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WSPÓLNE PRZEDSIWZICIE

Szanowni Pastwo!
Konieczne jest radykalne usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Likwidacja lub ograniczenie bardzo licznych barier prawnych i instytucjonalnych w tych procesach. Moe i powinno to nastpi poprzez systemowe i kompleksowe zreformowanie prawa inwestycyjnego. Spójn i skoordynowan wzajemnie zmian regulacji prawnych, obejmujcych planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane,
przepisy rodowiskowe i prawo zamówie publicznych. Take Kodeksu Postpowania
Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.
Rekomendacje do nowelizacji tych ustaw, poprzedzone diagnoz stanu obecnego,
stanowi gówny cel programowy konferencji – „III lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”. Nieprzypadkowo. Pierwszym warunkiem spenienia tego celu jest dalsza konsolidacja rodowisk technicznych i organizacji pozarzdowych budownictwa dla uzyskania co najmniej zapewnienia, e oczekiwana racjonalizacja procesów inwestycyjnych bdzie priorytetem legislacyjnym Parlamentu i Rzdu nowej kadencji.
Publikacje autorskie uczestników programu tematycznego konferencji, reprezentujcych krajowe i regionalne samorzdy zawodowe i gospodarcze budownictwa, autorytetów naukowych, ekspertów i praktyków – nie ograniczaj si tylko do postulatów.
Przeciwnie. Zawieraj oceny wasne stanu obecnego, identyfikuj bariery w prowadzeniu dziaalnoci inwestycyjnej i budowlanej, formuuj proponowane wnioski, a nawet
szczegóowe rozwizania i zapisy prawne. Odnosz si take do aktualnych inicjatyw
rzdowych, dotyczcych przedstawionego projektu zaoe do kodeksu budowlanego
oraz do prowadzenia publicznej debaty zamawiajcych i wykonawców o systemie zamówie publicznych.
Skadamy wyrazy podzikowania wspóorganizatorom i partnerom merytorycznym
konferencji, czonkom jej Rady Programowo-Naukowej, kadrze kierowniczej przedsibiorstw lskiej Izby Budownictwa i czonkom lskiej Okrgowej Izby Budownictwa – za konstruktywny i uyteczny wspóudzia w przygotowaniu tego wspólnego przedsiwzicia.

Przewodniczcy Rady lskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Wiceprezes IB

Prezydent
lskiej Izby Budownictwa
Przewodniczcy ,,Forum”

Franciszek Buszka

Tadeusz Wnuk
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lska Izba Budownictwa
w Katowicach
Prezydent Izby – Tadeusz Wnuk

III LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

WSPÓORGANIZATORZY KONFERENCJI

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

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. h. c. Andrzej S. Barczak
– Rektor lskiej Wyszej Szkoy Zarzdzania im. Gen. J. Zitka w Katowicach,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, Czonek Prezydium PAN
prof. dr hab. in. Jan lusarek
– Prorektor ds. Nauki i Wspópracy z Przemysem Politechniki lskiej w Gliwicach
prof. dr hab. Andrzej Borowicz
– Katedra Inwestycji i Nieruchomoci, Uniwersytetu ódzkiego
prof. dr hab. Jan Grabowski
– Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu lskiego
prof. dr hab. Genowefa Grabowska
– Kierownik Katedry Prawa Midzynarodowego, Publicznego i Prawa Europejskiego
Uniwersytetu lskiego
prof. dr hab. Stanisawa Kalus
– Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Midzynarodowego Uniwersytetu lskiego
prof. dr hab. in. Jarosaw Rajczyk
– Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej
prof. dr hab. in. Jerzy Skowski
– Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach
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PARTNERZY MERYTORYCZNI

K.P.B.P. „Budus” S.A. w Katowicach
Prezes Zarzdu – Leon Ucka

Drogowa Trasa rednicowa S.A. w Katowicach
Prezes Zarzdu – Ireneusz Maszczyk

P.B.O.iU.T. „lsk” Sp. z o.o. w Katowicach
Prezes Zarzdu – Jarosaw elazowski

P.P.W.B. „Probet” Sp. z o.o. w Katowicach
Prezes Zarzdu – Tomasz Tyc

WARBUD S.A. w Warszawie
Prezes Zarzdu – Wodzimierz Wodarczyk

GC INVESTMENT S.A. w Katowicach
Prezes Zarzdu – Micha Goli

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

TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
Prezes Zarzdu – Sylwester Bdkowski

Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu
Prezes Zarzdu – Zenon Kierczyski

PARTNERZY BIZNESOWI

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Prezes – Wodzimierz Albin
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MTB 24 Business Travel
Przedstawiciel Regionu – Krystyna liwiok
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PROGRAMKONFERENCJI

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji.
Hol sali Sejmu lskiego Urzdu Marszakowskiego w Katowicach.

Otwarcie konferencji, przedstawienie jej celów programowych
oraz uczestników poszczególnych sesji tematycznych.
10.00 – 10.15
Prezydent lskiej Izby Budownictwa – Tadeusz Wnuk,
Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby inynierów Budownictwa – Franciszek Buszka.

10.15 – 11.00 lski Dzie Budowlanych - 2011.

9

Wykad inaugurujcy konferencj
– Prof. dr hab. h. c. Andrzej S. Barczak – Rektor lskiej Wyszej Szkoy Zarzdzania
11.00 – 11.15
im. Gen. J. Zitka w Katowicach.
„Znaczenie inwestycji i ich efektywnej realizacji dla wzrostu gospodarczego kraju”.

SESJA I:
Bariery procesów inwestycyjno-budowlanych na podstawie praktyki stosowania ustawy
„Prawo budowlane” oraz „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
Rekomendacje do nowelizacji tych ustaw.
Uczestnicy sesji:

11.15 – 12.45

 TEMAT: „Budowa bez barier”,
mgr in. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inynierów
Budownictwa.

13

 TEMAT: „Bariery w procesie inwestycyjno-budowlanym”,
doc. dr in. Ksawery Krassowski – Prezes Izby Projektowania Budowlanego.

17

 TEMAT: „Bariery i ograniczenia w budownictwie przemysowym, infrastrukturalnym i mieszkaniowym”,
mgr in. Wiktor Piwkowski – Przewodniczcy Rady Polskiego Zwizku Inynierów
i Techników Budownictwa w Warszawie.
 TEMAT: „Bariery procesów inwestycyjno-budowlanych na podstawie praktyki stosowania
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,
arch. Grzegorz A. Buczek – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

23

 Wystpienie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury
- mgr in. arch. Janusz bik
 TEMAT: „Bariery realizacji procesów rewitalizacji nieruchomoci poprzemysowych”,
dr Elbieta Zagórska – Katedra Inwestycji i Nieruchomoci, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.

27

 Wystpienie Prezesa Zarzdu spóki Armada Development – Rafaa Kincera,
TEMAT: „Rewitalizacja terenów poprzemysowych w Bytomiu – szanse i zagroenia”.
Prowadzcy: prof. dr hab. in. Jan lusarek – Prorektor ds. Nauki i Wspópracy z Przemysem
Politechniki lskiej w Gliwicach.
12.45 – 13.15 Przerwa kawowa
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PROGRAMKONFERENCJI

SESJA II.
Praktyka stosowania ustawy „Prawo Zamówie Publicznych”.
 Wystpienie otwierajce sesj:
Jacek Sadowy – Prezes Urzdu Zamówie Publicznych
Uczestnicy sesji:
 TEMAT: „Aktualne problemy stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych” w procesie
inwestycyjo-budowlanym”,
prof. Andrzej Borowicz – Katedra Inwestycji i Nieruchomoci, Uniwersytet ódzki.

29

 TEMAT: „Raco niska cena a jedyne kryterium oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane”,
dr Jacek Kaczmarczyk – Ekspert PZP, LEX-Fin, Kraków.

33

 TEMAT: „Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie zamówie publicznych w Urzdzie Miejskim
w Dbrowie Górniczej”,
dr Jarosaw Rokicki – Kierownik Biura Zamówie Publicznych i Opinii Prawnych,
Urzd Miasta Dbrowa Górnicza.
„Wykonawcy”:
 TEMAT: „Przypadki nieprawidowoci do jakich dochodzi na rynku zamówie publicznych”,
mgr Anna Piechota-Szczepaska – Dyrektor „Dan-Pol” Sp.J. Tychy.
 TEMAT: „Dowiadczenia w stosowaniu ustawy Prawo zmówie publicznych z perspektywy
Wykonawcy”,
mgr Grayna Szeliga – Dyrektor K. P. B. P. „Budus” S.A. w Katowicach.

39

41

43
45

Prowadzca: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska – Kierownik Katedry Prawa
Midzynarodowego, Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu lskiego w Katowicach.
14.30 – 15.30 Lunch Partnerów Merytorycznych
SESJA III.
Ocena systemu ksztacenia kadr dla budownictwa na poziomie rednim i wyszym.
Uczestnicy sesji:
Szkolnictwo rednie:
 TEMAT: „Stan szkolnictwa zawodowego w województwie lskim. Rok szkolny 2010/11”,
mgr Stanisaw Faber – lski Kurator Owiaty.

15.30 – 17.00

47

 TEMAT: „Ocena systemu ksztacenia kadr na poziomie rednim”,
mgr in. Anna Hyla – Dyrektor Pastwowych Szkó Budownictwa w Bytomiu.

51

 TEMAT: „Ocena szkolenia kadr dla budownictwa z pozycji przedsibiorstwa budowlanego”,
mgr in. Roman Fiszer – Dyrektor K.P.B.P. „Budus” S.A. w Katowicach.

53

Szkolnictwo wysze:
 TEMAT: „Uwagi na temat poziomu ksztacenia na kierunku budownictwo”,
prof. dr hab. in. Jerzy Skowski – Dziekan Wydziau Budownictwa, Politechnika lska.

55

 TEMAT: „Realizacja postanowie Deklaracji Boloskiej na Wydziale Budownictwa Politechniki
Czstochowskiej”,
prof. dr hab. in. Jarosaw Rajczyk – Dziekan Wydziau Budownictwa, Politechnika
Czstochowska.
Prowadzcy: mgr in. Tadeusz Glücksman – Wiceprezes lskiej Izby Budownictwa.

8 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne

57

W poszczególnych sesjach tematycznych moe ulec zmianie skad uczestników.

„Zamawiajcy”:
 TEMAT: „Stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert”,
13.15 – 14.30
mgr in. Stefania Czaja-Krcioch – Ekspert PZP, Drogowa Trasa rednicowa S.A., Katowice.
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LSKIDZIEBUDOWLANYCH - 2011
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
PREZES REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
W KATOWICACH
Kapitua Nagród i Wyrónie lskiej Izby Budownictwa nadaa Panu Tadeuszowi Donocikowi Nagrod i Tytu
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”
Pan Tadeusz Donocik – wybitny kreator przedsibiorczoci
swoj wieloletni dziaalnoci, bogatym dorobkiem zawodowym
i spoecznym, wywar i wywiera gboki wpyw na lsk gospodark. Trudno jest przeceni funkcjonowanie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach kierowanej przez Prezesa Donocika. Zajmuje si ona midzy innymi reprezentowaniem interesów przedsibiorców, promowaniem zasad etyki i uczciwoci w dziaalnoci gospodarczej, wspieraniem przedsibiorczoci, rozwojem systemu edukacji kadr, opiniowaniem oraz monitorowaniem aktów prawnych dotyczcych gospodarki.
RIG w Katowicach ju ponad 20 lat realizuje swoje zadania statutowe wspierajc podmioty gospodarcze, szczególnie zrzeszone
w niej firmy w ich deniach do budowy innowacyjnej gospodarki
w naszym regionie i kraju oraz wzrostu ich konkurencyjnoci na Rynku Europejskim.
Izba to jedna z najwikszych i najprniej dziaajcych organizacji samorzdu gospodarczego w województwie lskim. Jest ona
inicjatorem wielu przedsiwzi w skali regionu i kraju. Wród najwaniejszych wymieni naley organizowane ju od dwudziestu lat
Laury Umiejtnoci i Kompetencji oraz lsk Nagrod Jakoci, która w roku 2012 po raz czternasty wyoni liderów Jakoci w naszym
regionie.
W padzierniku tego roku odbdzie si w Katowicach, organizowany przez Izb, I Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw. W spotkaniu adresowanym do sektora MP udzia wemie ponad 100 panelistów z kraju i zagranicy, którzy wspólnie
z uczestnikami Kongresu wytycza bd nowy kierunek rozwoju tego sektora. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto wspópraca nauki z biznesem i samorzdem terytorialnym to obecnie jedne z najwaniejszych wyzwa, jakie stoj przed maymi i rednimi
przedsibiorstwami.
Kongresowi towarzyszy bd Targi usug i produktów dla MP
Biznes Expo, w ramach których instytucje bd mogy zaprezentowa swoj ofert maym i rednim firmom.
Honorowy Patronat nad Kongresem obj Prezydent RP Bronisaw Komorowski. Kongres odbywa si take pod Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE, oraz zosta wpisany jako wydarzenie odbywajce si w ramach Europejskiego Tygodnia MP. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego. Wspóorganizatorami Kongre-
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su s Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Krajowa Izba
Gospodarcza oraz Zwizek Rzemiosa Polskiego.
Jak podkrela Prezes Tadeusz Donocik, sektor MP, w którym funkcjonuje take wiele firm budowlanych, ma wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarki, a take dobrobytu spoecznego.
Przykady nowatorskiej, gboko osadzonej w lskiej rzeczywistoci spoeczno – ekonomicznej, a co równie wane, skutecznej dziaalnoci, stanowiy dla Kapituy Nagród i Wyrónie lskiej Izby Budownictwa, zasadnicz podstaw do uhonorowania Pana Tadeusza
Donocika tytuem „Autorytet – budownictwa i gospodarki lskiej”.
Kapitua szczególnie podkrela wielkie zasugi Laureata dla rozwoju i umacniania gospodarczych fundamentów lskiego budownictwa.
***
Pan Tadeusz Donocik jest absolwentem Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego, a take Podyplomowych Studiów w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Doktoranckiego na U. Swoje doskonalenie fachowe prowadzi take zagranic, odbywajc stae, a take kursy w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, USA.
Przeszed wszechstronn drog zawodow, od kierownika zakadu komunalnego, przez dyrektora administracyjnego uniwersytetu, prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, czonka rad nadzorczych, sprawowanie funkcji prezesa w spókach prawa handlowego, po najwysze stanowiska rzdowe.
W latach 1997 – 2001 by Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, a nastpnie Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Gospodarki, odpowiedzialnym midzy innymi za polityk regionaln, rozwój MP i Specjalne Strefy Ekonomiczne.
W latach 2006-2010 by czonkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego w Brukseli, wiceprzewodniczcym sekcji
ECO ds. Unii Gospodarczej i Walutowej. Od roku 2006 do chwili
obecnej jest czonkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci.
W 1990 roku zosta wspózaoycielem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zakada take Górnolski Bank Gospodarczy. Pan Tadeusz Donocik peni funkcj Prezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, oraz funkcj Wiceprezesa Krajowej
Izby Gospodarczej.

AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ

STANISAW KASZOWSKI
PREZES ZARZDU
P. B. O. „SKOBUD” SP. Z O. O. W YWCU

Kapitua Nagród i Wyrónie lskiej Izby Budownictwa nadaa Panu Stanisawowi Kaszowskiemu Nagrod i Tytu
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”

Pan Stanisaw Kaszowski jest zaoycielem i wspówacicielem
firmy, Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarzdu. Przedsibiorstwa Budownictwa Ogólnego „SKOBUD” Sp. z o.o. w ywcu. Dziki swej przedsibiorczoci i zaangaowaniu stworzy i zorganizowa od podstaw przedsibiorstwo zdolne obecnie realizowa nawet najtrudniejsze zadania z zakresu budownictwa ogólnego i inynieryjnego.
Przedsibiorstwo z powodzeniem konkuruje z firmami z terenu
kraju i Unii Europejskiej realizujc wiele trudnych pod wzgldem technicznym i organizacyjnym inwestycji. Przyczynia si do tworzenia
pozytywnego wizerunku ludzi i firm z regionu ywiecczyzny i lska.
Przedsibiorstwo Budownictwa Ogólnego „SKOBUD” Sp. z o.o.
wystpuje najczciej jako generalny wykonawca obiektów budowlano – inynieryjnych wraz z infrastruktur techniczn. Firma wykonaa ponad 250 zada i inwestycji – gównie na terenie województwa lskiego i maopolskiego.
Na realizowanych inwestycjach przedsibiorstwo wielokrotnie
stosowao rozwizania innowacyjne na skal kraju. Przedsibiorstwo wykonao wiele trudnych i skomplikowanych pod wzgldem
technicznym i organizacyjnym zada. Najwaniejsze z nich to rozbudowa w rekordowym czasie 10-ciu miesicy terminala pasaerskiego w porcie lotniczym Kraków-Balice, budowa kompleksu
skoczni narciarskich w Szczyrku-Skalite, budowa kilkunastu ko-

mend wojewódzkich i powiatowych Pastwowej Stray Poarnej,
budowa osiedla mieszkaniowo-usugowego „Nowy Przewóz”
w Krakowie, budowa biurowca – siedziby zarzdu JSW S.A. w Jastrzbiu-Zdroju.
Realizowane w chwili obecnej inwestycje to m.in. budowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu,
budowa Maopolskiego Ogrodu Sztuki dla Teatru im. Juliusza Sowackiego w Krakowie, rozbudowa Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach lskich, rozbudowa hotelu „Róany Gaj” w Gdyni,
budowa Centrum Czystych Technologii Wglowych w Zabrzu, budowa biurowca Spóki Polski Koks S.A. w Katowicach.
Firma posiada System Zarzdzania zgodny z wymogami
ISO 9001:2008 oraz AQAP 2120:2009 wydany przez Zakad
Systemów Jakoci i Zarzdzania.
Realizujc procesy budowlane Firma dba o rodowisko naturalne. Realizuje równie inwestycje z zakresu ochrony rodowiska i zasobów naturalnych.
Firma wspomaga finansowo wiele instytucji i dziaa spoecznych,
sportowych.
***
Pan Stanisaw Kaszowski jest magistrem inynierem budownictwa, posiada uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania i nadzorowania oraz uprawnienia projektowe bez ogranicze.

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 11

I Europejski Kongres
Maych i rednich
Przedsibiorstw
W dniach 6 i 7 padziernika 2011 roku w Katowicach odbdzie si I Europejski Kongres Maych
i rednich Przedsibiorstw – jedno z najwikszych spotka biznesowych adresowanych do sektora MP w Europie rodkowo-Wschodniej.
W cigu dwóch dni odbdzie si 12 paneli dyskusyjnych, w których udzia wemie 100 prelegentów
z Polski i zagranicy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest gównym organizatorem Kongresu, spodziewa si blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Kongres zainauguruje wystpienie Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego, który obj Kongres Honorowym Patronatem.
Przedsiwzicie odbywa si take pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy prof. Jerzy Buzek, Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie odbywa si take w ramach Europejskiego Tygodnia MP 2011.
Celem Kongresu jest diagnoza obecnego stanu sektora MP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Przedsiwzicie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora MP,
samorzdów terytorialnych oraz instytucji naukowo-badawczych.
Kongresowi towarzyszy bd Targi usug i produktów dla MP Biznes Expo, w ramach których instytucje bd mogy zaprezentowa swoj ofert maym i rednim firmom. Organizatorzy zarezerwowali
miejsce dla blisko 200 wystawców, których ekspozycje bdzie mona odwiedza przez dwa dni.
Podczas Kongresu zostan równie wrczone certyfikaty dla Laureatów Programu „Samorzd, który wspiera MP”. Celem Programu jest wyonienie oraz promocja tych samorzdów, które w szczególny sposób wspieraj mikro, maych i rednich przedsibiorców, stwarzajc im dogodne warunki do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Udzia w Kongresie jest bezpatny.
WICEJ INFORMACJI I REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ KONGRESU:

www.kongresmsp.eu
ZAPRASZAMY!
ORGANIZATOR

WSPÓORGANIZATORZY

WSPÓGOSPODARZE

WOJEWODA
LSKI
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SESJA I: BARIERY PROCESÓW INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH NA
PODSTAWIE PRAKTYKI STOSOWANIA USTAWY „PRAWO BUDOWLANE”
ORAZ USTAWY O „PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM”. REKOMENDACJE DO NOWELIZACJI TYCH USTAW

Budowa
bez barier
Mgr in. Andrzej Roch Dobrucki
Najlepsza dla kadego procesu inwestycyjnego jest sytuacja, kiedy jest on skuteczny, przebiega szybko, sprawnie i przynosi zadowalajce efekty. Niestety, s to wrcz idealne sytuacje i jak ycie pokazuje, trudno taki idea osign. Podejmujc dziaania
majce poprawi funkcjonujce rozwizania,
trzeba mie na uwadze, aby byy to zmiany
systemowe obejmujce przede wszystkim
przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy rodowiskowe, Prawo budowlane oraz inne przepisy dotyczce realizacji inwestycji. Tylko takie dziaania pozwol na likwidacj barier inwestycyjno-budowlanych i mog przyczyni
si do rozwoju gospodarczego kraju.
Inwestowanie wymaga stabilnych warunków prawnych i sprawnie dziaajcej administracji. Te zasady maj racj bytu we
wszystkich sytuacjach charakterystycznych
dla rónych ustrojów gospodarczych.
Inwestowanie to proces skomplikowany,
trudny i podporzdkowany wielu zewntrznym czynnikom oraz ograniczeniom. Wprowadzane nowe uwarunkowania inwestycyjno-budowlane majce na celu osignicie
racjonalnego inwestowania powinny by
wdraane kompleksowo, a procedury prawne winny by spójne.
Sprawno procesu inwestycyjnego osabiaj bdy i niejasnoci w przepisach prawa, nadmierne sformalizowanie tego procesu czy sabe przygotowanie organów administracji samorzdowej do przeprowadzania procedur z tym zwizanych. Wszystkie
te ograniczenia przyczyniaj si midzy innymi do wyduania terminów ukoczenia
podejmowanych inwestycji oraz wzrostu ich
kosztów. Uwzgldniajc rozmiar nakadów
finansowych, zarówno ze rodków publicznych, jak i prywatnych, jakie s angaowane w trakcie procesu inwestycyjnego oraz
najczciej dugi okres ich zamroenia, kade usprawnienie procesu inwestycyjnego
moe przynie olbrzymie oszczdnoci.

Jak poda „Dziennik Gazeta Prawna”
w Polsce na zaatwienie pozwolenia na budow potrzeba przecitnie 311 dni podczas
gdy w Czechach 150, w Niemczech 100, we
Francji 137. Skrócenie tego czasu to przede
wszystkim usunicie tzw. barier, których pokonanie jest czasochonne.
Gówne bariery
procesu inwestycyjnego
Obecnie najwiksz przeszkod w procesie inwestycyjno-budowlanym stwarza:
– brak (lub bdy) w wielu gminach opracowa studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i wynikajcych z nich planów zagospodarowania
przestrzennego bdcych najlepsz podstaw do podejmowania decyzji o lokalizacji
przyszych inwestycji i jej uwarunkowaniach. Dotychczas uchwalone plany miejscowe obejmuj ok. 30% obszaru kraju.
– dugi proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku planu, w których dominuje uznaniowo urzdników samorzdowych (decyzje wydaje organ administracji publicznej, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta),
– brak koordynacji planów na trzech
szczeblach – krajowym, wojewódzkim i lokalnym (gminnym),
– brak skutecznego oraz sprawnego instrumentu zarzdzania, który przyspieszyby oraz uatwi proces inwestycyjny. Potrzebna jest koordynacja przepisów majcych
wpyw na proces inwestycyjny w pierwszej
kolejnoci Prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
ochrony rodowiska oraz innych przepisów
dotyczcych realizacji inwestycji.
– brak sankcji za brak uchwalenia planów
miejscowych,
– zbyt rygorystyczne przepisy rodowiskowe – obowizek sporzdzenia oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko lub

mgr in. ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI – Jest absolwentem Wydziau Inynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. W swojej karierze zawodowej pracowa m. in. na budowie Orenburskiego Rurocigu Gazowego „Sojuz” w Charkowie (1974-1978) jako penomocnik Energopolu SA oraz w Niemczech, gdzie by penomocnikiem na budowach prowadzonych przez firm
Mostostal-Export SA.
W latach 1994-1998 peni funkcj Gównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w randze podsekretarza stanu.
Od 1998 do 2004 r. by wiceprezesem w firmie
Mostostal-Export SA, nastpnie piastowa stanowisko dyrektora ds. budownictwa. Od stycznia do lipca 2011 r. peni funkcj prokurenta, za
od stycznia 2011 r. jest doradc Zarzdu w firmie Mostostal-Export SA.
Poza prac zawodow zajmuje si take dziaalnoci spoeczn m. in. pracowa w Komitecie
Budownictwa funkcjonujcym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, jest przewodniczcym Rady Programowej czasopisma „Materiay Budowlane”.
Jest honorowym czonkiem Polskiej Izby Projektowania Budowlanego.
Od lat dziaa take w Polskiej Izbie Inynierów Budownictwa, w której w latach 2006-2010 peni funkcj wiceprezesa, a obecnie prezesa. Jego dziaalno na rzecz budownictwa bya wielokrotnie nagradzana, otrzyma m. in. Zot Odznak za Zasugi dla Budownictwa, Zot Odznak za Zasugi dla Spódzielczoci Mieszkaniowej,
Zoty Medal za Zasugi dla Obronnoci Kraju, Order Przyjani Narodów, Medal za Dugoletni
Sub oraz Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

obszary NATURA 2000, przy duej dowolnoci ich formuowania. Fakt wstpienia Polski do Unii Europejskiej spowodowa, e musimy przestrzega wielu dyrektyw rodowiskowych, wdraajc je do polskiego systemu prawnego
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– brak spójnoci wewntrznej i zewntrznej (z innymi aktami prawnymi) wielokrotnie
modyfikowanego Prawa budowlanego.
Jedn z uciliwych barier inwestycyjnych
jest take duga procedura procesu budowlanego, m. in. wprowadzenie obowizkowej
kontroli przed wydaniem pozwolenia na uytkowanie, co opónia zakoczenie procesu
inwestycyjnego.
Prawo powinno
by blisko praktyki
Powan przeszkod w caym procesie
budowlanym jest posugiwanie si przez
ustawodawc pojciami niejasnymi. Inwestor,
który przebrnie przez sformalizowane procedury administracyjne, uzyska decyzj o warunkach zabudowy, decyzj rodowiskow, pozwolenie na budow i wykona cae zamierzenie inwestycyjne staje przed problemem tzw. odbioru inwestycji przez nadzór budowlany, czyli uzyskania decyzji o pozwoleniu na uytkowanie. Zasad jest, i wykonane prace w caoci powinny si pokrywa
z zatwierdzonym projektem budowlanym,
jednake organ nadzoru zobligowany jest
odebra inwestycj take wówczas, gdy odstpstwa od projektu s nieistotne.
I wanie na tle poj odstpstwo istotne/nieistotne rodzi si wiele problemów, bowiem organy nadzoru bardzo czsto kwalifikuj jakiekolwiek odstpstwo jako istotne
i odmawiaj udzielenia pozwolenia na uytkowanie. Takie dziaania organu oczywicie
nie znajduj adnego umocowania w prawie, bowiem zgodnie z do jednolit lini
orzecznictwa sdów administracyjnych,

o tym czy dane odstpstwo jest istotne decyduje charakter caej inwestycji, a odstpstwo, które nie pozbawia charakterystycznych parametrów i cech obiektu zatwierdzonego w pozwoleniu na budow
naley kwalifikowa jako nieistotne.
W praktyce zdarzaj si jednak tak kuriozalne sytuacje, gdy mao istotne zmiany traktowane s jako istotne. Sytuacje takie powoduj, i inwestor zmuszony jest korzysta ze
rodków zaskarenia, aby w kocu uzyska
pozwolenie na uytkowanie. Nastpuje to
jednak kilka czy kilkanacie miesicy póniej
i powoduje straty finansowe inwestora.
Sytuacja ta nie zmieni si, jeeli ustawodawca nie uwzgldni praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego podczas prac
legislacyjnych. Akt prawny, jeeli bdzie napisany w oderwaniu od „praktyki”, któr reguluje nigdy nie bdzie dobrym prawem.
Specustawa nie dla wszystkich
W ostatnim czasie coraz wicej inwestycji realizowanych jest na podstawie tzw. specustaw, czyli ustaw regulujcych w sposób
szczególny zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w danym zakresie. Dotyczy
to nie tylko inwestycji odnoszcych si
bezporednio do EURO 2012, ale take
dróg, kolei, rurocigów, w zasadzie wikszoci inwestycji celu publicznego.
Przykadowe specustawy:
– specustawa drogowa – ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.p.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, ze zm.)
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– specustawa EURO 2012 – z ustawa
dnia 7 wrzenia 2007 r. o przygotowaniu finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007
r. Nr 173, poz. 1219, ze zm.)
– specustawa kolejowa – ustawa z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (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 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego (Dz.
U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, ze zm.)
– specustawa o gazoporcie – ustawa
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz.
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700, ze zm.)
– specustawa powodziowa – ustawa
z dnia 24 czerwca 2010 roku o szczególnych
rozwizaniach zwizanych z usuwaniem
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835)
– spe cu sta wa stocz nio wa – usta wa
z dnia 19 grudnia 2008 r. o postpowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysu
stoczniowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 233,
poz. 1569)
– specustawa przeciwpowodziowa – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dziennik
Ustaw 2010 r. nr 143 poz. 963)
Ukazujce si kolejne specustawy s potwierdzeniem, e zwyke procedury s
po prostu nieyciowe. Wybrane podmioty
prowadzc inwestycje, za które ponosz od-
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powiedzialno korzystaj z przygotowanych
procedur umoliwiajcych ich sprawn realizacj, natomiast wszyscy pozostali zmuszeni s korzysta z procedur „zwykych”,
czyli rozwiza systemowych, które nie
funkcjonuj zbyt dobrze lub s po prostu ze.
Wedug wskaza Banku wiatowego Polska
jest na szarym kocu, jeli chodzi o szybko zaatwiania formalnoci budowlanych.
Inwestor nieuprzywilejowany (nie uprawniony do skorzystania ze specustaw), przystpujc do realizacji zamierzenia inwestycyjnego zmuszony jest do podjcia caego szeregu dziaa faktycznych i prawnych, przezwycienia wielu trudnych do przewidzenia barier. Nawet uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budow nie daje
gwarancji, e nie zostanie ona podwaona w trybie stwierdzenia niewanoci czy te
wznowienia postpowania i to z przyczyn zupenie niezawinionych przez inwestora.
Zmiany s potrzebne
Potrzebne jest takie Prawo budowlane,
które staoby si pewnego rodzaju drogowskazem jak naley postpowa przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. Spróbujmy
odpowiedzie na pytanie, co powinna zapewni ustawa Prawo budowlane:
1) zagwarantowanie bezpieczestwa
w szeroko ujtym procesie budowlanym
(od lokalizowania obiektu budowlanego,
poprzez jego wznoszenie, utrzymanie i rozbiórk) oraz poszanowania w nim wystpujcego interesu publicznego i prywatnego.
Okrelenie generalnych zasad budowy
obiektu budowlanego oraz wykonywania innych robót budowlanych, praw i obowizków
uczestników procesu budowlanego oraz
uprawnie i obowizków organów administracji publicznej;
2) ograniczenie zakresu regulacji ustawy
i rozporzdze wydanych na jej podstawie
do materii cile normatywnej;
3) ustalenie przyjaznych inwestorom procedur sytuowania obiektów budowlanych ze
szczególnym uwzgldnieniem konstytucyjnej zasady praworzdnoci oraz poszanowaniem atrybutów prawa wasnoci i interesu publicznego;
4) uproszczenie procedur administracyjnych poprzedzajcych rozpoczcie robót
budowlanych, w tym moliwie w najszerszym
stopniu rezygnacja z rozstrzygni w drodze
decyzji administracyjnej na rzecz form uproszczonych (np. jedna decyzja administracyjna w procesie budowlanym, którego pocztkiem byyby rozstrzygnicia lokalizacyjne);
5) spis obiektów budowlanych i robót budowlanych nie wymagajcych ingerencji administracyjno – prawnej na gruncie Prawa
budowlanego;
6) ograniczenie zakresu ingerencji organów administracji publicznej w procesie
budowlanym wycznie do przypadków naruszenia prawa lub interesu publicznego
w tym procesie;
7) przekazanie szerokich uprawnie
i zwikszenie odpowiedzialnoci uczestników procesu budowlanego;

8) podniesienie sprawnoci dziaania organów nadzoru budowlanego;
9) podtrzymanie sprawdzonych w praktyce rozwiza obecnie obowizujcego Prawa budowlanego.
Naley si zastanowi, czy do Prawa budowlanego przenie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
problematyk lokalizacji obiektów (warunki zabudowy, decyzja lokalizacyjna) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Proponowane wnioski
1. Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne naley do wanych zada wadzy publicznej.
Obecny system planowania przestrzennego jest nieefektywny.
Naley pilnie stworzy system planowania przestrzennego tj. zreformowanie prawa, instytucji, procedur dziaania wszystkich
uczestników procesu inwestowania, naprawa relacji, a przede wszystkim zalenoci pomidzy wszystkimi uczestnikami systemu.
Planowanie przestrzenne naley oprze
na nastpujcych gównych zasadach:
– stabilizacji uytkowania terenu,
– obligatoryjnoci planowania, hierarchii
planów i monopolu planistycznego wadz
publicznych,
– wprowadzania zmian przeznaczenia i uytkowania terenu wycznie na podstawie
planu miejscowego,
– ochrony terenów otwartych,
– scale i reparcelacji gruntów na terenach nowej urbanizacji.
2. Zamówienia publiczne
a) w zakresie „raco niskiej ceny” naley
w ustawie o zamówieniach publicznych
okreli kryteria i procedury obowizku
odrzucenia raco najniszej ceny,
b) w zakresie stosowania w zamówieniach
publicznych najniszej ceny jako jedynego kryterium wyboru, naley drog rozporzdze wydanych przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne sektory gospodarki narodowej okreli kryteria, jakie musz by brane pod uwag do oceny w przetargach publicznych. W rozporzdzeniach naley okreli procentowe
granice, jakie w ocenie moe stanowi
kade z kryterium. Na przykad w obiekcie budowlanym poza cen oceniana powinna by trwao budowli i jej bezpieczestwo, koszty eksploatacji, energochonno, wpyw na rodowisko i inne.
3. Ochrona rodowiska
Przepisy dotyczce ochrony rodowiska
byy w ostatnich latach kilkakrotnie zmieniane, za kadym razem podnoszono ich rygorystyczno. Udowadniano, e nie w peni
implementowano przepisy europejskie.
W ostatniej nowelizacji zobowizano
do ponownego ich procedowania, zgodnie
z nowym brzmieniem dla przedsiwzi inwestycyjnych, dla których postpowania byy ju zakoczone. Argumentem bya moliwo utraty dotacji finansowych.

Tak wic, dla postpowa dotyczcych
ob sza ru Na tu ra 2000 i od dzia y wa nia
na ten obszar, a take dotyczcych przedsiwzi inwestycyjnych zamieszczonych
w rozporzdzeniu, oddziaywujcych lub
mogcych oddziaywa na rodowisko,
zachowana by bya decyzja o pozwoleniu
na budow.
Niepokój budzi brak profesjonalizmu
wród czonków nowo powoanych administracji odpowiedzialnych za te postpowania, jak równie brak wiadomoci wród
spoeczestwa, które z mocy prawa kadorazowo uczestniczy w tych postpowaniach. Konieczne s szeroko zakrojone
szkolenia i propagowanie wiedzy wród spoecznoci lokalnej.
Naley w maksymalnym stopniu skodyfikowa wymagania w zakresie ochrony rodowiska w procesie inwestycyjnym okrelajc etapy i sposób ich okrelania, gdy swobodne definiowanie, a w szczególnoci dowolna interpretacja stanowi istotn przeszkod w realizacji inwestycji, szczególnie
liniowych.
4. Prawo budowlane
Stwierdzi naley, e istnieje zapotrzebowanie polityczne i spoeczne na stworzenie
Kodeksu budowlanego obejmujcego cay
obszar, poczynajc od planowania, realizacji i inwestycji poprzez eksploatacj.
Naley dokona szczegóowej analizy tzw.
„specustaw”. Rozwizania, które zgodnie
z oczekiwaniami przyczyniy si do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego naley upowszechni przez wprowadzenie do Prawa czy te Kodeksu budowlanego, przy równoczesnej rezygnacji ze
„specustaw”.
5. Wnioski szczegóowe
a) We wszystkich dziaaniach zarówno legi sla cyj nych, jak i wy ko naw czych
w wikszym stopniu naley wykorzystywa uczestnictwo rodowisk technicznych.
b) Upowszechnia i propagowa dobre
przykady jako wzorce postpowania zastosowane w procesie inwestycyjnym.
c) Upowszechnia moliwo i zastosowa kryteria zobowizujce uczestników procesu inwestycyjnego do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
d) Opracowa zasady sprawowania nadzoru autorskiego wycznie przez autora
projektu.
Podsumowanie
Wiele z moliwoci majcych na celu popraw procesu inwestycyjnego znajduje
si w sferze organizacyjnej i prawnej. Dlatego tak wane jest sprawne oraz staranne
przygotowanie i przeprowadzenie kadego
procesu inwestycyjnego na podstawie jasnych i skutecznych zapisów prawnych.
Wydaje si, e w tym zakresie, niezalenie od stale podejmowanych prac w tym kierunku, jest jeszcze duo do zrobienia, i to
przez wszystkie strony zaangaowane
w ksztatowanie i przeprowadzanie tego procesu.
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„DT” S.A. w Katowicach
z planami na przyszo…
„Drogowa Trasa rednicowa” S.A. w Katowicach
jest firm inyniersk, powsta w 1993 roku – wyspecjalizowan w zarzdzaniu projektami inwestycyjnymi, gównie w obszarze budownictwa drogowego.
„DT” S.A. bazujc na potencjale, wieloletnim dowiadczeniu i zdobytej renomie:
 wykonuje dziaania niezbdne do dla realizacji jednego z najwaniejszych dla konurbacji lskiej
przedsiwzicia inwestycyjnego, jakim jest Drogowa Trasa rednicowa Katowice – Gliwice,
 obsuguje inne inwestycje komunikacyjne, oferujc
z powodzeniem swoje umiejtnoci inwestorom
dysponujcym rodkami publicznymi oraz innym
podmiotom gospodarczym.
Drogowa Trasa rednicowa – bdca najwaniejsz
inwestycj regionaln w zakresie budowy systemu
komunikacyjnego, docelowo przebiega bdzie
od Katowic przez Chorzów, witochowice, Rud
lsk, Zabrze do Gliwic – stycznie do obszarów
centralnych tych miast.
Zrealizowanych i oddanych do uytku do chwili
obecnej zostao 20 km trasy na dominujcym w aglomeracji lskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód. Do penej realizacji inwestycji pozostaje
do wybudowania 11,3 km odcinek trasy gównej obejmujcy:
 kontrakty Z3 i Z4 w Zabrzu, oraz
 G1 i G2 w Gliwicach.
Wedug harmonogramów, opartych na zaoeniu
sprawnego i terminowego uzyskiwania aktów administracyjnych (zezwolenie na realizacj inwestycji
drogowej) oraz procedur przetargowych rozpoczcie
prac budowlanych na odcinkach Z3 i Z4 w Zabrzu
moe nastpi w II/III kwartale 2012 r., a na odcinkach
G1 i G2 w Gliwicach w II poowie 2012 r. Jeeli prace
rusz w zaoonych terminach to zabrzaskie odcinki mog by gotowe do koca czerwca 2014 r. Wybudowanie odcinków gliwickich moliwe byoby do koca 2014 r.
Drogowa Trasa rednicowa tworzc moliwoci
uruchamiania prawidowej organizacji i sterowania
ruchem w wzowej strefie zespou miast lska,
zapewnia odcienie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast szczególnie od ruchu redniego i cikiego, stajc si podstawow tras zapewniajc powizania midzymiejskie w komunikacji
indywidualnej.

BARIERY PROCESÓW INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

Bariery w procesie
inwestycyjno
-budowlanym
Doc. dr in. Ksawery Krassowski, Prezes Izby Projektowania Budowlanego
Wprowadzenie
Izba Projektowania Budowlanego przywizuje du uwag sprawnemu procesowi inwestycyjno-budowlanemu. Do regulacji prawnych, które oddziaywuj na jego sprawno,
nale w szczególnoci ustawy:
 Prawo budowlane,
 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Prawo zamówie publicznych,
 Prawo ochrony rodowiska oraz ustawa
o udostpnianiu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spoeczestwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko.
Izba przy kadej okazji korzysta z moliwoci przedkadania propozycji usuwania barier
w regulacjach budowlanego procesu inwestycyjnego.
Prawo budowlane
Wielokrotnie zgaszalimy propozycje zmian
w Prawie budowlanym, które uatwiyby prac
uczestników procesu inwestycyjnego. Nadal
wnioskujemy o:
 ustalenie formalnych nazw stadiów dokumentacji i okrelenie ich przeznaczenia oraz
przykadowego zakresu merytorycznego.
Uatwioby to wspóprac inwestorów (zamawiajcych) i wykonawców tych opracowa.
Dotyczy to: studium programowo-przestrzennego, studium wykonalnoci inwestycji, koncepcji projektowej lub projektu wstpnego, projektu budowlanego – z uwzgldnieniem jego
penego zakresu, projektu wykonawczego
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 wprowadzenie systemu sprawdzania projektów inwestycji budowlanych, zalecanego
w europejskich normach konstrukcyjnych.
Przewiduje on w zalenoci od stopnia
skomplikowania obiektu sprawdzenie przez
autora, zespó sprawdzajcy niezaleny organizacyjnie od projektantów; dla obiektów
o podwyszonym ryzyku lub o podwyszo-

nych konsekwencjach zniszczenia, dalsze
sprawdzenie przez stron trzeci,
 wprowadzenie dla inwestycji wymagajcych
sporzdzenia projektu budowlanego obowizku opracowania projektów lub rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych – czyli
dokumentacji wykonawczej. Chodzi o formalne dopuszczenie tego stadium take w inwestycjach niepublicznych. Doprowadzi to
do zgodnoci regulacji zawartych w Prawie
budowlane z wymaganiami art. 647 i 648 Kodeksu cywilnego – oraz regulacji funkcjonujcych w zamówieniach publicznych,
 wprowadzenie moliwoci przekazywania
projektów obiektów budowlanych take
w wersji elektronicznej,
 uporzdkowanie regulacji, dotyczcej zakresu projektu budowlanego. Chodzi o okrelenie opracowa, których wykonanie powinien
zapewni inwestor,
 wprowadzenie obowizku uzyskania certyfikatu potwierdzajcego poprawno wyników uzyskiwanych z programów komputerowych sucych do oblicze inynierskich.
Propozycje szczegóowych zapisów w ustawie Prawo budowlane, dotyczce podniesionych spraw zawiera zacznik 1.
Izba równie wyraaa stanowisko negatywne odnonie zastpienia procedury pozwolenia na budow procedur rejestracji projektu.
Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Podstawow wad trudnej sytuacji w lokalizowaniu inwestycji jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencj jest korzystanie z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako podstawy przygotowania inwestycji. Skutkuje to rozlewaniem si zabudowy na obszary nieprzewidywane na cele budowlane i trudne dla zapewnienia obsugi komunikacj i sieciami infrastruktury technicznej. Podraa to znaczco koszty urbanizacji i systemów infrastruktury technicznej.

KSAWERY KRASSOWSKI – Absolwent Politechniki ódzkiej, Wydz. Budownictwa i Uniwersytetu ódzkiego Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny. Wykadowca Politechniki ódzkiej i Uniwersytetu ódzkiego.
Pracownik samorzdu wojewódzkiego i przedsibiorstw kameralnych, ostatnio dyrektor Miastoprojektu ód.
Wspózaoyciel i od 20 lat prezes Izby Projektowania Budowlanego, wiceprezes Stowarzyszenia Inynierów i Techników Komunikacji. Wspóorganizator Polskiej Izby Inynierów Budownictwa i czonek jej Rady Krajowej.
Izba proponuje:
 opracowania zwizane z planowaniem przestrzennym wyczy spod rygorów ustawy
Prawo zamówie publicznych. Naleaoby
powoa budetowe jednostki planowania,
które w ramach pracy cigej powinny ocenia stan istniejcy zagospodarowania
w gminie, prognozowa przewidywane trendy rozwojowe, opracowywa miejscowy
plan zagospodarowania, przygotowywa
dane do projektowania i dokonywa okresowych ocen,
 zapewni aby w ramach prac nad planem
miejscowym byy analizowane wariantowe
lokalizacje obiektów, które wymagaj takiej
analizy w aspekcie wymaga przepisów
rodowiskowych. W miejscowym planie zagospodarowania powinna by przyjmowana lokalizacja najkorzystniejsza z moliwych. W ustaleniach planu powinny by
zapisywane wymagania wynikajce z planu miejscowego dla wszystkich inwestycji
objtych planem, w tym take uwarunkowania rodowiskowe jeeli wynika to z przepisów.
Rzetelna analiza wariantowych lokalizacji inwestycji oddziaywujcych negatywnie na rodowisko moliwa jest tylko na etapie prac planistycznych,
 w wikszym stopniu ni dotychczas w szerokociach pasów ulicznych i drogowych powin-
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no si uwzgldnia potrzeby terenowe dla celów komunikacji i sieci uzbrojenia technicznego.
4. Podsumowanie
Izba Projektowania Budowlanego usprawnieniu procesu inwestycyjnego powica wiele uwagi. Corocznie organizuje konferencje,
z których wnioski systematycznie przekazywane s wadzom pastwowym.
Ostatni (XIV) zorganizowano wspólnie
z Polsk Izb Inynierów Budownictwa p. t. Inwestor i projektant w ksztatowaniu przestrzeni (9-10 czerwca 2011 r.). Wnioski z tej Konferencji dotyczyy:

1) Planowania przestrzennego,
2) Ochrony rodowiska,
3) Pozyskiwania terenów,
4) Prawa zamówie publicznych,
5) Spraw rónego charakteru.
Poruszone w tych wnioskach problemy
w wikszoci wi si z tematyk III lskiego FORUM. W zwizku z tym peny ich tekst
zawiera zacznik 2.
Reasumujc Izba Projektowania Budowlanego jak inne rodowiska budownictwa uznaje za pilne podjecie prac nad Kodeksem budowlanym. Nie moe to by Kodeks o zakresie merytorycznym proponowanym przez prof. Z. Niewiadomskiego.

Kodeks budowlany powinien obejmowa cao problematyki dotyczcej budownictwa,
obecnie znajdujcej si w wielu ustawach.
Wzajemnie skoordynowany i ujmujcy (regulujcy) nie tylko stosunki administracja – petent, take stosunki i wspódziaanie miedzy
wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego; obejmowa wszystkie fazy
i etapy tego procesu.
Szczególnie istotnym jest powizanie w nim
regulacji o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Prawa budowlanego z zapisami ustawy o ocenach oddziaywania na rodowiska oraz Prawa zamówie publicznych i Kodeksu Postpowania Administracyjnego jak
równie Kodeksu Cywilnego.

Zacznik nr 1
Propozycje zmian w ustawie Prawo budowlane

1. Sprawdzanie projektów
Izba wnioskuje nastpujcy system sprawdzania rozwiza zawartych w projekcie budowlanym:
1) Utrzyma funkcjonujcy obecnie system sprawdzania projektów, uksztatowany w wyniku regulacji zawartych w art. 20 ust. 2 i 3 pkt. 1 obowizujcej
ustawy, z wprowadzeniem korekt, które powinny ograniczy obserwowane
mankamenty. Proponuje si zmian numeracji ustpów i dodanie nowych
ustpów o nastpujcej treci: „ust. 2. Autor kadego opracowania projektowego jest zobowizany wykona autorskie sprawdzenie wykonanego przez siebie projektu.
2a. Projektant ma obowizek zapewni sprawdzenie projektu budowlanego (skrelono sowo: architektoniczno) pod wzgldem zgodnoci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w odpowiedniej specjalnoci lub rzeczoznawc budowlanego.
2b. Osoba wykonujca sprawdzenie powinna by niezalena organizacyjnie od projektanta.
3. Obowizek, o którym mowa w ust. 2a, nie dotyczy:
1) zakresu objtego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych,
2) projektów obiektów i robót budowlanych, o których mowa
w art. 29 i 33a.
3a. Projektant razem ze sprawdzajcym ponosz odpowiedzialno
za szkody powstae w wyniku bdów w projekcie budowlanym
i w dokumentacji wykonawczej, o której mowa w art. 40b.”
2) Po art. 20 dodaj si art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a.
1. Dla obiektów o podwyszonym stopniu ryzyka lub o podwyszonych
konsekwencjach zniszczenia, inwestor zapewnia wykonanie sprawdzenia rozwiza zawartych w projekcie budowlanym przez stron
trzeci, tj. niezaleny zespó sprawdzajcych.
2. Sprawdzanie prawidowoci rozwiza zawartych w projekcie budowlanym, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane równolegle czasowo z procedur pozwolenia na budow, o której mowa w art. 35.
3. Wnioski i propozycje sprawdzajcych, po ich rozpatrzeniu, decyzj
inwestora, powinny by zalecone do uwzgldnienia w projektach wykonawczych, z wyczeniem przypadków gdy stanowi one odstpstwo istotne, o którym mowa w art. 36a.
4. W przypadku gdy inwestor akceptuje propozycje sprawdzajcych,
kwalifikujce si do zmian o charakterze istotnym, o których mowa
w art. 36a, jest zobowizany wycofa wniosek o rejestracj zamierzonej inwestycji i przedoy nowy wniosek ze skorygowanym projektem budowlanym.
5. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, w drodze rozporzdzenia, w sprawie sprawdzenia
projektów budowlanych obiektów o podwyszonych konsekwencjach
zniszczenia, okreli:
1) rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagaj (3-go
w kolejnoci) sprawdzenia przez niezaleny zespó sprawdzajcych, jako stron trzeci, ze wzgldu na podwyszone ryzyko lub
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podwyszone konsekwencje zniszczenia, uwzgldniajc rodzaje
obiektów podane w zaczniku do obowizujcej ustawy,
2) wspóczynniki konsekwencji zniszczenia zalecane do uwzgldnienia w projektach budowlanych obiektów, o których mowa w pkt. 1,
3) wymagania kwalifikacyjne i organizacyjne dla osób prawnych organizujcych czynnoci sprawdzania obiektów, o których mowa
w ust. 1,
4) tryb skadania wniosków o sprawdzenie, zakres sprawdzania i czas,
w którym powinna by wykonana ta czynno,
5) szczegóowy sposób postpowania z uwagami i wnioskami wynikajcymi ze sprawdzenia projektu budowlanego,
6) tryb przekazywania przez podmioty sprawdzajce okresowych informacji do waciwego organu o wynikach i wnioskach ze
sprawdzania”
Uzasadnienie
Potrzeba wprowadzenia zmian w systemie sprawdzania projektów inwestycji budowlanych, w ocenie Izby, jest niezbdna. Nowy system sprawdzania projektów jaki zosta zaproponowany w art. 20a i 18 (str. 6) jest bardzo
ogólnie zarysowany i nie zapewni poprawy wykonywania tej istotnej czynnoci. Izba zaproponowaa wprowadzenie w Polsce systemu sprawdzania zalecanego z eurokodach (europejskich normach konstrukcyjnych) z utrzymaniem zasad ogólnych zawartych w art. 20a. Zasady Eurokodów wymagaj dodatkowego sprawdzania projektów obiektów o duej konsekwencji zniszczenia przez niezaleny, specjalistyczny zespó sprawdzajcy. Izba proponuje
odpowiedni modyfikacj zapisów w art. 20 ust. 2 i 3 obecnej ustawy oraz
upowanienie ministra waciwego do spraw budownictwa do okrelenia w rozporzdzeniu wykazu obiektów wymagajcych 3-go w kolejnoci sprawdzenia przez fachow jednostk, zatrudniajc wysokokwalifikowanych specjalistów.
Sprawdzanie powysze, zdaniem Izby, powinno by przeprowadzane
na odrbne zamówienie inwestora, w okresie zgoszenia wniosku o pozwolenie na budow. Uwagi i propozycje wynikajce z protokóu sprawdzenia projektu budowlanego byyby zalecane decyzj inwestora do uwzgldnienia w projektach wykonawczych.
2. Dokumentacja wykonawcza
Wnioskuje si w zakoczeniu rozdziau pt. „Postpowanie poprzedzajce rozpoczcie robót budowlanych” dodanie nowego art. 40a o nastpujcej treci:
„40b.
1. Inwestor, przyjmujc formu realizacji robót budowlanych wedug zasad okrelonych w ustawie Kodeks cywilny (art. 647 i 648) dla potrzeb
wykonania robót jest zobowizany do umowy doczy dokumentacj
stanowic podstaw ich wykonania.
2. O zakresie i treci dokumentacji, nazwanej dokumentacj wykonawcz,
rozstrzyga inwestor stosownie do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.
3. Dokumentacj wykonawcz, stosownie do stopnia skomplikowania robot budowlanych, tworz:
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1) opisy, rysunki i dokumenty, o których mowa w art. 30 – dla robót nieskomplikowanych,
2) dla robót, które wymagaj sporzdzenia projektu budowlanego, dokumentacje wykonawcz tworz:
a) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budow, a dla przedsiwzi oddziaujcych na rodowisko take z zezwoleniem na realizacj przedsiwzicia,
b) rysunki wykonawcze, a przy skomplikowanych obiektach branowe projekty wykonawcze, stanowice uszczegóowienie rozwiza zawartych w projekcie budowlanym,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
zawierajce wymagania niezbdne do okrelenia standardu i jakoci wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót i ich
odbioru, waciwoci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidowoci wykonania poszczególnych robót,
d) informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie przepisów odrbnych.
4. Szczegóowy zakres i form projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych inwestor moe okreli korzystajc z regulacji wydanej na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
5. Do projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w sprawie ich zakresu, formy i sprawdzania
odnosz si te same wymagania jak do projektu budowlanego.
6. Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych inwestor akceptuje swoj decyzj i kieruje do wykonania robót budowlanych.”
Uzasadnienie
Wnioskuje si wprowadzenie dla inwestycji, wymagajcych sporzdzenia projektu budowlanego, obowizku opracowania projektów lub rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych, w zakresie dostosowanym do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne powinny podlega procedurze sprawdzania organizowanej przez projektanta. Dokumentacja wykonawcza, tj. projekty wykonawcze, stanowice uszczegóowienie rozwiza zawartych w projekcie budowlanym dla potrzeb wykonania robót budowlanych i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jako dokumenty inwestora, powinny podlega jego akceptacji, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych.
Wprowadzenie stadium dokumentacji wykonawczej doprowadzi do zgodnoci regulacji zawartych w ustawie Prawo budowlane z wymaganiami
art. 647 i 648 Kodeksu cywilnego. W obecnym stanie prawnym dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne) s wymagane tylko w inwestycjach realizowanych jako zamówienia publiczne – na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych. Natomiast na zasadzie dobrych
praktyk, dokumentacja wykonawcza jest przygotowywana prawie powszechnie przez inwestorów, realizujcych inwestycje ze rodków prywatnych.
W ocenie Izby niezbdne jest w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane uwzgldnienie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jako dokumentów okrelajcych sposób wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przekazywanie projektów obiektów budowlanych w wersji elektronicznej
Wnioskuje si w nowym art. 40b zamieszczenie delegacji dla ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
do wydania odpowiedniego rozporzdzenia. Proponuje si nastpujc redakcj art. 40b: „40c.
1. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegóowe zasady i formaty przekazywania w wersji elektronicznej projektów obiektów
budowlanych.
2. W rozporzdzeniu naley okreli:
1) jednolity dla wszystkich uytkowników format elektroniczny zapewniajcy przesyanie i odbiór projektów budowlanych,
2) system powinien spenia wymagania administracji budowlanej, Prawa zamówie publicznych i by zgodny ze standardami geodezyjnymi,
3) system powinien:
a) przewidywa moliwo nieupubliczniania niektórych elementów
projektów, które mogyby by wykorzystane przez organizacje terrorystyczne,

b) uniemoliwia wprowadzenie zmian do projektów przez osoby postronne,
c) uniemoliwia kopiowanie projektów z naruszeniem praw autorskich.”
Uzasadnienie
Obecny sposób sporzdzania projektów z wykorzystaniem komputerów, pozwala na ich przekazywanie i przechowywanie take w wersji elektronicznej.
Z projektu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku wynika wymóg aby wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku byo opracowane w wersji papierowej
i elektronicznej.
Podobnie raport oceny oddziaywania inwestycji na rodowisko równie jest
wymagany w wersji papierowej i elektronicznej. Take z przepisów o zamówieniach publicznych wynika wymóg dysponowania dokumentacj projektow w wersji elektronicznej. Równie nowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga opracowania dokumentów planistycznych w wersji papierowej i elektronicznej.
W ocenie Izby obszerno zmian w ustawie Prawo budowlane i obecny poziom technologii elektronicznej uzasadnia take w postpowaniach administracyjnych zwizanych z inwestycjami budowlanymi, korzystanie z formy elektronicznej. Niezbdne jest aby w ustawie Prawo budowlane i w odpowiednich
rozporzdzeniach zostay sprecyzowane zasady, standardy i format informatyczny dla przekazywania projektów w budownictwie. Powysze zasady, standardy i format informatyczny powinny równie uwzgldnia zasady przyjte
przez suby geodezyjne oraz przewidywa moliwo nieupubliczniania niektórych elementów projektów, które mogyby by wykorzystane przez organizacje terrorystyczne. Format informatyczny powinien równie uniemoliwi
wprowadzanie zmian do projektów przez osoby postronne, jak równie kopiowanie projektów z naruszeniem praw autorskich.
4. Propozycja redakcji art. 34 ust 3, który dotyczy zakresu projektu budowlanego
„Art. 34.3. Projekt budowlany powinien zawiera:
1) projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, sporzdzony na kopii aktualnej mapy, obejmujcy:
a) okrelenie granic dziaki lub terenu, a dla obiektu liniowego take o
przebiegu,
b) lokalizacj (usytuowanie), obrys i ukad istniejcych i projektowanych obiektów budowlanych,
c) sieci uzbrojenia terenu i sposób odprowadzania cieków i wód odpadowych,
d) ukad komunikacyjny i parkingowy oraz jego poczenie z drog publiczn,
e) ukad zieleni niskiej i wysokiej oraz innych obiektów zagospodarowania
i urzdzenia terenu, ze wskazaniem: charakterystycznych elementów, wymiarów, rzdnych i wzajemnych odlegoci midzy obiektami, w nawizaniu do istniejcej i projektowanej zabudowy terenów ssiednich, a dla
obiektu liniowego take profil poduny, obrazujcy usytuowanie osi
tego obiektu wzgldem istniejcego zagospodarowania terenu
i skrzyowania z istniejcymi i projektowanymi obiektami oraz przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, przedstawiajce zasig robót zwizanych z projektowanym obiektem.
2) projekt architektoniczno-budowlany, okrelajcy funkcj, form, dane
programowe i konstrukcj ustroju nonego obiektu, a dla obiektu liniowego przekrój normalny i dane o obiektach inynierskich oraz:
a) parametry energetyczne obiektu i bilanse zapotrzebowania mediów,
b) charakterystyk ekologiczn i oddziaywanie na rodowisko,
c) proponowane rozwizania techniczne, a take materiaowe obiektu
i ochraniajce rodowisko,
a dla obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 rozwizania zapewniajce dostpno osobom niepenosprawnym, w szczególnoci poruszajcych si na wózkach inwalidzkich,
3) stosownie do specyfikacji obiektu dane z wyników bada geologiczno-inynierskich i przesanki wyboru sposobu posadowienia obiektów budowlanych oraz projektowane posadowienie,
4) stosownie do potrzeb:
a) dokumenty waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepa i gazu, odbioru cieków oraz warunkach przyczenia obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektromagnetycznych i teleinformatycznych oraz dróg publicznych,
b) dokumenty waciwego zarzdcy drogi o moliwoci poczenia dziaki z drog publiczn zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
jeeli nie rozstrzyga tego miejscowy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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c) dane o przewidywanych odpadach przemysowych i komunalnych
w ujciu rocznym i miesicznym oraz przewidywany sposób dalszego postpowania z nimi,
5) w przypadku budynków, z zastrzeeniem art. 5 ust. 7, projektowan charakterystyk energetyczn budynków,
6) kart informacyjn opisujc, zgodno planowanych robót budowlanych z ustaleniami planu miejscowego lub decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) udokumentowania uzyskanych opinii, uzgodnie, zgód, pozwole
i sprawdzenia,
8) wykaz autorów projektu i osób sprawdzajcych,
9) owiadczenie projektanta i sprawdzajcego o kompletnoci projektu
budowlanego oraz o sporzdzeniu go zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
ust. 3a. Przepisu ust. 3 pkt. 1 nie stosuje si do projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy istniejcych obiektów budowlanych lub montau urzdzenia na istniejcym obiekcie budowlanym.
ust. 3b. Przepisu ust. 3 pkt. 2 nie stosuje si do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzdze budowlanych bd podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeeli cao problematyki moe by przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziaki lub terenu.
ust. 3c. Równolegle z projektem budowlanym, stosownie do specyfiki obiektu budowlanego, inwestor powinien, zapewni wykonanie:
a) raportu oceny oddziaywania na rodowisko, jeeli tak wynika z ustawy o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania
na rodowisko,
b) informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldnionej w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
c) projektu technologicznego, jeeli technologia wystpuje w obiekcie,
d) zbioru oblicze statycznych i wymiarowania gównych elementów konstrukcji,
e) operatu energetycznego, zawierajcego obliczenia i dane okrelajce
charakterystyk energetyczn budynków,
f) operatu ochrony przeciwpoarowej obiektu, akcji ewakuacyjnych i ratowniczych, zawierajcego dyspozycje i warunki jakie powinny spenia
rozwizania projektowe,
g) operatu wodno-prawnego,
h) projektu organizacji ruchu – dla dróg,
oraz uwzgldnienie dyspozycji tych opracowa w rozwizaniach projektu budowlanego,
ust. 3d. Dla potrzeb organizacji i przeprowadzenie budowy, równolegle z projektem budowlanym, inwestor moe zdecydowa o opracowaniu:
a) zbiorczego zestawienia koszów (ZZK),
b) zestawie kosztów obiektów (ZKO) lub kosztorysu inwestorskiego,
c) zestawie iloci robót,
d) zaoe realizacji inwestycji,
e) harmonogramu dyrektywnego realizacji inwestycji.

ust. 3e. Archiwizowaniu przez organ podlegaj opracowania okrelone w ust. 3 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 lub ust. 3a, 3aa, 3b, a archiwizowaniu przez
inwestora i/lub uytkownika wszystkie opracowania wyszczególnione
w ust. 3 lub 3a, 3aa, 3b oraz 3c i 3d.
Uzasadnienie
Obecna regulacja nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w zakresie dokumentów, którymi powinien dysponowa inwestor w ramach przygotowania inwestycji – stosownie do specyfiki inwestycji i stopnia skomplikowania robót budowlanych. Zaproponowano równie uwzgldnienie w regulacji specyfiki inwestycji liniowych.
5. Certyfikacja programów komputerowych sucych do oblicze inynierskich potwierdzajca prawidowo uzyskiwanych wyników
W miejsce uchylonego artykuu 10a proponuje si wstawienie nowej nastpujcej treci: „10a.
1. Programy komputerowe suce do oblicze inynierskich mog by
wprowadzone na rynek i do uytkowania powszechnego dopiero
po uzyskaniu certyfikatu wydanego przez jednostk akredytowan.
2. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, w drodze rozporzdzenia, okreli:
a) rodzaje oblicze inynierskich, dla których programy wymagaj certyfikacji,
b) jednostki akredytowane upowanione do certyfikacji programów komputerowych do oblicze inynierskich,
c) szczegóowy tryb skadania wniosków o certyfikacj i wymagane dokumenty,
d) tryb, zakres i sposób przeprowadzenia bada w procesie certyfikacji,
e) sposób ustalania opat i ich wysoko za przeprowadzenie certyfikacji inynierskich programów obliczeniowych,
f) sposób postpowania z wersjami programu, bdcymi jego ulepszeniem,
g) wzór certyfikatu wiarygodnoci programu komputerowego do oblicze inynierskich budownictwie”.
Uzasadnienie
Programy komputerowe to powszechne obecnie narzdzia do wykonywania oblicze inynierskich, udostpniane na zasadach rynkowych. Dla podniesienia bezpieczestwa ich stosowania, powinny one podlega ocenie sprawdzajcej (certyfikacji) potwierdzajcej poprawno uzyskiwanych wyników oblicze. Jako produkty sprzedawane na rynku powinny posiada potwierdzenie,
ze ich stosowanie (zgodnie z instrukcja) daje prawidowe wyniki, a wic nie zagraa bezpieczestwu obiektu.
Wnioskuje si regulacj (art. 10a) warunkujc wprowadzenie na rynek programów komputerowych do oblicze inynierskich. Zaproponowano wydanie
rozporzdzenia przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej regulujcego problematyk wprowadzania na rynek programów komputerowych do oblicze inynierskich w budownictwie.

Zacznik nr 2
Podsumowanie XIV Konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
p.t. Inwestor i projektant w ksztatowaniu przestrzeni (9-10 czerwca 2011 r.)
W Konferencji udzia wzio 120 osób, reprezentujcych IPB, PIIB i samorzdy terytorialne.
Dyskusja prowadzona bya w 3-ch panelach:
 Panel I – Planowanie przestrzenne,
 Panel II – Gminy, powiaty – inwestycje,
 Panel III – Problematyka projektowania.
W oparciu o wygoszone 11 referatów i dyskusj, w której zabray gos 33
osoby, opracowano, najwaniejsze zdaniem organizatorów wnioski, prezentujc je w 5 grupach tematycznych z niej wymienionymi ocenami ogólnymi stanu istniejcego:
I. Planowanie przestrzenne - brak pokrycia kraju, hierarchicznie tworzonymi planami zagospodarowania przestrzennego, prowadzi do nierzetelnego wykorzystywania sytuacji przez deweloperów, do nieracjonalnego i kosztownego gospodarowania terenami, samowoli urzdniczej i zjawisk korupcyjnych.
II. Ochrona rodowiska- wymagania w zakresie ochrony rodowiska nie
s skodyfikowane, a swobodne interpretacje, stanowi istotn przeszkod w realizacji, zwaszcza liniowych inwestycji
III. Pozyskiwanie terenów- skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury wywaszczeniowe stanowi istotny czynnik wyduajcy procesy inwestycyjne.
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IV. Prawo zamówie Publicznych Dobrze skonstruowana ustawa PZP jest
le wykorzystywana, wymaga wielu wskazówek objaniajcych i nakazujcych,
ujtych w rozporzdzeniach, przypisanych do ustawy.
V. Wród zagadnie o rónym charakterze, na plan pierwszy wybija si
zagadnienie systematycznej deprecjacji roli projektanta, obnienie zainteresowania t funkcj zawodow, kosztowne obnianie jakoci realizacji, wynikajce z wadliwego dobory wykonawców i nieracjonalne skonstruowane elementy prawa gospodarczego.
Wnioski szczegóowe zawarte w zaczniku zostan:
 opublikowane w Wiadomociach Projektanta Budownictwa i przekazane uczestnikom Konferencji,
 skierowane do wadz pastwowych i odpowiedniej Komisji Sejmowej,
 rozpatrzone na posiedzeniu Porozumienia Urbanistów, Architektów i Inynierów Budownictwa.
Wiele z postulatów zawartych we wnioskach konferencyjnych znalazo si
ju wczeniej w obszernym opracowaniu IPB, przekazanym wadzom krajowym
i Komisji Europejskiej, zawierajcym odpowiedzi na pytania postawione przez
UE w „Zielonej Ksidze” zwaszcza w sprawie dziaania procedur zamówie publicznych.

BARIERY PROCESÓW INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

Zacznik do podsumowania
Wnioski z XIV Konferencji pt. Inwestor i projektant w ksztatowaniu przestrzeni
I. W sprawie zagospodarowania przestrzennego
1. Na szczeblu Rady Ministrów powinny by podjte kroki powodujce wyegzekwowanie na wszystkich poziomach administracji, opracowanie i uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Pastwo i jego wadza wykonawcza musi by regulatorem racjonalnego
zagospodarowania kraju i zasady wolnego rynku nie mog tej powinnoci wadzy zastpi.
3. W okrelonym czasie naley doprowadzi do stosowania precyzyjnych
zasad udzielania pozwole na budow wycznie na bazie planów miejscowych,
uwzgldniajcych stabilizacj uytkowania terenu, hierarchi i monopol planistyczny wadz publicznych.
4. Naley doprowadzi do ujednolicenia zasad udzielania pozwolenia
na realizacj inwestycji, z wykorzystaniem zasad i praktyk wypracowanych w inwestycjach liniowych i na Euro 2012.
5. W trybie szczególnie pilnym, wyprzedzajcym nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naley uchwali i wprowadzi w ycie zasady ograniczajce niekontrolowane „rozlewanie si miast”.
6. Wdroy zasad analizy i oceny moliwoci wariantów lokalizacji inwestycji potencjalnie oddziaujcych lub mogcych oddziaywa na rodowisko
w opracowaniach zwizanych z planowaniem przestrzennym z przyjmowaniem
i zapisywaniem w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania lokalizacji ocenianej jako najkorzystniejsza.
II. W sprawach ochrony rodowiska
1. Przyj zasad, e lokalizacja inwestycji oddziaywujcych na rodowisko przyjta w miejscowym planie zagospodarowania jest najkorzystniejsza
w aspekcie rodowiskowym, a w ustaleniach planu s okrelone wszystkie wymagania dla tej inwestycji, które powinny by spenione w projekcie budowlanym, za raport oceny oddziaywania tej inwestycji na rodowisko powinien to
potwierdzi.
2. Wprowadzi uproszczone procedury i przepisy dla obiektów o standardowym zagroeniu, egzekwowane przez organa wydajce pozwolenia na budow.
3. Rejonowe Dyrekcje Ochrony rodowiska powinny zajmowa si wycznie wnioskami, dotyczcymi budów o podwyszonym i szczególnym zagroeniu.
4. W nowelizacji prawa, w szczególnoci w konstruowaniu Kodeksu Budowlanego naley take uwzgldni, wymagania ochrony rodowiska.
III. W sprawach wywaszczeniowych zwizanych z lokalizacj inwestycji
1. Przyj powszechnie zasad, e decyzja o wywaszczeniu moe równie
zatwierdza podzia nieruchomoci, niezalenie od jej stanu prawnego.
2. Dopuci, przy pozyskiwaniu terenu pod inwestycje, moliwo zawarcia
umowy ugody, w dowolnym czasie.
3. Wprowadzi jednolite procedury prawne uatwiajce realizacj inwestycji celu publicznego dla pastwa (drogi, energetyka, obronno itp.), na wzór
specjalnej ustawy drogowej, wprowadzajc te regulacje do ustawy o gospodarce nieruchomociami.
4. Rozdzieli decyzje o wywaszczeniu od decyzji o odszkodowaniu
5. Przyj, e adres waciciela ujawniony w ewidencji gruntów, jest jedyny
wicy.
6. Stworzy zasad aby w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego okreli cile funkcje realizowane na danym terenie, nie dopuszczajc
odstpstw.
7. Ustali, e postanowienia art. 53 ust. 4 pkt. 6 Ustawy o planowaniu przestrzennym wskazujce waciwy organ nie dotycz gruntów rolnych pooonych
w granicach administracyjnych miast.
8. Art. 7 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych doprecyzowa tak, eby wykluczy stopniowe inwestowanie na obszarach zwartych kompleksów rolnych klasy I – III o powierzchni przekraczajcej 0,5 ha.
9. Wprowadzi takie zapisy do ustaw, by budety jednostek samorzdów terytorialnych nie mogy by ograniczane przez Ministra Finansów.
10. Nie wprowadza zmian do Ustaw: o partnerstwie publiczno – prawnym
i o koncesji na roboty budowlane lub usugi.
IV. W sprawie Prawa Zamówie Publicznych
1. Ustawa o zamówieniach Publicznych nie w peni, pozwala na racjonalne
i logiczne ksztatowanie procesów przetargowych, w szczególnoci w tzw. zamówieniach intelektualnych.

2. Ze wzgldu na wyjtkowo obszerny zakres zastosowa ustawy PZP, naley wymagania szczególne uj w rozporzdzeniach resortowych.
3. Rozporzdzenia powinny:
 ustali zasady doboru czonków komisji przetargowych, zapewniajc wikszociowy udzia osób merytorycznie przygotowanych,
 wskaza sposób okrelania „raco niskiej ceny”,
 wskaza katalog przykadowych pozacenowych kryteriów oceny ofert dla
zamówie, przy ocenie których powinna by stosowana ocena wielokryteryjna,
 okreli zakres wyjanie wymaganych od oferentów, których oferta zawiera „raco nisk cen”,
 wyszczególni obiekty i usugi, dla których w przetargach obowizuje wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów merytorycznych,
 wprowadzi zasad zapraszania do oceny ofert niezalenych ekspertów,
okrelajc regulamin postpowania, wymagania i odpowiedzialno,
 okreli warunki obowizkowego stosowania trybu przetargu ograniczonego z zastosowaniem prekwalifikacji uwzgldniajcej ocen waciwoci wykonawców,
 ustanowi obowizek monitorowania realizacji i okresowej prezentacji sprawozdania z przebiegu i zakoczenia inwestycji
V. W sprawach rónych
1. Podj dziaania skierowane na uwiadomienie decydentom, wanoci
etapu projektowania w procesie inwestycyjnym, niskich efektów oszczdnoci wynikajcych z ograniczania kosztów prac projektowych, w stosunku do korzyci z odpowiedzialnego projektowania w optymalizacji kosztów inwestycji.
2. Propagowa szczególn wano wyboru do zada inwestycyjnych projektanta który, poza merytorycznym przygotowaniem do podejmowanych zada projektowych powinien:
 by autorem koncepcji zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 mie wiadomo zakresu studiów przedprojektowych, pozwalajcych na racjonalne korzystanie z przestrzeni, uwzgldnienie wymaga ochrony rodowiska, wszystkich niezbdnych mediów,
 by wspóodpowiedzialny wraz z producentami i wykonawcami za wykonane dzieo, uczestniczc w sprawowaniu nadzoru autorskiego w okresie
wykonywania robót budowlanych,
 mie dowiadczenie w realizacji projektów w ramach nadzoru autorskiego.
3. Eliminowa obcianie projektanta dziaaniami pomocniczymi nie nalecymi do meritum zadania, nie wymagajcymi kwalifikacji inynierskich.
4. Ustanowi zasady obnienia zobowiza fiskalnych przedsibiorców zatrudniajcych w projektowaniu modych inynierów w okresie wymaganym do uzyskania przez nich uprawnie.
5. Przyjcie w Prawie zamówie publicznych, e procedury wywaszczeniowe i odszkodowawcze, zwizane z przeniesieniem wasnoci na Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego, wystpujce przy zamówieniach
o charakterze inwestycyjnym, nale do obowizków Zamawiajcego.
6. Opracowa i upowszechni poradnik „dobrych praktyk”” w zakresie zamówie publicznych w budownictwie.
7. Wprowadzi do programów kursów, szkole oraz studiów podyplomowych
z zakresu zamówie publicznych w budownictwie, modele oceny ofert oparte
o kryteria merytoryczne.
8. Opracowa i upowszechni wzory umów, które wprowadz uzasadnione
zalenoci midzy stronami,
9. Umoliwi zamawiajcemu, uczestnictwo w kosztach usugodawcy,
w zakresie pozyskania nowoczesnego oprogramowania i sprztu, niezbdnego przy realizacji zamówienia, bdcego przedmiotem umowy.
10. Opracowa zasady wynagradzania, za nadzór autorski, tak aby stworzy warunki do sprawowania go wycznie przez autorów projektu z wyeliminowaniem praktyki wyboru wykonawcy nadzoru autorskiego w przetargu nieograniczonym.
11. Wprowadzi obowizek opracowania projektów wykonawczych take dla
inwestycji niepublicznych przez projektantów speniajcych wymagania okrelone w Prawie budowlanym.
12. Podj lobbing na rzecz uczestnictwa przedstawicieli rodowisk technicznych w gremiach doradczych administracji pastwowej i samorzdowej.
13. Podj analiz moliwoci stosowania procedury ppp w sytuacji udziau finansowania przedsiwzicia z funduszy unijnych.
14. W ramach podejmowanych inicjatyw w strukturze ppp naley bra pod uwag moliwo uczestnictwa jednostek projektowania.
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Paac lubów w Katowicach

Przedsibiorstwo prowadzi od 1986 roku nieprzerwan dziaalno w brany budowlanej na terenie Polski realizujc:
 generalne i kompleksowe wykonawstwo wraz ze wszystkimi
specjalistycznymi pracami instalacyjnymi obiektów uytecznoci
publicznej, biurowych i mieszkalnych, a take sportowych, hotelowo – restauracyjnych oraz przemysowych;
 generaln i kompleksow realizacj inwestycji w zakresie budownictwa przemysowego inynieryjnego i ekologicznego oraz infrastruktury socjalno-technicznej;
 realizacje pod klucz banków, szkó, przedszkoli, bibliotek pawilonów handlowych i hal sportowych;
 prace adaptacyjne modernizacyjne i remontowe z wykorzystaniem
najnowszych technologii i najnowoczeniejszych rozwiza projektowych, roboty konserwatorskie w zakresie renowacji wntrz
oraz elewacji budynków zabytkowych;
 opracowania projektowe we wszystkich branach budownictwa
ogólnego i przemysowego oraz obsug geodezyjn;
 dostaw i ukadanie betonu, transport materiaów budowlanych, monta konstrukcji stalowych i drewnianych, monta okadzin cian a take roboty dachowe, budow tarasów, ukadanie chodników, roboty drogowe oraz prace w zakresie maej architektury

Wntrze Paacu lubów w Katowicach

Biblioteka Publiczna w Jaworznie

My nie mówimy o jakoci
– my j realizujemy!

Hala Widowiskowo Sportowa w Cieszynie

Scena Teatru Rozrywki w Chorzowie
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Basen kryty na kpielisku Lenym w Gliwicach
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Bariery procesów
inwestycyjno-budowlanych
na podstawie praktyki
stosowania ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Arch. GRZEGORZ A. BUCZEK, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Zamiast wstpu
…podsumowanie wystpienia Autora
„Planistyczna rola gminy w przygotowaniu inwestycji” wygoszonego 9 czerwca 2011 r. w Józefowie k. Warszawy,
podczas XIV Konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inynierów Budownictwa „Inwestor i projektant w ksztatowaniu przestrzeni”.
Usta wo daw ca bar dzo ob szer nie
i do szczegóowo okreli problematyk szeroko rozumianej sfery inwestycyjnej do stanowienia w dokumentach
pla ni stycz nych gmi ny sa mo rz do wej – okrelajcych jej polityk przestrzenn (definiowan w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowa nia prze strzen ne go gmi ny; da lej:
studium, studium uikzp, studium gminne), a take w przestrzennym prawie
miejscowym (stanowionym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; dalej: mpzp, plany miejscowe, plany zagospodarowania), spójnym ze studium gminnym, które ma suy realizacji teje polityki przestrzennej
(a za jej porednictwem – take w strate gii roz wo ju gmi ny). Usta wo daw ca
okreli te sposób i zakres powizania
ustale planów miejscowych z dokumentami o charakterze finansowym i rzeczowym (prognoza skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego oraz
zacznik o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej…). Przepisy
ustawy z dnia 27 marca o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa o pizp) ustalaj sposób i zakres partycypowania wszystkich zainteresowanych (a wic take podmiotów inwestorskich) w sporzdzaniu dokumen-

tów planistycznych. „Systemowy” obraz
tej sfery wydaje si by do caociowy i w miar spójny… Niestety jej obraz
rzeczywisty jest znacznie mniej zadawalajcy…
Niewiele gmin sporzdza strategie
rozwoju czy kompleksowe lokalne polityki rozwoju. Studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – pomimo obligatoryjnoci ich
aktualizacji – w bardzo wielu gminach nie
speniaj wymaga obecnych przepisów… Pokrycie obszarów gmin miejscowymi planami zagospodarowania wynosi rednio niewiele ponad 25 %, a do tego wikszo tych planów (sporzdzonych na podstawie przepisów ustawy
o za go spo da ro wa niu prze strzen nym
z 1994 r.; dalej: ustawa o zp) nie jest dosta tecz nie ak tu al na i wy star cza j co
szczegóowa, spójna ze studiami gminnymi. Oczywicie nie posiadaj one
wspomnianych prognoz i zaczników,
tak istotnych z punktu widzenia inwestowania w gminie. Istnieje pogld, i jedn z istotniejszych przyczyn blokowania
pro ce sów pla no wa nia miej sco we go
przez samorzd gminny, jest zakres
zobowiza ze sfery prawnej, finansowej
oraz inwestycyjnej, które plany wywouj bezporednio po uchwaleniu, podczas
gdy ich pozytywne skutki wydaj si
mniej wymierne i s odsunite w czasie…
Do tego – gwoli prawdy – bardzo
wiele podmiotów inwestorskich ignoruje systemowe rozwizania, nie partycypuje aktywnie w procedurach planistycznych, i czsto „lobbuje” na rzecz arbitralnego, nie kompleksowego (a czsto wrcz „rabunkowego”) gospodarowania przestrzeni przy pomocy urzdniczych decyzji o warunkach zabudowy.

GRZEGORZ A. BUCZEK – architekt – urbanista,
wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich,
czonek Rady programowej IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej 2012; wspózaoyciel Europejskiego Instytutu Nieruchomoci, czonek Polskiej Rady Architektury oraz kolegium sdziów konkursowych Oddziau Warszawskiego SARP; wspóautor Karty Przestrzeni Publicznej oraz projektu
Polskiej Polityki Architektonicznej; wykadowca
Wydziau Architektury Politechniki Warszawskiej
(take gocinnie – SGGW i SGH), oraz studiów
podyplomowych; wieloletni sekretarz Gównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i sekcji
„Planowanie przestrzenne i urbanistyka” Komisji Nagród ministra waciwego do spraw…;
b. pracownik i radny samorzdów warszawskich,
czonek cia doradczych burmistrzów dzielnic i prezydentów m. st. Warszawy; partner w firmie doradczej „Buczek i Wojda Architekci” wspópracujcej z samorzdami lokalnymi oraz niepublicznymi podmiotami aktywnymi na rynku nieruchomoci; autor licznych publikacji dotyczcych problematyki planowania przestrzennego i urbanistyki, gospodarowania nieruchomociami oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do powszechna jest opinia, e caa sfera planowania przestrzennego / gospodarowania polsk przestrzeni znajduje si w stanie gbokiego kryzysu
i wymaga systemowych zmian (m. in. dotyczcych efektywnego powizania planowania przestrzennego z planowaniem finansowym, gospodarczym i spoecznym). Jednak taka opinia nie spowodowaa powstania adnego kompleksowego projektu nowych systemowych
regulacji. A resortowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym (chocia fragmentaryczny
i wysoce niedoskonay, to zmierzajcy co
najmniej we fragmentach w kierunku waciwych rozwiza), nie znalaz si na li-
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cie priorytetów legislacyjnych rzdu
do koca obecnej kadencji… W tej sytuacji nie mona oczekiwa, aby ocena planistycznej roli „przecitnej gminy”
w przygotowaniu inwestycji wypada zadawalajco… Jednak s gminy, które
w ramach tego samego systemu, tych
samych przepisów radz sobie cakiem
niele, co potwierdzaj take opinie inwestorów w nich aktywnych. W tej sytuacji warto zdoby si na dyskusj i refleksj ogólniejszej natury: czy regulacje
ustrojowe i przestrzenne s tak niedoskonae, a bariery przez nie tworzone dla
procesów inwestycyjno – budowlanych
tak oczywiste i powszechne, e przepisy te wymagaj rewolucyjnych zmian
i zastpienia ich zupenie nowymi, odmiennymi, czy raczej wymagaj szerszej
i profesjonalnej implementacji, doskonale nia, ci lej sze go nad zo ru nad ich
przestrzeganiem, a wreszcie wikszej aktywnoci w procedurach planistycznych
podmiotów inwestorskich.
Pomimo, e autor niniejszego tekstu
jest zwolennikiem tezy, e przepisy
ustawy o pizp wymagaj raczej niewielkich zmian oraz profesjonalizmu,
rzetelnoci i dobrej woli (gównie politycznej!) dla osigania lokalnie niezych
efektów, raczej ni rewolucyjnych – systemowych zmian, to w dalszym wywodzie wskazane zostan te jej przepisy,
które jednak wymagaj najpilniejszych
korekt. Praktyka stosowania przepisów
ustawy o pizp wykazuje bowiem, e s
one ródem wielu patologii w zarzdzaniu przestrzeni i faktycznie tworz bariery dla procesów projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Oczekiwania inwestorów,
a rzeczywisto
In we sto rzy ocze ku j, e w mia stach/gminach zasadniczo zwikszy si
pokrycie planami miejscowymi, zwaszcza obszarów przeznaczonych pod zabudow, bdcych przedmiotem ich zainteresowania. Istnienie planu miejscowego jako podstawy do wnioskowania
o decyzj o pozwoleniu na budow, skraca bowiem czas ubiegania si o tak decyzj (w porównaniu z sytuacj braku
planu i koniecznoci uprzedniego ubiegania si o ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji) od kilku do nawet
kilkunastu miesicy (w zalenoci od tego, jak sprawnie przebiega bdzie procedura administracyjna ustalenia i uprawomocnienia si takiej decyzji). Jednak
planów miejscowych jest nadal mniej ni
si oczekuje, a procedury ich sporzdzania i uchwalania zbyt czsto przeduaj si ponad wszelk miar (czasami nawet, jak to ma miejsce w licznych przypadkach w Warszawie – do kilkunastu

lat!), tak wic na wydanie decyzji o warunkach zabudowy na ogó oczekuje si
krócej ni na sporzdzenie i uchwalenie
planu miejscowego. Nie wymaga uzasadnienia oczekiwanie, nie tylko inwestorów, na odpowiedni jako dokumentów
planistycznych, ich zgodno z wszelkimi, bardzo licznymi przepisami dot. sfery przestrzennej i inwestorskiej, otwarto organów gminy na wnioski i uwagi
dotyczce tych planów, wypenianie
przez gminy licznych zobowiza, które wprost wynikaj z treci planów i zaczników do nich. Jednak z tym jest – jak
powszechnie wiadomo – nie najlepiej…
Dobr ilustracj do narastajcej krytyki
jakoci dokumentów planistycznych jest
zmniejszajca si od kilkunastu lat ilo
wniosków do waciwego ministra o przyznanie nagród resortowych w dziedzinie
„planowanie przestrzenne i urbanistyka”,
a wreszcie – zaniechanie przyznawania
przez Ministra Infrastruktury takich nagród …
Bariery tworzone
przez plany miejscowe uchwalone
na podstawie ustawy o zp
Do tego obowizywanie na danym terenie planu miejscowego nie zawsze
sprzyja procesowi sprawnego przygotowania inwestycji, w szczególnoci przygotowania dokumentacji projektowej
i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow. W tej dziedzinie bariery s zrónicowane w zalenoci od tego, czy obowizujcy mpzp zosta sporzdzony
jeszcze na podstawie przepisów ustawy
o zp czy te ju na podstawie przepisów
ustawy o pizp. Swoistym paradoksem
polskiej praktyki planistycznej jest to, e
takie zrónicowanie w zasadzie nie powinno mie miejsca, wobec odnonych
przepisów ustawy o pizp (tj. art. 32
i 331). Zobowizuj one gminy do aktualizacji studiów gminnych oraz planów
miejscowych, o ile nie s zgodne z wymaganiami nowych przepisów dotyczcych ich zawartoci. I chocia waciwie
wszystkie studia gminne oraz plany
miejscowe sporzdzone pod rzdami
przepisów ustawy o zp tego warunku nie
speniaj, a od wejcia w ycie wspomnianych przepisów upyno ponad 7
lat, czyli prawie dwie kadencje samorzdu, to nadal wikszo dokumentów
planistycznych obowizujcych w gminach pozostaje nieaktualne co najmniej
w rozumieniu wspomnianych przepisów. Barier, któr tworz takie nieaktualne plany miejscowe dla projektowania
inwestycji, szczególnie w zakresie dominujcej w tych planach niejednoznacznoci i/lub ogólnikowoci ich ustale,
wzmacnia fakt, e w rozumieniu obecnych przepisów (take ich wykadni
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w wyrokach NSA), nie ma moliwoci ich
interpretacji czy uzyskania wyjanie dla
celów projektowania budowlanego, w inny sposób ni poprzez zoenie do waciwego organu kompletnego wniosku
(z projektem budowlanym) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow. Tymczasem plany te ze swej istoty i na mocy ówczenie obowizujcych przepisów ustawy o zp byy przystosowane do dwuetapowego postpowania dla w sprawie decyzji o pozwoleniu na budow, poprzez
uzyskanie (dawnego typu) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wydawanej na wniosek zainteresowanego przez organ sporzdzajcy
plan miejscowy na podstawie jego ustale. W praktyce takie wystpienie byo
uzy ska niem sto sun ko wo nie wiel kim
kosztem i w do krótkim czasie odpowiedzi na pytanie o zgodno planowanej inwestycji z ustaleniami odnonego
mpzp, a taka decyzja o wzizt bya swoist gwarancj bezpiecznego projektowania i uzyskania pozwolenia na budow. Jednak Ustawodawca, pod hasem
„skracania procedur”, przepisami ustawy o pizp zlikwidowa moliwo (nawet
fakultatywnego, w zalenoci od potrzeb wynikajcych np. z ogólnikowoci
planu miejscowego!) uzyskiwania wspomnianej decyzji o wzizt, natomiast wprowadzi wymagania zwikszajce szczegóowo ustale planów miejscowych
(i zapisów studiów gminnych) oraz obowizek ich aktualizacji w tym zakresie.
Utrzymano jednak status planów miejscowych przez dokumenty planistyczne
nie speniajce wymaga takich planów w rozumieniu przepisów ustawy
o pizp, tworzc barier i ryzyko – zwaszcza dla projektowania budowlanego
(w jednoetapowym postpowaniu o pozwolenie na budow), wobec powszechnego ignorowania przez gminy wskazanych wyej przepisów art. 32 i 33 ustawy o pizp. Jedn z przyczyn takich zaniecha przez organa gminy, jest – niestety – do „sztywny” przepis art. 272
ustawy o pizp, nie przewiadujcy dnego odejcia od pracochonnej procedury planistycznej w przypadku takich aktualizacji… Naley w tej sytyuacji zada
pytanie o przyczyny biernoci organów
nadzoru (wojewodów) w stosunku do takiej do powszechnej praktyki gmin, niezgodnej z przepisami ustawy o pizp, tym
bardziej, e na kwestii aktualizacji planów miejscowych w zakresie zgodnoci
zakresu ich ustale z przepisami artykuów 15 i 16 ust. 13 ustawy o pizp „sprawa si nie koczy”… Otó, zgodnie
z przepisami ustawy o pizp, na dokumentacj planu miejscowego skadaj si take (m.in.): prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
oraz zacznik „o sposobie realizacji, za-
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pisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale
do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.” Takie
materiay nie byy sporzdzane cznie
z planami miejscowymi na podstawie
przepisów ustawy o zp, tak wic wikszo nadal obowizujcych planów
ich nie posiada, co oznacza, e dziaajcy w ich granicach inwestorzy s pozbawieni wicych (bo uchwalonych
przez rad gminy) decyzji i istotnych informacji ze sfer nimi objtych…
Bariery tworzone
przez plany miejscowe uchwalone
na podstawie ustawy o pizp
Pozostaje jednak kwesti otwart, czy
wszystkie te opisane wyej bariery, wynikajce ze specyfiki planów miejscowych uchwalonych na podstawie ustawy o zp, znikaj w sytuacji ich zmian i aktualizacji w zakresie spenienia przez nie
wymaga przepisów ustawy o pizp oraz
w no wych pla nach spo rz dza nych
i uchwalanych pod rzdami aktualnych
przepisów. Otó – niestety – takie plany
nawet jeli likwiduj stare, to zwykle tworz no we ba rie ry dla pro jek to wa nia
i przygotowywania procesów inwestycyjnych w budownictwie. Najpowaniejsz z nich jest nadmierna szczegóowo
ich ustale, a co za tym idzie – drastycznie ograniczona elastyczno. Ustawodawca uzna bowiem, e wobec likwidacji dwuetapowego postpowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow,
naley przepisami ustawy wprowadzi
obo wi zek wy so kiej szcze gó o wo ci
i jednoznacznoci ustale planu, tak
aby pla ni stycz na pod sta wa praw na do projektowania, majca przecie
rang prawa miejscowego, nie tworzya obszaru niepewnoci dla projektanta
oraz ryzyka dla (finansujcego projektowanie i transakcje nieruchomociowe) inwestora. Niestety, wprowadzajce takie
szczegóowe wymagania przepisy o pizp,
zwaszcza te obowizujce w rezultacie
jej zmian od padziernika 2010 r. (patrz
cytowane wyej przepisy art. 15), zaowocoway nadmiern szczegóowoci nowych planów miejscowych, praktycznie
ingerujc z zakres dokumentacji projektowej… Oczywistym jest, e w procedurach planistycznych (tj. w skadaniu
wniosków i uwag do projektów planów,
pomijajc wynikajc z art. 74 moliwo
ich arbitralnego rozpatrywania…) niezbyt
czsto moe uczestniczy projektant
zabudowy, zwaszcza wspópracujcy
z in we sto rem, za pro jek tant pla nu – urbanista, nie moe w jego zastpstwie optymalnie zaprojektowa w planie wszystkich rozwiza dot. przyszej

zabudowy, do tego w takim stopniu
szczegóowoci, jakiego wymagaj aktualne przepisy… „Wahado przepisów”
zostao wic wychylone skrajnie w przeciwnym kierunku: - ogólnikowe i nazbyt
„elastyczne” przepisy wczeniej sporzdzanych planów, zastpiono rygorem
nadmiernej szczegóowoci, wykluczajcym nawet minimum elastycznoci
projektowania inwestorskiego, do tego
przy procedurze jednoetapowej ubiegania si o pozwolenie na budow i bez
moliwoci formalnej interpretacji ustale planu przez organ gminy, który plan
sporzdzi5…
Zobowizania planistyczne gminy,
a praktyka
Niestety, podobny rygor szczegóowoci oraz status prawa miejscowego nie
obej mu je wspo mnia nych wcze niej
dwóch zaczników do uchway rady
gminy o przyjciu mpzp, mianowicie
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz tekstu
„o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.” A s to dokumenty, które
stanowi o szczególnych zobowizaniach, które gmina podejmuje uchwalajc plan miejscowy, ze wzgldu na ich
charakter wrcz kluczowe dla wacicieli
terenów objtych takim planem oraz
inwestorów, planujcych ich zabudow
i za go spo da ro wa nie. Tym cza sem,
w przeciwiestwie do bardzo szczegóowych wymaga ustawy o pizp oraz rozporzdzenia dotyczcego zawartoci
planów miejscowych6, zwaszcza dot.
sposobu formuowania ich ustale, wymagania dotyczce tych dokumentów s
ogólnikowe i niedostatecznie precyzyjne… W konsekwencji nie wypracowano
przez ponad 8 lat od wprowadzenia
odnonych przepisów metody ich optymalnego sporzdzania, nie upowszechnia si najlepszych z nich jako tzw. „dobrych przykadów” … Wykonywane s
wic one bardziej „pro forma” ni dla faktycznego ich stosowania, zwaszcza e
realizacja zawartych w nich zobowiza
planistycznych (np. ze sfery budowy
dróg gminnych i innej infrastruktury,
w szczególnoci „spoecznej”) jest dla
gmin kosztowna i „uciliwa”. Do tego,
pomimo e zarówno w opiniach Gównej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej od lat, a w projekcie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego7 ostatnio, wyranie formuowana jest teza o koniecznoci wprowadzenia spójnoci pomidzy
planowaniem przestrzennym a planowaniem spo ecz no – go spo dar czym,

a wrcz o celowoci integracji tych
dwóch sfer planowania, jednoczenie
rozpowszechniany jest pogld o tym, e
planowanie miejscowe „pogra” gminy
aktywnie planujce, gdy nakada na nie
zbyt wiele zobowiza, zwaszcza finansowych. Autorzy tego pogldu zdaj
si jednak zapomina, e to organa gmin
sporzdzajc i uchwalajc miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, same bior na siebie te obowizki
(czsto „zbyt optymistycznie” planujc,
np. przeznaczajc cale obszary gmin
pod zabudow…), a ich zakres wynika
de iure nie tylko z treci przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (a wczeniej z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), ale przede wszystkim z przepisów ustawy o ustroju samorzdu gminy obowizujcych ju ponad 20 lat.
Uprawnione jest wic pytanie czy i jak
gminy samorzdowe (z) realizoway ich
zadania wasne, a szczególnie te opisane na pocztku art. 7 ustawy o samorzdzie gminnym: „Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty naley do zada wasnych gminy. W szczególnoci zadania
wasne obejmuj sprawy:
1) adu przestrzennego, gospodarki
nieruchomociami, ochrony rodowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów
oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodocigów i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania
czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energi elektryczn i ciepln oraz gaz
(…)”.
By moe genez barier dla procesów
inwestycyjnych nie s tylko przepisy ze
sfery planowania przestrzennego, ale
take przepisy „ustrojowe” przypisujce
gminom samorzdowych zbyt szerok
sfer obowizków, bez umoliwienia
ich wykonywania przez ustanowienie odpowiednio szerokiej sfery narzdzi realizacji, take narzdzi finansowych, np. podatku kadastralnego – od wartoci nieruchomoci. Ten podatek zastpi by fikcj obecnej renty planistycznej faktycznymi poytkami dla gmin, wykazujcymi
(take w krótkim czasie) atrakcyjno planowania miejscowego. Jest to jednak temat na odrbne rozwaania…
Post scriptum
Autor cakiem wiadomie pomin
w tym tekcie problem obu rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pomimo tego, e
w wielu gminach faktycznie zastpiy one
„partycypacyjne” publiczne zarzdza-
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nie przestrzeni i s – wbrew oczywistej
intencji ustawodawcy – podstaw prawn do wikszoci wydawanych decyzji
o pozwoleniu na budow. Jednak decyzje te w wielu opiniach, take majcych
rang analiz sejmowych8, uwaane s
za gówn przyczyn narastajcego
w naszym kraju chaosu przestrzennego,
co jest take swoist barier inwestycyjn… Ryzyko inwestorskie wynikajce
z ich stosowanie jest odmienne, a tworzone przez nie bariery czy problemy inwestycyjne – w szerszym ujciu problemu – znacznie powaniejsze, ni te
omówione powyej. Do tego postulowane kierunki zmian ustawy o pizp (udokumentowane resortowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pizp i niektórych
innych ustaw z wrzenia 2010 r., przyjtym przez Rad Ministrów, lecz dalekim od uchwalenia9, oraz propozycjami
o charakterze wrcz systemowym, zawartymi w projekcie KPZK 2030), zasadniczo ograniczaj moliwoci stosowania takich decyzji (za czym opowiada si
autor niniejszych rozwaa…), albo
wrcz proponuj ich wyeliminowanie
z obrotu prawnego (co wydaje si propozycj nazbyt radykaln, zwaszcza
w odniesieniu do obszarów zurbanizowanych, z pewnymi rezerwami terenowymi…).

1
Art. 32. 1. W celu oceny aktualnoci studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postpy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporzdzania w nawizaniu do ustale studium (…),
oraz wniosków w sprawie sporzdzenia lub
zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa
w ust. 1 (…), co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwa w sprawie aktualnoci studium i planów
miejscowych, a w przypadku uznania ich
za nieaktualne, w caoci lub w czci, podej mu je dzia a nia, o któ rych mo wa
w art. 27. 3. Przy podejmowaniu uchway,
o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze
pod uwag w szczególnoci zgodno
studium albo planu miejscowego z wymogami wynikajcymi z przepisów art. 10
ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.
Art. 33. Jeeli w wyniku zmiany ustaw
zachodzi konieczno zmiany studium lub
planu miejscowego, czynnoci, o których
mowa w art. 11 i 17, wykonuje si odpowiednio w zakresie niezbdnym do dokonania tych zmian.

2
Art. 27. Zmiana studium lub planu
miejscowego nastpuje w takim trybie, w jakim s one uchwalane.
3
Art. 15. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporzdza projekt planu miejscowego, zawierajcy cz tekstow
i graficzn, zgodnie z zapisami studium
oraz z przepisami odrbnymi, odnoszcymi si do obszaru objtego planem. 2.
W planie miejscowym okrela si obowizkowo: 1) przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczajce tereny o ronym przeznaczeniu lub ronych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspóczesnej; 5) wymagania wynikajce
z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych; 6) zasady ksztatowania zabudowy
oraz wskaniki zagospodarowania terenu,
maksymaln i minimaln intensywno
zabudowy jako wskanik powierzchni cakowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziaki budowlanej, minimalny
udzia procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziaki budowlanej, maksymaln wysoko zabudowy, minimaln liczb miejsc
do parkowania i sposób ich realizacji oraz
linie zabudowy i gabaryty obiektów; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiek tów pod le ga j cych ochro nie,
ustalonych na podstawie odrbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a take
obszarów szczególnego zagroenia powodzi oraz obszarów osuwania si mas
ziemnych; 8) szczegóowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym; 9) szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10) zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11) sposób
i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzdzania i uytkowania terenów; 12)
stawki procentowe, na podstawie których
ustala si opat, o której mowa w art. 36
ust. 4. 3. W planie miejscowym okrela si
w zalenoci od potrzeb: 1) granice obszarów wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaów nieruchomoci; 2) granice
obszarów rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granice
obszarów wymagajcych przeksztace
lub re kul ty wa cji; 3a) gra ni ce te re nów
pod budow urzdze, o których mowa
w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref
ochronnych zwizanych z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu i uytkowaniu terenu oraz wystpowaniem znaczcego oddziaywania tych urzdze na rodowisko; 4) granice terenów pod budow
obiektów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 8; 4a) granice terenów
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych
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w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu pastwowym, lotniska uytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub
przedsiwzicia Euro 2012; 5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów sucych organizacji imprez masowych; 6) granice pomników zagady
oraz ich stref ochronnych, a take ograniczenia dotyczce prowadzenia na ich terenie dziaalnoci gospodarczej, okrelone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byych hitlerowskich obozów
zagady; 7) granice terenów zamknitych,
i granice stref ochronnych terenów zamknitych; 8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostpnych oraz
do granic przylegych nieruchomoci, kolorystyk obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 9) zasady i warunki sytuowania obiektów maej architektury, tablic
i urzdze reklamowych oraz ogrodze, ich
gabaryty, standardy jakociowe oraz rodzaje materiaów budowlanych, z jakich mog
by wykonane; 10)) minimaln powierzchni nowo wydzielonych dziaek budowlanych. Art. 16. 1. Plan miejscowy sporzdza
si w skali 1: 1000, z wykorzystaniem urzdo wych ko pii map za sad ni czych al bo
w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w pastwowym zasobie geo de zyj nym i kar to gra ficz nym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporzdza si
wycznie w celu przeznaczenia gruntów
do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza si stosowanie map
w skali 1:5000.
4
Art. 7. Rozstrzygnicia wójta, burmistrza, prezydenta miasta (…) o nieuwzgldnieniu (…) wniosków dotyczcych (…)
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uwag dotyczcych projektu tego planu (…) – nie podlegaj zaskareniu do sdu administracyjnego.
5
Patrz: wyrok Wojewódzkiego Sdu
Administracyjnego w Rzeszowie (sygnatura akt: II SAB /Rz 50/10).
6
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7
Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz odnony
Plan Dziaa.
8
Patrz: BAS – Biuro Analiz Sejmowych,
Infos nr 3 (73) z 11 lutego 2010 r.: „Kryzys
gospodarki przestrzennej”.
9
Informacja ze strony www.mi.gov.pl:
„W dniu 23 marca 2011 r. Zespó do spraw
Programowania Prac Rzdu negatywnie
zaopiniowa dalsze procedowanie projektu ustawy. W dniu 18 maja 2011 r. Rzdowe Cen trum Le gi sla cji po in for mo wa o
o zgodnoci projektu ustawy z ustaleniami Komisji Prawniczej.”
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Bariery realizacji
procesów
rewitalizacji
nieruchomoci
poprzemysowych
Dr ELBIETA ZAGÓRSKA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Inwestycji i Nieruchomoci, Zakad Ekonomiki Nieruchomoci
Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysowych, które przestay peni funkcje gospodarcze, ogranicza zapotrzebowanie na nowe
tereny niezbdne dla rozwoju przemysu,
usug i mieszkalnictwa. W tym kontekcie
uwidacznia si znaczenie procesów rewitalizacji nakierowanych na stworzenie warunków
dla ich zagospodarowania.
Istot procesu rewitalizacji na obszarach
dawniej uytkowanych przez przemys jest
wprowadzenie tam nowych funkcji, z jednoczesnym przeksztaceniem istniejcej formy przestrzennej w wyniku powstawania nowej zabudowy, modernizacji i przystosowywania do nowych wymaga czci obiektów poprzednio
sucych przemysowi. Poprzednie formy
dziaalnoci gospodarczej zastpowane s aktywnociami sektora trzeciego i czwartego, czyli
usugami. W wielu miastach obszary poprzemysowe znajduj si w ich centralnej czci,
stajc si wanym skadnikiem wewntrzmiejskiej przestrzeni publicznej, która powinna mie charakter reprezentacyjny i dlatego te
nowe formy zagospodarowania powinny harmonijnie wspóistnie z otoczeniem, wzbogaca jego program funkcjonalny oraz uatrakcyjnia wyraz przestrzenny – architektoniczny
i urbanistyczny.1
Samo pojcie rewitalizacja jest nader czsto mocno naduywane. W zdecydowanej
wikszoci przypadków w odniesieniu do zdegradowanych fragmentów miast podejmuje si
jedynie dziaania naprawcze o charakterze inwestycyjnym, których celem jest poprawa jakoci przestrzeni istniejcej bd wprowadzenie w okrelony obszar lub jego fragment nowej jakoci, pod postaci nowych inwestycji.2
Biorc pod uwag, e dziaania te nie s z reguy kontynuowane i nie obejmuj pozostaych,
wadliwie funkcjonujcych aspektów ycia, s
one mao skuteczne i trudno je nazwa kompleksowymi procesami, które zmierzaj do oywienia obszarów zdegradowanych.
Bariery towarzyszce inicjowaniu procesów rewitalizacji uwaa si za znaczce, mimo i problemy terenów zdegradowanych

dostrzegane s obecnie przez wadze i szereg
instytucji, które na rónych szczeblach podejmuj inicjatywy, majce w perspektywie wspiera promotorów tych przedsiwzi. Podstawow kwesti jest brak spójnej ustawy o rewitalizacji. Wród barier procesu rewitalizacji
na plan pierwszy wysuwa si równie nieuporzdkowany status prawny nieruchomoci.
Problemy prawno-wasnociowe na obszarach
poprzemysowych, stanowi stosunkowo powszechne zjawisko, bdc istotnym hamulcem
procesów rewitalizacji.
Brak waciwych regulacji prawnych generuje barier finansow, nie ustanawiajc czytelnych instrumentów finansowania tego procesu. Jako kolejne istotne bariery finansowe
procesu rewitalizacji naley wymieni: zbyt mae rodki finansowe w porównaniu z ogromnymi potrzebami, niemono wykorzystania
wszystkich rodków unijnych z powodu niewystarczajcych rodków wasnych miast na dofinansowanie, z sytuacj materialn znacznej czci wspólnot mieszkaniowych, ograniczajc rodki na dofinansowanie rewitalizacji starych budynków mieszkalnych.
Kolejn barier s kwestie ekologiczne,
które dotycz zagroenia dla otoczenia, wynikajcego z zanieczyszczenia powierzchni ziemi zwizkami chemicznymi, metalami cikimi czy ropopochodnymi. Wówczas wymagana jest identyfikacja skae oraz przeprowadzenie rekultywacji terenów pod ktem ich przyszego przeznaczenia.
Stopie degradacji rodowiskowej (zanieczyszczenia chemiczne) lub/i morfologicznej
(przeksztacenie powierzchni) nieruchomoci poprzemysowych najczciej ogranicza moliwoci penienia przez nie nowych funkcji. Usunicie lub zmniejszenie stopnia degradacji do okrelonego poziomu wymaga duych nakadów,
w skrajnych przypadkach przekraczajcych
warto rynkow tych terenów. Std te ich konkurencyjno na rynku terenów przeznaczonych
pod inwestycje w stosunku do terenów „zielonych” (tzw. greenfields) jest istotnie ograniczona. W efekcie inwestorzy lokuj swoj dziaal-

no na nowych terenach, co nieuchronnie prowadzi do ich przyszej degradacji. Dziaania te
uszczuplaj zasób terenów zielonych, co przeczy zasadzie zrównowaonego rozwoju.
Naley równie zwróci uwag na barier
techniczn zwizan z fizycznymi cechami terenów poprzemysowych. Jest ona spowodowana gównie brakiem dostpu do kompleksowej informacji nt. nieruchomoci poprzemysowych, dotyczcej istniejcej infrastruktury
podziemnej, warunków geologicznych panujcych na tych terenach i zmian zachodzcych
w tej sferze w wyniku zaprzestania dziaania
oraz wprowadzenia tam nowych funkcji.3
Bariera organizacyjna to brak odpowiedniej
kadry zarzdzajcej projektami rewitalizacyjnymi, natomiast bariera mentalnociowa to brak
chci zmian ze strony wacicieli rewitalizowanych obiektów, wysoki poziom ubóstwa i patologii w starych dzielnicach, duy procent ludzi w wieku emerytalnym oraz ze warunki
mieszkaniowe znacznej czci ludnoci, bardzo zy stan substancji mieszkaniowej.
Szanse ponownego zagospodarowania terenu poprzemysowego znacznie ograniczaj
specjalistyczne urzdzenia takie, jak: porty, wywrotnice wagonowe, przenoniki tamowe, specjalne oczyszczalnie cieków czy rurocigi. Mog one bowiem suy tylko pewnym specjalnym sposobom uytkowania.
S. Karczmarek: Tereny poprzemysowe w miastach – problem czy wyzwanie? W: Przemiany
struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i spoecznej. Praca zbiorowa pod red.
J. Sodczyka. Uniwersytet Opolski, Opole 2004,
s. 160-161.
2
K. Wójcik: Bytom jako przykad miasta kreatywnego. W: Kreatywna aglomeracja – potencjay,
mechanizmy, aktywnoci. Podejcia metodologiczne. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. AE,
Katowice, 2008, s. 129.
3
Konferencja pt. „Nowoczesne zasoby lska. Nowoczesne nieruchomoci. Rewitalizacja terenów
poprzemysowych. Katowice – Zabrze, 22 – 23 IV
2009 r., s. 82 – 83.
1
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Rewitalizacja terenów
poprzemysowych
w Bytomiu
W Bytomiu w dzielnicy Szombierki rozpocza si realizacja najwikszego na lsku projektu rewitalizacji terenu pokopalnianego. Przez ponad 100 lat w tym miejscu
dziaaa kopalnia Szombierki. Pod koniec lat 90-tych ubiegego wieku kopalnia zacza podupada. Obecnie teren, który dotychczas skada si gównie z nieuytków zyskuje nowe oblicze. Armada Development, spóka zalena naleca do grupy kapitaowej GC Investment SA, rozpocza przywracanie tego terenu do ycia, nadajc mu nowe funkcje i zamierza zapewni tej czci miasta zrównowaony rozwój.
W ostatnich latach nastpia w Bytomiu
restrukturyzacja tradycyjnych sektorów gospodarki – przede wszystkim górnictwa
i hutnictwa. Zamknito wikszo bytomskich kopal i 2 huty oraz szereg zakadów pracujcych na ich rzecz. Bytom czeka na inwestorów, którzy zapeni luk, jaka pozostaa po likwidacji duej czci
przemysu cikiego. Atutem miasta jest
centralne pooenie w Aglomeracji Górnolskiej, duy potencja ludzki, liczne
placówki kulturalne oraz rónorodne tereny inwestycyjne znajdujce si w obrbie miasta.
Realizowane przez Armad przedsiwzicie zlokalizowane jest na terenach,
na których dziaalno przemysowa zostaa zakoczona kilkanacie lat temu.
Zrónicowana topografia terenu, stawy,
bogata flora i fauna sprawiaj, e obszar
ten idealnie nadaje si do zagospodarowania go funkcjami rekreacyjnymi i mieszkalnymi.
Rafa Kincer, prezes zarzdu Armady:
„Inwestycja w tereny przemysowe niesie
ze sob wiele zagroe takich jak niedostpno i wyczenie z przestrzeni aktyw-

noci mieszkaców, niedorozwój infrastruktury, skaenia ekologiczne czy brak
informacji na temat stanu terenu. W przypadku terenów górniczych dodatkow barier moe by niestabilno gruntów,
ograniczajca moliwo posadowienia
cikich konstrukcji i stwarzajca ryzyko
dla inwestorów. Doszukalimy si jednak
niezwykych walorów tego miejsca, które zostay wyraone w projekcie inwestycji. Nasz aspiracj jest stworzenie nowej
wartoci miejskiej. Elementem wyróniajcym inwestycj jest penowymiarowe pole golfowe jako przestrze publiczna miedzy planowanymi obiektami komercyjnymi (usugowymi i handlowymi) oraz
osiedlami mieszkalnymi”.
Mimo wielu problemów, które mona napotka, due tereny poprzemysowe usytuowane w dzielnicach ródmiejskich lub na ich obrzeu stwarzaj moliwoci realizacji projektów prestiowych,
zarówno publicznych jak i prywatnych, którym przypisuje si szczególnie due znaczenie w rewitalizacji w Wielkiej Brytanii
i Niemczech. Wizja takich przedsiwzi
zmieniajcych charakter dzielnic czy ca-

www.gcinvest.pl



Rafa Kincer, prezes zarzdu firmy Armada
Development

ych miast porusza wyobrani ekspertów,
wadz lokalnych i wacicieli terenu.
Inwestycja Srebrne Stawy moe sta si
takim prestiowym miejscem. Nazwana tak ze wzgldu na licznie wystpujce na tym terenie stawy pokopalniane, zakada budow pola golfowego oraz osiedla domów. Profesjonalne, 18-dokowe pole ma powsta na obszarze prawie 60 ha.
Inwestycja jest ju realizowana. Driving
range czyli pole do wybijania piek jest ju
czynny. Uksztatowane zostay take 3
pierwsze doki, które ju si zieleni. Gr
na nich bdzie mona rozpocz na wiosn przyszego roku. W przyszym roku Armada planuje oddanie w sumie 9 doków.
Pole na pewno bdzie robio sw urod
niezwyke wraenie. W doki pola golfowego zostao wkomponowane osiedle 80 domów jednorodzinnych. Osiedle tworz
dwa typy domów o prostej, oszczdnej architekturze, nawizujcej do tradycyjnej architektury lskiej. Obecnie budowane s
dwa domy modelowe, a jesieni rusza budowa pierwszego etapu osiedla, która zakada wzniesienie 14 domów. „Sprzeda
rozpocza si w czerwcu i znalelimy ju
klientów na wikszo oferowanych domów. Klienci dostrzegaj urod i potencja
tego miejsca.” – mówi Dominika Breza Dyrektor Marketingu i Sprzeday.
Bardzo wanym punktem caej inwestycji bdzie rewitalizacja Szybu Krystyna,
który jest symbolem tego terenu, przypominajcym o jego historii. Koncepcja zagospodarowania Szybu Krystyna wraz
z przylegym obszarem obejmuje stworzenie parku technologicznego z obiektami
biurowo-usugowymi. Zaoeniem projektowym jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni opierajcej swoj unikatowo
na odmiennoci architektonicznej, symbolice i niepowtarzalnoci wizerunku miejsca.
Pierwszy etap inwestycji zakadajcy
budow pola golfowego oraz osiedla domów jednorodzinnych ma si zakoczy
w 2014 roku.

www.srebrnestawy.pl

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
O roli ustawy Prawo zamówie publicznych (Pzp) w procesach inwestycyjno-budowlanych w Polsce mówi si ostatnio bardzo duo. Niestety, z reguy s to opinie negatywne. Zapoznajc si z tymi opiniami
mona odnie wraenie (po raz kolejny, bowiem mielimy ju takie okresy w przeszoci), i ta nieszczsna ustawa jest „gównym
hamulcowym” procesów inwestycyjno-budowlanych w naszym kraju. Autor niniejszego referatu, znajc mankamenty ustawy, zdecydowanie sprzeciwia si takim pogldom.
Wydaje si natomiast, i szczególnie trafnie
omawiany problem opisa w udzielonym
wywiadzie byy wieloletni Prezes Urzdu Zamówie Publicznych Tomasz Czajkowski. Pytanie: „Prawo zamówie publicznych stanowi barier, która blokuje proces inwestycyjny – czy zgadza si Pan z takim pogldem?”
Odpowied: „Absolutnie nie, nawet w takim
ksztacie, w jakim jest obecnie. /…/ To jest
wykrt stosowany przez nieudolnych urzdników, którzy nie s w stanie przewidzie
i przeprowadzi pewnych czynnoci. Pogld
taki jest wygodny dla tych osób, które win
za swój brak sprawnoci, a czasami zwyke
lenistwo zwalaj na rzekomo ze przepisy” 1.
W sytuacji opisanej powyej, celem niniejszego referatu jest dokonanie syntetycznej
rekapitulacji aktualnych problemów stosowania ustawy Pzp w polskim procesie inwestycyjno-budowanym. Dla lepszego zobrazowania rangi problemu przedstawiona zostanie
równie wielko i dynamika krajowych rynków zamówie publicznych z jakimi mamy
do czynienia w procesie inwestycyjno-budowlanym.
1. Charakterystyka statystyczna rynków
zamówie publicznych w sektorze budowlano-nieruchomociowym.
Stron popytow analizowanych rynków
zamówie publicznych poddano analizie
na podstawie ogosze o wszczciu postpowa jakie opublikowane zostay w BZP

w latach 2000-2010. Rozmiary tych rynków,
okrelone na podstawie ogólnej iloci ogosze o wszczciu postpowania, prezentuje tabela 1 publikowana na nastpnej stronie.
Rokiem w którym, na wszystkich badanych
rynkach, dao si zauway skokowe zmniejszanie skonnoci zamawiajcych do dania wadium, by rok 2007. Co charakterystyczne – stwierdzone w wyniku bada
skokowe zmniejszenie skonnoci zamawiajcych do dania wadium byo wyrane
skorelowanie z, równie skokowym, zwikszeniem si rozmiarów badanych rynków wyraonych iloci wszczynanych postpowa.
Tak istotna dynamika rozwoju rynków zamówie publicznych w roku 2007 bya efektem
unijnej „koperty 2007-2013”.
Jak wynika z danych zebranych w tabeli 1,
wród innych rynków procesu inwestycyjno-budowlanego, rynkiem o szczególnie istotnym ciarze gatunkowym by rynek zamówie publicznych na roboty budowlane.
W kolejnym punkcie referatu poddamy zatem
dokadniejszej analizie problemy tego wanie
rynku.
2. Zamówienia publiczne na roboty
budowlane.
W chwili obecnej wyróni mona cztery
gówne problemy polskiego rynku zamówie
publicznych na roboty budowlane. S one nastpujce:
a) dominacja trybu przetarg nieograniczony,
b) ograniczona rola warunków udziau w postpowaniu w procesie selekcji wykonawców,
c) spetryfikowana dominacja jednokryteriowego modelu oceny ofert oraz
d) patologie cenotwórcze.
2.1. Dominacja przetargu nieograniczonego i jej skutki.
Przetarg ograniczony bdc trybem pojedynczego rankingu2 umoliwia przeprowa-

Dr hab. ANDRZEJ BOROWICZ – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu ódzkiego, Prodziekan Wydziau Ekonomiczno – Socjologicznego U. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych.
Autor ponad 70 artykuów oraz autor bd wspóautor piciu ksiek powiconych problematyce
systemu zamówie publicznych w Polsce i na wiecie, ze szczególnym uwzgldnieniem oddziaywania
przepisów o zamówieniach publicznych na procesy inwestycyjno-budowlane. Przewodniczcy Rady Programowej miesicznika Zamówienia Publiczne Doradca.

dzenie jedynie uproszczonego badania (formua: spenia – nie spenia) „jakoci” wykonawców skadajcych swoje oferty. Przetarg
ograniczony oraz inne tryby podwójnego rankingu pozwalaj przeprowadzi to podstawowe dla procedury selekcyjnej zamówienia publicznego badanie w sposób znacznie bardziej precyzyjny. Niestety, pomimo tego immanentnego mankamentu, to wanie przetarg nieograniczony dominuje na polskim rynku zamówie publicznych na roboty budowlane. Wedug „Sprawozdania Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówie publicznych w 2010
roku”3 w tym trybie w roku objtym sprawozdaniem udzielono 77,94% wszystkich zamówie4 (w roku 2009 – 68,28%), podczas gdy
w trybie przetargu ograniczonego udzielonych zostao jedynie 0,69% zamówie (w roku 2009 – 0,79%). Dysproporcja popularnoci tych dwóch trybów podstawowych jest zatem bezdyskusyjna.
2.2. Warunki udziau w postpowaniu.
Jak wiadomo, ustawa Pzp w art. 22 ust. 1
umoliwia zastosowanie do badania wykonawców, czyli tzw. badania podmiotowego, czterech warunków udziau w postpowaniu
o charakterze stopniowalnym. S one nastpujce:
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59,57
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39,30

37,13
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85,87

97,66

97,63

98,81

95,83

98,34

99,12

3282

6522
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943
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804

436

1125

397

845

342

412

367

379

195

236

247

418

238

510

255

569

12

281

* obliczono jako udzia postpowa w których wadium byo dane do cakowitej iloci zamówie nalecych do danego zbioru.
A – wszystkie zamówienia nalece do danego zbioru; B – zamówienia nalece do danego zbioru w których dano wadium.
ródo: obliczenia wasne na podstawie BZP.

Razem

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Rok

Tabela 1

50,32

45,81

44,90

38,75

46,98

83,00

96,83

82,62

59,09

46,66

44,81

4,27

433

597

9

48

8

41

14

44

18

39

23

30
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45

57
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74

76

81

87

54

66

54

60

72,52

18,75

19,51

31,81

46,15

76,66

91,11

93,44

97,36

93,10

81,81

90,00

355
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35
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35
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34
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15

440

44

131

72

113

41

49

33

35

6

23

17

20

23

23

9,57

3,27

3,52

4,16

3,40

33,58

63,71

83,67

94,28

26,08

85,00

100,00

Zamówienia na dokumentacj
Zamówienia
Zamówienia na zarzdzanie i nadzór
Zamówienia na roboty budowlane
w sektorze nieruchomoci
w procesie inwestycyjnym
projektow i urbanistyczn
Dokumentacja
Roboty
Nadzory
Zastpstwo
Projekt
Zarzdzanie
Wycena
Prace projektowe
budowlane
inwestorskie
inwestycyjne
i wykonanie
nieruchomociami
nieruchomoci
urbanistyczna
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postpodo
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wadium
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wadium
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wa
wadium
wa
wa
wadium
wadium*

Zbiory zamówie publicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym i gospodarce nieruchomociami
w latach 2000-2010 wedug ogosze publikowanych w BZP
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 posiadanie wiedzy i dowiadczenia niezbdnych do realizacji zamówienia,
 dysponowanie odpowiednim potencjaem
technicznym,
 dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
 pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiajcej wykonanie zamówienia.
Prawodawca wymaga przy tym, aeby
opis sposobu oceny spenienia tych warunków by, w miar moliwoci, zwizany
z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (art. 22
ust. 4).
O ile warto zamówienia jest mniejsza ni
kwoty okrelone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy5, zamawiajcy de facto moe badania podmiotowego w ogóle nie przeprowadza (por. art. 26
ust. 2 w zwizku z art. 26 ust. 1). Natomiast
wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia oraz zdolnociach finansowych innych podmiotów.
Sposób podejcia polskiego prawodawcy
do badania podmiotowego wyraony dwoma
przywoywanymi ostatnio przepisami ustawy,
zmniejszy jego znaczenie a nawet w pewnym
sensie, zdezawuowa jego wyniki.
Trudno si zatem dziwi, e zamawiajcy nie
„przykadaj si” szczególnie do tego, aeby
w sposób moliwie najbardziej efektywny wykorzysta systemowe moliwoci badania
podmiotowego, czyli aeby doprowadzi
do wyboru wykonawcy wiarygodnego, który bdzie w stanie zrealizowa zamówienie na warunkach wynikajcych ze zoonej przez niego oferty.
2.3. Dominacja jednokryteriowego modelu oceny ofert.
Ustawa Pzp dopuszcza w przypadku
wikszoci trybów6 moliwo zastosowania
jednego z dwóch modeli oceny ofert, a mianowicie modelu jednokryteriowego (price only) lub modelu wielokryteriowego.
Pomimo tego, przewidzianego w ustawie dualizmu, polski rynek zamówie
publicznych na roboty budowlane zdominowany zosta przez jednokryteriowy
model oceny ofert, co ilustruj dane zestawione w tabeli 2.
Bezdyskusyjna dominacja jednokryteriowego („najtaszy wygrywa”) modelu oceny
ofert na polskim rynku zamówie publicznych
na roboty budowlane niesie za sob szereg
negatywnych skutków zarówno dla zamawiajcych i wykonawców tych zamówie jak
i – w ostatecznym rozrachunku – dla budetu pastwa i budetów jednostek samorzdu terytorialnego.

Tabela 2
Popularno jednokryteriowego modelu oceny ofert na polskim rynku zamówie
publicznych na roboty budowlane w latach 2000-2010
Zamówienia na roboty budowlane
Lata

liczba
postpowa

udzia postpowa
„najtaszy
wygrywa”

Zamówienia na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych
liczba
postpowa

udzia postpowa
„najtaszy
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

ródo: obliczenia wasne na podstawie ogosze publikowanych w BZP.

gdyby zachowania cenotwórcze wykonawców
budowlanych stay si bardziej racjonalne.
Niestety, najnowsze dane statystyczne nie potwierdzaj tych oczekiwa. Tak wic wedug
ogosze publikowanych w BZP, zrónicowanie cen ofertowych na rynku zamówie publicznych na roboty budowlane w drugiej poowie minionej dekady, po okresie tendencji
spadkowej, ponownie zaczo rosn. Omówione tendencje ilustruje wykres 1.

Na rynku zamówie publicznych na roboty budowlane ujawnia si ponadto, niespotykana na innych polskich rynkach zamówie publicznych, tendencja do proponowania cen ofertowych znacznie niszych ni
oszacowana przez zamawiajcego z naleyt starannoci, warto zamówienia. Narastanie tego, bardzo niepokojcego zjawiska, ilustruj dane liczbowe zestawione
w tabeli 3.

Wykres 1
Zrónicowanie cen ofertowych w zamówieniach publicznych
na roboty budowlane w latach 2000-2010

2.4. Patologie cenotwórcze na rynku
zamówie publicznych na roboty budowlane.
n

Negatywne konsekwencje dominacji jednokryteriowego modelu oceny ofert na rynku zamówie publicznych na roboty budowlane monaby skutecznie ograniczy,

 cmin

min
*Wskanik zrónicowania cen obliczono wedug wzoru: Wz = nc , gdzie: cmax, cmin – najwysza i najnisza cena w danym postpowaniu; n – liczba badanych postpowa
ródo: opracowanie wasne na podstawie ogosze publikowanych w BZP.
i=1
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Tabela 3
Cena wybranej oferty jako odsetek wartoci szacunkowej zamówienia
publicznego w latach 2008-2010
(100,00% = oszacowana przez zamawiajcego warto zamówienia publicznego)

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

ródo: opracowanie wasne na podstawie sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówie publicznych w 2010 roku, s. 26, www.uzp.gov.pl, pobrano 31.07, godz. 20.10.

Szczególnie niepokojce w danych zebranych w tabeli 3 jest to, i pomimo e prawodawca w sposób szczególnie dokadny dopracowa w przepisach o zamówieniach
publicznych (tzn. w samej ustawie oraz
w rozporzdzeniu wykonawczym7) zasady
i podstawy oszacowania wartoci zamówienia publicznego na roboty budowlane, natomiast kalkulacje cen ofertowych proponowanych przez wy ko naw ców spo rz dza j,
w oparciu o t sam dokumentacj, fachowe suby kosztorysowe przedsibiorstw
budowlanych, rónice pomidzy tymi kalkulacjami s, w przypadku zamówie
na roboty budowlane, o blisko 20 punktów procentowych wysze, ni w przypadku dostaw i usug!
Na tle przedstawionych powyej sygnaów statystycznych wiadczcych o tym, e
z kalkulacja cen ofertowych na polskim rynku zamówie publicznych na roboty budowlane „co jest nie tak”, naley zwróci uwag na dwa kolejne problemy szczegóowe,
jednak o bardzo istotnym znaczeniu. S to:
 problem raco niskiej ceny oraz
 zapis w SIWZ co do wymaganego przez
zamawiajcego sposobu obliczania ceny.
Nieprecyzyjna kategoria raco niskiej
ceny.
Udowodnienie wykonawcy, i proponuje
on w ofercie raco nisk cen – nie jest
zadaniem atwym. Jedyny przepis w ustawie Pzp który odnosi si do tej kategorii,
a mianowicie art. 90, nie definiuje jej bowiem
w sposób jednoznaczny. Powodem tego
stanu rzeczy jest stanowisko, jakie wobec
raco niskiej ceny zaj prawodawca unijny. W art. 55 tzw. dyrektywy klasycznej8 prawodawca ten zawar nastpujc norm
prawn: „jeeli w przypadku danego zamówienia, oferty odnoszce si do wiadczenia wydaj si raco niskie, instytucja zamawiajca, przed odrzuceniem tych ofert,
zwraca si na pimie do oferenta o podanie szczegóów dotyczcych tych skadowych elementów ofert, które uwaa za istotne”.
Jak wynika z powyszego cytatu, unijna definicja raco niskiej ceny de facto nie
istnieje. Trudno si zatem dziwi, i w obowizujcej nas równie, doktrynie unijnego
prawa zamówie publicznych znale mona nastpujcy pogld: „Zamawiajcy nie

moe automatycznie odrzuci oferty (AB) jedynie na podstawie matematycznego kryterium, przy przyjciu, e jest ona poniej pewnego poziomu – przykadowo zamawiajcy
nie moe przyj, e odrzuceniu bd podlega wszystkie oferty, których cena jest nisza o 15% od redniej ceny wszystkich zoonych ofert lub od wartoci ustalonej przez
organizatora przetargu9.
Zdaniem autora niniejszej publikacji, takie
stanowisko, jako zbyt liberalne i mao praktyczne, wymaga ponownego przemylenia,
natomiast unijna definicja raco niskiej
ceny – doprecyzowania i „utwardzenia”.
Pozwolioby to ukonkretni definicj tego pojcia równie w polskim prawie krajowym, co
w ostatecznym rachunku mogoby wpyn pozytywnie na jako kalkulacji cen ofertowych.
Sposób obliczania ceny wedug zapisów SIWZ.
Zamieszczenie w SIWZ zapisu o którym
mowa wynika z dyspozycji zawartej w art. 36
ust. 1 pkt 12 Pzp. Z prowadzonych przez autora niniejszego referatu systematycznych
bada10 wynika, i w obecnym stanie prawnym zapis ten, czytamy cznie z odpowiednimi postanowieniami projektu umowy, powinien skada si z 16 niej wymienionych
elementów szczegóowych:
 ogólna formua ceny obiektu budowlanego lub roboty budowlanej,
 wskazówki zamawiajcego dotyczce zastosowania w cenie waciwej stawki podatku VAT,
 okrelenie rodzaju wynagrodzenia wykonawcy (ryczatowe lub kosztorysowe),
 danie (lub rezygnacja) z dokumentu kalkulacyjnego ceny ofertowej. Doprecyzowanie postaci tego dokumentu,
 okrelenie gradacji wanoci podstaw
kalkulacji ceny ofertowej (w tym zwaszcza
sprecyzowanie roli przedmiaru robót),
 metoda kalkulacji ceny oferty,
 sposób postpowania zamawiajcego
wobec przewidywanych w Pzp usterek
w kalkulacji ceny,
 waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy,
 ekwiwalentno ceny wobec przedmiotu
zamówienia (umowy), upusty cenowe,
 rola skadników (czynników) cenotwórczych w zamówieniach dodatkowych i/lub
uzupeniajcych,
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 rola zestawie R, M, S,
 zaliczkowanie robót,
 sposób fakturowania robót (rozlicze),
 raco niska cena,
 inne postanowienia o rónorodnym charakterze.
Jest rzecz oczywist, i kompletno
omawianego zapisu SIWZ jest istotnym, chocia nie jedynym, miernikiem jego jakoci.
Praktyka gospodarcza pozostawia w tym zakresie wiele do yczenia.
Zakoczenie.
Ustawa Pzp nie powinna by traktowana jako „kula u nogi” polskich inwestorów
i wykonawców budowlanych. Jednake
racjonalizacj pewnych jej przepisów skorelowan z podniesieniem poziomu profesjonalizmu oraz etyki zawodowej uczestników rynków zamówie publicznych uzna
naley za istotne warunki ogólnej sprawnoci oraz efektywnoci procesów inwestowania budowlanego w Polsce.
adne prawo nie zastpi zdrowego rozsdku.
Wywiad E. Zychowicz z T. Czajkowskim, „Licz
i Buduj” nr 8 z 20011 roku, s. 34.
2
W trybach pojedynczego rankingu (np. przetarg
nieograniczony) badanie wykonawców oraz badanie ofert prowadzone jest cznie, podczas
gdy w trybach podwójnego rankingu (np. przetarg ograniczony) badanie wykonawców (I ranking) i badanie ofert (II ranking) prowadzone s
w dwóch odrbnych krokach proceduralnych.
3
www.uzp.gov.pl
4
Dane te dotycz wartoci udzielonych zamówie.
5
W obecnym stanie prawnym kwota ta w odniesieniu do zamówie na roboty budowlane jest
sto sun ko wo
wy so ka.
Wy no si
bo wiem 18 599 955 z (netto, bez podatku VAT).
6
Wyjtkiem jest tu tryb z wolnej rki oraz zapytanie o cen.
7
Mowa tutaj o rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
8
Mowa tu o dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 roku
w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówie publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usugi. Polskie tumaczenie patrz
na przykad: P. Trepte, Zamówienia publiczne
w Unii Europejskiej objte dyrektyw klasyczn, Urzd Zamówie Publicznych, Warszawa 2006.
9
A. Sotysiska, Europejskie prawo zamówie
publicznych. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2008, s. 435.
10
Wyniki tych bada patrz: A. Borowicz, Sposób
obliczania cen ofertowych w wietle zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ), [w:] Inwestycje budowlane w sektorze publicznym, XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ciechocinek 2006. Materiay
konferencyjne, s. 101-120 oraz A. Borowicz,
Jak oblicza cen oferty o zamówieniach publicznych? Odpowied znajdziesz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Referat przygotowany na XVII Konferencj Naukowo-Techniczn w Ciechocinku (padziernik 2011).
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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
Do napisania artykuu skonio mnie kilka
wy po wie dzi i do ku men tów po wsta ych
w ostatnich miesicach, dotyczcych z jednej strony tzw. raco niskiej ceny, z drugiej
za jedynego, cenowego kryterium oceny
ofert, a w szczególnoci projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówie publicznych (druk sejmowy nr 4451) przygotowany
przez Komisj Nadzwyczajn „Przyjazne
Pastwo”, dyskusja nad wnioskiem, a nastpnie nad inicjatyw ustawodawcz podczas
posiedze Komisji, pierwsze czytanie projektu ustawy podczas posiedzenia Komisji Gospodarki, oraz przyjte przez Rad Ministrów
„Stanowisko Rzdu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówie publicznych (druk nr 4451)”. Wszystkie ww. dokumenty zostay zamieszczone
na stronie internetowej UZP (www.uzp.gov.
pl) i/lub na stronie internetowej Sejmu RP
(www.sejm.gov.pl).
Wypada wpierw przytoczy kilka przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (dalej: „Pzp”) dotyczcych raco niskiej ceny oraz kryteriów oceny ofert.
Raco niska cena
Ustawa Pzp nie definiuje raco niskiej ceny, jednak obliguje zamawiajcego do odrzucenia oferty, jeeli ta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia
(art. 89 ust. 1 pkt 4), przy czym odrzuceniem
nie moe by automatyczne, lecz przed odrzucenie oferty zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen
w stosunku do przedmiotu zamówienia,
obowizany jest zwróci si do wykonawcy
o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie
dotyczcych elementów oferty majcych
wpyw na wysoko ceny (art. 90 ust. 1). Zoone wyjanienia podlegaj ocenie. Wyko-

nawca obowizany jest przekona zamawiajcego, e cena nie jest raco niska (obowizek ten nie wynika wprost z przepisów
Pzp, ale z jednolitego w tym zakresie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoawczej i sdów
okrgowych). Jeeli wykonawca nie przekona zamawiajcego, to oferta podlega odrzuceniu, podobnie jak w przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjanie.
Raco niska cena odnosi si wycznie
do przedmiotu zamówienia, z drugiej za strony do przedmiotu zamówienia w danym postpowaniu, a wic nie wolno jej odnosi ani
do innych, podobnych lub nawet (prawie)
identycznych zamówie, ani w szczególnoci do ofert skadanych w danym postpowaniu przez innych wykonawców. Rzecz jasna
wykonanie przedmiotu zamówienia oferuj
take inni wykonawcy skadajcy swe oferty w postpowaniu, a wic ceny zoonych
przez nich ofert s cenami za wykonanie zamówienia, w zwizku z czym cenami takich
ofert moe posikowa si zamawiajcy
w celu oceny, czy konkretna cena jest raco niska – ale moe si nimi jedynie posikowa, gdy ostatecznie musi odnie konkretn cen do przedmiotu zamówienia.
Warto zamówienia wynikajca z kosztorysu inwestorskiego ma decydujce znaczenie dla ustalenia, czy oferta zawiera raco
nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pod jednym wszak warunkiem: e
warto zamówienia zostaa ustalona istotnie z naleyt starannoci, w szczególnoci, e nie zostaa, calowo lub przez wadliwie przeprowadzone oszacowanie, ani zawyona, ani zaniona.
Kryteria oceny ofert
Podstawowym celem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest zawarcie umowy, czyli wanie udziele-

JACEK KACZMARCZYK jest doktorem nauk matematycznych (doktorat na Uniwersytecie Jagielloskim). Zamówieniami publicznymi zajmuje si
od kilkunastu lat. Wspópracowa z Urzdem Zamówie Publicznych m.in. w latach 1998-2000
w grupie ekspertów nad przygotowaniem projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych,
w roku 2003 nad projektem obowizujcej ustawy – Prawo zamówie publicznych (gównie sporzdzajc ekspertyzy) oraz na przeomie lat 2007
i 2008 r. opiniujc propozycje nowelizacji ustawy. W latach 2001–2004 wspópracowa z grup senatorów przy nowelizacjach ustawy o zamówieniach publicznych oraz w procesie uchwalania nowej ustawy – Prawo zamówie publicznych. Wspópracowa z Kancelari Senatu (z Biurem Prawno-Organizacyjnym) przy nowelizacji
Prawa zamówie publicznych w 2006 r. Przy nowelizacji ustawy w 2008 r. na zaproszenie przewodniczcego senackiej podkomisji Komisji Gospodarki by ekspertem oraz autorem kilkunastu
poprawek.
Jest autorem ponad 100 artykuów z zakresu zamówie publicznych (problematyka prawna, zagadnienia teoretycznie i praktyczne).
nie zamówienia (zamówienie publiczne to
umowa odpatna zawierana midzy zamawiajcym a wykonawc – art. 2 pkt 13
Pzp). Przepis art. 7 ust. 3 jednoznacznie stanowi, e „Zamówienia udziela si wycznie
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy”. Z wyjtkiem udzielenia zamówienia w trybie z wolnej rki, w pozostaych trybach zamówienia udziela si wykonawcy,
którego oferta zostaa wybrana przez zamawiajcego jako najkorzystniejsza (w postpowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
z wolnej rki nie skada si ofert). Przez ofert najkorzystniejsz rozumie si (art. 2 pkt 5
Pzp) „ofert, która przedstawia najkorzyst-
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niejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofert z najnisz cen,
a w przypadku zamówie publicznych w zakresie dziaalnoci twórczej lub naukowej,
których przedmiotu nie mona z góry opisa
w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu j cy – ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia publicznego”. Ju ta definicja wskazuje, e kryteria
(tu nie jest uyty zwrot „kryteria oceny
ofert”) odnosz si do przedmiotu zamówienia. Doprecyzowanie znajdziemy w przepisie art. 91 ust. 3 „Kryteria oceny ofert nie mog do ty czy wa ci wo ci wy ko naw cy,
a w szczególnoci jego wiarygodnoci ekonomicznej, technicznej lub finansowej”.
Przykadowe kryteria oceny ofert wymienione s w art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert
s cena albo cena i inne kryteria odnoszce si do przedmiotu zamówienia, w szczególnoci jako, funkcjonalno, parametry
techniczne, zastosowanie najlepszych dostpnych technologii w zakresie oddziaywania na rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia”.
Cena jest zatem obowizkowym kryterium
oceny ofert. Czy zamawiajcy zastosuje inne kryteria, a jeeli tak to jakie, jakie przypisze im wagi (znaczenia) oraz w jaki sposób
bdzie dokonywa oceny ofert wedug tych
kryteriów, zaley wycznie od zamawiajcego. Nikt nie moe nakaza zamawiajcemu
stosowania wycznie kryterium cenowego,
podobnie, nikt nie moe mu nakaza stosowania innych ni cena kryteriów. Nikt nie moe narzuci zamawiajcemu znacze przypisanych kryteriom oraz sposobu oceny
ofert, byleby zostaa zachowana podstawowa zasada udzielania zamówie wyraona
w art. 7 ust. 1 Pzp, tj, zasada zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców, oraz by kryteria oceny ofert
suyy istotnie wyborowi najkorzystniejszej
oferty, a nie np. manipulacji postpowaniem: „Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny
ofert okrelonych w SIWZ” (art. 91 ust. 1). Jedyne ograniczenia w stosowaniu kryteriów
wynikaj z przepisów Pzp (dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego i zapytania o cen).
Raco niska cena w praktyce
Pojcie raco niskiej ceny w stosunku
do przedmiotu zamówienia, procedura wyjaniania oraz przesanki odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3) poza nieistotnymi zmianami nie ulegy zmianie od wejcia w ycie Pzp, tj. od dnia 2 marca 2004 r.
Chocia problematyka ceny raco niskiej
od pocztku budzia kontrowersje i bya
przedmiotem szczególnego zainteresowania
przede wszystkim wykonawców, w tym
przedsibiorców budowlanych, to nie bya postrzegana tak ostro, jak w ostatnich latach,
co wie si z istotn zmian koniunktury
na rynku robót budowlanych i znacznym
zwikszeniem konkurencji.
Jak ju byo powiedziane, Pzp nie zawiera legalnej definicji ceny raco niskiej. Jed-

nak doktryna, a przede wszystkim orzecznictwo, najpierw zespoów arbitrów, a póniej
Krajowej Izby Odwoawczej, a take sdów
okrgowych, wypracoway do szybko zadowalajc, jak si wydaje, definicj. Wystarczy przytoczy lapidarnie sformuowane pogldy zawarte w orzeczeniach Izby z dnia 29
maja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 466/08):
„O raco niskiej cenie mona mówi w przypadku, gdy cakowita cena oferty odbiega
od cen obowizujcych na danym rynku w taki sposób, e nie ma moliwoci realizacji zamówienia przy zaoeniu osignicia zysku” oraz z dnia 13 stycznia 2009 r. (sygn. akt
KIO 1492/08): „Dla uznania, e cena jest raco nisk konieczne jest wykazanie, e
przy okrelonym przedmiocie zamówienia
(…) nie jest moliwe wykonanie zamówienia
za oferowan cen, bez ryzyka ponoszenia
strat przez wykonawc”. Po drobnej przeróbce opinie powysze mogyby by uznane jako definicje raco niskiej ceny w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
Interesujce i warte przytoczenia jest
orzeczenie Izby z dnia 16 wrzenia 2009 r.
(sygn. akt KIO/UZP 1149/09) Izba stwierdzia (przedmiotem zamówienia byy roboty
budowlane, cena wybranej oferty wynosia 44,5 mln z, tj. 45% wartoci zamówienia
ustalonej przez zamawiajcego na 98,2 mln
z, a cena oferty odwoujcego wynosia 57,9
mln z): „Skadowi orzekajcemu znana jest
z urzdu sytuacja cen ofertowych odbiegajcych w dó od [wartoci – dopisek JK] przedmiotu zamówienia oraz znaczco rónicych
si midzy sob w brany budowlanej. Przyjmuje zatem za celowe dokonywanie równie
porównania cen poszczególnych ofert, a w razie stwierdzenia znacznej ich rozbienoci,
konieczno ustalenia, czy oferta nie zawiera raco niskiej ceny. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Izby, rónice midzy wskazanymi cenami nie uzasadniaj wniosku, i oferta najtasza zawiera raco nisk cen”.
Zamawiajcy nie moe wic odrzuci
oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1
pkt 4, lecz musi – jeeli podejrzewa, a nawet
jeeli ma pewno, e cena jest raco niska – zwróci si do wykonawcy o udzielenie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpyw na wysoko ceny (art. 90
ust. 1). Jeeli wykonawca nie obali podejrzenia zoenia oferty z raco nisk cen, jednak wyjanienia nie potwierdzaj, e cena jest
raco niska, to co wówczas? Poniekd
wbrew jzykowej wykadni przepisu art. 90
ust. 3, interpretuje si go na niekorzy wykonawcy. Przyjmuje si bowiem, e zamawiajcy zamiast wprost odrzuci ofert gdy
uwaa, e zawiera raco nisk cen, daje
wykonawcy moliwo (gwarantuje to przepis art. 90 ust. 1) udzielenia wyjanie
i przekonania zamawiajcego, e oferta nie
zawiera ceny raco niskiej, a skoro wykonawca z moliwoci tej nie skorzysta, to zamawiajcy odrzuca ofert. Z drugiej jednak
strony z przepisu art. 90 ust. 1 wynika, e wykonawca jest wzywany do zoenia wyjanie
w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco
nisk cen. Ustalenia dokonuje zamawiajcy. Jeeli na podstawie zoonych wyjanie zamawiajcy nie jest w stanie ustali,
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czy cena jest raco niska, to czy powinien
odrzuci ofert? Naley przyj, dokonujc
wykadni jzykowej, e nie. Lecz czy wówczas
zamawiajcy powinien ponowi wezwanie
o udzielenie wyjanienia? A jeeli tak, to ile
razy? Powszechnie przyjmuje si tu wykadni celowociow: wezwany wykonawca
ma „obali” podejrzenie zoenia oferty z raco nisk cen, a jeeli tego nie uczyni, to
oferta podlega odrzuceniu. Taki punkt widzenia, po wszech nie przyj mo wa ny tak e
w orzecznictwie KIO, zosta ostatnio zakwestionowany w przygotowanym przez
UZP i przyjtym przez Rad Ministrów dokumencie „Stanowisko Rzdu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówie publicznych (druk nr 4451)”.
W stanowisku RM czytamy (str. 2): „przede
wszystkim podkrelenia wymaga fakt, i
obecnie obowizujce brzmienie przepisu
art. 90 ust. 1 Prawa zamówie publicznych
pozwala zamawiajcemu na wielokrotne
zwracanie si do wykonawcy o udzielenie
wyjanie odnonie raco niskiej ceny, co
wicej zamawiajcy jest obowizany do kontynuowania wyjanie a do momentu usunicia wszelkich wtpliwoci albo potwierdzenia istnienia raco niskiej ceny”. Wydaje si,
e takie stanowisko jest bdne. Zamawiajcy zwraca si do wykonawcy o udzielenie
wyjanie tylko wtedy, gdy podejrzewa, e
cena jest raco niska. Ale to podejrzenie
musi z czego wynika, co jest równoznaczne temu, e zamawiajcy potrafi uzasadni tez o raco niskiej cenie zoonej
oferty. Jeeli wykonawca nie przekona zamawiajcego, e zoona przez niego oferta nie zawiera raco niskiej ceny, to zamawiajcy odrzuca ofert podajc uzasadnienie faktyczne (e prawne, to oczywiste).
Rzecz jasna nie odbiera to zamawiajcemu
moliwoci kolejnego zwrócenia si o wyjanienie, raczej o dodatkowe wyjanienie, jeeli zamawiajcy uwaa to za celowe lub konieczne – decyzja naley do zamawiajcego. W tym sensie przepis istotnie nie zamyka drogi do kolejnego zwrócenia si o wyjanienie, ale nie nakada obowizku „kontynuowania wyjanie a do momentu usunicia wszelkich wtpliwoci”, gdy „usunicie wszelkich wtpliwoci” moe nigdy nie nastpi.
O ile, jak wskazano wyej, to wezwany
przez zamawiajcego wykonawca powinien
wykaza, e cena oferty nie jest raco niska, to radykalnie odmiennie przedstawia si
sytuacja, gdy konkurent uwaa, e cena wybranej oferty jest raco niska, a wykonawca albo nie zosta wezwany do zoenia wyjanie albo zoone wyjanienia potwierdzaj, e cena jest raco niska albo de facto niczego nie potwierdzaj. Naley wic zauway, e nawet jeeli konkurent jest w stanie
udowodni, e cena oferty jest raco niska,
lecz warto zamówienia jest mniejsza ni
próg unijny, to nie moe wnie odwoania
wobec zaniechania czynnoci zamawiajcego lub wadliwej oceny zoonych wyjanie,
jako e odwoanie mu nie przysuguje, gdy
dotyczy innego wykonawcy ni on sam (poniej progów unijnych, jeeli upyn termin
skadania ofert, odwoanie przysuguje wycz-
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nie wobec wykluczenia odwoujcego z postpowania oraz wobec odrzucenia oferty odwoujcego). Jeeli warto zamówienia jest
równa lub przekracza próg unijny, to oczywicie odwoanie przysuguje, lecz wówczas
na odwoujcym spoczywa obowizek wykazania, e cena wybranej przez zamawiajcego oferty jest raco niska. Obowizek ten
wynika po pierwsze z przepisu art. 190
ust. 1 Pzp, zgodnie z którym „Strony i uczestnicy postpowania odwoawczego s obowizani wskazywa dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz skutki prawne”.
Po drugie z art. 6 k. c., który co prawda
na mocy art. 14 Pzp ma zastosowanie
do czynnoci podejmowanych przez zamawiajcego i wykonawców w postpowaniu
o udzielenie zamówienia, a nie w postpowaniu odwoawczym, to jednak powinien by
stosowany posikowo,: „Ciar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu
tego wywodzi skutki prawne”. Tak wic odwoanie wykonawcy, który nie jest w stanie
udowodni, e cena wybranej oferty jest raco niska, musi by oddalone.
Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt nowelizacji Pzp (druk sejmowy nr 4451), w którym
obecnemu art. 90 ust. 3 proponowaa nada
brzmienie „Ciar udowodnienia, e oferta nie
zawiera raco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.”. Takie brzmienie przepisu wydaje si by racjonalne i przekrela dyskusje,
kto komu ma udowodni, e cena nie jest raco niska. Przepis jest jednoznaczny i rozwiewa wtpliwoci interpretacyjne. Problem
polega jednak na stosowaniu tego przepisu
w przypadku, gdy inny wykonawca postawi
zarzut raco niskiej ceny. Oto w uzasadnieniu projektu czytamy: „W obecnym stanie
prawnym zamawiajcy, a take konkurenci
wykonawcy nie s w zasadzie w stanie wykaza nieuczciwoci ceny proponowanej
przez innego wykonawc. Odwrócenie ciaru dowodu powinno przyczyni si do poprawy sytuacji”. Powysze jednoznacznie dowodzi, e wykonawca bdzie musia udowodni nie tylko zamawiajcemu, e cena oferty nie jest raco niska, ale ciar takiego dowodu przeniesiony miaby by na wykonawc w kadym przypadku, take wtedy,
gdy zoenie oferty z cen raco nisk zarzuca konkurent. Jeeli tak naleaoby interpretowa proponowany przepis, to naley go
zdecydowanie odrzuci. Po pierwsze pozostaje on w jaskrawej sprzecznoci z jedn
z fundamentalnych zasad prawa cywilnego
(i nie tylko), zgodnie z któr „dowodzi kto
twierdzi, a nie kto zaprzecza”. Po drugie takie brzmienie (i interpretacja) przepisu oznaczaaby, e kady bezkarnie mógby zarzuci wykonawcy zoenie oferty zawierajcej
raco nisk cen, nawet wówczas, gdy
w sposób oczywisty cen tak nie jest, sam
bdc zwolniony z obowizku udowodnienia
tego faktu. Po trzecie wreszcie, przepis byby niewykonalny w przypadku, gdy zarzut postawiby konkurent. Projektodawca zapomnia najwyraniej, e zarzut jest stawiany nie
innemu wykonawcy ale zamawiajcemu.
Jeeli zatem byby postawiony zarzut dotyczcy ceny raco niskiej, to byby to zarzut

Tabela 1.

kryterium

odsetek przetargów,
w których stosowano kryterium
2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

dowiadczenie i przygotowanie fachowe
(techniczne) oferenta

48%

40%

–

–

wiarygodno ekonomiczna oferenta

34%

23%

–

–

termin wykonania

19%

15%

13%

9%

warunku gwarancji i serwisu

19%

16%

18%

17%

ocena techniczna (jako)

17%

13%

11%

9%

warunki patnoci

19%

19%

24%

20%

zaniechania odrzucenia oferty przez zamawiajcego w sytuacji, gdy cena – zdaniem odwoujcego – jest raco niska. A jednak to
wykonawca miaby dowodzi, e oferta nie
zawiera raco niskiej ceny. Lecz wykonawca taki nawet nie musiaby by uczestnikiem
postpowania odwoawczego, nie musiaby
przystpi do odwoania po stronie zamawiajcego, a jeeli przystpiby, to nie miaby obowizku by obecnym podczas rozprawy
przez KIO. Przepis, przy interpretacji przyjtej w uzasadnieniu, jest tak absurdalny, e nawet trudno rzeczowo nad nim dyskutowa.
Kryteria oceny ofert w praktyce
Wpierw krótki rys historyczny. „Stara”
ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (dalej: „uozp”), która obowizywaa do dnia wejcia w ycie ustawy – Prawo zamówie publicznych, czyli
do dnia 1 marca 2004 r., pocztkowo, a nawet przez do dugi okres czasu, dopuszczaa stosowanie podmiotowych kryteriów
oceny ofert. Dopiero nowelizacj uozp, która wesza w ycie w dniu 26 padziernika 2001 r., wprowadzia zakaz stosowania tego typu kryteriów. Ustawa uozp od samego
pocztku „do koca swych dni” w odniesieniu do terminu wykonania umowy posugiwaa si pojciami „podany termin” oraz
„wymagany termin”. Powysze okolicznoci
miay istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania przez zamawiajcych kryteriów
oceny ofert. Co wicej, w zacznikach
do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie okrelenia wzorów ogosze o zamówieniach publicznych publikowanych
w Biuletynie Zamówie Publicznych wymienione byy przykadowe kryteria oceny ofert:
ocena techniczna (jako), koszty eksploatacji, termin wykonania, wiarygodno ekonomiczna oferenta, dowiadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta, warunku gwarancji i serwisu, warunki patnoci.
Jak wynika ze sprawozda UZP z funkcjonowania systemu zamówie publicznych
za lata 2000 – 2003 (komplet sprawozda, a
do ostatniego za rok 2010, zamieszczony jest
na stronie internetowej UZP) najczciej
stosowanymi w latach 2000-2003 kryteriami
oceny ofert, pomijajc obowizkowe kryterium
cenowe, byy kryteria wskazane w tabeli 1.
Powysze dane dotycz wszystkich rodzajów zamówie. W przypadku robót budowla-

nych ze sprawozda UZP mona si jedynie
dowiedzie, jakie kryteria byy stosowane w roku 2002. Byy to, w kolejnoci czstoci stosowania: warunki gwarancji i serwisu (32%),
termin wykonania (19%), warunki patnoci
(8%) oraz ocena techniczna (jako) (2%).
Pod koniec 2001 roku „ubyy” wic dwa najczciej stosowane kryteria oceny ofert:
„wiarygodno ekonomiczna oferenta” oraz
„dowiadczenie i przygotowanie fachowe
(techniczne) oferenta”. Kolejnym kryterium,
które szybko stracio na znaczeniu, to „warunki patnoci”, pod którym zwykle rozumiano termin patnoci, a to w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych,
która de facto ograniczya termin zapaty do 30
dni po spenieniu wiadczenia i dorczeniu faktury. Tak wic z czasem „ubyo” kolejne,
czsto uprzednio stosowane kryterium.
Lecz na tym nie koniec. Do szybko zamawiajcy zorientowali si, e cz wykonawców oferuje bardzo dugie okresy gwarancji, niekiedy nawet 50 lub 100 lat (sic!),
oraz bardzo krótki, niekiedy cakowicie nierealny termin wykonania, co przede wszystkim dotyczyo robót budowlanych. W zwizku z tym zamawiajcy zaczli przyjmowa
ograniczenia: „jednak nie wicej ni … miesicy” (w przypadku okresu gwarancji) oraz
„jednak nie krótszy ni … miesicy” (w przypadku terminu wykonania). Cz zamawiajcych cakowicie zrezygnowaa ze stosowania tych kryteriów i zacza stosowa wycznie kryterium cenowe, co w roku 2002 dotyczyo ju 53% postpowa na roboty budowlane, wobec 39% na wszystkie rodzaje zamówie. Odsetek postpowa, w których jedynym kryterium oceny ofert bya cena, zacz systematycznie rosn z roku na rok
z pewnym zachwianiem w roku 2004, czyli
w roku wejcia w ycie ustawy Pzp), co ilustruj wartoci zawarte w tabeli 2, (dane zaczerpnite ze sprawozda UZP z funkcjonowania systemu zamówie publicznych i dotycz tylko postpowa, o których ogoszenia ukazay si w BZP – dla robót budowlanych brak danych za lata 2003-2006).
Warto zauway, na podstawie dostpnych
danych z lat 2007-2010, e w przypadku robót budowlanych odsetek postpowa, w których zamawiajcy stosowali wycznie kryterium ceny, przewysza odsetek postpowa
na wszystkie rodzaje zamówie (dostawy,
usugi i roboty budowlane), w których byo sto-
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Tabela 2.
zamówienia

lata
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

wszystkie rodzaje

39% 51% 29% 53% 64% 87% 89% 90% 91%

roboty budowlane

53%

–

–

sowane jedynie kryterium cenowe, rednio
o 4 punkty procentowe.
Dane pochodzce ze sprawozda UZP dotycz postpowa o wartoci zamówienia poniej progów unijnych. Dane zawarte w TED
(Tenders Electronic Daily – internetowa wersja suplementu do Dziennika Urzdowego
UE, w którym publikowane s ogoszenia dotyczce zamówie publicznych o wartoci
wikszej lub równej od progu unijnego) pozwoliy autorowi zbada ilo i jako kryteriów oceny ofert stosowanych przez zamawiajcych w „duych” postpowaniach na roboty budowlane, de facto w przetargowych
trybach udzielenia zamówienia, z uwagi
na marginalne stosowanie innych trybów. Informacje zawarte w tabeli 3. dotycz okresu 1.08 – 31.12.2006 r. oraz, dla porówna-

–

–

91% 93% 94% 95%

(ogoszenia o zamówienia) opublikowane zostay we wskazanych wyej okresach.
Niezawarcie w ogoszeniu o zamówieniu
informacji o kryteriach oceny ofert jest rzecz
jasna naruszeniem przepisów Pzp (art. 41
pkt. 9 i art. 48 ust. 2 pkt. 10). Te ogoszenia
z oczywistych powodów nie mogy by poddane analizie.
Nie mona dokona porównania danych
z tabel 2. i 3. z roku 2006, gdy UZP nie poda informacji z tego roku dla robót budowlanych. Jednak dla roku 2010, majc na uwadze nawet tylko 1/3 roku wzit pod uwag
wida, e odsetek przetargów, w których zamawiajcy w postpowaniach na roboty budowlane stosowali wycznie kryterium cenowe jest bardzo zbliony: 95% i blisko 94%.
Jakie kryteria i w jakich ilociach byy sto-

Tabela 3.
1.09 – 31.12.2006 r.

1.09 – 31.12.2010 r.

liczba
odsetek
liczba
odsetek
postpowa postpowa postpowa postpowa
ogoszenia o zamówieniu
brak informacji o kryteriach

119

340

1

3

ogoszenia poddane analizie

118

wycznie kryterium cenowe

100

84,7%

316

93,8%

18

15,3%

21

6,2%

co najmniej dwa kryteria

nia, analogicznego okresu w roku 2010. Wybór tego okresu wynika z faktu, e ogoszenia o zamówieniach archiwizowane s w TED
przez 5 ostatnich lat, oraz drugiego faktu, e
artyku ten powstawa w kocu sierpnia 2011
roku. Tak wic jedynym najwczeniejszym,
rozsdnym okresem do zebrania informacji
dla porówna, by wskazany wyej okres czterech ostatnich miesicy 2006 r. Dla porównania zostay uwzgldnione wszystkie postpowania o udzielenie zamówienia w trybach przetargowych, o których ogoszenia
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sowane w 2006 i 2010 roku (w porównywalnych okresach) dla zamówie „duych”?
Wyniki przedstawione s w tabeli 4.
Jak wida, poza okresem gwarancji i terminem wykonania, które to kryteria byy
stosowane zarówno w zamówieniach sektorowych, jak i klasycznych, pozostae kryteria,
tj. koszt eksploatacji, ocena techniczna (jako) oraz kilka innych kryteriów, stosowali
praktycznie wycznie „sektorowcy”. „Praktycznie”, gdy dwa inne kryteria zastosowali
zamawiajcy klasyczni.

Tabela 4.
1.09 – 31.12.2006 r.

1.09 – 31.12.2010 r.

zamówienia zamówienia zamówienia zamówienia
sektorowe klasyczne sektorowe klasyczne
ogoszenia poddane analizie
okres gwarancji
termin wykonania
koszt eksploatacji
ocena techniczna (jako)
razem
inne

118
6
3
5
4
18
7

337
3
2
–
–
5
1
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2
3
2
–
7
4

7
3
–
–
10
1

Innymi kryteriami stosowanymi w zamówieniach sektorowych byy (w nawiasach liczba
wystpie kryterium): harmonogram rzeczowo-finansowy (1), koncepcja wykonania i organizacji (2), awaryjno (1), koszt serwisu (1),
czas wycze (1), produktywno (2), sprawno (kota) (1), oraz jedno kryterium niedopuszczalne: stosunek ceny do mocy (zamiast
„czystej” ceny). Z kolei zamawiajcy klasyczni posuyli si dwoma niedopuszczalnymi kryteriami: ilo wykonanych analogicznych
prac (robót) oraz koszt finansowania inwestycji (zamawiajcy wymaga, aby przedsibiorca budowlany sfinansowa cao inwestycji, czyli de facto udzieli zamawiajcemu poyczki, której koszt mia by oceniany).
Naley przypomnie, e w postpowaniu
o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zamawiajcy obowizany jest opisa
przedmiot zamówienia za pomoc dokumentacji projektowej oraz specyfiacji technicznej wykonania i odbioru robót lub program
funkcjonalno-uytkowego. A wic nie tylko opisuje co i jak ma by wykonane, ale take
z czego ma by wykonane, czyli jakie materiay i urzdzenia maj by zastosowane. Opisuje ich parametry techniczne i jakociowe.
Obowizek wskazania terminu wykonania wynika wprost z przepisów Pzp (np. art. 36 ust. 1
pkt 4 – zawarto SIWZ). Trudno sobie take wyobrazi, chocia nie wynika to wprost
z przepisów Pzp, aby zamawiajcy nie okreli okresu gwarancji. Có wic pozostaje
do oceny w ramach oceny ofert? Owszem,
by moe koszty eksploatacji, ale wówczas,
gdy koszty te mona jednoznacznie okreli
na etapie skadania oferty, co dotyczy znikomej liczby zamówie na roboty budowlane,
przede wszystkim tzw. zamówie sektorowych. Czy s inne, rozsdne kryteria oceny
ofert? Zapewne tak, ale zwizane s z wyjtkowymi zamówieniami (kilka z nich zostao wskazanych wyej).
Jednoznacznie zatem mona stwierdzi,
e w przewaajcej licznie postpowa,
których przedmiotem zamówienia s roboty
budowlane, prawdopodobnie wanie w okoo 95 procentach wszystkich postpowa, zamawiajcy powinni stosowa wycznie kryterium cenowe. Ci zamawiajcy, którzy wanie tak postpuj, zachowuj si jak najbardziej racjonalnie. Co wicej, mona nawet postulowa, by zamawiajcy, który stosuje inne ni cena kryteria, mia obowizek wytumaczy si z tego. Rzecz jasna postulatu takiego autor artykuu nie stawia. Tylko zdrowym rozsdkiem mona tumaczy fakt
znacznego spadku odsetka postpowa,
w których zamawiajcy stosuj inne ni cena kryterium oceny ofert, co w szczególnoci dotyczy robót budowlanych (tabela 2 i 3).
Nie naley robi nic, aby ten trend zmienia.
W bardzo wanym i znaczcym dokumencie, jakim jest zamieszczony w dniu 10
czerwca 2011 r. na stronie internetowej
Urzdu Zamówie Publicznych „Komunikat
Prezesa Urzdu w sprawie stosowania kryterium ceny przy udzielaniu zamówie publicznych na roboty drogowe oraz odrzucania oferty z najnisz cen”, Prezes UZP Jacek Sadowy stwierdzi „W przypadku robót
budowlanych, zamawiajcy opisujc przed-
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miot zamówienia zwykle precyzyjnie okrela
termin wykonania zamówienia, warunki
gwarancji, parametry techniczne i jakociowe. W takich te okolicznociach sprecyzowanie innych ni cena kryteriów oceny ofert
moe sta si bezprzedmiotowe, albowiem
kwestie te s bezwzgldnie wymagane
od kadego z wykonawców przystpujcego do przetargu”. Trudno nie zgodzi si
z tym pogldem.
Wielo kryteriów
a raca niska cena
W cytowanym ju uzasadnieniu projektu
nowelizacji Pzp przygotowanego przez Komisj „Przyjazne Pastwo” znajdujemy interesujce fragmenty dotyczce relacji kryteriów oceny ofert i ceny raco niskiej. Oto jeden z nich: „Przepisy o zamówieniach publicznych s podstaw wydatkowania ponad 160
mld z rocznie. Ich jako jest wana z jednej strony dla sektora finansów publicznych, który na ich podstawie dokonuje wydatków, z drugiej za dla przedsibiorców, dla
których powinny stanowi gwarancj uczciwej konkurencji podczas ubiegania si o realizacj zamówie. Oba wspomniane cele doznaj uszczerbku wskutek niewystarczajcej
ochrony przed skadaniem ofert, w których cena oferty cakowicie nie odpowiada warunkom
rynkowym, a co si z tym wie po zawarciu
umowy z wykonawc, który zaproponowa tak cen wykonanie zamówienia nierzadko
okazuje si niemoliwe. Problem ten moe
by obecnie rozwizywany poprzez stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert”.
Tak wic twórcy projektu w sposób nie ulegajcy wtpliwoci wi cen raco nisk
ze stosowaniem jedynego, cenowego kryterium oceny ofert. Przyjcie innych, dodatkowych kryteriów, zdaniem twórców projektu wyeliminuje ten problem. Czy istotnie, a przede
wszystkim czy zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji Pzp (o których niej) istotnie rozwi problem raco niskiej ceny?
Niekiedy, a moe nawet do czsto twierdzi si, jak chociaby czyni to twórcy komisyjnego projektu nowelizacji Pzp, e dodatkowe kryteria oceny ofert „zlikwiduj” problem
raco niskiej ceny. Nic bardziej bdnego!
Jeeli wykonawca oferuje cen na granicy opacalnoci, czyli na granicy ceny raco niskiej, to w przypadku dodatkowego kryterium ma dwie moliwoci: albo pozostawi
cen bez zmian i zaoferowa najmniej korzystne warunki w tym dodatkowym kryterium, albo zaoferowa lepsze warunki w dodatkowym
kryterium, lecz podnie cen. Wszystko
bowiem kosztuje. Przykadowo, jeeli dodatkowym kryterium jest termin wykonania, to
skrócenie terminu oznacza dodatkowe koszty. Za wyduenie okresu gwarancji naley si
dodatkowa premia. Nie mówic ju o wyszej
jakoci, gdy tu wzrost ceny jest oczywisty.
Naley zauway, e aden przepis ustawy nie uzalenia badania oferty pod katem
raco niskiej ceny od kryteriów oceny ofert.
Oferta moe zawiera raco nisk cen take wówczas, gdy kryteriów bdzie wicej. Jak
susznie zauway J. Sadowy w przytoczonym
wyej „Komunikacie” „W trakcie postpowa-

nia o zamówienie publiczne mog pojawi si
wtpliwoci co do wiarygodnoci oferowanej
ceny. Problem ten moe dotyczy zarówno
postpowania, w którym cena jest jedynym
kryterium oceny ofert, jak i postpowania,
w którym zastosowano równie inne kryteria
oceny ofert. Fakt zastosowania innych kryteriów nie wycza ryzyka zoenia oferty z raco nisk cen”.
Do czego sprowadza si druga istotna propozycja projektu nowelizacji ustawy przygotowanego przez Komisj „Przyjazne Pastwo”? Zgodnie z projektem w art. 91 po ust. 2
dodaje si ust. 2a w brzmieniu „Jeeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zamawiajcy jest obowizany wykaza w protokole postpowania, e zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni si do zmniejszenia wydatków ze rodków publicznych ponoszonych
w caym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.”.
Propozycja powysza jest niedorzeczna.
Zamawiajcy, który zastosuje dwa kryteria,
nie bdzie musia niczego udowadnia,
choby kryteria byy absurdalne lub byy im
przypisane absurdalnie niskie znaczenia.
Jeeli jednak zastosuje jedynie kryterium cenowe, to bdzie musia wykaza, e zastosowanie kadego innego dodatkowego kryterium lub kadych dodatkowych innych
kryteriów nie spowoduje zmniejszenia wydatków ponoszonych w okresie korzystania
z przedmiotu zamówienia. Kryteriów dodatkowych mona sobie wyobrazi wiele, ich
kombinacji (po dwa, po trzy itd.) ju bardzo
wiele. Nadto nie tylko bd musiay by brane pod uwag kryteria, ale – co oczywiste – take ich znaczenia. A zatem rzecz jest
najzwyczajniej niewykonalna.
Absurdalno projektu dostrzeg UZP,
a nastpnie Rada Ministrów przyjmujc
skrajnie negatywne stanowisko wobec projektowanego przepisu w cytowanym ju wyej dokumencie „Stanowisko Rzdu wobec
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówie publicznych (druk
nr 4451)”. W odniesieniu do robót budowlanych, które jak si wydaje s bliskie przewodniczcemu Komisji Przyjazne Pastwo, Rada Ministrów stwierdza (str. 3) „Równoczenie naley zauway, i w przypadku zamówie na roboty budowlane, tj. w sytuacji gdy
zamawiajcy dokonuje szczegóowego opisu przedmiotu zamówienia i precyzyjnie
okrela zarówno termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakociowe, okrelanie dodatkowego, poza cen, kryterium oceny ofert, jest bezprzedmiotowe – albowiem kwestie te s bezwzgldnie wymagane od kadego z wykonawców przystpujcych do postpowania
o udzie le nie za mó wie nia. Tym sa mym
w przedstawionej sytuacji jedynym kryterium
powinna by cena”. Nic doda, nic uj. Warto take zapozna si z innymi argumentami Rzdu zaprezentowanymi w „Stanowisku”
wobec komisyjnego projektu.

kryteriów oceny ofert. Jak si wydaje, nie jest
w tej chwili najwaniejsze zdefiniowanie raco ceny niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, chocia w stanowisku zajtym do „Zielonej Ksigi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówie publicznych: W kierunku zwikszenia skutecznoci europejskiego rynku zamówie” Rzd
RP proponuje zdefiniowanie na poziomie unijnym pojcia raco niskiej ceny. Wydaje si,
e orzecznictwo sdowe i KIO wypracowao zasadniczo jednolite i jednoznaczne stanowisko, czym jest cena raco niska. Istotniejsze jest okrelenie kryteriów, którymi
powinien kierowa si zamawiajcy wszczynajc postpowanie wyjaniajce w trybie
art. 90 Pzp.
Warto take zmobilizowa zamawiajcych do bardziej precyzyjnego, z wiksz starannoci, szacowania wartoci zamówienia
na roboty budowlane, gdy w wielu przypadkach, w szczególnoci gdy projekt jest wspófinansowany ze rodków unijnych, zamawiajcy, niekiedy bardzo znacznie, zawyaj warto zamówienia.
Jako ciekawostk naley zauway, co
dotyczy zamówie na roboty budowlane
o wartoci poniej progu unijnego, e roboty te mog by udzielane w trybie licytacji
elektronicznej bez adnych dodatkowych zastrzee (art. 74 ust. 2). A wówczas pojcie
raco niskiej ceny nie obowizuje (art. 81),
co oznacza, e teoretycznie wykonawcy mog „walczy do upadego” i oferowa ceny,
które w innym trybie udzielenia zamówienia
w sposób oczywisty byyby nie tylko uznane za raco niskie, ale faktycznie takimi byyby.
Naley w penym zakresie przywróci
rodki ochrony prawnej w postpowaniach
na roboty budowlane, przynamniej od wartoci zamówienia równej wartoci zamówienia na dostawy i usugi. Tylko bowiem wykonawcy s w stanie realnie kontrolowa
czynnoci wykonywane przez zamawiajcego w postpowaniu, w tym dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty, take w sytuacji,
gdy oferta taka istotnie zawiera raco nisk cen. Nadto da im to moliwo wnoszenia odwoa wobec sprzecznego z Pzp
opisu przedmiotu zamówienia.
Naley zobowiza zamawiajcych do zamieszczania w ogoszeniach o zamówieniu
wartoci zamówienia oraz kwoty, jak zamierzaj przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Bdzie to skutecznym narzdziem
w walce z raco niskimi cenami. Mona zrezygnowa z podawania kwoty, jak zamawiajcy zamierzaj przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, pod warunkiem wprowadzenia przepisu, e kwota ta nie moe by mniejsza od wartoci zamówienia powikszonej
o kwot podatku VAT.
Rzecz jasna niektóre postulaty wymagaj zmian ustawowych i/lub zmian w przepisach wykonawczych.

Kilka spostrzee i wniosków

Artyku jest skrótem obszerniejszego artykuu o tym samym tytule. Peny tekst ukae
si w najbliszym wydaniu Forum Budownictwa lskiego.

Z cen raco nisk naley walczy – to
jasne. Ale nie przez czenie jej z wieloci
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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
W jednym z czasopism branowych
przeczytaam, e w zamówieniach publicznych na roboty budowlane niezbyt odwani zamawiajcy w zdecydowanej wikszoci stosuj jako jedyne kryterium wyboru najnisz cen, odwaniejsi natomiast decyduj si na wag ceny –równ lub troszeczk wysz od nakazanej
przez Uni Europejsk granicy 60%.
Ja reprezentuj grup pierwsz i uwaam, e stosowanie kryterium ceny jako
jedyne kryterium nie wynika wcale z braku odwagi, lecz z przesanek, którymi musi kierowa si zamawiajcy udzielajc zamówienia publicznego na roboty drogowe.
Problem ten zosta dostrzeony równie
przez Urzd Zamówie Publicznych,
o czym wiadczy opublikowany w czerwcu br. komunikat Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych w sprawie stosowania
kryterium ceny przy udzielaniu zamówie
publicznych na roboty drogowe oraz odrzucania oferty z najnisz cen.
W komunikacie tym czytamy m.in:.
„Zjawisko stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przetargach zostao dostrzeone przez Urzd
Zamówie Publicznych, który w lipcu 2010 r., zaprosi do konsultacji szerokie grono uczestników rynku zamówie publicznych w celu wypracowania wzorców pozwalajcych na wybór
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.
Cz przedstawicieli brany budowlanej uznaa, i stosowanie przez zamawiajcych ceny jako wycznego
kryterium oceny ofert przy jednoczesnym stawianiu wymogów dotyczcych
jakoci, terminu wykonania, terminu
gwarancji, jest waciwe i pozwala
na zachowanie okrelonych prawem
zasad systemu zamówie publicznych.
W mojej dotychczasowej praktyce przygotowania i przeprowadzenia postpowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty drogowe -budowa kilku odcinków Drogowej Trasy rednicowej o wartoci ponad 1 mld zotych tylko dwa postpowania zawieray inne kryteria poza
cen.
Byy to jednak przetargi prowadzone
w oparciu nie o obowizujc wtedy
ustaw o zamówieniach publicznych lecz
procedury Banku wiatowego (wyczenie ze stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych – zamówienie finansowane
na podstawie umowy zawartej w imieniu
Rzeczpospolitej Polskiej).
Do oceny ofert zoonych w w/w postpowaniach oprócz ceny zostay wprowadzone m.in. kryteria:
 dla trybu „projekt i budowa” (estakada)dowiadczenie wykonawcy, organizacja
robót, rozwizanie konstrukcyjne
 dla trybu przetargu nieograniczonego
(bu do wa uka du ko mu ni ka cyj ne go
w cen trum mia sta wraz z tu ne lem) – wstpny projekt organizacji robót
i zagospodarowania placu budowy oraz
sumaryczny czas wstrzymania ruchu.
Punkty za ocen wstpnego projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy przyznawane byy indywidualnie przez czonków komisji w oparciu
o procedury analizy wielokryterialnej
opracowanej specjalnie dla potrzeb tego
przetargu w której m.in. oceniane byy waciwoci wykonawcy.
Z chwil wejcia Polski do Unii Europejskiej i finansowaniu projektów drogowych ze rodków unijnych wybór wykonawcy robót dla realizacji kolejnych odcinków Drogowej Trasy rednicowej nastpi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych.
Ustawa Prawo zamówie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zawiera
w art. 1 pkt 5 definicj najkorzystniejszej

Mgr in. STEFANIA CZAJA-KRCIOCH. Wyksztacenie - Studia na Wydziale Inynierii Sanitarnej Politechniki lskiej w Gliwicach. Praca zawodowa - 20 lat pracy w wykonawstwie na stanowisku od majstra budowy do stanowisk kierowniczych w zarzdzie.
Praca na budowach przy realizacji infrastruktury technicznej w miastach aglomeracji lskiej,
w tym m. in. sieci uzbrojenia terenu oraz dróg dla
budowanych na terenie lska osiedli mieszkaniowych.
Od z gór 15 lat do nadal praca na stanowisku
G. Specjalisty ds. zamówie i umów Spóce Akcyjnej „Drogowa Trasa rednicowa” i kierowanie dziaem zamówie.
Do zada zwizanych z penion funkcj naley
przede wszystkim wyonienie wykonawcy dla budowy kolejnych odcinków Drogowej Trasy rednicowej zgodnie z obowizujcymi przepisami co
wizao si z wprowadzenie w DT SA z kocem
lat 90-tych procedury wyboru wykonawcy dla budowy trasy w oparciu o procedury Banku wiatowego oraz FIDIC, a z chwil wejcia do UE przygotowanie i przeprowadzenie postpowa
o udzielenie zamówie zgodnie z obowizujcym
prawem zamówie publicznych.

oferty jako ofert która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofert z najnisz cen. Ustawa formuuje równie
(art. 91 ust. 2), e innymi kryteriami ni cena mog by w szczególnoci:
 jako,
 funkcjonalno,
 parametry techniczne,
 zastosowanie najlepszych dostpnych
technologii w zakresie oddziaywania
na rodowisko,
 koszty eksploatacji,
 serwis,
 termin wykonania zamówienia.
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Jak wynika z powyszego cena jest obligatoryjnym, ale nie jedynym kryterium
oceny ofert. To w teorii. W praktyce to wanie cena w wikszoci postpowa
o roboty budowlane -drogowe jest jedynym kryterium oceny ofert.
Natomiast wymienione w ustawie,
oprócz ceny, pozostae kryteria oceny ofert
odnoszce si do przedmiotu zamówienia takie jak jako, funkcjonalno, parametry techniczne w odniesieniu do robót drogowych nie maj zastosowania
z uwagi na obowizujce dla tego typu robót specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, które zawieraj zbiór wymaga niezbdnych do okrelenia standardu i jakoci robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, waciwoci wyrobów oraz oceny
prawidowoci wykonania poszczególnych robót.
Wymagania i normy zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nie podlegaj wic
ocenie – kady wykonawca skadajcy
ofert musi je przestrzega i s one
bezwzgldnie egzekwowane przez zamawiajcego na etapie realizacji robót, nieprzestrzeganie ich powoduje naliczanie
kar umownych.
Zamawiajcy moe da od wykonawcy dokument potwierdzajcy spenienie wymaga jakociowych, jeli te wymagania stanowi warunek udziau w postpowaniu.
Kryterium – termin wykonania zamówienia-w naszej praktyce zamawiania robót
drogowych nie ma zastosowania - sam
proces pozyskiwania rodków finansowych na realizacj zamówienia jest na tyle czasochonny, e praktycznie nie wchodz w gr adne skrócenia terminu wykonania robót.
Przed zamawiajcym przygotowujcym postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego w którym jako jedyne kryterium oceny ofert przyjto najnisz cen stoj m.in. zadania:
 opracowanie dokumentacji projektowej
odpowiadajcej wszystkim wymogom
i parametrom technicznym z zastosowaniem najnowoczeniejszych technik
i technologii w tym niezbdnych dla zminimalizowania problemów i zagroe
zwizanych z realizacj robót,
 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierajcych wszystkie niezbdne normy, parametry techniczne i wymagania
okrelajce standardy oraz jako robót,
 sporzdzenie wzoru umowy zawierajcej realne terminy wykonania robót,
okresu gwarancji i rkojmi oraz wszystkie niezbdne warunki regulujce relacje midzy zamawiajcym i wykonawc robót.
Najnisza cena, jako kryterium wyboru
oferty, moe jednak powodowa powsta-

nie sytuacji, w której wykonawcy oferuj
wykonanie zamówienia za cen nierealn, zbyt nisk w stosunku do kosztów realizacji zamówienia, która nie ujmuje
kosztów generowanych wymaganiami
projektu i specyfikacji technicznej. To
z kolei moe powodowa trudnoci na etapie realizacji umowy – opónienie, obnienie jakoci celem zmniejszenia kosztów,
konieczno renegocjacji treci umowy.
Moe równie zachodzi podejrzenie,
e najnisza cena oferowana przez wykonawc jest raco nisk cen.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiajcy obowizany jest zwróci si do wykonawcy o szczegóowe wyjanienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy zamawiajcy, oceniajc wyjanienia, bierze
pod uwag takie obiektywne czynniki
jak: oszczdno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwizania techniczne, wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania zamówienia dostpne dla wykonawcy, oryginalno projektu wykonawcy oraz wpyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrbnych przepisów.
Lista tych czynników bdcych podstaw
oceny wyjanie nie jest list wyczerpujc i zamawiajcy bierze pod uwag równie inne obiektywne czynniki, jeeli zawarte s one w wyjanieniach przedoonych przez wykonawców.
Wykonawca, do którego zwraca si zamawiajcy z prob o wyjanienie powstaych na tle zaoferowanej ceny wtpliwoci, musi przekona zamawiajcego
w swoich wyjanieniach, wraz z przytoczeniem obiektywnych dowodów na poparcie swoich wyjanie, e jego oferta
nie zawiera raco niskiej ceny, a kalkulujc cen oferty wykaza si rzetelnoci
i solidnoci.
Zamawiajcy odrzuca ofert jeeli dostawca nie zoy wyjanie w wyznaczonym terminie albo jeeli dokonana ocena wyjanie potwierdza, e oferta zawiera ra  co ni sk ce n w sto sun ku
do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3
ustawy).
Aby unikn sytuacji, w których zastosowanie najniszej ceny jako jedynego
kryterium oceny ofert moe powodowa,
e najnisza cena jest raco nisk cen naleaoby tak znowelizowa ustaw
prawo zamówie publicznych m. in. poprzez zdefiniowanie ceny raco niskiej,
aby uwiadomi wykonawcom, e niska
cena moe eliminowa go z postpowania lub na etapie realizacji spowodowa
odstpienie zamawiajcego od zawartej
umowy.
Z naszych dowiadcze z postpowa
na drogowe roboty budowlane wynika, e
realizacja robót przebiega prawidowo
i bez zakóce, kiedy zamawiajcy mia
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moliwo zastrzeenia w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia ograniczenie zlecania robót podwykonawcom
i móg domaga si osobistej realizacji
wiadczenia zasadniczych asortymentów
robót przez wykonawc, zwaszcza tych,
których wykonanie decyduje o jakoci caego zamówienia.
Obecnie obowizuje zasada w myl
przepisu art. 36 ust. 5, e wykonawcy pozostawia si swobod co do decyzji
o powierzeniu wykonania zamówienia lub
jego czci podwykonawcom. Jedynie
w wyjtkowych sytuacjach zwizanych ze
specyfik przedmiotu zamówienia zamawiajcy jest uprawniony do zastrzeenia wykonania czci lub caoci wykonania przedmiotu zamówienia osobicie
przez wykonawc. Zastrzeenie osobistego spenienia wiadczenia dotyczy wic
sytuacji wyjtkowych, specjalnych, zwizanych z charakterystyk przedmiotu
zamówienia i wynikajcymi z niej wymogami co do wykonawcy czyli w praktyce
dla wikszoci postpowa nie moe
by stosowane.
Jak wynika z powyszego ograniczenie
przez zamawiajcego zakresu prac, które moe zosta zlecony podwykonawcom
jest co do zasady niedozwolone.
Sporo problemów zamawiajcemu
przysparza równie przepis art. 26 ust. 2b
ustawy w wietle którego dopuszczalne
jest powoywanie si przez wykonawc
ubiegajcego si o udzielenie zamówienia publicznego na potencja, dowiadczenie i sytuacj innego podmiotu (z wyczeniem sytuacji ekonomicznej) w celu wykazania speniania warunków udziau
w postpowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, a sprecyzowanych
przez zamawiajcego w opisie sposobu
dokonania oceny speniania warunków
udziau w postpowaniu (art. 22 ust. 4
ustawy PZP). Tym samym wykonawca,
który sam nie spenia warunków udziau
w postpowaniu, moe odwoa si
do zasobów innego podmiotu w celu
uzyskania danego zamówienia.
W praktyce nieraz zdarza si, e wykonawca zacza do oferty zobowizanie
podmiotu trzeciego do udostpnienia
wycznie wiedzy i dowiadczenia bez jednoczesnego wskazania sposobu korzystania w trakcie realizacji przedmiotowego
zamówienia z udostpnionych zasobów.
Podsumowujc, stosowanie kryterium
ceny, jako jedynego kryterium oceny
ofert w przetargach na budowlane roboty drogowe pozwala na zachowanie okrelonych prawem zasad zamówie publicznych.
Natomiast przepisy ustawy prawa zamówie publicznych winny doprecyzowa
pojcie „raco niskiej ceny” aby zamawiajcy móg jednoznacznie ustali, czy
oferowana cena jest faktycznie cen zanion.
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Kodeks Dobrych Praktyk
w zakresie
zamówie publicznych
w Urzdzie Miejskim
w Dbrowie Górniczej
Dr Jarosaw Rokicki - Urzd Miejski w Dbrowie Górniczej
Jednostki samorzdu terytorialnego
funkcjonuj w zmiennym otoczeniu
(w tym w sferze permanentnych zmian
legislacyjnych), co wymusza na nich konieczno cigego dostosowywania si
i zachowania elastycznoci w dziaaniu.
Warunkiem dostosowania si do nowych sytuacji jest uczenie si. Peter
Senge, wielki teoretyk zarzdzania,
twórca i propagator idei rozwijania organizacji uczcych si, uj to w postaci modelu. Organizacj uczc si cechuje cige podnoszenie kwalifikacji jej
uczestników, nastawienie na innowacj,
cige poszukiwanie lepszych sposobów rozwizywania problemów i wyznacza nie no wych ce lów, jak rów nie
orientacja na pi dyscyplin warunkujcych zespoowe uczenie si tj.: mylenie systemowe, modele mylowe
(men tal ne), mi strzo stwo oso bi ste,
wspóln wizj i zespoowe uczenie
si1.
W wietle powyszej teorii zarzdzania na najmniejsz jednostk samorzdu terytorialnego jak jest gmina reprezentowan przez Prezydenta Miasta
wykonujcego swoje zadania za pomoc Urzdu mona spojrze z perspektywy organizacji uczcej si, poprzez
poszukiwanie tych elementów, które
wpisuj si w omawian ide. Kolejnym
krokiem na ciece „uczenia si” byo
wprowadzenie z dniem 1 czerwca b. r
Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie
funkcjonowania zamówie publicznych
w Urzdzie Miejskim w Dbrowie Górniczej (zwanym dalej „Kodeksem”).
Kodeks – jako regulacja rodowiskowa (wewntrzna) – jest zapisem norm
i zasad postpowania w sprawach

i sytuacjach istotnych dla biecych
dziaa podejmowanych przez Urzd
Miejski w Dbrowie Górniczej w sferze
zamówie publicznych. Wany jest
wymiar praktyczny Kodeksu, stanowi on
bowiem wytyczne dla prawidowego stosowania aktów prawa zewntrznego,
jak i regulacji wewntrznych równolegle obowizujcych w Urzdzie w postaci Regulaminu funkcjonowania zamówie publicznych.
Gównym celem Kodeksu jest wskazanie, jakie praktyki w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówie Publicznych („Pzp”) bd lepiej
suyy osiganiu zaoonych celów
ukierunkowanych na prawidowe zawieranie umów w zakresie zamówie
publicznych, wpywajc tym samym
na podnoszenie ich jakoci przy jednoczesnym:
 inspirowaniu inicjatyw zwizanych
z dziaaniami ograniczajcymi negatywne zjawiska wystpujce w zamówieniach publicznych, w szczególnoci
na etapie przygotowania i przeprowadzenia postpowania (w tym na styku
relacji Zamawiajcy – Wykonawca);
 promowaniu etycznych standardów
postpowania oraz narzdzi organizacyjnych majcych na celu zwikszenie
transparentnoci dziaa Urzdu Miejskiego w zakresie zamówie publicznych;
 uwiadamianiu rodowisku adresatów Kodeksu wanoci podejmowanych przez nich dziaa w zakresie
zamówie publicznych, m.in. w kontekcie wpywu na prawidowe ksztatowanie budetu (po stronie wydatków), majc przy tym na wzgldzie ródo (po-

Dr JAROSAW ROKICKI – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, na stanowisku
kierowniczym komórki zamówie publicznych
w administracji samorzdowej.
Ukoczy studia podyplomowe na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach z zakresu zamówie
publicznych.
Wykadowca na uczelni prywatnej, autor wielu
artykuów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówie publicznych. Wspóautor ksiki
„Zamówienia Publiczne. Zarzdzanie Organizacj, Ludmi i Problemami” wydanej w 2010 r.
przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Wystpowa jako penomocnik w wielu postpowaniach odwoawczych przed zespoami arbitrów i Krajow Izb Odwoawcz w Warszawie.

chodzenie) tych rodków oraz póniejsz kontrol odpowiednich organów
(np. Regionalna Izba Obrachunkowa,
Najwysza Izba Kontroli).
Kodeks zosta opracowany w oparciu
o rónorodne, a zarazem bardzo bogate róda informacji, a mianowicie:
1) dotychczasow obserwacj praktyki stosowania przepisów zamówie
publicznych dokonywanych w Urzdzie
Miejskim w Dbrowie Górniczej;
2) zapytania i rodki odwoawcze
wnoszone przez Wykonawców odpowiednio do zapisów specyfikacji istotnych wa run ków za mó wie nia oraz
na czynnoci (bd ich zaniechanie) dokonywane przez Zamawiajcego;
3) analiz orzecznictwa Krajowej
Izby Odwoawczej, sdów powszechnych, pogldów doktryny i Prezesa
Urzdu Zamówie Publicznych oraz
wyniki kontroli zewntrznych;
4) polemik w zakresie stosowania
przepisów ustawy Pzp podejmowan
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przez rodowisko Zamawiajcych i Wykonawców (gównie poprzez analiz komentarzy Pzp, periodyków dostpnych
na rynku oraz róde internetowych).
Ko deks jest do ku men tem upo wszechniajcym profesjonalne zachowania pracowników Urzdu odpowiedzialnych za realizacj zamówie publicznych, a jego stosowanie stanowi
podporzdkowanie si wszelkim rygorom etycznym i merytorycznym w nim
okrelonym. Deklaracje Zamawiajcego (Urzdu) opierajce si na respektowaniu gównych zasad udzielania
zamówie publicznych, czy dbaoci
o celowe i oszczdne wydatkowanie
rodków publicznych, zostay sprzone ze zobowizaniami samych jego pracowników, bdcych gównym adresatem Kodeksu. Kodeks obejmuje najistotniejsze czynnoci dokonywane
w obszarze zamówie publicznych
w toku przygotowania i przeprowadzenia postpowania. Czynnoci, o których mowa, s wyraane w formie impe ra ty wów, któ rych re spek to wa nie
opiera si na poczuciu wspóodpowiedzialnoci kadego pracownika zajmujcego si zamówieniami publicznymi za ich prawidowe funkcjonowanie
w Urzdzie Miejskim w Dbrowie Górniczej.
Kodeks Dobrych Praktyk skada si
z 23 artykuów zawartych w trzech
rozdziaach: postanowienia ogólne,
przygotowanie postpowania oraz jego przeprowadzenie. Celem uproszczenia systemu zamówie publicznych
wprowadzono 17 zaczników w postaci formularzy usprawniajcych jego
dziaanie, z jednoczesn moliwoci
na ich podstawie biecego nadzoru
dziaa w obszarze tych zamówie
publicznych, gdzie wystpuje stosunkowo due ryzyko popenienia bdu.
Na marginesie warto doda, i dua
cz uregulowa ujtych we wprowadzonym Kodeksie (w tym formularzy)
funkcjonowaa ju wczeniej w Urzdzie
w formie polece subowych Prezydenta Miasta. Na drodze Kodeksu materia ta zostaa uporzdkowana i znalaza swój wyraz w jednolitym akcie prawa we wntrz ne go usta no wio nym
na potrzeby dziaa Urzdu w obszarze zamówie publicznych. W tym
miejscu warto wymieni kilka formularzy oraz dokona ich podstawowej
charakterystyki z punktu widzenia ich
uytecznoci:
 Formularz usprawniajcy procedur przetargow stanowicy zacznik
nr 10 do Kodeksu (formularz umoliwia
biece monitorowanie zapyta skadanych przez Wykonawców i odpowiedzi

Zamawiajcego, wpyw tych odpowiedzi na zmiany siwz i konieczno dokonania stosownych zmian w ogoszeniu o zamówieniu, jak równie formularz pozwala zachowa naleyt
staranno przy dokumentowaniu korespondencji prowadzonej z Wykonawcami).
 Listy kontrolne dotyczce zamówie dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5
Pzp) i za mó wie uzu pe nia j cych
(art. 67 ust. 1 pkt 6), stanowice odpowiednio zacznik nr 7A i zacznik 7
do Kodeksu. Listy kontrolne zawieraj
katalog wszystkich przesanek ustawowych sankcjonujcych moliwo zastosowania trybu zamówienia z wolnej rki, które wymagaj ustosunkowania
si do nich po przez za kre le nie
przy kadej przesance wariantu TAK
bd NIE. Dopiero pozytywne ustosunkowanie si do wszystkich przesanek
stanowi podstaw sporzdzenia przez
pracownika Urzdu protokou koniecznoci wykonania tych zamówie, którego wzór równie zosta opracowany
na potrzeby Kodeksu (zacznik nr 9).
 Wzory pism przygotowywanych
do Wykonawców tj. zawiadomienia
wszystkich Wykonawców o wyborze
ofer ty naj ko rzyst niej szej zgod nie
z art. 92 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, jak równie
wzory informacji niezbdnych do wypenienia ogosze wymaganych prawem
np. ogoszenia o zamiarze zawarcia
umowy w zalenoci od wartoci zamówienia, wzór informacji o wyborze oferty naj ko rzyst niej szej za miesz cza ny
na stronie internetowej Zamawiajcego (w tym równie dla zamówienia
dodatkowego i uzupeniajcego). Wzory, o których mowa, zawieraj wyczerpujce merytoryczne uzasadnienia, jakie winny znale si w poszczególnych
dokumentach.
Naley podkreli, i formularze s
sporzdzone czytelnie, std ich wypenienie praktycznie ogranicza si do kilku minut. Natomiast biorc pod uwag
sankcj za naruszenia przepisów Pzp,
formularze stanowi „podrczne” dokumenty suce dooeniu naleytej starannoci przy przeprowadzaniu czynnoci zwizanych z zamówieniami publicznymi.
Ciekawym zagadnieniem uregulowanym w Kodeksie s „zielone zamówienia publiczne”. Materia ta zostaa
wprowadzona ze wzgldu na interes
spoeczny oraz popraw stanu rodowiska, co zreszt jest zbiene z rozwijajc si obecnie i propagowan przez
Unie Europejsk ide „zielonych zamówie publicznych”. Na mocy Kodeksu
uwiadomiono pracownikom Urzdu
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analizowanie moliwoci i celowoci
wprowadzenia aspektów rodowiskowych przy wszczynaniu poszczególnych postpowa o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym powinno doj do upowszechniania procedury zielonych zamówie w postpowaniach przeprowadzanych przez Zamawiajcego w oparciu o proponowane
ko dek so we roz wi za nia mo li we
do przyjcia w toku przygotowania postpowania.
Na zakoczenie naley podkreli, i
trudno dzi odnale podobne uregulowania kodeksowe w innych jednostkach samorzdu terytorialnego, które
odnosz si bezporednio do zamówie publicznych, a nie stanowi wycznie regulaminów w zakresie organizacji procesu zamówie publicznych.
Regulaminy zamówie publicznych
stanowi czsto powtórzenie przepisów
prawa materialnego okrelonych w Pzp
i zawieraj zapisy dotyczce gównie
zakresu obowizków i odpowiedzialnoci pracowników za dokonywanie zamówie publicznych, podpisywania
dokumentów czy dokumentowania postpowa. Std wydaje si waciwe,
wprowadzanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzdu zasady
opracowywania analogicznych kodeksów, podobnie jak w przedsibiorstwach dziaajcych w sektorze prywatnym, gdzie s one wpisane w ich dziaania marketingowe.
Pracownicy Biura Koordynacji Zamówie Publicznych i Opinii Prawnych
Urzdu Miejskiego zainicjowali i wypracowali zaoenia Kodeksu Dobrych
Praktyk, który zosta wprowadzony Zarzdzeniem Nr 302.2011 Prezydenta
Mia sta
D bro wy
Gór ni czej
z dnia 31.05.2011 r. z jego zapisami
mona zapozna si w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego
w Dbrowie Górniczej w zakadce Zarzdzenia Prezydenta i pozycji: zamówienia publiczne.

1
Szerzej zob. P. M. Senge, Pita dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczcych
si, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna,
Warszawa 2006.
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Przypadki
nieprawidowoci
do jakich dochodzi
na rynku zamówie
publicznych
Anna Piechota-Szczepaska Dyrektor „Dan-Pol” Sp.J. Tychy
Do wyboru tematu niniejszego opracowania skonia mnie lektura biecego
orzecznictwa Krajowej Izby Odwoawczej
[KIO], oraz codzienna konieczno analizy dziesitek specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ].
Otó w ostatnim okresie na wokand
KIO trafio odwoanie wykonawcy, który zarzuci zamawiajcemu wprowadzenie
do SIWZ za pi sów po zo sta j cych
w sprzecznoci z ustaw Prawo zamówie publicznych, a take z Kodeksem cywilnym, a w szczególnoci naruszenie:
– art. 471 KC w zwizku z art. 29 oraz
art. 31 Pzp poprzez naoenie na wykonawc odpowiedzialnoci za okolicznoci
dotyczce zamawiajcego, to jest przerzucenie na wykonawc ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów robót budowlanych, których konieczno ujawni si
na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego a bdcych skutkiem wadliwej dokumentacji
projektowej, której obowizek naleytego
przygotowania spoczywa na zamawiajcym;
– art. 647 KC poprzez naruszenie istoty stosunku prawnego, to jest umowy o roboty budowlane poprzez bezpodstawne
zwolnienie si zamawiajcego z odpowiedzialnoci za dokumentacj projektow.
Jak wskazywa i uzasadnia odwoujcy si wykonawca zamawiajcy poprzez
wpro wa dze nie do SIWZ za pi sów
w brzmieniu: wykonawca owiadcza, e
zapozna si z dokumentacj projektow,
terenem budowy i zweryfikowa ich kompletno, dokadno i wystarczalno dla
wykonania robót i dokumentów wykonawcy oraz potwierdza tak kompletno, dokadno i wystarczalno dokumentacji
projektowej dla wykonania robót. Wykonawca akceptuje, e nie bd mu przy-

sugiway jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si wyranie wszystkich ewentualnych
roszcze przeciwko zamawiajcemu z tytuu wszelkich pomyek, niedokadnoci,
rozbienoci lub braków lub innych wad
dokumentacji projektowej, w tym jakichkolwiek roszcze o wypat jakichkolwiek
zwikszonych kosztów lub patnoci w dodatku do ceny umownej istotnie pogarsza
sytuacj wykonawcy zobowizanego
do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zda niem wy ko naw cy po sta no wie nie
wskazanej przez niego klauzuli obarcza
wykonawc dodatkowym ryzykiem, niemoliwym do oceny w chwili skadania
oferty – a wic okolicznociami za które
winien odpowiada projektant. Zdaniem
odwoujcego nie zmienia tego obowizek spoczywajcy na wykonawcy z mocy art. 651 KC i wykonawca robót budowlanych zobowizany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej w toku wykonywania robót – a jeeli dostarczona
przez inwestora dokumentacja nie nadaje si do prawidowego wykonania robót
albo jeeli zajd inne okolicznoci, które
mog przeszkodzi prawidowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwocznie powiadomi o tym inwestora.
Odwoujcy si wykonawca argumentowa i nie moe on (jak i aden inny wykonawca) ponosi odpowiedzialnoci
za ewentualne bdy projektanta, tym bardziej te, które nie s ujawnione na etapie
skadania oferty.
KIO w wydanym w dniu 27 kwietnia 2011 roku wyroku uwzgldnia argumenty wykonawcy orzekajc i zamawiajcy nie moe obarcza przyszego wykonawcy robót ryzykiem, którego nie
jest on w stanie przewidzie i wyceni
na etapie skadania oferty. Trudno
wymaga od wykonawcy, aby jeszcze

Autorka jest prawnikiem, konsultantem zajmujcym si tematyk zamówie publicznych. Byy arbiter z listy Prezesa UZP, aktualnie biegy sdowy do spraw zamówie publicznych.

przed zoeniem oferty w takim stopniu zweryfikowa dokumentacj projektow i teren budowy, eby móg oceni jej prawidowo i brak ewentualnych bdów, które mog si ujawni
dopiero w toku wykonywania robót.1
W uzasadnieniu wyroku skad orzekajcy wskaza i postanowienia klauzuli tak
daleko wkraczaj w zakres odpowiedzialnoci projektanta, e obarcza przyszego wykonawc ryzykiem, którego
nie jest on w stanie przewidzie i okreli
na etapie skadania oferty. Zdaniem KIO,
w kalkulacji ceny oferty naleaoby wliczy
wycen dodatkowego ryzyka, niewchodzcego w zakres ryzyka wynagrodzenia
ryczatowego.
I trudno nie zgodzi si z KIO.
Problem jednak w tym, i sytuacja jak
w powyszym przypadku nie jest wcale
jednostkowa i wyjtkowa, a nie wszyscy
wykonawcy maj moliwo wykazywania przed KIO nieprawidowoci do jakich
nad wyraz czsto dochodzi w postpowaniach.2 Nieomal równoczenie z publikacj wyej opisanego orzeczenia, w biuletynie zamówie publicznych umieszczone zostao ogoszenie o przetargu publicznym nieograniczonym na roboty budowlane. Niestety zamówienie to nie przekraczao progów unijnych3, nie podlegao wic
kognicji KIO. W specyfikacji warunków
przetargowych instytucja zamawiajca zawara nastpujce zapisy, w dziale „sposób obliczenia ceny” poinformowano wykonawców i:
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Podstaw obliczenia ceny za przedmiot zamówienia jest dokumentacja stanowica zaczniki od 1 do 3 do SIWZ-u, z tym e przedmiar robót który wchodzi w skad dokumentacji projektowej stanowi jedynie materia pomocniczy do wyceny. Cena ofertowa brutto jest cen ryczatow, przyjta formua wynagrodzenia ryczatowego oznacza, e podana
przez wykonawców cena ma charakter
stay, jednoznaczny i ostateczny. Wykonawca w cenie ofertowej brutto (wynagrodzeniu ryczatowym) zobowizany
jest uwzgldni wszystkie koszty (…)
z tytuu oszacowania wszelkich kosztów
(…), w tym take koszty oddziaywania
innych czynników majcych lub mogcych mie wpyw na cen zamówienia.
Po nad to ce na ofer to wa brut to mu si
uwzgldnia te roboty oraz usugi, które nie ujte zostay w zacznikach od 1
do 3 do SIWZ (dokumentacji projektowej
i STWiORB – przyp. autora) ale konieczno ich wykonania wynika z faktu koniecz no ci wa ci we go uyt ko wa nia
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma suy.
I dalej wskazano e „wykonawca nie
moe wykorzystywa braków obmiarowych lub technologicznych w przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej dla
po trzeb zwik sze nia wy na gro dze nia
umownego. Wykonawca w cenie umownej powinien uwzgldni wszelkie utrudnienia mogce wynika ze stanu technicznego kilkudziesicioletnich modernizowanych budynków.
Jeli odniesiemy zacytowane powyej
zapisy SIWZ do regulacji ustawy Prawo
zamówie publicznych, gdzie art. 31
ust. 1 stanowi i zamawiajcy opisuje
przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomoc dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a przepis rozporzdzenia wykonawczego Ministra Infrastruktury4 okrela e dokumentacja projektowa, suca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budow, skada si w szczególnoci z:
1) projektu budowlanego w zakresie
uwzgldniajcym specyfik robót
budowlanych;
2) projektów wykonawczych
3) przedmiaru robót
4) informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrbnych przepisów
gdzie, zgodnie z treci § 5 i nastpnych rozporzdzenia projekty wykonawcze powinny uzupenia i uszczegóawia
projekt budowlany w zakresie i stopniu

dokadnoci niezbdnym do sporzdzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawc i realizacji robót budowlanych. Przedmiar robót powinien zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania wraz
ze szczegóowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegóowy
opis oraz wskazaniem waciwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych, iloci jednostek miary podane w przedmiarze
robót powinny by wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowej, wycznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – to z atwoci mona zauway niezgodno cytowanych powyej zapisów SIWZ z przepisami ustawy
pzp. Jeeli przedmiar robót mazawiera
iloci jednostek wyliczonych na podstawie rysunków dokumentacji projektowych, to nie moe wystpi sytuacja,
przy naleycie opracowanej dokumentacji projektowej, i wystpuje niezgodno
czy te niespójno pomidzy dokumentacj projektow a przedmiarem
robót.
Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej musi obejmowa zakresy, jak i iloci robót ujte w dokumentacji. Zapis specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w którym zamawiajcy informuje wykonawców i przedmiar robót ma
charakter pogldowy i nie ujmuje on penego zakresu robót który okrela dokumentacja projektowa, w wietle cytowanych powyej przepisów jest sprzeczny
z ustaw pzp.
To nie koniec jednak nieprawidowoci
w opisywanym postpowaniu.
W projekcie umowy zamawiajcy wprowadzi zapisy co do owiadcze pod którymi ma podpisa si wykonawca, to jest:
1. wykonawca owiadcza, e zapozna
si z warunkami realizacji przedmiotu
umowy, w tym z SIWZ i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzee.
3. wykonawca owiadcza, e przed podpisaniem umowy (…) otrzyma od Zamawiajcego wszelkie informacje i dane jakie mog mie wpyw na ryzyko i okolicznoci realizacji przedmiotu zamówienia.
Powyszy wymóg jest o tyle niezgodny ze stanem faktycznym, bowiem wszystkie informacje jakie wykonawcy otrzymali
od za ma wia j ce go za war te zo sta y
w SIWZ i dokumentacji projektowej, a te
dokumenty mogy nie zawiera wszelkich
informacji i danych jakie mogy mie
wpyw na ryzyko i okolicznoci realizacji
przedmiotu zamówienia.
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W zakresie wynagrodzenia nalenego
wykonawcy, które to zamawiajcy nazywa „wynagrodzeniem ryczatowym” i które to „wynagrodzenie jest niezmienne” dalej ten sam zamawiajcy wprowadza
niepozorn, umykajc w szeregu innych
zapisów umownych adnotacj e „za roboty niewykonane nie naley si wynagrodzenie”. Tak wic mamy jednoczenie niezmienne wynagrodzenie ryczatowe gdzie
za niewykonane roboty warto niewykonanych robót zostanie wytrcona. Konstrukcja charakteru wynagrodzenia wykonawcy w dalszych zapisach projektu
umowy zostaa tak zagmatwana, e trudno si byo zorientowa jak w ostatecznoci wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone. Po analizie zapisów siwz,
zarówno tych powoanych powyej jak
i pozostaych, których pene przywoanie
ogranicza objto opracowania, przy braku moliwoci polemiki z zamawiajcym
przed niezalenym podmiotem jakim jest
Krajowa Izba Odwoawcza, wykonawca
powzi decyzj o rezygnacji z udziau
w postpowaniu.
Odnoszc powysze do tematu przewodniego bloku praktyka stosowania
ustawy prawo zamówie publicznych,
naley zada pytanie, co naley zrobi dla
zapobieenia sytuacjom jak w opisywanych postpowaniach, gdzie dokumentacja przetargowa w kluczowych dla wykonawcy zapisach pozostaje w sprzecznoci z obowizujcymi przepisami? Zasadne wydaje si by równie pytanie o powód takiego stanu rzeczy?
Rynek na którym pozycj dominujc
ma jedna strona nie bdzie prawidowo
funkcjonowa, a zadaniem ustawodawcy
jest stworzy regulacje prawne oraz mechanizmy pozwalajce kreowa waciwe
reguy. Niestety, kolejne nowelizacje ustawy Pzp nie uwzgldniaj zgaszanych
przez wykonawców postulatów co do koniecznych zmian ustawy. Pozostaje wic
mie nadziej e problem wykonawczy
zostanie zauway na tyle wczenie, i patologie które ju obecnie widoczne s
na rynku zamówie publicznych, nie stan si jego trwaym elementem.

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2011r. sygn. akt
KIO 806/11.
2
Czynnoci na które przysuguje odwoanie
w postpowaniach poniej progów unijnych
okrela art. 180 ust. 2 Pzp.
3
Dla robót budowlanych to kwota poniej 4 845 000 EURO
4
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
z pón. zm.) w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego
1
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Dowiadczenia
w stosowaniu ustawy
Prawo Zmówie
Publicznych z perspektywy
Wykonawcy
Grayna Szeliga Dyrektor Marketingu
Katowickie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego „Budus” S.A.
W toczcej si od duszego czasu dyskusji na temat jasnych i ciemnych stron ustawy prawo zamówie publicznych duy fragment rynku objtego koniecznoci stosowania ustawy stanowi rynek usug i robót budowlanych. Nie bez kozery haso „, Polska
w budowie”, które stanowi leitmotiv kampanii wyborczej czy haso na dworcach PKP
„Robi si” czy wreszcie stopie rozkopania
wielu w kraju miejsc wiadczy, e brana budowlana stanowi znaczny obszar stosowania ustawy.
Wypowied ta jest stanowiskiem Wykonawcy, który bdc du firm budowlan
usiuje sprosta zadaniu pozyskania zlece
w przetargach publicznych. Dowiadcza
przy tym niezliczonych stresów, niekoniecznie bdcych skutkiem braku profesjonalizmu, niewiedzy czy niewaciwej pracy.
Niejednoznaczno jest znaczn przeszkod w dziaaniu, w tym pojcie raco niskiej
ceny. To ostatnie zagadnienie nie znajdzie
dalszego rozwinicia w wypowiedzi, bo zajoby to ca wypowied. Tu nastpuje
próba sprecyzowania innych, dodatkowo
utrudniajcych prac aspektów funkcjonowania ustawy pzp.
Gdyby wyszczególni definicje w niniejszym artykule to:
 My, znaczy Wykonawca kontraktów budowlanych, wystpujcych w rónych fazach
i formuach, m. in. „zaprojektuj i wybuduj”,
„wybuduj” „wybuduj i pozyskaj wszelkie
urzdowe decyzje pozwalajce na uytkowanie.”
 Oni, znaczy Zamawiajcy, zobowizany do zorganizowania przetargu wedug
ustawy pzp a tym samym wczeniej do pozyskania podstawy dla przetargu to znaczy
dokumentacji, take w rónych fazach:
od pro gra mu funk cjo nal no -uyt ko we go
do szczegóowych projektów wykonawczych.
Najczciej stosunek My i Oni na etapie
przetargu w adnym razie nie stanowi
wspópracy a raczej walk, pojedynek, by nie
powiedzie wojn.

Jakie przyczyny powoduj brak jednolitego ukierunkowania na cel, jakim jest wybudowanie Polski dobrze, w terminie i za waciw dla obu stron cen.
Oczywist odpowiedzi jest: Konkurencja! I jest to pewnik. Patrz „raco niska cena”.
Drugim jednake pewnikiem zaczyna by
ksztat ustawy pzp, której niedoskonao daje moliwoci interpretacyjne najmniej oczekiwane, dla której orzecznictwo jest totalnie
nieprzewidywalne, ewoluujce najdziwniej
i w której panuje nierówno w zakresie
uprawnie i zobowiza wymienionych wyej stron, Wykonawcy i Zamawiajcego.
Ponownie wic zabierajc gos w dyskusji optujemy za takim sprecyzowaniem ustawy i aktów pochodnych, które nie rodzioby
wtpliwoci i nie pozwalao pojedynczym, acz
prawnie umocowanym arbitrom stanowi
kadorazowo prawa.
Powtarzamy, e te praktyki powoduj, e
prawo zamówie publicznych funkcjonuje
na kilku paszczyznach:
 Jako literalny odczyt ustawy i rozporzdze, z uwzgldnieniem celu jaki regulacje
te maj speni.
 Jako prawo rozstrzygnite w wyniku
orzecznictwa.
 Jako prawo odczytane przez poradnictwo i szkolenia, odbierane jako domniemane.
Aby jednoznacznie sprowadzi prawo
do paszczyzny przewidywalnej optujemy
za zmianami legislacyjnymi precyzujcymi
nastpujce kwestie:
 Praktyki Zamawiajcego w realizacji
uprawnie wynikajcych z art. 87 ust. 1
(prawo wyjanie oferty) i art. 26 ust. 3 i 4
(prawo uzupenie i wyjanie dokumentów potwierdzajcych udzia w postpowaniu) ustawy pzp.
Zgodnie z art. 87 ust 1. Ustawy pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawców wyjanie dotyczcych treci zoonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy Zamawiajcym a Wykonawc negocjacji dotyczcych

zoonej oferty oraz, z zastrzeeniem ust. 1a
i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treci. Wyjanienia musz ogranicza si
do wskazania sposobu rozumienia treci zawartych w ofercie, nie mog natomiast jej rozszerza ani ogranicza. Wyjanienia wykraczajce poza wskazany zakres nie mog
mie wpywu na ocen ofert. Z punktu widzenia Wykonawcy w procesie przetargowym
istotne jest, e Zamawiajcy posiada moliwo dowolnego okrelania terminu jaki moe narzuci wykonawcy na zoenie wyjanie. Praktyka pokazuje, i czsto Zamawiajcy wskazuje termin, który zarówno co
do dugoci (np. kilka dni) jak i okresu w jakim przypada (przeduony weekend, wita) powoduje, e praktyczne spenienie
obowizku przez Wykonawc jest niemoliwe lub nader utrudnione. Dodatkowo przepisy upzp nie wskazuj minimalnego ani
maksymalnego terminu, jakiego Zamawiajcy obowizany jest udzieli Wykonawcom
w celu umoliwienia im zoenia wyjanie.
Wskazanie przez Zamawiajcego nierealnego terminu moe prowadzi do naruszenia
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zgodnie z art. 26
ust 3 ustawy pzp Zamawiajcy wzywa Wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie
zoyli wymaganych przez Zamawiajcego
owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie zoyli penomocnictw, albo którzy zoyli wymagane
przez Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce bdy lub którzy zoyli wadliwe penomocnictwa, do ich zoenia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich zoenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byoby uniewanienie postpowania. Zoone na wezwanie Zamawiajcego
owiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spenianie przez Wykonawc warunków udziau w postpowaniu oraz spenianie przez oferowane dostawy, usugi lub
roboty budowlane wymaga okrelonych
przez Zamawiajcego, nie póniej ni w dniu,

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 45

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

w którym upyn termin skadania wniosków
o dopuszczenie do udziau w postpowaniu
albo termin skadania ofert. W ust. 4 Zamawiajcy wzywa take, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do zoenia wyjanie
dotyczcych owiadcze lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1.
Wskazany przepis równie nie wskazuje
jakiegokolwiek ograniczenia co do terminu
jaki ma Wykonawca na spenienie tego
obowizku. Konkluzja jaka wypywa z przedstawionego stanu prawnego i jego praktycznego zastosowania prowadzi do koniecznoci ustawowego uregulowania minimalnego
okresu czasu okrelonego w dniach roboczych, jaki Zamawiajcy moe narzuci
Wykonawcy w sytuacji zobowizania go
do zoenia wyjanie.
Termin wyznaczony przez Zamawiajcego na uzupenienie dokumentów bd zoenie wyjanie powinien by realny, co
oznacza, i musi by moliwy z przyczyn
obiektywnych do zachowania przez wszystkich wezwanych Wykonawców. Ustawowe
uregulowanie minimalnego terminu zmniejsza moliwo dziaa Zamawiajcego, które mog narusza uczciw konkurencj. Wyznaczenie zbyt krótkiego terminu naley
uzna za nieprawidowe wykonanie obowizku wynikajcego z art. 26 ust. 3 upzp. Taka
czynno nie mogaby by traktowana jako
wezwanie do uzupenienia dokumentów.
Zamawiajcy powinien wówczas powtórzy
wezwanie w sposób prawidowy w celu
przywrócenia postpowania do stanu zgodnego z prawem.
Obecnie bywaj przypadki, w których
praktyka stosowana przez Zamawiajcych
nie potwierdza wypeniania zamierze ustawodawcy.
Oczywicie wyjciem dla Wykonawcy
jest wniesienie odwoania do Krajowej Izby
Odwoawczej (wskazana moliwo dotyczy
postpowa o wartoci wyszej od tzw.
progów unijnych). Jednake wszczcie takiej procedury wie si z kosztami jak
i z przedueniem procesu przetargowego.
W zwizku z powyszym, w celu uporzdkowania systemu udzielania zamówie publicznych wskazanym byoby okrelenie
w ustawie konkretnych minimalnych terminów, które Zamawiajcy winien wyznacza
na tzw. uzupenienia bd wyjanienia.
 Moliwo zatrzymywania wadium
na podstawie art. 46 ust. 4a – przepis
wprowadzony celem zapobiegania zmowom cenowym.
Bardzo istotnym elementem, bdcym
czsto konsekwencj dziaa Zamawiajcego opisanych wyej jest fakt zatrzymywania
wadium na podstawie art. 46 ust. 4a, w przypadku jeeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3
nie zoy dokumentów, owiadcze lub penomocnictw.
Temat zatrzymywania wadium podnoszony by ju wiele razy, równie w kontekcie dowolnej oceny dokonywanej przez Zamawiajcego dokumentów i owiadcze
uzupenianych przez Wykonawc.
Zdarzaj si przypadki zatrzymania wadium z powodu obawy przed poniesieniem

odpowiedzialnoci z tytuu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w okolicznociach, w których nie uzupenienie dokumentu lub przedstawienie w ocenie Zamawiajcego dokumentu nie speniajcego jego
wymaga w aden sposób nie mogo by podyk to wa ne nie upraw nio nym wpy wem
na przebieg postpowania.
Praktyki te podwaaj zasad otwartoci
systemu zamówie publicznych na konkurencj, poniewa zatrzymywanie wadium
w okolicznociach, w których Wykonawca
skada ofert w dobrej wierze oraz nie
„przywieca” mu cel utrudniania konkurencji, zniechca przedsibiorców do udziau
w postpowaniach przetargowych oraz rodzi wiele kontrowersji i wtpliwoci.
Propozycje rezygnacji z aktualnie brzmicych zapisów ustawy dotyczcych moliwoci zatrzymywania wadium przez Zamawiajcego nie znajduj odzwierciedlenia w nowelizacjach ustawy, nawet projekty zawierajce przedmiotowe ratio legis sugestie i wnioski nie znajduj odpowiedniej akceptacji.
I tak np. projekt zaoe Projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 25.05.2011r. znajdujcy si
na stronie internetowej Urzdu Zamówie
Publicznych zawiera w swej treci propozycje zmian dotyczce zapisów ustawy odnonie
wa dium,
jed nak e
pro jekt
z dnia 15.06.2011 jak i nastpne propozycji
tej ju nie zawieraj.
Okazuje si, e temat napotyka na „cian” legislacyjn mimo e stanowi powany
problem – oczywicie „tylko” dla Wykonawców. Zamawiajcy ma szanse poprawia
„rentowno” swych dziaa zatrzymujc
wadium pod bahym pretekstem nawet jeeli
jest to zatrzymanie czasowe.
Wnioskowa naley o minimum czyli
wprowadzenie zmiany jak w przytoczonym
projekcie czyli do odniesienia moliwoci zatrzymania wadium jedynie oferty z najnisz
cen.
 Odpowiedzialno Zamawiajcego
za jako dokumentacji projektowej jako
podstawy opracowania oferty i realizacji
zamówienia w przetargach wg pzp art. 31
ust. 1-4 (opis przedmiotu zamówienia).
Jako dokumentacji jak posuguj si
Zamawiajcy skutecznie pogarsza si od lat.
Czy to luka pokoleniowa wród projektantów
czy brak waciwego wyszkolenia czy szalone tempo jakiego yczy sobie Zamawiajcy czy te wreszcie zgoda na bylejako
i brak skutecznej kontroli powoduj, e albo
nie mona waciwie sprecyzowa oferty albo te po przebrniciu przez przetarg nie da
si wybudowa obiektu. Jedynym wyjciem
jawi si ustawowy obowizek dokonania audytu dokumentacji. Koszty takiego sprawdzenia po wielokro s nisze od kosztów powtórnego wykonania robót budowlanych,
gdzie oprócz pracy ludzkiej angauje si prac sprztu i materiay. Nawet bariera braku
uprawnionych zespoów sprawdzajcych
nie przekonuje Wykonawców robót budowlanych do zaniechania tego rozwizania.
Gdyby dodatkowo uczyni zespó sprawdzajcy odpowiedzialnym za pozostae bdy
w dokumentacji to wyeliminowaoby si ja-
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kiekolwiek zawodowe porozumienia projektantów. Dokumentacja winna by audytowana niezalenie od fazy. Uniknito by
wówczas tak ostatnio nagminnego ogaszania przetargów „zaprojektuj i wybuduj” by zepchn, mówic kolokwialnie, odpowiedzialno za przygotowanie inwestycji, a raczej jego brak na Wykonawców. cznie
z pozwoleniami urzdowymi, uzgodnieniami z wacicielami dziaek, dostawcami mediów etc. Wykonawca, gdy jeszcze oczekuje si ceny ryczatowej jest z góry na zagroonej pozycji.
Wnioskiem wic jest wprowadzenie obowizku audytowania dokumentacji.
 Warunki umowne dla usug i robót budowlanych w nawizaniu do uregulowa art. 144 ust. 1 i 2 (prawo zmiany).
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp
zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba e Zamawiajcy przewidzia
moliwo dokonania takiej zmiany w ogoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz okreli warunki takiej zmiany. W ust. 2 zmiana
umowy dokonana z naruszeniem ust. 1
podlega uniewanieniu. Wskazany przepis
reguluje kwestie moliwoci zmiany umowy
na etapie postpowania przetargowego.
Obecny stan prawny pozwala Zamawiajcemu na niemal dowolne uksztatowanie postanowie umownych na roboty budowlane
w procesie udzielania zamówienia publicznego. A zatem Wykonawca, który przystpuje do przetargu, decyduje si na przyjcie zaproponowanych przez Zamawiajcego warunków umownych. To waciwie oznacza
wejcie w stosunek umowny na zasadzie
przystpienia. Takie uksztatowanie pozycji
Zamawiajcego stanowi rac dysproporcj stron umownego stosunku prawnego
ograniczan jedynie na podstawie zasad
ogólnych prawa cywilnego (np. art. 353 kc).
W zakresie robót budowlanych, które stanowi sui generis dzieo naleaoby ustawowo
okreli ogólne ramy najwaniejszych postanowie umownych, które ksztatuj sytuacj
prawn stron, ich uprawnienia jak i obowizki wzgldem siebie (np. kary umowne, terminy odbiorów, sia wysza). Dobrym przykadem takiego rodzaju rozwizania s np.
Warunki Kontraktowe dla Budowy wydane
przez Midzynarodow Federacj Inynierów-Konsultantów (FIDIC), odpowiednie dla
umów z wolnego rynku, które obecnie stosowane w umowach wg pzp s bezsensownie wypaczane. Obecnie jakiekolwiek próby
namówienia Zamawiajcego na zmian zapisów umowy, nawet przy wykazaniu wad
prawnych umowy, braku perspektywicznych uregulowa, zawyonych parametrów
s strat czasu.
Warunki ogólne dla usug i robót budowlanych s piln potrzeb.
Tak wic te kilka przykadów wskazuje jak
odrbne s zdania Nasze i Ich. Wnoszc
o uregulowania ustawowe wielu dotychczas
niedomówionych w ustawie kwestii cel jest jeden: zrównanie pozycji Stron w zadaniach,
których celem jest nowe oblicze kraju.

SESJA III: OCENA SYSTEMU KSZTACENIA KADR DLA BUDOWNICTWA
NA POZIOMIE REDNIM I WYSZYM

Stan szkolnictwa
zawodowego
w województwie
lskim.
Rok szkolny 2010/11
Stanisaw Faber, lski Kurator Owiaty
W roku szkolnym 2010/2011 Kuratorium Owiaty podjo szereg dziaa
na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Byy to m. in. konferencja podsumowujca projekt zrealizowany w ramach
programu Leonardo da Vinci pt. „Wymiana dowiadcze nt. promocji i modernizacji ksztacenia zawodowego uczniów
w wo je wódz twie l skim”. Jed nym
z efektów konferencji byo wystosowanie
apelu do dyrektorów szkó i placówek
ksztacenia zawodowego aby podczas
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w ramach dziaa „Przez praktyk do wiadomego wyboru zawodu” zgodzili si
na udo stp nie nie swo ich pra cow ni
i warsztatów dla gimnazjalistów. Chodzi
o to by absolwenci gimnazjów w sposób
wiadomy podejmowali decyzje o wyborze dalszej cieki ksztacenia i kariery
zawodowej. (w taki sposób jak w Landzie
Brandenburgi u naszych zachodnich
ssiadów……). Przeprowadzono równie
ewaluacj programu rozwoju szkolnictwa
zawodowego przy czym naley pamita o skromnych moliwociach kuratorium w tym zakresie. Kuratorium moe
wspiera wszelkie dziaania, doradza,
wydawa opinie natomiast nie ma moliwoci nakazowych by „zmusi lub zniechci” organy prowadzce do likwidacji lub zakadania nowych szkó czy oddziaów ksztaccych w zawodzie. Moemy tylko pozazdroci naszym ssiadom, e wszelkie tego typu sytuacje rozstrzygane s na poziomie landu, a wic
odpowiednika naszego województwa.
Zapobiega to le pojtej konkurencji
pomidzy szkoami
Podjto równie wspóprac z Urzdem
Marszakowskim podczas opracowywania zaoe do projektu systemowego
„Mam zawód, mam prac w regionie”. Ma-

my na dzie j, e ofer ta skie ro wa na
do uczniów szkó ponadgimnazjalnych
ksztaccych w zawodzie spowoduje, e
absolwenci tych szkó po uzyskaniu dodatkowych umiejtnoci i certyfikatów
atwiej znajd prac w regionie i nie bd zmuszeni do emigracji za prac.
Aktywny udzia w organizacji i przeprowadzeniu wojewódzkiego etapu Ogólnopol skie go Tur nie ju na Naj lep sze go
Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz
oraz wspófinansowanie nagród dla najlepszych uczniów w regionalnych konkursach „Sprawny w zawodzie” – technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, technik me cha tro nik, tech nik elek tro nik,
elektryk, monter elektronik maj na celu popularyzacj zawodów i szeroko rozumianej atrakcyjnoci ksztacenia w zawodzie.
Naley podkreli, e szkoy take podejmuj dziaania na rzecz podniesienia
atrakcyjnoci prowadzonego przez siebie
ksztacenia; choby wymiany uczniów i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach
programu Leonardo da Vinci – takie
dziaania podjo 46 szkó o modernizacji bazy dydaktycznej ksztacenia zawodowego, podejmowanej mimo trudnoci
finansowych nie wspominajc.
Przykady dobrych praktyk podejmowanych przez CKP i placówki ksztacenia
ustawicznego.
 Centrum Ksztacenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie lskiej zrealizowao projekty „Smaki Europy” i „Potwierd co potrafisz” dajce moliwo formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodach: kucharz maej gastronomii,
sprzedawca, murarz, posadzkarz i operator obrabiarek skrawajcych,

Mgr STANISAW FABER – z wyksztacenia magister historii, nauczyciel dyplomowany. W 1990
r. ukoczy Uniwersytet Jagielloski w Krakowie.
Prac jako nauczyciel historii rozpocz w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Biaej. W 1991
r. zosta nauczycielem IV Liceum Ogólnoksztaccego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Biaej, a w 2003 zosta dyrektorem tego liceum. Stanisaw Faber by pierwszym egzaminatorem i trenerem egzaminatorów OKE z historii na Podbeskidziu. Kurator dziaa na rzecz polepszenia jakoci ksztacenia zawodowego oraz
dopasowania zawodów i specjalizacji do zapotrzebowania rynku pracy.
Jest inicjatorem, pionierskiego w skali kraju, programu „Lekki jak piórko – multimedialna szafka
dla ucznia, lekki tornister” i wprowadzania
szkolnych netbooków. Wraz z Centrum Ksztacenia Nauczycieli zorganizowa w ramach grantu
konferencj dla nauczycieli woj. lskiego „Edukacja w procesie integracji europejskiej”. Realizowa szereg programów we wspópracy z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji: Socrates Comenius „Wspaniay wiat wody”, Socrates Asystent i polsko-woski „Naturopoly”. Propagowa
ksztacenie wedug organizowanego przez FRSE
programu „Uczenie si przez cae ycie”, bra
udzia w wizycie studyjnej w Grecji nt. „Extra curriculum project as a means to promote school attractiveness”. Jest autorem multimedialnej, polskiej czci wydawnictwa „Historia wiata”
Optimus Pascal, wprowadze historycznych
do kilku przewodników z serii „Let s go” Pascala. Opracowa program „Multimedialne rodki nauczania przedmiotów humanistycznych”. Wspóorganizowa akcje charytatywne m. in. „Pola nadziei” czy „Szkoa dla szkoy” – pomoc dla dzieci ze szkoy irackiej.

 Centrum Ksztacenia Praktycznego
w Mysowicach zrealizowao projekt „Wykwalifikowani spawacze szans dla lska, który da moliwo uzyskania i for-
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malnego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
 LEVEL sp. z o.o. – „lska Kampania Informacyjna na rzecz Formalnego
Ksztacenia Ustawicznego” adresowana
przede wszyst kim do pra co daw ców
i wszystkich zainteresowanych ksztaceniem ustawicznym,
 Ubieganie si o akredytacj kuratora owiaty.
W województwie lskim ksztacenie
odbywa si w formach szkolnych i pozaszkolnych. W formach szkolnych modzie
i doroli ksztac si w:
 264 technikach,
 115 liceach profilowanych,
 240 zasadniczych szkoach zawodowych,
 140 technikach uzupeniajcych,
 500 szkoach policealnych.
Z analizy danych statystycznych wynika, e istniej grupy zawodów cieszce
si od lat du popularnoci wród
modziey. Na poziomie technikum nale do nich: technik informatyk, technik
ekonomista, technik mechanik, technik
elektronik, technik budownictwa, technik
hotelarstwa.
Na poziomie zasadniczej szkoy zawodowej najwikszym zainteresowaniem
ciesz si zawody: kucharz maej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, murarz, cukiernik.
W roku szkolnym 2010/2011 do techników zostao przyjtych 16901 uczniów
w 54 zawodach. Ksztacenie zawodowe
w wie tle na bo ru na rok szkol ny 2011/2012 przedstawia si nastpujco. Przyjto do technikum 16 397 uczniów
w 48 zawodach. Zawody wiodce na poziomie technikum to: technik informatyk,
technik ekonomista, technik hotelarstwa,
technik budownictwa, technik pojazdów
samochodowych, technik logistyk, technik mechanik, technik elektronik.
W roku szkolnym 2010/2011 do zasadniczych szkó zawodowych zostao przyjtych 7165 uczniów w 47 zawodach. Natomiast na rok szkolny 2011/2012 przyjto 6622 uczniów w 36 zawodach. Zawody wiodce to: fryzjer, kucharz maej
gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, górnik eksploatacji podziemnej, technolog robót wykoczeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektryk.
W roku szkolnym 2010/2011 do liceów profilowanych zostao przyjtych 577
uczniów w 4 profilach. Na rok szkolny 2011/2012 przyjto 384 uczniów.
S to profile: socjalny, zarzdzanie informacj, ekonomiczno-administracyjny,
usugowo-gospodarczy. Jednak licea
profilowane, jako niespeniajce oczekiwa, s stopniowo wygaszane z powo-

du coraz mniejszej liczby chtnych,
a w projekcie zmian MEN proponuje ich
likwidacj.

Najwicej tytuów zawodowych mistrza
przyznano w zawodach: fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.

Ksztacenie moduowe
Rosnce wymagania wobec szkolnictwa zawodowego jak równie poszukiwania efektywnych metod nauczania przyczyniy si do rozwoju ksztacenia moduowego.
Moduowa budowa programów umoliwia dostosowanie oferty edukacyjnej
do rynku pracy oraz zmieniajcych si
technologii. Wprowadzane moduowe
programy nauczania stwarzaj moliwoci powizania teorii z praktyk oraz dostosowanie ksztatowanych umiejtnoci
do oczekiwa pracodawców i potrzeb rynku pracy.
Formy pozaszkolne
Ksztacenie zawodowe w formach pozaszkolnych odbywa si w: centrach
ksztacenia ustawicznego i praktycznego,
publicznych i niepublicznych placówkach
ksztacenia ustawicznego i praktycznego,
orodkach doksztacania i doskonalenia
zawodowego.
Akredytacja.
Akredytacja jest jednym z zewntrznych
sposobów zapewnienia jakoci procesu
ksztacenia i jego efektów. Uzyskanie
akredytacji stanowi potwierdzenie, e
placówka spenia ustalone wymagania
i przyjte kryteria jakoci.
Akredytacja ksztacenia w formach pozaszkolnych niesie za sob korzyci dla
wszystkich uczestników tego procesu
tzn. dla samej placówki, jej klientów, powiatowych urzdów pracy i pracodawców.
Akredytacj lskiego Kuratora Owiaty
posiada obecnie (sierpie 2011) 109 placówek i orodków prowadzcych ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Uzupenieniem ksztacenia zawodowego w formach pozaszkolnych jest
moliwo uzyskania tytuów kwalifikacyjnych po zdaniu egzaminu przed Pastwow Komisj Egzaminacyjn powoan
przez kuratora owiaty.
W województwie lskim przy szkoach
i placówkach funkcjonuj obecnie 43
Pastwowe Komisje Egzaminacyjne przeprowadzajce egzaminy kwalifikacyjne
na tytu zawodowy i tytu zawodowy mistrza.
W roku 2010 przyznay one tytu zawodowy w zawodzie 1933 osobom a tytu zawodowy mistrza 103 osobom.
Najwicej tytuów zawodowych przyznano w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, rolnik, sprzedawca,
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Projektowane zmiany w obszarze
ksztacenia zawodowego
i ustawicznego
Zmia ny pro po no wa ne w ob sza rze
ksztacenia zawodowego zawarte s
w projekcie z dnia 12 maja 2011 r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Obecnie ustawa zostaa skierowana do podpisu prezydenta.
Celem projektowanych zmian jest
zwikszenie skutecznoci i efektywnoci
systemu ksztacenia zawodowego i ustawicznego w kontekcie oczekiwa rynku
pracy poprzez:
 Systemowe powizanie szkolnictwa
zawodowego z rynkiem pracy, w tym:
 wdroenie mechanizmu skaniajcego szkoy do dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku
pracy i oczekiwa pracodawców;
 uelastycznienie struktury ksztacenia
zawodowego i systemu potwierdzania
kwalifikacji;
 Zwikszenie dostpnoci i efektywnoci ksztacenia zawodowego i zewntrzne potwierdzanie jego efektów,
w tym wczenie szkó zawodowych
w sys tem kszta ce nia usta wicz ne go
poprzez zawodowe kursy kwalifikacyjne;
 Wdroenie projakociowego mechanizmu finansowania ksztacenia zawodowego osób dorosych.
Uzyskanie wikszej skutecznoci
i efektywnoci systemu ksztacenia zawodowego oraz zharmonizowanie go
z rynkiem pracy planuje si poprzez:
 Zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego z uwzgldnieniem podziau zawodów na kwalifikacje
od dziel nie po twier dza ne w pro ce sie
ksztacenia;
 Wdroenie zmodernizowanej podstawy programowej ksztacenia w zawodach;
 Dostosowanie struktury szkolnictwa
do nowego modelu ksztacenia zawodowego i ustawicznego, w tym:
 ujednolicenie cyklu edukacyjnego
w zasadniczej szkole zawodowej
na rzecz ksztacenia trzyletniego;
 konsolidacja edukacji zawodowej
i ustawicznej w centrach ksztacenia zawodowego i ustawicznego;
 umoliwienie osobom dorosym nabywania kwalifikacji zawodowych w formach kursowych;
 Ujednolicenie systemu egzaminów
potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia si

OCENA SYSTEMU KSZTACENIA KADR DLA BUDOWNICTWA NA POZIOMIE REDNIM I WYSZYM

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 W cze nie szkó pro wa dz cych
ksztacenie zawodowe w system ksztacenia ustawicznego;
 Dotowanie niepublicznych szkó
policealnych, a take kwalifikacyjnych
kur sów za wo do wych pro wa dzo nych
przez szkoy niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych lub szkoy publiczne prowadzone przez podmioty
inne ni jednostki samorzdu terytorialnego, z uwzgldnieniem efektów realizowanego ksztacenia zawodowego.
Zmodyfikowana klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazywa bdzie:
 zawody i wyodrbnione w nich kwalifikacje,
 zawody, w których nie wyodrbnia si
kwalifikacji,
 typy szkó ponadgimnazjalnych,
w których moe odbywa si ksztacenie
w danym zawodzie,
 zawody i kwalifikacje, w których
kszta ce nie mo e by pro wa dzo ne
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 ministrów waciwych dla danego zawodu
 obszary ksztacenia, do których s
przypisane zawody, a take kwalifikacje
w zawodzie, których ksztacenia moe by
prowadzone na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
Umoliwienie odrbnego potwierdzania
kadej z kwalifikacji wyszczególnionych
w da nym za wo dzie w trak cie na uki
w szkole uatwi uczniom (suchaczom)
osiganie efektów okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w danym zawodzie. Tym samym przyczyni si do podniesienia skutecznoci ksztacenia oraz
poprawy zdawalnoci egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie.
Proponuje si utrzyma dotychczasowe rozwizania dotyczce uprawnie
stowarzysze zawodowych, samorzdów gospodarczych oraz innych organizacji gospodarczych w zakresie inicjowania ksztacenia w nowych zawodach,
a take uprawnie ministrów w zakresie
wspomagania szkó i placówek ksztaccych w zawodach pozostajcych w ich
waciwoci.
Wdroenie zmodernizowanej
podstawy programowej ksztacenia
w zawodach
Podstawa programowa ksztacenia
w zawodach stanowi bdzie obowizkowe zestawy celów ksztacenia i treci nauczania, opisanych w formie oczekiwanych efektów ksztacenia: wiedzy, umiejtnoci zawodowych oraz kompetencji

personalnych i spoecznych, niezbdnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrbnionych w zawodach, uwzgldniane
w programach nauczania i umoliwiajce ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i wymaga egzaminacyjnych.
Nowa podstawa programowa ksztacenia w zawodach zostanie wydana jako jeden akt prawny i bdzie obowizywaa
od roku szkolnego 2012/2013, równoczenie z rozpoczciem wdraania w szkoach ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej ksztacenia ogólnego.
Na stronie internetowej Krajowego Orodka Wspie ra nia Edu ka cji Za wo do wej
i Ustawicznej zosta zamieszczony projekt
nowej podstawy programowej ksztacenia
w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujcych w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji ksztacenia zawodowego”.
Od wrzenia 2012 roku w klasach
pierwszych techników oraz zasadniczych
szkó zawodowych zacznie obowizywa
nowa podstawa programowa ksztacenia
ogólnego.
Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmowa bdzie:
 trzyletni zasadnicz szko zawodow,
 czteroletnie technikum,
 trzyletnie liceum ogólnoksztacce,
 szko policealn dla osób posiadajcych wyksztacenie rednie,
 trzyletni szko specjaln przysposabiajc do pracy.
W proponowanej nowej strukturze cykl
ksztacenia w zasadniczej szkole zawodowej zostanie ujednolicony i dla wszystkich zawodów bdzie trwa 3 lata.
Osoby dorose bd miay moliwo
uzyskania lub uzupenienia kwalifikacji zawodowych tylko w formach kursowych,
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Nastpi wygaszanie liceów profilowanych, szkó uzupeniajcych dla absolwentów zasadniczej szkoy zawodowej, zasadniczej szkoy zawodowej dla dorosych
i technikum dla dorosych.
Utworzone zostan centra ksztacenia
zawodowego i ustawicznego.
Uelastycznienie systemu
potwierdzania kwalifikacji
zawodowych i otwarcie go
na efekty ksztacenia
w formach pozaszkolnych
Regionalne orodki jakoci edukacji bd przeprowadzay egzaminy potwierdzajce kwalifikacje w zawodzie umoliwiajce uzyskanie dyplomu potwierdzaj ce go
kwa li fi ka cje
za wo do we
lub – w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji-

wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie.
Uczniowie (suchacze) szkó prowadzcych ksztacenie zawodowe w trakcie nauki w szkole bd mogli uzyskiwa wiadectwa potwierdzajce poszczególne
kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu egzaminów przeprowadzanych przez regionalne orodki jakoci edukacji.
Po ukoczeniu szkoy i zdobyciu wiadectw potwierdzajcych wszystkie kwalifikacje w zawodzie bd mogli otrzyma
dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem opisujcym
nabyt wiedz, umiejtnoci i kompetencje, wydawany przez regionalne orodki
jakoci edukacji.
Dyplom potwierdzajcy kwalifikacje
zawodowe bdzie moga otrzyma osoba, która posiada poziom wyksztacenia
wymagany dla danego zawodu (zasadnicze zawodowe lub rednie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji
wyodrbnionych w danym zawodzie – niezalenie od tego, w jakiej formie nabya
wiedz i umiejtnoci zawodowe (nauka
w szkole, ukoczenie kwalifikacyjnego
kursu zawodowego, sta pracy w danym
zawodzie lub zawodzie zblionym).
Szkoy prowadzce ksztacenie zawodowe zostan wczone w system
ksztacenia ustawicznego.
Katalog pozaszkolnych form ksztacenia, okrelony przez ministra waciwego
do spraw owiaty i wychowania, proponuje si rozszerzy o now form, tj. kwalifikacyjny kurs zawodowy. Bdzie to
kurs realizowany w oparciu o podstaw
programow ksztacenia w danym zawodzie, którego ukoczenie umoliwi przystpienie do egzaminu potwierdzajcego
okrelon kwalifikacj w tym zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe bd
mogy by prowadzone przez:
 publiczne szkoy prowadzce ksztacenia zawodowe w zakresie zawodów,
w których ksztac;
 niepubliczne szkoy posiadajce
uprawnienia szkó publicznych, prowadzce ksztacenia zawodowe w zakresie
zawodów, w których ksztac;
 centra ksztacenia zawodowego
i ustawicznego;
 placówki ksztacenia ustawicznego,
placówki ksztacenia praktycznego oraz
orodki doksztacania i doskonalenia zawodowego, umoliwiajce uzyskanie
i uzupenianie wiedzy, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych;
 Instytucje rynku pracy (art. 6 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy), prowadzce dziaalno
edukacyjno-szkoleniow;
 osoby prawne i fizyczne prowadzce dziaalno owiatow, o której mowa
w art. 83a ust. 2. ustawy o systemie
owiaty.
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www.mbt24.pl
infolinia tel.: 801 080 411

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.

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.
Omówienie systemu ksztacenia kadr
dla budownictwa na poziomie rednim
rozpoczn od krótkiego przedstawienia
jednej z najstarszych szkó budowlanych na lsku.
Pastwowe Szkoy Budownictwa
w Bytomiu rozpoczy swoj dziaalno 1 wrzenia 1945 roku. Jej tradycje s cile zwizane z pierwszym
na lsku wydziaem budowlanym
utwo rzo nym w la tach 1930/1931
w gmachu lskich Technicznych Zakadów Naukowych w Katowicach.
Przez 66 lat swojej historii zmieniano
Jej nazw, zmieniali si Dyrektorzy, ale
profil budowlany by niezmienny. W tym
czasie bytomsk „Budowlank” opucio ponad 13.5 tysica absolwentów
szkoy modzieowej i okoo 5 tysicy
absolwentów szkoy dla dorosych
(istniejcej w PSB Bytom do 1982 roku).
Obecnie w Szkole ksztaci si okoo 600 uczniów, wikszo w Technikum nr 2 w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik
architektury krajobrazu. W Zasadniczej
Szkole Zawodowej nr 2 obecnie uczniowie ksztac si w zawodach: murarz
i technolog robót wykoczeniowych
w budownictwie. Na terenie Szkoy
dziaa take X Liceum Ogólnoksztacce z rozszerzonym programem matematyki oraz innowacj architektoniczn. Uczniowie Szkoy uzyskuj dobre
wyniki z egzaminu maturalnego oraz
egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe.
Jednym z dziaa Szkoy jest przygotowanie uczniów do olimpiad i turnie-

jów budowlanych. W Olimpiadzie Wiedzy i Umie jt no ci Bu dow la nych
uczniowie technikum Pastwowych
Szkó Budownictwa – Zespou Szkó
w Bytomiu corocznie uzyskuj tytuy
laureatów w finaach ogólnopolskich.
W roku 2010//2011 taki tytu uzyskao
a 4 uczniów, a druyna zdobya I miejsce w kraju. Równie dobrze sprawuj
si uczniowie zasadniczej szkoy zawodowej, biorcy udzia w Turnieju Budowlanym w zawodach: murarz, malarz, tynkarz. Nasi uczniowie s niepokonani od kilku lat w konkursie wiedzy
o BHP organizowanym przez Kuratorium Owiaty w Katowicach i Pastwow Inspekcj Pracy. Szkoa cile
wspópracuje z oddziaem katowickim
Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa, m. in. wspóorganizujc konkurs prac przejciowych dla
uczniów lskich szkó budowlanych.
Innowacyjno form ksztacenia Pastwowych Szkó Budownictwa w Bytomiu zostaa kilkakrotnie nagrodzona Wielk Nagrod Prezydenta Izby
Budownictwa z siedzib w Katowicach.
Absolwenci bytomskiej „Budowlanki”
to nie tylko fachowcy ale take ludzie
posiadajcy szerok wiedz z zakresu przedmiotów ogólnoksztaccych
i artyci. W roku szkolnym 2010/2011
Ministerstwo Edukacji Narodowej nadao Szkole tytu „Odkrywcy Talentów”. Tytu zosta przyznany gównie dziki
zajciom pozalekcyjnym, na których
uczniowie mog rozwija swoje talenty: Szkolnej Orkiestrze Dtej (dziaajcej ponad 30 lat), zespoowi taneczne-

ANNA HYLA z wyksztacenia magister filologii
polskiej, nauczyciel dyplomowany. W 1991 roku ukoczya Technikum Budowlane, a w 1996
roku wydzia filologiczny na Uniwersytecie lskim. Prac jako nauczyciel jzyka polskiego rozpocza w Pastwowych Szkoach Budownictwa
w Bytomiu, a w 2003 roku zostaa zastpc dyrektora w teje Szkole. W 2007 roku, po nagej
mierci poprzedniego dyrektora, zostaa wybrana na dyrektora Pastwowych Szkó Budownictwa – Zespou Szkó w Bytomiu.
Do najistotniejszych zada zalicza cige podwyszanie jakoci pracy szkoy zawodowej, wzbogacanie jej bazy przez pozyskiwanie rodków
z Unii Europejskiej, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, wychowanie przez udzia modziey
w bardzo szerokiej ofercie zaj pozalekcyjnych.

mu maoretek oraz dziaalnoci Koa
Entuzjastów Budownictwa.
W Pastwowych Szkoach Budownictwa – Zespole Szkó w Bytomiu jest
równie realizowany projekt unijny pt.
„Budowlanka – caa naprzód!”. Dziki 430 tysicom dotacji z Unii Europejskiej, co tydzie odbywa si 50 dodatkowych zaj dydaktycznych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Wzbogacona zostaa take baza dydaktyczna Szkoy o pracowni
technologii i projektowania, a biblioteka szkolna pozyskaa setki nowych woluminów i filmów szkoleniowych. Celem
nadrzdnym realizowanego projektu
jest podwyszenie i uatrakcyjnienie
szkolnictwa zawodowego.
Codzienna dziaalno Szkoy to nie
tylko wyrónienia i splendory ale gównie mrówcza praca i cige borykanie
si z rónymi problemami.
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Problem pozyskiwania kadry dla
bu dow nic twa roz po czy na si ju
na poziomie gimnazjum. Obecnie pokutuje przekonanie, e kady powinien
mie wyksztacenie rednie. Modzi ludzie nie chc uczy si w szkoach zawodowych, wybieraj licea ogólnoksztacce. Wynika to z niewiedzy
modych ludzi na temat zawodów,
nadmiernych ambicji ich rodziców
i moliwoci odsunicia problemu wyboru zawodu o nastpne trzy lata (tyle trwa nauka w liceum). Dlatego, aby
zapewni nabór do klas pierwszych
Szkoa od kilku lat prowadzi szerokie
dziaania marketingowe, otwiera nowe kierunki ksztacenia (w porozumieniu z pracodawcami i urzdem pracy)
i korzysta z pomocy doradców zawodowych. Od tego roku ta dziaalno
zacza przynosi efekty: mimo pogbiajcego si niu demograficznego
szkoy zawodowe w Bytomiu przyjy wicej uczniów ni licea ogólnoksztacce. Trzeba jednak w przyszoci przedstawia ofert uczniom szkó
gimnazjalnych w formie dugofalowej, tak aby mody czowiek wiedzia,
czym bdzie zajmowa si po ukoczeniu szkoy zawodowej. Dlatego
byoby wskazane, aby w akcjach promujcych zawody mogli wzi udzia
take pracodawcy.
Kolejnym problemem jest zachcenie uczniów do wyboru nowych kierunków ksztacenia. W naborze na rok
szkolny 2011/2012 zabrako chtnych
do takich zawodów jak: technik drogownictwa, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego ze specjalizacj renowator zabytków architektury,
monter instalacji budowlanych, monter
izolacji budowlanych, stolarz. Moliwe,
e zainteresowanie zawodami byoby
wiksze, gdyby szkoa posiadaa odpowiednie pracownie z penym, nowoczesnym wyposaeniem. Jednak sytuacja finansowa owiaty i samorzdów
w duym stopniu uniemoliwia rozbudow bazy dydaktycznej.
Na obnienie zainteresowania technikami niemay wpyw miao pozbawienie techników prawa do zdobywania uprawnie budowlanych. Obecnie
Polski Zwizek Inynierów i Techników
Budownictwa wraz z kilkoma szkami
budowlanymi w Polsce (w tym PSB
w Bytomiu) staraj si o przywrócenie
moliwoci zdobywania przez techników uprawnie budowlanych dla mniejszych inwestycji budowlanych. Moliwo uzyskania praw budowlanych
wpynaby z pewnoci na wiksze za-

interesowanie modziey wyborem
szkoy zawodowej.
Szkolnictwo budowlane czsto spotyka si take z zarzutem, e absolwenci, zwaszcza klas zasadniczych,
nie posiadaj wszystkich kwalifikacji,
które potrzebne s na rynku pracy.
Wynika to z faktu, e programy nauczania dostosowane s do standardów egzaminacyjnych, które nie zawsze s zgodne z oczekiwaniami
pracodawców. W tym aspekcie jednak
dojdzie ju w przyszym roku szkolnym
do istotnych zmian, które wynikaj
z reformy szkolnictwa, wprowadzenia
no wych pod staw pro gra mo wych
w przedmiotach ogólnoksztaccych
i zawodowych. Reforma szkolnictwa
zawodowego zakada równie moliwo uzyskiwania kwalifikacji w ramach kursów zawodowych.. Sytuacj mogaby take poprawi blisza
wspópraca pracodawców ze szkoami. Obecnie w naszej Szkole zajcia
praktyczne w 90 % odbywaj si
w Centrum Ksztacenia Praktycznego,
a tylko w 10% w firmach budowlanych.
Wynika to z nadmiaru formalnoci, które musi speni pracodawca, chccy
przyj uczniów na praktyki (posiada
kwalifikacje pedagogiczne, zaplecze
socjalne itp.).
Ostatnim problemem w ksztaceniu
uczniów dla brany budowlanej jest kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych. W wikszoci przypadków nauczyciele zawodu to teoretycy, którzy
rzadko maj styczno z placem budowy. Wprawdzie zmiany w przepisach
prawa owiatowego dopuszczaj zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego a z duym dowiadczeniem zawodowym, ale pace jakie
moe zaproponowa im szkoa s
niezbyt wysokie. Poza tym zatrudnienie osoby aktywnej zawodowo jest
dosy trudne, bo wie si ze zmniejszeniem zatrudnienia w rodzimej firmie. Obecnie, aby zapewni uczniom
kontakt z prawdziwym placem budowy organizujemy wycieczki na miejsca
realizacji ciekawych inwestycji oraz
spo tka nia, wy ka dy przed sta wi cie li
firm budowlanych, inynierów, inwestorów, pracowników naukowych Politechniki lskiej i Wyszej Szkoy Technicznej. Te formy s jednak zaledwie namiastk tego, co mona nazwa budownictwem.
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Na wstpie kilka sów o „BUDUS”
Spóka Akcyjna z siedzib w Katowicach,
która jest firm specjalizujc si w wiadczeniu kompleksowych usug budowlanych.
W realizacjach umów wystpuje jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji „pod klucz”, wykonawca
bezporedni lub podwykonawca – w zalenoci od powierzonego zlecenia.
Jej historia siga 1951 roku kiedy to powstao Katowickie Przemysowe Zjednoczenie Budowlane z siedzib w Katowi cach. Od te go mo men tu, po mi mo
ogromnych przemian zarówno spoecznych jak i gospodarczych, firma nieprzerwanie prowadzi swoj dziaalno. Okres
utrzymywania si na rynku oraz osigane wyniki dowodz jej rzetelnoci, fachowoci jak równie umiejtnoci dostosowania si do postpu technologicznego
oraz powanych waha koniunkturalnych na rynku Budownictwa. Przez ponad
pó wieku istnienia Katowickie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego
BUDUS S.A. na stae wpisao si w histori budownictwa regionu lskiego. Wikszo znaczcych obiektów w tym regionie powstaa przy bezporednim udziale
Spóki. Nale do nich midzy innymi: popularny „Spodek”, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadion
lski, Wojewódzka Komenda Policji
w Katowicach, stacje uzdatniania wody
w Dzie ko wi cach i Go cza ko wi cach.
Ostatnim sukcesem jest obiekt stadionu
Cracovia w Krakowie, za realizacj którego otrzymalimy nagrod Budowa Roku 2010.
W strukturze organizacyjnej Spóki wyodrbniono wyspecjalizowane jednostki
zajmujce si wykonawstwem robót ogólnobudowlanych, inynieryjnych oraz montaowych. Struktura taka pozwala na podejmowanie realizacji kompleksowych,
jak równie mniejszych, specjalistycznych zada.
Jako usug oferowanych przez Spók zapewnia wdroony system zarzdzania jakoci w zakresie budowy i montau kompletnych obiektów budowlanych,
zgodny z norm DIN EN ISO 9001: 2008.
Spóka na tyle dugo funkcjonuje na rynku e posiada pewne wypracowane, tradycyjne sposoby pozyskiwania pracowników w których poczesn rol znajduje
wspódziaanie z obowizujcym Systemem ksztacenia.
BUDUS S.A. od wielu lat korzysta
z owoców pracy owiaty tzn. absolwentów
rónego rodzaju i kierunków ksztacenia.
Spóka bezporednio od „zawsze” wczaa si w proces owiatowy.
Niedawno jeszcze Budus S. A. prowadzia Zasadnicz Szko Budowlan oraz
dwa oddziay Technikum które byy naturalnym ródem kadry podstawowej a nawet redniej.
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Ocena szkolenia kadr
dla budownictwa
z pozycji
przedsibiorstwa
budowlanego
Roman Fiszer
Dyrektor Polityki Zatrudnienia i Pac KPBP Budus S.A.
Po reformie owiaty i stale rosncych
kosztach utrzymania szkoy, jednoczenie
braku wewntrznego popytu na jej absolwentów w latach kryzysu w budownictwie
(2003- 2006) musielimy zrezygnowa
z jej prowadzenia.
Jednak nie zrezygnowalimy ze szkolenia praktycznego pracowników modocianych czyli uczniów. Po zawarciu umów
ze szkoami zawodowymi naszego regionu doszlimy do wielkoci ok. 200 uczniów
odbywajcych praktyki w Spóce. Z tego
poowa posiada umow o prac w celu nauki zawodu.
Na chwil obecn jest to zasadnicze ródo odnawiania wewntrznej kadry podstawowej.
Oczywicie mamy przy tego rodzaju
dziaalnoci dodatkowe obowizki jak:
posiadanie wykwalifikowanej kadry instruktorów praktycznej nauki zawodu,
od po wied nich pro gra mów, za ple cza
warsztatowego i socjalnego. W zamian corocznie otrzymujemy wzmocnienie kadrowe Spóki pracownikami ju po przebytym procesie adaptacji, niezalenie
od sytuacji na rynku pracy.
Funkcjonujcy system zdobywania
uprawnie czeladniczych i mistrzowskich
wydatnie pomaga w podnoszeniu kwalifikacji oraz poziomu szkolenia. Niewtpliw zacht dla Spóki jest moliwo uzyskania zwrotu poniesionych nakadów
na szkolenie po zdaniu egzaminu pastwowego przez absolwenta Zasadniczej Szkoy Zawodowej.
Podstawowym zagroeniem i barier dla dalszego szkolenia modziey w takim ksztacie, moe by wycofanie si Pastwa z dofinansowania
do wynagrodzenia uczniów lub dalsze
forsowanie przez wadze owiatowe
tzw. szkolenia moduowego a w zasadzie warsztatowego gdzie modzie
z zaoenia jest w duym stopniu ode-

rwa na od re aliów y cia bu do wy
i po wejciu na rynek pracy bdzie wymagaa uruchomienia przez przedsibiorstwa nieatwych procesów adaptacyjnych.
Kadr techniczna stanowi aktualnie ludzie o wyksztaceniu wyszym co jest ze
wszech miar zjawiskiem pozytywnym,
technicy zaczynaj raczej karier zawodow od zawodów robotniczych.
Szkoda troch techników którzy pozbawieni prawa do zdobywania uprawnie budowlanych nie stanowi perspektywicznego narybku dla firm budowlanych. Równoczenie tworzy to luk w rednim nadzorze z koniecznoci uzupenian absolwentami szkó wyszych.
Najambitniejszym i perspektywicznym
technikom pomagamy w podnoszeniu
wyksztacenia poprzez kierowanie i dofinansowanie na studia inynierskie a nastpnie magisterskie.
Nie bdc liderem pacowym staramy
si pozyskiwa pracowników do kadry
technicznej w sposób dugofalowy.
Zaczynamy od stay studenckich – korzystajc z dobrych praktyk Politechniki lskiej, nastpnie udzielamy pomocy – w tym
równie materialnej podczas zdobywania
uprawnie budowlanych. Wyznajemy zasad e najlepszym jest pracownik rozwijajcy si w firmie i z firm.
Obowizkowe – min. 3 miesiczne praktyki studenckie stanowi doskona baz
poznawcz przyszych relacji pracownik – pracodawca, pozwalajc dokona
porównania firm przez studentów oraz
zagwarantowania sobie wysoko kwalifikowanej kadry technicznej przez pracodawców. Wprowadzenie obowizkowego wynagradzania za czas praktyk spowodowao pozytywn tendencj do dzielenia si odpowiedzialnoci i uprawnieniami co duym
stopniu poprawio stosunek studentów
do wykonywanej podczas stau pracy.

ROMAN FISZER – od 1986 r. zwizany z KPBP BUDUS S.A. Od 2003 r. penicy w niej funkcj Dyrektora Polityki Zatrudnienia i Pac. Wczeniej Huta Ferrum i Montokwas Katowice. Czynny uczestnik procesu restrukturyzacji zaogi Spóki i przygotowania jej do wymogów rynkowych. Czonek Zarzdów i Rad Nadzorczych Spóek zalenych. Inicjator i pomysodawca wdroe z zakresu polityki i komunikacji spoecznej.
Wyksztacenie: Technikum Elektomechaniczne Katowice 1969-1974. Politechnika lska
Wydzia Metalurgiczny Katowice 1976-1980.
Studium podyplomowe: Zarzdzanie Kadrami Orgmasz Warszawa 1998-1999.

Staramy si stworzy warunki do rozwoju i awansu dla wszystkich kandydatów
czyli stosujemy zasady Kapitau ludzkiego. Oczywicie w tym miejscu znajduj zastosowanie techniki i narzdzia wizania
pracowników na duej z Spók.
Ma na to wpyw równie tworzenie atmosfery firmy dbajcej o aspekty socjalne i motywacyjne pracowników jak:
 refundacja lub dofinansowanie do szkole i kursów
 dofinansowanie studiów podyplomowych
 do fi nan so wa nie kosz tów zdo by cia
uprawnie budowlanych
 planowanie urlopów
 motywacyjny system inwestycyjny
 oceny pracownicze
 organizowanie konkursów na wolne
miejsca w najwyszej kadrze
Z powyszej listy wynika e oczekujemy od pracowników a szczególnie kadry,
angaowania si w rozwój wasny i Spóki. Pracownik zmotywowany i przygotowany przez System owiatowy do podnoszenia kwalifikacji w sposób planowy
i cigy, powinien bez problemów znale
swoje stae miejsce w kadrze najlepszych firm budowlanych.
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Uwagi na temat
poziomu ksztacenia
na kierunku
budownictwo
Prof. dr hab. in. Jerzy Skowski, Dziekan Wydziau Budownictwa
Politechniki lskiej, Katedra Geotechniki, Gliwice
1. Wprowadzenie
Zapewnienie poczucia bezpieczestwa, to wg
Abrahama Masowa podstawowa potrzeba
istoty ludzkiej. W najprostszym ujciu chodzi
o kryjówk, a w szerszym takiego otoczenia,
w obrbie którego czowiek czujc si bezpiecznie, moe efektywnie funkcjonowa.
Zaspokojenie wspomnianej potrzeby wymaga pracy wielu specjalistów, w tym z zakresu budownictwa. Osoby te niezalenie od predyspozycji fizycznych i psychicznych powinny posiada okrelon wiedz i umiejtnoci. Dynamika wspóczesnego budownictwa szczególnie
w odniesieniu do materiaów i technologii, wymaga od uczcych innych oraz uczcych si
a take pracujcych w budownictwie cigego
rozwoju i doskonalenia.
Wedug prof. Wojciecha Radomskiego1 róde wiedzy budowlanej naley upatrywa w:
– podpatrywaniu przyrody,
– dowiadczeniach z poprzednich realizacji,
– badaniach dowiadczalnych materiaów budowlanych i elementów konstrukcyjnych
z tworzeniem na ich podstawie nowych metod obliczania i projektowania konstrukcji,
– korzystaniu z osigni nauk podstawowych,
– wyobrani, nowatorstwie pomysów oraz intuicji inynierskiej, u podstaw których ley ciekawo inynierska i badawcza.
Jak jednak zaznacza Profesor. Radomski
do sprawdzenia nowatorskich koncepcji istniejca wiedza budowlana moe okaza si niewystarczajca, z czego wynika konieczno jej
rozwoju w zakresie teorii, dowiadczalnictwa
i praktyki.
W zawodach technicznych obok wspomnianej wiedzy niezbdna jest umiejtno jej praktycznego wykorzystania, zarówno w projektowaniu jak i realizowaniu zaprojektowanych inwestycji. Obok umiejtnoci „czysto” budowlanych coraz czciej do gosu dochodz inne, sporód których warto wymieni umiejtno wspópracy i/lub
zarzdzania zespoami ludzkimi. Nie bez znaczenia jest znajomo jzyka obcego i komputera
a take przepisów prawnych. To wszystko stawia przed wspóczesnym szkolnictwem rednim
i wyszym okrelone wymagania.
2. Ksztacenie wysze na kierunku budownictwo
Treci programowe, wysoko obcienia
dydaktycznego oraz zasady zaliczania przed-

miotów na kierunku budownictwo ulegay
na przestrzeni minionych lat zmianom. Dotyczy to równie Wydziau Budownictwa Politechniki lskiej, na którym studenci ksztac si
od 1945 roku. Koniec lat 90-tych ubiegego wieku to pocztek wprowadzania do szkolnictwa
wyszego istotnych zmian wynikajcych z podpisania przez Polsk tzw. Deklaracji Boloskiej.
Jej podstaw jest kreowanie procesu na rzecz
tworzenia harmonijnego systemu szkolnictwa wyszego w Europie oraz przyjcie systemu porównywalnych stopni i tytuów akademickich jak równie zwikszenie prestiu
uczelni europejskich. Szkolnictwo wysze powinno opiera si na trzech poziomach ksztacenia (I, II i III stopie), a ujednolicenie wspomnianego systemu ma nastpowa m. in. dziki2: wprowadzeniu systemu punktów kredytowych ECTS, podziale studiów na dwustopniowe, kontroli jakoci ksztacenia, promocji
ksztacenia przez cae ycie oraz promocji programów mobilnoci zarówno studentów jak
i wykadowców.
Przyjmujc wspomniane powyej zaoenia, organy decyzyjne podstawowych jednostek organizacyjnych zatwierdzay opracowane programy ksztacenia dla poszczególnych poziomów ksztacenia, przy czym podstaw uruchomienia odpowiedniego poziomu
byy wymagania Ustawy o Szkolnictwie Wyszym, a programów ksztacenia wymagania
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
Zgodnie z tymi ostatnimi, zakadajcymi jednakowy poziom nauczania studentów m. in.
na kierunku budownictwo, wprowadzone zostay tzw. standardy ksztacenia, definiujce
efekty które powinny by osignite na kadym poziomie edukacji oraz przedmioty wraz
z liczb niezbdnych godzin do zrealizowania. Standardy te okrelaj równie czas
studiów na poszczególnych stopniach (liczb semestrów), czn minimaln liczb godzin – w tym dla przedmiotów podstawowych
i kierunkowych, oraz inne przedmioty (np. jzyk obcy), które powinny by uwzgldnione
w programach ksztacenia. Na tzw. przedmioty specjalistyczne mogy by przeznaczone
pozostae godziny, co stwarzao szans dla
realizowania przez poszczególne wydziay
wasnych programów ksztacenia specjalistycznego. Zaliczenie semestru obywa si
na zasadach punktów ECTS, a o poziomie
ksztacenia decyduje przestrzeganie odpowiednich procedur kontrolnych.

JERZY SKOWSKI. Absolwent Wydziau Budownictwa Przemysowego i Ogólnego Politechniki
lskiej. Bezporednio po ukoczeniu studiów podejmuje prac w Katedrze Mechaniki Gruntów
i Fundamentowania (obecnie Katedra Geotechniki),
któr kieruje od 1.09.2006 roku. Od 1.06.2005 r. jest
profesorem nadzwyczajnym w Politechnice lskiej,
a od 1.09.2008 r. dziekanem Wydziau Budownictwa. Waciwoci geotechniczne gruntów rodzimych
i antropogenicznych  ocen ich przydatnoci
pod zabudow posadowienie obiektów budowlanych
i inynierskich w trudnych warunkach gruntowo-wodnych metody ulepszania sabych gruntów
oraz zagadnienia zwizane z modernizacj obiektów
budownictwa powszechnego i obiektów zabytkowych to zasadnicze obszary zainteresowa zawodowych. Autor bd wspóautor ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Opiekun 62, recenzent ponad 120 inynierskich prac
dyplomowych oraz rozpraw magisterskich Autor kilkuset ekspertyz, opinii i projektów geotechnicznych.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa oraz
uprawnienia geologiczne i budowlane.

3. System ksztacenia na Wydziale Budownictwa Politechniki lskiej
Pierwsza grupa studentów Wydziau Budownictwa Politechniki lskiej rozpocza nauk w nowym systemie w roku akademickim 1999/2000, wykorzystujc opracowany
przy duym wspóudziale ówczesnego dziekana Wydziau Budownictwa, profesora Stanisawa Majewskiego, nowatorski program ksztacenia. W tym te roku na studiach stacjonarnych
uruchomiono studia doktoranckie (na studiach
nie sta cjo nar nych od ro ku aka de mic kie go 2009/2010). Warto o tym wspomnie w kontekcie osignitych ju sukcesów jak równie
problemów z którymi w dotychczasowym okresie wdraania tego systemu przyszo si wydziaowi zmierzy.
Z rokiem akademickim 2005/2006 wszyscy
studiujcy na Wydziale Budownictwa objci byli
nowym systemem.
Na omiu semestrach studiów I stopnia,
koczonych prac dyplomow (od roku 2010/11
projektem inynierskim) i egzaminem dyplomowym, czna liczba godzin wynosi 2880 (24 tygodniowo). Studia II stopnia trwaj trzy semestry, a studenci kocz je rozpraw magistersk
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i egzaminem dyplomowym. Studia III stopnia
trwaj natomiast osiem semestrów i powinny koczy si rozpraw doktorsk. Studia niestacjonarne realizowane w systemie zaocznym trwaj odpowiednio: siedem i trzy (od roku akademickiego 2010/11 cztery) oraz osiem semestrów.
Warto zwróci uwag na to, e na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, przy tych samych treciach programowych, obcienie dydaktyczne
stanowi ok. 65% obcienia studiów stacjonarnych. Aktualnie na poziomie I stopnia studenci
maj do wyboru cztery specjalnoci: Konstrukcje Budowlane i Inynierskie, Inynieri Procesów Budowlanych, Budownictwo Komunikacyjne i Infrastruktur oraz Drogi Kolejowe. Na poziomie II stopnia w ramach ww specjalnoci istnieje moliwo wyboru tzw. profili dyplomowania. S to odpowiednio do specjalnoci: Budownictwo Miejskie i Przemysowe, Geotechnika i Budownictwo Podziemne, Mosty; Budownictwo
Ekologiczne, Technologia i Zarzdzanie w Budownictwie; Budowa Dróg; Drogi Kolejowe.
W zamiejscowym orodku nauczania w Rybniku – tzw. Centrum Ksztacenia Inynierów, prowadzone s aktualnie studia stacjonarne I stopnia na specjalnociach Budowlano-Architektonicznej oraz Budownictwo Infrastruktury Miejskiej
a studia niestacjonarne na specjalnociach:
Budownictwo Infrastruktury Miejskiej oraz Inynieria Miejska. Studenci specjalnoci B-A maj
moliwo wykonywania podwójnego dyplomu we wspópracy z jednym z uniwersytetów
w Dani. Wraz z wprowadzaniem nowego systemu Wydzia Budownictwa, jako pierwszy w kraju, na studiach stacjonarnych wdroy nowy sposób odbywania praktyk przez studentów. Jedna
praktyka w wymiarze 13 tygodni odbywa si
w semestrze siódmym, w uznanym przedsibiorstwie lub biurze projektowym na zasadzie umowy o prac. Od kilku lat prowadzone s na studiach stacjonarnych I i II stopnia dla jednej lub
dwóch grup studenckich zajcia w jzyku angielskim. Studenci wszystkich rodzajów studiów maj moliwo uczestniczenia w wymianie zagranicznej w ramach programu LLP – Erasmus. Dla
potrzeb zapewnienia odpowiedniej jakoci
ksztacenia wprowadzono na uczelni System Zapewnienia Jakoci Ksztacenia, zawierajcy m.
in. procedury i instrukcje postpowania w rónych sytuacjach. Ocen poziomu ksztacenia zajmuje si Pastwowa Komisja Akredytacyjna.
Warto wspomnie o tym, e proces doskonalenia jakoci ksztacenia na Wydziale Budownictwa, zarówno w zakresie dostosowywanie programu ksztacenia do aktualnych wymaga ministerstwa i oczekiwa przemysu jak równie w zakresie formalnym (udoskonalanie procedur postpowania i procedur kontrolnych) ma miejsce praktycznie od momentu jego wprowadzenia.
4. Ocena poziomu ksztacenia na kierunku budownictwo
Formaln stron okresowej oceny jakoci
ksztacenia zajmuje si organ nadrzdny zwany Pastwow Komisj Akredytacyjn, a jej podstaw jest raport sporzdzony przez wizytowan jednostk oraz bezporednia wizytacja ekspertów poczona m.in. ze szczegóowym
przejrzeniem wybranych przez nich dokumentów, wizytacj zaj, spotkaniami ze studentami i pracownikami, sprawdzeniem warunków studiowania itd. (Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej przeszed pozytywnie tak ocen w roku 2003 i 2010).

Inn form oceny procesu ksztacenia s rónego rodzaju rankingi i ankiety, w tym sporzdzane dla potrzeb instytucji branowych. Przykadem takiej jest raport opracowany przez firm tnspentor dla Polskiej Izby Inynierów Budownictwa3. Z ankiety przeprowadzonej w roku 2010
na 3729 osobach ubiegajcych si o uprawnienia zawodowe, z których 83% stanowiy osoby
w wieku do 35 lat, przy czym 57% posiadao co
najwyej 5 letni sta pracy a 28% 10 letni wynika, e wikszo z badanych dobrze ocenia
uczelni macierzyst, programy nauczania i zakres zdobytej wiedzy wskazujc równoczenie
na pewne obszary, które zawieraj najwiksze
braki. S to: znajomo jzyków obcych, zagadnie waciwych kadrze kierowniczej, wiedzy
praktycznej i znajomoci rynku pracy. Szczególn uwag respondenci zwracali na poszerzenie
wiedzy praktycznej, zbyt duo treci ogólnych,
potrzeb przedmiotów specjalistycznych oraz
wiedz z zakresu wykorzystania i obsugi nowoczesnych technik projektowania. Przekazywana wiedza powinna by aktualna a jej forma bardziej nowoczesna. Ocena programu nauczania
w Politechnice lskiej wg [3] w kadym z analizowanych obszarów (wiedza teoretyczna, konstruktywne mylenie, umiejtno rozwizywania problemów, obsuga komputerów, wiedza
praktyczna, znajomo jzyków obcych, znajomo rynku pracy, zagadnienia waciwe dla kadry kierowniczej) na tle ocen urednionych
w wypada powyej przecitnej. O ile jednak
w pierwszych czterech obszarach pozytywne odpowiedzi wahaj si w przedziale 53÷72%, to
w pozostaych nie przekracza on 30%.
W przekonaniu autora artykuu ocena programu nauczania przez aktualnych absolwentów wydziau powinna by korzystniejsza. Dotyczy to
z pewnoci pierwszych czterech obszarów oraz
wiedzy praktycznej i znajomoci jzyków obcych.
Przemawia za tym m. in.: rozwój naukowy i zawodowy kadry (zdobywanie kolejnych stopni naukowych i uprawnie budowlanych), bezporedni kontakt wielu pracowników z budow a co
za tym idzie przenoszenie praktycznych problemów do projektów inynierskich, rozpraw magisterskich oraz zaj seminaryjnych, realizacja tzw.
projektów zintegrowanych, powszechne wykorzystywanie w procesie nauczania komputerów
i programów obliczeniowych a take wspomniana praktyka semestralna. Obserwujemy bowiem, niezalenie od zmiany spojrzenia na przyszy zawód przez koczcych praktyk, podejmowanie przez wielu z nich staej lub dorywczej
wspópracy z firm, w której praktyka miaa miejsce. Kontakt z przemysem wpywa te na zmian formy studiowania przez wielu sporód absolwentów studiów I stopnia na studiach II stopnia (ze stacjonarnych na niestacjonarne). Znajomo rynku pracy, o której wspomniano wczeniej, weryfikuje stopie zainteresowania studentów rodzajem wybieranej specjalnoci. Form odpowiednich dziaa wydziau w tym kierunku s
zmiany w programie studiów specjalnoci cieszcej si umiarkowanym zainteresowaniem lub
wprowadzanie innych specjalnoci. Inn form
uatrakcyjnienia programu studiów byoby niewtpliwie wprowadzenie do programu studiów
przedmiotów z zakresu zarzdzania zasobami
ludzkimi, marketingu a take przepisów prawnych. Istotnym ograniczeniem w tym wzgldzie
jest jednak liczba godzin w dotychczasowych programach i tym samym wzrost kosztów ksztacenia w przypadku zlecenia dodatkowych zaj.
Niewtpliwie starania takie w najbliszym cza-
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sie, nawet w ograniczonym zakresie, naley podj. Podobny wysiek naley podj w odniesieniu do obecnych programów studiów w kontekcie zaawansowanych prac i rozwiza ujtych
w tzw. ramowym programie ksztacenia4 m.in.
pod ktem zwikszenia umiejtnoci wród
absolwentów.
W przekonaniu autora artykuu program
ksztacenia studentów na kierunku budownictwo na Politechnice lskiej w znaczcym
stopniu spenia oczekiwania studentów i jest
przez nich oceniany pozytywnie. Wymaga jednak dalszego doskonalenia, zwaszcza w obszarach w których styka si z praktyczn dziaalnoci budowlan.
5. Zakoczenie
W dobie sygnalizowanego niu demograficznego nie maleje zainteresowanie ksztaceniem
na kierunku budownictwo. Fakt ten nie moe jednak zwalnia od dbaoci o jako ksztacenia.
Dowodami na tak tez s awarie i katastrofy budowlane, take w ostatnich latach. Jest oczywiste, e wspóczesne programy ksztacenia
na kierunku budownictwo powinny „nada”
za postpem technicznym i technologicznym, nie
zaniedbujc przy tym ksztacenia w zakresie
przedmiotów zasadniczych dla tego kierunku, którym s m. in. wytrzymao materiaów, mechanika budowli oraz konstrukcje budowlane. Oczekiwania przemysu i dynamika wspóczesnego
budownictwa uzasadniaj wprowadzanie zmian
w dotychczasowych programach ukierunkowanych na zdobycie wikszych umiejtnoci zawodowych przez absolwentów. Wspomniana ju
dynamika a take zasadny funkcjonowania
wspóczesnego budownictwa, wymagaj od kadry inynierskiej i kadry kierowniczej zdecydowanie wikszych anieli do niedawna umiejtnoci w zakresie kierowania zespoami ludzkimi, zarzdzania, marketingu, jzyków obcych
i podejmowania szybkich decyzji. Zakadana
w dotychczasowych programach nauczania
i skutecznie egzekwowana praca indywidualna
studenta powinna jeszcze bardziej przygotowa
absolwentów do wymienionych powyej zada.
Wana w tym kontekcie jest fachowo, wiedza i dowiadczenie zawodowe pracowników
uczelni, poparte ich uprawnieniami zawodowymi. Proces budowania programów nauczania nie
we wszystkich uczelniach wyszych na kierunku budownictwo jest na chwile obecn dostatecznie spójny i zaawansowany. Wydaje si jednak,
e pokonanie tej bariery pozwoli w najbliszym
czasie na wydatne podniesienie poziomu ksztacenia absolwentów.
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OCENA SYSTEMU KSZTACENIA KADR DLA BUDOWNICTWA NA POZIOMIE REDNIM I WYSZYM

Realizacja postanowie
Deklaracji Boloskiej
na Wydziale Budownictwa
Politechniki
Czstochowskiej
Prof. nzw. dr hab. in. Jarosaw Rajczyk
Dziekan Wydziau Budownictwa, Politechnika Czstochowska
W dniu 1999 r. podpisano Deklaracj Bolosk. Jest to dokument zawierajcy zadania prowadzce do zblienia systemów szkolnictwa wyszego europejskich
krajów partnerskich, do których naley Polska. W ramach Procesu Boloskiego sformuowane zostay nastpujce zasady:
- wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz
wdroenie Suplementu do Dyplomu,
- przyjcie systemu ksztacenia opartego na dwóch lub trzech poziomach ksztacenia,
- powszechne stosowanie systemu
punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit Transfer System),
- promocja mobilnoci studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz
personelu administracyjnego,
- promocja wspópracy europejskiej
w zakresie zwikszenia poziomu jakoci
szkolnictwa wyszego,
- promocja europejskiego wymiaru
szkolnictwa wyszego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilnoci
oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i bada.
W zakresie organizacji studiów postanowienia Deklaracji Boloskiej rozpoczto wprowadza w ycie w 2007 roku.
Wczeniej obowizyway 5-letnie jednolite studia magisterskie dla studentów studiów stacjonarnych i 4,5-letnie studia inynierskie dla studentów studiów niestacjonarnych. Studenci niestacjonarni mieli
moliwo uzyskania stopnia magistra
po zdobyciu tytuu inyniera i odbyciu 2letnich Studiów Uzupeniajcych Magisterskich. W 2007 roku dokonano pierwszego naboru na studia dwustopniowe
zarówno stacjonarne i niestacjonarne.
Obecnie studenci ksztac si na studiach
stacjonarnych: I stopnia (inynierskich)
trwajcych 3,5 roku i II stopnia (magister-

skich) trwajcych 1,5 roku. Na studiach
niestacjonarnych studia I stopnia trwaj 4
lata, a II stopnia 2 lata. Na studia II stopnia mog s przyjmowani studenci studiów inynierskich o kierunku budownictwo, a take absolwenci innych kierunków
technicznych pod warunkiem uzupenienia wiadomoci z okrelonych przedmiotów z I stopnia. W styczniu 2010 roku pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia obronili prace inynierskie
i, w prawie 100 %, podjli dalsze ksztacenie na studiach II stopnia, jeeli nie
od razu, to z roczn przerw, któr wykorzystali na zdobycie dowiadcze zawodowych. W tabeli 1 przedstawiono
zmiany liczby studentów na Wydziale Bu-

dow nic twa w okre sie przej cio wym.
W roku 2010 obronili si ostatni studenci jednostopniowych studiów stacjonarnych magisterskich i niestacjonarnych inynierskich – w ten sposób ostatecznie
utrwali si sposób organizacji studiów
wedug formuy zgodnej z Deklaracj Bolosk.
3,5-let ni cykl stu diów sta cjo nar nych I stopnie sprawi pewne trudnoci organizacyjne, gdy rekrutacj na II stopie
naleao przeprowadzi podczas krótkiej
zimowej przerwy midzysemestralnej,
bezporednio po obronach prac inynierskich i wczeniejszym zaliczeniu przedmiotów i zoeniu egzaminów z 7 semestru. Problem rozwizano przez wprowa-

Prof. nzw. dr hab. in. JAROSAW RAJCZYK Absolwent Technicznych Zakadów Naukowych Górnictwa
Rud w Czstochowie. Studia w Leningradzkim Instytucie Inynieryjno – Budowlanym w specjalnoci Maszyny i urzdzenia budowlane. Po ukoczeniu studiów w 1983 roku rozpocz prac naukowo – dydaktyczn na Wydziale Budownictwa Politechniki Czstochowskiej. Stopie naukowy doktora habilitowanego uzyska na podstawie rozprawy pt. „Podstawy naukowe technologii obróbki mieszanek betonowych” w Politechnice w S.
Petersburgu. W latach 1989-1991 sta w Katedrze Architektury w Uniwersytecie Architektury i Budownictwa w S. Petersburgu. W latach 1991-1992 sta w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu w Instytucie Technologii i Organizacji Robót Budowlanych. Od roku 2000 peni funkcj Kierownika Katedry Technologii Procesów Budowlanych i Materiaowych na Wydziale Budownictwa Politechniki Czstochowskiej. Od roku 2005
peni funkcj Dziekana Wydziau Budownictwa.
Dziaalno naukowa profesora Jarosawa Rajczyka obejmuje problematyk technologii zmechanizowanych robót budowlanych. W szczególnoci optymalizacj kinematycznych i geometrycznych parametrów elementów roboczych urzdze wykorzystywanych w technologii obróbki mieszanek betonowych. Drugi obszar
dziaalnoci to instrumentalne metody oceny jakoci produkcji budowlanej. Zosta on szczególnie rozwinity w zakresie metod i narzdzi do oceny jakoci budownictwa drogowego. Profesor jest autorem ponad stu
publikacji w tym dwóch monografii, piciu podrczników, redaktorem szeciu opracowa zbiorowych pt. „Tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysowego”. Jest autorem i wspóautorem ponad trzydziestu patentów, w tym dwóch wydanych za granic. Liczne projekty wynalazcze zostay wyrónione na midzynarodowych wystawach rozwiza innowacyjnych w Paryu, w Genewie, Norymberdze, Petersburgu oraz
poza Europ w USA, Korei i Chinach. W czasie pracy naukowo-dydaktycznej profesor Jarosaw Rajczyk by
koordynatorem licznych programów wspópracy midzynarodowej realizowanej w ramach umów midzyrzdowych z Federacj Rosyjsk w latach 1990-1998 oraz z Austri w latach 1992- 1998. Dziaalno dydaktyczna profesora Jarosawa Rajczyka obejmuje midzy innymi wykady z przedmiotów technologia i organizacja zmechanizowanych robót budowlanych.
Profesor jest promotorem ponad stu prac magisterskich i inynierskich na kierunku Budownictwo, promotorem dwóch doktoratów, recenzentem licznych prac habilitacyjnych i doktorskich w uczelniach technicznych
w kraju i za granic.
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Tabela 1.
Liczba studentów Wydziau Budownictwa w okresie wprowadzania postanowie Deklaracji Boloskiej
(pogrubiono liczb studentów na studiach dwustopniowych)

Stopie

Semestr

Typ studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

rok akademicki 2006/2007 (stan na grudzie 2006)

I

II

I

153

109

III

180

79

V

130

50

VII

111

54

IX

133

78

I

–

29

II

–

–

III

–

–

rok akademicki 2007/2008 (stan na grudzie 2007)

I

II

I

177

103

III

124

87

V

141

52

VII

122

42

IX

121

62

I

–

70

II

–

–

III

–

24

rok akademicki 2008/2009 (stan na grudzie 2008)

I

II

I

192

130

III

118

59

V

111

77

VII

137

44

IX

138

48

I

–

78

II

–

–

III

–

70

rok akademicki 2009/2010 (stan na grudzie 2009)

I

II

I

179

132

III

137

86

V

110

53

VII

84

48

IX

128

53

I

–

61

II

–

–

III

–

75

rok akademicki 2010/2011 (stan na grudzie 2010)

I

II

I

207

175

III

150

83

V

128

70

VII

101

44

I

–

130

II

68

–

III

–

45

58 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne

OCENA SYSTEMU KSZTACENIA KADR DLA BUDOWNICTWA NA POZIOMIE REDNIM I WYSZYM

dzenie na 7 semestrze moduowej organizacji zaj dydaktycznych.
Studenci, zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni maj po 5 semestrach studiów
inynierskich moliwo wyboru specjalnoci, co wie si z podziaem przedmiotów na przedmioty kierunkowe i przedmioty specjalnoci. Dotychczas wybór obejmowa 2 specjalnoci: Konstrukcje Budowlane i Inynierskie (KBI) oraz Technologia,
Organizacja i Zarzdzanie w Budownictwie
(TOZB). Na pocztku 2011 roku wprowadzono now specjalno: Architektura
w Budownictwie, co przyczynio si do rozszerzenia moliwoci wyboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami studentów.
Przejcie na system dwustopniowy wizao si z potrzeb nowego podejcia
do opracowania siatek dydaktycznych
i programów nauczania (sylabusów). Przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych s kompatybilne wzgldem
treci programowych, róni si iloci realizowanych godzin dydaktycznych. Zmniejsza to ilo rónic programowych
przy ewentualnym przechodzeniu studentów z jednego typu studiów na drugi.
Siatki dydaktyczne i programy nauczania speniaj standardy ksztacenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w celu zintegrowania programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów. Wprowadzono równie
system punktacji ECTS i moliwo uzyskania Suplementu do Dyplomu w jzyku
angielskim, co uatwia podjcie dalszego
ksztacenia na uczelniach zagranicznych
lub znalezienia pracy za granic.
W programach nauczania duy nacisk
kadzie si na zajcia praktyczne. wiczenia laboratoryjne prowadzone s z przedmiotów: materiay budowlane, technologia betonów i zapraw, fizyka budowli, budownictwo drogowe, wytrzymao materiaów, mechanika gruntów, konstrukcje
metalowe, konstrukcje betonowe oraz
z przedmiotów zwizanych z komputerowym wspomaganiem budownictwa. Prowadzone s te wiczenia terenowe
z drogownictwa.
Praktyczn stron zawodu inyniera budowlanego studenci poznaj równie
praktykach wakacyjnych.
Po pierwszym roku studiów realizowana jest praktyka z miernictwa budowlanego, na której studenci zapoznaj si ze
sprztem geodezyjnym i metodyk sporzdzania pomiarów geodezyjnych.
Po 2-gim roku studiów realizowane
s 4-tygodniowe praktyki zawodowe.
Celem tych praktyk jest nabycie cech
punktualnoci, komunikatywnoci i odpowiedzialnoci za powierzone zadanie,
zapoznanie si z procesem technologicznym produkcji w firmie, procesem kierowania, organizacj pracy oraz z zasadami ergonomii i BHP w procesie pracy.

Praktyki odbywaj si w firmach zwizanych z budownictwem, z którymi Uczelnia podpisuje porozumienia. S to firmy
projektowe, wykonawcze a take laboratoria. Studenci po odbyciu praktyki czsto utrzymuj kontakt z firm, w której j
odbywali i znajduj w niej czsto moliwo zatrudnienia.
Moliwe byo równie powizanie praktyk z prac naukowo-badawcz prowadzon na Wydziale Budownictwa. Na przykad
w 2011 roku studenci w ramach praktyk
uczestniczyli w budowie eksperymentalnej drogi betonowej na terenie Oczyszczalni cieków „WARTA” w Czstochowie,
gdzie testowano nowe rozwizania materiaowo-konstrukcyjne opracowane przez
pracowników Wydziau.
Wcze niej, w 2007 ro ku stu den ci
uczestniczyli w programie naukowym realizowanym przy wspópracy z PAN
w stacji badawczej na Spitsbergenie.
Oprócz pracy naukowej brali aktywny
udzia, w ramach praktyk, w rozbudowie
polskiej Stacji Polarnej w zatoce Horsund.
Po 3-cim roku studiów realizowane s
praktyki geotechniczne, na których studenci realizuj zadania zwizane z instrumentaln ocen parametrów podoa
gruntowego pod obiekty budowlane i inynieryjne.
W czasie semestrów organizowane
s równie seminaria techniczne i wycieczki dydaktyczne, na których studenci zapoznaj si z najnowszymi technologiami w zakresie budownictwa kubaturowego, drogownictwa i produkcji wyrobów budowlanych. Celem wyjazdów s
budowy, zakady prefabrykacji, cementownie, a take cyklicznie organizowane
Targi Budowlane w Kielcach i Poznaniu.
Organizowano równie wyjazdy zagraniczne do Wiednia, Brna i Monachium.
Zwra ca uwa g fakt, e stu den ci
po ukoczeniu Wydziau w ogromnej
wikszoci nie maj problemów z podjciem pracy w brany budowlanej, czsto
te pracuj ju w trakcie studiów, nawet
w trakcie odbywania studiów stacjonarnych (w niepenym wymiarze czasu pracy lub w czasie wakacji). Na wyszych latach studiów niestacjonarnych wikszo
studentów pracuje w penym wymiarze
czasu pracy, zdobywajc praktyk, która
jest wymogiem do uzyskania uprawnie
budowlanych i szybkiego awansu zawodowego. Due moliwoci na rynku pracy powoduj, e nie ma problemu z naborem studentów na I rok. W ostatnich latach na studiach stacjonarnych byo 4 kandydatów na jedno miejsce. Niestety
skromne warunki lokalowe Wydziau nie
pozwalaj na zwikszenie limitu przyj.
Wydzia Budownictwa prowadzi wspóprac naukowo-badawcz i dydaktyczn
z innymi uczelniami w Rosji, Niemczech,
Hiszpanii, Chinach, Sowacji i Biaorusi.
Prowadzi te od 10 lat wymian studen-

tów w Programie „Erasmus”. W ramach
tego programu rokrocznie dokonywana
jest wymiana studentów z uczelniami
innych krajów Unii Europejskiej. We wzajemnej wymianie w kadym semestrze
bierze udzia 6 studentów. Podstawowym
zadaniem delegowanych studentów jest
realizacja tzw. pracy kocowej. Podjto
w tym zakresie wspóprac z uczelniami
z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Danii
i Grecji.
Poza programem „Erazmus”, w ramach
umów midzynarodowych, organizowano równie midzyuczelnian wymian
studentów odbywajcych praktyki. I tak
nasi studenci od kilku lat odbywaj praktyki w Pastwowym Uniwersytecie Architektury i Budownictwa w Sankt Petersburgu. Od 2009 r. odbywaj je równie
w Uniwersytecie Architektury i Budownictwa w Pekinie. W ramach porozumienia
Wydzia przyjmuje na zasadach wzajemnoci studentów z Rosji i Chin. W Petersburgu studenci Wydziau Budownictwa
zapoznali si midzy innymi z budow 120 kilometrowej obwodnicy miasta
i trasy rednicowej na 35-kilometrowej estakadzie, budow stadionu pikarskiego,
grobli przecinajcej Zatok Fisk oraz
kon struk cj pod no szo nych mo stów
na Newie. Takie wyjazdy pozwalaj
na zapoznanie si z technologiami stosowanymi w innych krajach, a take
weryfikacj stereotypu postrzegania krajów ssiednich. Przyczynia si to do wikszej mobilnoci absolwentów Wydziau
po ukoczeniu studiów.
Wydzia Budownictwa poszerza równie
swoj ofert dydaktyczn o studia podyplomowe. Od roku 2009 zrealizowano 4
edycje studiów podyplomowych pt. „wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji”, które ukoczyo 133 suchaczy.
W najbliszym czasie planuje si realizacj studiów podyplomowych w zakresie
„Architektura maych aglomeracji mieszkaniowych” oraz „Budowa i utrzymanie
dróg”. Studia podyplomowe maj na celu zapoznanie suchaczy, którzy s pracownikami firm i instytucji samorzdowych, z moliwociami i nowatorskimi
technologiami oraz z aktualnie obowizujcymi wymaganiami, w tym prawnymi
i normatywnymi, w interesujcym suchacza zakresie. Realizowana jest w ten sposób idea „ksztacenia ustawicznego”,
na co równie zwraca uwag Deklaracja
Boloska.
Dziaania w zakresie podniesienia poziomu ksztacenia i rozwoju nowatorskich technologii doprowadziy do pozytywnej oceny Wydziau przez Komisj
Akredytacyjn w 2008 roku, a take
do podniesienia kategorii Wydziau w 2010
roku. Obecnie Wydzia Budownictwa Politechniki Czstochowskiej posiada kategori „B”.

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 59

EKOLOGIA

Lasy aglomeracji
Na Wyynie lskiej okazae lasy rosy
przez wieki. Dzi walcz o swoje trwanie.
Szczególnie w miastach Katowickiej
Aglomeracji, gdzie s najbardziej zniszczone i najbardziej potrzebne zarazem!
Atakowane s bezustannie. Przez zanieczyszczenia i choroby, nasilajce si
klski ywioowe, szkodniki i poary,
nowe inwestycje i drogi, zmieniajcy
si klimat i ludzk bezmylno. Taki las
nie potrafi sam jak dawniej, broni si
przed zagroeniami. Trzeba mu bezustannie pomaga.....
Lasy lskie w ssiedztwie przemysu, zawsze byy sabsze. Ju w okresie midzywojennym mona byo zauway szkody
w ich drzewostanach. Lata wojny i rabunkowej gospodarki, sytuacj lskich lasów jeszcze pogorszyy. Powojenny rozwój przemysu spowodowa kolejne, ogromne straty
w ich zasobach. I gospodarcze – poprzez
nad mier ny wy rb drew na i zdro wot ne – na skutek rosncego strumienia zanieczyszcze przemysowych. Pod koniec lat
pidziesitych lskim lasom grozia zagada. Wtedy zrodzia si idea utworzenia
na terenach najsilniej zurbanizowanych
i zniszczonych, zdrowych „zielonych puc”
Górnolskiej Aglomeracji.
Powietrze w centralnej czci Górnoslkiego Okrgu Przemysowego byo wówczas
i czu i wida! Wgiel kamienny wydobywao kilkadziesit kopal. W ich otoczeniu wyrastay hady tlcych si, pogórniczych odpadów. Dymiy huty i koksownie, z zakadów
chemicznych wydostaway si najbardziej
toksyczne trucizny.
Ataku skaonego powietrza nie wytrzymywali ani ludzie, ani drzewa. Najsabsze
i najbardziej chore drzewostany iglaste giny w oparach dwutlenku siarki. Na terenach nizinnych wystarczao okoo 20 mikrogramów tego zwizku w metrze szeciennym powietrza (a bywao czsto parokrotnie wicej), by „umieray” ostatnie jody,
miertelnie choroway wierki i sosny. Na lasy opaday nie tylko zwizki siarki. Take tysice ton innych agresywnych zanieczyszcze, wsród nich: toksyczny py, tlenki azotu, tlenki wgla, fluor, benzen, wglowodory aromatyczne, metale cikie, pestycydy.
Wystarczyy opady, by zanieczyszczenia zamieniay si w kwane deszcze. Niszczyy
wszystko, co zielone.
Proporcjonalnie do wielkoci przemysowych emisji, powikszay si w lasach obszary najgroniejszych, trzecich stref uszkodze przemysowych. Stref nieuchronnej
mierci drzew. lskie lasy atakowane byy nie tylko z powietrza. Wydobywany na zawa wgiel wyrzdza gigantyczne szkody
take na powierzchni. Teren gwatownie
osiada, zapada si i deformowa. Pojawiay si uskoki i leje depresyjne, powodujac ob-

rywanie si korzeni drzew. Na znieksztaconym terenie woda albo zanikaa, wówczas
drzewa usychay, albo napywaa, topic je
w gigantycznych zalewiskach. Taki las
z dnia na dzie stawa si niebezpieczny dla
ludzi. Dostpu do niego broniy tylko tablice z napisem: szkody górnicze, wstp
wzbroniony, wejcie grozi mierci!
Dla najbardziej wraliwych drzewostanów
iglastych nie byo ju ratunku. Na pocztku
doyway trzydziestu, czterdziestu lat. Dominujce na tym terenie sosny rosy krzywo, karowaciay, nie wyksztacajc nawet
górnych pdów.
Alarm!
lscy lenicy od koca lat 50. ub. wieku skrztnie ten stan rejestrowali. Wkrótce
wszczli alarm! Sporzdzali raporty, sprawozdania, informowali „urzdow” Warszaw o kondycji drzewostanów i sabych
wynikach gospodarki lenej. Bez oficjalnej
zgody, zaczli podejmowa pionierskie próby ratowania lasu. W miejsce usuwanych,
miertelnie chorych wierków czy sosen, sadzili mniej wraliwe na zanieczyszczenia,
drzewa liciaste.
Wielkim rzecznikiem tych dziaa by
wówczas gen. Jerzy Zitek, wojewoda katowicki, mocno zaangaowany w tworzenie
na poprzemysowych, zdegradowanych terenach – Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypocznku w Chorzowie. Gospodarnemu
wojewodzie, „zamarzyo” si równie, by wokó zagroonych dziaalnoci uciliwego
przemysu miast GOP-u: Bytomia, Gliwic,
wietochowic, Zabrza, Chorzowa, Rudy lskiej, Siemianowic, Katowic, Mysowic, Bdzina, Czeladzi, Sosnowca i Dbrowy Gór-

niczej, powstaway kolejne takie miejsca, najlepiej jeden ogromny – Górnolski Park Leny. Wsparty autorytetem wojewody gos leników ze lska dotyczcy pilnej koniecznoci ratowania lasów, nie zosta wówczas zlekcewaony.
W 1963 roku przy resorcie lenictwa powoano ministerialn „Komisj do spraw gospodarczo-lenych i rekultywacyjnych”.
Wkrótce te utworzono katowicki zakad Instytutu Badawczego Lenictwa. Jego naukowcom powierzono przeprowadzenie bada nad optymalnymi metodami ratowania
lasów spod kominów.
W tej ostatniej kwestii lscy lenicy
mieli swoje dowiadczenia. Przebudow zagroonych lasów rozpoczynali przecie ju
pod koniec lat pidziesitych ub. wieku. Intuicyjnie, bez naukowego wsparcia. Pocztkowo przebudowywali drzewostany z najbliszego otoczenia najwikszych zakadów
przemysowych. Najbardziej zagroone gatunki drzew czyli sosn zwyczajn, wierk
pospolity, jod, buk czy db szypukowy zastpowali stopniowo bardziej wytrzymaymi
odmianami. Sosn czarn, modrzewiem europejskim, brzoz brodawkowat, jesionem wyniosym, olsz czarn. Z czasem
równie innymi drzewami liciastymi.
Nie by to zabieg prosty. Na przebudow
lasu i konieczne wówczas ograniczanie
ci gospodarczych w lasach, potrzebna bya zgoda wadz centralnych w stolicy. O takie przyzwolenie, zagroone katastrof ekologiczn województwo katowickie konsekwentnie zabiegao. Argumenty byy silne.
Przemys potrzebowa coraz wicej drewna.
Mogy go dostarczy tylko lasy zdrowsze
i szybciej rosnce ni iglaki, czyli drzewa liciaste. Równoczenie mieszkacy przemy-
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sowego regionu zasugiwali na wypoczynek.
Najlepiej blisko domu, wród zieleni.
W czerwcu 1968 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podj specjaln uchwa. Cho nie miaa ona obowizujcej mocy prawnej, usankcjonowaa utworzenie
wokó Górnolskiego Okrgu Przemysowego, na powierzchni okoo 35 tys. hektarów – Lenego Pasa Ochronnego.
Niespena rok poniej pod patronatem
Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach w porozumieniu z lenikami powstaje „Studium
zagospodarowania rekreacyjnego Lenego
Pasa Ochronnego GOP”. Jego autorzy
wskazali w nim na konieczno objcia statusem ochronnym wszystkich lasów województwa katowickiego. Zaproponowali te,
by w optymalnych miejscach, czsto ju odwiedzanych, wybudowa docelowo sto kilkadziesit orodków rekreacyjnych, rozprzestrzenionych po caym województwie.
Wkrótce zawiza si Komitet ds. zagospodarowania Lenego Pasa Ochronnego.
Wspópracowali w nim urbanici, architekci i lenicy, przedstawiciele wadz Urzdu
Wojewódzkiego w Katowicach, poszczególnych miast i najwikszych zakadów pracy.
Ostateczny ksztat Lenego Pasa Ochronnego powsta w Biurze Planowania Przestrzennego Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach, wedug koncepcji in. Wojciecha
Armaty.
Kreowano go z wielkim poszanowaniem
przestrzeni, którego tak dzisiaj brakuje
i niewymuszon energi spoeczn, ujawniajc si w trakcie jego realizacji. W miejscu, gdzie przestrze i przyroda byy bez
reszty podporzdkowywane wycznie przemysowi realizowano wspólnie – mdre,
spójne i logiczne przedsiwzicie ocalenia
na lsku najpotrzebniejszej fabryki – „fabryki tlenu”.
Zielony piercie
Powstanie LPO GOP byo pierwsz, udan prób pogodzenia potrzeb spoecznych
i wymaga rodowiska. I nie ostatni. W nakrelonym w latach 70 ub. wieku „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego do roku 1990”, odnowa
i ochrona rodowiska znalazy si na jednym
z czoowych miejsc. Wyodrbniony zosta
system obszarów chronionych Lenego Pasa Ochronnego. W jego granicach znalazy
si zachowane jeszcze rezerwaty przyrody,
zespó Jurajskiego Parku Krajobrazowego
i wszystkie lasy regionu z Lenym Pasem
Ochronnym GOP, jako integraln ich czci.
Leny Pas Ochronny, tworzcy pierwotnie zielony piercie wokó miast Górnolskiego Okregu Przemysowego chroni lasy
przed nadmiernym wyrbem, dyscyplinowa
przemys do ograniczania zanieczyszcze,
sprzyja tworzeniu na ogromn skal miejsc
rekreacji i wypoczynku na lsku. Wojewóda katowicki, chcc ten stan zalegalizowa
prawnie, zwróci si do ministra lenictwa
i przemysu drzewnego o nadanie wszystkim lasom województwa statusu Lenego
Pasa Ochronnego. Tak te si stao!

Bez przeszkód formalnych i finansowych
w lskich lasach rozpocza si przebudowa drzewostanów na wielk skal. Zaplanowano j pocztkowo etapami, na 12 lat.
W poszczgólnych nadlenictwach inwentaryzowano szkody przemysowe. Monitorowano zmniejszanie si przyrostów drzew,
usychanie sosen i wierków. Najbardziej
zniszczony las wycinano metod rbni
smugowej, by na wskich zrbach, w bliskim
ssiedztwie starego lasu, sadzi liciaste
modniki. W innych miejscach tylko go
przerzedzano. Pod okapami pozostawionych
starych drzew sadzono nowe, liciaste.
Drzewa cieniolubne, odporniejesze, duej
tolerujce przemysowe trucizny. Obok sosny zwyczajnej, dominujcego tu zawsze gatunku, wprowadzano odporniejsz sosn
czarn i wejmutk, modrzew i db czerwony, brzoz, buk, olch, topol i inne domieszkowe gatunki liciaste. Równoczenie prowadzano w lasach melioracje wodne i zabiegi agrotechniczne. Na wielkich obszarach
uyniano zatrut gleb, regulowano stosun-

ki wodne, by stworzy lepsze warunki dla
wzrostu modych drzewek. Pienidzy na ten
cel nie brakowao.
Do 1980 roku przebudowa drzewostanów
miaa obj kilkanacie tysicy hektarów.
Wykonano j na ponad 23,5 tys. hektarach
lasów ochronnych. Lenicy wykorzystali
sprzyjajcy klimat i wkroczyli z przebudow
lasu wszdzie tam, gdzie istniaa taka potrzeba. W miejsca ich najwikszej degradacji. Do nadlenictw najtrudniejszych, m. in.
w rejon Olkusza, Chrzanowa, Szczakowej, do lasów kobiórskich, rybnickich czy kdzierzyskich.
Idea pozostaa
Leny Pas Ochronny formalnie przesta
istnie wraz z wejciem w ycie ustawy o lasach z 28 wrzenia 1991 roku. Ustawy bardzo potrzebnej, gwarantujacej prawn
ochron lasów w caym kraju. Nakazuje ona
ratowanie bionorodnoci lasów, ich zasobów genetycznych i walorów krajobrazowych. Chroni te lasy szczególnie naraone na zniszczenie i uszkodzone, o specjalnym znaczeniu spoecznym, a wic i lasy
górnoslskiej aglomeracji. Dzi s one
na 89 proc. swojej powierzchni dalej zaliczane do jednej z kategorii lasów ochronnych.
Ropoczta w latach 60. ub. wieku przebudowa lasów pod kominami bya procesem ob-
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liczonym na dziesitki lat. Dotd w podlegym
nam gospodarstwie przebudowalimy drzewostany na blisko 200 tys. hektarów powierzchni, mówi dr in. Kazimierz Szabla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych w Katowicach. Dzi wiemy, e wczeniejsze, pionierskie metody ratowania lenych drzewostanów nie zawsze byy, wedug
obecnego stanu wiedzy, do zaakceptowania.
Ale speniy swoja rol, cigo lasu zostaa zachowana. Nie ma znaczenia, e niektóre, rosnce na obrzeach Lenego Pasa
Ochronnego formacje rolinne wielkich miast
trzeba ponownie wymienia. Dzi prowadzimy bardziej stabiln przebudow. I wci
uczymy si od przyrody dostosowywania
przebudowy do skomplikowanego ekosystemu lasu. Nowy skad gatunkowy drzewostanów dzi ju uwzgldnia rodzimy ich genotyp, lepiej przystosowany do lenego siedliska, miejscami nawet do mikrosiedliska
i zmieniajcych si warunków klimatycznych, w jakich las bdzie rós. Staramy si,
dodaje dr in. K. Szabla, odtwarza las mdroci samej natury, wiedzc, e nigdy jej
nie docigniemy.... To przynosi efekty. Dlatego przebudow lskich lasów bdziemy
w najbliszym czasie prowadzi dalej, na kolejnych 100 tys. hektarów. Bo cho w ostatnich kilkunastu latach wyranie zmalay strefy najgroniejszych uszkodze lasów i ich
kondycja poprawia si, zagroe nie ubywa....
Lasy w gsto zabudowanej i zaludnionej
aglomeracji, niezmiennie naraone s
na emisje zanieczyszcze przemysowych;
szkody górnicze, amanie zasad gospodarki przestrzennej; poary, zadeptywanie
i niszczenie. Osabione, czciej atakowane s przez szkodniki. Trudniej te broni
si przed nasilajcymi si klskami ywioowymi: powodziami i suszami, huraganami, oblodzeniami.
Chronione prawem s dostpne dla ludzi.
Na ochron przyrody Regionalna Dyrekcja
lasów Pastwowych w Katowicach, przeznacza coraz wicej pienidzy (w ostatnich latach ustaa pomoc pastwa). Lenicy najlepiej jak potrafi dbaj o rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, uytki ekologiczne
i bezcenne obszary Natura 2000. Stworzyli, wsród nalenictw w kraju, najwiksz sie
orodków edukacji ekologicznych. Co roku
tworz nowe miejsca turystyki i rekreacji.
W „otwieraniu lasu” dla ludzi mog liczy jedynie na wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Sami jednak lasów
aglomeracji nie ocal. Dzi jego trwanie jest
nadal tak kruche jak... ludzkie ycie.
Jolanta Matiakowska

Kolumny dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

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 współfinansowane z budżetu
samorządu Województwa Śląskiego

