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Szanowni Pastwo!

Ko niecz ne jest ra dy kal ne uspraw nie nie pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych. Li kwi -
da cja lub ogra ni cze nie bar dzo licz nych ba rier praw nych i in sty tu cjo nal nych w tych pro -
ce sach. Mo e i po win no to na st pi po przez sys te mo we i kom plek so we zre for mo wa -
nie pra wa in we sty cyj ne go. Spój n i sko or dy no wa n wza jem nie zmia n re gu la cji praw -
nych, obej mu j cych pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze strzen ne, pra wo bu dow la ne,
prze pi sy ro do wi sko we i pra wo za mó wie pu blicz nych. Tak e Ko dek su Po st po wa nia
Ad mi ni stra cyj ne go i Ko dek su Cy wil ne go.

Re ko men da cje do no we li za cji tych ustaw, po prze dzo ne dia gno z sta nu obec ne go,
sta no wi gów ny cel pro gra mo wy kon fe ren cji – „III l skie Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ci”. Nie przy pad ko wo. Pierw szym wa run kiem spe nie nia te go ce -
lu jest dal sza kon so li da cja ro do wisk tech nicz nych i or ga ni za cji po za rz do wych bu -
dow nic twa dla uzy ska nia co naj mniej za pew nie nia, e ocze ki wa na ra cjo na li za cja pro -
ce sów in we sty cyj nych b dzie prio ry te tem le gi sla cyj nym Par la men tu i Rz du no wej ka -
den cji. 

Pu bli ka cje au tor skie uczest ni ków pro gra mu te ma tycz ne go kon fe ren cji, re pre zen tu -
j cych kra jo we i re gio nal ne sa mo rz dy za wo do we i go spo dar cze bu dow nic twa, au to -
ry te tów na uko wych, eks per tów i prak ty ków – nie ogra ni cza j si tyl ko do po stu la tów.
Prze ciw nie. Za wie ra j oce ny wa sne sta nu obec ne go, iden ty fi ku j ba rie ry w pro wa dze -
niu dzia al no ci in we sty cyj nej i bu dow la nej, for mu u j pro po no wa ne wnio ski, a na wet
szcze gó o we roz wi za nia i za pi sy praw ne. Od no sz si tak e do ak tu al nych ini cja tyw
rz do wych, do ty cz cych przed sta wio ne go pro jek tu za o e do ko dek su bu dow la ne go
oraz do pro wa dze nia pu blicz nej de ba ty za ma wia j cych i wy ko naw ców o sys te mie za -
mó wie pu blicz nych. 

Ska da my wy ra zy po dzi ko wa nia wspó or ga ni za to rom i part ne rom me ry to rycz nym
kon fe ren cji, czon kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej, ka drze kie row ni czej przed si -
biorstw l skiej Izby Bu dow nic twa i czon kom l skiej Okr go wej Izby Bu dow nic -
twa – za kon struk tyw ny i uy tecz ny wspó udzia w przy go to wa niu te go wspól ne go przed -
si wzi cia. 

WSPÓLNE PRZEDSIWZICIE

Prezydent
lskiej Izby Budownictwa
Przewodniczcy ,,Forum”

Tadeusz Wnuk

Przewodniczcy Rady lskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa 

Wiceprezes IB

Franciszek Buszka
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l ska Okr go wa Izba In y nie rów Bu dow nic twa
w Katowicach

Przewodniczcy Rady – Franciszek Buszka

l ska Izba Bu dow nic twa
w Katowicach

Prezydent Izby – Tadeusz Wnuk

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
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Polska Izba Inynierów Budownictwa
Prezes Krajowej Rady – Andrzej Roch Dobrucki

Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa
Przewodniczcy Rady – Wiktor Piwkowski

Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie
Prezes – Ksawery Krassowski

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Prezes – Tadeusz Donocik

WSPÓORGANIZATORZY KONFERENCJI

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. h. c. An drzej S. Bar czak
– Rek tor l skiej Wy szej Szko y Za rz dza nia im. Gen. J. Zit ka w Ka to wi cach,

Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go w Ka to wi cach, Czo nek Pre zy dium PAN

prof. dr hab. in. Jan lu sa rek
– Pro rek tor ds. Na uki i Wspó pra cy z Prze my sem Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach

prof. dr hab. An drzej Bo ro wicz
– Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ci, Uni wer sy te tu ódz kie go

prof. dr hab. Jan Gra bow ski
– Kie row nik Ka te dry Pra wa Go spo dar cze go Uni wer sy te tu l skie go

prof. dr hab. Ge no we fa Gra bow ska
– Kierownik Ka te dry Pra wa Mi dzy na ro do we go, Pu blicz ne go i Pra wa Eu ro pej skie go 

Uni wer sy te tu l skie go

prof. dr hab. Sta ni sa wa Ka lus
– Ka te dra Pra wa Cy wil ne go i Pra wa Pry wat ne go Mi dzy na ro do we go Uni wer sy te tu l skie go

prof. dr hab. in. Ja ro saw Raj czyk
– Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej

prof. dr hab. in. Je rzy S kow ski
– Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach
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PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY BIZNESOWI

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Prezes – Wodzimierz Albin

GC IN VE ST MENT S.A. w Ka to wi cach
Prezes Zarzdu – Micha Goli

MTB 24 Business Travel
Przedstawiciel Regionu – Krystyna liwiok

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w  Warszawie
Prezes Zarzdu – Jarosaw Popioek

P.P.W.B. „Pro bet” Sp. z o.o. w Ka to wi cach
Prezes Zarzdu – Tomasz Tyc

WAR BUD S.A. w War sza wie
Prezes Zarzdu – Wodzimierz Wodarczyk

Dro go wa Tra sa red ni co wa S.A. w Ka to wi cach
Prezes Zarzdu – Ireneusz Maszczyk

K.P.B.P. „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach
Prezes Zarzdu – Leon Ucka

TER MO PIAN Sp. z o.o. w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach
Prezes Zarzdu – Sylwester Bdkowski

P.B.O.iU.T. „lsk” Sp. z o.o. w Ka to wi cach
Prezes Zarzdu – Jarosaw elazowski

Wiel ko pol ska Izba Bu dow nic twa w Po zna niu
Prezes Zarzdu – Zenon Kierczyski



Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 7

PROGRAMKONFERENCJI

9.30 – 10.00 Re je stra cja uczest ni ków kon fe ren cji.
Hol sa li Sej mu l skie go Urz du Mar sza kow skie go w Ka to wi cach. 

10.00 – 10.15
Otwar cie kon fe ren cji, przed sta wie nie jej ce lów pro gra mo wych
oraz uczest ni ków po szcze gól nych se sji te ma tycz nych.
Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa – Ta de usz Wnuk,
Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby in y nie rów Bu dow nic twa – Fran ci szek Busz ka.

10.15 – 11.00 l ski Dzie Bu dow la nych - 2011. 9

11.00 – 11.15
Wykad inaugurujcy kon fe ren cj
– Prof. dr hab. h. c. An drzej S. Bar czak – Rek tor l skiej Wy szej Szko y Za rz dza nia 

im. Gen. J. Zit ka w Ka to wi cach.

„Zna cze nie in we sty cji i ich efek tyw nej re ali za cji dla wzro stu go spo dar cze go kra ju”.

11.15 – 12.45

SE SJA I: 
Ba rie ry pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych na pod sta wie prak ty ki sto so wa nia usta wy
„Pra wo bu dow la ne” oraz „Usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym”.
Re ko men da cje do no we li za cji tych ustaw. 
Uczest ni cy se sji:

 TEMAT: „Budowa bez barier”,
mgr in. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów 

Bu dow nic twa.

 TEMAT: „Bariery w procesie inwestycyjno-budowlanym”,
doc. dr in. Ksa we ry Kras sow ski – Pre zes Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go.

 TEMAT: „Bariery i ograniczenia w budownictwie przemysowym, infrastrukturalnym i mieszkaniowym”,
mgr in. Wik tor Piw kow ski – Prze wod ni cz cy Ra dy Pol skie go Zwiz ku In y nie rów

i Tech ni ków Bu dow nic twa w Warszawie. 

 TEMAT: „Bariery procesów inwestycyjno-budowlanych na podstawie praktyki stosowania
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
arch. Grze gorz A. Bu czek – Wi ce pre zes To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich.

 Wystpienie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury
- mgr in. arch. Janusz bik

 TEMAT: „Bariery realizacji procesów rewitalizacji nieruchomoci poprzemysowych”,
dr El bie ta Za gór ska – Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ci, Uni wer sy tet Eko no micz ny

w Ka to wi cach.

 Wy st pie nie Pre ze sa Za rz du spó ki Ar ma da De ve lop ment – Ra fa a Kin ce ra,
TEMAT: „Re wi ta li za cja te re nów po prze my so wych w By to miu – szan se i za gro e nia”.

Prowadzcy: prof. dr hab. in. Jan lusarek – Prorektor ds. Nauki i Wspópracy z Przemysem

Politechniki lskiej w Gliwicach.

13

17

23

27

12.45 – 13.15 Prze rwa ka wo wa
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13.15 – 14.30

SE SJA II. 
Prak ty ka sto so wa nia usta wy „Pra wo Za mó wie Pu blicz nych”.
 Wystpienie otwierajce sesj:
Jacek Sadowy – Prezes Urzdu Zamówie Publicznych
Uczest ni cy se sji:

 TEMAT: „Aktualne problemy stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych” w procesie
inwestycyjo-budowlanym”,
prof. An drzej Bo ro wicz – Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ci, Uni wer sy tet ódzki.

 TEMAT: „Raco niska cena a jedyne kryterium oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane”,
dr Ja cek Kacz mar czyk – Eks pert PZP, LEX -Fin, Kra ków.

„Zamawiajcy”:
 TEMAT: „Stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert”,

mgr in. Ste fa nia Cza ja-Kr cioch – Eks pert PZP, Dro go wa Tra sa red ni co wa S.A., Ka to wi ce.

 TEMAT: „Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie zamówie publicznych w Urzdzie Miejskim
w Dbrowie Górniczej”,
dr Ja ro saw Ro kic ki – Kie row nik Biu ra Za mó wie Pu blicz nych i Opi nii Praw nych,

Urzd Mia sta D bro wa Gór ni cza.

„Wykonawcy”:
 TEMAT: „Przy pad ki nie pra wi do wo ci do ja kich do cho dzi na ryn ku za mó wie pu blicz nych”,

mgr An na Pie cho ta-Szcze pa ska – Dy rek tor „Dan -Pol” Sp.J. Ty chy.

 TEMAT: „Do wiad cze nia w sto so wa niu usta wy Pra wo zmó wie pu blicz nych z per spek ty wy
Wy ko naw cy”,
mgr Gra y na Sze li ga – Dy rek tor K. P. B. P. „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach.

Prowadzca: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska – Kierownik Katedry Prawa 

Midzynarodowego, Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu lskiego w Katowicach.

29

33

39

41

43

45

14.30 – 15.30 Lunch Partnerów Merytorycznych

15.30 – 17.00

SE SJA III. 
Oce na sys te mu kszta ce nia kadr dla bu dow nic twa na po zio mie red nim i wy szym.
Uczest ni cy se sji:

Szkolnictwo rednie:
 TEMAT: „Stan szkolnictwa zawodowego w województwie lskim. Rok szkolny 2010/11”,

mgr Sta ni saw Fa ber – l ski Ku ra tor Owia ty.

 TEMAT: „Ocena systemu ksztacenia kadr na poziomie rednim”,
mgr in. An na Hy la – Dy rek tor Pa stwo wych Szkó Bu dow nic twa w By to miu.

 TEMAT: „Ocena szkolenia kadr dla budownictwa z pozycji przedsibiorstwa budowlanego”,
mgr in. Ro man Fi szer – Dy rek tor K.P.B.P. „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach.

Szkolnictwo wysze:
 TEMAT: „Uwagi na temat poziomu ksztacenia na kierunku bu dow nic two”,

prof. dr hab. in. Je rzy S kow ski – Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa, Po li tech ni ka l ska.

 TEMAT: „Re ali za cja po sta no wie De kla ra cji Bo lo skiej na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki
Cz sto chow skiej”, 
prof. dr hab. in. Ja ro saw Raj czyk – Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa, Po li tech ni ka

Cz sto chow ska.

Prowadzcy: mgr in. Tadeusz Glücksman – Wiceprezes lskiej Izby Budownictwa.

47

51

53

55

57
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ZASZCZYTNE WYRÓNIENIA – ODZNACZENIA, NAGRODY I TYTUY

„MEDAL ZA DUGOLETNI SUB”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zoty: 
Stefania Czaja-Krcioch

Gówny Specjalista w Dziale Zamówie i Umów, ekspert PZP, 
Drogowa Trasa rednicowa S.A. w Katowicach

Urszula Godzik
Kierownik Dziau Zamówie K. P. B. P. „Budus” S.A. w Katowicach 

Henryk Rek
Ciela Grupy Robót Ogólnobudowlanych przy K. P. B. P. „Budus” S.A. w Katowicach.

Odznaki Honorowe
„ZASUONY DLA BUDOWNICTWA”

Zote:
Katowickie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego „BUDUS” S.A. w Katowicach

z tytuu Jubileuszu 60-lecia dziaalnoci

Nagrod odbierze: Pan Leon Ucka – Prezes Zarzdu

Przedsibiorstwo Projektowo-Wdroeniowe Budownictwa „PROBET” Sp. z o.o. w Katowicach 
z tytuu Jubileuszu 25-lecia dziaalnoci

Nagrod odbierze: Pan Tomasz Tyc – Prezes Zarzdu

Odznaki Honorowe 
POLSKIEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zota:
James Jurczyk – Delegat na Zjazd LOIIB,

Srebrna: 
Ewa Dworska – Czonek Rady LOIIB III Kadencji, Delegat na Zjazd LOIIB

LAUREACI KONKURSU LSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA 
„LSKIE BUDOWANIE”

NAGRODA I TYTU: 

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ” 
STANISAW KASZOWSKI

Prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Budownictwa Ogólnego
„SKOBUD” Sp. z o.o. w ywcu

TADEUSZ DONOCIK
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI LSKIEJ

TADEUSZ DONOCIK
PRE ZES REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
W KATOWICACH

Pan Ta de usz Do no cik – wy bit ny kre ator przed si bior czo ci
swo j wie lo let ni dzia al no ci, bo ga tym do rob kiem za wo do wym
i spo ecz nym, wy war i wy wie ra g bo ki wpyw na l sk go spo dar -
k. Trud no jest prze ce ni funk cjo no wa nie Re gio nal nej Izby Go spo -
dar czej w Ka to wi cach kie ro wa nej przez Pre ze sa Do no ci ka. Zaj mu -
je si ona mi dzy in ny mi re pre zen to wa niem in te re sów przed si bior -
ców, pro mo wa niem za sad ety ki i uczci wo ci w dzia al no ci go spo -
dar czej, wspie ra niem przed si bior czo ci, roz wo jem sys te mu edu -
ka cji kadr, opi nio wa niem oraz mo ni to ro wa niem ak tów praw nych do -
ty cz cych go spo dar ki.

RIG w Ka to wi cach ju po nad 20 lat re ali zu je swo je za da nia sta -
tu to we wspie ra jc pod mio ty go spo dar cze, szcze gól nie zrze szo ne
w niej fir my w ich d e niach do bu do wy in no wa cyj nej go spo dar ki
w na szym re gio nie i kra ju oraz wzro stu ich kon ku ren cyj no ci na Ryn -
ku Eu ro pej skim.

Izba to jed na z naj wik szych i naj pr niej dzia a j cych or ga ni -
za cji sa mo rz du go spo dar cze go w wo je wódz twie l skim. Jest ona
ini cja to rem wie lu przed si wzi w ska li re gio nu i kra ju. Wród naj -
wa niej szych wy mie ni na le y or ga ni zo wa ne ju od dwu dzie stu lat
Lau ry Umie jt no ci i Kom pe ten cji oraz l sk Na gro d Ja ko ci, któ -
ra w ro ku 2012 po raz czter na sty wy o ni li de rów Ja ko ci w na szym
re gio nie.

W pa dzier ni ku te go ro ku od b dzie si w Ka to wi cach, or ga ni zo -
wa ny przez Izb, I Eu ro pej ski Kon gres Ma ych i red nich Przed -
si biorstw. W spo tka niu ad re so wa nym do sek to ra MP udzia we -
mie po nad 100 pa ne li stów z kra ju i za gra ni cy, któ rzy wspól nie
z uczest ni ka mi Kon gre su wy ty cza b d no wy kie ru nek roz wo ju te -
go sek to ra. In no wa cje, kla stry czy no we tech no lo gie, po nad to wspó -
pra ca na uki z biz ne sem i sa mo rz dem te ry to rial nym to obec nie jed -
ne z naj wa niej szych wy zwa, ja kie sto j przed ma y mi i red ni mi
przed si bior stwa mi.

Kon gre so wi to wa rzy szy b d Tar gi usug i pro duk tów dla MP
Biz nes Expo, w ra mach któ rych in sty tu cje b d mo gy za pre zen -
to wa swo j ofer t ma ym i red nim fir mom. 

Ho no ro wy Pa tro nat nad Kon gre sem ob j Pre zy dent RP Bro ni -
saw Ko mo row ski. Kon gres od by wa si tak e pod Pa tro na tem Pre -
zy den cji Pol ski w Ra dzie UE, oraz zo sta wpi sa ny ja ko wy da rze -
nie od by wa j ce si w ra mach Eu ro pej skie go Ty go dnia MP. Ra -
dzie Pro gra mo wej Kon gre su prze wod ni czy Je rzy Bu zek Prze wod -
ni cz cy Par la men tu Eu ro pej skie go. Wspó or ga ni za to ra mi Kon gre -

su s Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si bior czo ci, Kra jo wa Izba
Go spo dar cza oraz Zwi zek Rze mio sa Pol skie go.

Jak pod kre la Pre zes Ta de usz Do no cik, sek tor MP, w któ rym funk -
cjo nu je tak e wie le firm bu dow la nych, ma wiel kie zna cze nie dla roz -
wo ju go spo dar ki, a tak e do bro by tu spo ecz ne go.

Przy ka dy no wa tor skiej, g bo ko osa dzo nej w l skiej rze czy wi -
sto ci spo ecz no – eko no micz nej, a co rów nie wa ne, sku tecz nej dzia -
al no ci, sta no wi y dla Ka pi tu y Na gród i Wy ró nie l skiej Izby Bu -
dow nic twa, za sad ni cz pod sta w do uho no ro wa nia Pa na Ta de usza
Do no ci ka ty tu em „Au to ry tet – bu dow nic twa i go spo dar ki l skiej”.

Ka pi tu a szcze gól nie pod kre la wiel kie za su gi Lau re ata dla roz -
wo ju i umac nia nia go spo dar czych fun da men tów l skie go bu dow -
nic twa.

***
Pan Ta de usz Do no cik jest ab sol wen tem Wy dzia u Pra wa i Ad -

mi ni stra cji Uni wer sy te tu l skie go, a tak e Po dy plo mo wych Stu -

diów w Cen trum Eu ro pej skim na Uni wer sy te cie War szaw skim i Stu -

dium Dok to ranc kie go na U. Swo je do sko na le nie fa cho we pro wa -

dzi tak e za gra ni c, od by wa jc sta e, a tak e kur sy w Niem czech,

Wiel kiej Bry ta nii, USA. 

Prze szed wszech stron n dro g za wo do w, od kie row ni ka za -

ka du ko mu nal ne go, przez dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go uni wer sy -

te tu, pro wa dze nie dzia al no ci go spo dar czej, czon ka rad nad zor -

czych, spra wo wa nie funk cji pre ze sa w spó kach pra wa han dlo we -

go, po naj wy sze sta no wi ska rz do we.

W la tach 1997 – 2001 by Sze fem Ga bi ne tu Po li tycz ne go Mi ni -

stra Go spo dar ki, a na stp nie Pod se kre ta rzem Sta nu w Mi ni ster stwie

Go spo dar ki, od po wie dzial nym mi dzy in ny mi za po li ty k re gio nal -

n, roz wój MP i Spe cjal ne Stre fy Eko no micz ne.

W la tach 2006-2010 by czon kiem Eu ro pej skie go Ko mi te tu Eko -

no micz no-Spo ecz ne go w Bruk se li, wi ce prze wod ni cz cym sek cji

ECO ds. Unii Go spo dar czej i Wa lu to wej. Od ro ku 2006 do chwi li

obec nej jest czon kiem Ra dy Nad zor czej Pol skiej Agen cji Roz wo -

ju Przed si bior czo ci.

W 1990 ro ku zo sta wspó za o y cie lem Re gio nal nej Izby Go spo -

dar czej w Ka to wi cach. Za ka da tak e Gór no l ski Bank Go spo dar -

czy. Pan Ta de usz Do no cik pe ni funk cj Pre ze sa Regionalnej Izby

Gospodarczej w Katowicach, oraz funk cj Wi ce pre ze sa Kra jo wej

Izby Go spo dar czej.

Ka pi tu a  Na gród  i Wy ró nie  l skiej  Izby  Bu dow nic twa nada a  Pa nu Ta de uszo wi  Do no ci ko wi  Nagrod  i  Tytu
    „AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI L SKIEJ”
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Pan Sta ni saw Ka szow ski jest za o y cie lem i wspó wa ci cie lem
fir my, Dy rek to rem Na czel nym i Pre ze sem Za rz du. Przed si bior -
stwa Bu dow nic twa Ogól ne go „SKO BUD” Sp. z o.o. w yw cu. Dzi -
ki swej przed si bior czo ci i za an ga o wa niu stwo rzy i zor ga ni zo -
wa od pod staw przed si bior stwo zdol ne obec nie re ali zo wa na -
wet naj trud niej sze za da nia z za kre su bu dow nic twa ogól ne go i in -
y nie ryj ne go. 

Przed si bior stwo z po wo dze niem kon ku ru je z fir ma mi z te re nu
kra ju i Unii Eu ro pej skiej re ali zu jc wie le trud nych pod wzgl dem tech -
nicz nym i or ga ni za cyj nym in we sty cji. Przy czy nia si do two rze nia
po zy tyw ne go wi ze run ku lu dzi i firm z re gio nu y wiec czy zny i l -
ska.

Przed si bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go „SKO BUD” Sp. z o.o.
wy st pu je naj cz ciej ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca obiek tów bu dow -
la no – in y nie ryj nych wraz z in fra struk tu r tech nicz n. Fir ma wy -
ko na a po nad 250 za da i in we sty cji – gów nie na te re nie wo je wódz -
twa l skie go i ma o pol skie go.

Na re ali zo wa nych in we sty cjach przed si bior stwo wie lo krot nie
sto so wa o roz wi za nia in no wa cyj ne na ska l kra ju. Przed si bior -
stwo wy ko na o wie le trud nych i skom pli ko wa nych pod wzgl dem
tech nicz nym i or ga ni za cyj nym za da. Naj wa niej sze z nich to roz -
bu do wa w re kor do wym cza sie 10-ciu mie si cy ter mi na la pa sa er -
skie go w por cie lot ni czym Kra ków -Ba li ce, bu do wa kom plek su
skocz ni nar ciar skich w Szczyr ku -Ska li te, bu do wa kil ku na stu ko -

mend wo je wódz kich i po wia to wych Pa stwo wej Stra y Po ar nej,
bu do wa osie dla miesz ka nio wo -usu go we go „No wy Prze wóz”
w Kra ko wie, bu do wa biu row ca – sie dzi by za rz du JSW S.A. w Ja -
strz biu -Zdro ju.

Re ali zo wa ne w chwi li obec nej in we sty cje to m.in. bu do wa Re -
gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa w Ra ci bo rzu,
bu do wa Ma o pol skie go Ogro du Sztu ki dla Te atru im. Ju liu sza So -
wac kie go w Kra ko wie, roz bu do wa Cen trum Le cze nia Opa rze w Sie -
mia no wi cach l skich, roz bu do wa ho te lu „Ró a ny Gaj” w Gdy ni,
bu do wa Cen trum Czy stych Tech no lo gii W glo wych w Za brzu, bu -
do wa biu row ca Spó ki Pol ski Koks S.A. w Ka to wi cach.

Fir ma po sia da Sys tem Za rz dza nia zgod ny z wy mo ga mi
ISO 9001:2008 oraz AQAP 2120:2009 wy da ny przez Za kad
Sys te mów Ja ko ci i Za rz dza nia.

Re ali zu jc pro ce sy bu dow la ne Fir ma dba o ro do wi sko na tu ral -
ne. Re ali zu je rów nie in we sty cje z za kre su ochro ny ro do wi ska i za -
so bów na tu ral nych. 

Fir ma wspo ma ga fi nan so wo wie le in sty tu cji i dzia a spo ecz nych,
spor to wych. 

***
Pan Sta ni saw Ka szow ski jest ma gi strem in y nie rem bu dow nic -

twa, po sia da upraw nie nia bu dow la ne bez ogra ni cze do kie ro wa -

nia i nad zo ro wa nia oraz upraw nie nia pro jek to we bez ogra ni cze.

AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI LSKIEJ

STA NI SAW KA SZOW SKI 
PRE ZES ZA RZ DU
P. B. O. „SKO BUD” SP. Z O. O. W YW CU

Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie l skiej Izby Bu dow nic twa nada a Pa nu Stanisawowi Kaszowskiemu Nagrod i Tytu
„AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI L SKIEJ”



12 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne

W dniach 6 i 7 pa dzier ni ka 2011 ro ku w Ka to wi cach od b dzie si I Eu ro pej ski Kon gres Ma ych
i red nich Przed si biorstw – jed no z naj wik szych spo tka biz ne so wych ad re so wa nych do sek -
to ra MP w Eu ro pie rod ko wo -Wschod niej. 

W ci gu dwóch dni od b dzie si 12 pa ne li dys ku syj nych, w któ rych udzia we mie 100 pre le gen tów
z Pol ski i za gra ni cy. Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach, któ ra jest gów nym or ga ni za to rem Kon -
gre su, spo dzie wa si bli sko 20 de le ga cji za gra nicz nych i po nad 2000 uczest ni ków. Kon gres za in au gu ru -
je wy st pie nie Pre zy den ta RP Bro ni sa wa Ko mo row skie go, któ ry ob j Kon gres Ho no ro wym Pa tro na tem.
Przed si wzi cie od by wa si tak e pod Pa tro na tem Pol skiej Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. Ra -
dzie Pro gra mo wej Kon gre su prze wod ni czy prof. Je rzy Bu zek,  Prze wod ni cz cy Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Wy da rze nie od by wa si tak e w ra mach Eu ro pej skie go Ty go dnia MP 2011. 

Ce lem Kon gre su jest dia gno za obec ne go sta nu sek to ra MP w Pol sce oraz wy ty cze nie no wych kie -
run ków je go roz wo ju. Przed si wzi cie ad re so wa ne jest przede wszyst kim do przed sta wi cie li sek to ra MP,
sa mo rz dów te ry to rial nych oraz in sty tu cji na uko wo -ba daw czych. 

Kon gre so wi to wa rzy szy b d Tar gi usug i pro duk tów dla MP Biz nes Expo, w ra mach któ rych in -
sty tu cje b d mo gy za pre zen to wa swo j ofer t ma ym i red nim fir mom. Or ga ni za to rzy za re zer wo wa li
miej sce dla bli sko 200 wy staw ców, któ rych eks po zy cje b dzie mo na od wie dza przez dwa dni.

Pod czas Kon gre su zo sta n rów nie wr czo ne cer ty fi ka ty dla Lau re atów Pro gra mu „Sa mo rzd, któ -
ry wspie ra MP”. Ce lem Pro gra mu jest wy o nie nie oraz pro mo cja tych sa mo rz dów, któ re w szcze gól -
ny spo sób wspie ra j mi kro, ma ych i red nich przed si bior ców, stwa rza jc im do god ne wa run ki do pro -
wa dze nia dzia al no ci go spo dar czej. 

Udzia w Kon gre sie jest bez pat ny.

WI CEJ IN FOR MA CJI I RE JE STRA CJA NA STRO NIE IN TER NE TO WEJ KON GRE SU:

www.kon gres msp.eu

ZA PRA SZA MY!

I Eu ro pej ski Kon gres

Ma ych i red nich 

Przed si biorstw

OR GA NI ZA TOR

WSPÓ OR GA NI ZA TO RZY WSPÓ GO SPO DA RZE

WOJEWODA
LSKI
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SESJA I: BA RIE RY PRO CE SÓW IN WE STY CYJ NO -BU DOW LA NYCH NA

POD STA WIE PRAK TY KI STO SO WA NIA USTA WY „PRA WO BU DOW LA NE” 

ORAZ USTA WY O „PLA NO WA NIU I ZA GO SPO DA RO WA NIU

PRZE STRZEN NYM”. RE KO MEN DA CJE DO NO WE LI ZA CJI TYCH USTAW

Budowa

bez barier

Mgr in. Andrzej Roch Dobrucki

mgr in. AN DRZEJ ROCH DO BRUC KI – Jest ab -
sol wen tem Wy dzia u In y nie rii Sa ni tar nej i Wod -
nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W swo jej ka rie -
rze za wo do wej pra co wa m. in. na bu do wie Oren -
bur skie go Ru ro ci gu Ga zo we go „So juz” w Char -
ko wie (1974-1978) ja ko pe no moc nik Ener go po -
lu SA oraz w Niem czech, gdzie by pe no moc -
ni kiem na bu do wach pro wa dzo nych przez fir m
Mo sto stal -Export SA.
W la tach 1994-1998 pe ni funk cj Gów ne go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w ran dze pod -
se kre ta rza sta nu.
Od 1998 do 2004 r. by wi ce pre ze sem w fir mie
Mo sto stal -Export SA, na stp nie pia sto wa sta -
no wi sko dy rek to ra ds. bu dow nic twa. Od stycz -
nia do lip ca 2011 r. pe ni funk cj pro ku ren ta, za
od stycz nia 2011 r. jest do rad c Za rz du w fir -
mie Mo sto stal -Export SA.
Po za pra c za wo do w zaj mu je si tak e dzia al -
no ci spo ecz n m. in. pra co wa w Ko mi te cie
Bu dow nic twa funk cjo nu j cym przy Kra jo wej Izbie
Go spo dar czej, jest prze wod ni cz cym Ra dy Pro -
gra mo wej cza so pi sma „Ma te ria y Bu dow la ne”.
Jest ho no ro wym czon kiem Pol skiej Izby Pro jek -
to wa nia Bu dow la ne go.
Od lat dzia a tak e w Pol skiej Izbie In y nie rów Bu -
dow nic twa, w któ rej w la tach 2006-2010 pe -
ni funk cj wi ce pre ze sa, a obec nie pre ze sa. Je -
go dzia al no na rzecz bu dow nic twa by a wie -
lo krot nie na gra dza na, otrzy ma m. in. Zo t Od -
zna k za Za su gi dla Bu dow nic twa, Zo t Od zna -
k za Za su gi dla Spó dziel czo ci Miesz ka nio wej,
Zo ty Me dal za Za su gi dla Obron no ci Kra ju, Or -
der Przy ja ni Na ro dów, Me dal za Du go let ni
Su b oraz Krzy Ko man dor ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski.

Naj lep sza dla ka de go pro ce su in we sty -
cyj ne go jest sy tu acja, kie dy jest on sku tecz -
ny, prze bie ga szyb ko, spraw nie i przy no si za -
do wa la j ce efek ty. Nie ste ty, s to wrcz ide -
al ne sy tu acje i jak y cie po ka zu je, trud no ta -
ki ide a osi gn. Po dej mu jc dzia a nia
ma j ce po pra wi funk cjo nu j ce roz wi za nia,
trze ba mie na uwa dze, aby by y to zmia ny
sys te mo we obej mu j ce przede wszyst kim
prze pi sy usta wy o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym, prze pi sy ro do wi -
sko we, Pra wo bu dow la ne oraz in ne prze pi -
sy do ty cz ce re ali za cji in we sty cji. Tyl ko ta -
kie dzia a nia po zwo l na li kwi da cj ba rier in -
we sty cyj no-bu dow la nych i mo g przy czy ni
si do roz wo ju go spo dar cze go kra ju. 

In we sto wa nie wy ma ga sta bil nych wa -
run ków praw nych i spraw nie dzia a j cej ad -
mi ni stra cji. Te za sa dy ma j ra cj by tu we
wszyst kich sy tu acjach cha rak te ry stycz nych
dla ró nych ustro jów go spo dar czych. 

In we sto wa nie to pro ces skom pli ko wa ny,
trud ny i pod po rzd ko wa ny wie lu ze wntrz -
nym czyn ni kom oraz ogra ni cze niom. Wpro -
wa dza ne no we uwa run ko wa nia in we sty cyj -
no -bu dow la ne ma j ce na ce lu osi gni cie
ra cjo nal ne go in we sto wa nia po win ny by
wdra a ne kom plek so wo, a pro ce du ry praw -
ne win ny by spój ne. 

Spraw no pro ce su in we sty cyj ne go osa -
bia j b dy i nie ja sno ci w prze pi sach pra -
wa, nad mier ne sfor ma li zo wa nie te go pro -
ce su czy sa be przy go to wa nie or ga nów ad -
mi ni stra cji sa mo rz do wej do prze pro wa dza -
nia pro ce dur z tym zwi za nych. Wszyst kie
te ogra ni cze nia przy czy nia j si mi dzy in -
ny mi do wy du a nia ter mi nów uko cze nia
po dej mo wa nych in we sty cji oraz wzro stu ich
kosz tów. Uwzgld nia jc roz miar na ka dów
fi nan so wych, za rów no ze rod ków pu blicz -
nych, jak i pry wat nych, ja kie s an ga o wa -
ne w trak cie pro ce su in we sty cyj ne go oraz
naj cz ciej du gi okres ich za mro e nia, ka -
de uspraw nie nie pro ce su in we sty cyj ne go
mo e przy nie ol brzy mie oszczd no ci.

Jak po da „Dzien nik Ga ze ta Praw na”
w Pol sce na za a twie nie po zwo le nia na bu -
do w po trze ba prze cit nie 311 dni pod czas
gdy w Cze chach 150, w Niem czech 100, we
Fran cji 137. Skró ce nie te go cza su to przede
wszyst kim usu ni cie tzw. ba rier, któ rych po -
ko na nie jest cza so chon ne.

Gów ne ba rie ry
pro ce su in we sty cyj ne go

Obec nie naj wik sz prze szko d w pro ce -
sie in we sty cyj no -bu dow la nym stwa rza:

– brak (lub b dy) w wie lu gmi nach opra -
co wa stu dium uwa run ko wa i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i wy ni -
ka j cych z nich pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go b d cych naj lep sz pod sta -
w do po dej mo wa nia de cy zji o lo ka li za cji
przy szych in we sty cji i jej uwa run ko wa -
niach. Do tych czas uchwa lo ne pla ny miej sco -
we obej mu j ok. 30% ob sza ru kra ju.

– du gi pro ces wy da wa nia de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu
w przy pad ku bra ku pla nu, w któ rych do mi -
nu je uzna nio wo urzd ni ków sa mo rz do -
wych (de cy zje wy da je or gan ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, tj. wójt, bur mistrz, pre zy dent mia sta),

– brak ko or dy na cji pla nów na trzech
szcze blach – kra jo wym, wo je wódz kim i lo -
kal nym (gmin nym), 

– brak sku tecz ne go oraz spraw ne go in -
stru men tu za rz dza nia, któ ry przy spie szy -
by oraz ua twi pro ces in we sty cyj ny. Po trzeb -
na jest ko or dy na cja prze pi sów ma j cych
wpyw na pro ces in we sty cyj ny w pierw szej
ko lej no ci Pra wa bu dow la ne go oraz pla no -
wa nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
ochro ny ro do wi ska oraz in nych prze pi sów
do ty cz cych re ali za cji in we sty cji.

– brak sank cji za brak uchwa le nia pla nów
miej sco wych,

– zbyt ry go ry stycz ne prze pi sy ro do wi sko -
we – obo wi zek spo rz dze nia oce ny od dzia -
y wa nia przed si wzi cia na ro do wi sko lub

ob sza ry NA TU RA 2000, przy du ej do wol -
no ci ich for mu o wa nia. Fakt wst pie nia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej spo wo do wa, e mu -
si my prze strze ga wie lu dy rek tyw ro do wi -
sko wych, wdra a jc je do pol skie go sys te -
mu praw ne go
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– brak spój no ci we wntrz nej i ze wntrz -
nej (z in ny mi ak ta mi praw ny mi) wie lo krot nie
mo dy fi ko wa ne go Pra wa bu dow la ne go.

Jed n z uci li wych ba rier in we sty cyj nych
jest tak e du ga pro ce du ra pro ce su bu dow -
la ne go, m. in. wpro wa dze nie obo wiz ko wej
kon tro li przed wy da niem po zwo le nia na uyt -
ko wa nie, co opó nia za ko cze nie pro ce su
in we sty cyj ne go.

Pra wo po win no
by bli sko prak ty ki 

Po wa n prze szko d w ca ym pro ce sie
bu dow la nym jest po su gi wa nie si przez
usta wo daw c po j cia mi nie ja sny mi. In we stor,
któ ry prze brnie przez sfor ma li zo wa ne pro ce -
du ry ad mi ni stra cyj ne, uzy ska de cy zj o wa -
run kach za bu do wy, de cy zj ro do wi sko -
w, po zwo le nie na bu do w i wy ko na ca e za -
mie rze nie in we sty cyj ne sta je przed pro ble -
mem tzw. od bio ru in we sty cji przez nad zór bu -
dow la ny, czy li uzy ska nia de cy zji o po zwo le -
niu na uyt ko wa nie. Za sa d jest, i wy ko na -
ne pra ce w ca o ci po win ny si po kry wa
z za twier dzo nym pro jek tem bu dow la nym,
jed nak e or gan nad zo ru zo bli go wa ny jest
ode bra in we sty cj tak e wów czas, gdy od -
stp stwa od pro jek tu s nie istot ne. 

I wa nie na tle po j od stp stwo istot -
ne/nie istot ne ro dzi si wie le pro ble mów, bo -
wiem or ga ny nad zo ru bar dzo cz sto kwa -
li fi ku j ja kie kol wiek od stp stwo ja ko istot ne
i od ma wia j udzie le nia po zwo le nia na uyt -
ko wa nie. Ta kie dzia a nia or ga nu oczy wi cie
nie znaj du j ad ne go umo co wa nia w pra -
wie, bo wiem zgod nie z do jed no li t li ni
orzecz nic twa s dów ad mi ni stra cyj nych,

o tym czy da ne od stp stwo jest istot ne de -
cy du je cha rak ter ca ej in we sty cji, a od -
stp stwo, któ re nie po zba wia cha rak te ry -
stycz nych pa ra me trów i cech obiek tu za -
twier dzo ne go w po zwo le niu na bu do w
na le y kwa li fi ko wa ja ko nie istot ne. 

W prak ty ce zda rza j si jed nak tak ku rio -
zal ne sy tu acje, gdy ma o istot ne zmia ny trak -
to wa ne s ja ko istot ne. Sy tu acje ta kie po wo -
du j, i in we stor zmu szo ny jest ko rzy sta ze
rod ków za skar e nia, aby w ko cu uzy ska
po zwo le nie na uyt ko wa nie. Na st pu je to
jed nak kil ka czy kil ka na cie mie si cy pó niej
i po wo du je stra ty fi nan so we in we sto ra.

Sy tu acja ta nie zmie ni si, je e li usta wo -
daw ca nie uwzgld ni prak tycz nych aspek -
tów pro ce su in we sty cyj ne go pod czas prac
le gi sla cyj nych. Akt praw ny, je e li b dzie na -
pi sa ny w ode rwa niu od „prak ty ki”, któ r re -
gu lu je ni gdy nie b dzie do brym pra wem. 

Spe cu sta wa nie dla wszyst kich

W ostat nim cza sie co raz wi cej in we sty -
cji re ali zo wa nych jest na pod sta wie tzw. spe -
cu staw, czy li ustaw re gu lu j cych w spo sób
szcze gól ny za sa dy przy go to wy wa nia i re ali -
za cji in we sty cji w da nym za kre sie. Do ty czy
to nie tyl ko in we sty cji od no sz cych si
bez po red nio do EU RO 2012, ale tak e
dróg, ko lei, ru ro ci gów, w za sa dzie wik szo -
ci in we sty cji ce lu pu blicz ne go.

Przy ka do we spe cu sta wy:
– spe cu sta wa dro go wa – usta wa z dnia 10

kwiet nia 2003 roku o szcze gól nych za sa dach

przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre -

sie dróg pu blicz nych (t.p.: Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 721, ze zm.) 

– spe cu sta wa EU RO 2012 – z usta wa

dnia 7 wrze nia 2007 r. o przy go to wa niu fi -

na o we go tur nie ju Mi strzostw Eu ro py w Pi -

ce No nej UEFA EU RO 2012 (Dz. U. z 2007

r. Nr 173, poz. 1219, ze zm.)

– spe cu sta wa ko le jo wa – usta wa z dnia 28

mar ca 2003 r. o trans por cie ko le jo wym (t. p.

Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, ze zm.)

– spe cu sta wa lot ni sko wa – usta wa

z dnia 12 lu te go 2009 r. o szcze gól nych za -

sa dach przy go to wy wa nia i re ali za cji in we sty -

cji w za kre sie lot nisk uyt ku pu blicz ne go (Dz.

U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, ze zm.)

– spe cu sta wa o ga zo por cie – usta wa

z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o in we sty cjach

w za kre sie ter mi na lu re ga zy fi ka cyj ne go skro -

plo ne go ga zu ziem ne go w wi no uj ciu (Dz.

U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700, ze zm.)

– spe cu sta wa po wo dzio wa – usta wa

z dnia 24 czerw ca 2010 roku o szcze gól nych

roz wi za niach zwi za nych z usu wa niem

skut ków po wo dzi z ma ja i czerw ca 2010 r.

(Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835)

– spe cu sta wa stocz nio wa – usta wa

z dnia 19 grud nia 2008 r. o po st po wa niu

kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól -

nym zna cze niu dla pol skie go prze my su

stocz nio we go (Dz. U. z 2008 r. Nr 233,

poz. 1569)

– spe cu sta wa prze ciw po wo dzio wa – usta -

wa z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za -

sa dach przy go to wa nia in we sty cji w za kre sie

bu dow li prze ciw po wo dzio wych (Dzien nik

Ustaw 2010 r. nr 143 poz. 963)

Uka zu j ce si ko lej ne spe cu sta wy s po -
twier dze niem, e zwy ke pro ce du ry s
po pro stu nie y cio we. Wy bra ne pod mio ty
pro wa dzc in we sty cje, za któ re po no sz od -

BA RIE RY PRO CE SÓW IN WE STY CYJ NO -BU DOW LA NYCH
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po wie dzial no ko rzy sta j z przy go to wa nych
pro ce dur umo li wia j cych ich spraw n re -
ali za cj, na to miast wszy scy po zo sta li zmu -
sze ni s ko rzy sta z pro ce dur „zwy kych”,
czy li roz wi za sys te mo wych, któ re nie
funk cjo nu j zbyt do brze lub s po pro stu ze.
We dug wska za Ban ku wia to we go Pol ska
jest na sza rym ko cu, je li cho dzi o szyb -
ko za a twia nia for mal no ci bu dow la nych.
In we stor nie uprzy wi le jo wa ny (nie upraw nio -
ny do sko rzy sta nia ze spe cu staw), przy st -
pu jc do re ali za cji za mie rze nia in we sty cyj -
ne go zmu szo ny jest do pod j cia ca e go sze -
re gu dzia a fak tycz nych i praw nych, prze -
zwy ci e nia wie lu trud nych do prze wi dze -
nia ba rier. Na wet uzy ska nie pra wo moc nej
de cy zji o po zwo le niu na bu do w nie da je
gwa ran cji, e nie zo sta nie ona pod wa o -
na w try bie stwier dze nia nie wa no ci czy te
wzno wie nia po st po wa nia i to z przy czyn zu -
pe nie nieza wi nio nych przez in we sto ra.

Zmia ny s po trzeb ne

Po trzeb ne jest ta kie Pra wo bu dow la ne,
któ re sta o by si pew ne go ro dza ju dro go -
wska zem jak na le y po st po wa przy przy -
go to wa niu i re ali za cji in we sty cji. Spró buj my
od po wie dzie na py ta nie, co po win na za -
pew ni usta wa Pra wo bu dow la ne:

1) za gwa ran to wa nie bez pie cze stwa
w sze ro ko uj tym pro ce sie bu dow la nym
(od lo ka li zo wa nia obiek tu bu dow la ne go,
po przez je go wzno sze nie, utrzy ma nie i roz -
biór k) oraz po sza no wa nia w nim wy st pu -
j ce go in te re su pu blicz ne go i pry wat ne go.
Okre le nie ge ne ral nych za sad bu do wy
obiek tu bu dow la ne go oraz wy ko ny wa nia in -
nych ro bót bu dow la nych, praw i obo wiz ków
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go oraz
upraw nie i obo wiz ków or ga nów ad mi ni -
stra cji pu blicz nej;

2) ogra ni cze nie za kre su re gu la cji usta wy
i roz po rz dze wy da nych na jej pod sta wie
do ma te rii ci le nor ma tyw nej;

3) usta le nie przy ja znych in we sto rom pro -
ce dur sy tu owa nia obiek tów bu dow la nych ze
szcze gól nym uwzgld nie niem kon sty tu cyj -
nej za sa dy pra wo rzd no ci oraz po sza no -
wa niem atry bu tów pra wa wa sno ci i in te -
re su pu blicz ne go;

4) uprosz cze nie pro ce dur ad mi ni stra cyj -
nych po prze dza j cych roz po cz cie ro bót
bu dow la nych, w tym mo li wie w naj szer szym
stop niu re zy gna cja z roz strzy gni w dro dze
de cy zji ad mi ni stra cyj nej na rzecz form uprosz -
czo nych (np. jed na de cy zja ad mi ni stra cyj -
na w pro ce sie bu dow la nym, któ re go po czt -
kiem by y by roz strzy gni cia lo ka li za cyj ne);

5) spis obiek tów bu dow la nych i ro bót bu -
dow la nych nie wy ma ga j cych in ge ren cji ad -
mi ni stra cyj no – praw nej na grun cie Pra wa
bu dow la ne go;

6) ogra ni cze nie za kre su in ge ren cji or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w pro ce sie
bu dow la nym wy cz nie do przy pad ków na -
ru sze nia pra wa lub in te re su pu blicz ne go
w tym pro ce sie;

7) prze ka za nie sze ro kich upraw nie
i zwik sze nie od po wie dzial no ci uczest ni -
ków pro ce su bu dow la ne go; 

8) pod nie sie nie spraw no ci dzia a nia or -
ga nów nad zo ru bu dow la ne go;

9) pod trzy ma nie spraw dzo nych w prak ty -
ce roz wi za obec nie obo wi zu j ce go Pra -
wa bu dow la ne go. 

Na le y si za sta no wi, czy do Pra wa bu -
dow la ne go prze nie z usta wy o pla no wa -
niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym
pro ble ma ty k lo ka li za cji obiek tów (wa run -
ki za bu do wy, de cy zja lo ka li za cyj na) w przy -
pad ku bra ku miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. 

Pro po no wa ne wnio ski

1. Pla no wa nie prze strzen ne 
Pla no wa nie prze strzen ne na le y do wa -

nych za da wa dzy pu blicz nej.
Obec ny sys tem pla no wa nia prze strzen -

ne go jest nie efek tyw ny.
Na le y pil nie stwo rzy sys tem pla no wa -

nia prze strzen ne go tj. zre for mo wa nie pra -
wa, in sty tu cji, pro ce dur dzia a nia wszyst kich
uczest ni ków pro ce su in we sto wa nia, na -
pra wa re la cji, a przede wszyst kim za le no -
ci po mi dzy wszyst ki mi uczest ni ka mi sys -
te mu.

Pla no wa nie prze strzen ne na le y oprze
na na st pu j cych gów nych za sa dach:
– sta bi li za cji uyt ko wa nia te re nu, 
– ob li ga to ryj no ci pla no wa nia, hie rar chii

pla nów i mo no po lu pla ni stycz ne go wadz
pu blicz nych, 

– wpro wa dza nia zmian prze zna cze nia i uyt -
ko wa nia te re nu wy cz nie na pod sta wie
pla nu miej sco we go, 

– ochro ny te re nów otwar tych, 
– sca le i re par ce la cji grun tów na te re -

nach no wej urba ni za cji.
2. Za mó wie nia pu blicz ne 

a) w za kre sie „ra  co ni skiej ce ny” na le y
w usta wie o za mó wie niach pu blicz nych
okre li kry te ria i pro ce du ry obo wiz ku
od rzu ce nia ra  co naj ni szej ce ny, 

b) w za kre sie sto so wa nia w za mó wie niach
pu blicz nych naj ni szej ce ny ja ko je dy ne -
go kry te rium wy bo ru, na le y dro g roz po -
rz dze wy da nych przez mi ni strów od po -
wie dzial nych za po szcze gól ne sek to ry go -
spo dar ki na ro do wej okre li kry te ria, ja -
kie mu sz by bra ne pod uwa g do oce -
ny w prze tar gach pu blicz nych. W roz po -
rz dze niach na le y okre li pro cen to we
gra ni ce, ja kie w oce nie mo e sta no wi
ka de z kry te rium. Na przy kad w obiek -
cie bu dow la nym po za ce n oce nia na po -
win na by trwa o bu dow li i jej bez pie -
cze stwo, kosz ty eks plo ata cji, ener go -
chon no, wpyw na ro do wi sko i in ne.
3. Ochro na ro do wi ska 
Prze pi sy do ty cz ce ochro ny ro do wi ska

by y w ostat nich la tach  kil ka krot nie zmie nia -
ne, za ka dym ra zem pod no szo no ich ry go -
ry stycz no. Udo wad nia no, e nie w pe ni
im ple men to wa no prze pi sy eu ro pej skie. 

W ostat niej no we li za cji zo bo wi za no
do po now ne go ich pro ce do wa nia, zgod nie
z no wym brzmie niem dla przed si wzi in -
we sty cyj nych, dla któ rych po st po wa nia by -
y ju za ko czo ne. Ar gu men tem by a mo -
li wo utra ty do ta cji fi nan so wych.

Tak wic, dla po st po wa do ty cz cych
ob sza ru Na tu ra 2000 i od dzia y wa nia
na ten ob szar, a tak e do ty cz cych przed -
si wzi in we sty cyj nych za miesz czo nych
w roz po rz dze niu, od dzia y wu j cych lub
mo g cych od dzia y wa na ro do wi sko,
za cho wa na by by a de cy zja o po zwo le niu
na bu do w.

Nie po kój bu dzi brak pro fe sjo na li zmu
wród czon ków no wo po wo a nych ad mi ni -
stra cji od po wie dzial nych za te po st po wa -
nia, jak rów nie brak wia do mo ci wród
spo e cze stwa, któ re z mo cy pra wa ka do -
ra zo wo uczest ni czy w tych po st po wa -
niach. Ko niecz ne s sze ro ko za kro jo ne
szko le nia i pro pa go wa nie wie dzy wród spo -
ecz no ci lo kal nej. 

Na le y w mak sy mal nym stop niu sko dy -
fi ko wa wy ma ga nia w za kre sie  ochro ny ro -
do wi ska w pro ce sie in we sty cyj nym okre la -
jc eta py i spo sób ich  okre la nia, gdy swo -
bod ne de fi nio wa nie, a w szcze gól no ci do -
wol na in ter pre ta cja  sta no wi istot n prze -
szko d w re ali za cji in we sty cji, szcze gól nie
li nio wych.

4. Pra wo bu dow la ne 
Stwier dzi na le y, e ist nie je za po trze bo -

wa nie po li tycz ne i spo ecz ne na stwo rze nie
Ko dek su bu dow la ne go obej mu j ce go ca y
ob szar, po czy na jc od pla no wa nia, re ali za -
cji i in we sty cji po przez eks plo ata cj.

Na le y do ko na szcze gó o wej ana li zy tzw.
„spe cu staw”. Roz wi za nia, któ re zgod nie
z ocze ki wa nia mi przy czy ni y si do uprosz -
cze nia i przy spie sze nia pro ce su in we sty cyj -
ne go na le y upo wszech ni przez wpro wa -
dze nie do Pra wa czy te Ko dek su bu dow -
la ne go, przy rów no cze snej re zy gna cji ze
„spe cu staw”. 

5. Wnio ski szcze gó o we 
a) We wszyst kich dzia a niach za rów no le -

gi sla cyj nych, jak i wy ko naw czych
w wik szym stop niu na le y wy ko rzy sty -
wa uczest nic two ro do wisk tech nicz -
nych.

b) Upo wszech nia i pro pa go wa do bre
przy ka dy ja ko wzor ce po st po wa nia za -
sto so wa ne w pro ce sie in we sty cyj nym. 

c) Upo wszech nia mo li wo i za sto so -
wa kry te ria zo bo wi zu j ce uczest ni -
ków pro ce su in we sty cyj ne go do pod no -
sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. 

d) Opra co wa za sa dy spra wo wa nia nad zo -
ru au tor skie go wy cz nie przez au to ra
pro jek tu. 

Pod su mo wa nie 

Wie le z mo li wo ci ma j cych na ce lu po -
pra w pro ce su in we sty cyj ne go znaj du je
si w sfe rze or ga ni za cyj nej i praw nej. Dla -
te go tak wa ne jest spraw ne oraz sta ran ne
przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ka de go
pro ce su in we sty cyj ne go na pod sta wie ja -
snych i sku tecz nych za pi sów praw nych. 

Wy da je si, e w tym za kre sie, nie za le -
nie od sta le po dej mo wa nych prac w tym kie -
run ku, jest jesz cze du o do zro bie nia, i to
przez wszyst kie stro ny za an ga o wa ne
w kszta to wa nie i prze pro wa dza nie te go pro -
ce su.

BA RIE RY PRO CE SÓW IN WE STY CYJ NO -BU DOW LA NYCH



„DT” S.A. w Ka to wi cach
z pla na mi na przy szo…

„Dro go wa Tra sa red ni co wa” S.A. w Ka to wi cach
jest fir m in y nier sk, po wsta  w 1993 ro ku – wy -
spe cja li zo wa n w za rz dza niu pro jek ta mi in we sty cyj -
ny mi, gów nie w ob sza rze bu dow nic twa dro go we go. 

„DT” S.A. ba zu jc na po ten cja le, wie lo let nim do -
wiad cze niu i zdo by tej re no mie:
 wy ko nu je dzia a nia nie zbd ne do dla re ali za cji jed -

ne go z naj wa niej szych dla ko nur ba cji l skiej
przed si wzi cia in we sty cyj ne go, ja kim jest Dro -
go wa Tra sa red ni co wa Ka to wi ce – Gli wi ce,

 ob su gu je in ne in we sty cje ko mu ni ka cyj ne, ofe ru jc
z po wo dze niem swo je umie jt no ci in we sto rom
dys po nu j cym rod ka mi pu blicz ny mi oraz in nym
pod mio tom go spo dar czym.
Dro go wa Tra sa red ni co wa – b d ca naj wa niej sz

in we sty cj re gio nal n w za kre sie bu do wy sys te mu
ko mu ni ka cyj ne go, do ce lo wo prze bie ga b dzie
od Ka to wic przez Cho rzów, wi to cho wi ce, Ru d
l sk, Za brze do Gli wic – stycz nie do ob sza rów
cen tral nych tych miast.

Zre ali zo wa nych i od da nych do uyt ku do chwi li
obec nej zo sta o 20 km tra sy na do mi nu j cym w aglo -
me ra cji l skiej kie run ku ru chu dro go we go wschód -
-za chód. Do pe nej re ali za cji in we sty cji po zo sta je
do wy bu do wa nia 11,3 km od ci nek tra sy gów nej obej -
mu j cy:
 kon trak ty Z3 i Z4 w Za brzu, oraz 
 G1 i G2 w Gli wi cach.

We dug har mo no gra mów, opar tych na za o e niu
spraw ne go i ter mi no we go uzy ski wa nia ak tów ad mi -
ni stra cyj nych (ze zwo le nie na re ali za cj in we sty cji
dro go wej) oraz pro ce dur prze tar go wych roz po cz cie
prac bu dow la nych na od cin kach Z3 i Z4 w Za brzu
mo e na st pi w II/III kwar ta le 2012 r., a na od cin kach
G1 i G2 w Gli wi cach w II po o wie 2012 r. Je e li pra ce
ru sz w za o o nych ter mi nach to za brza skie od cin -
ki mo g by go to we do ko ca czerw ca 2014 r. Wy bu -
do wa nie od cin ków gli wic kich mo li we by o by do ko -
ca 2014 r.

Dro go wa Tra sa red ni co wa two rzc mo li wo ci
uru cha mia nia pra wi do wej or ga ni za cji i ste ro wa nia
ru chem w w zo wej stre fie ze spo u miast l ska,
za pew nia od ci e nie ulic osie dlo wych, dziel ni co -
wych, cen trów miast szcze gól nie od ru chu red nie -
go i ci kie go, sta jc si pod sta wo w tra s za pew -
nia j c po wi za nia mi dzy miej skie w ko mu ni ka cji
in dy wi du al nej.
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Bariery w procesie 

inwestycyjno

-budowlanym

Doc. dr in. Ksawery Krassowski, Prezes Izby Projektowania Budowlanego

KSA WE RY KRAS SOW SKI – Ab sol went Po li tech -
ni ki ódz kiej, Wydz. Bu dow nic twa i Uni wer sy -
te tu ódz kie go Wydz. Eko no micz no -So cjo lo gicz -
ny. Wy ka dow ca Po li tech ni ki ódz kiej i Uni -
wer sy te tu ódz kie go.
Pra cow nik sa mo rz du wo je wódz kie go i przed si -
biorstw ka me ral nych, ostat nio dy rek tor Mia sto -
pro jek tu ód.
Wspó za o y ciel i od 20 lat pre zes Izby Pro jek to -
wa nia Bu dow la ne go, wi ce pre zes Sto wa rzy sze -
nia In y nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji. Wspó -
or ga ni za tor Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic -
twa i czo nek jej Ra dy Kra jo wej.

Wpro wa dze nie

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go przy wi -
zu je du  uwa g spraw ne mu pro ce so wi in we -
sty cyj no -bu dow la ne mu. Do re gu la cji praw -
nych, któ re od dzia y wu j na je go spraw no,
na le  w szcze gól no ci usta wy:
 Pra wo bu dow la ne, 
 O pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -

strzen nym,
 Pra wo za mó wie pu blicz nych,
 Pra wo ochro ny ro do wi ska oraz usta wa

o udo stp nia niu in for ma cji o ro do wi sku
i je go ochro nie, udzia le spo e cze stwa
w ochro nie ro do wi ska oraz o oce nach od -
dzia y wa nia na ro do wi sko.
Izba przy ka dej oka zji ko rzy sta z mo li wo -

ci przed ka da nia pro po zy cji usu wa nia ba rier
w re gu la cjach bu dow la ne go pro ce su in we sty -
cyj ne go. 

Pra wo bu dow la ne

Wie lo krot nie zga sza li my pro po zy cje zmian
w Pra wie bu dow la nym, któ re ua twi y by pra c
uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go. Na dal
wnio sku je my o:
 usta le nie for mal nych nazw sta diów do ku men -

ta cji i okre le nie ich prze zna cze nia oraz
przy ka do we go za kre su me ry to rycz ne go.
Ua twi o by to wspó pra c in we sto rów (za ma -
wia j cych) i wy ko naw ców tych opra co wa.
Do ty czy to: stu dium pro gra mo wo -prze strzen -
ne go, stu dium wy ko nal no ci in we sty cji, kon -
cep cji pro jek to wej lub pro jek tu wstp ne go, pro -
jek tu bu dow la ne go – z uwzgld nie niem je go
pe ne go za kre su, pro jek tu wy ko naw cze go
i spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio -
ru ro bót bu dow la nych.

 wpro wa dze nie sys te mu spraw dza nia pro jek -
tów in we sty cji bu dow la nych, za le ca ne go
w eu ro pej skich nor mach kon struk cyj nych.
Prze wi du je on w za le no ci od stop nia
skom pli ko wa nia obiek tu spraw dze nie przez
au to ra, ze spó spraw dza j cy nie za le ny or -
ga ni za cyj nie od pro jek tan tów; dla obiek tów
o pod wy szo nym ry zy ku lub o pod wy szo -

nych kon se kwen cjach znisz cze nia, dal sze
spraw dze nie przez stro n trze ci, 

 wpro wa dze nie dla in we sty cji wy ma ga j cych
spo rz dze nia pro jek tu bu dow la ne go obo wiz -
ku opra co wa nia pro jek tów lub ry sun ków wy -
ko naw czych oraz spe cy fi ka cji tech nicz nych
wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych – czy li
do ku men ta cji wy ko naw czej. Cho dzi o for mal -
ne do pusz cze nie te go sta dium tak e w in we -
sty cjach nie pu blicz nych. Do pro wa dzi to
do zgod no ci re gu la cji za war tych w Pra wie
bu dow la ne z wy ma ga nia mi art. 647 i 648 Ko -
dek su cy wil ne go – oraz re gu la cji funk cjo nu -
j cych w za mó wie niach pu blicz nych,

 wpro wa dze nie mo li wo ci prze ka zy wa nia
pro jek tów obiek tów bu dow la nych tak e
w wer sji elek tro nicz nej,

 upo rzd ko wa nie re gu la cji, do ty cz cej za kre -
su pro jek tu bu dow la ne go. Cho dzi o okre le -
nie opra co wa, któ rych wy ko na nie po wi nien
za pew ni in we stor,

 wpro wa dze nie obo wiz ku uzy ska nia cer ty fi -
ka tu po twier dza j ce go po praw no wy ni -
ków uzy ski wa nych z pro gra mów kom pu te ro -
wych su  cych do ob li cze in y nier skich.
Pro po zy cje szcze gó o wych za pi sów w usta -

wie Pra wo bu dow la ne, do ty cz ce pod nie sio -
nych spraw za wie ra za cz nik 1.

Izba rów nie wy ra a a sta no wi sko ne ga tyw -
ne od no nie za st pie nia pro ce du ry po zwo le -
nia na bu do w pro ce du r re je stra cji pro jek tu.

Usta wa o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym

Pod sta wo w wa d trud nej sy tu acji w lo ka -
li zo wa niu in we sty cji jest brak miej sco wych pla -
nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Kon -
se kwen cj jest ko rzy sta nie z de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu ja -
ko pod sta wy przy go to wa nia in we sty cji. Skut -
ku je to roz le wa niem si za bu do wy na ob sza -
ry nie prze wi dy wa ne na ce le bu dow la ne i trud -
ne dla za pew nie nia ob su gi ko mu ni ka cj i sie -
cia mi in fra struk tu ry tech nicz nej. Po dra a to zna -
cz co kosz ty urba ni za cji i sys te mów in fra struk -
tu ry tech nicz nej.

Izba pro po nu je:
 opra co wa nia zwi za ne z pla no wa niem prze -

strzen nym wy  czy spod ry go rów usta wy
Pra wo za mó wie pu blicz nych. Na le a o by
po wo a bu de to we jed no stki pla no wa nia,
któ re w ra mach pra cy ci gej po win ny oce -
nia stan ist nie j cy za go spo da ro wa nia
w gmi nie, pro gno zo wa prze wi dy wa ne tren -
dy roz wo jo we, opra co wy wa miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia, przy go to wy wa
da ne do pro jek to wa nia i do ko ny wa okre so -
wych ocen,

 za pew ni aby w ra mach prac nad pla nem
miej sco wym by y ana li zo wa ne wa rian to we
lo ka li za cje obiek tów, któ re wy ma ga j ta kiej
ana li zy w aspek cie wy ma ga prze pi sów
ro do wi sko wych. W miej sco wym pla nie za -
go spo da ro wa nia po win na by przyj mo -
wa na lo ka li za cja naj ko rzyst niej sza z mo -
li wych. W usta le niach pla nu po win ny by
za pi sy wa ne wy ma ga nia wy ni ka j ce z pla -
nu miej sco we go dla wszyst kich in we sty cji
ob j tych pla nem, w tym tak e uwa run ko -
wa nia ro do wi sko we je e li wy ni ka to z prze -
pi sów. 
Rze tel na ana li za wa rian to wych lo ka li za cji in -

we sty cji od dzia y wu j cych ne ga tyw nie na ro -
do wi sko mo li wa jest tyl ko na eta pie prac pla -
ni stycz nych, 
 w wik szym stop niu ni do tych czas w sze ro -

ko ciach pa sów ulicz nych i dro go wych po win -
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no si uwzgld nia po trze by te re no we dla ce -
lów ko mu ni ka cji i sie ci uzbro je nia tech nicz ne -
go.

4. Pod su mo wa nie

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go uspraw -
nie niu pro ce su in we sty cyj ne go po wi ca wie -
le uwa gi. Co rocz nie or ga ni zu je kon fe ren cje,
z któ rych wnio ski sys te ma tycz nie prze ka zy wa -
ne s wa dzom pa stwo wym.

Ostat ni (XIV) zor ga ni zo wa no wspól nie
z Pol sk Izb In y nie rów Bu dow nic twa p. t. In -
we stor i pro jek tant w kszta to wa niu prze strze -
ni (9-10 czerw ca 2011 r.). Wnio ski z tej Kon -
fe ren cji do ty czy y:

1) Pla no wa nia prze strzen ne go,
2) Ochro ny ro do wi ska,
3) Po zy ski wa nia te re nów,
4) Pra wa za mó wie pu blicz nych,
5) Spraw ró ne go cha rak te ru.

Po ru szo ne w tych wnio skach pro ble my
w wik szo ci wi  si z te ma ty k III l skie -
go FO RUM. W zwiz ku z tym pe ny ich tekst
za wie ra za cz nik 2.

Re asu mu jc Izba Pro jek to wa nia Bu dow la -
ne go jak in ne ro do wi ska bu dow nic twa uzna -
je za pil ne pod je cie prac nad Ko dek sem bu dow -
la nym. Nie mo e to by Ko deks o za kre sie me -
ry to rycz nym pro po no wa nym przez prof. Z. Nie -
wia dom skie go.

Ko deks bu dow la ny po wi nien obej mo wa ca -
o pro ble ma ty ki do ty cz cej bu dow nic twa,
obec nie znaj du j cej si w wie lu usta wach.
Wza jem nie sko or dy no wa ny i uj mu j cy (re gu -
lu j cy) nie tyl ko sto sun ki ad mi ni stra cja – pe -
tent, tak e sto sun ki i wspó dzia a nie mie dzy
wszyst ki mi uczest ni ka mi pro ce su in we sty cyj -
no -bu dow la ne go; obej mo wa wszyst kie fa zy
i eta py te go pro ce su.

Szcze gól nie istot nym jest po wi za nie w nim
re gu la cji o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym, Pra wa bu dow la ne go z za pi sa -
mi usta wy o oce nach od dzia y wa nia na ro do -
wi ska oraz Pra wa za mó wie pu blicz nych i Ko -
dek su Po st po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go jak
rów nie Ko dek su Cy wil ne go.

1. Spraw dza nie pro jek tów

Izba wnio sku je na st pu j cy sys tem spraw dza nia roz wi za za war tych w pro -
jek cie bu dow la nym:
1) Utrzy ma funk cjo nu j cy obec nie sys tem spraw dza nia pro jek tów, ukszta to -

wa ny w wy ni ku re gu la cji za war tych w art. 20 ust. 2 i 3 pkt. 1 obo wi zu j cej
usta wy, z wpro wa dze niem ko rekt, któ re po win ny ogra ni czy ob ser wo wa ne
man ka men ty. Pro po nu je si zmia n nu me ra cji ust pów i do da nie no wych
ust pów o na st pu j cej tre ci: „ust. 2. Au tor ka de go opra co wa nia pro -
jek to we go jest zo bo wi za ny wy ko na au tor skie spraw dze nie wy ko na -
ne go przez sie bie pro jek tu.
2a. Pro jek tant ma obo wi zek za pew ni spraw dze nie pro jek tu bu dow -

la ne go (skre lo no so wo: ar chi tek to nicz no) pod wzgl dem zgod no ci
z prze pi sa mi, w tym tech nicz no -bu dow la ny mi, przez oso b po sia -
da j c upraw nie nia bu dow la ne do pro jek to wa nia bez ogra ni cze
w od po wied niej spe cjal no ci lub rze czo znaw c bu dow la ne go.

2b. Oso ba wy ko nu j ca spraw dze nie po win na by nie za le na or ga ni za -
cyj nie od pro jek tan ta.

3. Obo wi zek, o któ rym mo wa w ust. 2a, nie do ty czy:
1) za kre su ob j te go spraw dza niem i opi nio wa niem na pod sta wie prze -

pi sów szcze gól nych,
2) pro jek tów obiek tów i ro bót bu dow la nych, o któ rych mo wa

w art. 29 i 33a.
3a. Pro jek tant ra zem ze spraw dza j cym po no sz od po wie dzial no

za szko dy po wsta e w wy ni ku b dów w pro jek cie bu dow la nym
i w do ku men ta cji wy ko naw czej, o któ rej mo wa w art. 40b.”

2) Po art. 20 do daj si art. 20a w brzmie niu: „Art. 20a.
1. Dla obiek tów o pod wy szo nym stop niu ry zy ka lub o pod wy szo nych

kon se kwen cjach znisz cze nia, in we stor za pew nia wy ko na nie spraw -
dze nia roz wi za za war tych w pro jek cie bu dow la nym przez stro n
trze ci, tj. nie za le ny ze spó spraw dza j cych.

2. Spraw dza nie pra wi do wo ci roz wi za za war tych w pro jek cie bu dow -
la nym, o któ rym mo wa w ust. 1, jest wy ko ny wa ne rów no le gle cza -
so wo z pro ce du r po zwo le nia na bu do w, o któ rej mo wa w art. 35.

3. Wnio ski i pro po zy cje spraw dza j cych, po ich roz pa trze niu, de cy zj
in we sto ra, po win ny by za le co ne do uwzgld nie nia w pro jek tach wy -
ko naw czych, z wy  cze niem przy pad ków gdy sta no wi one od stp -
stwo istot ne, o któ rym mo wa w art. 36a.

4. W przy pad ku gdy in we stor ak cep tu je pro po zy cje spraw dza j cych,
kwa li fi ku j ce si do zmian o cha rak te rze istot nym, o któ rych mo wa
w art. 36a, jest zo bo wi za ny wy co fa wnio sek o re je stra cj za mie -
rzo nej in we sty cji i przed o y no wy wnio sek ze sko ry go wa nym pro -
jek tem bu dow la nym.

5. Mi ni ster wa ci wy do spraw bu dow nic twa, go spo dar ki prze strzen nej
i miesz ka nio wej, w dro dze roz po rz dze nia, w spra wie spraw dze nia
pro jek tów bu dow la nych obiek tów o pod wy szo nych kon se kwen cjach
znisz cze nia, okre li:
1) ro dza je obiek tów, któ rych pro jek ty bu dow la ne wy ma ga j (3-go

w ko lej no ci) spraw dze nia przez nie za le ny ze spó spraw dza j -
cych, ja ko stro n trze ci, ze wzgl du na pod wy szo ne ry zy ko lub

pod wy szo ne kon se kwen cje znisz cze nia, uwzgld nia jc ro dza je
obiek tów po da ne w za cz ni ku do obo wi zu j cej usta wy,

2) wspó czyn ni ki kon se kwen cji znisz cze nia za le ca ne do uwzgld nie -
nia w pro jek tach bu dow la nych obiek tów, o któ rych mo wa w pkt. 1,

3) wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne i or ga ni za cyj ne dla osób praw nych or -
ga ni zu j cych czyn no ci spraw dza nia obiek tów, o któ rych mo wa
w ust. 1,

4) tryb ska da nia wnio sków o spraw dze nie, za kres spraw dza nia i czas,
w któ rym po win na by wy ko na na ta czyn no,

5) szcze gó o wy spo sób po st po wa nia z uwa ga mi i wnio ska mi wy -
ni ka j cy mi ze spraw dze nia pro jek tu bu dow la ne go,

6) tryb prze ka zy wa nia przez pod mio ty spraw dza j ce okre so wych in -
for ma cji do wa ci we go or ga nu o wy ni kach i wnio skach ze
spraw dza nia”

Uza sad nie nie
Po trze ba wpro wa dze nia zmian w sys te mie spraw dza nia pro jek tów in we -

sty cji bu dow la nych, w oce nie Izby, jest nie zbd na. No wy sys tem spraw dza -
nia pro jek tów ja ki zo sta za pro po no wa ny w art. 20a i 18 (str. 6) jest bar dzo
ogól nie za ry so wa ny i nie za pew ni po pra wy wy ko ny wa nia tej istot nej czyn no -
ci. Izba za pro po no wa a wpro wa dze nie w Pol sce sys te mu spraw dza nia za -
le ca ne go z eu ro ko dach (eu ro pej skich nor mach kon struk cyj nych) z utrzy ma -
niem za sad ogól nych za war tych w art. 20a. Za sa dy Eu ro ko dów wy ma ga j do -
dat ko we go spraw dza nia pro jek tów obiek tów o du ej kon se kwen cji znisz cze -
nia przez nie za le ny, spe cja li stycz ny ze spó spraw dza j cy. Izba pro po nu je
od po wied ni mo dy fi ka cj za pi sów w art. 20 ust. 2 i 3 obec nej usta wy oraz
upo wa nie nie mi ni stra wa ci we go do spraw bu dow nic twa do okre le nia w roz -
po rz dze niu wy ka zu obiek tów wy ma ga j cych 3-go w ko lej no ci spraw dze -
nia przez fa cho w jed nost k, za trud nia j c wy so ko kwa li fi ko wa nych spe cja -
li stów.

Spraw dza nie po wy sze, zda niem Izby, po win no by prze pro wa dza ne
na od rb ne za mó wie nie in we sto ra, w okre sie zgo sze nia wnio sku o po zwo le -
nie na bu do w. Uwa gi i pro po zy cje wy ni ka j ce z pro to kó u spraw dze nia pro -
jek tu bu dow la ne go by y by za le ca ne de cy zj in we sto ra do uwzgld nie nia w pro -
jek tach wy ko naw czych.

2. Do ku men ta cja wy ko naw cza

Wnio sku je si w za ko cze niu roz dzia u pt. „Po st po wa nie po prze dza j ce roz -
po cz cie ro bót bu dow la nych” do da nie no we go art. 40a o na st pu j cej tre ci:
„40b.
1. In we stor, przyj mu jc for mu  re ali za cji ro bót bu dow la nych we dug za -

sad okre lo nych w usta wie Ko deks cy wil ny (art. 647 i 648) dla po trzeb
wy ko na nia ro bót jest zo bo wi za ny do umo wy do  czy do ku men ta cj
sta no wi c pod sta w ich wy ko na nia.

2. O za kre sie i tre ci do ku men ta cji, na zwa nej do ku men ta cj wy ko naw cz,
roz strzy ga in we stor sto sow nie do spe cy fi ki i cha rak te ru obiek tu oraz stop -
nia skom pli ko wa nia ro bot bu dow la nych.

3. Do ku men ta cj wy ko naw cz, sto sow nie do stop nia skom pli ko wa nia ro -
bot bu dow la nych, two rz:

Zacznik nr 1

Pro po zy cje zmian w usta wie Pra wo bu dow la ne 
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1) opi sy, ry sun ki i do ku men ty, o któ rych mo wa w art. 30 – dla ro bót nie -
skom pli ko wa nych, 

2) dla ro bót, któ re wy ma ga j spo rz dze nia pro jek tu bu dow la ne go, do -
ku men ta cje wy ko naw cz two rz:
a) pro jekt bu dow la ny wraz z po zwo le niem na bu do w, a dla przed -

si wzi od dzia u j cych na ro do wi sko tak e z ze zwo le niem na re -
ali za cj przed si wzi cia,

b) ry sun ki wy ko naw cze, a przy skom pli ko wa nych obiek tach bran -
o we pro jek ty wy ko naw cze, sta no wi ce uszcze gó o wie nie roz wi -
za za war tych w pro jek cie bu dow la nym,

c) spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych,
za wie ra j ce wy ma ga nia nie zbd ne do okre le nia stan dar du i ja -
ko ci wy ko na nia ro bót w za kre sie spo so bu wy ko na nia ro bót i ich
od bio ru, wa ci wo ci wy ro bów bu dow la nych oraz oce ny pra wi -
do wo ci wy ko na nia po szcze gól nych ro bót,

d) in for ma cja do ty cz ca bez pie cze stwa i ochro ny zdro wia, w przy -
pad kach gdy jej opra co wa nie jest wy ma ga ne na pod sta wie prze -
pi sów od rb nych.

4. Szcze gó o wy za kres i for m pro jek tów wy ko naw czych oraz spe cy fi ka -
cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych in we stor mo -
e okre li ko rzy sta jc z re gu la cji wy da nej na pod sta wie prze pi sów o za -
mó wie niach pu blicz nych.

5. Do pro jek tów wy ko naw czych, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót bu dow la nych w spra wie ich za kre su, for my i spraw dza nia
od no sz si te sa me wy ma ga nia jak do pro jek tu bu dow la ne go.

6.  Pro jek ty wy ko naw cze i spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro -
bót bu dow la nych in we stor ak cep tu je swo j de cy zj i kie ru je do wy ko -
na nia ro bót bu dow la nych.”

Uza sad nie nie
Wnio sku je si wpro wa dze nie dla in we sty cji, wy ma ga j cych spo rz dze nia pro -

jek tu bu dow la ne go, obo wiz ku opra co wa nia pro jek tów lub ry sun ków wy ko naw -
czych i spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia ro bót bu dow la nych, w za kre sie do -
sto so wa nym do stop nia skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych. Pro jek ty wy ko naw -
cze i spe cy fi ka cje tech nicz ne po win ny pod le ga pro ce du rze spraw dza nia or -
ga ni zo wa nej przez pro jek tan ta. Do ku men ta cja wy ko naw cza, tj. pro jek ty wy ko -
naw cze, sta no wi ce uszcze gó o wie nie roz wi za za war tych w pro jek cie bu -
dow la nym dla po trzeb wy ko na nia ro bót bu dow la nych i spe cy fi ka cje tech nicz -
ne wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych, ja ko do ku men ty in we sto ra, po win -
ny pod le ga je go ak cep ta cji, przed ich skie ro wa niem do wy ko naw cy ro bót bu -
dow la nych.

Wpro wa dze nie sta dium do ku men ta cji wy ko naw czej do pro wa dzi do zgod -
no ci re gu la cji za war tych w usta wie Pra wo bu dow la ne z wy ma ga nia mi
art. 647 i 648 Ko dek su cy wil ne go. W obec nym sta nie praw nym do ku men ta -
cja wy ko naw cza (pro jek ty wy ko naw cze i spe cy fi ka cje tech nicz ne) s wy ma -
ga ne tyl ko w in we sty cjach re ali zo wa nych ja ko za mó wie nia pu blicz ne – na pod -
sta wie usta wy Pra wo za mó wie pu blicz nych. Na to miast na za sa dzie do brych
prak tyk, do ku men ta cja wy ko naw cza jest przy go to wy wa na pra wie po wszech -
nie przez in we sto rów, re ali zu j cych in we sty cje ze rod ków pry wat nych.

W oce nie Izby nie zbd ne jest w zno we li zo wa nej usta wie Pra wo bu dow la -
ne uwzgld nie nie pro jek tów wy ko naw czych oraz spe cy fi ka cji tech nicz -
nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych ja ko do ku men tów okre la -
j cych spo sób wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych.

3. Prze ka zy wa nie pro jek tów obiek tów bu dow la nych w wer sji elek tro -
nicz nej

Wnio sku je si w no wym art. 40b za miesz cze nie de le ga cji dla mi ni stra wa -
ci we go do spraw bu dow nic twa, go spo dar ki prze strzen nej i miesz ka nio wej,
do wy da nia od po wied nie go roz po rz dze nia. Pro po nu je si na st pu j c re dak -
cj art. 40b: „40c.
1. Mi ni ster wa ci wy do spraw bu dow nic twa, go spo dar ki prze strzen nej

i miesz ka nio wej okre li, w dro dze roz po rz dze nia, szcze gó o we za sa -
dy i for ma ty prze ka zy wa nia w wer sji elek tro nicz nej pro jek tów obiek tów
bu dow la nych.

2. W roz po rz dze niu na le y okre li:
1) jed no li ty dla wszyst kich uyt kow ni ków for mat elek tro nicz ny za pew -

nia j cy prze sy a nie i od biór pro jek tów bu dow la nych,
2) sys tem po wi nien spe nia wy ma ga nia ad mi ni stra cji bu dow la nej, Pra -

wa za mó wie pu blicz nych i by zgod ny ze stan dar da mi geo de zyj -
ny mi,

3) sys tem po wi nien:
a) prze wi dy wa mo li wo nie upu blicz nia nia nie któ rych ele men tów

pro jek tów, któ re mo gy by by wy ko rzy sta ne przez or ga ni za cje ter -
ro ry stycz ne,

b) unie mo li wia wpro wa dze nie zmian do pro jek tów przez oso by po -
stron ne,

c) unie mo li wia ko pio wa nie pro jek tów z na ru sze niem praw au tor -
skich.”

Uza sad nie nie
Obec ny spo sób spo rz dza nia pro jek tów z wy ko rzy sta niem kom pu te rów, po -

zwa la na ich prze ka zy wa nie i prze cho wy wa nie tak e w wer sji elek tro nicz nej.
Z pro jek tu roz po rz dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie me to do lo gii ob li -
cza nia cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ku wy ni ka wy móg aby wia dec two
cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ku by o opra co wa ne w wer sji pa pie ro wej
i elek tro nicz nej.

Po dob nie ra port oce ny od dzia y wa nia in we sty cji na ro do wi sko rów nie jest
wy ma ga ny w wer sji pa pie ro wej i elek tro nicz nej. Tak e z prze pi sów o za mó wie -
niach pu blicz nych wy ni ka wy móg dys po no wa nia do ku men ta cj pro jek to w w wer -
sji elek tro nicz nej. Rów nie no we li zo wa na usta wa o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym wy ma ga opra co wa nia do ku men tów pla ni stycz nych w wer -
sji pa pie ro wej i elek tro nicz nej.

W oce nie Izby ob szer no zmian w usta wie Pra wo bu dow la ne i obec ny po -
ziom tech no lo gii elek tro nicz nej uza sad nia tak e w po st po wa niach ad mi ni -
stra cyj nych zwi za nych z in we sty cja mi bu dow la ny mi, ko rzy sta nie z for my elek -
tro nicz nej. Nie zbd ne jest aby w usta wie Pra wo bu dow la ne i w od po wied nich
roz po rz dze niach zo sta y spre cy zo wa ne za sa dy, stan dar dy i for mat in for ma -
tycz ny dla prze ka zy wa nia pro jek tów w bu dow nic twie. Po wy sze za sa dy, stan -
dar dy i for mat in for ma tycz ny po win ny rów nie uwzgld nia za sa dy przy j te
przez su by geo de zyj ne oraz prze wi dy wa mo li wo nie upu blicz nia nia nie -
któ rych ele men tów pro jek tów, któ re mo gy by by wy ko rzy sta ne przez or ga -
ni za cje ter ro ry stycz ne. For mat in for ma tycz ny po wi nien rów nie unie mo li wi
wpro wa dza nie zmian do pro jek tów przez oso by po stron ne, jak rów nie ko -
pio wa nie pro jek tów z na ru sze niem praw au tor skich.

4. Pro po zy cja re dak cji art. 34 ust 3, któ ry do ty czy za kre su pro jek tu bu -
dow la ne go

„Art. 34.3. Pro jekt bu dow la ny po wi nien za wie ra:
1) pro jekt za go spo da ro wa nia dzia ki lub te re nu, spo rz dzo ny na ko pii ak tu al -

nej ma py, obej mu j cy:
a) okre le nie gra nic dzia ki lub te re nu, a dla obiek tu li nio we go tak e o

prze bie gu,
b) lo ka li za cj (usy tu owa nie), ob rys i ukad ist nie j cych i pro jek to wa nych obiek -

tów bu dow la nych,
c) sie ci uzbro je nia te re nu i spo sób od pro wa dza nia cie ków i wód od pa do wych,
d) ukad ko mu ni ka cyj ny i par kin go wy oraz je go po  cze nie z dro g pu -

blicz n,
e) ukad zie le ni ni skiej i wy so kiej oraz in nych obiek tów za go spo da ro wa nia

i urz dze nia te re nu, ze wska za niem: cha rak te ry stycz nych ele men tów, wy -
mia rów, rzd nych i wza jem nych od le go ci mi dzy obiek ta mi, w na wi -
za niu do ist nie j cej i pro jek to wa nej za bu do wy te re nów s sied nich, a dla
obiek tu li nio we go tak e pro fil po du ny, ob ra zu j cy usy tu owa nie osi
te go obiek tu wzgl dem ist nie j ce go za go spo da ro wa nia te re nu
i skrzy o wa nia z ist nie j cy mi i pro jek to wa ny mi obiek ta mi oraz prze -
kro je po przecz ne w cha rak te ry stycz nych punk tach, przed sta wia j -
ce za sig ro bót zwi za nych z pro jek to wa nym obiek tem.

2) pro jekt ar chi tek to nicz no -bu dow la ny, okre la j cy funk cj, for m, da ne
pro gra mo we i kon struk cj ustro ju no ne go obiek tu, a dla obiek tu li -
nio we go prze krój nor mal ny i da ne o obiek tach in y nier skich oraz:
a) pa ra me try ener ge tycz ne obiek tu i bi lan se za po trze bo wa nia me diów,
b) cha rak te ry sty k eko lo gicz n i od dzia y wa nie na ro do wi sko,
c) pro po no wa ne roz wi za nia tech nicz ne, a tak e ma te ria o we obiek tu

i ochra nia j ce ro do wi sko,
a dla obiek tów bu dow la nych, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 roz wi -
za nia za pew nia j ce do stp no oso bom nie pe no spraw nym, w szcze gól no -
ci po ru sza j cych si na wóz kach in wa lidz kich,

3) sto sow nie do spe cy fi ka cji obiek tu da ne z wy ni ków ba da geo lo gicz no -
-in y nier skich i prze san ki wy bo ru spo so bu po sa do wie nia obiek tów bu -
dow la nych oraz pro jek to wa ne po sa do wie nie, 

4) sto so w nie do po trzeb:
a) do ku men ty wa ci wych jed no stek or ga ni za cyj nych o za pew nie niu do staw

ener gii, wo dy, cie pa i ga zu, od bio ru cie ków oraz wa run kach przy  cze -
nia obiek tu do sie ci wo do ci go wych, ka na li za cyj nych, ciepl nych, ga zo wych,
elek tro ma gne tycz nych i te le in for ma tycz nych oraz dróg pu blicz nych,

b) do ku men ty wa ci we go za rzd cy dro gi o mo li wo ci po  cze nia dzia -
ki z dro g pu blicz n zgod nie z prze pi sa mi o dro gach pu blicz nych,
je e li nie roz strzy ga te go miej sco wy plan za go spo da ro wa nia lub de -
cy zja o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu,
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c) da ne o prze wi dy wa nych od pa dach prze my so wych i ko mu nal nych
w uj ciu rocz nym i mie sicz nym oraz prze wi dy wa ny spo sób dal sze -
go po st po wa nia z ni mi,

5) w przy pad ku bu dyn ków, z za strze e niem art. 5 ust. 7, pro jek to wa n cha -
rak te ry sty k ener ge tycz n bu dyn ków,

6) kar t in for ma cyj n opi su j c, zgod no pla no wa nych ro bót bu dow la -
nych z usta le nia mi pla nu miej sco we go lub de cy zj o wa run kach za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu, 

7) udo ku men to wa nia uzy ska nych opi nii, uzgod nie, zgód, po zwo le
i spraw dze nia,

8) wy kaz au to rów pro jek tu i osób spraw dza j cych,
9) owiad cze nie pro jek tan ta i spraw dza j ce go o kom plet no ci pro jek tu

bu dow la ne go oraz o spo rz dze niu go zgod nie z prze pi sa mi i za sa da -
mi wie dzy tech nicz nej.
ust. 3a. Prze pi su ust. 3 pkt. 1 nie sto su je si do pro jek tu bu dow la ne go prze -

bu do wy i nad bu do wy ist nie j cych obiek tów bu dow la nych lub mon ta u urz dze -
nia na ist nie j cym obiek cie bu dow la nym.

ust. 3b. Prze pi su ust. 3 pkt. 2 nie sto su je si do pro jek tu bu dow la ne go bu -
do wy lub prze bu do wy urz dze bu dow la nych bd pod ziem nych sie ci uzbro -
je nia te re nu, je e li ca o pro ble ma ty ki mo e by przed sta wio na w pro jek cie
za go spo da ro wa nia dzia ki lub te re nu.

ust. 3c. Rów no le gle z pro jek tem bu dow la nym, sto sow nie do spe cy -
fi ki obiek tu bu dow la ne go, in we stor po wi nien, za pew ni wy ko na nie:
a) ra por tu oce ny od dzia y wa nia na ro do wi sko, je e li tak wy ni ka z usta -

wy o udo stp nie niu in for ma cji o ro do wi sku i je go ochro nie, udzia le
spo e cze stwa w ochro nie ro do wi ska oraz o oce nach od dzia y wa nia
na ro do wi sko,

b) in for ma cji do ty cz cej bez pie cze stwa i ochro ny zdro wia, uwzgld nio -
nej w pla nie bez pie cze stwa i ochro ny zdro wia,

c) pro jek tu tech no lo gicz ne go, je e li tech no lo gia wy st pu je w obiek cie,
d) zbio ru ob li cze sta tycz nych i wy mia ro wa nia gów nych ele men tów kon -

struk cji,
e) ope ra tu ener ge tycz ne go, za wie ra j ce go ob li cze nia i da ne okre la j ce

cha rak te ry sty k ener ge tycz n bu dyn ków,
f) ope ra tu ochro ny prze ciw po a ro wej obiek tu, ak cji ewa ku acyj nych i ra -

tow ni czych, za wie ra j ce go dys po zy cje i wa run ki ja kie po win ny spe nia
roz wi za nia pro jek to we,

g) ope ra tu wod no -praw ne go,
h) pro jek tu or ga ni za cji ru chu – dla dróg,

oraz uwzgld nie nie dys po zy cji tych opra co wa w roz wi za niach pro -
jek tu bu dow la ne go,
ust. 3d. Dla po trzeb or ga ni za cji i prze pro wa dze nie bu do wy, rów no le -

gle z pro jek tem bu dow la nym, in we stor mo e zde cy do wa o opra co wa niu:
a) zbior cze go ze sta wie nia ko szów (ZZK),
b) ze sta wie kosz tów obiek tów (ZKO) lub kosz to ry su in we stor skie go,
c) ze sta wie ilo ci ro bót,
d) za o e re ali za cji in we sty cji,
e) har mo no gra mu dy rek tyw ne go re ali za cji in we sty cji.

ust. 3e. Ar chi wi zo wa niu przez or gan pod le ga j opra co wa nia okre lo -
ne w ust. 3 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 lub ust. 3a, 3aa, 3b, a ar chi wi zo wa niu przez
in we sto ra i/lub uyt kow ni ka wszyst kie opra co wa nia wy szcze gól nio ne
w ust. 3 lub 3a, 3aa, 3b oraz 3c i 3d.

Uza sad nie nie
Obec na re gu la cja nie wy czer pu je wszyst kich po trzeb w za kre sie do ku men -

tów, któ ry mi po wi nien dys po no wa in we stor w ra mach przy go to wa nia in we sty -
cji – sto sow nie do spe cy fi ki in we sty cji i stop nia skom pli ko wa nia ro bót bu dow -
la nych. Za pro po no wa no rów nie uwzgld nie nie w re gu la cji spe cy fi ki in we sty -
cji li nio wych.

5. Cer ty fi ka cja pro gra mów kom pu te ro wych su  cych do ob li cze in y nier -
skich po twier dza j ca pra wi do wo uzy ski wa nych wy ni ków 

W miej sce uchy lo ne go ar ty ku u 10a pro po nu je si wsta wie nie no wej na st -
pu j cej tre ci: „10a.
1. Pro gra my kom pu te ro we su  ce do ob li cze in y nier skich mo g by

wpro wa dzo ne na ry nek i do uyt ko wa nia po wszech ne go do pie ro
po uzy ska niu cer ty fi ka tu wy da ne go przez jed nost k akre dy to wa n.

2. Mi ni ster wa ci wy do spraw bu dow nic twa, go spo dar ki prze strzen nej
i miesz ka nio wej, w dro dze roz po rz dze nia, okre li:
a) ro dza je ob li cze in y nier skich, dla któ rych pro gra my wy ma ga j cer -

ty fi ka cji,
b) jed nost ki akre dy to wa ne upo wa nio ne do cer ty fi ka cji pro gra mów kom -

pu te ro wych do ob li cze in y nier skich,
c) szcze gó o wy tryb ska da nia wnio sków o cer ty fi ka cj i wy ma ga ne do -

ku men ty,
d) tryb, za kres i spo sób prze pro wa dze nia ba da w pro ce sie cer ty fi ka -

cji,
e) spo sób usta la nia opat i ich wy so ko za prze pro wa dze nie cer ty fi -

ka cji in y nier skich pro gra mów ob li cze nio wych,
f) spo sób po st po wa nia z wer sja mi pro gra mu, b d cy mi je go ulep sze -

niem,
g) wzór cer ty fi ka tu wia ry god no ci pro gra mu kom pu te ro we go do ob li -

cze in y nier skich bu dow nic twie”.

Uza sad nie nie
Pro gra my kom pu te ro we to po wszech ne obec nie na rz dzia do wy ko ny wa -

nia ob li cze in y nier skich, udo stp nia ne na za sa dach ryn ko wych. Dla pod nie -
sie nia bez pie cze stwa ich sto so wa nia, po win ny one pod le ga oce nie spraw -
dza j cej (cer ty fi ka cji) po twier dza j cej po praw no uzy ski wa nych wy ni ków ob -
li cze. Ja ko pro duk ty sprze da wa ne na ryn ku po win ny po sia da po twier dze nie,
ze ich sto so wa nie (zgod nie z in struk cja) da je pra wi do we wy ni ki, a wic nie za -
gra a bez pie cze stwu obiek tu.

Wnio sku je si re gu la cj (art. 10a) wa run ku j c wpro wa dze nie na ry nek pro -
gra mów kom pu te ro wych do ob li cze in y nier skich. Za pro po no wa no wy da nie
roz po rz dze nia przez mi ni stra wa ci we go do spraw bu dow nic twa, go spo dar -
ki prze strzen nej i miesz ka nio wej re gu lu j ce go pro ble ma ty k wpro wa dza nia na ry -
nek pro gra mów kom pu te ro wych do ob li cze in y nier skich w bu dow nic twie.

W Kon fe ren cji udzia wzi o 120 osób, re pre zen tu j cych IPB, PIIB i sa mo -
rz dy te ry to rial ne.

Dys ku sja pro wa dzo na by a w 3-ch pa ne lach:
 Pa nel I – Pla no wa nie prze strzen ne,
 Pa nel II – Gmi ny, po wia ty – in we sty cje,
 Pa nel III – Pro ble ma ty ka pro jek to wa nia.

W opar ciu o wy go szo ne 11 re fe ra tów i dys ku sj, w któ rej za bra y gos 33
oso by, opra co wa no, naj wa niej sze zda niem or ga ni za to rów wnio ski, pre zen tu -
jc je w 5 gru pach te ma tycz nych z ni ej wy mie nio ny mi oce na mi ogól ny mi sta -
nu ist nie j ce go:

I. Pla no wa nie prze strzen ne - brak po kry cia kra ju, hie rar chicz nie two rzo ny -
mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, pro wa dzi do nie rze tel ne go wy -
ko rzy sty wa nia sy tu acji przez de we lo pe rów, do niera cjo nal ne go i kosz tow ne go go -
spo da ro wa nia te re na mi, sa mo wo li urzd ni czej i zja wisk ko rup cyj nych.

II. Ochro na ro do wi ska- wy ma ga nia w za kre sie ochro ny ro do wi ska nie
s sko dy fi ko wa ne, a swo bod ne in ter pre ta cje, sta no wi istot n prze szko d w re -
ali za cji, zwasz cza li nio wych in we sty cji

III. Po zy ski wa nie te re nów- skom pli ko wa ne i zbiu ro kra ty zo wa ne pro ce du -
ry wy wasz cze nio we sta no wi istot ny czyn nik wy du a j cy pro ce sy in we sty cyj -
ne.

IV. Pra wo za mó wie Pu blicz nych Do brze skon stru owa na usta wa PZP jest
le wy ko rzy sty wa na, wy ma ga wie lu wska zó wek ob ja nia j cych i na ka zu j cych,
uj tych w roz po rz dze niach, przy pi sa nych do usta wy.

V. Wród za gad nie o ró nym cha rak te rze, na plan pierw szy wy bi ja si
za gad nie nie sys te ma tycz nej de pre cja cji ro li pro jek tan ta, ob ni e nie za in te re so -
wa nia t funk cj za wo do w, kosz tow ne ob ni a nie ja ko ci re ali za cji, wy ni ka j -
ce z wa dli we go do bo ry wy ko naw ców i nie ra cjo nal ne skon stru owa ne ele men -
ty pra wa go spo dar cze go.

Wnio ski szcze gó o we za war te w za cz ni ku zo sta n:
 opu bli ko wa ne w Wia do mo ciach Pro jek tan ta Bu dow nic twa i prze ka za ne uczest -

ni kom Kon fe ren cji,
 skie ro wa ne do wadz pa stwo wych i od po wied niej Ko mi sji Sej mo wej,
 roz pa trzo ne na po sie dze niu Po ro zu mie nia Urba ni stów, Ar chi tek tów i In y nie -

rów Bu dow nic twa.
Wie le z po stu la tów za war tych we wnio skach kon fe ren cyj nych zna la zo si

ju wcze niej w ob szer nym opra co wa niu IPB, prze ka za nym wa dzom kra jo wym
i Ko mi sji Eu ro pej skiej, za wie ra j cym od po wie dzi na py ta nia po sta wio ne przez
UE w „Zie lo nej Ksi dze” zwasz cza w spra wie dzia a nia pro ce dur za mó wie pu -
blicz nych.

Za cz nik nr 2

Pod su mo wa nie  XIV Kon fe ren cji Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go i Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
p.t. In we stor i pro jek tant w kszta to wa niu prze strze ni (9-10 czerw ca 2011 r.)
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I. W spra wie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go

1. Na szcze blu Ra dy Mi ni strów po win ny by pod j te kro ki po wo du j ce wy -
eg ze kwo wa nie na wszyst kich po zio mach ad mi ni stra cji, opra co wa nie i uchwa -
le nie pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

2. Pa stwo i je go wa dza wy ko naw cza mu si by re gu la to rem ra cjo nal ne go
za go spo da ro wa nia kra ju i za sa dy wol ne go ryn ku nie mo g tej po win no ci wa -
dzy za st pi.

3. W okre lo nym cza sie na le y do pro wa dzi do sto so wa nia pre cy zyj nych
za sad udzie la nia po zwo le na bu do w wy cz nie na ba zie pla nów miej sco wych,
uwzgld nia j cych sta bi li za cj uyt ko wa nia te re nu, hie rar chi i mo no pol pla ni -
stycz ny wadz pu blicz nych.

4. Na le y do pro wa dzi do ujed no li ce nia za sad udzie la nia po zwo le nia
na re ali za cj in we sty cji, z wy ko rzy sta niem za sad i prak tyk wy pra co wa nych w in -
we sty cjach li nio wych i na Eu ro 2012.

5. W try bie szcze gól nie pil nym, wy prze dza j cym no we li za cje usta wy o pla -
no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, na le y uchwa li i wpro wa dzi w y -
cie za sa dy ogra ni cza j ce nie kon tro lo wa ne „roz le wa nie si miast”.

6. Wdro y za sa d ana li zy i oce ny mo li wo ci wa rian tów lo ka li za cji in we -
sty cji po ten cjal nie od dzia u j cych lub mo g cych od dzia y wa na ro do wi sko
w opra co wa niach zwi za nych z pla no wa niem prze strzen nym z przyj mo wa niem
i za pi sy wa niem w usta le niach miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia lo ka li za -
cji oce nia nej ja ko naj ko rzyst niej sza. 

II. W spra wach ochro ny ro do wi ska

1. Przy j za sa d, e lo ka li za cja in we sty cji od dzia y wu j cych na ro do wi -
sko przy j ta w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia jest naj ko rzyst niej sza
w aspek cie ro do wi sko wym, a w usta le niach pla nu s okre lo ne wszyst kie wy -
ma ga nia dla tej in we sty cji, któ re po win ny by spe nio ne w pro jek cie bu dow la -
nym, za ra port oce ny od dzia y wa nia tej in we sty cji na ro do wi sko po wi nien to
po twier dzi. 

2. Wpro wa dzi uprosz czo ne pro ce du ry i prze pi sy dla obiek tów o stan dar do -
wym za gro e niu, eg ze kwo wa ne przez or ga na wy da j ce po zwo le nia na bu do w. 

3. Re jo no we Dy rek cje Ochro ny ro do wi ska po win ny zaj mo wa si wy cz nie wnio -
ska mi, do ty cz cy mi bu dów o pod wy szo nym i szcze gól nym za gro e niu.

4. W no we li za cji pra wa, w szcze gól no ci w kon stru owa niu Ko dek su Bu dow -
la ne go na le y tak e uwzgld ni, wy ma ga nia ochro ny ro do wi ska.

III. W spra wach wy wasz cze nio wych zwi za nych z lo ka li za cj in we sty cji

1. Przy j po wszech nie za sa d, e de cy zja o wy wasz cze niu mo e rów nie
za twier dza po dzia nie ru cho mo ci, nie za le nie od jej sta nu praw ne go.

2. Do pu ci, przy po zy ski wa niu te re nu pod in we sty cje, mo li wo za war cia
umo wy ugo dy, w do wol nym cza sie. 

3. Wpro wa dzi jed no li te pro ce du ry praw ne ua twia j ce re ali za cj in we sty -
cji ce lu pu blicz ne go dla pa stwa (dro gi, ener ge ty ka, obron no itp.), na wzór
spe cjal nej usta wy dro go wej, wpro wa dza jc te re gu la cje do usta wy o go spo dar -
ce nie ru cho mo cia mi.

4. Roz dzie li de cy zje o wy wasz cze niu od de cy zji o od szko do wa niu
5. Przy j, e ad res wa ci cie la ujaw nio ny w ewi den cji grun tów, jest je dy ny

wi  cy. 
6. Stwo rzy za sa d aby w Miej sco wym Pla nie Za go spo da ro wa nia Prze strzen -

ne go okre li ci le funk cje re ali zo wa ne na da nym te re nie, nie do pusz cza jc
od stpstw.

7. Usta li, e po sta no wie nia art. 53 ust. 4 pkt. 6 Usta wy o pla no wa niu prze -
strzen nym wska zu j ce wa ci wy or gan nie do ty cz grun tów rol nych po o o nych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych miast.

8. Art. 7 ust. 2 pkt. 1 Usta wy o ochro nie grun tów rol nych i le nych do pre cy -
zo wa tak, e by wy klu czy stop nio we in we sto wa nie na ob sza rach zwar tych kom -
plek sów rol nych kla sy I – III o po wierzch ni prze kra cza j cej 0,5 ha.

9. Wpro wa dzi ta kie za pi sy do ustaw, by bu de ty jed no stek sa mo rz dów te -
ry to rial nych nie mo gy by ogra ni cza ne przez Mi ni stra Fi nan sów.

10. Nie wpro wa dza zmian do Ustaw: o part ner stwie pu blicz no – praw nym
i o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub usu gi.

IV. W spra wie Pra wa Za mó wie Pu blicz nych

1. Usta wa o za mó wie niach Pu blicz nych nie w pe ni, po zwa la na ra cjo nal ne
i lo gicz ne kszta to wa nie pro ce sów prze tar go wych, w szcze gól no ci w tzw. za -
mó wie niach in te lek tu al nych.

2. Ze wzgl du na wy jt ko wo ob szer ny za kres za sto so wa usta wy PZP, na -
le y wy ma ga nia szcze gól ne uj w roz po rz dze niach re sor to wych.

3. Roz po rz dze nia po win ny:
 usta li za sa dy do bo ru czon ków ko mi sji prze tar go wych, za pew nia jc wik -

szo cio wy udzia osób me ry to rycz nie przy go to wa nych,
 wska za spo sób okre la nia „ra  co ni skiej ce ny”,
 wska za ka ta log przy ka do wych po za ce no wych kry te riów oce ny ofert dla

za mó wie, przy oce nie któ rych po win na by sto so wa na oce na wie lo kry -
te ryj na, 

 okre li za kres wy ja nie wy ma ga nych od ofe ren tów, któ rych ofer ta za -
wie ra „ra  co ni sk ce n”,

 wy szcze gól ni obiek ty i usu gi, dla któ rych w prze tar gach obo wi zu je wy -
bór ofer ty naj ko rzyst niej szej na pod sta wie kry te riów me ry to rycz nych, 

 wpro wa dzi za sa d za pra sza nia do oce ny ofert nie za le nych eks per tów,
okre la jc re gu la min po st po wa nia, wy ma ga nia i od po wie dzial no,

 okre li wa run ki obo wiz ko we go sto so wa nia try bu prze tar gu ogra ni czo -
ne go z za sto so wa niem pre kwa li fi ka cji uwzgld nia j cej oce n wa ci wo -
ci wy ko naw ców,

 usta no wi obo wi zek mo ni to ro wa nia re ali za cji i okre so wej pre zen ta cji spra -
woz da nia z prze bie gu i za ko cze nia in we sty cji

V. W spra wach ró nych 

1. Pod j dzia a nia skie ro wa ne na uwia do mie nie de cy den tom, wa no ci
eta pu pro jek to wa nia w pro ce sie in we sty cyj nym, ni skich efek tów oszczd no -
ci wy ni ka j cych z ogra ni cza nia kosz tów prac pro jek to wych, w sto sun ku do ko -
rzy ci z od po wie dzial ne go pro jek to wa nia w opty ma li za cji kosz tów in we sty -
cji.

2. Pro pa go wa szcze gól n wa no wy bo ru do za da in we sty cyj nych pro -
jek tan ta któ ry, po za me ry to rycz nym przy go to wa niem do po dej mo wa nych za -
da pro jek to wych po wi nien: 
 by au to rem kon cep cji za bu do wy i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, 
 mie wia do mo za kre su stu diów przed pro jek to wych, po zwa la j cych na ra -

cjo nal ne ko rzy sta nie z prze strze ni, uwzgld nie nie wy ma ga ochro ny ro -
do wi ska, wszyst kich nie zbd nych me diów, 

 by wspó od po wie dzial ny wraz z pro du cen ta mi i wy ko naw ca mi za wy ko -
na ne dzie o, uczest ni czc w spra wo wa niu nad zo ru au tor skie go w okre sie
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych,

 mie do wiad cze nie w re ali za cji pro jek tów w ra mach nad zo ru au tor skie go.
3. Eli mi no wa ob ci a nie pro jek tan ta dzia a nia mi po moc ni czy mi nie na le -

 cy mi do me ri tum za da nia, nie wy ma ga j cy mi kwa li fi ka cji in y nier skich.
4. Usta no wi za sa dy ob ni e nia zo bo wi za fi skal nych przed si bior ców za -

trud nia j cych w pro jek to wa niu mo dych in y nie rów w okre sie wy ma ga nym do uzy -
ska nia przez nich upraw nie. 

5. Przy j cie w Pra wie za mó wie pu blicz nych, e pro ce du ry wy wasz cze nio -
we i od szko do waw cze, zwi za ne z prze nie sie niem wa sno ci na Skarb Pa -
stwa lub jed nost k sa mo rz du te ry to rial ne go, wy st pu j ce przy za mó wie niach
o cha rak te rze in we sty cyj nym, na le  do obo wiz ków Za ma wia j ce go.

6. Opra co wa i upo wszech ni po rad nik „do brych prak tyk”” w za kre sie za -
mó wie pu blicz nych w bu dow nic twie.

7. Wpro wa dzi do pro gra mów kur sów, szko le oraz stu diów po dy plo mo wych
z za kre su za mó wie pu blicz nych w bu dow nic twie, mo de le oce ny ofert opar te
o kry te ria me ry to rycz ne.

8. Opra co wa i upo wszech ni wzo ry umów, któ re wpro wa dz uza sad nio ne
za le no ci mi dzy stro na mi, 

9. Umo li wi za ma wia j ce mu, uczest nic two w kosz tach usu go daw cy,
w za kre sie po zy ska nia no wo cze sne go opro gra mo wa nia i sprz tu, nie zbd ne -
go przy re ali za cji za mó wie nia, b d ce go przed mio tem umo wy.

10. Opra co wa za sa dy wy na gra dza nia, za nad zór au tor ski, tak aby stwo -
rzy wa run ki do spra wo wa nia go wy cz nie przez au to rów pro jek tu z wy eli mi -
no wa niem prak ty ki wy bo ru wy ko naw cy nad zo ru au tor skie go w prze tar gu nie -
ogra ni czo nym. 

11. Wpro wa dzi obo wi zek opra co wa nia pro jek tów wy ko naw czych tak e dla
in we sty cji nie pu blicz nych przez pro jek tan tów spe nia j cych wy ma ga nia okre -
lo ne w Pra wie bu dow la nym.

12. Pod j lob bing na rzecz uczest nic twa przed sta wi cie li ro do wisk tech nicz -
nych w gre miach do rad czych ad mi ni stra cji pa stwo wej i sa mo rz do wej.

13. Pod j ana li z mo li wo ci sto so wa nia pro ce du ry ppp w sy tu acji udzia -
u fi nan so wa nia przed si wzi cia z fun du szy unij nych.

14. W ra mach po dej mo wa nych ini cja tyw w struk tu rze ppp na le y bra pod uwa -
g mo li wo uczest nic twa jed no stek pro jek to wa nia.

Zacznik do pod su mo wa nia

Wnio ski z XIV Kon fe ren cji pt. In we stor i pro jek tant w kszta to wa niu prze strze ni
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PRZED SI BIOR STWO BU DOW NIC TWA
OGÓL NE GO I USUG TECH NICZ NYCH

„LSK” Sp. z o. o.
40-282 KA TO WI CE, ul. W. Si kor skie go 41

tel.: +48 32 251-44-42, faks: +48 32 256-21-51
e -ma il: mar ke ting@pbo slask.com.pl

se kre ta riat@pbo slask.com.pl
www.pbo slask.com.pl

Przed si bior stwo pro wa dzi od 1986 ro ku nie prze rwa n dzia al -
no w bran y bu dow la nej na te re nie Pol ski re ali zu jc:

 ge ne ral ne i kom plek so we wy ko naw stwo wraz ze wszyst ki mi
spe cja li stycz ny mi pra ca mi in sta la cyj ny mi obiek tów uy tecz no ci
pu blicz nej, biu ro wych i miesz kal nych, a tak e spor to wych, ho te -
lo wo – re stau ra cyj nych oraz prze my so wych;

 ge ne ral n i kom plek so w re ali za cj in we sty cji w za kre sie bu dow -
nic twa prze my so we go in y nie ryj ne go i eko lo gicz ne go oraz in fra -
struk tu ry so cjal no -tech nicz nej;

 re ali za cje pod klucz ban ków, szkó, przed szko li, bi blio tek pa wi lo -
nów han dlo wych i hal spor to wych;

 pra ce ada pta cyj ne mo der ni za cyj ne i re mon to we z wy ko rzy sta niem
naj now szych tech no lo gii i naj no wo cze niej szych roz wi za pro -
jek to wych, ro bo ty kon ser wa tor skie w za kre sie re no wa cji wntrz
oraz ele wa cji bu dyn ków za byt ko wych;

 opra co wa nia pro jek to we we wszyst kich bran ach bu dow nic twa
ogólne go i prze my so we go oraz ob su g geo de zyj n;

 do sta w i uka da nie be to nu, trans port ma te ria ów bu dow la nych, mon -
ta kon struk cji sta lo wych i drew nia nych, mon ta oka dzin cian a tak -
e ro bo ty da cho we, bu do w ta ra sów, uka da nie chod ni ków, ro bo -
ty dro go we oraz pra ce w za kre sie ma ej ar chi tek tu ry

My nie mó wi my o ja ko ci
– my  j re ali zu je my!

Paac lubów w Katowicach

Wntrze Paacu lubów w Katowicach

Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Hala Widowiskowo Sportowa w Cieszynie

Basen kryty na kpielisku Lenym w GliwicachScena Teatru Rozrywki w Chorzowie 
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GRZE GORZ A. BU CZEK – ar chi tekt – urba ni sta,
wi ce pre zes To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich,
czo nek Ra dy pro gra mo wej IV. Kon gre su Urba -
ni sty ki Pol skiej 2012; wspó za o y ciel Eu ro pej skie -
go In sty tu tu Nie ru cho mo ci, czo nek Pol skiej Ra -
dy Ar chi tek tu ry oraz ko le gium s dziów kon kur -
so wych Od dzia u War szaw skie go SARP; wspó -
au tor Kar ty Prze strze ni Pu blicz nej oraz pro jek tu
Pol skiej Po li ty ki Ar chi tek to nicz nej; wy ka dow ca
Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej
(tak e go cin nie – SGGW i SGH), oraz stu diów
po dy plo mo wych; wie lo let ni se kre tarz Gów nej Ko -
mi sji Urba ni stycz no – Ar chi tek to nicz nej i sek cji
„Pla no wa nie prze strzen ne i urba ni sty ka” Ko mi -
sji Na gród mi ni stra wa ci we go do spraw…;
b. pra cow nik i rad ny sa mo rz dów war szaw skich,
czo nek cia do rad czych bur mi strzów dziel nic i pre -
zy den tów m. st. War sza wy; part ner w fir mie do -
rad czej „Bu czek i Woj da Ar chi tek ci” wspó pra -
cu j cej z sa mo rz da mi lo kal ny mi oraz nie pu blicz -
ny mi pod mio ta mi ak tyw ny mi na ryn ku nie ru cho -
mo ci; au tor licz nych pu bli ka cji do ty cz cych pro -
ble ma ty ki pla no wa nia prze strzen ne go i urba ni sty -
ki, go spo da ro wa nia nie ru cho mo cia mi oraz part -
ner stwa pu blicz no -pry wat ne go.

Bariery procesów 

inwestycyjno-budowlanych

na podstawie praktyki

stosowania ustawy 

o planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym

Za miast wst pu

…pod su mo wa nie wy st pie nia Au to ra

„Pla ni stycz na ro la gmi ny w przy go to wa -

niu in we sty cji” wy go szo ne go 9 czerw -

ca 2011 r. w Jó ze fo wie k. War sza wy,

pod czas XIV Kon fe ren cji Izby Pro jek to -

wa nia Bu dow la ne go i Pol skiej Izby In y -

nie rów Bu dow nic twa „In we stor i pro jek -

tant w kszta to wa niu prze strze ni”. 

Usta wo daw ca bar dzo ob szer nie
i do szcze gó o wo okre li pro ble ma -
ty k sze ro ko ro zu mia nej sfe ry in we sty -
cyj nej do sta no wie nia w do ku men tach
pla ni stycz nych gmi ny sa mo rz do -
wej – okre la j cych jej po li ty k prze -
strzen n (de fi nio wa n w stu dium uwa -
run ko wa i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny; da lej:
stu dium, stu dium uikzp, stu dium gmin -
ne), a tak e w prze strzen nym pra wie
miej sco wym (sta no wio nym w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go; da lej: mpzp, pla ny miej sco -
we, pla ny za go spo da ro wa nia), spój -
nym ze stu dium gmin nym, któ re ma su -
y re ali za cji tej e po li ty ki prze strzen nej
(a za jej po red nic twem – tak e w stra -
te gii roz wo ju gmi ny). Usta wo daw ca
okre li te spo sób i za kres po wi za nia
usta le pla nów miej sco wych z do ku men -
ta mi o cha rak te rze fi nan so wym i rze czo -
wym (pro gno za skut ków fi nan so wych
uchwa le nia pla nu miej sco we go oraz
za cz nik o spo so bie re ali za cji, za pi sa -
nych w pla nie, in we sty cji z za kre su in -
fra struk tu ry tech nicz nej…). Prze pi sy
usta wy z dnia 27 mar ca o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (da -
lej: usta wa o pizp) usta la j spo sób i za -
kres par ty cy po wa nia wszyst kich za in te -
re so wa nych (a wic tak e pod mio tów in -
we stor skich) w spo rz dza niu do ku men -

tów pla ni stycz nych. „Sys te mo wy” ob raz
tej sfe ry wy da je si by do ca o cio -
wy i w mia r spój ny… Nie ste ty jej ob raz
rze czy wi sty jest znacz nie mniej za da wa -
la j cy…

Nie wie le gmin spo rz dza stra te gie
roz wo ju czy kom plek so we lo kal ne po li -
ty ki roz wo ju. Stu dia uwa run ko wa i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go gmin – po mi mo ob li ga to ryj no ci ich
ak tu ali za cji – w bar dzo wie lu gmi nach nie
spe nia j wy ma ga obec nych prze pi -
sów… Po kry cie ob sza rów gmin miej sco -
wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia wy no -
si red nio nie wie le po nad 25 %, a do te -
go wik szo tych pla nów (spo rz dzo -
nych na pod sta wie prze pi sów usta wy
o za go spo da ro wa niu prze strzen nym
z 1994 r.; da lej: usta wa o zp) nie jest do -
sta tecz nie ak tu al na i wy star cza j co
szcze gó o wa, spój na ze stu dia mi gmin -
ny mi. Oczy wi cie nie po sia da j one
wspo mnia nych pro gnoz i za cz ni ków,
tak istot nych z punk tu wi dze nia in we sto -
wa nia w gmi nie. Ist nie je po gld, i jed -
n z istot niej szych przy czyn blo ko wa nia
pro ce sów pla no wa nia miej sco we go
przez sa mo rzd gmin ny, jest za kres
zo bo wi za ze sfe ry praw nej, fi nan so wej
oraz in we sty cyj nej, któ re pla ny wy wo u -
j bez po red nio po uchwa le niu, pod czas
gdy ich po zy tyw ne skut ki wy da j si
mniej wy mier ne i s od su ni te w cza -
sie…

Do te go – gwo li praw dy – bar dzo
wie le pod mio tów in we stor skich igno ru -
je sys te mo we roz wi za nia, nie par ty cy -
pu je ak tyw nie w pro ce du rach pla ni -
stycz nych, i cz sto „lob bu je” na rzecz ar -
bi tral ne go, nie kom plek so we go (a cz -
sto wrcz „ra bun ko we go”) go spo da ro wa -
nia prze strze ni przy po mo cy urzd ni -
czych de cy zji o wa run kach za bu do wy.

Arch. GRZEGORZ A. BUCZEK, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Do po wszech na jest opi nia, e ca -
a sfe ra pla no wa nia prze strzen ne go / go -
spo da ro wa nia pol sk prze strze ni znaj -
du je si w sta nie g bo kie go kry zy su
i wy ma ga sys te mo wych zmian (m. in. do -
ty cz cych efek tyw ne go po wi za nia pla -
no wa nia prze strzen ne go z pla no wa -
niem fi nan so wym, go spo dar czym i spo -
ecz nym). Jed nak ta ka opi nia nie spo wo -
do wa a po wsta nia ad ne go kom plek so -
we go pro jek tu no wych sys te mo wych
re gu la cji. A re sor to wy pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy o pla no wa niu prze -
strzen nym (cho cia frag men ta rycz ny
i wy so ce nie do sko na y, to zmie rza j cy co
naj mniej we frag men tach w kie run ku wa -
ci wych roz wi za), nie zna laz si na li -
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cie prio ry te tów le gi sla cyj nych rz du
do ko ca obec nej ka den cji… W tej sy -
tu acji nie mo na ocze ki wa, aby oce -
na pla ni stycz nej ro li „prze cit nej gmi ny”
w przy go to wa niu in we sty cji wy pa da za -
da wa la j co… Jed nak s gmi ny, któ re
w ra mach te go sa me go sys te mu, tych
sa mych prze pi sów ra dz so bie ca kiem
nie le, co po twier dza j tak e opi nie in -
we sto rów w nich ak tyw nych. W tej sy tu -
acji war to zdo by si na dys ku sj i re flek -
sj ogól niej szej na tu ry: czy re gu la cje
ustro jo we i prze strzen ne s tak nie do sko -
na e, a ba rie ry przez nie two rzo ne dla
pro ce sów in we sty cyj no – bu dow la nych
tak oczy wi ste i po wszech ne, e prze pi -
sy te wy ma ga j re wo lu cyj nych zmian
i za st pie nia ich zu pe nie no wy mi, od -
mien ny mi, czy ra czej wy ma ga j szer szej
i pro fe sjo nal nej im ple men ta cji, do sko na -
le nia, ci lej sze go nad zo ru nad ich
prze strze ga niem, a wresz cie wik szej ak -
tyw no ci w pro ce du rach pla ni stycz nych
pod mio tów in we stor skich. 

Po mi mo, e au tor ni niej sze go tek stu
jest zwo len ni kiem te zy, e prze pi sy
usta wy o pizp wy ma ga j ra czej nie -
wiel kich zmian oraz pro fe sjo na li zmu,
rze tel no ci i do brej wo li (gów nie po li tycz -
nej!) dla osi ga nia lo kal nie nie zych
efek tów, ra czej ni re wo lu cyj nych – sys -
te mo wych zmian, to w dal szym wy wo -
dzie wska za ne zo sta n te jej prze pi sy,
któ re jed nak wy ma ga j naj pil niej szych
ko rekt. Prak ty ka sto so wa nia prze pi sów
usta wy o pizp wy ka zu je bo wiem, e s
one ró dem wie lu pa to lo gii w za rz dza -
niu prze strze ni i fak tycz nie two rz ba -
rie ry dla pro ce sów pro jek to wa nia i re ali -
za cji in we sty cji bu dow la nych. 

Ocze ki wa nia in we sto rów,
a rze czy wi sto

In we sto rzy ocze ku j, e w mia -
stach/gmi nach za sad ni czo zwik szy si
po kry cie pla na mi miej sco wy mi, zwasz -
cza ob sza rów prze zna czo nych pod za -
bu do w, b d cych przed mio tem ich za -
in te re so wa nia. Ist nie nie pla nu miej sco -
we go ja ko pod sta wy do wnio sko wa nia
o de cy zj o po zwo le niu na bu do w, skra -
ca bo wiem czas ubie ga nia si o ta k de -
cy zj (w po rów na niu z sy tu acj bra ku
pla nu i ko niecz no ci uprzed nie go ubie -
ga nia si o usta le nie wa run ków za bu do -
wy w for mie de cy zji) od kil ku do na wet
kil ku na stu mie si cy (w za le no ci od te -
go, jak spraw nie prze bie ga b dzie pro -
ce du ra ad mi ni stra cyj na usta le nia i upra -
wo moc nie nia si ta kiej de cy zji). Jed nak
pla nów miej sco wych jest na dal mniej ni
si ocze ku je, a pro ce du ry ich spo rz dza -
nia i uchwa la nia zbyt cz sto prze du a -
j si po nad wszel k mia r (cza sa mi na -
wet, jak to ma miej sce w licz nych przy -
pad kach w War sza wie – do kil ku na stu

lat!), tak wic na wy da nie de cy zji o wa -
run kach za bu do wy na ogó ocze ku je si
kró cej ni na spo rz dze nie i uchwa le nie
pla nu miej sco we go. Nie wy ma ga uza -
sad nie nia ocze ki wa nie, nie tyl ko in we sto -
rów, na od po wied ni ja ko do ku men tów
pla ni stycz nych, ich zgod no z wszel ki -
mi, bar dzo licz ny mi prze pi sa mi dot. sfe -
ry prze strzen nej i in we stor skiej, otwar -
to or ga nów gmi ny na wnio ski i uwa gi
do ty cz ce tych pla nów, wy pe nia nie
przez gmi ny licz nych zo bo wi za, któ -
re wprost wy ni ka j z tre ci pla nów i za -
cz ni ków do nich. Jed nak z tym jest – jak
po wszech nie wia do mo – nie naj le piej…
Do br ilu stra cj do na ra sta j cej kry ty ki
ja ko ci do ku men tów pla ni stycz nych jest
zmniej sza j ca si od kil ku na stu lat ilo
wnio sków do wa ci we go mi ni stra o przy -
zna nie na gród re sor to wych w dzie dzi nie
„pla no wa nie prze strzen ne i urba ni sty ka”,
a wresz cie – za nie cha nie przy zna wa nia
przez Mi ni stra In fra struk tu ry ta kich na -
gród …

Ba rie ry two rzo ne
przez pla ny  miej sco we uchwa lo ne

na pod sta wie usta wy o zp

Do te go obo wi zy wa nie na da nym te -
re nie pla nu miej sco we go nie za wsze
sprzy ja pro ce so wi spraw ne go przy go to -
wa nia in we sty cji, w szcze gól no ci przy -
go to wa nia do ku men ta cji pro jek to wej
i uzy ska niu de cy zji o po zwo le niu na bu -
do w. W tej dzie dzi nie ba rie ry s zró -
ni co wa ne w za le no ci od te go, czy obo -
wi zu j cy mpzp zo sta spo rz dzo ny
jesz cze na pod sta wie prze pi sów usta wy
o zp czy te ju na pod sta wie prze pi sów
usta wy o pizp. Swo istym pa ra dok sem
pol skiej prak ty ki pla ni stycz nej jest to, e
ta kie zró ni co wa nie w za sa dzie nie po -
win no mie miej sca, wo bec od no nych
prze pi sów usta wy o pizp (tj. art. 32
i 331). Zo bo wi zu j one gmi ny do ak tu -
ali za cji stu diów gmin nych oraz pla nów
miej sco wych, o ile nie s zgod ne z wy -
ma ga nia mi no wych prze pi sów do ty cz -
cych ich za war to ci. I cho cia wa ci wie
wszyst kie stu dia gmin ne oraz pla ny
miej sco we spo rz dzo ne pod rz da mi
prze pi sów usta wy o zp te go wa run ku nie
spe nia j, a od wej cia w y cie wspo -
mnia nych prze pi sów upy n o po nad 7
lat, czy li pra wie dwie ka den cje sa mo rz -
du, to na dal wik szo do ku men tów
pla ni stycz nych obo wi zu j cych w gmi -
nach po zo sta je nie ak tu al ne co naj mniej
w ro zu mie niu wspo mnia nych prze pi -
sów. Ba rie r, któ r two rz ta kie nie ak tu -
al ne pla ny miej sco we dla pro jek to wa nia
in we sty cji, szcze gól nie w za kre sie do mi -
nu j cej w tych pla nach nie jed no znacz -
no ci i/lub ogól ni ko wo ci ich usta le,
wzmac nia fakt, e w ro zu mie niu obec -
nych prze pi sów (tak e ich wy kad ni

w wy ro kach NSA), nie ma mo li wo ci ich
in ter pre ta cji czy uzy ska nia wy ja nie dla
ce lów pro jek to wa nia bu dow la ne go, w in -
ny spo sób ni po przez zo e nie do wa -
ci we go or ga nu kom plet ne go wnio sku
(z pro jek tem bu dow la nym) o wy da nie de -
cy zji o po zwo le niu na bu do w. Tym cza -
sem pla ny te ze swej isto ty i na mo cy ów -
cze nie obo wi zu j cych prze pi sów usta -
wy o zp by y przy sto so wa ne do dwu eta -
po we go po st po wa nia dla w spra wie de -
cy zji o po zwo le niu na bu do w, po przez
uzy ska nie (daw ne go ty pu) de cy zji o wa -
run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia
te re nu, wy da wa nej na wnio sek za in te re -
so wa ne go przez or gan spo rz dza j cy
plan miej sco wy na pod sta wie je go usta -
le. W prak ty ce ta kie wy st pie nie by o
uzy ska niem sto sun ko wo nie wiel kim
kosz tem i w do krót kim cza sie od po -
wie dzi na py ta nie o zgod no pla no wa -
nej in we sty cji z usta le nia mi od no ne go
mpzp, a ta ka de cy zja o wzizt by a swo -
ist gwa ran cj bez piecz ne go pro jek to -
wa nia i uzy ska nia po zwo le nia na bu do -
w. Jed nak Usta wo daw ca, pod ha sem
„skra ca nia pro ce dur”, prze pi sa mi usta -
wy o pizp zli kwi do wa mo li wo (na wet
fa kul ta tyw ne go, w za le no ci od po -
trzeb wy ni ka j cych np. z ogól ni ko wo ci
pla nu miej sco we go!) uzy ski wa nia wspo -
mnia nej de cy zji o wzizt, na to miast wpro -
wa dzi wy ma ga nia zwik sza j ce szcze -
gó o wo usta le pla nów miej sco wych
(i za pi sów stu diów gmin nych) oraz obo -
wi zek ich ak tu ali za cji w tym za kre sie.
Utrzy ma no jed nak sta tus pla nów miej -
sco wych przez do ku men ty pla ni stycz ne
nie spe nia j ce wy ma ga ta kich pla -
nów w ro zu mie niu prze pi sów usta wy
o pizp, two rzc ba rie r i ry zy ko – zwasz -
cza dla pro jek to wa nia bu dow la ne go
(w jed no eta po wym po st po wa niu o po -
zwo le nie na bu do w), wo bec po wszech -
ne go igno ro wa nia przez gmi ny wska za -
nych wy ej prze pi sów art. 32 i 33 usta -
wy o pizp. Jed n z przy czyn ta kich za -
nie cha przez or ga na gmi ny, jest – nie -
ste ty – do „sztyw ny” prze pis art. 272

usta wy o pizp, nie prze wia du j cy d ne -
go odej cia od pra co chon nej pro ce du -
ry pla ni stycz nej w przy pad ku ta kich ak -
tu ali za cji… Na le y w tej sy ty uacji za da
py ta nie o przy czy ny bier no ci or ga nów
nad zo ru (wo je wo dów) w sto sun ku do ta -
kiej do po wszech nej prak ty ki gmin, nie -
zgod nej z prze pi sa mi usta wy o pizp, tym
bar dziej, e na kwe stii ak tu ali za cji pla -
nów miej sco wych w za kre sie zgod no ci
za kre su ich usta le z prze pi sa mi ar ty ku -
ów 15 i 16 ust. 13 usta wy o pizp „spra -
wa si nie ko czy”… Otó, zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o pizp, na do ku men -
ta cj pla nu miej sco we go ska da j si tak -
e (m.in.): pro gno za skut ków fi nan so -
wych uchwa le nia pla nu miej sco we go
oraz za cz nik „o spo so bie re ali za cji, za -
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pi sa nych w pla nie, in we sty cji z za kre su
in fra struk tu ry tech nicz nej, któ re na le 
do za da wa snych gmi ny, oraz za sa -
dach ich fi nan so wa nia, zgod nie z prze -
pi sa mi o fi nan sach pu blicz nych.” Ta kie
ma te ria y nie by y spo rz dza ne cz nie
z pla na mi miej sco wy mi na pod sta wie
prze pi sów usta wy o zp, tak wic wik -
szo na dal obo wi zu j cych pla nów
ich nie po sia da, co ozna cza, e dzia a -
j cy w ich gra ni cach in we sto rzy s po -
zba wie ni wi  cych (bo uchwa lo nych
przez ra d gmi ny) de cy zji i istot nych in -
for ma cji ze sfer ni mi ob j tych… 

Ba rie ry two rzo ne
przez pla ny miej sco we uchwa lo ne

na pod sta wie usta wy o pizp

Po zo sta je jed nak kwe sti otwar t, czy
wszyst kie te opi sa ne wy ej ba rie ry, wy -
ni ka j ce ze spe cy fi ki pla nów miej sco -
wych uchwa lo nych na pod sta wie usta -
wy o zp, zni ka j w sy tu acji ich zmian i ak -
tu ali za cji w za kre sie spe nie nia przez nie
wy ma ga prze pi sów usta wy o pizp oraz
w no wych pla nach spo rz dza nych
i uchwa la nych pod rz da mi ak tu al nych
prze pi sów. Otó – nie ste ty – ta kie pla ny
na wet je li li kwi du j sta re, to zwy kle two -
rz no we ba rie ry dla pro jek to wa nia
i przy go to wy wa nia pro ce sów in we sty cyj -
nych w bu dow nic twie. Naj po wa niej -
sz z nich jest nad mier na szcze gó o wo
ich usta le, a co za tym idzie – dra stycz -
nie ogra ni czo na ela stycz no. Usta wo -
daw ca uzna bo wiem, e wo bec li kwi da -
cji dwu eta po we go po st po wa nia o wy -
da nie de cy zji o po zwo le niu na bu do w,
na le y prze pi sa mi usta wy wpro wa dzi
obo wi zek wy so kiej szcze gó o wo ci
i jed no znacz no ci usta le pla nu, tak
aby pla ni stycz na pod sta wa praw -
na do pro jek to wa nia, ma j ca prze cie
ran g pra wa miej sco we go, nie two rzy -
a ob sza ru nie pew no ci dla pro jek tan ta
oraz ry zy ka dla (fi nan su j ce go pro jek to -
wa nie i trans ak cje nie ru cho mo cio we) in -
we sto ra. Nie ste ty, wpro wa dza j ce ta kie
szcze gó o we wy ma ga nia prze pi sy o pizp,
zwasz cza te obo wi zu j ce w re zul ta cie
jej zmian od pa dzier ni ka 2010 r. (patrz
cy to wa ne wy ej prze pi sy art. 15), za owo -
co wa y nad mier n szcze gó o wo ci no -
wych pla nów miej sco wych, prak tycz nie
in ge ru j c z za kres do ku men ta cji pro jek -
to wej… Oczy wi stym jest, e w pro ce du -
rach pla ni stycz nych (tj. w ska da niu
wnio sków i uwag do pro jek tów pla nów,
po mi ja jc wy ni ka j c z art. 74 mo li wo
ich ar bi tral ne go roz pa try wa nia…) nie zbyt
cz sto mo e uczest ni czy pro jek tant
za bu do wy, zwasz cza wspó pra cu j cy
z in we sto rem, za pro jek tant pla -
nu – urba ni sta, nie mo e w je go za stp -
stwie opty mal nie za pro jek to wa w pla -
nie wszyst kich roz wi za dot. przy szej

za bu do wy, do te go w ta kim stop niu
szcze gó o wo ci, ja kie go wy ma ga j ak -
tu al ne prze pi sy… „Wa ha do prze pi sów”
zo sta o wic wy chy lo ne skraj nie w prze -
ciw nym kie run ku: - ogól ni ko we i na zbyt
„ela stycz ne” prze pi sy wcze niej spo -
rz dza nych pla nów, za st pio no ry go rem
nad mier nej szcze gó o wo ci, wy klu cza -
j cym na wet mi ni mum ela stycz no ci
pro jek to wa nia in we stor skie go, do te go
przy pro ce du rze jed no eta po wej ubie ga -
nia si o po zwo le nie na bu do w i bez
mo li wo ci for mal nej in ter pre ta cji usta -
le pla nu przez or gan gmi ny, któ ry plan
spo rz dzi5… 

Zo bo wi za nia pla ni stycz ne gmi ny,
a prak ty ka

Nie ste ty, po dob ny ry gor szcze gó o wo -
ci oraz sta tus pra wa miej sco we go nie
obej mu je wspo mnia nych wcze niej
dwóch za cz ni ków do uchwa y ra dy
gmi ny o przy j ciu mpzp, mia no wi cie
pro gno zy skut ków fi nan so wych uchwa -
le nia pla nu miej sco we go oraz tek stu
„o spo so bie re ali za cji, za pi sa nych w pla -
nie, in we sty cji z za kre su in fra struk tu ry
tech nicz nej, któ re na le  do za da wa -
snych gmi ny, oraz za sa dach ich fi nan so -
wa nia, zgod nie z prze pi sa mi o fi nan sach
pu blicz nych.” A s to do ku men ty, któ re
sta no wi o szcze gól nych zo bo wi za -
niach, któ re gmi na po dej mu je uchwa la -
jc plan miej sco wy, ze wzgl du na ich
cha rak ter wrcz klu czo we dla wa ci cie li
te re nów ob j tych ta kim pla nem oraz
in we sto rów, pla nu j cych ich za bu do w
i za go spo da ro wa nie. Tym cza sem,
w prze ci wie stwie do bar dzo szcze gó -
o wych wy ma ga usta wy o pizp oraz roz -
po rz dze nia do ty cz ce go za war to ci
pla nów miej sco wych6, zwasz cza dot.
spo so bu for mu o wa nia ich usta le, wy -
ma ga nia do ty cz ce tych do ku men tów s
ogól ni ko we i nie do sta tecz nie pre cy zyj -
ne… W kon se kwen cji nie wy pra co wa no
przez po nad 8 lat od wpro wa dze nia
od no nych prze pi sów me to dy ich opty -
mal ne go spo rz dza nia, nie upo wszech -
nia si naj lep szych z nich ja ko tzw. „do -
brych przy ka dów” … Wy ko ny wa ne s
wic one bar dziej „pro for ma” ni dla fak -
tycz ne go ich sto so wa nia, zwasz cza e
re ali za cja za war tych w nich zo bo wi za
pla ni stycz nych (np. ze sfe ry bu do wy
dróg gmin nych i in nej in fra struk tu ry,
w szcze gól no ci „spo ecz nej”) jest dla
gmin kosz tow na i „uci li wa”. Do te go,
po mi mo e za rów no w opi niach Gów nej
Ko mi sji Urba ni stycz no-Ar chi tek to nicz -
nej od lat, a w pro jek cie Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go7 ostat nio, wy -
ra nie for mu o wa na jest te za o ko niecz -
no ci wpro wa dze nia spój no ci po mi dzy
pla no wa niem prze strzen nym a pla no wa -
niem spo ecz no – go spo dar czym,

a wrcz o ce lo wo ci in te gra cji tych
dwóch sfer pla no wa nia, jed no cze nie
roz po wszech nia ny jest po gld o tym, e
pla no wa nie miej sco we „po gr a” gmi ny
ak tyw nie pla nu j ce, gdy na ka da na nie
zbyt wie le zo bo wi za, zwasz cza fi nan -
so wych. Au to rzy te go po gl du zda j
si jed nak za po mi na, e to or ga na gmin
spo rz dza jc i uchwa la jc miej sco we
pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, sa me bio r na sie bie te obo wiz ki
(cz sto „zbyt opty mi stycz nie” pla nu jc,
np. prze zna cza jc ca le ob sza ry gmin
pod za bu do w…), a ich za kres wy ni ka
de iu re nie tyl ko z tre ci prze pi sów
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym (a wcze niej z prze -
pi sów usta wy o za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym), ale przede wszyst kim z prze -
pi sów usta wy o ustro ju sa mo rz du gmi -
ny obo wi zu j cych ju po nad 20 lat.
Upraw nio ne jest wic py ta nie czy i jak
gmi ny sa mo rz do we (z) re ali zo wa y ich
za da nia wa sne, a szcze gól nie te opi sa -
ne na po czt ku art. 7 usta wy o sa mo rz -
dzie gmin nym: „Za spo ka ja nie zbio ro wych
po trzeb wspól no ty na le y do za da wa -
snych gmi ny. W szcze gól no ci za da nia
wa sne obej mu j spra wy:

1) a du prze strzen ne go, go spo dar ki
nie ru cho mo cia mi, ochro ny ro do wi ska
i przy ro dy oraz go spo dar ki wod nej,

2) gmin nych dróg, ulic, mo stów, pla ców
oraz or ga ni za cji ru chu dro go we go,

3) wo do ci gów i za opa trze nia w wo -
d, ka na li za cji, usu wa nia i oczysz cza -
nia cie ków ko mu nal nych, utrzy ma nia
czy sto ci i po rzd ku oraz urz dze sa -
ni tar nych, wy sy pisk i uniesz ko dli wia nia
od pa dów ko mu nal nych, za opa trze nia
w ener gi elek trycz n i ciepl n oraz gaz
(…)”. 

By mo e ge ne z ba rier dla pro ce sów
in we sty cyj nych nie s tyl ko prze pi sy ze
sfe ry pla no wa nia prze strzen ne go, ale
tak e prze pi sy „ustro jo we” przy pi su j ce
gmi nom sa mo rz do wych zbyt sze ro k
sfe r obo wiz ków, bez umo li wie nia
ich wy ko ny wa nia przez usta no wie nie od -
po wied nio sze ro kiej sfe ry na rz dzi re ali -
za cji, tak e na rz dzi fi nan so wych, np. po -
dat ku ka da stral ne go – od war to ci nie -
ru cho mo ci. Ten po da tek za st pi by fik -
cj obec nej ren ty pla ni stycz nej fak tycz -
ny mi po yt ka mi dla gmin, wy ka zu j cy mi
(tak e w krót kim cza sie) atrak cyj no pla -
no wa nia miej sco we go. Jest to jed nak te -
mat na od rb ne roz wa a nia…

Post scrip tum

Au tor ca kiem wia do mie po mi n
w tym tek cie pro blem obu ro dza jów de -
cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo -
da ro wa nia te re nu, po mi mo te go, e
w wie lu gmi nach fak tycz nie za st pi y one
„par ty cy pa cyj ne” pu blicz ne za rz dza -
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nie prze strze ni i s – wbrew oczy wi stej
in ten cji usta wo daw cy – pod sta w praw -
n do wik szo ci wy da wa nych de cy zji
o po zwo le niu na bu do w. Jed nak de cy -
zje te w wie lu opi niach, tak e ma j cych
ran g ana liz sej mo wych8, uwa a ne s
za gów n przy czy n na ra sta j ce go
w na szym kra ju cha osu prze strzen ne go,
co jest tak e swo ist ba rie r in we sty cyj -
n… Ry zy ko in we stor skie wy ni ka j ce
z ich sto so wa nie jest od mien ne, a two -
rzo ne przez nie ba rie ry czy pro ble my in -
we sty cyj ne – w szer szym uj ciu pro ble -
mu – znacz nie po wa niej sze, ni te
omó wio ne po wy ej. Do te go po stu lo wa -
ne kie run ki zmian usta wy o pizp (udo ku -
men to wa ne re sor to wym pro jek tem usta -
wy o zmia nie usta wy o pizp i nie któ rych
in nych ustaw z wrze nia 2010 r., przy -
j tym przez Ra d Mi ni strów, lecz da le -
kim od uchwa le nia9, oraz pro po zy cja mi
o cha rak te rze wrcz sys te mo wym, za -
war ty mi w pro jek cie KPZK 2030), za sad -
ni czo ogra ni cza j mo li wo ci sto so wa -
nia ta kich de cy zji (za czym opo wia da si
au tor ni niej szych roz wa a…), al bo
wrcz pro po nu j ich wy eli mi no wa nie
z ob ro tu praw ne go (co wy da je si pro -
po zy cj na zbyt ra dy kal n, zwasz cza
w od nie sie niu do ob sza rów zur ba ni zo wa -
nych, z pew ny mi re zer wa mi te re no wy -
mi…).

1 Art. 32. 1. W ce lu oce ny ak tu al no ci stu -
dium i pla nów miej sco wych wójt, bur -
mistrz al bo pre zy dent mia sta do ko nu je ana -
li zy zmian w za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym gmi ny, oce nia po st py w opra -
co wy wa niu pla nów miej sco wych i opra co -
wu je wie lo let nie pro gra my ich spo rz dza -
nia w na wi za niu do usta le stu dium (…),
oraz wnio sków w spra wie spo rz dze nia lub
zmia ny pla nu miej sco we go. 2. Wójt, bur -
mistrz al bo pre zy dent mia sta prze ka zu je ra -
dzie gmi ny wy ni ki ana liz, o któ rych mo wa
w ust. 1 (…), co naj mniej raz w cza sie ka -
den cji ra dy. Ra da gmi ny po dej mu je uchwa -
 w spra wie ak tu al no ci stu dium i pla nów
miej sco wych, a w przy pad ku uzna nia ich
za nie ak tu al ne, w ca o ci lub w cz ci, po -
dej mu je dzia a nia, o któ rych mo wa
w art. 27. 3. Przy po dej mo wa niu uchwa y,
o któ rej mo wa w ust. 2, ra da gmi ny bie rze
pod uwa g w szcze gól no ci zgod no
stu dium al bo pla nu miej sco we go z wy mo -
ga mi wy ni ka j cy mi z prze pi sów art. 10
ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Art. 33. Je e li w wy ni ku zmia ny ustaw
za cho dzi ko niecz no zmia ny stu dium lub
pla nu miej sco we go, czyn no ci, o któ rych
mo wa w art. 11 i 17, wy ko nu je si od po -
wied nio w za kre sie nie zbd nym do do ko -
na nia tych zmian.

2 Art. 27. Zmia na stu dium lub pla nu
miej sco we go na st pu je w ta kim try bie, w ja -
kim s one uchwa la ne.

3 Art. 15. 1. Wójt, bur mistrz al bo pre zy -
dent mia sta spo rz dza pro jekt pla nu miej -
sco we go, za wie ra j cy cz tek sto w
i gra ficz n, zgod nie z za pi sa mi stu dium
oraz z prze pi sa mi od rb ny mi, od no sz cy -
mi si do ob sza ru ob j te go pla nem. 2.
W pla nie miej sco wym okre la si obo wiz -
ko wo: 1) prze zna cze nie te re nów oraz li nie
roz gra ni cza j ce te re ny o ro nym prze -
zna cze niu lub ro nych za sa dach za go spo -
da ro wa nia; 2) za sa dy ochro ny i kszta to wa -
nia a du prze strzen ne go; 3) za sa dy ochro -
ny ro do wi ska, przy ro dy i kra jo bra zu kul -
tu ro we go; 4) za sa dy ochro ny dzie dzic twa
kul tu ro we go i za byt ków oraz dóbr kul tu ry
wspó cze snej; 5) wy ma ga nia wy ni ka j ce
z po trzeb kszta to wa nia prze strze ni pu blicz -
nych; 6) za sa dy kszta to wa nia za bu do wy
oraz wska ni ki za go spo da ro wa nia te re nu,
mak sy mal n i mi ni mal n in ten syw no
za bu do wy ja ko wska nik po wierzch ni ca -
ko wi tej za bu do wy w od nie sie niu do po -
wierzch ni dzia ki bu dow la nej, mi ni mal ny
udzia pro cen to wy po wierzch ni bio lo gicz -
nie czyn nej w od nie sie niu do po wierzch ni
dzia ki bu dow la nej, mak sy mal n wy so -
ko za bu do wy, mi ni mal n licz b miejsc
do par ko wa nia i spo sób ich re ali za cji oraz
li nie za bu do wy i ga ba ry ty obiek tów; 7) gra -
ni ce i spo so by za go spo da ro wa nia te re nów
lub obiek tów pod le ga j cych ochro nie,
usta lo nych na pod sta wie od rb nych prze -
pi sów, w tym te re nów gór ni czych, a tak e
ob sza rów szcze gól ne go za gro e nia po wo -
dzi oraz ob sza rów osu wa nia si mas
ziem nych; 8) szcze gó o we za sa dy i wa run -
ki sca la nia i po dzia u nie ru cho mo ci ob j -
tych pla nem miej sco wym; 9) szcze gól ne
wa run ki za go spo da ro wa nia te re nów oraz
ogra ni cze nia w ich uyt ko wa niu, w tym za -
kaz za bu do wy; 10) za sa dy mo der ni za cji,
roz bu do wy i bu do wy sys te mów ko mu ni ka -
cji i in fra struk tu ry tech nicz nej; 11) spo sób
i ter min tym cza so we go za go spo da ro wa nia,
urz dza nia i uyt ko wa nia te re nów; 12)
staw ki pro cen to we, na pod sta wie któ rych
usta la si opa t, o któ rej mo wa w art. 36
ust. 4. 3. W pla nie miej sco wym okre la si
w za le no ci od po trzeb: 1) gra ni ce ob sza -
rów wy ma ga j cych prze pro wa dze nia sca -
le i po dzia ów nie ru cho mo ci; 2) gra ni ce
ob sza rów re ha bi li ta cji ist nie j cej za bu do -
wy i in fra struk tu ry tech nicz nej; 3) gra ni ce
ob sza rów wy ma ga j cych prze kszta ce
lub re kul ty wa cji; 3a) gra ni ce te re nów
pod bu do w urz dze, o któ rych mo wa
w art. 10 ust. 2a, oraz gra ni ce ich stref
ochron nych zwi za nych z ogra ni cze nia mi
w za bu do wie, za go spo da ro wa niu i uyt ko -
wa niu te re nu oraz wy st po wa niem zna cz -
ce go od dzia y wa nia tych urz dze na ro -
do wi sko; 4) gra ni ce te re nów pod bu do w
obiek tów han dlo wych, o któ rych mo wa
w art. 10 ust. 2 pkt 8; 4a) gra ni ce te re nów
roz miesz cze nia in we sty cji ce lu pu blicz -
ne go o zna cze niu lo kal nym; 4b) gra ni ce te -
re nów in we sty cji ce lu pu blicz ne go o zna -
cze niu po nad lo kal nym, umiesz czo nych

w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go wo je wódz twa lub w osta tecz nych de cy -
zjach o lo ka li za cji dro gi kra jo wej, wo je wódz -
kiej lub po wia to wej, li nii ko le jo wej o zna cze -
niu pa stwo wym, lot ni ska uyt ku pu blicz -
ne go, in we sty cji w za kre sie ter mi na lu lub
przed si wzi cia Eu ro 2012; 5) gra ni ce te -
re nów re kre acyj no -wy po czyn ko wych oraz
te re nów su  cych or ga ni za cji im prez ma -
so wych; 6) gra ni ce po mni ków za ga dy
oraz ich stref ochron nych, a tak e ogra ni -
cze nia do ty cz ce pro wa dze nia na ich te -
re nie dzia al no ci go spo dar czej, okre lo -
ne w usta wie z dnia 7 ma ja 1999 r. o ochro -
nie te re nów by ych hi tle row skich obo zów
za ga dy; 7) gra ni ce te re nów za mkni tych,
i gra ni ce stref ochron nych te re nów za -
mkni tych; 8) spo sób usy tu owa nia obiek -
tów bu dow la nych w sto sun ku do dróg i in -
nych te re nów pu blicz nie do stp nych oraz
do gra nic przy le gych nie ru cho mo ci, ko -
lo ry sty k obiek tów bu dow la nych oraz po -
kry cie da chów; 9) za sa dy i wa run ki sy tu -
owa nia obiek tów ma ej ar chi tek tu ry, ta blic
i urz dze re kla mo wych oraz ogro dze, ich
ga ba ry ty, stan dar dy ja ko cio we oraz ro dza -
je ma te ria ów bu dow la nych, z ja kich mo g
by wy ko na ne; 10)) mi ni mal n po wierzch -
ni no wo wy dzie lo nych dzia ek bu dow la -
nych. Art. 16. 1. Plan miej sco wy spo rz dza
si w ska li 1: 1000, z wy ko rzy sta niem urz -
do wych ko pii map za sad ni czych al bo
w przy pad ku ich bra ku map ka ta stral -
nych, gro ma dzo nych w pa stwo wym za so -
bie geo de zyj nym i kar to gra ficz nym.
W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach
do pusz cza si sto so wa nie map w ska -
li 1:500 lub 1:2000, a w przy pad kach pla -
nów miej sco wych, któ re spo rz dza si
wy cz nie w ce lu prze zna cze nia grun tów
do za le sie nia lub wpro wa dze nia za ka zu za -
bu do wy, do pusz cza si sto so wa nie map
w ska li 1:5000.

4 Art. 7. Roz strzy gni cia wój ta, bur mi -
strza, pre zy den ta mia sta (…) o nie uwzgld -
nie niu (…) wnio sków do ty cz cych (…)
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, uwag do ty cz cych pro jek -
tu te go pla nu (…) – nie pod le ga j za skar -
e niu do s du ad mi ni stra cyj ne go.

5 Patrz: wy rok Wo je wódz kie go S du
Ad mi ni stra cyj ne go w Rze szo wie (sy gna tu -
ra akt: II SAB /Rz 50/10).

6 Roz po rz dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 26 sierp nia 2003 r. w spra wie wy ma -
ga ne go za kre su pro jek tu miej sco we go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

7 Pro jekt Kon cep cji Prze strzen ne go Za -
go spo da ro wa nia Kra ju 2030 oraz od no ny
Plan Dzia a. 

8 Patrz: BAS – Biu ro Ana liz Sej mo wych,
In fos nr 3 (73) z 11 lu te go 2010 r.: „Kry zys
go spo dar ki prze strzen nej”. 

9 In for ma cja ze stro ny www.mi.gov.pl:
„W dniu 23 mar ca 2011 r. Ze spó do spraw
Pro gra mo wa nia Prac Rz du ne ga tyw nie
za opi nio wa dal sze pro ce do wa nie pro jek -
tu usta wy. W dniu 18 ma ja 2011 r. Rz do -
we Cen trum Le gi sla cji po in for mo wa o
o zgod no ci pro jek tu usta wy z usta le nia -
mi Ko mi sji Praw ni czej.”
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Dr ELBIETA ZAGÓRSKA, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach,

Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ci, Za kad Eko no mi ki Nie ru cho mo ci

Po now ne wy ko rzy sta nie te re nów po prze my -
so wych, któ re prze sta y pe ni funk cje go spo -
dar cze, ogra ni cza za po trze bo wa nie na no we
te re ny nie zbd ne dla roz wo ju prze my su,
usug i miesz kal nic twa. W tym kon tek cie
uwi dacz nia si zna cze nie pro ce sów re wi ta li -
za cji na kie ro wa nych na stwo rze nie wa run ków
dla ich za go spo da ro wa nia.

Isto t pro ce su re wi ta li za cji na ob sza rach
daw niej uyt ko wa nych przez prze mys jest
wpro wa dze nie tam no wych funk cji, z jed no cze -
snym prze kszta ce niem ist nie j cej for my prze -
strzen nej w wy ni ku po wsta wa nia no wej za bu -
do wy, mo der ni za cji i przy sto so wy wa nia do no -
wych wy ma ga cz ci obiek tów po przed nio
su  cych prze my so wi. Po przed nie for my
dzia al no ci go spo dar czej za st po wa ne s ak -
tyw no cia mi sek to ra trze cie go i czwar te go, czy li
usu ga mi. W wie lu mia stach ob sza ry po prze -
my so we znaj du j si w ich cen tral nej cz ci,
sta jc si wa nym skad ni kiem we wntrz -
miej skiej prze strze ni pu blicz nej, któ ra po win -
na mie cha rak ter re pre zen ta cyj ny i dla te go te
no we for my za go spo da ro wa nia po win ny har -
mo nij nie wspó ist nie z oto cze niem, wzbo ga -
ca je go pro gram funk cjo nal ny oraz uatrak cyj -
nia wy raz prze strzen ny – ar chi tek to nicz ny
i urba ni stycz ny.1

Sa mo po j cie re wi ta li za cja jest na der cz -
sto moc no nad uy wa ne. W zde cy do wa nej
wik szo ci przy pad ków w od nie sie niu do zde -
gra do wa nych frag men tów miast po dej mu je si
je dy nie dzia a nia na praw cze o cha rak te rze in -
we sty cyj nym, któ rych ce lem jest po pra wa ja -
ko ci prze strze ni ist nie j cej bd wpro wa dze -
nie w okre lo ny ob szar lub je go frag ment no -
wej ja ko ci, pod po sta ci no wych in we sty cji.2

Bio rc pod uwa g, e dzia a nia te nie s z re -
gu y kon ty nu owa ne i nie obej mu j po zo sta ych,
wa dli wie funk cjo nu j cych aspek tów y cia, s
one ma o sku tecz ne i trud no je na zwa kom -
plek so wy mi pro ce sa mi, któ re zmie rza j do oy -
wie nia ob sza rów zde gra do wa nych.

Ba rie ry to wa rzy sz ce ini cjo wa niu pro ce -
sów re wi ta li za cji uwa a si za zna cz ce, mi -
mo i pro ble my te re nów zde gra do wa nych

do strze ga ne s obec nie przez wa dze i sze reg
in sty tu cji, któ re na ró nych szcze blach po dej -
mu j ini cja ty wy, ma j ce w per spek ty wie wspie -
ra pro mo to rów tych przed si wzi. Pod sta -
wo w kwe sti jest brak spój nej usta wy o re wi -
ta li za cji. Wród ba rier pro ce su re wi ta li za cji
na plan pierw szy wy su wa si rów nie nie upo -
rzd ko wa ny sta tus praw ny nie ru cho mo ci.
Pro ble my praw no -wa sno cio we na ob sza rach
po prze my so wych, sta no wi sto sun ko wo po -
wszech ne zja wi sko, b dc istot nym ha mul cem
pro ce sów re wi ta li za cji. 

Brak wa ci wych re gu la cji praw nych ge ne -
ru je ba rie r fi nan so w, nie usta na wia jc czy -
tel nych in stru men tów fi nan so wa nia te go pro -
ce su. Ja ko ko lej ne istot ne ba rie ry fi nan so we
pro ce su re wi ta li za cji na le y wy mie ni: zbyt ma -
e rod ki fi nan so we w po rów na niu z ogrom ny -
mi po trze ba mi, nie mo no wy ko rzy sta nia
wszyst kich rod ków unij nych z po wo du nie wy -
star cza j cych rod ków wa snych miast na do -
fi nan so wa nie, z sy tu acj ma te rial n znacz -
nej cz ci wspól not miesz ka nio wych, ogra ni -
cza j c rod ki na do fi nan so wa nie re wi ta li za -
cji sta rych bu dyn ków miesz kal nych.

Ko lej n ba rie r s kwe stie eko lo gicz ne,
któ re do ty cz za gro e nia dla oto cze nia, wy ni -
ka j ce go z za nie czysz cze nia po wierzch ni zie -
mi zwiz ka mi che micz ny mi, me ta la mi ci ki -
mi czy ro po po chod ny mi. Wów czas wy ma ga -
na jest iden ty fi ka cja ska e oraz prze pro wa -
dze nie re kul ty wa cji te re nów pod k tem ich przy -
sze go prze zna cze nia. 

Sto pie de gra da cji ro do wi sko wej (za nie -
czysz cze nia che micz ne) lub/i mor fo lo gicz nej
(prze kszta ce nie po wierzch ni) nie ru cho mo ci po -
prze my so wych naj cz ciej ogra ni cza mo li wo -
ci pe nie nia przez nie no wych funk cji. Usu ni -
cie lub zmniej sze nie stop nia de gra da cji do okre -
lo ne go po zio mu wy ma ga du ych na ka dów,
w skraj nych przy pad kach prze kra cza j cych
war to ryn ko w tych te re nów. Std te ich kon -
ku ren cyj no na ryn ku te re nów prze zna czo nych
pod in we sty cje w sto sun ku do te re nów „zie lo -
nych” (tzw. gre en fields) jest istot nie ogra ni czo -
na. W efek cie in we sto rzy lo ku j swo j dzia al -

no na no wych te re nach, co nie uchron nie pro -
wa dzi do ich przy szej de gra da cji. Dzia a nia te
uszczu pla j za sób te re nów zie lo nych, co prze -
czy za sa dzie zrów no wa o ne go roz wo ju. 

Na le y rów nie zwró ci uwa g na ba rie r
tech nicz n zwi za n z fi zycz ny mi ce cha mi te -
re nów po prze my so wych. Jest ona spo wo do -
wa na gów nie bra kiem do st pu do kom plek so -
wej in for ma cji nt. nie ru cho mo ci po prze my so -
wych, do ty cz cej ist nie j cej in fra struk tu ry
pod ziem nej, wa run ków geo lo gicz nych pa nu -
j cych na tych te re nach i zmian za cho dz cych
w tej sfe rze w wy ni ku za prze sta nia dzia a nia
oraz wpro wa dze nia tam no wych funk cji.3

Ba rie ra or ga ni za cyj na to brak od po wied niej
ka dry za rz dza j cej pro jek ta mi re wi ta li za cyj -
ny mi, na to miast ba rie ra men tal no cio wa to brak
ch ci zmian ze stro ny wa ci cie li re wi ta li zo wa -
nych obiek tów, wy so ki po ziom ubó stwa i pa -
to lo gii w sta rych dziel ni cach, du y pro cent lu -
dzi w wie ku eme ry tal nym oraz ze wa run ki
miesz ka nio we znacz nej cz ci lud no ci, bar -
dzo zy stan sub stan cji miesz ka nio wej.

Szan se po now ne go za go spo da ro wa nia te -
re nu po prze my so we go znacz nie ogra ni cza j
spe cja li stycz ne urz dze nia ta kie, jak: por ty, wy -
wrot ni ce wa go no we, prze no ni ki ta mo we, spe -
cjal ne oczysz czal nie cie ków czy ru ro ci gi. Mo -
g one bo wiem su y tyl ko pew nym spe cjal -
nym spo so bom uyt ko wa nia.

1 S. Karcz ma rek: Te re ny po prze my so we w mia -
stach – pro blem czy wy zwa nie? W: Prze mia ny
struk tu ry prze strzen nej miast w sfe rze funk cjo -
nal nej i spo ecz nej. Pra ca zbio ro wa pod red.
J. Sod czy ka. Uni wer sy tet Opol ski, Opo le 2004,
s. 160-161.

2 K. Wój cik: By tom ja ko przy kad mia sta kre atyw -
ne go. W: Kre atyw na aglo me ra cja – po ten cja y,
me cha ni zmy, ak tyw no ci. Po dej cia me to do lo -
gicz ne. Pra ca zbio ro wa pod red. A. Kla si ka. AE,
Ka to wi ce, 2008, s. 129.

3 Kon fe ren cja pt. „No wo cze sne za so by l ska. No -
wo cze sne nie ru cho mo ci. Re wi ta li za cja te re nów
po prze my so wych. Ka to wi ce – Za brze, 22 – 23 IV
2009 r., s. 82 – 83.



Re wi ta li za cja te re nów

po prze my so wych

w By to miu

W ostat nich la tach na st pi a w By to miu
re struk tu ry za cja tra dy cyj nych sek to rów go -
spo dar ki – przede wszyst kim gór nic twa
i hut nic twa. Za mkni to wik szo by tom -
skich ko pal i 2 hu ty oraz sze reg za ka -
dów pra cu j cych na ich rzecz. By tom cze -
ka na in we sto rów, któ rzy za pe ni lu k, ja -
ka po zo sta a po li kwi da cji du ej cz ci
prze my su ci kie go. Atu tem mia sta jest
cen tral ne po o e nie w Aglo me ra cji Gór -
no l skiej, du y po ten cja ludz ki, licz ne
pla ców ki kul tu ral ne oraz ró no rod ne te -
re ny in we sty cyj ne znaj du j ce si w ob r -
bie mia sta.

Re ali zo wa ne przez Ar ma d przed si -
wzi cie zlo ka li zo wa ne jest na te re nach,
na któ rych dzia al no prze my so wa zo -
sta a za ko czo na kil ka na cie lat te mu.
Zró ni co wa na to po gra fia te re nu, sta wy,
bo ga ta flo ra i fau na spra wia j, e ob szar
ten ide al nie na da je si do za go spo da ro -
wa nia go funk cja mi re kre acyj ny mi i miesz -
kal ny mi. 

Ra fa Kin cer, pre zes za rz du Ar ma dy:
„In we sty cja w te re ny prze my so we nie sie
ze so b wie le za gro e ta kich jak nie do -
stp no i wy  cze nie z prze strze ni ak tyw -

no ci miesz ka ców, nie do ro zwój in fra -
struk tu ry, ska e nia eko lo gicz ne czy brak
in for ma cji na te mat sta nu te re nu. W przy -
pad ku te re nów gór ni czych do dat ko w ba -
rie r mo e by nie sta bil no grun tów,
ogra ni cza j ca mo li wo po sa do wie nia
ci kich kon struk cji i stwa rza j ca ry zy ko
dla in we sto rów. Do szu ka li my si jed nak
nie zwy kych wa lo rów te go miej sca, któ -
re zo sta y wy ra o ne w pro jek cie in we sty -
cji. Na sz aspi ra cj jest stwo rze nie no wej
war to ci miej skiej. Ele men tem wy ró -
nia j cym in we sty cj jest pe no wy mia ro -
we po le gol fo we ja ko prze strze pu blicz -
na mie dzy pla no wa ny mi obiek ta mi ko mer -
cyj ny mi (usu go wy mi i han dlo wy mi) oraz
osie dla mi miesz kal ny mi”. 

Mi mo wie lu pro ble mów, któ re mo -
na na po tka, du e te re ny po prze my so -
we usy tu owa ne w dziel ni cach ród miej -
skich lub na ich obrze u stwa rza j mo -
li wo ci re ali za cji pro jek tów pre sti o wych,
za rów no pu blicz nych jak i pry wat nych, któ -
rym przy pi su je si szcze gól nie du e zna -
cze nie w re wi ta li za cji w Wiel kiej Bry ta nii
i Niem czech. Wi zja ta kich przed si wzi
zmie nia j cych cha rak ter dziel nic czy ca -

ych miast po ru sza wy obra ni eks per tów,
wadz lo kal nych i wa ci cie li te re nu. 

In we sty cja Srebr ne Sta wy mo e sta si
ta kim pre sti o wym miej scem. Na zwa -
na tak ze wzgl du na licz nie wy st pu j -
ce na tym te re nie sta wy po ko pal nia ne, za -
ka da bu do w po la gol fo we go oraz osie -
dla do mów. Pro fe sjo nal ne, 18-do ko we po -
le ma po wsta na ob sza rze pra wie 60 ha.
In we sty cja jest ju re ali zo wa na. Dri ving
ran ge czy li po le do wy bi ja nia pi ek jest ju
czyn ny. Ukszta to wa ne zo sta y tak e 3
pierw sze do ki, któ re ju si zie le ni. Gr
na nich b dzie mo na roz po cz na wio -
sn przy sze go ro ku. W przy szym ro ku Ar -
ma da pla nu je od da nie w su mie 9 do ków.
Po le na pew no b dzie ro bi o sw uro d
nie zwy ke wra e nie. W do ki po la gol fo we -
go zo sta o wkom po no wa ne osie dle 80 do -
mów jed no ro dzin nych. Osie dle two rz
dwa ty py do mów o pro stej, oszczd nej ar -
chi tek tu rze, na wi zu j cej do tra dy cyj nej ar -
chi tek tu ry l skiej. Obec nie bu do wa ne s
dwa do my mo de lo we, a je sie ni ru sza bu -
do wa pierw sze go eta pu osie dla, któ ra za -
ka da wznie sie nie 14 do mów. „Sprze da
roz po cz a si w czerw cu i zna le li my ju
klien tów na wik szo ofe ro wa nych do -
mów. Klien ci do strze ga j uro d i po ten cja
te go miej sca.” – mó wi Do mi ni ka Bre -
za Dy rek tor Mar ke tin gu i Sprze da y.

Bar dzo wa nym punk tem ca ej in we sty -
cji b dzie re wi ta li za cja Szy bu Kry sty na,
któ ry jest sym bo lem te go te re nu, przy po -
mi na j cym o je go hi sto rii. Kon cep cja za -
go spo da ro wa nia Szy bu Kry sty na wraz
z przy le gym ob sza rem obej mu je stwo rze -
nie par ku tech no lo gicz ne go z obiek ta mi
biu ro wo -usu go wy mi. Za o e niem pro jek -
to wym jest wy kre owa nie atrak cyj nej prze -
strze ni opie ra j cej swo j uni ka to wo
na od mien no ci ar chi tek to nicz nej, sym bo -
li ce i nie po wta rzal no ci wi ze run ku miej sca. 

Pierw szy etap in we sty cji za ka da j cy
bu do w po la gol fo we go oraz osie dla do -
mów jed no ro dzin nych ma si za ko czy
w 2014 ro ku. 

W By to miu w dziel ni cy Szom bier ki roz po cz a si re ali za cja naj wik sze go na l -
sku pro jek tu re wi ta li za cji te re nu po ko pal nia ne go. Przez po nad 100 lat w tym miej scu
dzia a a ko pal nia Szom bier ki. Pod ko niec lat 90-tych ubie ge go wie ku ko pal nia za cz -
a pod upa da. Obec nie te ren, któ ry do tych czas ska da si gów nie z nie uyt ków zy -
sku je no we ob li cze. Ar ma da De ve lop ment, spó ka za le na na le  ca do gru py ka -
pi ta o wej GC In ve st ment SA, roz po cz a przy wra ca nie te go te re nu do y cia, na da -
jc mu no we funk cje i za mie rza za pew ni tej cz ci mia sta zrów no wa o ny roz wój.

Ra fa Kin cer, pre zes za rz du firmy Ar ma da

Development

www.gcinvest.pl  www.srebrnestawy.pl
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SESJA II: PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY

PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Aktualne problemy 

stosowania ustawy 

„Prawo zamówie 

publicznych” w procesie 

inwestycyjo-budowlanym

Prof. dr hab. Andrzej Borowicz, Uniwersytet ódzki

Dr hab. AN DRZEJ BO RO WICZ – pro fe sor nad zwy -
czaj ny Uni wer sy te tu ódz kie go, Pro dzie kan Wy dzia -
u Eko no micz no – So cjo lo gicz ne go U. Wie lo let ni ar -
bi ter z li sty Pre ze sa Urz du Za mó wie Pu blicz nych.
Au tor po nad 70 ar ty ku ów oraz au tor bd wspó -
au tor pi ciu ksi ek po wi co nych pro ble ma ty ce
sys te mu za mó wie pu blicz nych w Pol sce i na wie -
cie, ze szcze gól nym uwzgld nie niem od dzia y wa nia
prze pi sów o za mó wie niach pu blicz nych na pro ce -
sy in we sty cyj no -bu dow la ne. Prze wod ni cz cy Ra -
dy Pro gra mo wej mie sicz ni ka Za mó wie nia Pu -
blicz ne Do rad ca.

O ro li usta wy Pra wo za mó wie pu blicz -
nych (Pzp) w pro ce sach in we sty cyj no -bu -
dow la nych w Pol sce mó wi si ostat nio bar -
dzo du o. Nie ste ty, z re gu y s to opi nie ne -
ga tyw ne. Za po zna jc si z ty mi opi nia mi
mo na od nie wra e nie (po raz ko lej ny, bo -
wiem mie li my ju ta kie okre sy w prze szo -
ci), i ta nie szcz sna usta wa jest „gów nym
ha mul co wym” pro ce sów in we sty cyj no -bu -
dow la nych w na szym kra ju. Au tor ni niej sze -
go re fe ra tu, zna jc man ka men ty usta wy, zde -
cy do wa nie sprze ci wia si ta kim po gl dom.
Wy da je si na to miast, i szcze gól nie traf nie
oma wia ny pro blem opi sa w udzie lo nym
wy wia dzie by y wie lo let ni Pre zes Urz du Za -
mó wie Pu blicz nych To masz Czaj kow ski. Py -
ta nie: „Pra wo za mó wie pu blicz nych sta no -

wi ba rie r, któ ra blo ku je pro ces in we sty cyj -

ny – czy zga dza si Pan z ta kim po gl dem?”

Od po wied: „Ab so lut nie nie, na wet w ta kim
kszta cie, w ja kim jest obec nie. /…/ To jest
wy krt sto so wa ny przez nie udol nych urzd -
ni ków, któ rzy nie s w sta nie prze wi dzie
i prze pro wa dzi pew nych czyn no ci. Po gld
ta ki jest wy god ny dla tych osób, któ re wi n
za swój brak spraw no ci, a cza sa mi zwy ke
le ni stwo zwa la j na rze ko mo ze prze pi sy” 1.

W sy tu acji opi sa nej po wy ej, ce lem ni niej -
sze go re fe ra tu jest do ko na nie syn te tycz nej
re ka pi tu la cji ak tu al nych pro ble mów sto so wa -
nia usta wy Pzp w pol skim pro ce sie in we sty -
cyj no -bu do wa nym. Dla lep sze go zo bra zo wa -
nia ran gi pro ble mu przed sta wio na zo sta nie
rów nie wiel ko i dy na mi ka kra jo wych ryn -
ków za mó wie pu blicz nych z ja ki mi ma my
do czy nie nia w pro ce sie in we sty cyj no -bu dow -
la nym. 

1. Cha rak te ry sty ka sta ty stycz na ryn ków
za mó wie pu blicz nych w sek to rze bu -
dow la no -nie ru cho mo cio wym.

Stro n po py to w ana li zo wa nych ryn ków
za mó wie pu blicz nych pod da no ana li zie
na pod sta wie ogo sze o wsz cz ciu po st -
po wa ja kie opu bli ko wa ne zo sta y w BZP

w la tach 2000-2010. Roz mia ry tych ryn ków,
okre lo ne na pod sta wie ogól nej ilo ci ogo -
sze o wsz cz ciu po st po wa nia, pre zen tu -
je ta be la 1 publikowana na na stp nej stro nie.

Ro kiem w któ rym, na wszyst kich ba da nych
ryn kach, da o si za uwa y sko ko we zmniej -
sza nie skon no ci za ma wia j cych do  da -
nia wa dium, by rok 2007. Co cha rak te ry -
stycz ne – stwier dzo ne w wy ni ku ba da
sko ko we zmniej sze nie skon no ci za ma -
wia j cych do  da nia wa dium by o wy ra ne
sko re lo wa nie z, rów nie sko ko wym, zwik -
sze niem si roz mia rów ba da nych ryn ków wy -
ra o nych ilo ci wsz czy na nych po st po wa.
Tak istot na dy na mi ka roz wo ju ryn ków za mó -
wie pu blicz nych w ro ku 2007 by a efek tem
unij nej „ko per ty 2007-2013”.

Jak wy ni ka z da nych ze bra nych w ta be li 1,
wród in nych ryn ków pro ce su in we sty cyj no -
-bu dow la ne go, ryn kiem o szcze gól nie istot -
nym ci a rze ga tun ko wym by ry nek za mó -
wie pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne.
W ko lej nym punk cie re fe ra tu pod da my za tem
do kad niej szej ana li zie pro ble my te go wa nie
ryn ku. 

2. Za mó wie nia pu blicz ne na ro bo ty
bu dow la ne.

W chwi li obec nej wy ró ni mo na czte ry
gów ne pro ble my pol skie go ryn ku za mó wie
pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne. S one na -
st pu j ce:
a) do mi na cja try bu prze targ nie ogra ni czo ny,
b) ogra ni czo na ro la wa run ków udzia u w po -

st po wa niu w pro ce sie se lek cji wy ko naw -
ców,

c) spe try fi ko wa na do mi na cja jed no kry te rio -
we go mo de lu oce ny ofert oraz

d) pa to lo gie ce no twór cze.

2.1. Do mi na cja prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go i jej skut ki.

Prze targ ogra ni czo ny b dc try bem po je -
dyn cze go ran kin gu2 umo li wia prze pro wa -

dze nie je dy nie uprosz czo ne go ba da nia (for -
mu a: spe nia – nie spe nia) „ja ko ci” wy ko -
naw ców ska da j cych swo je ofer ty. Prze targ
ogra ni czo ny oraz in ne try by po dwój ne go ran -
kin gu po zwa la j prze pro wa dzi to pod sta wo -
we dla pro ce du ry se lek cyj nej za mó wie nia pu -
blicz ne go ba da nie w spo sób znacz nie bar -
dziej pre cy zyj ny. Nie ste ty, po mi mo te go im -
ma nent ne go man ka men tu, to wa nie prze -
targ nie ogra ni czo ny do mi nu je na pol skim ryn -
ku za mó wie pu blicz nych na ro bo ty bu dow -
la ne. We dug „Spra woz da nia Pre ze sa Urz -
du Za mó wie Pu blicz nych o funk cjo no wa -
niu sys te mu za mó wie pu blicz nych w 2010
ro ku”3 w tym try bie w ro ku ob j tym spra woz -
da niem udzie lo no 77,94% wszyst kich za mó -
wie 4 (w ro ku 2009 – 68,28%), pod czas gdy
w try bie prze tar gu ogra ni czo ne go udzie lo -
nych zo sta o je dy nie 0,69% za mó wie (w ro -
ku 2009 – 0,79%). Dys pro por cja po pu lar no -
ci tych dwóch try bów pod sta wo wych jest za -
tem bez dy sku syj na. 

2.2. Wa run ki udzia u w po st po wa niu.

Jak wia do mo, usta wa Pzp w art. 22 ust. 1
umo li wia za sto so wa nie do ba da nia wy ko naw -
ców, czy li tzw. ba da nia pod mio to we go, czte -
rech wa run ków udzia u w po st po wa niu
o cha rak te rze stop nio wal nym. S one na st -
pu j ce:
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 po sia da nie wie dzy i do wiad cze nia nie -
zbd nych do re ali za cji za mó wie nia,

 dys po no wa nie od po wied nim po ten cja em
tech nicz nym,

 dys po no wa nie oso ba mi zdol ny mi do wy -
ko na nia za mó wie nia oraz

 po zo sta wa nie w sy tu acji eko no micz nej i fi -
nan so wej umo li wia j cej wy ko na nie za mó -
wie nia.
Pra wo daw ca wy ma ga przy tym, ae by

opis spo so bu oce ny spe nie nia tych wa run -
ków by, w mia r mo li wo ci, zwi za ny
z przed mio tem za mó wie nia oraz pro por cjo -
nal ny do przed mio tu za mó wie nia (art. 22
ust. 4).

O ile war to za mó wie nia jest mniej sza ni
kwo ty okre lo ne w prze pi sach wy da nych
na pod sta wie art. 11 ust. 8 usta wy5, za ma -
wia j cy de fac to mo e ba da nia pod mio to we -
go w ogó le nie prze pro wa dza (por. art. 26
ust. 2 w zwiz ku z art. 26 ust. 1). Na to miast
wy ko naw ca zgod nie z art. 26 ust. 2b Pzp mo -
e po le ga na wie dzy i do wiad cze niu, po -
ten cja le tech nicz nym, oso bach zdol nych
do wy ko na nia za mó wie nia oraz zdol no -
ciach fi nan so wych in nych pod mio tów. 

Spo sób po dej cia pol skie go pra wo daw cy
do ba da nia pod mio to we go wy ra o ny dwo ma
przy wo y wa ny mi ostat nio prze pi sa mi usta wy,
zmniej szy je go zna cze nie a na wet w pew nym
sen sie, zde za wu owa je go wy ni ki. 

Trud no si za tem dzi wi, e za ma wia j cy nie
„przy ka da j si” szcze gól nie do te go, ae by
w spo sób mo li wie naj bar dziej efek tyw ny wy -
ko rzy sta sys te mo we mo li wo ci ba da nia
pod mio to we go, czy li ae by do pro wa dzi
do wy bo ru wy ko naw cy wia ry god ne go, któ ry b -
dzie w sta nie zre ali zo wa za mó wie nie na wa -
run kach wy ni ka j cych ze zo o nej przez nie -
go ofer ty.

2.3. Do mi na cja jed no kry te rio we go mo -
de lu oce ny ofert.

Usta wa Pzp do pusz cza w przy pad ku
wik szo ci try bó w6 mo li wo za sto so wa nia
jed ne go z dwóch mo de li oce ny ofert, a mia -
no wi cie mo de lu jed no kry te rio we go (pri ce on -

ly) lub mo de lu wie lo kry te rio we go. 
Po mi mo te go, prze wi dzia ne go w usta -

wie du ali zmu, pol ski ry nek za mó wie
pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne zdo mi -
no wa ny zo sta przez jed no kry te rio wy
mo del oce ny ofert, co ilu stru j da ne ze -
sta wio ne w ta be li 2. 

Bez dy sku syj na do mi na cja jed no kry te rio -
we go („naj ta szy wy gry wa”) mo de lu oce ny
ofert na pol skim ryn ku za mó wie pu blicz nych
na ro bo ty bu dow la ne nie sie za so b sze reg
ne ga tyw nych skut ków za rów no dla za ma wia -
j cych i wy ko naw ców tych za mó wie jak
i – w osta tecz nym roz ra chun ku – dla bu de -
tu pa stwa i bu de tów jed no stek sa mo rz -
du te ry to rial ne go.

2.4. Pa to lo gie ce no twór cze na ryn ku
za mó wie pu blicz nych na ro bo ty bu dow -
la ne.

Ne ga tyw ne kon se kwen cje do mi na cji jed -
no kry te rio we go mo de lu oce ny ofert na ryn -
ku za mó wie pu blicz nych na ro bo ty bu -
dow la ne mo na by sku tecz nie ogra ni czy,

gdy by za cho wa nia ce no twór cze wy ko naw ców
bu dow la nych sta y si bar dziej ra cjo nal ne.
Nie ste ty, naj now sze da ne sta ty stycz ne nie po -
twier dza j tych ocze ki wa. Tak wic we dug
ogo sze pu bli ko wa nych w BZP, zró ni co wa -
nie cen ofer to wych na ryn ku za mó wie pu -
blicz nych na ro bo ty bu dow la ne w dru giej po -
o wie mi nio nej de ka dy, po okre sie ten den cji
spad ko wej, po now nie za cz o ro sn. Omó -
wio ne ten den cje ilu stru je wy kres 1.

Na ryn ku za mó wie pu blicz nych na ro bo -
ty bu dow la ne ujaw ni a si po nad to, nie spo -
ty ka na na in nych pol skich ryn kach za mó -
wie pu blicz nych, ten den cja do pro po no wa -
nia cen ofer to wych znacz nie ni szych ni
osza co wa na przez za ma wia j ce go z na le -
y t sta ran no ci, war to za mó wie nia. Na -
ra sta nie te go, bar dzo nie po ko j ce go zja wi -
ska, ilu stru j da ne licz bo we ze sta wio ne
w ta be li 3. 

ródo: obliczenia wasne na podstawie ogosze publikowanych w BZP.

Lata

Zamówienia na roboty budowlane Zamówienia na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych

liczba 
postpowa

udzia po st po wa
„naj ta szy
wygrywa”

liczba
postpowa

udzia po st po wa
„naj taszy
wygrywa”

2000 440 2,54 7 2,51

2001 1311 7,50 89 16,24

2002 7771 43,71 132 26,40

2003 9662 61,70 174 41,63

2004 8654 74,06 110 47,01

2005 9968 83,69 259 67,80

2006 17971 92,59 316 86,34

2007 32371 92,96 688 84,42

2008 49197 94,03 962 87,69

2009 49421 99,89 707 99,44

2010 49591 99,81 881 99,89

Ogóem 233357 79,29 4325 69,40

Tabela 2
Popularno jednokryteriowego modelu oceny ofert na polskim rynku zamówie

publicznych na roboty budowlane w latach 2000-2010

*Wska nik zró ni co wa nia cen ob li czo no we dug wzo ru: Wz = 
i=1 cmin , gdzie: cmax, cmin – naj wy -

sza i naj ni sza ce na w da nym po st po wa niu; n – licz ba ba da nych po st po wa 
ró do: opra co wa nie wa sne na pod sta wie ogo sze pu bli ko wa nych w BZP.

Wy kres 1
Zró ni co wa nie cen ofer to wych w za mó wie niach pu blicz nych

na ro bo ty bu dow la ne w la tach 2000-2010

cmin
n

n
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Szcze gól nie nie po ko j ce w da nych ze bra -
nych w ta be li 3 jest to, i po mi mo e pra wo -
daw ca w spo sób szcze gól nie do kad ny do -
pra co wa w prze pi sach o za mó wie niach
pu blicz nych (tzn. w sa mej usta wie oraz
w roz po rz dze niu wy ko naw czy m7) za sa dy
i pod sta wy osza co wa nia war to ci za mó wie -
nia pu blicz ne go na ro bo ty bu dow la ne, na to -
miast kal ku la cje cen ofer to wych pro po no wa -
nych przez wy ko naw ców spo rz dza j,
w opar ciu o t sa m do ku men ta cj, fa cho -
we su by kosz to ry so we przed si biorstw
bu dow la nych, ró ni ce po mi dzy ty mi kal -
ku la cja mi s, w przy pad ku za mó wie
na ro bo ty bu dow la ne, o bli sko 20 punk -
tów pro cen to wych wy sze, ni w przy pad -
ku do staw i usug!

Na tle przed sta wio nych po wy ej sy gna -
ów sta ty stycz nych wiad cz cych o tym, e
z kal ku la cja cen ofer to wych na pol skim ryn -
ku za mó wie pu blicz nych na ro bo ty bu dow -
la ne „co jest nie tak”, na le y zwró ci uwa -
g na dwa ko lej ne pro ble my szcze gó o we,
jed nak o bar dzo istot nym zna cze niu. S to:
 pro blem ra  co ni skiej ce ny oraz
 za pis w SIWZ co do wy ma ga ne go przez

za ma wia j ce go spo so bu ob li cza nia ce ny.

Nie pre cy zyj na ka te go ria ra  co ni skiej
ce ny.

Udo wod nie nie wy ko naw cy, i pro po nu je
on w ofer cie ra  co ni sk ce n – nie jest
za da niem a twym. Je dy ny prze pis w usta -
wie Pzp któ ry od no si si do tej ka te go rii,
a mia no wi cie art. 90, nie de fi niu je jej bo wiem
w spo sób jed no znacz ny. Po wo dem te go
sta nu rze czy jest sta no wi sko, ja kie wo bec
ra  co ni skiej ce ny za j pra wo daw ca unij -
ny. W art. 55 tzw. dy rek ty wy kla sycz ne j8 pra -
wo daw ca ten za war na st pu j c nor m
praw n: „je e li w przy pad ku da ne go za mó -
wie nia, ofer ty od no sz ce si do wiad cze -
nia wy da j si ra  co ni skie, in sty tu cja za -
ma wia j ca, przed od rzu ce niem tych ofert,
zwra ca si na pi mie do ofe ren ta o po da -
nie szcze gó ów do ty cz cych tych ska do -
wych ele men tów ofert, któ re uwa a za istot -
ne”.

Jak wy ni ka z po wy sze go cy ta tu, unij -
na de fi ni cja ra  co ni skiej ce ny de fac to nie
ist nie je. Trud no si za tem dzi wi, i w obo -
wi zu j cej nas rów nie, dok try nie unij ne go
pra wa za mó wie pu blicz nych zna le mo -
na na st pu j cy po gld: „Za ma wia j cy nie

mo e au to ma tycz nie od rzu ci ofer ty (AB) je -
dy nie na pod sta wie ma te ma tycz ne go kry te -
rium, przy przy j ciu, e jest ona po ni ej pew -
ne go po zio mu – przy ka do wo za ma wia j cy
nie mo e przy j, e od rzu ce niu b d pod -
le ga wszyst kie ofer ty, któ rych ce na jest ni -
sza o 15% od red niej ce ny wszyst kich zo -
o nych ofert lub od war to ci usta lo nej przez
or ga ni za to ra prze tar gu9.

Zda niem au to ra ni niej szej pu bli ka cji, ta kie
sta no wi sko, ja ko zbyt li be ral ne i ma o prak -
tycz ne, wy ma ga po now ne go prze my le nia,
na to miast unij na de fi ni cja ra  co ni skiej
ce ny – do pre cy zo wa nia i „utwar dze nia”.
Po zwo li o by to ukon kret ni de fi ni cj te go po -
j cia rów nie w pol skim pra wie kra jo wym, co
w osta tecz nym ra chun ku mo go by wpy -
n po zy tyw nie na ja ko kal ku la cji cen ofer -
to wych. 

Spo sób ob li cza nia ce ny we dug za pi -
sów SIWZ.

Za miesz cze nie w SIWZ za pi su o któ rym
mo wa wy ni ka z dys po zy cji za war tej w art. 36
ust. 1 pkt 12 Pzp. Z pro wa dzo nych przez au -
to ra ni niej sze go re fe ra tu sys te ma tycz nych
ba da 10 wy ni ka, i w obec nym sta nie praw -
nym za pis ten, czy ta my cz nie z od po wied -
ni mi po sta no wie nia mi pro jek tu umo wy, po -
wi nien ska da si z 16 ni ej wy mie nio nych
ele men tów szcze gó o wych:
 ogól na for mu a ce ny obiek tu bu dow la ne -

go lub ro bo ty bu dow la nej,
 wska zów ki za ma wia j ce go do ty cz ce za -

sto so wa nia w ce nie wa ci wej staw ki po -
dat ku VAT,

 okre le nie ro dza ju wy na gro dze nia wy ko -
naw cy (ry cza to we lub kosz to ry so we),

  da nie (lub re zy gna cja) z do ku men tu kal -
ku la cyj ne go ce ny ofer to wej. Do pre cy zo wa -
nie po sta ci te go do ku men tu,

 okre le nie gra da cji wa no ci pod staw
kal ku la cji ce ny ofer to wej (w tym zwasz cza
spre cy zo wa nie ro li przed mia ru ro bót),

 me to da kal ku la cji ce ny ofer ty,
 spo sób po st po wa nia za ma wia j ce go

wo bec prze wi dy wa nych w Pzp uste rek
w kal ku la cji ce ny,

 wa lo ry za cja wy na gro dze nia wy ko naw cy,
 ekwi wa lent no ce ny wo bec przed mio tu

za mó wie nia (umo wy), upu sty ce no we,
 ro la skad ni ków (czyn ni ków) ce no twór -

czych w za mó wie niach do dat ko wych i/lub
uzu pe nia j cych,

ródo: opracowanie wasne na pod sta wie spra woz da nia Pre ze sa UZP z funk cjo no wa nia sys -

te mu za mó wie pu blicz nych w 2010 ro ku, s. 26, www.uzp.gov.pl, po bra no 31.07, godz. 20.10.

Tabela 3
Cena wybranej oferty jako odsetek wartoci szacunkowej zamówienia

publicznego w latach 2008-2010
(100,00% = oszacowana przez zamawiajcego warto zamówienia publicznego)

 ro la ze sta wie R, M, S,
 za licz ko wa nie ro bót,
 spo sób fak tu ro wa nia ro bót (roz li cze),
 ra  co ni ska ce na,
 in ne po sta no wie nia o ró no rod nym cha rak -

te rze.
Jest rze cz oczy wi st, i kom plet no

oma wia ne go za pi su SIWZ jest istot nym, cho -
cia nie je dy nym, mier ni kiem je go ja ko ci.
Prak ty ka go spo dar cza po zo sta wia w tym za -
kre sie wie le do y cze nia.

Za ko cze nie.

Usta wa Pzp nie po win na by trak to wa -
na ja ko „ku la u no gi” pol skich in we sto rów
i wy ko naw ców bu dow la nych. Jed nak e
ra cjo na li za cj pew nych jej prze pi sów sko -
re lo wa n z pod nie sie niem po zio mu pro fe -
sjo na li zmu oraz ety ki za wo do wej uczest ni -
ków ryn ków za mó wie pu blicz nych uzna
na le y za istot ne wa run ki ogól nej spraw no -
ci oraz efek tyw no ci pro ce sów in we sto wa -
nia bu dow la ne go w Pol sce.

1 ad ne pra wo nie za st pi zdro we go roz sd ku.
Wy wiad E. Zy cho wicz z T. Czaj kow skim, „Licz
i Bu duj” nr 8 z 20011 ro ku, s. 34.

2 W try bach po je dyn cze go ran kin gu (np. prze targ
nie ogra ni czo ny) ba da nie wy ko naw ców oraz ba -
da nie ofert pro wa dzo ne jest cz nie, pod czas
gdy w try bach po dwój ne go ran kin gu (np. prze -
targ ogra ni czo ny) ba da nie wy ko naw ców (I ran -
king) i ba da nie ofert (II ran king) pro wa dzo ne s
w dwóch od rb nych kro kach pro ce du ral nych. 

3 www.uzp.gov.pl
4 Da ne te do ty cz war to ci udzie lo nych za mó -
wie.

5 W obec nym sta nie praw nym kwo ta ta w od nie -
sie niu do za mó wie na ro bo ty bu dow la ne jest
sto sun ko wo wy so ka. Wy no si bo -
wiem 18 599 955 z (net to, bez po dat ku VAT).

6 Wy jt kiem jest tu tryb z wol nej r ki oraz za py -
ta nie o ce n.

7 Mo wa tu taj o roz po rz dze niu Mi ni stra In fra struk -
tu ry z 18.05.2004 ro ku w spra wie me tod i pod -
staw spo rz dza nia kosz to ry su in we stor skie go,
ob li cza nia pla no wa nych kosz tów prac pro jek -
to wych oraz pla no wa nych kosz tów ro bót bu -
dow la nych okre lo nych w pro gra mie funk cjo -
nal no -uyt ko wym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

8 Mo wa tu o dy rek ty wie 2004/18/WE Par la men -
tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 31.03.2004 ro ku
w spra wie ko or dy na cji pro ce dur udzie la nia
za mó wie pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne,
do sta wy i usu gi. Pol skie tu ma cze nie patrz
na przy kad: P. Tre pte, Za mó wie nia pu blicz ne

w Unii Eu ro pej skiej ob j te dy rek ty w kla sycz -

n, Urzd Za mó wie Pu blicz nych, War sza -
wa 2006.

9 A. So ty si ska, Eu ro pej skie pra wo za mó wie

pu blicz nych. Ko men tarz, Za ka my cze, Kra -
ków 2008, s. 435.

10 Wy ni ki tych ba da patrz: A. Bo ro wicz, Spo sób

ob li cza nia cen ofer to wych w wie tle za pi sów

spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia

(SIWZ), [w:] In we sty cje bu dow la ne w sek to -

rze pu blicz nym, XII Kon fe ren cja Na uko wo -
-Tech nicz na, Cie cho ci nek 2006. Ma te ria y
kon fe ren cyj ne, s. 101-120 oraz A. Bo ro wicz,
Jak ob li cza ce n ofer ty o za mó wie niach pu -

blicz nych? Od po wied znaj dziesz w spe cy fi -

ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia (SIWZ).

Re fe rat przy go to wa ny na XVII Kon fe ren cj Na -
uko wo -Tech nicz n w Cie cho cin ku (pa dzier -
nik 2011).

Rodzaj zamówie 2008 2009 2010

Roboty budowlane 96,00 77,00 70,00

Dostawy 89,00 90,00 89,00

Usugi 92,00 86,00 86,00  
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Raco niska cena

a jedyne kryterium

oceny ofert

w zamówieniach na

roboty budowlane

Dr Jacek Kaczmarczyk –  ekspert LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy – Doradztwo i Usugi

w Krakowie

JA CEK KACZ MAR CZYK jest dok to rem na uk ma -
te ma tycz nych (dok to rat na Uni wer sy te cie Ja giel -
lo skim). Za mó wie nia mi pu blicz ny mi zaj mu je si
od kil ku na stu lat. Wspó pra co wa z Urz dem Za -
mó wie Pu blicz nych m.in. w la tach 1998-2000
w gru pie eks per tów nad przy go to wa niem pro jek -
tu no wej usta wy o za mó wie niach pu blicz nych,
w ro ku 2003 nad pro jek tem obo wi zu j cej usta -
wy – Pra wo za mó wie pu blicz nych (gów nie spo -
rz dza jc eks per ty zy) oraz na prze o mie lat 2007
i 2008 r. opi niu jc pro po zy cje no we li za cji usta -
wy. W la tach 2001–2004 wspó pra co wa z gru -
p se na to rów przy no we li za cjach usta wy o za -
mó wie niach pu blicz nych oraz w pro ce sie uchwa -
la nia no wej usta wy – Pra wo za mó wie pu blicz -
nych. Wspó pra co wa z Kan ce la ri Se na tu (z Biu -
rem Praw no -Or ga ni za cyj nym) przy no we li za cji
Pra wa za mó wie pu blicz nych w 2006 r. Przy no -
we li za cji usta wy w 2008 r. na za pro sze nie prze -
wod ni cz ce go se nac kiej pod ko mi sji Ko mi sji Go -
spo dar ki by eks per tem oraz au to rem kil ku na stu
po pra wek.
Jest au to rem po nad 100 ar ty ku ów z za kre su za -
mó wie pu blicz nych (pro ble ma ty ka praw na, za -
gad nie nia teo re tycz nie i prak tycz ne).

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Do na pi sa nia ar ty ku u sko ni o mnie kil ka
wy po wie dzi i do ku men tów po wsta ych
w ostat nich mie si cach, do ty cz cych z jed -
nej stro ny tzw. ra  co ni skiej ce ny, z dru giej
za je dy ne go, ce no we go kry te rium oce ny
ofert, a w szcze gól no ci pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy – Pra wo za mó wie pu blicz -
nych (druk sej mo wy nr 4451) przy go to wa ny
przez Ko mi sj Nad zwy czaj n „Przy ja zne
Pa stwo”, dys ku sja nad wnio skiem, a na stp -
nie nad ini cja ty w usta wo daw cz pod czas
po sie dze Ko mi sji, pierw sze czy ta nie pro jek -
tu usta wy pod czas po sie dze nia Ko mi sji Go -
spo dar ki, oraz przyjte przez Ra d Mi ni strów
„Sta no wi sko Rz du wo bec po sel skie go pro -
jek tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo za -
mó wie pu blicz nych (druk nr 4451)”. Wszyst -
kie ww. do ku men ty zo sta y za miesz czo ne
na stro nie in ter ne to wej UZP (www.uzp.gov.
pl) i/lub na stro nie in ter ne to wej Sej mu RP
(www.sejm.gov.pl).

Wy pa da wpierw przy to czy kil ka prze pi sów
usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo za -
mó wie pu blicz nych (da lej: „Pzp”) do ty cz -
cych ra  co ni skiej ce ny oraz kry te riów oce -
ny ofert.

Ra  co ni ska ce na

Usta wa Pzp nie de fi niu je ra  co ni skiej ce -
ny, jed nak ob li gu je za ma wia j ce go do od rzu -
ce nia ofer ty, je e li ta za wie ra ra  co ni sk ce -
n w sto sun ku do przed mio tu za mó wie nia
(art. 89 ust. 1 pkt 4), przy czym od rzu ce niem
nie mo e by au to ma tycz ne, lecz przed od -
rzu ce nie ofer ty za ma wia j cy w ce lu usta le -
nia, czy ofer ta za wie ra ra  co ni sk ce n
w sto sun ku do przed mio tu za mó wie nia,
obo wi za ny jest zwró ci si do wy ko naw cy
o udzie le nie w okre lo nym ter mi nie wy ja nie
do ty cz cych ele men tów ofer ty ma j cych
wpyw na wy so ko ce ny (art. 90 ust. 1). Zo -
o ne wy ja nie nia pod le ga j oce nie. Wy ko -

naw ca obo wi za ny jest prze ko na za ma wia -
j ce go, e ce na nie jest ra  co ni ska (obo -
wi zek ten nie wy ni ka wprost z prze pi sów
Pzp, ale z jed no li te go w tym za kre sie orzecz -
nic twa Kra jo wej Izby Od wo aw czej i s dów
okr go wych). Je e li wy ko naw ca nie prze ko -
na za ma wia j ce go, to ofer ta pod le ga od rzu -
ce niu, po dob nie jak w przy pad ku, gdy wy ko -
naw ca nie udzie li wy ja nie. 

Ra  co ni ska ce na od no si si wy cz nie
do przed mio tu za mó wie nia, z dru giej za stro -
ny do przed mio tu za mó wie nia w da nym po -
st po wa niu, a wic nie wol no jej od no si ani
do in nych, po dob nych lub na wet (pra wie)
iden tycz nych za mó wie, ani w szcze gól no -
ci do ofert ska da nych w da nym po st po wa -
niu przez in nych wy ko naw ców. Rzecz ja sna
wy ko na nie przed mio tu za mó wie nia ofe ru j
tak e in ni wy ko naw cy ska da j cy swe ofer -
ty w po st po wa niu, a wic ce ny zo o nych
przez nich ofert s ce na mi za wy ko na nie za -
mó wie nia, w zwiz ku z czym ce na mi ta kich
ofert mo e po si ko wa si za ma wia j cy
w ce lu oce ny, czy kon kret na ce na jest ra  -
co ni ska – ale mo e si ni mi je dy nie po si ko -
wa, gdy osta tecz nie mu si od nie kon kret -
n ce n do przed mio tu za mó wie nia. 

War to za mó wie nia wy ni ka j ca z kosz to -
ry su in we stor skie go ma de cy du j ce zna cze -
nie dla usta le nia, czy ofer ta za wie ra ra  co
ni sk ce n w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia. Pod jed nym wszak wa run kiem: e
war to za mó wie nia zo sta a usta lo na istot -
nie z na le y t sta ran no ci, w szcze gól no -
ci, e nie zo sta a, ca lo wo lub przez wa dli -
wie prze pro wa dzo ne osza co wa nie, ani za wy -
o na, ani za ni o na.

Kry te ria oce ny ofert

Pod sta wo wym ce lem wsz cz cia po st po -
wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
jest za war cie umo wy, czy li wa nie udzie le -

nie za mó wie nia (za mó wie nie pu blicz ne to
umo wa od pat na za wie ra na mi dzy za ma -
wia j cym a wy ko naw c – art. 2 pkt 13
Pzp). Prze pis art. 7 ust. 3 jed no znacz nie sta -
no wi, e „Za mó wie nia udzie la si wy cz nie

wy ko naw cy wy bra ne mu zgod nie z prze pi sa -

mi usta wy”. Z wy jt kiem udzie le nia za mó wie -
nia w try bie z wol nej r ki, w po zo sta ych try -
bach za mó wie nia udzie la si wy ko naw cy,
któ re go ofer ta zo sta a wy bra na przez za ma -
wia j ce go ja ko naj ko rzyst niej sza (w po st -
po wa niu o udzie le nie za mó wie nia w try bie
z wol nej r ki nie ska da si ofert). Przez ofer -
t naj ko rzyst niej sz ro zu mie si (art. 2 pkt 5
Pzp) „ofer t, któ ra przed sta wia naj ko rzyst -
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niej szy bi lans ce ny i in nych kry te riów od no -

sz cych si do przed mio tu za mó wie nia pu -

blicz ne go al bo ofer t z naj ni sz ce n,

a w przy pad ku za mó wie pu blicz nych w za -

kre sie dzia al no ci twór czej lub na uko wej,

któ rych przed mio tu nie mo na z gó ry opi sa

w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu j -

cy – ofer t, któ ra przed sta wia naj ko rzyst niej -

szy bi lans ce ny i in nych kry te riów od no sz -

cych si do przed mio tu za mó wie nia pu blicz -

ne go”. Ju ta de fi ni cja wska zu je, e kry te ria
(tu nie jest uy ty zwrot „kry te ria oce ny
ofert”) od no sz si do przed mio tu za mó wie -
nia. Do pre cy zo wa nie znaj dzie my w prze pi -
sie art. 91 ust. 3 „Kry te ria oce ny ofert nie mo -

g do ty czy wa ci wo ci wy ko naw cy,

a w szcze gól no ci je go wia ry god no ci eko -

no micz nej, tech nicz nej lub fi nan so wej”.
Przy ka do we kry te ria oce ny ofert wy mie nio -
ne s w art. 91 ust. 2: „Kry te ria mi oce ny ofert

s ce na al bo ce na i in ne kry te ria od no sz -

ce si do przed mio tu za mó wie nia, w szcze -

gól no ci ja ko, funk cjo nal no, pa ra me try

tech nicz ne, za sto so wa nie naj lep szych do -

stp nych tech no lo gii w za kre sie od dzia y wa -

nia na ro do wi sko, kosz ty eks plo ata cji, ser -

wis oraz ter min wy ko na nia za mó wie nia”.
Ce na jest za tem obo wiz ko wym kry te rium

oce ny ofert. Czy za ma wia j cy za sto su je in -
ne kry te ria, a je e li tak to ja kie, ja kie przy pi -
sze im wa gi (zna cze nia) oraz w ja ki spo sób
b dzie do ko ny wa oce ny ofert we dug tych
kry te riów, za le y wy cz nie od za ma wia j ce -
go. Nikt nie mo e na ka za za ma wia j ce mu
sto so wa nia wy cz nie kry te rium ce no we go,
po dob nie, nikt nie mo e mu na ka za sto so -
wa nia in nych ni ce na kry te riów. Nikt nie mo -
e na rzu ci za ma wia j ce mu zna cze przy -
pi sa nych kry te riom oraz spo so bu oce ny
ofert, by le by zo sta a za cho wa na pod sta wo -
wa za sa da udzie la nia za mó wie wy ra o na
w art. 7 ust. 1 Pzp, tj, za sa da za cho wa nia
uczci wej kon ku ren cji oraz rów ne go trak to wa -
nie wy ko naw ców, oraz by kry te ria oce ny ofert
su y y istot nie wy bo ro wi naj ko rzyst niej szej
ofer ty, a nie np. ma ni pu la cji po st po wa -
niem: „Za ma wia j cy wy bie ra ofer t naj ko -

rzyst niej sz na pod sta wie kry te riów oce ny

ofert okre lo nych w SIWZ” (art. 91 ust. 1). Je -
dy ne ogra ni cze nia w sto so wa niu kry te riów
wy ni ka j z prze pi sów Pzp (do ty czy try bu dia -
lo gu kon ku ren cyj ne go i za py ta nia o ce n).

Ra  co ni ska ce na w prak ty ce 

Po j cie ra  co ni skiej ce ny w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia, pro ce du ra wy ja -
nia nia oraz prze san ki od rzu ce nia ofer ty
(art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3) po za nie -
istot ny mi zmia na mi nie ule gy zmia nie od wej -
cia w y cie Pzp, tj. od dnia 2 mar ca 2004 r.
Cho cia pro ble ma ty ka ce ny ra  co ni skiej
od po czt ku bu dzi a kon tro wer sje i by a
przed mio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia
przede wszyst kim wy ko naw ców, w tym
przed si bior ców bu dow la nych, to nie by a po -
strze ga na tak ostro, jak w ostat nich la tach,
co wi e si z istot n zmia n ko niunk tu ry
na ryn ku ro bót bu dow la nych i znacz nym
zwik sze niem kon ku ren cji.

Jak ju by o po wie dzia ne, Pzp nie za wie -
ra le gal nej de fi ni cji ce ny ra  co ni skiej. Jed -

nak dok try na, a przede wszyst kim orzecz nic -
two, naj pierw ze spo ów ar bi trów, a pó niej
Kra jo wej Izby Od wo aw czej, a tak e s dów
okr go wych, wy pra co wa y do szyb ko za -
do wa la j c, jak si wy da je, de fi ni cj. Wy star -
czy przy to czy la pi dar nie sfor mu o wa ne po -
gl dy za war te w orze cze niach Izby z dnia 29
ma ja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 466/08):
„O ra  co ni skiej ce nie mo na mó wi w przy -

pad ku, gdy ca ko wi ta ce na ofer ty od bie ga

od cen obo wi zu j cych na da nym ryn ku w ta -

ki spo sób, e nie ma mo li wo ci re ali za cji za -

mó wie nia przy za o e niu osi gni cia zy -

sku” oraz z dnia 13 stycz nia 2009 r. (sygn. akt
KIO 1492/08): „Dla uzna nia, e ce na jest ra -

 co ni sk ko niecz ne jest wy ka za nie, e

przy okre lo nym przed mio cie za mó wie nia

(…) nie jest mo li we wy ko na nie za mó wie nia

za ofe ro wa n ce n, bez ry zy ka po no sze nia

strat przez wy ko naw c”. Po drob nej prze rób -
ce opi nie po wy sze mo gy by by uzna ne ja -
ko de fi ni cje ra  co ni skiej ce ny w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia.

In te re su j ce i war te przy to cze nia jest
orze cze nie Izby z dnia 16 wrze nia 2009 r.
(sygn. akt KIO/UZP 1149/09) Izba stwier dzi -
a (przed mio tem za mó wie nia by y ro bo ty
bu dow la ne, ce na wy bra nej ofer ty wy no si -
a 44,5 mln z, tj. 45% war to ci za mó wie nia
usta lo nej przez za ma wia j ce go na 98,2 mln
z, a ce na ofer ty od wo u j ce go wy no si a 57,9
mln z): „Ska do wi orze ka j ce mu zna na jest

z urz du sy tu acja cen ofer to wych od bie ga -

j cych w dó od [war to ci – do pi sek JK] przed -

mio tu za mó wie nia oraz zna cz co ró ni cych

si mi dzy so b w bran y bu dow la nej. Przyj -

mu je za tem za ce lo we do ko ny wa nie rów nie

po rów na nia cen po szcze gól nych ofert, a w ra -

zie stwier dze nia znacz nej ich roz bie no ci,

ko niecz no usta le nia, czy ofer ta nie za wie -

ra ra  co ni skiej ce ny. W przed mio to wej spra -

wie, w oce nie Izby, ró ni ce mi dzy wska za -

ny mi ce na mi nie uza sad nia j wnio sku, i ofer -

ta naj ta sza za wie ra ra  co ni sk ce n”.
Za ma wia j cy nie mo e wic od rzu ci

ofer ty na pod sta wie prze pi su art. 89 ust. 1
pkt 4, lecz mu si – je e li po dej rze wa, a na wet
je e li ma pew no, e ce na jest ra  co ni-
ska – zwró ci si do wy ko naw cy o udzie le -
nie wy ja nie do ty cz cych ele men tów ofer -
ty ma j cych wpyw na wy so ko ce ny (art. 90
ust. 1). Je e li wy ko naw ca nie oba li po dej rze -
nia zo e nia ofer ty z ra  co ni sk ce n, jed -
nak wy ja nie nia nie po twier dza j, e ce na jest
ra  co ni ska, to co wów czas? Po nie kd
wbrew j zy ko wej wy kad ni prze pi su art. 90
ust. 3, in ter pre tu je si go na nie ko rzy wy -
ko naw cy. Przyj mu je si bowiem, e za ma wia -
j cy za miast wprost od rzu ci ofer t gdy
uwa a, e za wie ra ra  co ni sk ce n, da je
wy ko naw cy mo li wo (gwa ran tu je to prze -
pis art. 90 ust. 1) udzie le nia wy ja nie
i prze ko na nia za ma wia j ce go, e ofer ta nie
za wie ra ce ny ra  co ni skiej, a sko ro wy ko -
naw ca z mo li wo ci tej nie sko rzy sta, to za -
ma wia j cy od rzu ca ofer t. Z dru giej jed nak
stro ny z prze pi su art. 90 ust. 1 wy ni ka, e wy -
ko naw ca jest wzy wa ny do zo e nia wy ja nie
w ce lu usta le nia, czy ofer ta za wie ra ra  co
ni sk ce n. Usta le nia do ko nu je za ma wia j -
cy. Je e li na pod sta wie zo o nych wy ja -
nie za ma wia j cy nie jest w sta nie usta li,

czy ce na jest ra  co ni ska, to czy po wi nien
od rzu ci ofer t? Na le y przy j, do ko nu jc
wy kad ni j zy ko wej, e nie. Lecz czy wów czas
za ma wia j cy po wi nien po no wi we zwa nie
o udzie le nie wy ja nie nia? A je e li tak, to ile
ra zy? Po wszech nie przyj mu je si tu wy kad -
ni ce lo wo cio w: we zwa ny wy ko naw ca
ma „oba li” po dej rze nie zo e nia ofer ty z ra -
 co ni sk ce n, a je e li te go nie uczy ni, to
ofer ta pod le ga od rzu ce niu. Ta ki punkt wi dze -
nia, po wszech nie przyj mo wa ny tak e
w orzecz nic twie KIO, zo sta ostat nio za -
kwe stio no wa ny w przy go to wa nym przez
UZP i przy j tym przez Ra d Mi ni strów do ku -
men cie „Sta no wi sko Rz du wo bec po sel skie -
go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra -
wo za mó wie pu blicz nych (druk nr 4451)”.
W sta no wi sku RM czy ta my (str. 2): „przede

wszyst kim pod kre le nia wy ma ga fakt, i

obec nie obo wi zu j ce brzmie nie prze pi su

art. 90 ust. 1 Pra wa za mó wie pu blicz nych

pozwa la za ma wia j ce mu na wie lo krot ne

zwra ca nie si do wy ko naw cy o udzie le nie

wy ja nie od no nie ra  co ni skiej ce ny, co

wi cej za ma wia j cy jest obo wi za ny do kon -

ty nu owa nia wy ja nie a do mo men tu usu -

ni cia wszel kich wt pli wo ci al bo po twier dze -

nia ist nie nia ra  co ni skiej ce ny”. Wy da je si,
e ta kie sta no wi sko jest bd ne. Za ma wia -
j cy zwra ca si do wy ko naw cy o udzie le nie
wy ja nie tyl ko wte dy, gdy po dej rze wa, e
ce na jest ra  co ni ska. Ale to po dej rze nie
mu si z cze go wy ni ka, co jest rów no -
znacz ne te mu, e za ma wia j cy po tra fi uza -
sad ni te z o ra  co ni skiej ce nie zo o nej
ofer ty. Je e li wy ko naw ca nie prze ko na za -
ma wia j ce go, e zo o na przez nie go ofer -
ta nie za wie ra ra  co ni skiej ce ny, to za ma -
wia j cy od rzu ca ofer t po da jc uza sad nie -
nie fak tycz ne (e praw ne, to oczy wi ste).
Rzecz ja sna nie od bie ra to za ma wia j ce mu
mo li wo ci ko lej ne go zwró ce nia si o wy ja -
nie nie, ra czej o do dat ko we wy ja nie nie, je -
e li za ma wia j cy uwa a to za ce lo we lub ko -
niecz ne – de cy zja na le y do za ma wia j ce -
go. W tym sen sie prze pis istot nie nie za my -
ka dro gi do ko lej ne go zwró ce nia si o wy -
ja nie nie, ale nie na ka da obo wiz ku „kon -
ty nu owa nia wy ja nie a do mo men tu usu -
ni cia wszel kich wt pli wo ci”, gdy „usu ni -
cie wszel kich wt pli wo ci” mo e ni gdy nie na -
st pi. 

O ile, jak wska za no wy ej, to we zwa ny
przez za ma wia j ce go wy ko naw ca po wi nien
wy ka za, e ce na ofer ty nie jest ra  co ni -
ska, to ra dy kal nie od mien nie przed sta wia si
sy tu acja, gdy kon ku rent uwa a, e ce na wy -
bra nej ofer ty jest ra  co ni ska, a wy ko naw -
ca al bo nie zo sta we zwa ny do zo e nia wy -
ja nie al bo zo o ne wy ja nie nia po twier dza -
j, e ce na jest ra  co ni ska al bo de fac to ni -
cze go nie po twier dza j. Na le y wic za uwa -
y, e na wet je e li kon ku rent jest w sta nie
udo wod ni, e ce na ofer ty jest ra  co ni ska,
lecz war to za mó wie nia jest mniej sza ni
próg unij ny, to nie mo e wnie od wo a nia
wo bec za nie cha nia czyn no ci za ma wia j ce -
go lub wa dli wej oce ny zo o nych wy ja nie,
ja ko e od wo a nie mu nie przy su gu je, gdy
do ty czy in ne go wy ko naw cy ni on sam (po -
ni ej pro gów unij nych, je e li upy n ter min
ska da nia ofert, od wo a nie przy su gu je wy cz -
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nie wo bec wy klu cze nia od wo u j ce go z po -
st po wa nia oraz wo bec od rzu ce nia ofer ty od -
wo u j ce go). Je e li war to za mó wie nia jest
rów na lub prze kra cza próg unij ny, to oczy wi -
cie od wo a nie przy su gu je, lecz wów czas
na od wo u j cym spo czy wa obo wi zek wy ka -
za nia, e ce na wy bra nej przez za ma wia j ce -
go ofer ty jest ra  co ni ska. Obo wi zek ten
wy ni ka po pierw sze z prze pi su art. 190
ust. 1 Pzp, zgod nie z któ rym „Stro ny i uczest -

ni cy po st po wa nia od wo aw cze go s obo wi -

za ni wska zy wa do wo dy dla stwier dze nia fak -

tów, z któ rych wy wo dz skut ki praw ne”.
Po dru gie z art. 6 k. c., któ ry co praw da
na mo cy art. 14 Pzp ma za sto so wa nie
do czyn no ci po dej mo wa nych przez za ma -
wia j ce go i wy ko naw ców w po st po wa niu
o udzie le nie za mó wie nia, a nie w po st po -
wa niu od wo aw czym, to jed nak po wi nien by
sto so wa ny po si ko wo,: „Ci ar udo wod nie -

nia fak tu spo czy wa na oso bie, któ ra z fak tu

te go wy wo dzi skut ki praw ne”. Tak wic od -
wo a nie wy ko naw cy, któ ry nie jest w sta nie
udo wod ni, e ce na wy bra nej ofer ty jest ra -
 co ni ska, mu si by od da lo ne.

Sej mo wa Ko mi sja Nad zwy czaj na „Przy ja -
zne Pa stwo” przy go to wa a pro jekt no we li -
za cji Pzp (druk sej mo wy nr 4451), w któ rym
obec ne mu art. 90 ust. 3 pro po no wa a nada
brzmie nie „Ci ar udo wod nie nia, e ofer ta nie

za wie ra ra  co ni skiej ce ny spo czy wa na wy -

ko naw cy.”. Ta kie brzmie nie prze pi su wy da -
je si by ra cjo nal ne i prze kre la dys ku sje,
kto ko mu ma udo wod ni, e ce na nie jest ra -
 co ni ska. Prze pis jest jed no znacz ny i roz -
wie wa wt pli wo ci in ter pre ta cyj ne. Pro blem
po le ga jed nak na sto so wa niu te go prze pi su
w przy pad ku, gdy in ny wy ko naw ca po sta wi
za rzut ra  co ni skiej ce ny. Oto w uza sad nie -
niu pro jek tu czy ta my: „W obec nym sta nie

praw nym za ma wia j cy, a tak e kon ku ren ci

wy ko naw cy nie s w za sa dzie w sta nie wy -

ka za nie uczci wo ci ce ny pro po no wa nej

przez in ne go wy ko naw c. Od wró ce nie ci -

a ru do wo du po win no przy czy ni si do po -

pra wy sy tu acji”. Po wy sze jed no znacz nie do -
wo dzi, e wy ko naw ca b dzie mu sia udo wod -
ni nie tyl ko za ma wia j ce mu, e ce na ofer -
ty nie jest ra  co ni ska, ale ci ar ta kie go do -
wo du prze nie sio ny mia by by na wy ko -
naw c w ka dym przy pad ku, tak e wte dy,
gdy zo e nie ofer ty z ce n ra  co ni sk za -
rzu ca kon ku rent. Je e li tak na le a o by in ter -
pre to wa pro po no wa ny prze pis, to na le y go
zde cy do wa nie od rzu ci. Po pierw sze po zo -
sta je on w ja skra wej sprzecz no ci z jed n
z fun da men tal nych za sad pra wa cy wil ne go
(i nie tyl ko), zgod nie z któ r „do wo dzi kto
twier dzi, a nie kto za prze cza”. Po dru gie ta -
kie brzmie nie (i in ter pre ta cja) prze pi su ozna -
cza a by, e ka dy bez kar nie móg by za rzu -
ci wy ko naw cy zo e nie ofer ty za wie ra j cej
ra  co ni sk ce n, na wet wów czas, gdy
w spo sób oczy wi sty ce n ta k nie jest, sam
b dc zwol nio ny z obo wiz ku udo wod nie nia
te go fak tu. Po trze cie wresz cie, prze pis by -
by nie wy ko nal ny w przy pad ku, gdy za rzut po -
sta wi by kon ku rent. Pro jek to daw ca za po -
mnia naj wy ra niej, e za rzut jest sta wia ny nie
in ne mu wy ko naw cy ale za ma wia j ce mu.
Je e li za tem by by po sta wio ny za rzut do ty -
cz cy ce ny ra  co ni skiej, to by by to za rzut

za nie cha nia od rzu ce nia ofer ty przez za ma -
wia j ce go w sy tu acji, gdy ce na – zda niem od -
wo u j ce go – jest ra  co ni ska. A jed nak to
wy ko naw ca mia by do wo dzi, e ofer ta nie
za wie ra ra  co ni skiej ce ny. Lecz wy ko naw -
ca ta ki na wet nie mu sia by by uczest ni kiem
po st po wa nia od wo aw cze go, nie mu sia by
przy st pi do od wo a nia po stro nie za ma wia -
j ce go, a je e li przy st pi by, to nie mia by obo -
wiz ku by obec nym pod czas roz pra wy
przez KIO. Prze pis, przy in ter pre ta cji przy j -
tej w uza sad nie niu, jest tak ab sur dal ny, e na -
wet trud no rze czo wo nad nim dys ku to wa.

Kry te ria oce ny ofert w prak ty ce

Wpierw krót ki rys hi sto rycz ny. „Sta ra”
usta wa z dnia 10 czerw ca 1994 r. o za mó wie -
niach pu blicz nych (da lej: „uozp”), któ ra obo -
wi zy wa a do dnia wej cia w y cie usta -
wy – Pra wo za mó wie pu blicz nych, czy li
do dnia 1 mar ca 2004 r., po czt ko wo, a na -
wet przez do du gi okres cza su, do pusz -
cza a sto so wa nie pod mio to wych kry te riów
oce ny ofert. Do pie ro no we li za cj uozp, któ -
ra we sza w y cie w dniu 26 pa dzier ni -
ka 2001 r., wpro wa dzi a za kaz sto so wa nia te -
go ty pu kry te riów. Usta wa uozp od sa me go
po czt ku „do ko ca swych dni” w od nie sie -
niu do ter mi nu wy ko na nia umo wy po su gi wa -
a si po j cia mi „po  da ny ter min” oraz
„wy ma ga ny ter min”. Po wy sze oko licz no ci
mia y istot ne zna cze nie z punk tu wi dze nia sto -
so wa nia przez za ma wia j cych kry te riów
oce ny ofert. Co wi cej, w za cz ni kach
do roz po rz dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
w spra wie okre le nia wzo rów ogo sze o za -
mó wie niach pu blicz nych pu bli ko wa nych
w Biu le ty nie Za mó wie Pu blicz nych wy mie -
nio ne by y przy ka do we kry te ria oce ny ofert:
oce na tech nicz na (ja ko), kosz ty eks plo ata -
cji, ter min wy ko na nia, wia ry god no eko no -
micz na ofe ren ta, do wiad cze nie i przy go to -
wa nie fa cho we (tech nicz ne) ofe ren ta, wa run -
ku gwa ran cji i ser wi su, wa run ki pat no ci.

Jak wy ni ka ze spra woz da UZP z funk cjo -
no wa nia sys te mu za mó wie pu blicz nych
za la ta 2000 – 2003 (kom plet spra woz da, a
do ostat nie go za rok 2010, za miesz czo ny jest
na stro nie in ter ne to wej UZP) naj cz ciej
sto so wa ny mi w la tach 2000-2003 kry te ria mi
oce ny ofert, po mi ja jc obo wiz ko we kry te rium
ce no we, by y kry te ria wska za ne w ta be li 1.

Po wy sze da ne do ty cz wszyst kich ro dza -
jów za mó wie. W przy pad ku ro bót bu dow la -

nych ze spra woz da UZP mo na si je dy nie
do wie dzie, ja kie kry te ria by y sto so wa ne w ro -
ku 2002. By y to, w ko lej no ci cz sto ci sto -
so wa nia: wa run ki gwa ran cji i ser wi su (32%),
ter min wy ko na nia (19%), wa run ki pat no ci
(8%) oraz oce na tech nicz na (ja ko) (2%).

Pod ko niec 2001 ro ku „uby y” wic dwa naj -
cz ciej sto so wa ne kry te ria oce ny ofert:
„wia ry god no eko no micz na ofe ren ta” oraz
„do wiad cze nie i przy go to wa nie fa cho we
(tech nicz ne) ofe ren ta”. Ko lej nym kry te rium,
któ re szyb ko stra ci o na zna cze niu, to „wa run -
ki pat no ci”, pod któ rym zwy kle rozumiano ter -
min pat no ci, a to w zwiz ku z wej ciem w y -
cie z dniem 1 stycz nia 2004 r. ustawy o ter -
mi nach za pa ty w trans ak cjach han dlo wych,
któ ra de fac to ogra ni czy a ter min za pa ty do 30
dni po spe nie niu wiad cze nia i do r cze niu fak -
tu ry. Tak wic z cza sem „uby o” ko lej ne,
cz sto uprzed nio sto so wa ne kry te rium.

Lecz na tym nie ko niec. Do szyb ko za -
ma wia j cy zo rien to wa li si, e cz wy ko -
naw ców ofe ru je bar dzo du gie okre sy gwa -
ran cji, nie kie dy na wet 50 lub 100 lat (sic!),
oraz bar dzo krót ki, nie kie dy ca ko wi cie nie -
re al ny ter min wy ko na nia, co przede wszyst -
kim do ty czy o ro bót bu dow la nych. W zwiz -
ku z tym za ma wia j cy za cz li przyj mo wa
ogra ni cze nia: „jed nak nie wi cej ni … mie -
si cy” (w przy pad ku okre su gwa ran cji) oraz
„jed nak nie krót szy ni … mie si cy” (w przy -
pad ku ter mi nu wy ko na nia). Cz za ma wia -
j cych ca ko wi cie zre zy gno wa a ze sto so wa -
nia tych kry te riów i za cz a sto so wa wy cz -
nie kry te rium ce no we, co w ro ku 2002 do ty -
czy o ju 53% po st po wa na ro bo ty bu dow -
la ne, wo bec 39% na wszyst kie ro dza je za -
mó wie. Od se tek po st po wa, w któ rych je -
dy nym kry te rium oce ny ofert by a ce na, za -
cz sys te ma tycz nie ro sn z ro ku na rok
z pew nym za chwia niem w ro ku 2004, czy li
w ro ku wej cia w y cie usta wy Pzp), co ilu -
stru j war to ci za war te w ta be li 2, (da ne za -
czerp ni te ze spra woz da UZP z funk cjo no -
wa nia sys te mu za mó wie pu blicz nych i do -
ty cz tyl ko po st po wa, o któ rych ogo sze -
nia uka za y si w BZP – dla ro bót bu dow la -
nych brak da nych za la ta 2003-2006).

War to za uwa y, na pod sta wie do stp nych
da nych z lat 2007-2010, e w przy pad ku ro -
bót bu dow la nych od se tek po st po wa, w któ -
rych za ma wia j cy sto so wa li wy cz nie kry te -
rium ce ny, prze wy sza od se tek po st po wa
na wszyst kie ro dza je za mó wie (do sta wy,
usu gi i ro bo ty bu dow la ne), w któ rych by o sto -

Ta be la 1.

kry te rium
od se tek prze tar gów,

w któ rych sto so wa no kry te rium

2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

do wiad cze nie i przy go to wa nie fa cho we
(tech nicz ne) ofe ren ta 48% 40% – –

wia ry god no eko no micz na ofe ren ta 34% 23% – –

ter min wy ko na nia 19% 15% 13% 9%

wa run ku gwa ran cji i ser wi su 19% 16% 18% 17%

oce na tech nicz na (ja ko) 17% 13% 11% 9%

wa run ki pat no ci 19% 19% 24% 20% 
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so wa ne je dy nie kry te rium ce no we, red nio
o 4 punk ty pro cen to we.

Da ne po cho dz ce ze spra woz da UZP do -
ty cz po st po wa o war to ci za mó wie nia po -
ni ej pro gów unij nych. Da ne za war te w TED
(Ten ders Elec tro nic Da ily – in ter ne to wa wer -
sja su ple men tu do Dzien ni ka Urz do we go
UE, w któ rym pu bli ko wa ne s ogo sze nia do -
ty cz ce za mó wie pu blicz nych o war to ci
wik szej lub rów nej od pro gu unij ne go) po -
zwo li y au to ro wi zba da ilo i ja ko kry te -
riów oce ny ofert sto so wa nych przez za ma -
wia j cych w „du ych” po st po wa niach na ro -
bo ty bu dow la ne, de fac to w prze tar go wych
try bach udzie le nia za mó wie nia, z uwa gi
na mar gi nal ne sto so wa nie in nych try bów. In -
for ma cje za war te w ta be li 3. do ty cz okre -
su 1.08 – 31.12.2006 r. oraz, dla po rów na -

nia, ana lo gicz ne go okre su w ro ku 2010. Wy -
bór te go okre su wy ni ka z fak tu, e ogo sze -
nia o za mó wie niach ar chi wi zo wa ne s w TED
przez 5 ostat nich lat, oraz dru gie go fak tu, e
ar ty ku ten po wsta wa w ko cu sierp nia 2011
roku. Tak wic je dy nym naj wcze niej szym,
roz sd nym okre sem do ze bra nia in for ma cji
dla po rów na, by wska za ny wy ej okres czte -
rech ostat nich mie si cy 2006 r. Dla po rów -
na nia zo sta y uwzgld nio ne wszyst kie po st -
po wa nia o udzie le nie za mó wie nia w try -
bach prze tar go wych, o któ rych ogo sze nia

(ogo sze nia o za mó wie nia) opu bli ko wa ne zo -
sta y we wska za nych wy ej okre sach.

Nie za war cie w ogo sze niu o za mó wie niu
in for ma cji o kry te riach oce ny ofert jest rzecz
ja sna na ru sze niem prze pi sów Pzp (art. 41
pkt. 9 i art. 48 ust. 2 pkt. 10). Te ogo sze nia
z oczy wi stych po wo dów nie mo gy by pod -
da ne ana li zie.

Nie mo na do ko na po rów na nia da nych
z ta bel 2. i 3. z ro ku 2006, gdy UZP nie po -
da in for ma cji z te go ro ku dla ro bót bu dow -
la nych. Jed nak dla ro ku 2010, ma jc na uwa -
dze na wet tyl ko 1/3 ro ku wzi t pod uwa g
wi da, e od se tek prze tar gów, w któ rych za -
ma wia j cy w po st po wa niach na ro bo ty bu -
dow la ne sto so wa li wy cz nie kry te rium ce no -
we jest bar dzo zbli o ny: 95% i bli sko 94%.

Ja kie kry te ria i w ja kich ilo ciach by y sto -

so wa ne w 2006 i 2010 ro ku (w po rów ny wal -
nych okre sach) dla za mó wie „du ych”?
Wy ni ki przed sta wio ne s w ta be li 4.

Jak wi da, po za okre sem gwa ran cji i ter -
mi nem wy ko na nia, któ re to kry te ria by y
sto so wa ne za rów no w za mó wie niach sek to -
ro wych, jak i kla sycz nych, po zo sta e kry te ria,
tj. koszt eks plo ata cji, oce na tech nicz na (ja -
ko) oraz kil ka in nych kry te riów, sto so wa li
prak tycz nie wy cz nie „sek to row cy”. „Prak -
tycz nie”, gdy dwa in ne kry te ria za sto so wa li
za ma wia j cy kla sycz ni.

In ny mi kry te ria mi sto so wa ny mi w za mó wie -
niach sek to ro wych by y (w na wia sach licz ba
wy st pie kry te rium): har mo no gram rze czo -
wo -fi nan so wy (1), kon cep cja wy ko na nia i or -
ga ni za cji (2), awa ryj no (1), koszt ser wi su (1),
czas wy  cze (1), pro duk tyw no (2), spraw -
no (ko ta) (1), oraz jed no kry te rium nie do -
pusz czal ne: sto su nek ce ny do mo cy (za miast
„czy stej” ce ny). Z ko lei za ma wia j cy kla -
sycz ni po su y li si dwo ma nie do pusz czal ny -
mi kry te ria mi: ilo wy ko na nych ana lo gicz nych
prac (ro bót) oraz koszt fi nan so wa nia in we sty -
cji (za ma wia j cy wy ma ga, aby przed si -
bior ca bu dow la ny sfi nan so wa ca o in we sty -
cji, czy li de fac to udzie li za ma wia j ce mu po -
ycz ki, któ rej koszt mia by oce nia ny).

Na le y przy po mnie, e w po st po wa niu
o udzie le nie za mó wie nia na ro bo ty bu dow -
la ne za ma wia j cy obo wi za ny jest opi sa
przed miot za mó wie nia za pomoc doku-
mentacji projektowej oraz specyfiacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót lub program
funkcjonalno-uytkowego. A wic nie tyl ko opi -
su je co i jak ma by wy ko na ne, ale tak e
z cze go ma by wy ko na ne, czy li ja kie ma te -
ria y i urz dze nia ma j by za sto so wa ne. Opi -
su je ich pa ra me try tech nicz ne i ja ko cio we.
Obo wi zek wska za nia ter mi nu wy ko na nia wy -
ni ka wprost z prze pi sów Pzp (np. art. 36 ust. 1
pkt 4 – za war to SIWZ). Trud no so bie tak -
e wy obra zi, cho cia nie wy ni ka to wprost
z prze pi sów Pzp, aby za ma wia j cy nie okre -
li okre su gwa ran cji. Có wic po zo sta je
do oce ny w ra mach oce ny ofert? Ow szem,
by mo e kosz ty eks plo ata cji, ale wów czas,
gdy kosz ty te mo na jed no znacz nie okre li
na eta pie ska da nia ofer ty, co do ty czy zni ko -
mej licz by za mó wie na ro bo ty bu dow la ne,
przede wszyst kim tzw. za mó wie sek to ro -
wych. Czy s in ne, roz sd ne kry te ria oce ny
ofert? Za pew ne tak, ale zwi za ne s z wy -
jt ko wy mi za mó wie nia mi (kil ka z nich zo sta -
o wska za nych wy ej).

Jed no znacz nie za tem mo na stwier dzi,
e w prze wa a j cej licz nie po st po wa,
któ rych przed mio tem za mó wie nia s ro bo ty
bu dow la ne, praw do po dob nie wa nie w oko -
o 95 pro cen tach wszyst kich po st po wa, za -
ma wia j cy po win ni sto so wa wy cz nie kry -
te rium ce no we. Ci za ma wia j cy, któ rzy wa -
nie tak po st pu j, za cho wu j si jak naj bar -
dziej ra cjo nal nie. Co wi cej, mo na na wet po -
stu lo wa, by za ma wia j cy, któ ry sto su je in -
ne ni ce na kry te ria, mia obo wi zek wy tu -
ma czy si z te go. Rzecz ja sna po stu la tu ta -
kie go au tor ar ty ku u nie sta wia. Tyl ko zdro -
wym roz sd kiem mo na tu ma czy fakt
znacz ne go spad ku od set ka po st po wa,
w któ rych za ma wia j cy sto su j in ne ni ce -
na kry te rium oce ny ofert, co w szcze gól no -
ci do ty czy ro bót bu dow la nych (ta be la 2 i 3).
Nie naley robi nic, aby ten trend zmienia.

W bar dzo wa nym i zna cz cym do ku men -
cie, ja kim jest za miesz czo ny w dniu 10
czerw ca 2011 r. na stro nie in ter ne to wej
Urz du Za mó wie Pu blicz nych „Ko mu ni kat
Pre ze sa Urz du w spra wie sto so wa nia kry -
te rium ce ny przy udzie la niu za mó wie pu -
blicz nych na ro bo ty dro go we oraz od rzu ca -
nia ofer ty z naj ni sz ce n”, Pre zes UZP Ja -
cek Sa do wy stwier dzi „W przy pad ku ro bót

bu dow la nych, za ma wia j cy opi su jc przed -

Ta be la 3.

1.09 – 31.12.2006 r. 1.09 – 31.12.2010 r.

licz ba
postpowa

od se tek
postpowa

licz ba
postpowa

od se tek
postpowa

ogo sze nia o za mó wie niu 119 340

brak in for ma cji o kry te riach 1 3

ogo sze nia pod da ne ana li zie 118 337

wy cz nie kry te rium ce no we 100 84,7% 316 93,8%

co naj mniej dwa kry te ria 18 15,3% 21 6,2% 

Ta be la 4.
1.09 – 31.12.2006 r. 1.09 – 31.12.2010 r. 

za mó wie nia
sek to ro we

za mó wie nia
kla sycz ne

za mó wie nia
sek to ro we 

za mó wie nia
kla sycz ne 

ogo sze nia pod da ne ana li zie 118 337
okres gwa ran cji 6 3 2 7
ter min wy ko na nia 3 2 3 3
koszt eks plo ata cji 5 – 2 – 
oce na tech nicz na (ja ko) 4 – – –
ra zem 18 5 7 10
in ne 7 1 4 1 

Ta be la 2.

za mó wie nia
lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

wszyst kie ro dza je 39% 51% 29% 53% 64% 87% 89% 90% 91%

ro bo ty bu dow la ne 53% – – – – 91% 93% 94% 95% 
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miot za mó wie nia zwy kle pre cy zyj nie okre la

ter min wy ko na nia za mó wie nia, wa run ki

gwa ran cji, pa ra me try tech nicz ne i ja ko cio -

we. W ta kich te oko licz no ciach spre cy zo -

wa nie in nych ni ce na kry te riów oce ny ofert

mo e sta si bez przed mio to we, al bo wiem

kwe stie te s bez wzgld nie wy ma ga ne

od ka de go z wy ko naw ców przy st pu j ce -

go do prze tar gu”. Trud no nie zgo dzi si
z tym po gl dem.

Wie lo kry te riów
a ra  ca ni ska ce na

W cy to wa nym ju uza sad nie niu pro jek tu
no we li za cji Pzp przy go to wa ne go przez Ko -
mi sj „Przy ja zne Pa stwo” znaj du je my in te -
re su j ce frag men ty do ty cz ce re la cji kry te -
riów oce ny ofert i ce ny ra  co ni skiej. Oto je -
den z nich: „Prze pi sy o za mó wie niach pu blicz -

nych s pod sta w wy dat ko wa nia po nad 160

mld z rocz nie. Ich ja ko jest wa na z jed -

nej stro ny dla sek to ra fi nan sów pu blicz -

nych, któ ry na ich pod sta wie do ko nu je wy dat -

ków, z dru giej za dla przed si bior ców, dla

któ rych po win ny sta no wi gwa ran cj uczci -

wej kon ku ren cji pod czas ubie ga nia si o re -

ali za cj za mó wie. Oba wspo mnia ne ce le do -

zna j uszczerb ku wsku tek nie wy star cza j cej

ochro ny przed ska da niem ofert, w któ rych ce -

na ofer ty ca ko wi cie nie od po wia da wa run kom

ryn ko wym, a co si z tym wi e po za war ciu

umo wy z wy ko naw c, któ ry za pro po no wa ta -

k ce n wy ko na nie za mó wie nia nie rzad ko

oka zu je si nie mo li we. Pro blem ten mo e

by obec nie roz wi zy wa ny po przez sto so wa -

nie po za ce no wych kry te riów oce ny ofert”.
Tak wic twór cy pro jek tu w spo sób nie ule -

ga j cy wt pli wo ci wi  ce n ra  co ni sk
ze sto so wa niem je dy ne go, ce no we go kry te -
rium oce ny ofert. Przy j cie in nych, do dat ko -
wych kry te riów, zda niem twór ców pro jek tu wy -
eli mi nu je ten pro blem. Czy istot nie, a przede
wszyst kim czy zmia ny za pro po no wa ne w pro -
jek cie no we li za cji Pzp (o któ rych ni ej) istot -
nie roz wi  pro blem ra  co ni skiej ce ny?

Nie kie dy, a mo e na wet do cz sto twier -
dzi si, jak cho cia by czy ni to twór cy ko mi -
syj ne go pro jek tu no we li za cji Pzp, e do dat -
ko we kry te ria oce ny ofert „zli kwi du j” pro blem
ra  co ni skiej ce ny. Nic bar dziej bd ne go!

Je e li wy ko naw ca ofe ru je ce n na gra ni -
cy opa cal no ci, czy li na gra ni cy ce ny ra  -
co ni skiej, to w przy pad ku do dat ko we go kry -
te rium ma dwie mo li wo ci: al bo po zo sta wi
ce n bez zmian i za ofe ro wa naj mniej ko rzyst -
ne wa run ki w tym do dat ko wym kry te rium, al -
bo za ofe ro wa lep sze wa run ki w do dat ko wym
kry te rium, lecz pod nie ce n. Wszyst ko
bo wiem kosz tu je. Przy ka do wo, je e li do dat -
ko wym kry te rium jest ter min wy ko na nia, to
skró ce nie ter mi nu ozna cza do dat ko we kosz -
ty. Za wy du e nie okre su gwa ran cji na le y si
do dat ko wa pre mia. Nie mó wic ju o wy szej
ja ko ci, gdy tu wzrost ce ny jest oczy wi sty.

Na le y za uwa y, e a den prze pis usta -
wy nie uza le nia ba da nia ofer ty pod ka tem
ra  co ni skiej ce ny od kry te riów oce ny ofert.
Ofer ta mo e za wie ra ra  co ni sk ce n tak -
e wów czas, gdy kry te riów b dzie wi cej. Jak
susz nie za uwa y J. Sa do wy w przy to czo nym
wy ej „Ko mu ni ka cie” „W trak cie po st po wa -

nia o za mó wie nie pu blicz ne mo g po ja wi si

wt pli wo ci co do wia ry god no ci ofe ro wa nej

ce ny. Pro blem ten mo e do ty czy za rów no

po st po wa nia, w któ rym ce na jest je dy nym

kry te rium oce ny ofert, jak i po st po wa nia,

w któ rym za sto so wa no rów nie in ne kry te ria

oce ny ofert. Fakt za sto so wa nia in nych kry -

te riów nie wy  cza ry zy ka zo e nia ofer ty z ra -

 co ni sk ce n”. 
Do cze go spro wa dza si dru ga istot na pro -

po zy cja pro jek tu no we li za cji usta wy przy go -
to wa ne go przez Ko mi sj „Przy ja zne Pa -
stwo”? Zgod nie z pro jek tem w art. 91 po ust. 2
do da je si ust. 2a w brzmie niu „Je e li je dy -

nym kry te rium oce ny ofert jest ce na, za ma -

wia j cy jest obo wi za ny wy ka za w pro to ko -

le po st po wa nia, e za sto so wa nie in nych kry -

te riów nie przy czy ni si do zmniej sze nia wy -

dat ków ze rod ków pu blicz nych po no szo nych

w ca ym okre sie ko rzy sta nia z przed mio tu za -

mó wie nia.”.
Pro po zy cja po wy sza jest nie do rzecz na.

Za ma wia j cy, któ ry za sto su je dwa kry te ria,
nie b dzie mu sia ni cze go udo wad nia,
cho by kry te ria by y ab sur dal ne lub by y im
przy pi sa ne ab sur dal nie ni skie zna cze nia.
Je e li jed nak za sto su je je dy nie kry te rium ce -
no we, to b dzie mu sia wy ka za, e za sto -
so wa nie ka de go in ne go do dat ko we go kry -
te rium lub ka dych do dat ko wych in nych
kry te riów nie spo wo du je zmniej sze nia wy dat -
ków po no szo nych w okre sie ko rzy sta nia
z przed mio tu za mó wie nia. Kry te riów do dat -
ko wych mo na so bie wy obra zi wie le, ich
kom bi na cji (po dwa, po trzy itd.) ju bar dzo
wie le. Nad to nie tyl ko b d mu sia y by bra -
ne pod uwa g kry te ria, ale – co oczy wi -
ste – tak e ich zna cze nia. A za tem rzecz jest
naj zwy czaj niej nie wy ko nal na.

Ab sur dal no pro jek tu do strzeg UZP,
a na stp nie Ra da Mi ni strów przyj mu jc
skraj nie ne ga tyw ne sta no wi sko wo bec pro -
jek to wa ne go prze pi su w cy to wa nym ju wy -
ej do ku men cie „Sta no wi sko Rz du wo bec
po sel skie go pro jek tu usta wy o zmia nie usta -
wy – Pra wo za mó wie pu blicz nych (druk
nr 4451)”. W od nie sie niu do ro bót bu dow la -
nych, któ re jak si wy da je s bli skie prze wod -
ni cz ce mu Ko mi sji Przy ja zne Pa stwo, Ra -
da Mi ni strów stwier dza (str. 3) „Rów no cze -

nie na le y za uwa y, i w przy pad ku za mó -

wie na ro bo ty bu dow la ne, tj. w sy tu acji gdy

za ma wia j cy do ko nu je szcze gó o we go opi -

su przed mio tu za mó wie nia i pre cy zyj nie

okre la za rów no ter min wy ko na nia za mó wie -

nia, wa run ki gwa ran cji, pa ra me try tech nicz -

ne i ja ko cio we, okre la nie do dat ko we go, po -

za ce n, kry te rium oce ny ofert, jest bez przed -

mio to we – al bo wiem kwe stie te s bez -

wzgld nie wy ma ga ne od ka de go z wy ko -

naw ców przy st pu j cych do po st po wa nia

o udzie le nie za mó wie nia. Tym sa mym

w przed sta wio nej sy tu acji je dy nym kry te rium

po win na by ce na”. Nic do da, nic uj. War -
to tak e za po zna si z in ny mi ar gu men ta -
mi Rz du za pre zen to wa ny mi w „Sta no wi sku”
wo bec ko mi syj ne go pro jek tu. 

Kil ka spo strze e i wnio sków

Z ce n ra  co ni sk na le y wal czy – to
ja sne. Ale nie przez  cze nie jej z wie lo ci

kry te riów oce ny ofert. Jak si wy da je, nie jest
w tej chwi li naj wa niej sze zde fi nio wa nie ra -
 co ce ny ni skiej w sto sun ku do przed mio -
tu za mó wie nia, cho cia w sta no wi sku za j -
tym do „Zie lo nej Ksi gi w spra wie mo der ni -
za cji po li ty ki UE w dzie dzi nie za mó wie pu -
blicz nych: W kie run ku zwik sze nia sku tecz -
no ci eu ro pej skie go ryn ku za mó wie” Rzd
RP pro po nu je zde fi nio wa nie na po zio mie unij -
nym po j cia ra  co ni skiej ce ny. Wy da je si,
e orzecz nic two s do we i KIO wy pra co wa -
o za sad ni czo jed no li te i jed no znacz ne sta -
no wi sko, czym jest ce na ra  co ni ska. Istot -
niej sze jest okre le nie kry te riów, któ ry mi
po wi nien kie ro wa si za ma wia j cy wsz czy -
na jc po st po wa nie wy ja nia j ce w try bie
art. 90 Pzp.

War to tak e zmo bi li zo wa za ma wia j -
cych do bar dziej pre cy zyj ne go, z wik sz sta -
ran no ci, sza co wa nia war to ci za mó wie nia
na ro bo ty bu dow la ne, gdy w wie lu przy pad -
kach, w szcze gól no ci gdy pro jekt jest wspó -
fi nan so wa ny ze rod ków unij nych, za ma wia -
j cy, nie kie dy bar dzo znacz nie, za wy a j war -
to za mó wie nia.

Ja ko cie ka wost k na le y za uwa y, co
do ty czy za mó wie na ro bo ty bu dow la ne
o war to ci po ni ej pro gu unij ne go, e ro bo -
ty te mo g by udzie la ne w try bie li cy ta cji
elek tro nicz nej bez ad nych do dat ko wych za -
strze e (art. 74 ust. 2). A wów czas po j cie
ra  co ni skiej ce ny nie obo wi zu je (art. 81),
co ozna cza, e teo re tycz nie wy ko naw cy mo -
g „wal czy do upa de go” i ofe ro wa ce ny,
któ re w in nym try bie udzie le nia za mó wie nia
w spo sób oczy wi sty by y by nie tyl ko uzna -
ne za ra  co ni skie, ale fak tycz nie ta ki mi by -
y by. 

Na le y w pe nym za kre sie przy wró ci
rod ki ochro ny praw nej w po st po wa niach
na ro bo ty bu dow la ne, przy nam niej od war -
to ci za mó wie nia rów nej war to ci za mó wie -
nia na do sta wy i usu gi. Tyl ko bo wiem wy -
ko naw cy s w sta nie re al nie kon tro lo wa
czyn no ci wy ko ny wa ne przez za ma wia j ce -
go w po st po wa niu, w tym do ty cz ce wy bo -
ru naj ko rzyst niej szej ofer ty, tak e w sy tu acji,
gdy ofer ta ta ka istot nie za wie ra ra  co ni -
sk ce n. Nad to da im to mo li wo wno -
sze nia od wo a wo bec sprzecz ne go z Pzp
opi su przed mio tu za mó wie nia. 

Na le y zo bo wi za za ma wia j cych do za -
miesz cza nia w ogo sze niach o za mó wie niu
war to ci za mó wie nia oraz kwo ty, ja k za mie -
rza j prze zna czy na sfi nan so wa nie za mó -
wie nia. B dzie to sku tecz nym na rz dziem
w wal ce z ra  co ni ski mi ce na mi. Mo na zre -
zy gno wa z po da wa nia kwo ty, ja k za ma wia -
j cy za mie rza j prze zna czy na sfi nan so wa -
nie za mó wie nia, pod wa run kiem wpro wa dze -
nia prze pi su, e kwo ta ta nie mo e by mniej -
sza od war to ci za mó wie nia po wik szo nej
o kwo t po dat ku VAT.

Rzecz ja sna nie któ re po stu la ty wy ma ga -
j zmian usta wo wych i/lub zmian w prze pi -
sach wy ko naw czych.

Ar ty ku jest skró tem ob szer niej sze go ar ty -

ku u o tym sa mym ty tu le. Pe ny tekst uka e

si w naj bli szym wy da niu Fo rum Bu dow nic -

twa l skie go.

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH
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W jed nym z cza so pism bran o wych
prze czy ta am, e w za mó wie niach pu blicz -
nych na ro bo ty bu dow la ne nie zbyt od wa -
ni za ma wia j cy w zde cy do wa nej wik szo -
ci sto su j ja ko je dy ne kry te rium wy bo -
ru naj ni sz ce n, od wa niej si na to -
miast de cy du j si na wa g ce ny –rów -
n lub tro szecz k wy sz od na ka za nej
przez Uni Eu ro pej sk gra ni cy 60%.

Ja re pre zen tu j gru p pierw sz i uwa -
am, e sto so wa nie kry te rium ce ny ja ko
je dy ne kry te rium nie wy ni ka wca le z bra -
ku od wa gi, lecz z prze sa nek, któ ry mi mu -
si kie ro wa si za ma wia j cy udzie la jc za -
mó wie nia pu blicz ne go na ro bo ty dro go we.

Pro blem ten zo sta do strze o ny rów nie
przez Urzd Za mó wie Pu blicz nych,
o czym wiad czy opu bli ko wa ny w czerw -
cu br. ko mu ni kat Pre ze sa Urz du Za mó -
wie Pu blicz nych w spra wie sto so wa nia
kry te rium ce ny przy udzie la niu za mó wie
pu blicz nych na ro bo ty dro go we oraz od -
rzu ca nia ofer ty z naj ni sz ce n.

W ko mu ni ka cie tym czy ta my m.in:.
„Zja wi sko sto so wa nia kry te rium ce ny ja -
ko je dy ne go kry te rium oce ny ofert w prze -
tar gach zo sta o do strze o ne przez Urzd
Za mó wie Pu blicz nych, któ ry w lip -
cu 2010 r., za pro si do kon sul ta cji sze -
ro kie gro no uczest ni ków ryn ku za mó -
wie pu blicz nych w ce lu wy pra co wa -
nia wzor ców po zwa la j cych na wy bór
ofer ty naj ko rzyst niej szej eko no micz nie.
Cz przed sta wi cie li bran y bu dow -
la nej  uzna a, i sto so wa nie przez za -
ma wia j cych ce ny ja ko wy cz ne go
kry te rium oce ny ofert przy jed no cze -
snym sta wia niu wy mo gów do ty cz cych
ja ko ci, ter mi nu wy ko na nia, ter mi nu
gwa ran cji, jest wa ci we i po zwa la
na za cho wa nie okre lo nych pra wem
za sad sys te mu za mó wie pu blicz nych.

W mo jej do tych cza so wej prak ty ce przy -
go to wa nia i prze pro wa dze nia po st po wa -

nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
na ro bo ty dro go we -bu do wa kil ku od cin -
ków Dro go wej Tra sy red ni co wej o war -
to ci po nad 1 mld zo tych tyl ko dwa po -
st po wa nia za wie ra y in ne kry te ria po za
ce n. 

By y to jed nak prze tar gi pro wa dzo ne
w opar ciu nie o obo wi zu j c wte dy
usta w o za mó wie niach pu blicz nych lecz
pro ce du ry Ban ku wia to we go (wy  cze -
nie ze sto so wa nia usta wy o za mó wie niach
pu blicz nych – za mó wie nie fi nan so wa ne
na pod sta wie umo wy za war tej w imie niu
Rzecz po spo li tej Pol skiej).

Do oce ny ofert zo o nych w w/w po st -
po wa niach oprócz ce ny zo sta y wpro wa -
dzo ne m.in. kry te ria:
 dla try bu „pro jekt i bu do wa” (es ta ka da)-

do wiad cze nie wy ko naw cy, or ga ni za cja
ro bót, roz wi za nie kon struk cyj ne

 dla try bu prze tar gu nie ogra ni czo ne go
(bu do wa uka du ko mu ni ka cyj ne go
w cen trum mia sta wraz z tu ne -
lem) – wstp ny pro jekt or ga ni za cji ro bót
i za go spo da ro wa nia pla cu bu do wy oraz
su ma rycz ny czas wstrzy ma nia ru chu. 
Punk ty za oce n wstp ne go pro jek tu or -

ga ni za cji ro bót i za go spo da ro wa nia pla -
cu bu do wy przy zna wa ne by y in dy wi du -
al nie przez czon ków ko mi sji w opar ciu
o pro ce du ry ana li zy wie lo kry te rial nej
opra co wa nej spe cjal nie dla po trzeb te go
prze tar gu w któ rej m.in. oce nia ne by y wa -
ci wo ci wy ko naw cy.

Z chwi l wej cia Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej i fi nan so wa niu pro jek tów dro go -
wych ze rod ków unij nych wy bór wy ko -
naw cy ro bót dla re ali za cji ko lej nych od -
cin ków Dro go wej Tra sy red ni co wej na -
st pi zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra -
wo za mó wie pu blicz nych.

Usta wa Pra wo za mó wie Pu blicz -
nych z dnia 29 stycz nia 2004 r. za wie ra
w art. 1 pkt 5 de fi ni cj naj ko rzyst niej szej

Stosowanie kryterium ceny

jako jedynego kryterium

oceny ofert.

W oparciu o przeprowadzone 

postpowania na budow 

Drogowej Trasy rednicowej Katowice-Gliwice

Mgr in. Stefania Czaja-Krcioch,

G. Specjalista w Dziale Zamówie i Umów „DT” SA

Mgr in. STE FA NIA CZA JA -KR CIOCH. Wy -
kszta ce nie - Stu dia na Wy dzia le In y nie rii Sa ni -
tar nej Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach. Pra ca za -
wo do wa - 20 lat pra cy w wy ko naw stwie na sta -
no wi sku od maj stra bu do wy do sta no wisk kie -
row ni czych w za rz dzie.
Pra ca na bu do wach przy re ali za cji in fra struk tu -
ry tech nicz nej w mia stach aglo me ra cji l skiej,
w tym m. in. sie ci uzbro je nia te re nu oraz dróg dla
bu do wa nych na te re nie l ska osie dli miesz ka -
nio wych.
Od z gó r 15 lat do na dal pra ca na sta no wi sku
G. Spe cja li sty ds. za mó wie i umów Spó ce Ak -
cyj nej „Dro go wa Tra sa red ni co wa” i kie ro wa -
nie dzia em za mó wie. 
Do za da zwi za nych z pe nio n funk cj na le y
przede wszyst kim wy o nie nie wy ko naw cy dla bu -
do wy ko lej nych od cin ków Dro go wej Tra sy red -
ni co wej zgod nie z obo wi zu j cy mi prze pi sa mi co
wi za o si z wpro wa dze nie w DT SA z ko cem
lat 90-tych pro ce du ry wy bo ru wy ko naw cy dla bu -
do wy tra sy w opar ciu o pro ce du ry Ban ku wia -
to we go oraz FI DIC, a z chwi l wej cia do UE przy -
go to wa nie i prze pro wa dze nie po st po wa
o udzie le nie za mó wie zgod nie z obo wi zu j cym
pra wem za mó wie pu blicz nych.

ofer ty ja ko ofer t któ ra przed sta wia naj -
ko rzyst niej szy bi lans ce ny i in nych kry te -
riów od no sz cych si do przed mio tu za -
mó wie nia pu blicz ne go, al bo ofer t z naj -
ni sz ce n. Usta wa for mu u je rów nie
(art. 91 ust. 2), e in ny mi kry te ria mi ni ce -
na mo g by w szcze gól no ci:
 ja ko,
 funk cjo nal no,
 pa ra me try tech nicz ne,
 za sto so wa nie naj lep szych do stp nych

tech no lo gii w za kre sie od dzia y wa nia
na ro do wi sko,

 kosz ty eks plo ata cji,
 ser wis,
 ter min wy ko na nia za mó wie nia.

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH
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Jak wy ni ka z po wy sze go ce na jest ob -
li ga to ryj nym, ale nie je dy nym kry te rium
oce ny ofert. To w teo rii. W prak ty ce to wa -
nie ce na w wik szo ci po st po wa
o ro bo ty bu dow la ne -dro go we jest je dy -
nym kry te rium oce ny ofert.

Na to miast wy mie nio ne w usta wie,
oprócz ce ny, po zo sta e kry te ria oce ny ofert
od no sz ce si do przed mio tu za mó wie -
nia ta kie jak ja ko, funk cjo nal no, pa -
ra me try tech nicz ne w od nie sie niu do ro -
bót dro go wych nie ma j za sto so wa nia
z uwa gi na obo wi zu j ce dla te go ty pu ro -
bót spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia
i od bio ru ro bót bu dow la nych, któ re za wie -
ra j zbiór wy ma ga nie zbd nych do okre -
le nia stan dar du i ja ko ci ro bót, w za kre -
sie spo so bu wy ko na nia ro bót bu dow la -
nych, wa ci wo ci wy ro bów oraz oce ny
pra wi do wo ci wy ko na nia po szcze gól -
nych ro bót.

Wy ma ga nia i nor my za war te w spe cy -
fi ka cjach tech nicz nych wy ko na nia i od bio -
ru ro bót bu dow la nych nie pod le ga j wic
oce nie – ka dy wy ko naw ca ska da j cy
ofer t mu si je prze strze ga i s one
bez wzgld nie eg ze kwo wa ne przez za ma -
wia j ce go na eta pie re ali za cji ro bót, nie -
prze strze ga nie ich po wo du je na li cza nie
kar umow nych.

Za ma wia j cy mo e  da od wy ko -
naw cy do ku ment po twier dza j cy spe nie -
nie wy ma ga ja ko cio wych, je li te wy ma -
ga nia sta no wi wa ru nek udzia u w po st -
po wa niu.

Kry te rium – ter min wy ko na nia za mó wie -
nia -w na szej prak ty ce za ma wia nia ro bót
dro go wych nie ma za sto so wa nia - sam
pro ces po zy ski wa nia rod ków fi nan so -
wych na re ali za cj za mó wie nia jest na ty -
le cza so chon ny, e prak tycz nie nie wcho -
dz w gr ad ne skró ce nia ter mi nu wy -
ko na nia ro bót.

Przed za ma wia j cym przy go to wu j -
cym po st po wa nie o udzie le nie za mó wie -
nia pu blicz ne go w któ rym ja ko je dy ne kry -
te rium oce ny ofert przy j to naj ni sz ce -
n sto j m.in. za da nia:
 opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej

od po wia da j cej wszyst kim wy mo gom
i pa ra me trom tech nicz nym z za sto so wa -
niem naj no wo cze niej szych tech nik
i tech no lo gii w tym nie zbd nych dla zmi -
ni ma li zo wa nia pro ble mów i za gro e
zwi za nych z re ali za cj ro bót,

 opra co wa nie spe cy fi ka cji tech nicz nej wy -
ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych za -
wie ra j cych wszyst kie nie zbd ne nor -
my, pa ra me try tech nicz ne i wy ma ga nia
okre la j ce stan dar dy oraz ja ko ro bót, 

 spo rz dze nie wzo ru umo wy za wie ra j -
cej re al ne ter mi ny wy ko na nia ro bót,
okre su gwa ran cji i r koj mi oraz wszyst -
kie nie zbd ne wa run ki re gu lu j ce re la -
cje mi dzy za ma wia j cym i wy ko naw -
c ro bót.
Naj ni sza ce na, ja ko kry te rium wy bo ru

ofer ty, mo e jed nak po wo do wa po wsta -

nie sy tu acji, w któ rej wy ko naw cy ofe ru j
wy ko na nie za mó wie nia za ce n nie re al -
n, zbyt ni sk w sto sun ku do kosz tów re -
ali za cji za mó wie nia, któ ra nie uj mu je
kosz tów ge ne ro wa nych wy ma ga nia mi
pro jek tu i spe cy fi ka cji tech nicz nej. To
z ko lei mo e po wo do wa trud no ci na eta -
pie re ali za cji umo wy – opó nie nie, ob ni -
e nie ja ko ci ce lem zmniej sze nia kosz tów,
ko niecz no re ne go cja cji tre ci umo wy.

Mo e rów nie za cho dzi po dej rze nie,
e naj ni sza ce na ofe ro wa na przez wy -
ko naw c jest ra  co ni sk ce n. 

W ce lu usta le nia, czy ofer ta za wie ra ra -
 co ni sk ce n w sto sun ku do przed mio -
tu za mó wie nia, za ma wia j cy obo wi za -
ny jest zwró ci si do wy ko naw cy o szcze -
gó o we wy ja nie nie po wo dów za pro po no -
wa nia tak ni skiej ce ny. 

Zgod nie z art. 90 ust. 2 usta wy za ma -
wia j cy, oce nia jc wy ja nie nia, bie rze
pod uwa g ta kie obiek tyw ne czyn ni ki
jak: oszczd no me to dy wy ko na nia za -
mó wie nia, wy bra ne roz wi za nia tech -
nicz ne, wy jt ko wo sprzy ja j ce wa run ki wy -
ko ny wa nia za mó wie nia do stp ne dla wy -
ko naw cy, ory gi nal no pro jek tu wy ko naw -
cy oraz wpyw po mo cy pu blicz nej udzie -
lo nej na pod sta wie od rb nych prze pi sów.
Li sta tych czyn ni ków b d cych pod sta w
oce ny wy ja nie nie jest li st wy czer pu -
j c i za ma wia j cy bie rze pod uwa g rów -
nie in ne obiek tyw ne czyn ni ki, je e li za -
war te s one w wy ja nie niach przed o o -
nych przez wy ko naw ców.

Wy ko naw ca, do któ re go zwra ca si za -
ma wia j cy z pro b o wy ja nie nie po wsta -
ych na tle za ofe ro wa nej ce ny wt pli wo -
ci, mu si prze ko na za ma wia j ce go
w swo ich wy ja nie niach, wraz z przy to -
cze niem obiek tyw nych do wo dów na po -
par cie swo ich wy ja nie, e je go ofer ta
nie za wie ra ra  co ni skiej ce ny, a kal ku -
lu jc ce n ofer ty wy ka za si rze tel no ci
i so lid no ci. 

Za ma wia j cy od rzu ca ofer t je e li do -
staw ca nie zo y wy ja nie w wy zna czo -
nym ter mi nie al bo je e li do ko na na oce -
na wy ja nie po twier dza, e ofer ta za wie -
ra ra  co ni sk ce n w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia (art. 90 ust. 3
usta wy).

Aby unik n sy tu acji, w któ rych za sto -
so wa nie naj ni szej ce ny ja ko je dy ne go
kry te rium oce ny ofert mo e po wo do wa,
e naj ni sza ce na jest ra  co ni sk ce -
n na le a o by tak zno we li zo wa usta w
pra wo za mó wie pu blicz nych m. in. po -
przez zde fi nio wa nie ce ny ra  co ni skiej,
aby uwia do mi wy ko naw com, e ni ska
ce na mo e eli mi no wa go z po st po wa -
nia lub na eta pie re ali za cji spo wo do wa
od st pie nie za ma wia j ce go od za war tej
umo wy.

Z na szych do wiad cze z po st po wa
na dro go we ro bo ty bu dow la ne wy ni ka, e
re ali za cja ro bót prze bie ga pra wi do wo
i bez za kó ce, kie dy za ma wia j cy mia

mo li wo za strze e nia w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia ogra ni -
cze nie zle ca nia ro bót pod wy ko naw com
i móg do ma ga si oso bi stej re ali za cji
wiad cze nia za sad ni czych asor ty men tów
ro bót przez wy ko naw c, zwasz cza tych,
któ rych wy ko na nie de cy du je o ja ko ci ca -
e go za mó wie nia.

Obec nie obo wi zu je za sa da w myl
prze pi su art. 36 ust. 5, e wy ko naw cy po -
zo sta wia si swo bo d co do de cy zji
o po wie rze niu wy ko na nia za mó wie nia lub
je go cz ci pod wy ko naw com. Je dy nie
w wy jt ko wych sy tu acjach zwi za nych ze
spe cy fi k przed mio tu za mó wie nia za -
ma wia j cy jest upraw nio ny do za strze e -
nia wy ko na nia cz ci lub ca o ci wy ko na -
nia przed mio tu za mó wie nia oso bi cie
przez wy ko naw c. Za strze e nie oso bi ste -
go spe nie nia wiad cze nia do ty czy wic
sy tu acji wy jt ko wych, spe cjal nych, zwi -
za nych z cha rak te ry sty k przed mio tu
za mó wie nia i wy ni ka j cy mi z niej wy mo -
ga mi co do wy ko naw cy czy li w prak ty ce
dla wik szo ci po st po wa nie mo e
by sto so wa ne.

Jak wy ni ka z po wy sze go ogra ni cze nie
przez za ma wia j ce go za kre su prac, któ -
re mo e zo sta zle co ny pod wy ko naw com
jest co do za sa dy nie do zwo lo ne.

Spo ro pro ble mów za ma wia j ce mu
przy spa rza rów nie prze pis art. 26 ust. 2b
usta wy w wie tle któ re go do pusz czal ne
jest po wo y wa nie si przez wy ko naw c
ubie ga j ce go si o udzie le nie za mó wie -
nia pu blicz ne go na po ten cja, do wiad cze -
nie i sy tu acj in ne go pod mio tu (z wy  cze -
niem sy tu acji eko no micz nej) w ce lu wy -
ka za nia spe nia nia wa run ków udzia u
w po st po wa niu, o któ rych mo wa w art. 22
ust. 1 usta wy PZP, a spre cy zo wa nych
przez za ma wia j ce go w opi sie spo so bu
do ko na nia oce ny spe nia nia wa run ków
udzia u w po st po wa niu (art. 22 ust. 4
usta wy PZP). Tym sa mym wy ko naw ca,
któ ry sam nie spe nia wa run ków udzia u
w po st po wa niu, mo e od wo a si
do za so bów in ne go pod mio tu w ce lu
uzy ska nia da ne go za mó wie nia. 

W prak ty ce nie raz zda rza si, e wy ko -
naw ca za  cza do ofer ty zo bo wi za nie
pod mio tu trze cie go do udo stp nie nia
wy cz nie wie dzy i do wiad cze nia bez jed -
no cze sne go wska za nia spo so bu ko rzy sta -
nia w trak cie re ali za cji przed mio to we go
za mó wie nia z udo stp nio nych za so bów.

Pod su mo wu jc, sto so wa nie kry te rium
ce ny, ja ko je dy ne go kry te rium oce ny
ofert w prze tar gach na bu dow la ne ro bo -
ty dro go we po zwa la na za cho wa nie okre -
lo nych pra wem za sad za mó wie pu blicz -
nych.

Na to miast prze pi sy usta wy pra wa za -
mó wie pu blicz nych win ny do pre cy zo wa
po j cie „ra  co ni skiej ce ny” aby za ma -
wia j cy móg jed no znacz nie usta li, czy
ofe ro wa na ce na jest fak tycz nie ce n za -
ni o n.
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Jed nost ki sa mo rz du te ry to rial ne go
funk cjo nu j w zmien nym oto cze niu
(w tym w sfe rze per ma nent nych zmian
le gi sla cyj nych), co wy mu sza na nich ko -
niecz no ci ge go do sto so wy wa nia si
i za cho wa nia ela stycz no ci w dzia a niu.
Wa run kiem do sto so wa nia si do no -
wych sy tu acji jest ucze nie si. Pe ter
Sen ge, wiel ki teo re tyk za rz dza nia,
twór ca i pro pa ga tor idei roz wi ja nia or -
ga ni za cji ucz cych si, uj to w po sta -
ci mo de lu. Or ga ni za cj ucz c si ce -
chu je ci ge pod no sze nie kwa li fi ka cji jej
uczest ni ków, na sta wie nie na in no wa cj,
ci ge po szu ki wa nie lep szych spo so -
bów roz wi zy wa nia pro ble mów i wy zna -
cza nie no wych ce lów, jak rów nie
orien ta cja na pi dys cy plin wa run ku -
j cych ze spo o we ucze nie si tj.: my -
le nie sys te mo we, mo de le my lo we
(men tal ne), mi strzo stwo oso bi ste,
wspól n wi zj i ze spo o we ucze nie
si1. 

W wie tle po wy szej teo rii za rz dza -
nia na naj mniej sz jed nost k sa mo rz -
du te ry to rial ne go ja k jest gmi na re pre -
zen to wa n przez Pre zy den ta Mia sta
wy ko nu j ce go swo je za da nia za po mo -
c Urz du mo na spoj rze z per spek -
ty wy or ga ni za cji ucz cej si, po przez
po szu ki wa nie tych ele men tów, któ re
wpi su j si w oma wia n ide. Ko lej nym
kro kiem na cie ce „ucze nia si” by o
wpro wa dze nie z dniem 1 czerw ca b. r
Ko dek su Do brych Prak tyk w za kre sie
funk cjo no wa nia za mó wie pu blicz nych
w Urz dzie Miej skim w D bro wie Gór -
ni czej (zwa nym da lej „Ko dek sem”). 

Ko deks – ja ko re gu la cja ro do wi sko -
wa (we wntrz na) – jest za pi sem norm
i za sad po st po wa nia w spra wach

i sy tu acjach istot nych dla bie  cych
dzia a po dej mo wa nych przez Urzd
Miej ski w D bro wie Gór ni czej w sfe rze
za mó wie pu blicz nych. Wa ny jest
wy miar prak tycz ny Ko dek su, sta no wi on
bo wiem wy tycz ne dla pra wi do we go sto -
so wa nia ak tów pra wa ze wntrz ne go,
jak i re gu la cji we wntrz nych rów no le -
gle obo wi zu j cych w Urz dzie w po -
sta ci Re gu la mi nu funk cjo no wa nia za -
mó wie pu blicz nych. 

Gów nym ce lem Ko dek su jest wska -
za nie, ja kie prak ty ki w za kre sie sto so -
wa nia prze pi sów usta wy Pra wo Za mó -
wie Pu blicz nych („Pzp”) b d le piej
su y y osi ga niu za o o nych ce lów
ukie run ko wa nych na pra wi do we za -
wie ra nie umów w za kre sie za mó wie
pu blicz nych, wpy wa jc tym sa mym
na pod no sze nie ich ja ko ci przy jed -
no cze snym: 
 in spi ro wa niu ini cja tyw zwi za nych

z dzia a nia mi ogra ni cza j cy mi ne ga tyw -
ne zja wi ska wy st pu j ce w za mó wie -
niach pu blicz nych, w szcze gól no ci
na eta pie przy go to wa nia i prze pro wa -
dze nia po st po wa nia (w tym na sty ku
re la cji Za ma wia j cy – Wy ko naw ca);
 pro mo wa niu etycz nych stan dar dów

po st po wa nia oraz na rz dzi or ga ni za -
cyj nych ma j cych na ce lu zwik sze nie
trans pa rent no ci dzia a Urz du Miej -
skie go w za kre sie za mó wie pu blicz -
nych; 
 uwia da mia niu ro do wi sku ad re -

sa tów Ko dek su wa no ci po dej mo -
wa nych przez nich dzia a w za kre sie
za mó wie pu blicz nych, m.in. w kon tek -
cie wpy wu na pra wi do we kszta to wa -
nie bu de tu (po stro nie wy dat ków), ma -
jc przy tym na wzgl dzie ró do (po -

Kodeks Dobrych Praktyk

w zakresie 

zamówie publicznych

w Urzdzie Miejskim 

w Dbrowie Górniczej

Dr Jarosaw Rokicki - Urzd Miejski w Dbrowie Górniczej

Dr JA RO SAW RO KIC KI – dok tor na uk eko no -
micz nych w za kre sie eko no mii, na sta no wi sku
kie row ni czym ko mór ki za mó wie pu blicz nych
w ad mi ni stra cji sa mo rz do wej.
Uko czy stu dia po dy plo mo we na Aka de mii
Eko no micz nej w Ka to wi cach z za kre su za mó wie
pu blicz nych.
Wy ka dow ca na uczel ni pry wat nej, au tor wie lu
ar ty ku ów o cha rak te rze eko no micz nym i z za kre -
su za mó wie pu blicz nych. Wspó au tor ksi ki
„Za mó wie nia Pu blicz ne. Za rz dza nie Or ga ni za -
cj, Lud mi i Pro ble ma mi” wy da nej w 2010 r.
przez Wy daw nic two Wol ters Klu wer.
Wy st po wa ja ko pe no moc nik w wie lu po st -
po wa niach od wo aw czych przed ze spo a mi ar -
bi trów i Kra jo w Izb Od wo aw cz w War sza wie. 

cho dze nie) tych rod ków oraz pó niej -
sz kon tro l od po wied nich or ga nów
(np. Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa,
Naj wy sza Izba Kon tro li). 

Ko deks zo sta opra co wa ny w opar ciu
o ró no rod ne, a za ra zem bar dzo bo ga -
te ró da in for ma cji, a mia no wi cie: 

1) do tych cza so w ob ser wa cj prak -
ty ki sto so wa nia prze pi sów za mó wie
pu blicz nych do ko ny wa nych w Urz dzie
Miej skim w D bro wie Gór ni czej;

2) za py ta nia i rod ki od wo aw cze
wno szo ne przez Wy ko naw ców od po -
wied nio do za pi sów spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia oraz
na czyn no ci (bd ich za nie cha nie) do -
ko ny wa ne przez Za ma wia j ce go; 

3) ana li z orzecz nic twa Kra jo wej
Izby Od wo aw czej, s dów po wszech -
nych, po gl dów dok try ny i Pre ze sa
Urz du Za mó wie Pu blicz nych oraz
wy ni ki kon tro li ze wntrz nych;

4) po le mi k w za kre sie sto so wa nia
prze pi sów usta wy Pzp po dej mo wa n
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przez ro do wi sko Za ma wia j cych i Wy -
ko naw ców (gów nie po przez ana li z ko -
men ta rzy Pzp, pe rio dy ków do stp nych
na ryn ku oraz ró de in ter ne to wych). 

Ko deks jest do ku men tem upo -
wszech nia j cym pro fe sjo nal ne za cho -
wa nia pra cow ni ków Urz du od po wie -
dzial nych za re ali za cj za mó wie pu -
blicz nych, a je go sto so wa nie sta no wi
pod po rzd ko wa nie si wszel kim ry -
go rom etycz nym i me ry to rycz nym w nim
okre lo nym. De kla ra cje Za ma wia j ce -
go (Urz du) opie ra j ce si na re spek -
to wa niu gów nych za sad udzie la nia
za mó wie pu blicz nych, czy dba o ci
o ce lo we i oszczd ne wy dat ko wa nie
rod ków pu blicz nych, zo sta y sprz o -
ne ze zo bo wi za nia mi sa mych je go pra -
cow ni ków, b d cych gów nym ad re sa -
tem Ko dek su. Ko deks obej mu je naj -
istot niej sze czyn no ci do ko ny wa ne
w ob sza rze za mó wie pu blicz nych
w to ku przy go to wa nia i prze pro wa -
dze nia po st po wa nia. Czyn no ci, o któ -
rych mo wa, s wy ra a ne w for mie im -
pe ra ty wów, któ rych re spek to wa nie
opie ra si na po czu ciu wspó od po wie -
dzial no ci ka de go pra cow ni ka zaj -
mu j ce go si za mó wie nia mi pu blicz ny -
mi za ich pra wi do we funk cjo no wa nie
w Urz dzie Miej skim w D bro wie Gór -
ni czej. 

Ko deks Do brych Prak tyk ska da si
z 23 ar ty ku ów za war tych w trzech
roz dzia ach: po sta no wie nia ogól ne,
przy go to wa nie po st po wa nia oraz je -
go prze pro wa dze nie. Ce lem uprosz cze -
nia sys te mu za mó wie pu blicz nych
wpro wa dzo no 17 za cz ni ków w po sta -
ci for mu la rzy uspraw nia j cych je go
dzia a nie, z jed no cze sn mo li wo ci
na ich pod sta wie bie  ce go nad zo ru
dzia a w ob sza rze tych za mó wie
pu blicz nych, gdzie wy st pu je sto sun -
ko wo du e ry zy ko po pe nie nia b du.
Na mar gi ne sie war to do da, i du a
cz ure gu lo wa uj tych we wpro wa -
dzo nym Ko dek sie (w tym for mu la rzy)
funk cjo no wa a ju wcze niej w Urz dzie
w for mie po le ce su bo wych Pre zy -
den ta Mia sta. Na dro dze Ko dek su ma -
te ria ta zo sta a upo rzd ko wa na i zna -
la za swój wy raz w jed no li tym ak cie pra -
wa we wntrz ne go usta no wio nym
na po trze by dzia a Urz du w ob sza -
rze za mó wie pu blicz nych. W tym
miej scu war to wy mie ni kil ka for mu la -
rzy oraz do ko na ich pod sta wo wej
cha rak te ry sty ki z punk tu wi dze nia ich
uy tecz no ci: 
 For mu larz uspraw nia j cy pro ce du -

r prze tar go w sta no wi cy za cz nik
nr 10 do Ko dek su (for mu larz umo li wia
bie  ce mo ni to ro wa nie za py ta ska da -
nych przez Wy ko naw ców i od po wie dzi

Za ma wia j ce go, wpyw tych od po wie -
dzi na zmia ny siwz i ko niecz no do -
ko na nia sto sow nych zmian w ogo -
sze niu o za mó wie niu, jak rów nie for -
mu larz po zwa la za cho wa na le y t
sta ran no przy do ku men to wa niu ko -
re spon den cji pro wa dzo nej z Wy ko -
naw ca mi). 
 Li sty kon tro l ne do ty cz ce za mó -

wie do dat ko wych (art. 67 ust. 1 pkt 5
Pzp) i za mó wie uzu pe nia j cych
(art. 67 ust. 1 pkt 6), sta no wi ce od po -
wied nio za cz nik nr 7A i za cz nik 7
do Ko dek su. Li sty kon tro l ne za wie ra j
ka ta log wszyst kich prze sa nek usta wo -
wych sank cjo nu j cych mo li wo za sto -
so wa nia try bu za mó wie nia z wol nej r -
ki, któ re wy ma ga j usto sun ko wa nia
si do nich po przez za kre le nie
przy ka dej prze san ce wa rian tu TAK
bd NIE. Do pie ro po zy tyw ne usto sun -
ko wa nie si do wszyst kich prze sa nek
sta no wi pod sta w spo rz dze nia przez
pra cow ni ka Urz du pro to ko u ko niecz -
no ci wy ko na nia tych za mó wie, któ -
re go wzór rów nie zo sta opra co wa ny
na po trze by Ko dek su (za cz nik nr 9). 
 Wzo ry pism przy go to wy wa nych

do Wy ko naw ców tj. za wia do mie nia
wszyst kich Wy ko naw ców o wy bo rze
ofer ty naj ko rzyst niej szej zgod nie
z art. 92 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, jak rów nie
wzo ry in for ma cji nie zbd nych do wy pe -
nie nia ogo sze wy ma ga nych pra wem
np. ogo sze nia o za mia rze za war cia
umo wy w za le no ci od war to ci za mó -
wie nia, wzór in for ma cji o wy bo rze ofer -
ty naj ko rzyst niej szej za miesz cza ny
na stro nie in ter ne to wej Za ma wia j ce -
go (w tym rów nie dla za mó wie nia
do dat ko we go i uzu pe nia j ce go). Wzo -
ry, o któ rych mo wa, za wie ra j wy czer -
pu j ce me ry to rycz ne uza sad nie nia, ja -
kie win ny zna le si w po szcze gól nych
do ku men tach. 

Na le y pod kre li, i for mu la rze s
spo rz dzo ne czy tel nie, std ich wy pe -
nie nie prak tycz nie ogra ni cza si do kil -
ku mi nut. Na to miast bio rc pod uwa g
sank cj za na ru sze nia prze pi sów Pzp,
for mu la rze sta no wi „pod rcz ne” do ku -
men ty su  ce do o e niu na le y tej sta -
ran no ci przy prze pro wa dza niu czyn -
no ci zwi za nych z za mó wie nia mi pu -
blicz ny mi. 

Cie ka wym za gad nie niem ure gu lo -
wa nym w Ko dek sie s „zie lo ne za mó -
wie nia pu blicz ne”. Ma te ria ta zo sta a
wpro wa dzo na ze wzgl du na in te res
spo ecz ny oraz po pra w sta nu ro do -
wi ska, co zresz t jest zbie ne z roz wi -
ja j c si obec nie i pro pa go wa n przez
Unie Eu ro pej sk ide „zie lo nych za mó -
wie pu blicz nych”. Na mo cy Ko dek su
uwia do mio no pra cow ni kom Urz du

ana li zo wa nie mo li wo ci i ce lo wo ci
wpro wa dze nia aspek tów ro do wi sko -
wych przy wsz czy na niu po szcze gól -
nych po st po wa o udzie le nie za mó -
wie nia pu blicz ne go. Tym sa mym po win -
no doj do upo wszech nia nia pro ce du -
ry zie lo nych za mó wie w po st po wa -
niach prze pro wa dza nych przez Za ma -
wia j ce go w opar ciu o pro po no wa ne
ko dek so we roz wi za nia mo li we
do przy j cia w to ku przy go to wa nia po -
st po wa nia. 

Na za ko cze nie na le y pod kre li, i
trud no dzi od na le po dob ne ure gu -
lo wa nia ko dek so we w in nych jed nost -
kach sa mo rz du te ry to rial ne go, któ re
od no sz si bez po red nio do za mó -
wie pu blicz nych, a nie sta no wi wy -
cz nie re gu la mi nów w za kre sie or ga -
ni za cji pro ce su za mó wie pu blicz nych.
Re gu la mi ny za mó wie pu blicz nych
sta no wi cz sto po wtó rze nie prze pi sów
pra wa ma te rial ne go okre lo nych w Pzp
i za wie ra j za pi sy do ty cz ce gów nie
za kre su obo wiz ków i od po wie dzial no -
ci pra cow ni ków za do ko ny wa nie za -
mó wie pu blicz nych, pod pi sy wa nia
do ku men tów czy do ku men to wa nia po -
st po wa. Std wy da je si wa ci we,
wpro wa dza nie do po szcze gól nych ko -
mó rek or ga ni za cyj nych Urz du za sa dy
opra co wy wa nia ana lo gicz nych ko dek -
sów, po dob nie jak w przed si bior -
stwach dzia a j cych w sek to rze pry wat -
nym, gdzie s one wpi sa ne w ich dzia -
a nia mar ke tin go we. 

Pra cow ni cy Biu ra Ko or dy na cji Za mó -
wie Pu blicz nych i Opi nii Praw nych
Urz du Miej skie go za ini cjo wa li i wy pra -
co wa li za o e nia Ko dek su Do brych
Prak tyk, któ ry zo sta wpro wa dzo ny Za -
rz dze niem Nr 302.2011 Pre zy den ta
Mia sta D bro wy Gór ni czej
z dnia 31.05.2011 r. z je go za pi sa mi
mo na za po zna si w Biu le ty nie In for -
ma cji Pu blicz nej Urz du Miej skie go
w D bro wie Gór ni czej w za kad ce Za -
rz dze nia Pre zy den ta i po zy cji: za -
mó wie nia pu blicz ne.

1 Sze rzej zob. P. M. Sen ge, Pi ta dys cy -
pli na. Teo ria i prak ty ka or ga ni za cji ucz cych
si, Wol ters Klu wer Ofi cy na Eko no micz na,
War sza wa 2006.
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Przy pad ki

nie pra wi do wo ci 

do ja kich do cho dzi

na ryn ku za mó wie 

pu blicz nych

Anna Piechota-Szczepaska Dy rek tor „Dan -Pol” Sp.J. Ty chy

Au tor ka jest praw ni kiem, kon sul tan tem zaj mu -
j cym si te ma ty k za mó wie pu blicz nych. By -
y ar bi ter z li sty Pre ze sa UZP, ak tu al nie bie gy s -
do wy do spraw za mó wie pu blicz nych.

Do wy bo ru te ma tu ni niej sze go opra co -
wa nia sko ni a mnie lek tu ra bie  ce go
orzecz nic twa Kra jo wej Izby Od wo aw czej
[KIO], oraz co dzien na ko niecz no ana -
li zy dzie si tek spe cy fi ka cji istot nych wa -
run ków za mó wie nia [SIWZ]. 

Otó w ostat nim okre sie na wo kan d
KIO tra fi o od wo a nie wy ko naw cy, któ ry za -
rzu ci za ma wia j ce mu wpro wa dze nie
do SIWZ za pi sów po zo sta j cych
w sprzecz no ci z usta w Pra wo za mó -
wie pu blicz nych, a tak e z Ko dek sem cy -
wil nym, a w szcze gól no ci na ru sze nie:

– art. 471 KC w zwiz ku z art. 29 oraz
art. 31 Pzp po przez na o e nie na wy ko -
naw c od po wie dzial no ci za oko licz no ci
do ty cz ce za ma wia j ce go, to jest prze -
rzu ce nie na wy ko naw c ry zy ka po no sze -
nia do dat ko wych kosz tów ro bót bu dow -
la nych, któ rych ko niecz no ujaw ni si
na eta pie wy ko ny wa nia umo wy w spra -
wie za mó wie nia pu blicz ne go a b d -
cych skut kiem wa dli wej do ku men ta cji
pro jek to wej, któ rej obo wi zek na le y te go
przy go to wa nia spo czy wa na za ma wia j -
cym;

– art. 647 KC po przez na ru sze nie isto -
ty sto sun ku praw ne go, to jest umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne po przez bez pod staw ne
zwol nie nie si za ma wia j ce go z od po wie -
dzial no ci za do ku men ta cj pro jek to w.

Jak wska zy wa i uza sad nia od wo u j -
cy si wy ko naw ca za ma wia j cy po przez
wpro wa dze nie do SIWZ za pi sów
w brzmie niu: wy ko naw ca owiad cza, e

za po zna si z do ku men ta cj pro jek to w,

te re nem bu do wy i zwe ry fi ko wa ich kom -

plet no, do kad no i wy star czal no dla

wy ko na nia ro bót i do ku men tów wy ko naw -

cy oraz po twier dza ta k kom plet no, do -

kad no i wy star czal no do ku men ta cji

pro jek to wej dla wy ko na nia ro bót. Wy ko -

naw ca ak cep tu je, e nie b d mu przy -

su gi wa y ja kie kol wiek rosz cze nia i zrze -

ka si wy ra nie wszyst kich ewen tu al nych

rosz cze prze ciw ko za ma wia j ce mu z ty -

tu u wszel kich po my ek, nie do kad no ci,

roz bie no ci lub bra ków lub in nych wad

do ku men ta cji pro jek to wej, w tym ja kich -

kol wiek rosz cze o wy pa t ja kich kol wiek

zwik szo nych kosz tów lub pat no ci w do -

dat ku do ce ny umow nej istot nie po gar sza
sy tu acj wy ko naw cy zo bo wi za ne go
do wy ko na nia przed mio tu za mó wie nia.
Zda niem wy ko naw cy po sta no wie nie
wska za nej przez nie go klau zu li obar cza
wy ko naw c do dat ko wym ry zy kiem, nie -
mo li wym do oce ny w chwi li ska da nia
ofer ty – a wic oko licz no cia mi za któ re
wi nien od po wia da pro jek tant. Zda niem
od wo u j ce go nie zmie nia te go obo wi -
zek spo czy wa j cy na wy ko naw cy z mo -
cy art. 651 KC i wy ko naw ca ro bót bu -
dow la nych zo bo wi za ny jest do we ry fi ka -
cji do ku men ta cji pro jek to wej w to ku wy -
ko ny wa nia ro bót – a je e li do star czo na
przez in we sto ra do ku men ta cja nie na da -
je si do pra wi do we go wy ko na nia ro bót
al bo je e li zaj d in ne oko licz no ci, któ re
mo g prze szko dzi pra wi do we mu wy ko -
na niu ro bót, wy ko naw ca po wi nien nie -
zwocz nie po wia do mi o tym in we sto ra.
Od wo u j cy si wy ko naw ca ar gu men to -
wa i nie mo e on (jak i a den in ny wy -
ko naw ca) po no si od po wie dzial no ci
za ewen tu al ne b dy pro jek tan ta, tym bar -
dziej te, któ re nie s ujaw nio ne na eta pie
ska da nia ofer ty.

KIO w wy da nym w dniu 27 kwiet -
nia 2011 roku wy ro ku uwzgld ni a ar gu -
men ty wy ko naw cy orze ka jc i za ma wia -
j cy nie mo e obar cza przy sze go wy -
ko naw cy ro bót ry zy kiem, któ re go nie
jest on w sta nie prze wi dzie i wy ce ni
na eta pie ska da nia ofer ty. Trud no
wy ma ga od wy ko naw cy, aby jesz cze

przed zo e niem ofer ty w ta kim stop -
niu zwe ry fi ko wa do ku men ta cj pro jek -
to w i te ren bu do wy, e by móg oce -
ni jej pra wi do wo i brak ewen tu al -
nych b dów, któ re mo g si ujaw ni
do pie ro w to ku wy ko ny wa nia ro bót.1

W uza sad nie niu wy ro ku skad orze ka -
j cy wska za i po sta no wie nia klau zu li tak
da le ko wkra cza j w za kres od po wie -
dzial no ci pro jek tan ta, e obar cza przy -
sze go wy ko naw c ry zy kiem, któ re go
nie jest on w sta nie prze wi dzie i okre li
na eta pie ska da nia ofer ty. Zda niem KIO,
w kal ku la cji ce ny ofer ty na le a o by wli czy
wy ce n do dat ko we go ry zy ka, nie wcho -
dz ce go w za kres ry zy ka wy na gro dze nia
ry cza to we go.

I trud no nie zgo dzi si z KIO. 
Pro blem jed nak w tym, i sy tu acja jak

w po wy szym przy pad ku nie jest wca le
jed nost ko wa i wy jt ko wa, a nie wszy scy
wy ko naw cy ma j mo li wo wy ka zy wa -
nia przed KIO nie pra wi do wo ci do ja kich
nad wy raz cz sto do cho dzi w po st po wa -
niach.2 Nie omal rów no cze nie z pu bli ka -
cj wy ej opi sa ne go orze cze nia, w biu le -
ty nie za mó wie pu blicz nych umiesz czo -
ne zo sta o ogo sze nie o prze tar gu pu blicz -
nym nie ogra ni czo nym na ro bo ty bu dow -
la ne. Nie ste ty za mó wie nie to nie prze kra -
cza o pro gów unij ny ch3, nie pod le ga o wic
ko gni cji KIO. W spe cy fi ka cji wa run ków
prze tar go wych in sty tu cja za ma wia j ca za -
war a na st pu j ce za pi sy, w dzia le „spo -
sób ob li cze nia ce ny” po in for mo wa no wy -
ko naw ców i:
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Pod sta w ob li cze nia ce ny za przed -

miot za mó wie nia jest do ku men ta cja sta -

no wi ca za cz ni ki od 1 do 3 do SIWZ -

-u, z tym e przed miar ro bót któ ry wcho -

dzi w skad do ku men ta cji pro jek to wej sta -

no wi je dy nie ma te ria po moc ni czy do wy -

ce ny. Ce na ofer to wa brut to jest ce n ry -

cza to w, przy j ta for mua wy na gro dze -

nia ry cza to we go ozna cza, e po da na

przez wy ko naw ców ce na ma cha rak ter

sta y, jed no znacz ny i osta tecz ny. Wy ko -

naw ca w ce nie ofer to wej brut to (wy na -

gro dze niu ry cza to wym) zo bo wi za ny

jest uwzgld ni wszyst kie kosz ty (…)

z ty tu u osza co wa nia wszel kich kosz tów

(…), w tym tak e kosz ty od dzia y wa nia

in nych czyn ni ków ma j cych lub mo g -

cych mie wpyw na ce n za mó wie nia.

Po nad to ce na ofer to wa brut to mu si

uwzgld nia te ro bo ty oraz usu gi, któ -

re nie uj te zo sta y w za cz ni kach od 1

do 3 do SIWZ (do ku men ta cji pro jek to wej
i STWiORB – przyp. au to ra) ale ko niecz -

no ich wy ko na nia wy ni ka z fak tu ko -

niecz no ci wa ci we go uyt ko wa nia

przed mio tu za mó wie nia z punk tu wi dze -

nia ce lu, ja kie mu ma su y.

I da lej wska za no e „wy ko naw ca nie

mo e wy ko rzy sty wa bra ków ob mia ro -

wych lub tech no lo gicz nych w przed mia -

rze ro bót lub do ku men ta cji pro jek to wej dla

po trzeb zwik sze nia wy na gro dze nia

umow ne go. Wy ko naw ca w ce nie umow -

nej po wi nien uwzgld ni wszel kie utrud -

nie nia mo g ce wy ni ka ze sta nu tech nicz -

ne go kil ku dzie si cio let nich mo der ni zo wa -

nych bu dyn ków.

Je li od nie sie my za cy to wa ne po wy ej
za pi sy SIWZ do re gu la cji usta wy Pra wo
za mó wie pu blicz nych, gdzie art. 31
ust. 1 sta no wi i za ma wia j cy opi su je

przed miot za mó wie nia na ro bo ty bu dow -

la ne za po mo c do ku men ta cji pro jek to -

wej oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na -

nia i od bio ru ro bót bu dow la nych, a prze -
pis roz po rz dze nia wy ko naw cze go Mi ni -
stra In fra struk tu ry4 okre la e do ku men -

ta cja pro jek to wa, su  ca do opi su przed -

mio tu za mó wie nia na wy ko na nie ro bót bu -

dow la nych, dla któ rych wy ma ga ne jest

uzy ska nie po zwo le nia na bu do w, ska -

da si w szcze gól no ci z:

1) pro jek tu bu dow la ne go w za kre sie

uwzgld nia j cym spe cy fi k ro bót

bu dow la nych;

2) pro jek tów wy ko naw czych

3) przed mia ru ro bót

4) in for ma cji do ty cz cej bez pie cze -

stwa i ochro ny zdro wia, w przy pad -

kach gdy jej opra co wa nie jest wy ma -

ga ne na pod sta wie od rb nych prze -

pi sów

gdzie, zgod nie z tre ci § 5 i na stp -
nych roz po rz dze nia pro jek ty wy ko naw -

cze po win ny uzu pe nia i uszcze gó a wia

pro jekt bu dow la ny w za kre sie i stop niu

do kad no ci nie zbd nym do spo rz dze -

nia przed mia ru ro bót, kosz to ry su in we -

stor skie go, przy go to wa nia ofer ty przez

wy ko naw c i re ali za cji ro bót bu dow la -

nych. Przed miar ro bót po wi nien za wie -

ra ze sta wie nie prze wi dy wa nych do wy -

ko na nia ro bót pod sta wo wych w ko lej no -

ci tech no lo gicz nej ich wy ko na nia wraz

ze szcze gó o wym opi sem lub wska za -

niem pod staw usta la j cych szcze gó o wy

opis oraz wska za niem wa ci wych spe -

cy fi ka cji tech nicz nych, z wy li cze niem

i ze sta wie niem ilo ci jed no stek przed mia -

ro wych ro bót pod sta wo wych, ilo ci jed -
no stek mia ry po da ne w przed mia rze
ro bót po win ny by wy li czo ne na pod -
sta wie ry sun ków do ku men ta cji pro -
jek to wej, wy cz nie w spo sób zgod -
ny z za sa da mi po da ny mi w spe cy fi ka -
cjach tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót – to z a two ci mo na za -
uwa y nie zgod no cy to wa nych po wy -
ej za pi sów SIWZ z prze pi sa mi usta wy
pzp. Je e li przed miar ro bót ma za wie ra
ilo ci jed no stek wy li czo nych na pod sta -
wie ry sun ków do ku men ta cji pro jek to -
wych, to nie mo e wy st pi sy tu acja,
przy na le y cie opra co wa nej do ku men ta -
cji pro jek to wej, i wy st pu je nie zgod no
czy te nie spój no po mi dzy do ku -
men ta cj pro jek to w a przed mia rem
ro bót.

Przed miar ro bót ja ko ele ment do ku men -
ta cji pro jek to wej mu si obej mo wa za kre -
sy, jak i ilo ci ro bót uj te w do ku men ta -
cji. Za pis spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia w któ rym za ma wia j cy in for -
mu je wy ko naw ców i przed miar ro bót ma

cha rak ter po gl do wy i nie uj mu je on pe -

ne go za kre su ro bót któ ry okre la do ku -

men ta cja pro jek to wa, w wie tle cy to wa -
nych po wy ej prze pi sów jest sprzecz ny
z usta w pzp. 

To nie ko niec jed nak nie pra wi do wo ci
w opi sy wa nym po st po wa niu. 

W pro jek cie umo wy za ma wia j cy wpro -
wa dzi za pi sy co do owiad cze pod któ -
ry mi ma pod pi sa si wy ko naw ca, to jest:

1. wy ko naw ca owiad cza, e za po zna

si z wa run ka mi re ali za cji przed mio tu

umo wy, w tym z SIWZ i przyj mu je za mó -

wie nie do re ali za cji bez za strze e.

3. wy ko naw ca owiad cza, e przed pod -

pi sa niem umo wy (…) otrzy ma od Za ma -

wia j ce go wszel kie in for ma cje i da ne ja -

kie mo g mie wpyw na ry zy ko i oko licz -

no ci re ali za cji przed mio tu za mó wie nia.

Po wy szy wy móg jest o ty le nie zgod -
ny ze sta nem fak tycz nym, bo wiem wszyst -
kie in for ma cje ja kie wy ko naw cy otrzy ma li
od za ma wia j ce go za war te zo sta y
w SIWZ i do ku men ta cji pro jek to wej, a te
do ku men ty mo gy nie za wie ra wszel kich

in for ma cji i da nych ja kie mo gy mie

wpyw na ry zy ko i oko licz no ci re ali za cji

przed mio tu za mó wie nia. 

W za kre sie wy na gro dze nia na le ne go
wy ko naw cy, któ re to za ma wia j cy na zy -
wa „wy na gro dze niem ry cza to wym” i któ -
re to „wy na gro dze nie jest nie zmien ne” da -
lej ten sam za ma wia j cy wpro wa dza
nie po zor n, umy ka j c w sze re gu in nych
za pi sów umow nych ad no ta cj e „za ro -

bo ty nie wy ko na ne nie na le y si wy na gro -

dze nie”. Tak wic ma my jed no cze nie nie -

zmien ne wy na gro dze nie ry cza to we gdzie
za nie wy ko na ne ro bo ty war to nie wy ko -

na nych ro bót zo sta nie wy tr co na. Kon -
struk cja cha rak te ru wy na gro dze nia wy ko -
naw cy w dal szych za pi sach pro jek tu
umo wy zo sta a tak za gma twa na, e trud -
no si by o zo rien to wa jak w osta tecz -
no ci wy na gro dze nie wy ko naw cy zo sta -
nie wy li czo ne. Po ana li zie za pi sów siwz,
za rów no tych po wo a nych po wy ej jak
i po zo sta ych, któ rych pe ne przy wo a nie
ogra ni cza ob j to opra co wa nia, przy bra -
ku mo li wo ci po le mi ki z za ma wia j cym
przed nie za le nym pod mio tem ja kim jest
Kra jo wa Izba Od wo aw cza, wy ko naw ca
po wzi de cy zj o re zy gna cji z udzia u
w po st po wa niu. 

Od no szc po wy sze do te ma tu prze -
wod nie go blo ku prak ty ka sto so wa nia

usta wy pra wo za mó wie pu blicz nych,

na le y za da py ta nie, co na le y zro bi dla
za po bie e nia sy tu acjom jak w opi sy wa -
nych po st po wa niach, gdzie do ku men ta -
cja prze tar go wa w klu czo wych dla wy ko -
naw cy za pi sach po zo sta je w sprzecz no -
ci z obo wi zu j cy mi prze pi sa mi? Za sad -
ne wy da je si by rów nie py ta nie o po -
wód ta kie go sta nu rze czy? 

Ry nek na któ rym po zy cj do mi nu j c
ma jed na stro na nie b dzie pra wi do wo
funk cjo no wa, a za da niem usta wo daw cy
jest stwo rzy re gu la cje praw ne oraz me -
cha ni zmy po zwa la j ce kre owa wa ci we
re gu y. Nie ste ty, ko lej ne no we li za cje usta -
wy Pzp nie uwzgld nia j zga sza nych
przez wy ko naw ców po stu la tów co do ko -
niecz nych zmian usta wy. Po zo sta je wic
mie na dzie j e pro blem wy ko naw czy

zo sta nie za uwa y na ty le wcze nie, i pa -
to lo gie któ re ju obec nie wi docz ne s
na ryn ku za mó wie pu blicz nych, nie sta -
n si je go trwa ym ele men tem.

1 Wy rok z dnia 27 kwiet nia 2011r. sygn. akt
KIO 806/11.

2 Czyn no ci na któ re przy su gu je od wo a nie
w po st po wa niach po ni ej pro gów unij nych
okre la art. 180 ust. 2 Pzp. 

3 Dla ro bót bu dow la nych to kwo ta po ni -
ej 4 845 000 EU RO

4 Roz po rz dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
z pón. zm.) w spra wie szcze gó o we go za -
kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej,
spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu
funk cjo nal no -uyt ko we go 
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W to cz cej si od du sze go cza su dys -
ku sji na te mat ja snych i ciem nych stron usta -
wy pra wo za mó wie pu blicz nych du y frag -
ment ryn ku ob j te go ko niecz no ci sto so -
wa nia usta wy sta no wi ry nek usug i ro bót bu -
dow la nych. Nie bez ko ze ry ha so „, Pol ska
w bu do wie”, któ re sta no wi le it mo tiv kam pa -
nii wy bor czej czy ha so na dwor cach PKP
„Ro bi si” czy wresz cie sto pie roz ko pa nia
wie lu w kra ju miejsc wiad czy, e bran a bu -
dow la na sta no wi znacz ny ob szar sto so wa -
nia usta wy.

Wy po wied ta jest sta no wi skiem Wy ko -
naw cy, któ ry b dc du  fir m bu dow la n
usi u je spro sta za da niu po zy ska nia zle ce
w prze tar gach pu blicz nych. Do wiad cza
przy tym nie zli czo nych stre sów, nie ko niecz -
nie b d cych skut kiem bra ku pro fe sjo na li -
zmu, nie wie dzy czy nie wa ci wej pra cy.
Nie jed no znacz no jest znacz n prze szko -
d w dzia a niu, w tym po j cie ra  co ni skiej
ce ny. To ostat nie za gad nie nie nie znaj dzie
dal sze go roz wi ni cia w wy po wie dzi, bo za -
j o by to ca  wy po wied. Tu na st pu je
pró ba spre cy zo wa nia in nych, do dat ko wo
utrud nia j cych pra c aspek tów funk cjo no wa -
nia usta wy pzp. 

Gdy by wy szcze gól ni de fi ni cje w ni niej -
szym ar ty ku le to:

 My, zna czy Wy ko naw ca kon trak tów bu -
dow la nych, wy st pu j cych w ró nych fa zach
i for mu ach, m. in. „za pro jek tuj i wy bu duj”,
„wy bu duj” „wy bu duj i po zy skaj wszel kie
urz do we de cy zje po zwa la j ce na uyt ko -
wa nie.”

 Oni, zna czy Za ma wia j cy, zo bo wi za -
ny do zor ga ni zo wa nia prze tar gu we dug
usta wy pzp a tym sa mym wcze niej do po -
zy ska nia pod sta wy dla prze tar gu to zna czy
do ku men ta cji, tak e w ró nych fa zach:
od pro gra mu funk cjo nal no -uyt ko we go
do szcze gó o wych pro jek tów wy ko naw -
czych.

Naj cz ciej sto su nek My i Oni na eta pie
prze tar gu w ad nym ra zie nie sta no wi
wspó pra cy a ra czej wal k, po je dy nek, by nie
po wie dzie woj n.

Ja kie przy czy ny po wo du j brak jed no li te -
go ukie run ko wa nia na cel, ja kim jest wy bu -
do wa nie Pol ski do brze, w ter mi nie i za wa -
ci w dla obu stron ce n.

Oczy wi st od po wie dzi jest: Kon ku ren -
cja! I jest to pew nik. Patrz „ra  co ni ska ce na”.

Dru gim jed nak e pew ni kiem za czy na by
ksztat usta wy pzp, któ rej nie do sko na o da -
je mo li wo ci in ter pre ta cyj ne naj mniej ocze -
ki wa ne, dla któ rej orzecz nic two jest to tal nie
nie prze wi dy wal ne, ewo lu uj ce naj dziw niej
i w któ rej pa nu je nie rów no w za kre sie
upraw nie i zo bo wi za wy mie nio nych wy -
ej stron, Wy ko naw cy i Za ma wia j ce go. 

Po now nie wic za bie ra jc gos w dys ku -
sji optu je my za ta kim spre cy zo wa niem usta -
wy i ak tów po chod nych, któ re nie ro dzi o by
wt pli wo ci i nie po zwa la o po je dyn czym, acz
praw nie umo co wa nym ar bi trom sta no wi
ka do ra zo wo pra wa.

Po wta rza my, e te prak ty ki po wo du j, e
pra wo za mó wie pu blicz nych funk cjo nu je
na kil ku pasz czy znach:

 Ja ko li te ral ny od czyt usta wy i roz po rz -
dze, z uwzgld nie niem ce lu ja ki re gu la cje
te ma j spe ni.

 Ja ko pra wo roz strzy gni te w wy ni ku
orzecz nic twa.

 Ja ko pra wo od czy ta ne przez po rad nic -
two i szko le nia, od bie ra ne ja ko do mnie ma -
ne.

Aby jed no znacz nie spro wa dzi pra wo
do pasz czy zny prze wi dy wal nej optu je my
za zmia na mi le gi sla cyj ny mi pre cy zu j cy mi
na st pu j ce kwe stie:
 Prak ty ki Za ma wia j ce go w re ali za cji

upraw nie wy ni ka j cych z art. 87 ust. 1
(pra wo wy ja nie ofer ty) i art. 26 ust. 3 i 4
(pra wo uzu pe nie i wy ja nie do ku -
men tów po twier dza j cych udzia w po st -
po wa niu) usta wy pzp.

Zgod nie z art. 87 ust 1. Usta wy pzp w to -
ku ba da nia i oce ny ofert Za ma wia j cy mo -
e  da od Wy ko naw ców wy ja nie do ty -
cz cych tre ci zo o nych ofert. Nie do pusz -
czal ne jest pro wa dze nie mi dzy Za ma wia -
j cym a Wy ko naw c ne go cja cji do ty cz cych

zo o nej ofer ty oraz, z za strze e niem ust. 1a
i 2, do ko ny wa nie ja kiej kol wiek zmia ny w jej
tre ci. Wy ja nie nia mu sz ogra ni cza si
do wska za nia spo so bu ro zu mie nia tre ci za -
war tych w ofer cie, nie mo g na to miast jej roz -
sze rza ani ogra ni cza. Wy ja nie nia wy kra -
cza j ce po za wska za ny za kres nie mo g
mie wpy wu na oce n ofert. Z punk tu wi dze -
nia Wy ko naw cy w pro ce sie prze tar go wym
istot ne jest, e Za ma wia j cy po sia da mo -
li wo do wol ne go okre la nia ter mi nu ja ki mo -
e na rzu ci wy ko naw cy na zo e nie wy ja -
nie. Prak ty ka po ka zu je, i cz sto Za ma -
wia j cy wska zu je ter min, któ ry za rów no co
do du go ci (np. kil ka dni) jak i okre su w ja -
kim przy pa da (prze du o ny week end, wi -
ta) po wo du je, e prak tycz ne spe nie nie
obo wiz ku przez Wy ko naw c jest nie mo -
li we lub na der utrud nio ne. Do dat ko wo prze -
pi sy upzp nie wska zu j mi ni mal ne go ani
mak sy mal ne go ter mi nu, ja kie go Za ma wia -
j cy obo wi za ny jest udzie li Wy ko naw com
w ce lu umo li wie nia im zo e nia wy ja nie.
Wska za nie przez Za ma wia j ce go nie re al ne -
go ter mi nu mo e pro wa dzi do na ru sze nia
za sa dy uczci wej kon ku ren cji i rów ne go trak -
to wa nia Wy ko naw ców. Zgod nie z art. 26
ust 3 usta wy pzp Za ma wia j cy wzy wa Wy -
ko naw ców, któ rzy w okre lo nym ter mi nie nie
zo y li wy ma ga nych przez Za ma wia j ce go
owiad cze lub do ku men tów, o któ rych mo -
wa w art. 25 ust. 1, lub któ rzy nie zo y li pe -
no moc nictw, al bo któ rzy zo y li wy ma ga ne
przez Za ma wia j ce go owiad cze nia i do ku -
men ty, o któ rych mo wa w art. 25 ust. 1, za -
wie ra j ce b dy lub któ rzy zo y li wa dli we pe -
no moc nic twa, do ich zo e nia w wy zna czo -
nym ter mi nie, chy ba e mi mo ich zo e nia
ofer ta Wy ko naw cy pod le ga od rzu ce niu al bo
ko niecz ne by o by unie wa nie nie po st po wa -
nia. Zo o ne na we zwa nie Za ma wia j ce go
owiad cze nia i do ku men ty po win ny po -
twier dza spe nia nie przez Wy ko naw c wa -
run ków udzia u w po st po wa niu oraz spe -
nia nie przez ofe ro wa ne do sta wy, usu gi lub
ro bo ty bu dow la ne wy ma ga okre lo nych
przez Za ma wia j ce go, nie pó niej ni w dniu,

Do wiad cze nia

w sto so wa niu usta wy

Pra wo Zmó wie

Pu blicz nych z per spek ty wy

Wy ko naw cy

Gra y na Sze li ga Dy rek tor Mar ke tin gu 

Ka to wic kie Przed si bior stwo Bu dow nic twa Prze my so we go „Budus” S.A.
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w któ rym upy n ter min ska da nia wnio sków
o do pusz cze nie do udzia u w po st po wa niu
al bo ter min ska da nia ofert. W ust. 4 Za ma -
wia j cy wzy wa tak e, w wy zna czo nym
przez sie bie ter mi nie, do zo e nia wy ja nie
do ty cz cych owiad cze lub do ku men tów,
o któ rych mo wa w art. 25 ust. 1. 

Wska za ny prze pis rów nie nie wska zu je
ja kie go kol wiek ogra ni cze nia co do ter mi nu
ja ki ma Wy ko naw ca na spe nie nie te go
obo wiz ku. Kon klu zja ja ka wy py wa z przed -
sta wio ne go sta nu praw ne go i je go prak tycz -
ne go za sto so wa nia pro wa dzi do ko niecz no -
ci usta wo we go ure gu lo wa nia mi ni mal ne go
okre su cza su okre lo ne go w dniach ro bo -
czych, ja ki Za ma wia j cy mo e na rzu ci
Wy ko naw cy w sy tu acji zo bo wi za nia go
do zo e nia wy ja nie.

Ter min wy zna czo ny przez Za ma wia j -
ce go na uzu pe nie nie do ku men tów bd zo -
e nie wy ja nie po wi nien by re al ny, co
ozna cza, i mu si by mo li wy z przy czyn
obiek tyw nych do za cho wa nia przez wszyst -
kich we zwa nych Wy ko naw ców. Usta wo we
ure gu lo wa nie mi ni mal ne go ter mi nu zmniej -
sza mo li wo dzia a Za ma wia j ce go, któ -
re mo g na ru sza uczci w kon ku ren cj. Wy -
zna cze nie zbyt krót kie go ter mi nu na le y
uzna za nie pra wi do we wy ko na nie obo wiz -
ku wy ni ka j ce go z art. 26 ust. 3 upzp. Ta ka
czyn no nie mo ga by by trak to wa na ja ko
we zwa nie do uzu pe nie nia do ku men tów.
Za ma wia j cy po wi nien wów czas po wtó rzy
we zwa nie w spo sób pra wi do wy w ce lu
przy wró ce nia po st po wa nia do sta nu zgod -
ne go z pra wem. 

Obec nie by wa j przy pad ki, w któ rych
prak ty ka sto so wa na przez Za ma wia j cych
nie po twier dza wy pe nia nia za mie rze usta -
wo daw cy.

Oczy wi cie wyj ciem dla Wy ko naw cy
jest wnie sie nie od wo a nia do Kra jo wej Izby
Od wo aw czej (wska za na mo li wo do ty czy
po st po wa o war to ci wy szej od tzw.
pro gów unij nych). Jed nak e wsz cz cie ta -
kiej pro ce du ry wi e si z kosz ta mi jak
i z prze du e niem pro ce su prze tar go we go.

W zwiz ku z po wy szym, w ce lu upo rzd -

ko wa nia sys te mu udzie la nia za mó wie pu -

blicz nych wska za nym by o by okre le nie

w usta wie kon kret nych mi ni mal nych ter mi -

nów, któ re Za ma wia j cy wi nien wy zna cza

na tzw. uzu pe nie nia bd wy ja nie nia. 

 Mo li wo za trzy my wa nia wa dium
na pod sta wie art. 46 ust. 4a – prze pis
wpro wa dzo ny ce lem za po bie ga nia zmo -
wom ce no wym.

Bar dzo istot nym ele men tem, b d cym
cz sto kon se kwen cj dzia a Za ma wia j ce -
go opi sa nych wy ej jest fakt za trzy my wa nia
wa dium na pod sta wie art. 46 ust. 4a, w przy -
pad ku je e li Wy ko naw ca w od po wie dzi
na we zwa nie, któ rym mo wa w art. 26 ust. 3
nie zo y do ku men tów, owiad cze lub pe -
no moc nictw.

Te mat za trzy my wa nia wa dium pod no -
szo ny by ju wie le ra zy, rów nie w kon tek -
cie do wol nej oce ny do ko ny wa nej przez Za -
ma wia j ce go do ku men tów i owiad cze
uzu pe nia nych przez Wy ko naw c. 

Zda rza j si przy pad ki za trzy ma nia wa -
dium z po wo du oba wy przed po nie sie niem

od po wie dzial no ci z ty tu u na ru sze nia dys -
cy pli ny fi nan sów pu blicz nych w oko licz no -
ciach, w któ rych nie uzu pe nie nie do ku men -
tu lub przed sta wie nie w oce nie Za ma wia j -
ce go do ku men tu nie spe nia j ce go je go
wy ma ga w a den spo sób nie mo go by po -
dyk to wa ne nie upraw nio nym wpy wem
na prze bieg po st po wa nia. 

Prak ty ki te pod wa a j za sa d otwar to ci
sys te mu za mó wie pu blicz nych na kon ku -
ren cj, po nie wa za trzy my wa nie wa dium
w oko licz no ciach, w któ rych Wy ko naw ca
ska da ofer t w do brej wie rze oraz nie
„przy wie ca” mu cel utrud nia nia kon ku ren -
cji, znie ch ca przed si bior ców do udzia u
w po st po wa niach prze tar go wych oraz ro -
dzi wie le kon tro wer sji i wt pli wo ci. 

Pro po zy cje re zy gna cji z ak tu al nie brzmi -
cych za pi sów usta wy do ty cz cych mo li wo -
ci za trzy my wa nia wa dium przez Za ma wia -
j ce go nie znaj du j od zwier cie dle nia w no -
we li za cjach usta wy, na wet pro jek ty za wie ra -
j ce przed mio to we ra tio le gis su ge stie i wnio -
ski nie znaj du j od po wied niej ak cep ta cji.

I tak np. pro jekt za o e Pro jek tu usta wy
o zmia nie usta wy Pra wo za mó wie pu -
blicz nych z dnia 25.05.2011r. znaj du j cy si
na stro nie in ter ne to wej Urz du Za mó wie
Pu blicz nych za wie ra w swej tre ci pro po zy -
cje zmian do ty cz ce za pi sów usta wy od no -
nie wa dium, jed nak e pro jekt
z dnia 15.06.2011 jak i na stp ne pro po zy cji
tej ju nie za wie ra j.

Oka zu je si, e te mat na po ty ka na „cia -
n” le gi sla cyj n mi mo e sta no wi po wa ny
pro blem – oczy wi cie „tyl ko” dla Wy ko naw -
ców. Za ma wia j cy ma szan se po pra wia
„ren tow no” swych dzia a za trzy mu jc
wa dium pod ba hym pre tek stem na wet je e li
jest to za trzy ma nie cza so we.

Wnio sko wa na le y o mi ni mum czy li

wpro wa dze nie zmia ny jak w przy to czo nym

pro jek cie czy li do od nie sie nia mo li wo ci za -

trzy ma nia wa dium je dy nie ofer ty z naj ni sz

ce n.

 Od po wie dzial no Za ma wia j ce go
za ja ko do ku men ta cji pro jek to wej ja ko
pod sta wy opra co wa nia ofer ty i re ali za cji
za mó wie nia w prze tar gach wg pzp art. 31
ust. 1-4 (opis przed mio tu za mó wie nia).

Ja ko do ku men ta cji ja k po su gu j si
Za ma wia j cy sku tecz nie po gar sza si od lat.
Czy to lu ka po ko le nio wa wród pro jek tan tów
czy brak wa ci we go wy szko le nia czy sza -
lo ne tem po ja kie go y czy so bie Za ma wia j -
cy czy te wresz cie zgo da na by le ja ko
i brak sku tecz nej kon tro li po wo du j, e al bo
nie mo na wa ci wie spre cy zo wa ofer ty al -
bo te po prze brni ciu przez prze targ nie da
si wy bu do wa obiek tu. Je dy nym wyj ciem
ja wi si usta wo wy obo wi zek do ko na nia au -
dy tu do ku men ta cji. Kosz ty ta kie go spraw dze -
nia po wie lo kro s ni sze od kosz tów po -
wtór ne go wy ko na nia ro bót bu dow la nych,
gdzie oprócz pra cy ludz kiej an ga u je si pra -
c sprz tu i ma te ria y. Na wet ba rie ra bra ku
upraw nio nych ze spo ów spraw dza j cych
nie prze ko nu je Wy ko naw ców ro bót bu dow -
la nych do za nie cha nia te go roz wi za nia.
Gdy by do dat ko wo uczy ni ze spó spraw dza -
j cy od po wie dzial nym za po zo sta e b dy
w do ku men ta cji to wy eli mi no wa o by si ja -

kie kol wiek za wo do we po ro zu mie nia pro -
jek tan tów. Do ku men ta cja win na by au dy -
to wa na nie za le nie od fa zy. Unik ni to by
wów czas tak ostat nio na gmin ne go oga sza -
nia prze tar gów „za pro jek tuj i wy bu duj” by ze -
pchn, mó wic ko lo kwial nie, od po wie -
dzial no za przy go to wa nie in we sty cji, a ra -
czej je go brak na Wy ko naw ców. cz nie
z po zwo le nia mi urz do wy mi, uzgod nie nia -
mi z wa ci cie la mi dzia ek, do staw ca mi me -
diów etc. Wy ko naw ca, gdy jesz cze ocze ku -
je si ce ny ry cza to wej jest z gó ry na za gro -
o nej po zy cji.

Wnio skiem wic jest wpro wa dze nie obo -
wiz ku au dy to wa nia do ku men ta cji.
 Wa run ki umow ne dla usug i ro bót bu -

dow la nych w na wi za niu do ure gu lo -
wa art. 144 ust. 1 i 2 (pra wo zmia ny).

Na pod sta wie art. 144 ust. 1 usta wy pzp
za ka zu je si istot nych zmian po sta no wie za -
war tej umo wy w sto sun ku do tre ci ofer ty,
na pod sta wie któ rej do ko na no wy bo ru wy -
ko naw cy, chy ba e Za ma wia j cy prze wi dzia
mo li wo do ko na nia ta kiej zmia ny w ogo -
sze niu o za mó wie niu lub w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia oraz okre -
li wa run ki ta kiej zmia ny. W ust. 2 zmia na
umo wy do ko na na z na ru sze niem ust. 1
pod le ga unie wa nie niu. Wska za ny prze pis
re gu lu je kwe stie mo li wo ci zmia ny umo wy
na eta pie po st po wa nia prze tar go we go.
Obec ny stan praw ny po zwa la Za ma wia j ce -
mu na nie mal do wol ne ukszta to wa nie po sta -
no wie umow nych na ro bo ty bu dow la ne
w pro ce sie udzie la nia za mó wie nia pu blicz -
ne go. A za tem Wy ko naw ca, któ ry przy st pu -
je do prze tar gu, de cy du je si na przy j cie za -
pro po no wa nych przez Za ma wia j ce go wa -
run ków umow nych. To wa ci wie ozna cza
wej cie w sto su nek umow ny na za sa dzie
przy st pie nia. Ta kie ukszta to wa nie po zy cji
Za ma wia j ce go sta no wi ra  c dys pro por -
cj stron umow ne go sto sun ku praw ne go
ogra ni cza n je dy nie na pod sta wie za sad
ogól nych pra wa cy wil ne go (np. art. 353 kc).
W za kre sie ro bót bu dow la nych, któ re sta no -
wi sui ge ne ris dzie o na le a o by usta wo wo
okre li ogól ne ra my naj wa niej szych po sta -
no wie umow nych, któ re kszta tu j sy tu acj
praw n stron, ich upraw nie nia jak i obo wiz -
ki wzgl dem sie bie (np. ka ry umow ne, ter -
mi ny od bio rów, si a wy sza). Do brym przy -
ka dem ta kie go ro dza ju roz wi za nia s np.
Wa run ki Kon trak to we dla Bu do wy wy da ne
przez Mi dzy na ro do w Fe de ra cj In y nie -
rów -Kon sul tan tów (FI DIC), od po wied nie dla
umów z wol ne go ryn ku, któ re obec nie sto -
so wa ne w umo wach wg pzp s bez sen sow -
nie wy pa cza ne. Obec nie ja kie kol wiek pró by
na mó wie nia Za ma wia j ce go na zmia n za -
pi sów umo wy, na wet przy wy ka za niu wad
praw nych umo wy, bra ku per spek ty wicz -
nych ure gu lo wa, za wy o nych pa ra me trów
s stra t cza su.

Wa run ki ogól ne dla usug i ro bót bu dow -

la nych s pil n po trze b.

Tak wic te kil ka przy ka dów wska zu je jak
od rb ne s zda nia Na sze i Ich. Wno szc
o ure gu lo wa nia usta wo we wie lu do tych czas
nie do mó wio nych w usta wie kwe stii cel jest je -
den: zrów na nie po zy cji Stron w za da niach,
któ rych ce lem jest no we ob li cze kra ju. 
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SESJA III: OCE NA SYS TE MU KSZTA CE NIA KADR DLA BU DOW NIC TWA

NA PO ZIO MIE RED NIM I WY SZYM

Stan szkolnictwa

zawodowego 

w województwie 

lskim.

Rok szkolny 2010/11

Stanisaw Faber, lski Kurator Owiaty

Mgr STA NI SAW FA BER – z wy kszta ce nia ma -
gi ster hi sto rii, na uczy ciel dy plo mo wa ny. W 1990
r. uko czy Uni wer sy tet Ja giel lo ski w Kra ko wie.
Pra c ja ko na uczy ciel hi sto rii roz po cz w Szko -
le Pod sta wo wej nr 1 w Biel sku -Bia ej. W 1991
r. zo sta na uczy cie lem IV Li ceum Ogól no kszta -
c ce go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej w Biel -
sku -Bia ej, a w 2003 zo sta dy rek to rem te go li -
ceum. Sta ni saw Fa ber by pierw szym eg za mi -
na to rem i tre ne rem eg za mi na to rów OKE z hi sto -
rii na Pod be ski dziu. Ku ra tor dzia a na rzecz po lep -
sze nia ja ko ci kszta ce nia za wo do we go oraz
do pa so wa nia za wo dów i spe cja li za cji do za po -
trze bo wa nia ryn ku pra cy.
Jest ini cja to rem, pio nier skie go w ska li kra ju, pro -
gra mu „Lek ki jak piór ko – mul ti me dial na szaf ka
dla ucznia, lek ki tor ni ster” i wpro wa dza nia
szkol nych net bo oków. Wraz z Cen trum Kszta ce -
nia Na uczy cie li zor ga ni zo wa w ra mach gran tu
kon fe ren cj dla na uczy cie li woj. l skie go „Edu -
ka cja w pro ce sie in te gra cji eu ro pej skiej”. Re ali -
zo wa sze reg pro gra mów we wspó pra cy z Fun -
da cj Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji: So cra tes Co -
me nius „Wspa nia y wiat wo dy”, So cra tes Asy -
stent i pol sko -wo ski „Na tu ro po ly”. Pro pa go wa
kszta ce nie we dug or ga ni zo wa ne go przez FRSE
pro gra mu „Ucze nie si przez ca e y cie”, bra
udzia w wi zy cie stu dyj nej w Gre cji nt. „Extra cur -
ri cu lum pro ject as a me ans to pro mo te scho ol at -
trac ti ve ness”. Jest au to rem mul ti me dial nej, pol -
skiej cz ci wy daw nic twa „Hi sto ria wia ta”
Opti mus Pas cal, wpro wa dze hi sto rycz nych
do kil ku prze wod ni ków z se rii „Let s go” Pas ca -
la. Opra co wa pro gram „Mul ti me dial ne rod ki na -
ucza nia przed mio tów hu ma ni stycz nych”. Wspó -
or ga ni zo wa ak cje cha ry ta tyw ne m. in. „Po la na -
dziei” czy „Szko a dla szko y” – po moc dla dzie -
ci ze szko y irac kiej.

W ro ku szkol nym 2010/2011 Ku ra to -
rium Owia ty pod j o sze reg dzia a
na rzecz roz wo ju szkol nic twa za wo do we -
go. By y to m. in. kon fe ren cja pod su mo -
wu j ca pro jekt zre ali zo wa ny w ra mach
pro gra mu Le onar do da Vin ci pt. „Wy mia -
na do wiad cze nt. pro mo cji i mo der ni -
za cji kszta ce nia za wo do we go uczniów
w wo je wódz twie l skim”. Jed nym
z efek tów kon fe ren cji by o wy sto so wa nie
ape lu do dy rek to rów szkó i pla có wek
kszta ce nia za wo do we go aby pod czas
Ogól no pol skie go Ty go dnia Ka rie ry w ra -
mach dzia a „Przez prak ty k do wia -
do me go wy bo ru za wo du” zgo dzi li si
na udo stp nie nie swo ich pra cow ni
i warsz ta tów dla gim na zja li stów. Cho dzi
o to by ab sol wen ci gim na zjów w spo sób
wia do my po dej mo wa li de cy zje o wy bo -
rze dal szej cie ki kszta ce nia i ka rie ry
za wo do wej. (w ta ki spo sób jak w Lan dzie
Bran den bur gi u na szych za chod nich
s sia dów……). Prze pro wa dzo no rów nie
ewa lu acj pro gra mu roz wo ju szkol nic twa
za wo do we go przy czym na le y pa mi -
ta o skrom nych mo li wo ciach ku ra to -
rium w tym za kre sie. Ku ra to rium mo e
wspie ra wszel kie dzia a nia, do ra dza,
wy da wa opi nie na to miast nie ma mo -
li wo ci na ka zo wych by „zmu si lub znie -
ch ci” or ga ny pro wa dz ce do li kwi da -
cji lub za ka da nia no wych szkó czy od -
dzia ów kszta c cych w za wo dzie. Mo -
e my tyl ko po zaz dro ci na szym s sia -
dom, e wszel kie te go ty pu sy tu acje roz -
strzy ga ne s na po zio mie lan du, a wic
od po wied ni ka na sze go wo je wódz twa.
Za po bie ga to le po j tej kon ku ren cji
po mi dzy szko a mi

Pod j to rów nie wspó pra c z Urz dem
Mar sza kow skim pod czas opra co wy wa -
nia za o e do pro jek tu sys te mo we go
„Mam za wód, mam pra c w re gio nie”. Ma -

my na dzie j, e ofer ta skie ro wa na
do uczniów szkó po nad gim na zjal nych
kszta c cych w za wo dzie spo wo du je, e
ab sol wen ci tych szkó po uzy ska niu do -
dat ko wych umie jt no ci i cer ty fi ka tów
a twiej znaj d pra c w re gio nie i nie b -
d zmu sze ni do emi gra cji za pra c.

Ak tyw ny udzia w or ga ni za cji i prze pro -
wa dze niu wo je wódz kie go eta pu Ogól no -
pol skie go Tur nie ju na Naj lep sze go
Ucznia w za wo dzie Cu kier nik i Pie karz
oraz wspó fi nan so wa nie na gród dla naj -
lep szych uczniów w re gio nal nych kon -
kur sach „Spraw ny w za wo dzie” – tech -
nik in for ma tyk, tech nik eko no mi sta, me -
cha nik po jaz dów sa mo cho do wych, tech -
nik me cha tro nik, tech nik elek tro nik,
elek tryk, mon ter elek tro nik ma j na ce -
lu po pu la ry za cj za wo dów i sze ro ko ro -
zu mia nej atrak cyj no ci kszta ce nia w za -
wo dzie.

Na le y pod kre li, e szko y tak e po -
dej mu j dzia a nia na rzecz pod nie sie nia
atrak cyj no ci pro wa dzo ne go przez sie bie
kszta ce nia; cho by wy mia ny uczniów i za -
gra nicz ne prak ty ki za wo do we w ra mach
pro gra mu Le onar do da Vin ci – ta kie
dzia a nia pod j o 46 szkó o mo der ni za -
cji ba zy dy dak tycz nej kszta ce nia za wo -
do we go, po dej mo wa nej mi mo trud no ci
fi nan so wych nie wspo mi na jc.

Przy ka dy do brych prak tyk po dej mo wa -
nych przez CKP i pla ców ki kszta ce nia
usta wicz ne go.
 Cen trum Kszta ce nia Prak tycz ne go

i Do sko na le nia Za wo do we go
w Ru dzie l skiej zre ali zo wa o pro jek -

ty „Sma ki Eu ro py” i „Po twierd co po tra -
fisz” da j ce mo li wo for mal ne go po -
twier dze nia kwa li fi ka cji za wo do wych w za -
wo dach: ku charz ma ej ga stro no mii,
sprze daw ca, mu rarz, po sadz karz i ope -
ra tor ob ra bia rek skra wa j cych,

 Cen trum Kszta ce nia Prak tycz ne go
w My so wi cach zre ali zo wa o pro jekt „Wy -
kwa li fi ko wa ni spa wa cze szan s dla l -
ska, któ ry da mo li wo uzy ska nia i for -
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mal ne go po twier dze nie kwa li fi ka cji za wo -
do wych,
 LE VEL sp. z o.o. – „l ska Kam pa -

nia In for ma cyj na na rzecz For mal ne go
Kszta ce nia Usta wicz ne go” ad re so wa na
przede wszyst kim do pra co daw ców
i wszyst kich za in te re so wa nych kszta ce -
niem usta wicz nym,
 Ubie ga nie si o akre dy ta cj ku ra to -

ra owia ty.
W wo je wódz twie l skim kszta ce nie

od by wa si w for mach szkol nych i po zasz -
kol nych. W for mach szkol nych mo dzie
i do ro li kszta c si w:
 264 tech ni kach,
 115 li ce ach pro fi lo wa nych,
 240 za sad ni czych szko ach za wo do -

wych,
 140 tech ni kach uzu pe nia j cych,
 500 szko ach po li ce al nych.
Z ana li zy da nych sta ty stycz nych wy ni -

ka, e ist nie j gru py za wo dów cie sz ce
si od lat du  po pu lar no ci wród
mo dzie y. Na po zio mie tech ni kum na le -
 do nich: tech nik in for ma tyk, tech nik
eko no mi sta, tech nik me cha nik, tech nik
elek tro nik, tech nik bu dow nic twa, tech nik
ho te lar stwa.

Na po zio mie za sad ni czej szko y za wo -
do wej naj wik szym za in te re so wa niem
cie sz si za wo dy: ku charz ma ej ga stro -
no mii, me cha nik po jaz dów sa mo cho do -
wych, sprze daw ca, fry zjer, mu rarz, cu -
kier nik.

W ro ku szkol nym 2010/2011 do tech -
ni ków zo sta o przy j tych 16901 uczniów
w 54 za wo dach. Kszta ce nie za wo do we
w wie tle na bo ru na rok szkol -
ny 2011/2012 przed sta wia si na st pu j -
co. Przy j to do tech ni kum 16 397 uczniów
w 48 za wo dach. Za wo dy wio d ce na po -
zio mie tech ni kum to: tech nik in for ma tyk,
tech nik eko no mi sta, tech nik ho te lar stwa,
tech nik bu dow nic twa, tech nik po jaz dów
sa mo cho do wych, tech nik lo gi styk, tech -
nik me cha nik, tech nik elek tro nik.

W ro ku szkol nym 2010/2011 do za sad -
ni czych szkó za wo do wych zo sta o przy -
j tych 7165 uczniów w 47 za wo dach. Na -
to miast na rok szkol ny 2011/2012 przy -
j to 6622 uczniów w 36 za wo dach. Za -
wo dy wio d ce to: fry zjer, ku charz ma ej
ga stro no mii, me cha nik po jaz dów sa mo -
cho do wych, sprze daw ca, gór nik eks -
plo ata cji pod ziem nej, tech no log ro bót wy -
ko cze nio wych w bu dow nic twie, elek tro -
me cha nik po jaz dów sa mo cho do wych,
elek tryk.

W ro ku szkol nym 2010/2011 do li ce -
ów pro fi lo wa nych zo sta o przy j tych 577
uczniów w 4 pro fi lach. Na rok szkol -
ny 2011/2012 przy j to 384 uczniów.
S to pro fi le: so cjal ny, za rz dza nie in -
for ma cj, eko no micz no -ad mi ni stra cyj ny,
usu go wo -go spo dar czy. Jed nak li cea
pro fi lo wa ne, ja ko nie spe nia j ce ocze -
ki wa, s stop nio wo wy ga sza ne z po wo -

du co raz mniej szej licz by cht nych,
a w pro jek cie zmian MEN pro po nu je ich
li kwi da cj.

Kszta ce nie mo du o we

Ro sn ce wy ma ga nia wo bec szkol nic -
twa za wo do we go jak rów nie po szu ki wa -
nia efek tyw nych me tod na ucza nia przy -
czy ni y si do roz wo ju kszta ce nia mo du -
o we go.

Mo du o wa bu do wa pro gra mów umo -
li wia do sto so wa nie ofer ty edu ka cyj nej
do ryn ku pra cy oraz zmie nia j cych si
tech no lo gii. Wpro wa dza ne mo du o we
pro gra my na ucza nia stwa rza j mo li wo -
ci po wi za nia teo rii z prak ty k oraz do -
sto so wa nie kszta to wa nych umie jt no ci
do ocze ki wa pra co daw ców i po trzeb ryn -
ku pra cy.

For my po zasz kol ne

Kszta ce nie za wo do we w for mach po -
zasz kol nych od by wa si w: cen trach
kszta ce nia usta wicz ne go i prak tycz ne go,
pu blicz nych i nie pu blicz nych pla ców kach
kszta ce nia usta wicz ne go i prak tycz ne go,
orod kach do kszta ca nia i do sko na le nia
za wo do we go.

Akre dy ta cja.

Akre dy ta cja jest jed nym z ze wntrz nych
spo so bów za pew nie nia ja ko ci pro ce su
kszta ce nia i je go efek tów. Uzy ska nie
akre dy ta cji sta no wi po twier dze nie, e
pla ców ka spe nia usta lo ne wy ma ga nia
i przy j te kry te ria ja ko ci.

Akre dy ta cja kszta ce nia w for mach po -
zasz kol nych nie sie za so b ko rzy ci dla
wszyst kich uczest ni ków te go pro ce su
tzn. dla sa mej pla ców ki, jej klien tów, po -
wia to wych urz dów pra cy i pra co daw ców.
Akre dy ta cj l skie go Ku ra to ra Owia ty
po sia da obec nie (sier pie 2011) 109 pla -
có wek i orod ków pro wa dz cych kszta -
ce nie usta wicz ne w for mach po zasz kol -
nych. 

Uzu pe nie niem kszta ce nia za wo do -
we go w for mach po zasz kol nych jest
mo li wo uzy ska nia ty tu ów kwa li fi ka cyj -
nych po zda niu eg za mi nu przed Pa stwo -
w Ko mi sj Eg za mi na cyj n po wo a n
przez ku ra to ra owia ty.

W wo je wódz twie l skim przy szko ach
i pla ców kach funk cjo nu j obec nie 43
Pa stwo we Ko mi sje Eg za mi na cyj ne prze -
pro wa dza j ce eg za mi ny kwa li fi ka cyj ne
na ty tu za wo do wy i ty tu za wo do wy mi -
strza.

W ro ku 2010 przy zna y one ty tu za wo -
do wy w za wo dzie 1933 oso bom a ty tu za -
wo do wy mi strza 103 oso bom.

Naj wi cej ty tu ów za wo do wych przy zna -
no w za wo dach: gór nik eks plo ata cji pod -
ziem nej, rol nik, sprze daw ca, 

Naj wi cej ty tu ów za wo do wych mi strza
przy zna no w za wo dach: fry zjer, sprze daw -
ca, me cha nik po jaz dów sa mo cho do -
wych.

Pro jek to wa ne zmia ny w ob sza rze
kszta ce nia za wo do we go 

i usta wicz ne go

Zmia ny pro po no wa ne w ob sza rze
kszta ce nia za wo do we go za war te s
w pro jek cie z dnia 12 ma ja 2011 r. Usta -
wy o zmia nie usta wy o sys te mie owia -
ty oraz o zmia nie nie któ rych in nych
ustaw. Obec nie usta wa zo sta a skie ro wa -
na do pod pi su pre zy den ta.

Ce lem pro jek to wa nych zmian jest
zwik sze nie sku tecz no ci i efek tyw no ci
sys te mu kszta ce nia za wo do we go i usta -
wicz ne go w kon tek cie ocze ki wa ryn ku
pra cy po przez:
 Sys te mo we po wi za nie szkol nic twa

za wo do we go z ryn kiem pra cy, w tym:
 wdro e nie me cha ni zmu ska nia j ce -

go szko y do do sto so wy wa nia ofer ty edu -
ka cyj nej do po trzeb re gio nal ne go ryn ku
pra cy i ocze ki wa pra co daw ców;
 uela stycz nie nie struk tu ry kszta ce nia

za wo do we go i sys te mu po twier dza nia
kwa li fi ka cji;
 Zwik sze nie do stp no ci i efek tyw -

no ci kszta ce nia za wo do we go i ze -
wntrz ne po twier dza nie je go efek tów,
w tym w cze nie szkó za wo do wych
w sys tem kszta ce nia usta wicz ne go
po przez za wo do we kur sy kwa li fi ka cyj -
ne;
 Wdro e nie pro ja ko cio we go me cha -

ni zmu fi nan so wa nia kszta ce nia za wo do -
we go osób do ro sych.

Uzy ska nie wik szej sku tecz no ci
i efek tyw no ci sys te mu kszta ce nia za -
wo do we go oraz zhar mo ni zo wa nie go
z ryn kiem pra cy pla nu je si po przez:
 Zmo dy fi ko wa nie kla sy fi ka cji za wo dów

szkol nic twa za wo do we go z uwzgld nie -
niem po dzia u za wo dów na kwa li fi ka cje
od dziel nie po twier dza ne w pro ce sie
kszta ce nia;
 Wdro e nie zmo der ni zo wa nej pod sta -

wy pro gra mo wej kszta ce nia w za wo -
dach;
 Do sto so wa nie struk tu ry szkol nic twa

do no we go mo de lu kszta ce nia za wo do -
we go i usta wicz ne go, w tym:
 ujed no li ce nie cy klu edu ka cyj ne go

w za sad ni czej szko le za wo do wej
na rzecz kszta ce nia trzy let nie go;
 kon so li da cja edu ka cji za wo do wej

i usta wicz nej w cen trach kszta ce nia za -
wo do we go i usta wicz ne go;
 umo li wie nie oso bom do ro sym na -

by wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych w for -
mach kur so wych;
 Ujed no li ce nie sys te mu eg za mi nów

po twier dza j cych kwa li fi ka cje za wo do -
we i otwar cie go na efek ty ucze nia si
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for mal ne go, po za for mal ne go i nie for mal -
ne go;
 W cze nie szkó pro wa dz cych

kszta ce nie za wo do we w sys tem kszta -
ce nia usta wicz ne go;
 Do to wa nie nie pu blicz nych szkó

po li ce al nych, a tak e kwa li fi ka cyj nych
kur sów za wo do wych pro wa dzo nych
przez szko y nie pu blicz ne o upraw nie -
niach szkó pu blicz nych lub szko y pu -
blicz ne pro wa dzo ne przez pod mio ty
in ne ni jed nost ki sa mo rz du te ry to rial -
ne go, z uwzgld nie niem efek tów re -
ali zo wa ne go kszta ce nia za wo do we -
go.

Zmo dy fi ko wa na kla sy fi ka cja za wo -
dów szkol nic twa za wo do we go wska zy -
wa b dzie:
 za wo dy i wy od rb nio ne w nich kwa -

li fi ka cje,
 za wo dy, w któ rych nie wy od rb nia si

kwa li fi ka cji,
 ty py szkó po nad gim na zjal nych,

w któ rych mo e od by wa si kszta ce nie
w da nym za wo dzie,
 za wo dy i kwa li fi ka cje, w któ rych

kszta ce nie mo e by pro wa dzo ne
na kwa li fi ka cyj nych kur sach za wo do -
wych,
 mi ni strów wa ci wych dla da ne go za -

wo du
 ob sza ry kszta ce nia, do któ rych s

przy pi sa ne za wo dy, a tak e kwa li fi ka cje
w za wo dzie, któ rych kszta ce nia mo e by
pro wa dzo ne na kwa li fi ka cyj nych kur sach
za wo do wych.

Umo li wie nie od rb ne go po twier dza nia
ka dej z kwa li fi ka cji wy szcze gól nio nych
w da nym za wo dzie w trak cie na uki
w szko le ua twi uczniom (su cha czom)
osi ga nie efek tów okre lo nych w pod sta -
wie pro gra mo wej kszta ce nia w da nym za -
wo dzie. Tym sa mym przy czy ni si do pod -
nie sie nia sku tecz no ci kszta ce nia oraz
po pra wy zda wal no ci eg za mi nów po -
twier dza j cych kwa li fi ka cje w za wo dzie.

Pro po nu je si utrzy ma do tych cza so -
we roz wi za nia do ty cz ce upraw nie
sto wa rzy sze za wo do wych, sa mo rz -
dów go spo dar czych oraz in nych or ga ni -
za cji go spo dar czych w za kre sie ini cjo wa -
nia kszta ce nia w no wych za wo dach,
a tak e upraw nie mi ni strów w za kre sie
wspo ma ga nia szkó i pla có wek kszta c -
cych w za wo dach po zo sta j cych w ich
wa ci wo ci.

Wdro e nie zmo der ni zo wa nej 
pod sta wy pro gra mo wej kszta ce nia

w za wo dach

Pod sta wa pro gra mo wa kszta ce nia
w za wo dach sta no wi b dzie obo wiz ko -
we ze sta wy ce lów kszta ce nia i tre ci na -
ucza nia, opi sa nych w for mie ocze ki wa -
nych efek tów kszta ce nia: wie dzy, umie -
jt no ci za wo do wych oraz kom pe ten cji

per so nal nych i spo ecz nych, nie zbd -
nych dla za wo dów lub kwa li fi ka cji wy od -
rb nio nych w za wo dach, uwzgld nia ne
w pro gra mach na ucza nia i umo li wia j -
ce usta le nie kry te riów ocen szkol nych
i wy ma ga eg za mi na cyj nych.

No wa pod sta wa pro gra mo wa kszta ce -
nia w za wo dach zo sta nie wy da na ja ko je -
den akt praw ny i b dzie obo wi zy wa a
od ro ku szkol ne go 2012/2013, rów no cze -
nie z roz po cz ciem wdra a nia w szko -
ach po nad gim na zjal nych no wej pod sta -
wy pro gra mo wej kszta ce nia ogól ne go.
Na stro nie in ter ne to wej Kra jo we go Orod -
ka Wspie ra nia Edu ka cji Za wo do wej
i Usta wicz nej zo sta za miesz czo ny pro jekt
no wej pod sta wy pro gra mo wej kszta ce nia
w za wo dach, przy go to wa ny przez eks per -
tów pra cu j cych w ra mach pro jek tu sys -
te mo we go „Do sko na le nie pod staw pro gra -
mo wych klu czem do mo der ni za cji kszta -
ce nia za wo do we go”.

Od wrze nia 2012 ro ku w kla sach
pierw szych tech ni ków oraz za sad ni czych
szkó za wo do wych za cznie obo wi zy wa
no wa pod sta wa pro gra mo wa kszta ce nia
ogól ne go.

No wa struk tu ra szkol nic twa po nad -
gim na zjal ne go obej mo wa b dzie:
 trzy let ni za sad ni cz szko  za wo do -

w,
 czte ro let nie tech ni kum,
 trzy let nie li ceum ogól no kszta c ce,
 szko  po li ce al n dla osób po sia da -

j cych wy kszta ce nie red nie,
 trzy let ni szko  spe cjal n przy spo -

sa bia j c do pra cy.
W pro po no wa nej no wej struk tu rze cykl

kszta ce nia w za sad ni czej szko le za wo -
do wej zo sta nie ujed no li co ny i dla wszyst -
kich za wo dów b dzie trwa 3 la ta. 

Oso by do ro se b d mia y mo li wo
uzy ska nia lub uzu pe nie nia kwa li fi ka cji za -
wo do wych tyl ko w for mach kur so wych,
na kwa li fi ka cyj nych kur sach za wo do -
wych.

Na st pi wy ga sza nie li ce ów pro fi lo wa -
nych, szkó uzu pe nia j cych dla ab sol wen -
tów za sad ni czej szko y za wo do wej, za -
sad ni czej szko y za wo do wej dla do ro sych
i tech ni kum dla do ro sych.

Utwo rzo ne zo sta n cen tra kszta ce nia
za wo do we go i usta wicz ne go.

Uela stycz nie nie sys te mu 
po twier dza nia kwa li fi ka cji 
za wo do wych i otwar cie go 

na efek ty kszta ce nia 
w for mach po zasz kol nych

Re gio nal ne orod ki ja ko ci edu ka cji b -
d prze pro wa dza y eg za mi ny po twier dza -
j ce kwa li fi ka cje w za wo dzie umo li -
wia j ce uzy ska nie dy plo mu po twier dza -
j ce go kwa li fi ka cje za wo do we
lub – w przy pad ku eg za mi nu prze pro wa -
dza ne go w za kre sie jed nej kwa li fi ka cji -

wia dec twa po twier dza j ce go kwa li fi ka -
cj w za wo dzie.

Ucznio wie (su cha cze) szkó pro wa dz -
cych kszta ce nie za wo do we w trak cie na -
uki w szko le b d mo gli uzy ski wa wia -
dec twa po twier dza j ce po szcze gól ne
kwa li fi ka cje w za wo dzie, po zda niu eg za -
mi nów prze pro wa dza nych przez re gio nal -
ne orod ki ja ko ci edu ka cji.

Po uko cze niu szko y i zdo by ciu wia -
dectw po twier dza j cych wszyst kie kwa -
li fi ka cje w za wo dzie b d mo gli otrzy ma
dy plom po twier dza j cy kwa li fi ka cje za wo -
do we wraz z su ple men tem opi su j cym
na by t wie dz, umie jt no ci i kom pe ten -
cje, wy da wa ny przez re gio nal ne orod ki
ja ko ci edu ka cji. 

Dy plom po twier dza j cy kwa li fi ka cje
za wo do we b dzie mo ga otrzy ma oso -
ba, któ ra po sia da po ziom wy kszta ce nia
wy ma ga ny dla da ne go za wo du (za sad ni -
cze za wo do we lub red nie) oraz zda eg -
za mi ny z za kre su wszyst kich kwa li fi ka cji
wy od rb nio nych w da nym za wo dzie – nie -
za le nie od te go, w ja kiej for mie na by a
wie dz i umie jt no ci za wo do we (na uka
w szko le, uko cze nie kwa li fi ka cyj ne go
kur su za wo do we go, sta pra cy w da nym
za wo dzie lub za wo dzie zbli o nym).

Szko y pro wa dz ce kszta ce nie za -
wo do we zo sta n w czo ne w sys tem
kszta ce nia usta wicz ne go.

Ka ta log po zasz kol nych form kszta ce -
nia, okre lo ny przez mi ni stra wa ci we go
do spraw owia ty i wy cho wa nia, pro po -
nu je si roz sze rzy o no w for m, tj. kwa -
li fi ka cyj ny kurs za wo do wy. B dzie to
kurs re ali zo wa ny w opar ciu o pod sta w
pro gra mo w kszta ce nia w da nym za wo -
dzie, któ re go uko cze nie umo li wi przy -
st pie nie do eg za mi nu po twier dza j ce go
okre lo n kwa li fi ka cj w tym za wo dzie. 

Kwa li fi ka cyj ne kur sy za wo do we b d
mo gy by pro wa dzo ne przez:
 pu blicz ne szko y pro wa dz ce kszta -

ce nia za wo do we w za kre sie za wo dów,
w któ rych kszta c;
 nie pu blicz ne szko y po sia da j ce

upraw nie nia szkó pu blicz nych, pro wa dz -
ce kszta ce nia za wo do we w za kre sie
za wo dów, w któ rych kszta c;
 cen tra kszta ce nia za wo do we go

i usta wicz ne go;
 pla ców ki kszta ce nia usta wicz ne go,

pla ców ki kszta ce nia prak tycz ne go oraz
orod ki do kszta ca nia i do sko na le nia za -
wo do we go, umo li wia j ce uzy ska nie
i uzu pe nia nie wie dzy, umie jt no ci i kwa -
li fi ka cji za wo do wych;
 In sty tu cje ryn ku pra cy (art. 6 usta wy

o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy), pro wa dz ce dzia al no
edu ka cyj no -szko le nio w;
 oso by praw ne i fi zycz ne pro wa dz -

ce dzia al no owia to w, o któ rej mo wa
w art. 83a ust. 2. usta wy o sys te mie
owia ty.

OCE NA SYS TE MU KSZTA CE NIA KADR DLA BU DOW NIC TWA NA PO ZIO MIE RED NIM I WY SZYM



Mamy przyjemno zaprezentowa nasz nowy produkt MBT, który jest owocem dowiadczenia we
wspópracy z firmami. 

W naszej dziaalnoci zdajemy sobie spraw jak wana jest kontrola kosztów i czas Naszego
Klienta, dlatego te stawiamy na kompleksow obsug zarówno podróy subowych, konferencji jak
i incentive.

Nie stawiamy sobie ogranicze dotyczcych zakresu usug i na kadym kroku staramy si wyj
naprzeciw potrzebom Naszych Klientów, którzy mog by pewni, e wybierajc MBT wybior
profesjonalnego i sprawdzonego partnera w podróy.

Swoje dziaania koncentrujemy na kompleksowej i ekonomicznej obsudze firm pod ktem szeroko
pojmowanego „business travel” zarówno w kraju jak i zagranic. Posiadamy bogate dowiadczenie
w organizowaniu i koordynowaniu rónego rodzaju przedsiwzi: poczwszy od kameralnych spotka
subowych, przez szkolenia, wyjazdy motywacyjne, imprezy integracyjne, konferencje, kongresy.

W naszej ofercie widnieje równie sprzeda biletów lotniczych, biletów szybkiej kolei w Europie
Zachodniej, obsuga wyjazdów na targi gospodarcze oraz wynajem samochodów w wielu destynacjach
na caym wiecie.

Bezporednie umowy z wieloma hotelami w kraju i na wiecie oraz rezerwacje w zaawansowanych
technologicznie systemach zagranicznych gwarantuj znalezienie dla Pastwa oferty w najkorzystniejszej
cenie ponad 90 tys. hoteli w bazie na caym wiecie.

MBT24 to równie idealny partner we wszelkich sprawach zwizanych z wizami. Poredniczymy
w zorganizowaniu wiz na caym wiecie. Nasza firma zajmuje si profesjonaln obsug konsularn firm
i osób prywatnych.

Zapewniamy pene doradztwo w zakresie usug konsularnych dotyczcych potrzebnych
dokumentów i pomocy w otrzymaniu wizy.

Zapraszamy do wspópracy z naszym biurem. 

www.mbt24.pl

infolinia tel.: 801 080 411

Podróuj z MBT24 business Travel 
– Twoim profesjonalnym partnerem w podróy subowej!
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Ocena systemu 

ksztacenia kadr

dla budownictwa 

na poziomie rednim

Mgr Anna Hyla, Dyrektor Pastwowych Szkó Budownictwa

- Zespou Szkó w Bytomiu.

AN NA HY LA z wy kszta ce nia ma gi ster fi lo lo gii
pol skiej, na uczy ciel dy plo mo wa ny. W 1991 ro -
ku uko czy a Tech ni kum Bu dow la ne, a w 1996
ro ku wy dzia fi lo lo gicz ny na Uni wer sy te cie l -
skim. Pra c ja ko na uczy ciel j zy ka pol skie go roz -
po cz a w Pa stwo wych Szko ach Bu dow nic twa
w By to miu, a w 2003 ro ku zo sta a za stp c dy -
rek to ra w tej e Szko le. W 2007 ro ku, po na gej
mier ci po przed nie go dy rek to ra, zo sta a wy -
bra na na dy rek to ra Pa stwo wych Szkó Bu dow -
nic twa – Ze spo u Szkó w By to miu. 
Do naj istot niej szych za da za li cza ci ge pod wy -
sza nie ja ko ci pra cy szko y za wo do wej, wzbo ga -
ca nie jej ba zy przez po zy ski wa nie rod ków
z Unii Eu ro pej skiej, pod no sze nie kwa li fi ka cji na -
uczy cie li, wy cho wa nie przez udzia mo dzie y
w bar dzo sze ro kiej ofer cie za j po za lek cyj -
nych.

Omó wie nie sys te mu kszta ce nia kadr
dla bu dow nic twa na po zio mie red nim
roz pocz n od krót kie go przed sta wie nia
jed nej z naj star szych szkó bu dow la -
nych na l sku.

Pa stwo we Szko y Bu dow nic twa
w By to miu roz po cz y swo j dzia al -
no 1 wrze nia 1945 ro ku. Jej tra dy -
cje s ci le zwi za ne z pierw szym
na l sku wy dzia em bu dow la nym
utwo rzo nym w la tach 1930/1931
w gma chu l skich Tech nicz nych Za -
ka dów Na uko wych w Ka to wi cach.
Przez 66 lat swo jej hi sto rii zmie nia no
Jej na zw, zmie nia li si Dy rek to rzy, ale
pro fil bu dow la ny by nie zmien ny. W tym
cza sie by tom sk „Bu dow lan k” opu ci -
o po nad 13.5 ty si ca ab sol wen tów
szko y mo dzie o wej i oko o 5 ty si cy
ab sol wen tów szko y dla do ro sych
(ist nie j cej w PSB By tom do 1982 ro -
ku). 

Obec nie w Szko le kszta ci si oko -
o 600 uczniów, wik szo w Tech ni -
kum nr 2 w za wo dach: tech nik bu dow -
nic twa, tech nik dro go wnic twa, tech nik
ar chi tek tu ry kra jo bra zu. W Za sad ni czej
Szko le Za wo do wej nr 2 obec nie ucznio -
wie kszta c si w za wo dach: mu rarz
i tech no log ro bót wy ko cze nio wych
w bu dow nic twie. Na te re nie Szko y
dzia a tak e X Li ceum Ogól no kszta c -
ce z roz sze rzo nym pro gra mem ma te -
ma ty ki oraz in no wa cj ar chi tek to nicz -
n. Ucznio wie Szko y uzy sku j do bre
wy ni ki z eg za mi nu ma tu ral ne go oraz
eg za mi nu po twier dza j ce go kwa li fi -
ka cje za wo do we. 

Jed nym z dzia a Szko y jest przy go -
to wa nie uczniów do olim piad i tur nie -

jów bu dow la nych. W Olim pia dzie Wie -
dzy i Umie jt no ci Bu dow la nych
ucznio wie tech ni kum Pa stwo wych
Szkó Bu dow nic twa – Ze spo u Szkó
w By to miu co rocz nie uzy sku j ty tu y
lau re atów w fi na ach ogól no pol skich.
W ro ku 2010//2011 ta ki ty tu uzy ska o
a 4 uczniów, a dru y na zdo by a I miej -
sce w kra ju. Rów nie do brze spra wu j
si ucznio wie za sad ni czej szko y za wo -
do wej, bio r cy udzia w Tur nie ju Bu -
dow la nym w za wo dach: mu rarz, ma -
larz, tyn karz. Na si ucznio wie s nie po -
ko na ni od kil ku lat w kon kur sie wie dzy
o BHP or ga ni zo wa nym przez Ku ra to -
rium Owia ty w Ka to wi cach i Pa stwo -
w In spek cj Pra cy. Szko a ci le
wspó pra cu je z od dzia em ka to wic kim
Pol skie go Zwiz ku In y nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa, m. in. wspó or ga -
ni zu jc kon kurs prac przej cio wych dla
uczniów l skich szkó bu dow la nych.
In no wa cyj no form kszta ce nia Pa -
stwo wych Szkó Bu dow nic twa w By to -
miu zo sta a kil ka krot nie na gro dzo -
na Wiel k Na gro d Pre zy den ta Izby
Bu dow nic twa z sie dzi b w Ka to wi -
cach.

Ab sol wen ci by tom skiej „Bu dow lan ki”
to nie tyl ko fa chow cy ale tak e lu dzie
po sia da j cy sze ro k wie dz z za kre -
su przed mio tów ogól no kszta c cych
i ar ty ci. W ro ku szkol nym 2010/2011
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej nada -
o Szko le ty tu „Od kryw cy Ta len tów”. Ty -
tu zo sta przy zna ny gów nie dzi ki
za j ciom po za lek cyj nym, na któ rych
ucznio wie mo g roz wi ja swo je ta len -
ty: Szkol nej Or kie strze D tej (dzia a j -
cej po nad 30 lat), ze spo o wi ta necz ne -

mu ma o re tek oraz dzia al no ci Ko a
En tu zja stów Bu dow nic twa.

W Pa stwo wych Szko ach Bu dow -
nic twa – Ze spo le Szkó w By to miu jest
rów nie re ali zo wa ny pro jekt unij ny pt.
„Bu dow lan ka – ca a na przód!”. Dzi -
ki 430 ty sic om do ta cji z Unii Eu ro pej -
skiej, co ty dzie od by wa si 50 do dat -
ko wych za j dy dak tycz nych, ar ty -
stycz nych, spor to wych i re kre acyj -
nych. Wzbo ga co na zo sta a tak e ba -
za dy dak tycz na Szko y o pra cow ni
tech no lo gii i pro jek to wa nia, a bi blio te -
ka szkol na po zy ska a set ki no wych wo -
lu mi nów i fil mów szko le nio wych. Ce lem
nad rzd nym re ali zo wa ne go pro jek tu
jest pod wy sze nie i uatrak cyj nie nie
szkol nic twa za wo do we go.

Co dzien na dzia al no Szko y to nie
tyl ko wy ró nie nia i splen do ry ale gów -
nie mrów cza pra ca i ci ge bo ry ka nie
si z ró ny mi pro ble ma mi. 
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Pro blem po zy ski wa nia ka dry dla
bu dow nic twa roz po czy na si ju
na po zio mie gim na zjum. Obec nie po -
ku tu je prze ko na nie, e ka dy po wi nien
mie wy kszta ce nie red nie. Mo dzi lu -
dzie nie chc uczy si w szko ach za -
wo do wych, wy bie ra j li cea ogól no -
kszta c ce. Wy ni ka to z nie wie dzy
mo dych lu dzi na te mat za wo dów,
nad mier nych am bi cji ich ro dzi ców
i mo li wo ci od su ni cia pro ble mu wy -
bo ru za wo du o na stp ne trzy la ta (ty -
le trwa na uka w li ceum). Dla te go, aby
za pew ni na bór do klas pierw szych
Szko a od kil ku lat pro wa dzi sze ro kie
dzia a nia mar ke tin go we, otwie ra no -
we kie run ki kszta ce nia (w po ro zu mie -
niu z pra co daw ca mi i urz dem pra cy)
i ko rzy sta z po mo cy do rad ców za wo -
do wych. Od te go ro ku ta dzia al no
za cz a przy no si efek ty: mi mo po g -
bia j ce go si ni u de mo gra ficz ne go
szko y za wo do we w By to miu przy j -
y wi cej uczniów ni li cea ogól no -
kszta c ce. Trze ba jed nak w przy szo -
ci przed sta wia ofer t uczniom szkó
gim na zjal nych w for mie du go fa lo -
wej, tak aby mo dy czo wiek wie dzia,
czym b dzie zaj mo wa si po uko -
cze niu szko y za wo do wej. Dla te go
by o by wska za ne, aby w ak cjach pro -
mu j cych za wo dy mo gli wzi udzia
tak e pra co daw cy.

Ko lej nym pro ble mem jest za ch ce -
nie uczniów do wy bo ru no wych kie run -
ków kszta ce nia. W na bo rze na rok
szkol ny 2011/2012 za bra ko cht nych
do ta kich za wo dów jak: tech nik dro go -
wnic twa, tech nik sztu ka tor stwa i ka mie -
niar stwa ar ty stycz ne go ze spe cja li za -
cj re no wa tor za byt ków ar chi tek tu ry,
mon ter in sta la cji bu dow la nych, mon ter
izo la cji bu dow la nych, sto larz. Mo li we,
e za in te re so wa nie za wo da mi by o by
wik sze, gdy by szko a po sia da a od po -
wied nie pra cow nie z pe nym, no wo cze -
snym wy po sa e niem. Jed nak sy tu -
acja fi nan so wa owia ty i sa mo rz dów
w du ym stop niu unie mo li wia roz bu -
do w ba zy dy dak tycz nej. 

Na ob ni e nie za in te re so wa nia tech -
ni ka mi nie ma y wpyw mia o po zba -
wie nie tech ni ków pra wa do zdo by wa -
nia upraw nie bu dow la nych. Obec nie
Pol ski Zwi zek In y nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa wraz z kil ko ma szka mi
bu dow la ny mi w Pol sce (w tym PSB
w By to miu) sta ra j si o przy wró ce nie
mo li wo ci zdo by wa nia przez tech ni -
ków upraw nie bu dow la nych dla mniej -
szych in we sty cji bu dow la nych. Mo li -
wo uzy ska nia praw bu dow la nych
wpy n a by z pew no ci na wik sze za -

in te re so wa nie mo dzie y wy bo rem
szko y za wo do wej.

Szkol nic two bu dow la ne cz sto spo -
ty ka si tak e z za rzu tem, e ab sol -
wen ci, zwasz cza klas za sad ni czych,
nie po sia da j wszyst kich kwa li fi ka cji,
któ re po trzeb ne s na ryn ku pra cy.
Wy ni ka to z fak tu, e pro gra my na -
ucza nia do sto so wa ne s do stan dar -
dów eg za mi na cyj nych, któ re nie za -
wsze s zgod ne z ocze ki wa nia mi
pra co daw ców. W tym aspek cie jed nak
doj dzie ju w przy szym ro ku szkol nym
do istot nych zmian, któ re wy ni ka j
z re for my szkol nic twa, wpro wa dze nia
no wych pod staw pro gra mo wych
w przed mio tach ogól no kszta c cych
i za wo do wych. Re for ma szkol nic twa
za wo do we go za ka da rów nie mo li -
wo uzy ski wa nia kwa li fi ka cji w ra -
mach kur sów za wo do wych.. Sy tu -
acj mo ga by tak e po pra wi bli sza
wspó pra ca pra co daw ców ze szko a -
mi. Obec nie w na szej Szko le za j cia
prak tycz ne w 90 % od by wa j si
w Cen trum Kszta ce nia Prak tycz ne go,
a tyl ko w 10% w fir mach bu dow la nych.
Wy ni ka to z nad mia ru for mal no ci, któ -
re mu si spe ni pra co daw ca, chc cy
przy j uczniów na prak ty ki (po sia da
kwa li fi ka cje pe da go gicz ne, za ple cze
so cjal ne itp.).

Ostat nim pro ble mem w kszta ce niu
uczniów dla bran y bu dow la nej jest ka -
dra na uczy cie li przed mio tów za wo do -
wych. W wik szo ci przy pad ków na -
uczy cie le za wo du to teo re ty cy, któ rzy
rzad ko ma j stycz no z pla cem bu -
do wy. Wpraw dzie zmia ny w prze pi sach
pra wa owia to we go do pusz cza j za -
trud nie nie osób bez przy go to wa nia pe -
da go gicz ne go a z du ym do wiad cze -
niem za wo do wym, ale pa ce ja kie
mo e za pro po no wa im szko a s
nie zbyt wy so kie. Po za tym za trud -
nie nie oso by ak tyw nej za wo do wo jest
do sy trud ne, bo wi e si ze zmniej -
sze niem za trud nie nia w ro dzi mej fir -
mie. Obec nie, aby za pew ni uczniom
kon takt z praw dzi wym pla cem bu do -
wy or ga ni zu je my wy ciecz ki na miej sca
re ali za cji cie ka wych in we sty cji oraz
spo tka nia, wy ka dy przed sta wi cie li
firm bu dow la nych, in y nie rów, in we sto -
rów, pra cow ni ków na uko wych Po li tech -
ni ki l skiej i Wy szej Szko y Tech nicz -
nej. Te for my s jed nak za le d wie na -
miast k te go, co mo na na zwa bu -
dow nic twem. 



Na wst pie kil ka sów o „BU DUS”
Spó ka Ak cyj na z sie dzi b w Ka to wi cach,
któ ra jest fir m spe cja li zu j c si w wiad -
cze niu kom plek so wych usug bu dow la -
nych.

W re ali za cjach umów wy st pu je ja ko ge -
ne ral ny re ali za tor lub ge ne ral ny wy ko naw -
ca in we sty cji „pod klucz”, wy ko naw ca
bez po red ni lub pod wy ko naw ca – w za -
le no ci od po wie rzo ne go zle ce nia.

Jej hi sto ria si ga 1951 ro ku kie dy to po -
wsta o Ka to wic kie Prze my so we Zjed -
no cze nie Bu dow la ne z sie dzi b w Ka to -
wi cach. Od te go mo men tu, po mi mo
ogrom nych prze mian za rów no spo ecz -
nych jak i go spo dar czych, fir ma nie prze -
rwa nie pro wa dzi swo j dzia al no. Okres
utrzy my wa nia si na ryn ku oraz osi ga -
ne wy ni ki do wo dz jej rze tel no ci, fa cho -
wo ci jak rów nie umie jt no ci do sto so -
wa nia si do po st pu tech no lo gicz ne go
oraz po wa nych wa ha ko niunk tu ral -
nych na ryn ku Bu dow nic twa. Przez po nad
pó wie ku ist nie nia Ka to wic kie Przed si -
bior stwo Bu dow nic twa Prze my so we go
BU DUS S.A. na sta e wpi sa o si w hi sto -
ri bu dow nic twa re gio nu l skie go. Wik -
szo zna cz cych obiek tów w tym re gio -
nie po wsta a przy bez po red nim udzia le
Spó ki. Na le  do nich mi dzy in ny mi: po -
pu lar ny „Spodek”, Wo je wódz ki Park Kul -
tu ry i Wy po czyn ku w Cho rzo wie, Sta dion
l ski, Wo je wódz ka Ko men da Po li cji
w Ka to wi cach, sta cje uzdat nia nia wo dy
w Dzie ko wi cach i Go cza ko wi cach.
Ostat nim suk ce sem jest obiekt sta dio nu
Cra co via w Kra ko wie, za re ali za cj któ -
re go otrzy ma li my na gro d Bu do wa Ro -
ku 2010.

W struk tu rze or ga ni za cyj nej Spó ki wy -
od rb nio no wy spe cja li zo wa ne jed nost ki
zaj mu j ce si wy ko naw stwem ro bót ogól -
no bu dow la nych, in y nie ryj nych oraz mon -
ta o wych. Struk tu ra ta ka po zwa la na po -
dej mo wa nie re ali za cji kom plek so wych,
jak rów nie mniej szych, spe cja li stycz -
nych za da.

Ja ko usug ofe ro wa nych przez Spó -
k za pew nia wdro o ny sys tem za rz -
dza nia ja ko ci w za kre sie bu do wy i mon -
ta u kom plet nych obiek tów bu dow la nych,
zgod ny z nor m DIN EN ISO 9001: 2008.

Spó ka na ty le du go funk cjo nu je na ryn -
ku e po sia da pew ne wy pra co wa ne, tra -
dy cyj ne spo so by po zy ski wa nia pra cow ni -
ków w któ rych po cze sn ro l znaj du je
wspó dzia a nie z obo wi zu j cym Sys te -
mem kszta ce nia.

BU DUS S.A. od wie lu lat ko rzy sta
z owo ców pra cy owia ty tzn. ab sol wen tów
ró ne go ro dza ju i kie run ków kszta ce nia.
Spó ka bez po red nio od „za wsze” w cza -
a si w pro ces owia to wy. 

Nie daw no jesz cze Bu dus S. A. pro wa -
dzi a Za sad ni cz Szko  Bu dow la n oraz
dwa od dzia y Tech ni kum któ re by y na tu -
ral nym ró dem ka dry pod sta wo wej a na -
wet red niej.
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Po re for mie owia ty i sta le ro sn cych
kosz tach utrzy ma nia szko y, jed no cze nie
bra ku we wntrz ne go po py tu na jej ab sol -
wen tów w la tach kry zy su w bu dow nic twie
(2003- 2006) mu sie li my zre zy gno wa
z jej pro wa dze nia.

Jed nak nie zre zy gno wa li my ze szko -
le nia prak tycz ne go pra cow ni ków mo do -
cia nych czy li uczniów. Po za war ciu umów
ze szko a mi za wo do wy mi na sze go re gio -
nu do szli my do wiel ko ci ok. 200 uczniów
od by wa j cych prak ty ki w Spó ce. Z te go
po o wa po sia da umo w o pra c w ce lu na -
uki za wo du.

Na chwi l obec n jest to za sad ni cze ró -
do od na wia nia we wntrz nej ka dry pod sta -
wo wej.

Oczy wi cie ma my przy te go ro dza ju
dzia al no ci do dat ko we obo wiz ki jak:
po sia da nie wy kwa li fi ko wa nej ka dry in -
struk to rów prak tycz nej na uki za wo du,
od po wied nich pro gra mów, za ple cza
warsz ta to we go i so cjal ne go. W za mian co -
rocz nie otrzy mu je my wzmoc nie nie ka -
dro we Spó ki pra cow ni ka mi ju po prze -
by tym pro ce sie ada pta cji, nie za le nie
od sy tu acji na ryn ku pra cy. 

Funk cjo nu j cy sys tem zdo by wa nia
upraw nie cze lad ni czych i mi strzow skich
wy dat nie po ma ga w pod no sze niu kwa li -
fi ka cji oraz po zio mu szko le nia. Nie wt pli -
w za ch t dla Spó ki jest mo li wo uzy -
ska nia zwro tu po nie sio nych na ka dów
na szko le nie po zda niu eg za mi nu pa -
stwo we go przez ab sol wen ta Za sad ni -
czej Szko y Za wo do wej.

Pod sta wo wym za gro e niem i ba -
rie r dla dal sze go szko le nia mo dzie -
y w ta kim kszta cie, mo e by wy co -
fa nie si Pa stwa z do fi nan so wa nia
do wy na gro dze nia uczniów lub dal sze
for so wa nie przez wa dze owia to we
tzw. szko le nia mo du o we go a w za sa -
dzie warsz ta to we go gdzie mo dzie
z za o e nia jest w du ym stop niu ode -

rwa na od re aliów y cia bu do wy
i po wej ciu na ry nek pra cy b dzie wy -
ma ga a uru cho mie nia przez przed -
si bior stwa nie a twych pro ce sów ada -
pta cyj nych.

Ka dr tech nicz na sta no wi ak tu al nie lu -
dzie o wy kszta ce niu wy szym co jest ze
wszech miar zja wi skiem po zy tyw nym,
tech ni cy za czy na j ra czej ka rie r za wo -
do w od za wo dów ro bot ni czych. 

Szko da tro ch tech ni ków któ rzy po zba -
wie ni pra wa do zdo by wa nia upraw nie bu -
dow la nych nie sta no wi per spek ty wicz ne -
go na ryb ku dla firm bu dow la nych. Rów no -
cze nie two rzy to lu k w red nim nad zo -
rze z ko niecz no ci uzu pe nia n ab sol wen -
ta mi szkó wy szych.

Najam bit niej szym i per spek ty wicz nym
tech ni kom po ma ga my w pod no sze niu
wy kszta ce nia po przez kie ro wa nie i do fi -
nan so wa nie na stu dia in y nier skie a na -
stp nie ma gi ster skie.

Nie b dc li de rem pa co wym sta ra my
si po zy ski wa pra cow ni ków do ka dry
tech nicz nej w spo sób du go fa lo wy.

Za czy na my od sta y stu denc kich – ko -
rzy sta jc z do brych prak tyk Po li tech ni ki l -
skiej, na stp nie udzie la my po mo cy – w tym
rów nie ma te rial nej pod czas zdo by wa nia
upraw nie bu dow la nych. Wy zna je my za -
sa d e naj lep szym jest pra cow nik roz wi -
ja j cy si w fir mie i z fir m.

Obo wiz ko we – min. 3 mie sicz ne prak -
ty ki stu denc kie sta no wi do sko na  ba z
po znaw cz przy szych re la cji pra cow -
nik – pra co daw ca, po zwa la j c do ko na
po rów na nia firm przez stu den tów oraz
za gwa ran to wa nia so bie wy so ko kwa li fi ko -
wa nej ka dry tech nicz nej przez pra co daw -
ców. Wpro wa dze nie obo wiz ko we go wy -
na gra dza nia za czas prak tyk spo wo do wa -
o po zy tyw n ten den cj do dzie le nia si od -
po wie dzial no ci i upraw nie nia mi co du ym
stop niu po pra wi o sto su nek stu den tów
do wy ko ny wa nej pod czas sta u pra cy.

Oce na szko le nia kadr

dla bu dow nic twa

z po zy cji

przed si bior stwa

bu dow la ne go

Roman Fiszer

Dyrektor Polityki Zatrudnienia i Pac KPBP Budus S.A.

RO MAN FI SZER – od 1986 r. zwi za ny z KPBP BU -
DUS S.A. Od 2003 r. pe ni cy w niej funk cj Dy -
rek to ra Po li ty ki Za trud nie nia i Pac. Wcze niej Hu -
ta Fer rum i Mon to kwas Ka to wi ce. Czyn ny uczest -
nik pro ce su re struk tu ry za cji za o gi Spó ki i przy go -
to wa nia jej do wy mo gów ryn ko wych. Czo nek Za -
rz dów i Rad Nad zor czych Spóek za le nych. Ini -
cja tor i po my so daw ca wdro e z za kre su po li ty -
ki i ko mu ni ka cji spo ecz nej.

Wy kszta ce nie: Tech ni kum Elek to me cha nicz -
ne Ka to wi ce 1969-1974. Po li tech ni ka l ska
Wy dzia Me ta lur gicz ny Ka to wi ce 1976-1980.
Stu dium po dy plo mo we: Za rz dza nie Ka dra mi -
Org masz War sza wa 1998-1999.

Sta ra my si stwo rzy wa run ki do roz wo -
ju i awan su dla wszyst kich kan dy da tów
czy li sto su je my za sa dy Ka pi ta u ludz kie -
go. Oczy wi cie w tym miej scu znaj du j za -
sto so wa nie tech ni ki i na rz dzia wi za nia
pra cow ni ków na du ej z Spó k.

Ma na to wpyw rów nie two rze nie at -
mos fe ry fir my dba j cej o aspek ty so cjal -
ne i mo ty wa cyj ne pra cow ni ków jak:
 re fun da cja lub do fi nan so wa nie do szko -

le i kur sów
 do fi nan so wa nie stu diów po dy plo mo -

wych 
 do fi nan so wa nie kosz tów zdo by cia

upraw nie bu dow la nych
 pla no wa nie urlo pów 
 mo ty wa cyj ny sys tem in we sty cyj ny
 oce ny pra cow ni cze
 or ga ni zo wa nie kon kur sów na wol ne

miej sca w naj wy szej ka drze
Z po wy szej li sty wy ni ka e ocze ku je -

my od pra cow ni ków a szcze gól nie ka dry,
an ga o wa nia si w roz wój wa sny i Spó -
ki. Pra cow nik zmo ty wo wa ny i przy go to wa -
ny przez Sys tem owia to wy do pod no -
sze nia kwa li fi ka cji w spo sób pla no wy
i ci gy, po wi nien bez pro ble mów zna le
swo je sta e miej sce w ka drze naj lep -
szych firm bu dow la nych.
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OCE NA SYS TE MU KSZTA CE NIA KADR DLA BU DOW NIC TWA NA PO ZIO MIE RED NIM I WY SZYM

1. Wpro wa dze nie

Za pew nie nie po czu cia bez pie cze stwa, to wg
Abra ha ma Ma so wa pod sta wo wa po trze ba
isto ty ludz kiej. W naj prost szym uj ciu cho dzi
o kry jów k, a w szer szym ta kie go oto cze nia,
w ob r bie któ re go czo wiek czu jc si bez piecz -
nie, mo e efek tyw nie funk cjo no wa. 

Za spo ko je nie wspo mnia nej po trze by wy ma -
ga pra cy wie lu spe cja li stów, w tym z za kre su bu -
dow nic twa. Oso by te nie za le nie od pre dys po -
zy cji fi zycz nych i psy chicz nych po win ny po sia -
da okre lo n wie dz i umie jt no ci. Dy na mi -
ka wspó cze sne go bu dow nic twa szcze gól nie
w od nie sie niu do ma te ria ów i tech no lo gii, wy -
ma ga od ucz cych in nych oraz ucz cych si
a tak e pra cu j cych w bu dow nic twie ci ge go
roz wo ju i do sko na le nia.

We dug prof. Woj cie cha Ra dom skie go1 ró -
de wie dzy bu dow la nej na le y upa try wa w:
– pod pa try wa niu przy ro dy,
– do wiad cze niach z po przed nich re ali za cji,
– ba da niach do wiad czal nych ma te ria ów bu -

dow la nych i ele men tów kon struk cyj nych
z two rze niem na ich pod sta wie no wych me -
tod ob li cza nia i pro jek to wa nia kon struk cji,

– ko rzy sta niu z osi gni na uk pod sta wo wych,
– wy obra ni, no wa tor stwie po my sów oraz in -

tu icji in y nier skiej, u pod staw któ rych le y cie -
ka wo in y nier ska i ba daw cza.
Jak jed nak za zna cza Pro fe sor. Ra dom ski

do spraw dze nia no wa tor skich kon cep cji ist nie -
jca wie dza bu dow la na mo e oka za si nie -
wy star cza j ca, z cze go wy ni ka ko niecz no jej
roz wo ju w za kre sie teo rii, do wiad czal nic twa
i prak ty ki.

W za wo dach tech nicz nych obok wspo mnia -
nej wie dzy nie zbd na jest umie jt no jej prak -
tycz ne go wy ko rzy sta nia, za rów no w pro jek to wa -
niu jak i re ali zo wa niu za pro jek to wa nych in we sty -
cji. Obok umie jt no ci „czy sto” bu dow la nych co -
raz cz ciej do go su do cho dz in ne, spo ród któ -
rych war to wy mie ni umie jt no wspó pra cy i/lub
za rz dza nia ze spo a mi ludz ki mi. Nie bez zna cze -
nia jest zna jo mo j zy ka ob ce go i kom pu te ra
a tak e prze pi sów praw nych. To wszyst ko sta -
wia przed wspó cze snym szkol nic twem red nim
i wy szym okre lo ne wy ma ga nia. 

2. Kszta ce nie wy sze na kie run ku bu dow -
nic two 

Tre ci pro gra mo we, wy so ko ob ci e nia
dy dak tycz ne go oraz za sa dy za li cza nia przed -

mio tów na kie run ku bu dow nic two ule ga y
na prze strze ni mi nio nych lat zmia nom. Do ty -
czy to rów nie Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech -
ni ki l skiej, na któ rym stu den ci kszta c si
od 1945 ro ku. Ko niec lat 90-tych ubie ge go wie -
ku to po cz tek wpro wa dza nia do szkol nic twa
wy sze go istot nych zmian wy ni ka j cych z pod -
pi sa nia przez Pol sk tzw. De kla ra cji Bo lo skiej.
Jej pod sta w jest kre owa nie pro ce su na rzecz
two rze nia har mo nij ne go sys te mu szkol nic -
twa wy sze go w Eu ro pie oraz przy j cie sys -
te mu po rów ny wal nych stop ni i ty tu ów aka de -
mic kich jak rów nie zwik sze nie pre sti u
uczel ni eu ro pej skich. Szkol nic two wy sze po -
win no opie ra si na trzech po zio mach kszta -
ce nia (I, II i III sto pie), a ujed no li ce nie wspo -
mnia ne go sys te mu ma na st po wa m. in. dzi -
ki2: wpro wa dze niu sys te mu punk tów kre dy to -
wych ECTS, po dzia le stu diów na dwu stop nio -
we, kon tro li ja ko ci kszta ce nia, pro mo cji
kszta ce nia przez ca e y cie oraz pro mo cji pro -
gra mów mo bil no ci za rów no stu den tów jak
i wy ka dow ców.

Przyj mu jc wspo mnia ne po wy ej za o e -
nia, or ga ny de cy zyj ne pod sta wo wych jed no -
stek or ga ni za cyj nych za twier dza y opra co wa -
ne pro gra my kszta ce nia dla po szcze gól -
nych po zio mów kszta ce nia, przy czym pod -
sta w uru cho mie nia od po wied nie go po zio mu
by y wy ma ga nia Usta wy o Szkol nic twie Wy -
szym, a pro gra mów kszta ce nia wy ma ga nia
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wy sze go.
Zgod nie z ty mi ostat ni mi, za ka da j cy mi jed -
na ko wy po ziom na ucza nia stu den tów m. in.
na kie run ku bu dow nic two, wpro wa dzo ne zo -
sta y tzw. stan dar dy kszta ce nia, de fi niu j ce
efek ty któ re po win ny by osi gni te na ka -
dym po zio mie edu ka cji oraz przed mio ty wraz
z licz b nie zbd nych go dzin do zre ali zo wa -
nia. Stan dar dy te okre la j rów nie czas
stu diów na po szcze gól nych stop niach (licz -
b se me strów), cz n mi ni mal n licz b go -
dzin – w tym dla przed mio tów pod sta wo wych
i kie run ko wych, oraz in ne przed mio ty (np. j -
zyk ob cy), któ re po win ny by uwzgld nio ne
w pro gra mach kszta ce nia. Na tzw. przed mio -
ty spe cja li stycz ne mo gy by prze zna czo ne
po zo sta e go dzi ny, co stwa rza o szan s dla
re ali zo wa nia przez po szcze gól ne wy dzia y
wa snych pro gra mów kszta ce nia spe cja li -
stycz ne go. Za li cze nie se me stru oby wa si
na za sa dach punk tów ECTS, a o po zio mie
kszta ce nia de cy du je prze strze ga nie od po -
wied nich pro ce dur kon tro l nych.

Uwagi na temat 

poziomu ksztacenia

na kierunku 

bu dow nic two

Prof. dr hab. in. Jerzy Skowski, Dziekan Wydziau Budownictwa 

Politechniki lskiej, Katedra Geotechniki, Gliwice

JE RZY S KOW SKI. Ab sol went Wy dzia u Bu dow -
nic twa Prze my so we go i Ogól ne go Po li tech ni ki
l skiej. Bez po red nio po uko cze niu stu diów po -
dej mu je pra c w Ka te drze Me cha ni ki Grun tów
i Fun da men to wa nia (obec nie Ka te dra Geo tech ni ki),
któ r kie ru je od 1.09.2006 ro ku. Od 1.06.2005 r. jest
pro fe so rem nad zwy czaj nym w Po li tech ni ce l skiej,
a od 1.09.2008 r. dzie ka nem Wy dzia u Bu dow nic -
twa. Wa ci wo ci geo tech nicz ne grun tów ro dzi mych
i an tro po ge nicz nych  oce n ich przy dat no ci
pod za bu do w po sa do wie nie obiek tów bu dow la nych
i in y nier skich w trud nych wa run kach grun to wo -
-wod nych me to dy ulep sza nia sa bych grun tów
oraz za gad nie nia zwi za ne z mo der ni za cj obiek tów
bu dow nic twa po wszech ne go i obiek tów za byt ko -
wych to za sad ni cze ob sza ry za in te re so wa za wo -
do wych. Au tor bd wspó au tor po nad 200 pu bli -
ka cji w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych.
Opie kun 62, re cen zent po nad 120 in y nier skich prac
dy plo mo wych oraz roz praw ma gi ster skich Au tor kil -
ku set eks per tyz, opi nii i pro jek tów geo tech nicz nych.
Po sia da upraw nie nia rze czo znaw cy Pol skie go Zwiz -
ku In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa oraz
upraw nie nia geo lo gicz ne i bu dow la ne. 

3. Sys tem kszta ce nia na Wy dzia le Bu dow -
nic twa Po li tech ni ki l skiej

Pierw sza gru pa stu den tów Wy dzia u Bu -
dow nic twa Po li tech ni ki l skiej roz po cz a na -
uk w no wym sys te mie w ro ku aka de mic -
kim 1999/2000, wy ko rzy stu jc opra co wa ny
przy du ym wspó udzia le ów cze sne go dzie ka -
na Wy dzia u Bu dow nic twa, pro fe so ra Sta ni sa -
wa Ma jew skie go, no wa tor ski pro gram kszta ce -
nia. W tym te ro ku na stu diach sta cjo nar nych
uru cho mio no stu dia dok to ranc kie (na stu diach
nie sta cjo nar nych od ro ku aka de mic kie -
go 2009/2010). War to o tym wspo mnie w kon -
tek cie osi gni tych ju suk ce sów jak rów nie
pro ble mów z któ ry mi w do tych cza so wym okre -
sie wdra a nia te go sys te mu przy szo si wy dzia -
o wi zmie rzy. 

Z ro kiem aka de mic kim 2005/2006 wszy scy
stu diu j cy na Wy dzia le Bu dow nic twa ob j ci by li
no wym sys te mem. 

Na omiu se me strach stu diów I stop nia,
ko czo nych pra c dy plo mo w (od ro ku 2010/11
pro jek tem in y nier skim) i eg za mi nem dy plo mo -
wym, cz na licz ba go dzin wy no si 2880 (24 ty -
go dnio wo). Stu dia II stop nia trwa j trzy se me -
stry, a stu den ci ko cz je roz pra w ma gi ster sk
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i eg za mi nem dy plo mo wym. Stu dia III stop nia
trwa j na to miast osiem se me strów i po win ny ko -
czy si roz pra w dok tor sk. Stu dia nie sta cjo -
nar ne re ali zo wa ne w sys te mie za ocz nym trwa -
j od po wied nio: sie dem i trzy (od ro ku aka de mic -
kie go 2010/11 czte ry) oraz osiem se me strów.
War to zwró ci uwa g na to, e na stu diach nie -
sta cjo nar nych I i II stop nia, przy tych sa mych tre -
ciach pro gra mo wych, ob ci e nie dy dak tycz ne
sta no wi ok. 65% ob ci e nia stu diów sta cjo nar -
nych. Ak tu al nie na po zio mie I stop nia stu den ci
ma j do wy bo ru czte ry spe cjal no ci: Kon struk -
cje Bu dow la ne i In y nier skie, In y nie ri Pro ce -
sów Bu dow la nych, Bu dow nic two Ko mu ni ka cyj -
ne i In fra struk tu r oraz Dro gi Ko le jo we. Na po -
zio mie II stop nia w ra mach ww spe cjal no ci ist -
nie je mo li wo wy bo ru tzw. pro fi li dy plo mo wa -
nia. S to od po wied nio do spe cjal no ci: Bu dow -
nic two Miej skie i Prze my so we, Geo tech ni ka i Bu -
dow nic two Pod ziem ne, Mo sty; Bu dow nic two
Eko lo gicz ne, Tech no lo gia i Za rz dza nie w Bu -
dow nic twie; Bu do wa Dróg; Dro gi Ko le jo we.
W za miej sco wym orod ku na ucza nia w Ryb ni -
ku – tzw. Cen trum Kszta ce nia In y nie rów, pro -
wa dzo ne s ak tu al nie stu dia sta cjo nar ne I stop -
nia na spe cjal no ciach Bu dow la no -Ar chi tek to -
nicz nej oraz Bu dow nic two In fra struk tu ry Miej skiej
a stu dia nie sta cjo nar ne na spe cjal no ciach:
Bu dow nic two In fra struk tu ry Miej skiej oraz In y -
nie ria Miej ska. Stu den ci spe cjal no ci B -A ma j
mo li wo wy ko ny wa nia po dwój ne go dy plo -
mu we wspó pra cy z jed nym z uni wer sy te tów
w Da ni. Wraz z wpro wa dza niem no we go sys te -
mu Wy dzia Bu dow nic twa, ja ko pierw szy w kra -
ju, na stu diach sta cjo nar nych wdro y no wy spo -
sób od by wa nia prak tyk przez stu den tów. Jed na
prak ty ka w wy mia rze 13 ty go dni od by wa si
w se me strze siód mym, w uzna nym przed si bior -
stwie lub biu rze pro jek to wym na za sa dzie umo -
wy o pra c. Od kil ku lat pro wa dzo ne s na stu -
diach sta cjo nar nych I i II stop nia dla jed nej lub
dwóch grup stu denc kich za j cia w j zy ku an giel -
skim. Stu den ci wszyst kich ro dza jów stu diów ma -
j mo li wo uczest ni cze nia w wy mia nie za gra -
nicz nej w ra mach pro gra mu LLP – Era smus. Dla
po trzeb za pew nie nia od po wied niej ja ko ci
kszta ce nia wpro wa dzo no na uczel ni Sys tem Za -
pew nie nia Ja ko ci Kszta ce nia, za wie ra j cy m.
in. pro ce du ry i in struk cje po st po wa nia w ró -
nych sy tu acjach. Oce n po zio mu kszta ce nia zaj -
mu je si Pa stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na. 

War to wspo mnie o tym, e pro ces do sko na -
le nia ja ko ci kszta ce nia na Wy dzia le Bu dow nic -
twa, za rów no w za kre sie do sto so wy wa nie pro gra -
mu kszta ce nia do ak tu al nych wy ma ga mi ni ster -
stwa i ocze ki wa prze my su jak rów nie w za kre -
sie for mal nym (udo sko na la nie pro ce dur po st po -
wa nia i pro ce dur kon tro l nych) ma miej sce prak -
tycz nie od mo men tu je go wpro wa dze nia.

4. Oce na po zio mu kszta ce nia na kie run -
ku bu dow nic two

For mal n stro n okre so wej oce ny ja ko ci
kszta ce nia zaj mu je si or gan nad rzd ny zwa -
ny Pa stwo w Ko mi sj Akre dy ta cyj n, a jej pod -
sta w jest ra port spo rz dzo ny przez wi zy to wa -
n jed nost k oraz bez po red nia wi zy ta cja eks -
per tów po  czo na m.in. ze szcze gó o wym
przej rze niem wy bra nych przez nich do ku men -
tów, wi zy ta cj za j, spo tka nia mi ze stu den ta -
mi i pra cow ni ka mi, spraw dze niem wa run ków stu -
dio wa nia itd. (Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni -
ki l skiej prze szed po zy tyw nie ta k oce n w ro -
ku 2003 i 2010).

In n for m oce ny pro ce su kszta ce nia s ró -
ne go ro dza ju ran kin gi i an kie ty, w tym spo rz -
dza ne dla po trzeb in sty tu cji bran o wych. Przy -
ka dem ta kiej jest ra port opra co wa ny przez fir -
m tnspen tor dla Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow -
nic twa3. Z an kie ty prze pro wa dzo nej w ro ku 2010
na 3729 oso bach ubie ga j cych si o upraw nie -
nia za wo do we, z któ rych 83% sta no wi y oso by
w wie ku do 35 lat, przy czym 57% po sia da o co
naj wy ej 5 let ni sta pra cy a 28% 10 let ni wy ni -
ka, e wik szo z ba da nych do brze oce nia
uczel ni ma cie rzy st, pro gra my na ucza nia i za -
kres zdo by tej wie dzy wska zu jc rów no cze nie
na pew ne ob sza ry, któ re za wie ra j naj wik sze
bra ki. S to: zna jo mo j zy ków ob cych, za gad -
nie wa ci wych ka drze kie row ni czej, wie dzy
prak tycz nej i zna jo mo ci ryn ku pra cy. Szcze gól -
n uwa g re spon den ci zwra ca li na po sze rze nie
wie dzy prak tycz nej, zbyt du o tre ci ogól nych,
po trze b przed mio tów spe cja li stycz nych oraz
wie dz z za kre su wy ko rzy sta nia i ob su gi no wo -
cze snych tech nik pro jek to wa nia. Prze ka zy wa -
na wie dza po win na by ak tu al na a jej for ma bar -
dziej no wo cze sna. Oce na pro gra mu na ucza nia
w Po li tech ni ce l skiej wg [3] w ka dym z ana -
li zo wa nych ob sza rów (wie dza teo re tycz na, kon -
struk tyw ne my le nie, umie jt no roz wi zy wa -
nia pro ble mów, ob su ga kom pu te rów, wie dza
prak tycz na, zna jo mo j zy ków ob cych, zna jo -
mo ryn ku pra cy, za gad nie nia wa ci we dla ka -
dry kie row ni czej) na tle ocen ured nio nych
w wy pa da po wy ej prze cit nej. O ile jed nak
w pierw szych czte rech ob sza rach po zy tyw ne od -
po wie dzi wa ha j si w prze dzia le 53÷72%, to
w po zo sta ych nie prze kra cza on 30%. 

W prze ko na niu au to ra ar ty ku u oce na pro gra -
mu na ucza nia przez ak tu al nych ab sol wen tów wy -
dzia u po win na by ko rzyst niej sza. Do ty czy to
z pew no ci pierw szych czte rech ob sza rów oraz
wie dzy prak tycz nej i zna jo mo ci j zy ków ob cych.
Prze ma wia za tym m. in.: roz wój na uko wy i za -
wo do wy ka dry (zdo by wa nie ko lej nych stop ni na -
uko wych i upraw nie bu dow la nych), bez po red -
ni kon takt wie lu pra cow ni ków z bu do w a co
za tym idzie prze no sze nie prak tycz nych pro ble -
mów do pro jek tów in y nier skich, roz praw ma gi -
ster skich oraz za j se mi na ryj nych, re ali za cja tzw.
pro jek tów zin te gro wa nych, po wszech ne wy ko -
rzy sty wa nie w pro ce sie na ucza nia kom pu te rów
i pro gra mów ob li cze nio wych a tak e wspo -
mnia na prak ty ka se me stral na. Ob ser wu je my bo -
wiem, nie za le nie od zmia ny spoj rze nia na przy -
szy za wód przez ko cz cych prak ty k, po dej -
mo wa nie przez wie lu z nich sta ej lub do ryw czej
wspó pra cy z fir m, w któ rej prak ty ka mia a miej -
sce. Kon takt z prze my sem wpy wa te na zmia -
n for my stu dio wa nia przez wie lu spo ród ab -
sol wen tów stu diów I stop nia na stu diach II stop -
nia (ze sta cjo nar nych na nie sta cjo nar ne). Zna -
jo mo ryn ku pra cy, o któ rej wspo mnia no wcze -
niej, we ry fi ku je sto pie za in te re so wa nia stu den -
tów ro dza jem wy bie ra nej spe cjal no ci. For m od -
po wied nich dzia a wy dzia u w tym kie run ku s
zmia ny w pro gra mie stu diów spe cjal no ci cie sz -
cej si umiar ko wa nym za in te re so wa niem lub
wpro wa dza nie in nych spe cjal no ci. In n for m
uatrak cyj nie nia pro gra mu stu diów by o by nie wt -
pli wie wpro wa dze nie do pro gra mu stu diów
przed mio tów z za kre su za rz dza nia za so ba mi
ludz ki mi, mar ke tin gu a tak e prze pi sów praw -
nych. Istot nym ogra ni cze niem w tym wzgl dzie
jest jed nak licz ba go dzin w do tych cza so wych pro -
gra mach i tym sa mym wzrost kosz tów kszta ce -
nia w przypadku zlecenia dodatkowych zaj.
Nie wt pli wie sta ra nia ta kie w naj bli szym cza -

sie, na wet w ogra ni czo nym za kre sie, na le y pod -
j. Po dob ny wy si ek na le y pod j w od nie sie -
niu do obec nych pro gra mów stu diów w kon tek -
cie za awan so wa nych prac i roz wi za uj tych
w tzw. ra mo wym pro gra mie kszta ce nia4 m.in.
pod k tem zwik sze nia umie jt no ci wród
ab sol wen tów. 

W prze ko na niu au to ra ar ty ku u pro gram
kszta ce nia stu den tów na kie run ku bu dow nic -
two na Po li tech ni ce l skiej w zna cz cym
stop niu spe nia ocze ki wa nia stu den tów i jest
przez nich oce nia ny po zy tyw nie. Wy ma ga jed -
nak dal sze go do sko na le nia, zwasz cza w ob sza -
rach w któ rych sty ka si z prak tycz n dzia al -
no ci bu dow la n.

5. Za ko cze nie

W do bie sy gna li zo wa ne go ni u de mo gra ficz -
ne go nie ma le je za in te re so wa nie kszta ce niem
na kie run ku bu dow nic two. Fakt ten nie mo e jed -
nak zwal nia od dba o ci o ja ko kszta ce nia.
Do wo da mi na ta k te z s awa rie i ka ta stro fy bu -
dow la ne, tak e w ostat nich la tach. Jest oczy wi -
ste, e wspó cze sne pro gra my kszta ce nia
na kie run ku bu dow nic two po win ny „na d a”
za po st pem tech nicz nym i tech no lo gicz nym, nie
za nie dbu jc przy tym kszta ce nia w za kre sie
przed mio tów za sad ni czych dla te go kie run ku, któ -
rym s m. in. wy trzy ma o ma te ria ów, me cha -
ni ka bu dow li oraz kon struk cje bu dow la ne. Ocze -
ki wa nia prze my su i dy na mi ka wspó cze sne go
bu dow nic twa uza sad nia j wpro wa dza nie zmian
w do tych cza so wych pro gra mach ukie run ko -
wa nych na zdo by cie wik szych umie jt no ci za -
wo do wych przez ab sol wen tów. Wspo mnia na ju
dy na mi ka a tak e za sad ny funk cjo no wa nia
wspó cze sne go bu dow nic twa, wy ma ga j od ka -
dry in y nier skiej i ka dry kie row ni czej zde cy do -
wa nie wik szych ani e li do nie daw na umie jt -
no ci w za kre sie kie ro wa nia ze spo a mi ludz ki -
mi, za rz dza nia, mar ke tin gu, j zy ków ob cych
i po dej mo wa nia szyb kich de cy zji. Za ka da na
w do tych cza so wych pro gra mach na ucza nia
i sku tecz nie eg ze kwo wa na pra ca in dy wi du al na
stu den ta po win na jesz cze bar dziej przy go to wa
ab sol wen tów do wy mie nio nych po wy ej za da.
Wa na w tym kon tek cie jest fa cho wo, wie -
dza i do wiad cze nie za wo do we pra cow ni ków
uczel ni, po par te ich upraw nie nia mi za wo do wy -
mi. Pro ces bu do wa nia pro gra mów na ucza nia nie
we wszyst kich uczel niach wy szych na kie run -
ku bu dow nic two jest na chwi le obec n do sta tecz -
nie spój ny i za awan so wa ny. Wy da je si jed nak,
e po ko na nie tej ba rie ry po zwo li w naj bli szym
cza sie na wy dat ne pod nie sie nie po zio mu kszta -
ce nia ab sol wen tów. 

Li te ra tu ra

1 Ra dom ski W.: Ka ta stro fy i awa rie mo stów a roz wój
wie dzy bu dow la nej. Cz. 1. No wo cze sne Bu dow nic -

two In y nie ryj ne, 4, 2011, ss. 16-20.
2 Szoj da L.: Kszta ce nie na kie run ku Bu dow nic two w Po -
li tech ni ce l skiej w wie tle wy ma ga Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wy sze go. Fo rum Bu dow nic twa

l skie go. Cza so pi smo l skiej Izby Bu dow nic twa

Wy da nie spe cjal ne, pa dzier nik, 2009, Ustro.
ss. 19-21. 

3 Ana li za wy ni ków an kie ty prze pro wa dzo nej wród
uczest ni ków eg za mi nów na upraw nie nia bu dow la ne.
Ra port ko co wy przy go to wa ny dla Pol skiej Izby In -
y nie rów Bu dow nic twa przez tnspen tor, lu ty 2011
(ma te ria y w dys po zy cji au to ra).

4 Au to no mia Pro gra mo wa Uczel ni. Ra my kwa li fi ka cji
dla szkol nic twa wy sze go. Wy daw ca: MNiSzW.
War szawa, 2010.
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W dniu 1999 r. pod pi sa no De kla ra cj Bo -
lo sk. Jest to do ku ment za wie ra j cy za -
da nia pro wa dz ce do zbli e nia sys te -
mów szkol nic twa wy sze go eu ro pej skich
kra jów part ner skich, do któ rych na le y Pol -
ska. W ra mach Pro ce su Bo lo skie go sfor -
mu o wa ne zo sta y na st pu j ce za sa dy:

- wpro wa dze nie przej rzy stych i po -
rów ny wal nych sys te mów stop ni oraz
wdro e nie Su ple men tu do Dy plo mu,

- przy j cie sys te mu kszta ce nia opar te -
go na dwóch lub trzech po zio mach kszta -
ce nia,

- po wszech ne sto so wa nie sys te mu
punk tów kre dy to wych (tj. ECTS – Eu ro -
pe an Cre dit Trans fer Sys tem),

- pro mo cja mo bil no ci stu den tów, na -
uczy cie li aka de mic kich, na ukow ców oraz
per so ne lu ad mi ni stra cyj ne go,

- pro mo cja wspó pra cy eu ro pej skiej
w za kre sie zwik sze nia po zio mu ja ko ci
szkol nic twa wy sze go,

- pro mo cja eu ro pej skie go wy mia ru
szkol nic twa wy sze go, szcze gól nie w za -
kre sie roz wo ju za wo do we go, mo bil no ci
oraz zin te gro wa nych pro gra mów na -
ucza nia, szko le nia i ba da.

W za kre sie or ga ni za cji stu diów po sta -
no wie nia De kla ra cji Bo lo skiej roz po cz -
to wpro wa dza w y cie w 2007 ro ku.
Wcze niej obo wi zy wa y 5-let nie jed no -
li te stu dia ma gi ster skie dla stu den tów stu -
diów sta cjo nar nych i 4,5-let nie stu dia in -
y nier skie dla stu den tów stu diów nie sta -
cjo nar nych. Stu den ci nie sta cjo nar ni mie li
mo li wo uzy ska nia stop nia ma gi stra
po zdo by ciu ty tu u in y nie ra i od by ciu 2-
let nich Stu diów Uzu pe nia j cych Ma gi -
ster skich. W 2007 ro ku do ko na no pierw -
sze go na bo ru na stu dia dwu stop nio we
za rów no sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne.
Obec nie stu den ci kszta c si na stu diach
sta cjo nar nych: I stop nia (in y nier skich)
trwa j cych 3,5 ro ku i II stop nia (ma gi ster -

skich) trwa j cych 1,5 ro ku. Na stu diach
nie sta cjo nar nych stu dia I stop nia trwa j 4
la ta, a II stop nia 2 la ta. Na stu dia II stop -
nia mo g s przyj mo wa ni stu den ci stu -
diów in y nier skich o kie run ku bu dow nic -
two, a tak e ab sol wen ci in nych kie run ków
tech nicz nych pod wa run kiem uzu pe -
nie nia wia do mo ci z okre lo nych przed -
mio tów z I stop nia. W stycz niu 2010 ro -
ku pierw si ab sol wen ci stu diów sta cjo nar -
nych I stop nia obro ni li pra ce in y nier skie
i, w pra wie 100 %, pod j li dal sze kszta -
ce nie na stu diach II stop nia, je e li nie
od ra zu, to z rocz n prze rw, któ r wy -
ko rzy sta li na zdo by cie do wiad cze za -
wo do wych. W ta be li 1 przed sta wio no
zmia ny licz by stu den tów na Wy dzia le Bu -

dow nic twa w okre sie przej cio wym.
W ro ku 2010 obro ni li si ostat ni stu den -
ci jed no stop nio wych stu diów sta cjo nar -
nych ma gi ster skich i nie sta cjo nar nych in -
y nier skich – w ten spo sób osta tecz nie
utrwa li si spo sób or ga ni za cji stu diów
we dug for mu y zgod nej z De kla ra cj Bo -
lo sk.

3,5-let ni cykl stu diów sta cjo nar -
nych I stop nie spra wi pew ne trud no ci or -
ga ni za cyj ne, gdy re kru ta cj na II sto pie
na le a o prze pro wa dzi pod czas krót kiej
zi mo wej prze rwy mi dzy se me stral nej,
bez po red nio po obro nach prac in y nier -
skich i wcze niej szym za li cze niu przed -
mio tów i zo e niu eg za mi nów z 7 se me -
stru. Pro blem roz wi za no przez wpro wa -

Prof. nzw. dr hab. in. JA RO SAW RAJ CZYK Ab sol went Tech nicz nych Za ka dów Na uko wych Gór nic twa
Rud w Cz sto cho wie. Stu dia w Le nin gradz kim In sty tu cie In y nie ryj no – Bu dow la nym w spe cjal no ci Ma szy -
ny i urz dze nia bu dow la ne. Po uko cze niu stu diów w 1983 ro ku roz po cz pra c na uko wo – dy dak tycz n na Wy -
dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej. Sto pie na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska na pod -
sta wie roz pra wy pt. „Pod sta wy na uko we tech no lo gii ob rób ki mie sza nek be to no wych” w Po li tech ni ce w S.
Pe ters bur gu. W la tach 1989-1991 sta w Ka te drze Ar chi tek tu ry w Uni wer sy te cie Ar chi tek tu ry i Bu dow nic -
twa w S. Pe ters bur gu. W la tach 1991-1992 sta w Uni wer sy te cie Tech nicz nym w Wied niu w In sty tu cie Tech -
no lo gii i Or ga ni za cji Ro bót Bu dow la nych. Od ro ku 2000 pe ni funk cj Kie row ni ka Ka te dry Tech no lo gii Pro ce -
sów Bu dow la nych i Ma te ria o wych na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej. Od ro ku 2005
pe ni funk cj Dzie ka na Wy dzia u Bu dow nic twa. 

Dzia al no na uko wa pro fe so ra Ja ro sa wa Raj czy ka obej mu je pro ble ma ty k tech no lo gii zme cha ni zo wa -
nych ro bót bu dow la nych. W szcze gól no ci opty ma li za cj ki ne ma tycz nych i geo me trycz nych pa ra me trów ele -
men tów ro bo czych urz dze wy ko rzy sty wa nych w tech no lo gii ob rób ki mie sza nek be to no wych. Dru gi ob szar
dzia al no ci to in stru men tal ne me to dy oce ny ja ko ci pro duk cji bu dow la nej. Zo sta on szcze gól nie roz wi ni -
ty w za kre sie me tod i na rz dzi do oce ny ja ko ci bu dow nic twa dro go we go. Pro fe sor jest au to rem po nad stu
pu bli ka cji w tym dwóch mo no gra fii, pi ciu pod rcz ni ków, re dak to rem sze ciu opra co wa zbio ro wych pt. „Ten -
den cje roz wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we go i prze my so we go”. Jest au to rem i wspó au to rem po nad trzy -
dzie stu pa ten tów, w tym dwóch wy da nych za gra ni c. Licz ne pro jek ty wy na laz cze zo sta y wy ró nio ne na mi -
dzy na ro do wych wy sta wach roz wi za in no wa cyj nych w Pa ry u, w Ge ne wie, No rym ber dze, Pe ters bur gu oraz
po za Eu ro p w USA, Ko rei i Chi nach. W cza sie pra cy na uko wo -dy dak tycz nej pro fe sor Ja ro saw Raj czyk by
ko or dy na to rem licz nych pro gra mów wspó pra cy mi dzy na ro do wej re ali zo wa nej w ra mach umów mi dzy rz -
do wych z Fe de ra cj Ro syj sk w la tach 1990-1998 oraz z Au stri w la tach 1992- 1998. Dzia al no dy dak -
tycz na pro fe so ra Ja ro sa wa Raj czy ka obej mu je mi dzy in ny mi wy ka dy z przed mio tów tech no lo gia i or ga ni -
za cja zme cha ni zo wa nych ro bót bu dow la nych.

Pro fe sor jest pro mo to rem po nad stu prac ma gi ster skich i in y nier skich na kie run ku Bu dow nic two, pro mo -
to rem dwóch dok to ra tów, re cen zen tem licz nych prac ha bi li ta cyj nych i dok tor skich w uczel niach tech nicz nych
w kra ju i za gra ni c.

Re ali za cja po sta no wie

De kla ra cji Bo lo skiej

na Wy dzia le Bu dow nic twa

Po li tech ni ki

Cz sto chow skiej

Prof. nzw. dr hab. in. Jarosaw Rajczyk

Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa, Po li tech ni ka Cz sto chow ska
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Sto pie Se mestr
Typ stu diów

Sta cjo nar ne Nie sta cjo nar ne

rok aka de mic ki 2006/2007 (stan na gru dzie 2006)

I

I 153 109
III 180 79

V 130 50

VII 111 54

IX 133 78

II

I – 29

II – –

III – –

rok aka de mic ki 2007/2008 (stan na gru dzie 2007)

I

I 177 103
III 124 87
V 141 52

VII 122 42

IX 121 62

II

I – 70
II – –

III – 24

rok aka de mic ki 2008/2009 (stan na gru dzie 2008)

I

I 192 130
III 118 59
V 111 77
VII 137 44

IX 138 48

II

I – 78
II – –

III – 70
rok aka de mic ki 2009/2010 (stan na gru dzie 2009)

I

I 179 132
III 137 86
V 110 53
VII 84 48
IX 128 53

II

I – 61
II – –

III – 75
rok aka de mic ki 2010/2011 (stan na gru dzie 2010)

I

I 207 175
III 150 83
V 128 70
VII 101 44

II

I – 130
II 68 –

III – 45

Ta be la 1.

Licz ba stu den tów Wy dzia u Bu dow nic twa w okre sie wpro wa dza nia po sta no wie De kla ra cji Bo lo skiej
(po gru bio no licz b stu den tów na stu diach dwu stop nio wych)



Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 59

OCE NA SYS TE MU KSZTA CE NIA KADR DLA BU DOW NIC TWA NA PO ZIO MIE RED NIM I WY SZYM

dze nie na 7 se me strze mo du o wej or ga -
ni za cji za j dy dak tycz nych.

Stu den ci, za rów no sta cjo nar ni, jak i nie -
sta cjo nar ni ma j po 5 se me strach stu diów
in y nier skich mo li wo wy bo ru spe cjal -
no ci, co wi e si z po dzia em przed mio -
tów na przed mio ty kie run ko we i przed mio -
ty spe cjal no ci. Do tych czas wy bór obej -
mo wa 2 spe cjal no ci: Kon struk cje Bu dow -
la ne i In y nier skie (KBI) oraz Tech no lo gia,
Or ga ni za cja i Za rz dza nie w Bu dow nic twie
(TOZB). Na po czt ku 2011 ro ku wpro wa -
dzo no no w spe cjal no: Ar chi tek tu ra
w Bu dow nic twie, co przy czy ni o si do roz -
sze rze nia mo li wo ci wy bo ru przed mio -
tów zgod nie z za in te re so wa nia mi i pre dys -
po zy cja mi stu den tów.

Przej cie na sys tem dwu stop nio wy wi -
za o si z po trze b no we go po dej cia
do opra co wa nia sia tek dy dak tycz nych
i pro gra mów na ucza nia (sy la bu sów). Przed -
mio ty na stu diach sta cjo nar nych i nie sta -
cjo nar nych s kom pa ty bil ne wzgl dem
tre ci pro gra mo wych, ró ni si ilo ci re -
ali zo wa nych go dzin dy dak tycz nych. Zmniej -
sza to ilo ró nic pro gra mo wych
przy ewen tu al nym prze cho dze niu stu den -
tów z jed ne go ty pu stu diów na dru gi.

Siat ki dy dak tycz ne i pro gra my na ucza -
nia spe nia j stan dar dy kszta ce nia opra -
co wa ne przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol -
nic twa Wy sze go w ce lu zin te gro wa nia pro -
gra mów na ucza nia na po szcze gól nych kie -
run kach stu diów. Wpro wa dzo no rów nie
sys tem punk ta cji ECTS i mo li wo uzy -
ska nia Su ple men tu do Dy plo mu w j zy ku
an giel skim, co ua twia pod j cie dal sze go
kszta ce nia na uczel niach za gra nicz nych
lub zna le zie nia pra cy za gra ni c.

W pro gra mach na ucza nia du y na cisk
ka dzie si na za j cia prak tycz ne. wi cze -
nia la bo ra to ryj ne pro wa dzo ne s z przed -
mio tów: ma te ria y bu dow la ne, tech no lo -
gia be to nów i za praw, fi zy ka bu dow li, bu -
dow nic two dro go we, wy trzy ma o ma te -
ria ów, me cha ni ka grun tów, kon struk cje
me ta lo we, kon struk cje be to no we oraz
z przed mio tów zwi za nych z kom pu te ro -
wym wspo ma ga niem bu dow nic twa. Pro -
wa dzo ne s te wi cze nia te re no we
z dro go wnic twa.

Prak tycz n stro n za wo du in y nie ra bu -
dow la ne go stu den ci po zna j rów nie
prak ty kach wa ka cyj nych.

Po pierw szym ro ku stu diów re ali zo wa -
na jest prak ty ka z mier nic twa bu dow la ne -
go, na któ rej stu den ci za po zna j si ze
sprz tem geo de zyj nym i me to dy k spo -
rz dza nia po mia rów geo de zyj nych.

Po 2-gim ro ku stu diów re ali zo wa ne
s 4-ty go dnio we prak ty ki za wo do we.
Ce lem tych prak tyk jest na by cie cech
punk tu al no ci, ko mu ni ka tyw no ci i od po -
wie dzial no ci za po wie rzo ne za da nie,
za po zna nie si z pro ce sem tech no lo gicz -
nym pro duk cji w fir mie, pro ce sem kie ro -
wa nia, or ga ni za cj pra cy oraz z za sa da -
mi er go no mii i BHP w pro ce sie pra cy.

Prak ty ki od by wa j si w fir mach zwi -
za nych z bu dow nic twem, z któ ry mi Uczel -
nia pod pi su je po ro zu mie nia. S to fir my
pro jek to we, wy ko naw cze a tak e la bo ra -
to ria. Stu den ci po od by ciu prak ty ki cz -
sto utrzy mu j kon takt z fir m, w któ rej j
od by wa li i znaj du j w niej cz sto mo li -
wo za trud nie nia.

Mo li we by o rów nie po wi za nie prak -
tyk z pra c na uko wo -ba daw cz pro wa dzo -
n na Wy dzia le Bu dow nic twa. Na przy kad
w 2011 ro ku stu den ci w ra mach prak tyk
uczest ni czy li w bu do wie eks pe ry men tal -
nej dro gi be to no wej na te re nie Oczysz czal -
ni cie ków „WAR TA” w Cz sto cho wie,
gdzie te sto wa no no we roz wi za nia ma te -
ria o wo -kon struk cyj ne opra co wa ne przez
pra cow ni ków Wy dzia u.

Wcze niej, w 2007 ro ku stu den ci
uczest ni czy li w pro gra mie na uko wym re -
ali zo wa nym przy wspó pra cy z PAN
w sta cji ba daw czej na Spits ber ge nie.
Oprócz pra cy na uko wej bra li ak tyw ny
udzia, w ra mach prak tyk, w roz bu do wie
pol skiej Sta cji Po lar nej w za to ce Hor sund.

Po 3-cim ro ku stu diów re ali zo wa ne s
prak ty ki geo tech nicz ne, na któ rych stu -
den ci re ali zu j za da nia zwi za ne z in stru -
men tal n oce n pa ra me trów pod o a
grun to we go pod obiek ty bu dow la ne i in -
y nie ryj ne.

W cza sie se me strów or ga ni zo wa ne
s rów nie se mi na ria tech nicz ne i wy -
ciecz ki dy dak tycz ne, na któ rych stu den -
ci za po zna j si z naj now szy mi tech no -
lo gia mi w za kre sie bu dow nic twa ku ba tu -
ro we go, dro go wnic twa i pro duk cji wy ro -
bów bu dow la nych. Ce lem wy jaz dów s
bu do wy, za ka dy pre fa bry ka cji, ce men tow -
nie, a tak e cy klicz nie or ga ni zo wa ne
Tar gi Bu dow la ne w Kiel cach i Po zna niu.
Or ga ni zo wa no rów nie wy jaz dy za gra -
nicz ne do Wied nia, Brna i Mo na chium.

Zwra ca uwa g fakt, e stu den ci
po uko cze niu Wy dzia u w ogrom nej
wik szo ci nie ma j pro ble mów z pod j -
ciem pra cy w bran y bu dow la nej, cz sto
te pra cu j ju w trak cie stu diów, na wet
w trak cie od by wa nia stu diów sta cjo nar -
nych (w nie pe nym wy mia rze cza su pra -
cy lub w cza sie wa ka cji). Na wy szych la -
tach stu diów nie sta cjo nar nych wik szo
stu den tów pra cu je w pe nym wy mia rze
cza su pra cy, zdo by wa jc prak ty k, któ ra
jest wy mo giem do uzy ska nia upraw nie
bu dow la nych i szyb kie go awan su za wo -
do we go. Du e mo li wo ci na ryn ku pra -
cy po wo du j, e nie ma pro ble mu z na -
bo rem stu den tów na I rok. W ostat nich la -
tach na stu diach sta cjo nar nych by o 4 kan -
dy da tów na jed no miej sce. Nie ste ty
skrom ne wa run ki lo ka lo we Wy dzia u nie
po zwa la j na zwik sze nie li mi tu przy j.

Wy dzia Bu dow nic twa pro wa dzi wspó -
pra c na uko wo -ba daw cz i dy dak tycz n
z in ny mi uczel nia mi w Ro sji, Niem czech,
Hisz pa nii, Chi nach, So wa cji i Bia o ru si.
Pro wa dzi te od 10 lat wy mia n stu den -

tów w Pro gra mie „Era smus”. W ra mach
te go pro gra mu rok rocz nie do ko ny wa na
jest wy mia na stu den tów z uczel nia mi
in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej. We wza -
jem nej wy mia nie w ka dym se me strze
bie rze udzia 6 stu den tów. Pod sta wo wym
za da niem de le go wa nych stu den tów jest
re ali za cja tzw. pra cy ko co wej. Pod j to
w tym za kre sie wspó pra c z uczel nia mi
z Hisz pa nii, Por tu ga lii, Nie miec, Da nii
i Gre cji.

Po za pro gra mem „Era zmus”, w ra mach
umów mi dzy na ro do wych, or ga ni zo wa -
no rów nie mi dzy uczel nia n wy mia n
stu den tów od by wa j cych prak ty ki. I tak
na si stu den ci od kil ku lat od by wa j prak -
ty ki w Pa stwo wym Uni wer sy te cie Ar chi -
tek tu ry i Bu dow nic twa w Sankt Pe ters bur -
gu. Od 2009 r. od by wa j je rów nie
w Uni wer sy te cie Ar chi tek tu ry i Bu dow nic -
twa w Pe ki nie. W ra mach po ro zu mie nia
Wy dzia przyj mu je na za sa dach wza jem -
no ci stu den tów z Ro sji i Chin. W Pe ters -
bur gu stu den ci Wy dzia u Bu dow nic twa
za po zna li si mi dzy in ny mi z bu do -
w 120 ki lo me tro wej ob wod ni cy mia sta
i tra sy red ni co wej na 35-ki lo me tro wej es -
ta ka dzie, bu do w sta dio nu pi kar skie go,
gro bli prze ci na j cej Za to k Fi sk oraz
kon struk cj pod no szo nych mo stów
na Ne wie. Ta kie wy jaz dy po zwa la j
na za po zna nie si z tech no lo gia mi sto -
so wa ny mi w in nych kra jach, a tak e
we ry fi ka cj ste reo ty pu po strze ga nia kra -
jów s sied nich. Przy czy nia si to do wik -
szej mo bil no ci ab sol wen tów Wy dzia u
po uko cze niu stu diów.

Wy dzia Bu dow nic twa po sze rza rów nie
swo j ofer t dy dak tycz n o stu dia po dy -
plo mo we. Od ro ku 2009 zre ali zo wa no 4
edy cje stu diów po dy plo mo wych pt. „wia -
dec two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
bu dyn ku i au dyt na po trze by ter mo mo der -
ni za cji”, któ re uko czy o 133 su cha czy.
W naj bli szym cza sie pla nu je si re ali za -
cj stu diów po dy plo mo wych w za kre sie
„Ar chi tek tu ra ma ych aglo me ra cji miesz -
ka nio wych” oraz „Bu do wa i utrzy ma nie
dróg”. Stu dia po dy plo mo we ma j na ce -
lu za po zna nie su cha czy, któ rzy s pra -
cow ni ka mi firm i in sty tu cji sa mo rz do -
wych, z mo li wo cia mi i no wa tor ski mi
tech no lo gia mi oraz z ak tu al nie obo wi zu -
j cy mi wy ma ga nia mi, w tym praw ny mi
i nor ma tyw ny mi, w in te re su j cym su cha -
cza za kre sie. Re ali zo wa na jest w ten spo -
sób idea „kszta ce nia usta wicz ne go”,
na co rów nie zwra ca uwa g De kla ra cja
Bo lo ska.

Dzia a nia w za kre sie pod nie sie nia po -
zio mu kszta ce nia i roz wo ju no wa tor -
skich tech no lo gii do pro wa dzi y do po zy -
tyw nej oce ny Wy dzia u przez Ko mi sj
Akre dy ta cyj n w 2008 ro ku, a tak e
do pod nie sie nia ka te go rii Wy dzia u w 2010
ro ku. Obec nie Wy dzia Bu dow nic twa Po -
li tech ni ki Cz sto chow skiej po sia da ka te -
go ri „B”.
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Lasy aglomeracji

Na Wy y nie l skiej oka za e la sy ro sy
przez wie ki. Dzi wal cz o swo je trwa nie.
Szcze gól nie w mia stach Ka to wic kiej
Aglo me ra cji, gdzie s naj bar dziej znisz -
czo ne i naj bar dziej po trzeb ne za ra zem!
Ata ko wa ne s bez u stan nie. Przez za nie -
czysz cze nia i cho ro by, na si la j ce si
kl ski y wio o we, szkod ni ki i po a ry,
no we in we sty cje i dro gi, zmie nia j cy
si kli mat i ludz k bez myl no. Ta ki las
nie po tra fi sam jak daw niej, bro ni si
przed za gro e nia mi. Trze ba mu bez u stan -
nie po ma ga.....

La sy l skie w s siedz twie prze my su, za -
wsze by y sab sze. Ju w okre sie mi dzy -
wo jen nym mo na by o za uwa y szko dy
w ich drze wo sta nach. La ta woj ny i ra bun ko -
wej go spo dar ki, sy tu acj l skich la sów jesz -
cze po gor szy y. Po wo jen ny roz wój prze my -
su spo wo do wa ko lej ne, ogrom ne stra ty
w ich za so bach. I go spo dar cze – po przez
nad mier ny wy rb drew na i zdro wot -
ne – na sku tek ro sn ce go stru mie nia za nie -
czysz cze prze my so wych. Pod ko niec lat
pi dzie si tych l skim la som gro zi a za ga -
da. Wte dy zro dzi a si idea utwo rze nia
na te re nach naj sil niej zur ba ni zo wa nych
i znisz czo nych, zdro wych „zie lo nych puc”
Gór no l skiej Aglo me ra cji. 

Po wie trze w cen tral nej cz ci Gór no sl -
kie go Okr gu Prze my so we go by o wów czas
i czu i wi da! W giel ka mien ny wy do by wa -
o kil ka dzie sit ko pal. W ich oto cze niu wy -
ra sta y ha dy tl cych si, po gór ni czych od -
pa dów. Dy mi y hu ty i kok sow nie, z za ka dów
che micz nych wy do sta wa y si naj bar dziej
tok sycz ne tru ci zny. 

Ata ku ska o ne go po wie trza nie wy trzy my -
wa li ani lu dzie, ani drze wa. Naj sab sze
i naj bar dziej cho re drze wo sta ny igla ste gi -
n y w opa rach dwu tlen ku siar ki. Na te re -
nach ni zin nych wy star cza o oko o 20 mi kro -
gra mów te go zwiz ku w me trze sze cien -
nym po wie trza (a by wa o cz sto pa ro krot -
nie wi cej), by „umie ra y” ostat nie jo dy,
mier tel nie cho ro wa y wier ki i so sny. Na la -
sy opa da y nie tyl ko zwiz ki siar ki. Tak e ty -
si ce ton in nych agre syw nych za nie czysz -
cze, wsród nich: tok sycz ny py, tlen ki azo -
tu, tlen ki w gla, flu or, ben zen, w glo wo do -
ry aro ma tycz ne, me ta le ci kie, pe sty cy dy.
Wy star czy y opa dy, by za nie czysz cze nia za -
mie nia y si w kwa ne desz cze. Nisz czy y
wszyst ko, co zie lo ne. 

Pro por cjo nal nie do wiel ko ci prze my so -
wych emi sji, po wik sza y si w la sach ob -
sza ry naj gro niej szych, trze cich stref uszko -
dze prze my so wych. Stref nie uchron nej
mier ci drzew. l skie la sy ata ko wa ne by -
y nie tyl ko z po wie trza. Wy do by wa ny na za -
wa w giel wy rz dza gi gan tycz ne szko dy
tak e na po wierzch ni. Te ren gwa tow nie
osia da, za pa da si i de for mo wa. Po ja wia -
y si usko ki i le je de pre syj ne, po wo du jac ob -

ry wa nie si ko rze ni drzew. Na znie kszta co -
nym te re nie wo da al bo za ni ka a, wów czas
drze wa usy cha y, al bo na py wa a, to pic je
w gi gan tycz nych za le wi skach. Ta ki las
z dnia na dzie sta wa si nie bez piecz ny dla
lu dzi. Do st pu do nie go bro ni y tyl ko ta bli -
ce z na pi sem: szko dy gór ni cze, wstp
wzbro nio ny, wej cie gro zi mier ci!

Dla naj bar dziej wra li wych drze wo sta nów
igla stych nie by o ju ra tun ku. Na po czt ku
do y wa y trzy dzie stu, czter dzie stu lat. Do -
mi nu j ce na tym te re nie so sny ro sy krzy -
wo, kar o wa cia y, nie wy kszta ca jc na wet
gór nych p dów.

Alarm!

l scy le ni cy od ko ca lat 50. ub. wie -
ku skrzt nie ten stan re je stro wa li. Wkrót ce
wsz cz li alarm! Spo rz dza li ra por ty, spra -
woz da nia, in for mo wa li „urz do w” War -
sza w o kon dy cji drze wo sta nów i sa bych
wy ni kach go spo dar ki le nej. Bez ofi cjal nej
zgo dy, za cz li po dej mo wa pio nier skie pró -
by ra to wa nia la su. W miej sce usu wa nych,
mier tel nie cho rych wier ków czy so sen, sa -
dzi li mniej wra li we na za nie czysz cze nia,
drze wa li cia ste. 

Wiel kim rzecz ni kiem tych dzia a by
wów czas gen. Je rzy Zi tek, wo je wo da ka -
to wic ki, moc no za an ga o wa ny w two rze nie
na po prze my so wych, zde gra do wa nych te -
re nach – Wo je wódz kie go Par ku Kul tu ry
i Wy poczn ku w Cho rzo wie. Go spo dar ne mu
wo je wo dzie, „za ma rzy o” si rów nie, by wo -
kó za gro o nych dzia al no ci uci li we go
prze my su miast GOP -u: By to mia, Gli wic,
wie to cho wic, Za brza, Cho rzo wa, Ru dy l -
skiej, Sie mia no wic, Ka to wic, My so wic, B -
dzi na, Cze la dzi, So snow ca i D bro wy Gór -

ni czej, po wsta wa y ko lej ne ta kie miej sca, naj -
le piej je den ogrom ny – Gór no l ski Park Le -
ny. Wspar ty au to ry te tem wo je wo dy gos le -
ni ków ze l ska do ty cz cy pil nej ko niecz -
no ci ra to wa nia la sów, nie zo sta wów -
czas zlek ce wa o ny. 

W 1963 ro ku przy re sor cie le nic twa po -
wo a no mi ni ste rial n „Ko mi sj do spraw go -
spo dar czo -le nych i re kul ty wa cyj nych”.
Wkrót ce te utwo rzo no ka to wic ki za kad In -
sty tu tu Ba daw cze go Le nic twa. Je go na -
ukow com po wie rzo no prze pro wa dze nie ba -
da nad opty mal ny mi me to da mi ra to wa nia
la sów spod ko mi nów. 

W tej ostat niej kwe stii l scy le ni cy
mie li swo je do wiad cze nia. Prze bu do w za -
gro o nych la sów roz po czy na li prze cie ju
pod ko niec lat pi dzie si tych ub. wie ku. In -
tu icyj nie, bez na uko we go wspar cia. Po czt -
ko wo prze bu do wy wa li drze wo sta ny z naj bli -
sze go oto cze nia naj wik szych za ka dów
prze my so wych. Naj bar dziej za gro o ne ga -
tun ki drzew czy li so sn zwy czaj n, wierk
po spo li ty, jo d, buk czy db szy pu ko wy za -
st po wa li stop nio wo bar dziej wy trzy ma y mi
od mia na mi. So sn czar n, mo drze wiem eu -
ro pej skim, brzo z bro daw ko wa t, je sio -
nem wy nio sym, ol sz czar n. Z cza sem
rów nie in ny mi drze wa mi li cia sty mi.

Nie by to za bieg pro sty. Na prze bu do w
la su i ko niecz ne wów czas ogra ni cza nie
ci go spo dar czych w la sach, po trzeb na by -
a zgo da wadz cen tral nych w sto li cy. O ta -
kie przy zwo le nie, za gro o ne ka ta stro f eko -
lo gicz n wo je wódz two ka to wic kie kon se -
kwent nie za bie ga o. Ar gu men ty by y sil ne.
Prze mys po trze bo wa co raz wi cej drew na.
Mo gy go do star czy tyl ko la sy zdrow sze
i szyb ciej ro sn ce ni igla ki, czy li drze wa li -
cia ste. Rów no cze nie miesz ka cy prze my -
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so we go re gio nu za su gi wa li na wy po czy nek.
Naj le piej bli sko do mu, wród zie le ni. 

W czerw cu 1968 ro ku Ko mi tet Eko no micz -
ny Ra dy Mi ni strów pod j spe cjal n uchwa -
. Cho nie mia a ona obo wi zu j cej mo -
cy praw nej, usank cjo no wa a utwo rze nie
wo kó Gór no l skie go Okr gu Prze my so -
we go, na po wierzch ni oko o 35 tys. hek ta -
rów – Le ne go Pa sa Ochron ne go. 

Nie spe na rok po niej pod pa tro na tem
Urz du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach w po -
ro zu mie niu z le ni ka mi po wsta je „Stu dium
za go spo da ro wa nia re kre acyj ne go Le ne go
Pa sa Ochron ne go GOP”. Je go au to rzy
wska za li w nim na ko niecz no ob j cia sta -
tu sem ochron nym wszyst kich la sów wo je -
wódz twa ka to wic kie go. Za pro po no wa li te,
by w opty mal nych miej scach, cz sto ju od -
wie dza nych, wy bu do wa do ce lo wo sto kil -
ka dzie sit orod ków re kre acyj nych, roz -
prze strze nio nych po ca ym wo je wódz twie. 

Wkrót ce za wi za si Ko mi tet ds. za go -
spo da ro wa nia Le ne go Pa sa Ochron ne go.
Wspó pra co wa li w nim urba ni ci, ar chi tek -
ci i le ni cy, przed sta wi cie le wadz Urz du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, po szcze gól -
nych miast i naj wik szych za ka dów pra cy.
Osta tecz ny ksztat Le ne go Pa sa Ochron -
ne go po wsta w Biu rze Pla no wa nia Prze -
strzen ne go Urz du Wo je wódz kie go w Ka -
to wi cach, we dug kon cep cji in. Woj cie cha
Ar ma ty. 

Kre owa no go z wiel kim po sza no wa niem
prze strze ni, któ re go tak dzi siaj bra ku je
i nie wy mu szo n ener gi spo ecz n, ujaw -
nia j c si w trak cie je go re ali za cji. W miej -
scu, gdzie prze strze i przy ro da by y bez
resz ty pod po rzd ko wy wa ne wy cz nie prze -
my so wi re ali zo wa no wspól nie – m dre,
spój ne i lo gicz ne przed si wzi cie oca le nia
na l sku naj po trzeb niej szej fa bry ki – „fa -
bry ki tle nu”. 

Zie lo ny pier cie

Po wsta nie LPO GOP by o pierw sz, uda -
n pró b po go dze nia po trzeb spo ecz nych
i wy ma ga ro do wi ska. I nie ostat ni. W na -
kre lo nym w la tach 70 ub. wie ku „Pla nie Za -
go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Wo je -
wódz twa l skie go do ro ku 1990”, od no wa
i ochro na ro do wi ska zna la zy si na jed nym
z czo o wych miejsc. Wy od rb nio ny zo sta
sys tem ob sza rów chro nio nych Le ne go Pa -
sa Ochron ne go. W je go gra ni cach zna la zy
si za cho wa ne jesz cze re zer wa ty przy ro dy,
ze spó Ju raj skie go Par ku Kra jo bra zo we go
i wszyst kie la sy re gio nu z Le nym Pa sem
Ochron nym GOP, ja ko in te gral n ich cz ci.

Le ny Pas Ochron ny, two rz cy pier wot -
nie zie lo ny pier cie wo kó miast Gór no l -
skie go Okre gu Prze my so we go chro ni la sy
przed nad mier nym wy r bem, dys cy pli no wa
prze mys do ogra ni cza nia za nie czysz cze,
sprzy ja two rze niu na ogrom n ska l miejsc
re kre acji i wy po czyn ku na l sku. Wo je wó -
da ka to wic ki, chcc ten stan za le ga li zo wa
praw nie, zwró ci si do mi ni stra le nic twa
i prze my su drzew ne go o nada nie wszyst -
kim la som wo je wódz twa sta tu su Le ne go
Pa sa Ochron ne go. Tak te si sta o!

Bez prze szkód for mal nych i fi nan so wych
w l skich la sach roz po cz a si prze bu do -
wa drze wo sta nów na wiel k ska l. Za pla -
no wa no j po czt ko wo eta pa mi, na 12 lat.
W po szcz gól nych nad le nic twach in wen ta -
ry zo wa no szko dy prze my so we. Mo ni to ro -
wa no zmniej sza nie si przy ro stów drzew,
usy cha nie so sen i wier ków. Naj bar dziej
znisz czo ny las wy ci na no me to d rb ni
smu go wej, by na w skich zr bach, w bli skim
s siedz twie sta re go la su, sa dzi li cia ste
mod ni ki. W in nych miej scach tyl ko go
prze rze dza no. Pod oka pa mi po zo sta wio nych
sta rych drzew sa dzo no no we, li cia ste.
Drze wa cie nio lub ne, od por nie je sze, du ej
to le ru j ce prze my so we tru ci zny. Obok so -
sny zwy czaj nej, do mi nu j ce go tu za wsze ga -
tun ku, wpro wa dza no od por niej sz so sn
czar n i wej mut k, mo drzew i db czer wo -
ny, brzo z, buk, ol ch, to po l i in ne do miesz -
ko we ga tun ki li cia ste. Rów no cze nie pro -
wa dza no w la sach me lio ra cje wod ne i za -
bie gi agro tech nicz ne. Na wiel kich ob sza rach
uy nia no za tru t gle b, re gu lo wa no sto sun -

ki wod ne, by stwo rzy lep sze wa run ki dla
wzro stu mo dych drze wek. Pie ni dzy na ten
cel nie bra ko wa o.

Do 1980 ro ku prze bu do wa drze wo sta nów
mia a ob j kil ka na cie ty si cy hek ta rów.
Wy ko na no j na po nad 23,5 tys. hek ta rach
la sów ochron nych. Le ni cy wy ko rzy sta li
sprzy ja j cy kli mat i wkro czy li z prze bu do w
la su wsz dzie tam, gdzie ist nia a ta ka po -
trze ba. W miej sca ich naj wik szej de gra da -
cji. Do nad le nictw naj trud niej szych, m. in.
w re jon Ol ku sza, Chrza no wa, Szcza ko -
wej, do la sów ko biór skich, ryb nic kich czy k -
dzie rzy skich. 

Idea po zo sta a

Le ny Pas Ochron ny for mal nie prze sta
ist nie wraz z wej ciem w y cie usta wy o la -
sach z 28 wrze nia 1991 ro ku. Usta wy bar -
dzo po trzeb nej, gwa ran tu ja cej praw n
ochro n la sów w ca ym kra ju. Na ka zu je ona
ra to wa nie bio no rod no ci la sów, ich za so -
bów ge ne tycz nych i wa lo rów kra jo bra zo -
wych. Chro ni te la sy szcze gól nie na ra o -
ne na znisz cze nie i uszko dzo ne, o spe cjal -
nym zna cze niu spo ecz nym, a wic i la sy
gór no sl skiej aglo me ra cji. Dzi s one
na 89 proc. swo jej po wierzch ni da lej za li cza -
ne do jed nej z ka te go rii la sów ochron nych.

Ro po cz ta w la tach 60. ub. wie ku prze bu -
do wa la sów pod ko mi na mi by a pro ce sem ob -

li czo nym na dzie sit ki lat. Do td w pod le gym
nam go spo dar stwie prze bu do wa li my drze -
wo sta ny na bli sko 200 tys. hek ta rów po -
wierzch ni, mó wi dr in. Ka zi mierz Sza bla, dy -
rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pa stwo -
wych w Ka to wi cach. Dzi wie my, e wcze -
niej sze, pio nier skie me to dy ra to wa nia le -
nych drze wo sta nów nie za wsze by y, we dug
obec ne go sta nu wie dzy, do za ak cep to wa nia.
Ale spe ni y swo ja ro l, ci go la su zo sta -
a za cho wa na. Nie ma zna cze nia, e nie któ -
re, ro sn ce na obrze ach Le ne go Pa sa
Ochron ne go for ma cje ro lin ne wiel kich miast
trze ba po now nie wy mie nia. Dzi pro wa dzi -
my bar dziej sta bil n prze bu do w. I wci
uczy my si od przy ro dy do sto so wy wa nia
prze bu do wy do skom pli ko wa ne go eko sys te -
mu la su. No wy skad ga tun ko wy drze wo sta -
nów dzi ju uwzgld nia ro dzi my ich ge no -
typ, le piej przy sto so wa ny do le ne go sie dli -
ska, miej sca mi na wet do mi kro sie dli ska
i zmie nia j cych si wa run ków kli ma tycz -
nych, w ja kich las b dzie rós. Sta ra my si,
do da je dr in. K. Sza bla, od twa rza las m -
dro ci sa mej na tu ry, wie dzc, e ni gdy jej
nie do ci gnie my.... To przy no si efek ty. Dla te -
go prze bu do w l skich la sów b dzie my
w naj bli szym cza sie pro wa dzi da lej, na ko -
lej nych 100 tys. hek ta rów. Bo cho w ostat -
nich kil ku na stu la tach wy ra nie zma la y stre -
fy naj gro niej szych uszko dze la sów i ich
kon dy cja po pra wia si, za gro e nie uby wa....

La sy w g sto za bu do wa nej i za lud nio nej
aglo me ra cji, nie zmien nie na ra o ne s
na emi sje za nie czysz cze prze my so wych;
szko dy gór ni cze, a ma nie za sad go spo dar -
ki prze strzen nej; po a ry, za dep ty wa nie
i nisz cze nie. Osa bio ne, cz ciej ata ko wa -
ne s przez szkod ni ki. Trud niej te bro ni
si przed na si la j cy mi si kl ska mi y wio -
o wy mi: po wo dzia mi i su sza mi, hu ra ga na -
mi, ob lo dze nia mi.

Chro nio ne pra wem s do stp ne dla lu dzi.
Na ochro n przy ro dy Re gio nal na Dy rek cja
la sów Pa stwo wych w Ka to wi cach, prze zna -
cza co raz wi cej pie ni dzy (w ostat nich la -
tach usta a po moc pa stwa). Le ni cy naj le -
piej jak po tra fi dba j o re zer wa ty przy ro dy,
par ki kra jo bra zo we, uyt ki eko lo gicz ne
i bez cen ne ob sza ry Na tu ra 2000. Stwo rzy -
li, wsród na le nictw w kra ju, naj wik sz sie
orod ków edu ka cji eko lo gicz nych. Co ro ku
two rz no we miej sca tu ry sty ki i re kre acji.
W „otwie ra niu la su” dla lu dzi mo g li czy je -
dy nie na wspar cie Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Sro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. Sa mi jed nak la sów
aglo me ra cji nie oca l. Dzi je go trwa nie jest
na dal tak kru che jak... ludz kie y cie. 

Jo lan ta Ma tia kow ska





Szanowni Pastwo

Z przyjemnoci informuj, e zosta otwarty kolejny
KONKURS LSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA 

p. n. „LSKIE BUDOWANIE”

Celem Konkursu 
jest promocja atrakcyjnoci inwestycyjnej
i gospodarczej województwa lskiego, 

poprzez publiczn prezentacj i wyrónianie: 
„LSK WIELK NAGROD BUDOWNICTWA”

najlepszych przedsibiorstw, instytucji i samorzdów terytorialnych
jako organizacji inwestorskich, realizatorów przedsiwzi inwestycyjno-budowlanych,

ich finansowania i ubezpieczania oraz zarzdzania nieruchomociami
oraz 

Nagrod i Tytuem
„AURTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”

osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsibiorstw,
instytucji, samorzdów terytorialnych

– za tworzenie warunków efektywnej ich dziaalnoci 
oraz za osobisty wkad w rozwój inwestycyjny i gospodarczy województwa lskiego. 

Kapitu Konkursu stanowi:
reprezentujcy Wojewod lskiego i Marszaka Województwa lskiego, 

Rektorów Politechniki lskiej oraz Politechniki Czstochowskiej, 
uczestnicy „Forum Budownictwa lskiego” 

oraz eksperci.

Do udziau w Konkursie mog przystpi przedsibiorstwa i instytucje,
jednostki samorzdu terytorialnego i spódzielczoci
oraz samorzdy zawodowe i gospodarcze regionu. 

Publiczna promocja Laureatów, poprzez wrczanie tych Nagród, obdzie si w trakcie kolejnej, 
uroczystej

XIV GALI BUDOWNICTWA 
w dniu 19 listopada 2011 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

„Regulamin Konkursu” wraz z „Deklaracjami Zgoszeniowymi” 
zamieszczony jest na stronie internetowej lskiej Izby Budownictwa: 

www.izbabud.pl
Termin skadania „Deklaracji Zgoszeniowych” 

przystpienia do Konkursu upywa z dniem 15 padziernika 2011 r. 

Szanowni Pastwo
W imieniu wasnym i Prezydium Izby, proponuj i zapraszam o przystpienie

do KONKURSU - „LSKIE BUDOWANIE”

Z powaaniem

Tadeusz Wnuk
Prezydent lskiej Izby Budownictwa

Przewodniczcy Kapituy Konkursu

Zadanie wspó!finansowane z bud"etu
samorz!du Województwa "l!skiego


