działka bardzo korzystnie położona w centrum
Dąbrowy Górniczej, przy ul. Kościuszki 18, przy głównych
arteriach, pomiędzy budynkiem poczty głównej a pizzerią, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury Zagłębia i CH Pogoria oraz
Parku Hallera, gdzie odbywają się największe imprezy miejskie.
● Podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, budynek oraz
sieci wymagają remontu.
● Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

● Jedno z 14 miast na prawach powiatu tworzących Metropolię
SILESIA, zajmującą w sumie 1218 km2 zamieszkaną przez 2 miliony ludności.
● Położone 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego
(Katowice-Pyrzowice) oraz 70 km od krakowskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego (Kraków-Balice).
● Bogata oferta inwestycyjna – ponad 400 ha, w tym działki
od 0,5 ha do 259 ha, przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, mieszkaniową, hotelową oraz sportowo-rekreacyjną.
● Ponad 187 ha z ogólnej powierzchni miasta leży w granicach
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
● Nowe inwestycje korzystają z ulgi podatkowej.
● Działa 12 614 firm, z czego 123 z kapitałem zagranicznym.
Dołączdo nich!

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21
Kontakt dla inwestorów i przedsiębiorców:
Ewa Fudali-Bondel, tel. 32 295 96 97, e-mail: efudali@idabrowa.pl

