W NUMERZE:

str. 16 i 31

MoiM zdaNieM

Nowe prawo
budowlane
Życzenia
dla śląskich
liderów
budownictwa
JANUSZ ŻBIK,
Wiceminister Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki
Morskiej

Tadeusz WNuk Prezydent Śląskiej izby Budownictwa ....... 4
dziaŁaNia RzĄdu
Nasz kraj jest wzorem wykorzystania środków unijnych
Rozmowa z eLŻBieTĄ BieŃkoWskĄ,
Ministrem Rozwoju Regionalnego ............................................... 5
ŚLĄski dzieŃ BudoWLaNYCH – 2012
uhonorowano najlepszych ....................................................... 11
iV ŚLĄskie FoRuM
iNWesTYCJi, BudoWNiCTWa, NieRuCHoMoŚCi
kolejna debata o barierach procesów
inwestycyjno-budowlanych ..................................................... 14
sesJa i:
ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE
ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.
PIERWSZY ETAP REFORMY PROCESU
INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO .......................................... 16

str. 10

sesJa ii:
REGULACJE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ............. 19

Województwo
śląskie
przeszło
ogromną
metamorfozę

!
+,2 -.,2 )$ *-. .)$ # &$'&/ ' . 0*%
03 2.0* :'6-&$ +,2 -24* *",*()6 ( .
(*,!*27 * )$ % -. -'*" ) , "/4& &.3,6
* ($ )$ -$7 +,21 *& 2%$ 1-&/-%$ * 0+410$
!/) /-21 /,*+ %-&$ # ) ,*203% ) -2 "*
, "$*)/ * 201 2 %)$
! &. * - ,0 %$
+,2 4*< )$ *:0$
2 8 &.3, *-.,2 " (
+* 2 - +* ,3<1 +* 9'6-&/ ) & ,.1 + ($7
$ * , 21 , "$*)/ $ 20$62 )1 # 2 )$(
($ %- &.3, & < 1 2 ) - )*-$ 0 "4*0$
*
2 ,2 )$ +,2 -24*: $ * ,1-*010 ) %
+,2 2 +,12( . -+7 2*)1 # 0 .1( ($ %- /
' . * 0$ 2*)1 # ($ %- $ -+*.& )1 # '/
2$ 2 . , ;)$ %-2*: $6 ,* $ ) +, 0 7 /<
0, < )$
.1( (*( ) $ 2) % /% (1 -$7 0 +/)&
$ 20,*.)1( ) -.1&/ *
) "* $ +,21-24
"* *&, -/ /)$%) "* +,*", (*0 )$ ) -21(
2
)$ ( % -. 01 $6")65 0)$*-&$ $ +*+, 0$5
.* * *.6 +,21-+ ,2 4* ) ( .,/ )*: $
2 ,/"$ % -.,*)1 2$ 4 5 01+,2 2 %6 *
$ +,21"*.*0 5 "*.*06 '$-.7 +,2 -$702$75
&.3, 7 2$ (1 (*"'$ 2, '$2*0 5 ) .1 #
($ -. +* /,/ #*($ )$/ :,* &30 /)$%)1 #
,/ )* )$ *-.,2
! &.30 $)0 -.1 %$ ,
'$2*0 )1 # 2 01&*,21-. )$ ( !/) /-21 /
,*+ %-&$ # * )$ .1'&* &'/ 2*0 +,*% &.1
. & -+ &. &/' ,) % & ,*"*0 , - 9,
)$ *0 21 / *0 -., !1 &/'./,1 0 : $-41(
).,/( .*0$ $ ,*-)6 &*)-.,/& %
/
2 /( 9'6-&$ "* )*0 % -$ 2$ 1 ,* *0 %
,&$ -.,1 1(!*)$ 2) % *'-&$ "*
$
21 $7 21) ,* *0 "* ).,/( *)", -*
0 "* * - .&$ $)0 -.1 %$ 2'*& '$2*0 )1 #
0 41( , "$*)$ 0 "($) # .* :,* &$ -&$
,*0 ) ) &/'./,7 -2./&7 *:,* &$ -+*,.*
0 $ 0-+ , $ ' , "$*) ') "* ,1)&/ +,
1 .* 0, -2 $ $(+/'- * ,*20*%/ '*& ') %
"*-+* ,&$

ADAM
MATUSIEWICZ,
Marszałek
Województwa
Śląskiego

,.* +* &, :'$5 < #* $ < )*01 / < .
7 2$ &*) ).,*0 4 -$7 ) )$ * $))1 # 01
20 )$ # ) $))*0 % # ) ," .1 )$-&*
($-1%) % $ 0-+$ , )$/ +,2 -$7 $*, 2*: $ .*
)$ 2 ' <)$ * )*0 "* ,*24*< )$ & ).30
0 '-21( $6"/ 7 2$ -. )*0$4 2 -.,21& +*
/ 2 %6 1 , "$*) * ,*20*%/
2($ ) +,$*
,1. .30 0 +*'$.1
/,*+ %-&$ % -+, 0$ <
7 2$ ()$ % /<1 # $)0 -.1 %$ -.,/($ 8
:,* &30 -&$ ,*0 )1 * ) -2 "* 0*% 03 2
.0 )$ 7 2$ . & *-.,2 " ')1 ' (*"7
2 + 0)$5 < )$ 2, 21")/% (1 2 / *01 )*
01 # ,3" * 01%6.&*0 /) ,0$ )$ &*(/
)$& 1%) &.3, "* 2 2 ,*: $ ) ( 0$ ' 0*
% 03 2.0 7 2$ (1 -. , '$ -$7 -+$65 -+3%)6
&' (,6 * +,2 4*<1 -$7 ) )*0 &*)., &.1
' !$,( / *0' )1 # /.,21( )$ ($ %- +,
1 $ $ 6 1 2 .1( 0 + ,2 ,*203% "*-+* ,
21
+' ) # % -. ( $) *&*8 2 )$ /
*01
,*"*0 %
, -1 9, )$ *0 %
$ -&$ ,*0 )$ % % ) 0- #3 ,*2 / *0 $ (*
,)$2 % -$ $ ,3" 0*% 03 2&$ # -2 2
"3')$ 0 -/ , "$*) # +34)* )1( $ +*4/ )$*
01(
+*,*2/($ )$/ 0 0*% 03 2.0 (
( 4*+*'-&$( # (1 . &< /21-& 5 ' +-2
+*46 2 )$ "'*( , %$ 2 , &*0 ( ! &
.1 .1 # +,2 -$702$75 7 6 -4/<15 ) (
+,2 2 ) -.7+) 2$ -$7 $*' $
2) 2 )$
:,* &30 /)$%)1 # % -. 0 .1( - )-$ -0 "*
,* 2 %/ & . '$2 .*, ( +,2 ($ ) $(+/'- (
&.3,1 +*20 ' 2 1) ($2*0 5 $ +,21-+$ -215
,*203% ) -2 "* , "$*)/ * 0 ,.*: $*0 $ *
,2 +,2 (1:' ) +*(* &.3, )$ 2 -.7+/
%
0-+$ , $ 02 *"
) -2 +*(1-41
+ 1!$& 0*% 03 2.0 :'6-&$ "* 2 % "*
$) /-.,$ ')6 +,2 -24*: $6 $ +,210$62 )$ (
* ., 1 %$ -$')$ 2 &*,2 )$*)1( 0 :'6-&$(
.*-$ +, 1 * $-)74 "47 *&$ +$7.)*
) % "* &-2. 4 $
) /)$& ')1 ,* *03 -.

)*0$ 2 % ) % -.,*)1 ) -2 0 <)1 ./.
2 ,/"$ % +*.7<) 0120 )$ ,30)$ <
0 &*). &: $ /, )$-.1 2)1( ,* -1 ,
0$. '$2 1%) , '$2*0 ) 0 ) -21( 0*%
03 2.0$ $ 2$ 4 )$ 20$62 ) 2 , &/'.10
%6 . , )30 +*+,2 (1-4*01 # -. )*0$6
-2 )-7 ' +,2 -. 0$ $ '$ , )<1 / *0'
) % ' , #$. &.30 ) )*0 *.0 , $ 0 .1(
2 &, -$ 9,* &$ /)$%) -. )*0$6 0 .1(
02"'7 2$ $
') *+ 4)$ )$ .1 # 2$ 4 8
%/< 2$: 0 ) -21( , "$*)$ )$ .,/ )* -+*
.& 5 ($ %- &.3, % -2 2 * )$
0) -.,
-2141
2$: * 21-&/%6 )*01 ' -& 2. )
,*01( +,21&4
( . &$ # 2$ 4 8 % -.
0-+*()$ )
/2 /( 9'6-&$ &.3, 01,
-. ) . , )$
0) % &*+ ')$ .*0$
27-.* 01%6.&*0 $) /-.,$ ') +,2 -.,2 8
/($ %7.)$ 2, &*)-.,/*0 ) $ * :0$ <*)
(*< -. 5 -$7 ) -26 0$21.30&6 -. )*0$5 *
-&*) 46 '. ,) .107 ' *-3 +*-2/&/%6 1 #
)$
) ')1 # 0, < 8 $ +,2 4*<15 -$7 )$ .1'
&* ) +*+, 07 0$2 ,/)&/ , "$*)/ ' $ %
"* ., & 1%)*:5 ./,1-.1 2)6
&$ ($ %% & 2 ,2 8-& &*+ ')$
/$ * 21 #*5 1
01%6.&*0 *-$ ' ,* *.)$ 2 $&$-2*0$ %/<
2$: -. )*0$6 )$ '
", .&7 ' ($4*:)$&30
$) /-.,$ ')1 # 0, < 8
"* .1+/ ($ %- % -. 0 ) -21( , "$*)$
()3-.0* $ * &, .10)*: $ +*. ) % ')1 # $)
0 -.*,30 $ *-3 2 )" <*0 )1 # 0 $ #
0 )./ ')1 ,*203% 2 ' <1 0 &.3,6 -.,*)7
2($ ,2 5 7 2$ $ # +,21-24*:5 * )$ *",
)$ 2*) +*'
* 2$ 4 8 '
, #$. &.30
+,2 -$7 $*, 30 $ ($ -2& 8 30 &.3,21
# $ '$ 1 . #)65 0 . 27-.* 2 +*()$ )
($ %- * ,* $)7 <1 $
,21 0-+ , $/ /)$%
)1 # +$ )$7 21 $ # ( ,2 )$ 0$2% $ +' )1
$2) -*0 ( %6 -2 )-7 -$7 2$: $5 &*,21
: $6 ' ) - 0-21-.&$ #

*,/( / *0)$ .0 9'6-&$ "*

#

"

str. 7
!
!

(
!"% &
$
& $% ) "% $ * !& +
&%&
%
'$ #
!
! +
> '7A9,9/*2; :.D07<4GB 5A&834G(. <*
G64)0=: *9645*/70.(- 56<;<3&3;(- 417(*
6*&1.<9/C( 8;2 7&2;2
3& 1&8&
56<*5.7; 978&:; 4 +.3&37&(- 59'1.(<3;(<
6 40439/*2; 8*I :;5A&8 3& 6<*(<
'*3*+.(/*38=: : 6&2&(- 06&/4:*,4 :75=A
+.3&374:&3.& < 6&(-930=: '&304:;(- 8;(2.3.78*678: 08=6* 54:.*6<;A; 4'7A9,D
A&834G(. 8* 7C )4043;:&3* 3& 54)78&:.*
<1*(*E 56<*7;A&3;(- 56<*< .378;89(/* :70&
<&3* 56<*< .3.78*678:4 .3&37=: 19' :A&
G(.:*,4 2.3.786& !56&:& )48;(<; .378;89
(/. <&6<C)<&/C(;(- 54G6*)3.(<C(;(. :)6&I&/C(;(- 08=6* <&:&6A; 924:; < '*
3*+.(/*38&2. 46&< (<DG(. 5&E78:4:;(- /*)
3478*0 '9)I*84:;(4 (*1=: 4'7A9,. 7;78*29 56<*5A;:9
G64)0=: *9645*/70.(- . 06&/4:*,4 :75=A
+.3&374:&3.& :
<478&A 78:46<43;
. 969(-42.43; 5468&1 04293.0&(;/3; @
%
? 924I1.:.&/C(; :564:&)<&
3.* <1*(*E 5A&834G(. : +462.* *1*08643.(<
3*/ & 8&0I* '.*IC(* .3+4624:&3.* .378;89(/.
4 78&897.* <1*(*3.& % 5468&19 046<;78& 54
3&)
.378;89(/.
48;(-(<&7 <&6*/*
7864:&3;(- <478&A4 89 543&)
8;7
9I;804:3.0=:
&/:.D07<;2. <1*(*3.4
)&:(&2. 5A&834G(. ';A; )48;(-(<&7 *3
8692 #3./3;(- 64/*08=: "6&3754684:;(4170& ,*3(/& 4<:4/9 6<*)7.D'.46
(<4G(. &64)4:; 93)97< (-643; F64
)4:.70& . 4754)&60. $4)3*/ &<4:.*(
0& *)34780& $)6&I&3.& 64,6&2=:
#3./3;(- #6<C) &67<&A04:70. $4/*
:=)<8:& F1C70.*,4
.3.78*678:4 6&(;
. 41.8;0. !54A*(<3*/ .3.78*678:4 &90.
. !<0413.(8:& $;I7<*,4 > *5&68&2*38
9)I*89 . .3&37=: #6<C) &67<&A04:70.
$4/*:=)<8:& &A454170.*,4 #6<C) &6
7<&A04:70. $4/*:=)<8:& 4)0&65&(0.*,4

!
!

#6<C) &67<&A04:70. $4/*:=)<8:& $.*1
0454170.*,4
A&834G(. 3& 6<*(< '*3*+.(/*38=: 6*&1.<9
/*2; 3& '.*IC(4 <,4)3.* < 486<;2;:&3;
2. <1*(*3.&2. 4043;:&3* 7C 43* 4) (<8*
6*(- )4 7<*G(.9 6&<; : (.C,9 2.*7.C(&
:*)A9, 406*G143*,4 56<*< .3.78*678:4 .
'7A9,.:&3; 56<*<
3&37=: 8*62.3&6<&
7;78*2 3.* 54:4)9/* I&)3;(- )4)&8
04:;(- 4'4:.C<0=: 54 78643.* '*3*+.(/*3
8& 3.* 297. 43 35 48:.*6&B 34:*,4 6&(-93
09 '&304:*,4 )478&6(<&B )4)&804:;()4092*38=: &3. 54347.B 041*/3;(- 047<8=:
( &% " !%!"
!*!
$ &)
> '*(3.* 3&7<& 786&8*,.& <&0A&)& 64<:=/
7043(*3864:&3; 3& 564,6&2&(- 6<C)4
:;(- 4'7A9)<* /*)3478*0 7*0846& +.3&37=:
59'1.(<3;(- . )<.&A&3.&(- : 6&2&(- 564,6&
2=: :A&73;(- ) 78;(<3.&
6 )4
1.7845&)&
6 &30 4754)&678:& 6&
21) <A <* G64)
/4:*,4 :;5A&(.A 543&)
0=: *9645*/70.(&/:.D07<;2 '*3*+.
(/*38*2 /*78 4'*(3.* *3*6&13& ;6*0(/&
6=, 6&/4:;(- . 984786&) 08=6*/ '&30 :;
5A&(.A )4 04E(& 1.7845&)&
6 543&)
21) <A & 041*/3;2 2.*/7(9 <3&/)9/* 7.D
.3.78*678:4 6&(; . 41.8;0. !54A*(<3*/ 08=
6* 486<;2&A4 '1.704 21) <A &7. ,A=:3. '*
3*+.(/*3(. 84 8&0I*
4170.* .3.* 41*
/4:* !
$4/*:=)<8:4 &A454170.*
.*/70.* 6<*)7.D'.4678:4 $4)4(.C,=:
. &3&1.<&(/. $&67<&:& 8&0I* $&67<&:&
)&E70 .&A;7840 $64(A&: . !&246<C) $4
/*:=)<8:& $.*10454170.*,4 !;2'41.(<
3& 7892.1.&6)4:& <A48=:0& <478&A& :;5A&(4
3&
7.*653.& 8*,4 6409 4:.&84:*29
#6<D)4:. 6&(; : .*1(&(- $6D(<&/C( /C
: (<&7.* 964(<;784G(. 3& 08=6*/ 54)7924
:&34 )48;(-(<&74:* :;5A&8; 54)06*G1&A*2
I* :;046<;78&3.* 56<*< 4170D
21) <A
)4+.3&374:&3.& <* G64)0=: 93./3;(- : (.C
,9 40
6409 84 '&6)<4 )9I* 47.C,3.D(.*
3&7<*,4 06&/9 $ .2.*3.9
24,D 8*I <&

5*:3.B :7<;780.(- I* 56<*0&<;:&3.* G64)
0=: '*3*+.(/*3842 56<*'.*,& 756&:3.*
2 .3 )<.D0. *1*08643.(<3*/ +462.* 70A&)&3.&
<1*(*E 5A&834G(. !;78*2 8*3 /*78 8&0I*
790(*7;:3.* 9)47043&1&3;
4:.*6<*3.* 3&2 641. 5A&83.0& G64)0=: *9
645*/70.(- <&5*:3.& 5A;33* +.3&374:&3.*
564/*08=: . 54<:&1& 3& 6&(/43&13* . *+*08;:
3* <&6<C)<&3.* G64)0&2. '9)I*89 5&E
78:&
(
$
&%! )
#
& #
!
# $ !"% %
> "&0 G64)0. <
7C 56<*<3&(<43* 3& +.
3&374:&3.* 5486<*' 54I;(<04:;(- 6&/4
:*,4 93)97<9 64,4:*,4 /*)3478*0 7&
246<C)9 8*6;846.&13*,4 46&< 2&A;(. G6*)3.(- 56<*)7.D'.4678: 924:; +.3&374
:* 542.D)<;
.
<&:&684 5&H)<.*6
3.0& ' 6 $ .(- 6&2&(- +.3&374:&3; 'D)<.*
2 .3 564/*08 @ ':4)3.(& $&67<&:;
? > 924:& +.3&374:& 3& 6<*(<
: 0:4(.*
2.1.43=: 964 . 4I;(<0&
14'&13&
924:& < 56<*<3&(<*3.*2
3& :75&6(.* /*)3478*0 7&246<C)9 46&<
2&A;(- . G6*)3.(- 56<*)7.D'.4678: : 0:4
(.*
2.1.43=: 964
64/*08 4':4)3.(; 4'*/29/* '9)4:D )64
,. *0756*74:*/ ! 4)(.3*0 4:C<04:
70& >
4)1.E70& >
&60. 4 )A9,4G(.
40
02 46&< 4)(.3*0 !&142*& > $41.
(& 4 )A9,4G(. 40
02 :6&< < 54:.C<&
3.&2. < )64,C 06&/4:C 36 . 78&34:. 0438;
39&(/D 4':4)3.(; $&67<&:;
/9I /*78
<&&3,&I4:&3; :* :75=A+.3&374:&3.* '9
)4:; ):=(- 4)(.30=: 4':4)3.(; 48;((<&7 +.3&374:&3* .3:*78;(/* 6*&1.<4:&3*
: 6&2&(- 924:; <
6 )48;(<;A; '9)4
:; )64,. ! 4)(.3*0 434845& > 91 9A&:
70& :6&< < 4)(.30.*2 483.704 > 91 &6;
3&670& 46&< '9)4:; )64,. ! 4)(.3*0
434845& > 91 4:C<04:70&
64/*08 4'
:4)3.(; $&67<&:; /*78 *1*2*38*2 93./3*
,4 564,6&29 !.*(. "6&37*9645*/70.(- "6&37

4692 9)4:3.(8:& F1C70.*,4

str. 24
10-lecie
Śląskiej
okręgowej
izby
inżynierów
Budownictwa

Przekazują
beneficjentom
miliony złotych
Rozmowa
z DARIUSZEM
DANIlUKIEM,
Prezesem Banku
Gospodarstwa
Krajowego
w Warszawie

stanowisko końcowe konferencji ............................................ 21
Rekomendacje konferencji ....................................................... 22
PziTB
Powstanie organizacji
samorządu inżynierów budownictwa na Śląsku .......................... 26
ŚLĄskie BudoWaNie
Najważniejsza inwestycja regionalna
Rozmowa z MaRiaNeM HaCusieM – Prezesem Zarządu
„Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach ...................... 28
JuBiLeusz ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa
Uroczystość w Sali Marmurowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
odznaczono najlepszych pracowników
budownictwa regionu ............................................................... 30
XV GaLa BudoWNiCTWa
Jubileuszowe nobilitacje, zaszczytne wyróżnienia ................ 32
Tytuł „PRzYJaCieL ŚLĄskieGo BudoWNiCTWa” .............. 36
Certyfikaty „HoNoRoWY CzŁoNek
ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa” ........................................... 38
ŚLĄska WieLka NaGRoda BudoWNiCTWa – 2012 .......... 40
auToRYTeT − BudoWNiCTWa i GosPodaRki ŚLĄskieJ ... 46
Tytuł Honorowy wraz z Medalem
osoBoWoŚĆ BudoWNiCTWa ŚLĄskieGo ......................... 53
„zasłużony dla budownictwa”
oraz „zasłużony dla gospodarki komunalnej” ....................... 56
„BuduJ BezPieCzNie” 2012 .................................................. 58
ReGioN
Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu na finiszu ......... 60
sPÓŁdzieLCzoŚĆ MieszkaNioWa
Przyjęte na 2013 rok zadania zostaną w pełni zrealizowane
Rozmowa ze zBiGNieWeM LeksToNeM,
Prezesem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ............... 62

Forum Budownictwa Śląskiego - 3 (41) 2012 3

MOIM ZDANIEM

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WOJEWODA
ŚLĄSKI

szanowni Państwo!
W mijającym roku Śląska Izba Budownictwa obchodziła XV-lecia swojej działalności. Na Jubileusz złożyła się konferencja: IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości w Sali Sejmu Śląskiego (26 września), uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (19 października) i XV Gala Budownictwa (16
listopada). W tak szybko zmieniającym się świecie to prawie epoka. Gdy Izba powstawała byliśmy na początku zmian, które tak przeobraziły Polskę i nasze życie. Wielu zjawisk nie potrafiliśmy wówczas przewidzieć, z niektórych nie zdawaliśmy sobie sprawy, jednak dziś możemy powiedzieć, że mimo wielu
przeciwności, które dotykały w minionych latach budownictwo zawsze staraliśmy
się jak najlepiej reprezentować środowisko śląskich budowlanych, jego interesy i potrzeby związane z warunkami ich działalności.
Śląska Izba Budownictwa to organizacja, która przez te minione lata starała
się skupić różnorodne podmioty branży budowlanej naszego regionu i południowej Polski. Są wśród nas zarówno cieszący się uzasadnioną renomą firmy projektowe, inwestorskie, budowlane, komunalne oraz największe spółdzielnie mieszka nio we wo je wódz twa, re pre zen tu ją ce wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę
menadżerską i inżynieryjno-techniczną. Są wśród naszych członków instytucje
naukowe i edukacyjne kształcące młodzież i wypracowujące nowe technologie
budowlane – Politechnika Śląska i Częstochowska oraz największe średnie szkoły budowlane regionu.
Członkowie Izby to podmioty gospodarcze i naukowe, działające na terenie,
cechującym się niezwykłą, nie tylko w skali kraju, aktywnością gospodarczą. Rosnące na naszych oczach, mimo okresowych zjawisk kryzysowych, nowe inwestycje w drogownictwie, budownictwie socjalnym, mieszkaniowym, przemysłowym, ekologicznym są tego najlepszym dowodem.
Konsekwentne i uporczywe podejmowanie dalszych działań dla likwidacji lub
ograniczenia licznych barier występujących w procesach inwestycyjno-budowlanych będą tak jak dotychczas najważniejszym przedsięwzięciem zadań Izby
w okresie jej dalszej działalności. Warunkiem podstawowym ich skutecznej realizacji będzie dalsza konsolidacja organizacji krajowych i regionalnych, organizacji pozarządowych budownictwa. To właśnie w tym celu została utworzona platforma współdziałania samorządów zawodowych i gospodarczych regionu jako
Forum Budownictwa Śląskiego.
***
obchody XV-lecia działalności Śląskiej izby Budownictwa swym patronatem objęli Wojewoda Śląski zygmunt Łukaszczyk i Marszałek Województwa Śląskiego adam Matusiewicz.

Tadeusz Wnuk
Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa
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Nasz kraj
jest wzorem
wykorzystania
środków unijnych
Rozmowa z ElŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ, Ministrem Rozwoju Regionalnego
– Premier po raz drugi powierzył pani 18 listopada ub. roku tekę Ministra
Rozwoju Regionalnego na kolejne 4 lata. oznacza to zakończenie jednej perspektywy finansowej na lata 2007
– 2013 i rozpoczęcie nowej 2014 – 2020.
Co w przypadku Polski będzie mocną,
a co słabą stroną w tym czasie?
– Jesteśmy na etapie ustaleń, jak będzie wyglądała perspektywa budżetowa
UE na lata 2014-2020. To intensywny
czas, podczas którego pokazujemy też,
jak prawidłowo zainwestowane fundusze
europejskie oddziałują na polską gospodarkę. Dobre wykorzystywanie unijnych
środków wpływa na dynamikę PKB oraz
wzrost konkurencyjności naszej gospodarki, a tym samym pozwala zmniejszać
dystans do krajów „starej” Unii.
W latach 2010-2011 dzięki funduszom
tempo wzrostu polskiego PKB było wyższe średnio o 0,7 pkt. proc. Unijne wsparcie pomaga też stabilizować nasz rynek
pracy. Tylko w 2011 r. zatrudnienie osób
w wieku produkcyjnym było wyższe o 0,9
pkt. proc., a stopa bezrobocia niższa o 1,3
pkt. proc. Pozytywny wpływ funduszy
na rozwój Polski został zauważony przez
Komisję Europejską i Europejski Trybunał
Obrachunkowy, które stawiają nasz kraj
za wzór prawidłowego, a tym samym
efektywnego wykorzystania środków polityki spójności.
– Według danych wygenerowanych
z krajowego systemu informatycznego, od początku uruchomienia programów do 31 sierpnia 2012 r. w ramach
Regionalnych Programów operacyjnych złożono 53,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym)
na łączną kwotę dofinansowania 105,5
mld zł. Jak należy interpretować te dane? Jak tu prezentuje się woj. śląskie?

– Najnowsze dane mówią o blisko 55,5
tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę
niemal 108 mld zł. Co ważniejsze, podpisanych zostało ponad 27 tys. umów na sumę 58,4 mld zł z UE, a to prawie 82 proc.
środków przeznaczonych na realizację
Regionalnych Programów Operacyjnych
w obecnej perspektywie finansowej. Najwięcej zawarto ich w województwie śląskim – 3 594 na kwotę 6,2 mld zł z Unii Europejskiej. Śląsk przoduje również w liczbie projektów realizowanych przez przedsiębiorców oraz tych skierowanych na rozwój edukacji. Przykładem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, pozwoli w jednym miejscu dotrzeć
do potrzebnych dokumentów, opracowań
naukowych i innych niezbędnych pomocy,
niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. Ponadto, od nowego roku akademickiego studenci śląskich uczelni mogą korzystać z obiektów dydaktycznych, których
budowa bądź modernizacja została wsparta przez Unię Europejską. Centrum Nowych Technologii i Centrum Biotechnologii
Politechniki Śląskiej zapewnią kompleksowe, wysoko specjalistyczne usługi dydaktyczne oraz pozwolą wprowadzić nowe
kierunki kształcenia, które będą przygotowywały przyszłe kadry dla potrzeb rozwijającej się i nowoczesnej gospodarki.
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy europejskich w nowej wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Już wiadomo, że więcej
funduszy niż obecnie będą miały
do dyspozycji samorządy wojewódzkie. Wzrosną też wydatki na badania
naukowe, innowacyjność, zatrudnienie

i włączenie społeczne. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
– Przyszłe unijne wsparcia będzie koncentrować się na najważniejszych wyzwaniach określonych w Strategii Europa 2020, a więc rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, ekologicznej,
konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu
społecznemu. Więcej pieniędzy popłynie
na zwiększanie wsparcia innowacyjności,
które opierać się będzie na dwóch filarach – działaniach na rzecz tworzenia własnych rozwiązań innowacyjnych oraz
zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań już istniejących. Chcemy, zgodnie
z koncepcją tzw. inteligentnej specjalizacji, wesprzeć obszary badawczo-rozwojowe o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju, ale też poszczególnych regionów.
Znacząco zwiększą się również kwoty,
które będą miały do dyspozycji samorządy. Zgodnie z przyjętymi założeniami,
na poziomie regionalnym połączone zostanie wsparcie z dwóch unijnych funduszy, co pozwoli na lepszą jego koordynację i ukierunkowanie.
– Partnerstwo publiczno-prywatne.
Czy Polacy już umieją korzystać z takiej formy pomocy z unii europejskiej?
Jak to wygląda na terenie woj. śląskiego? dlaczego w ciągu najbliższych lat
będzie ono tak ważne dla polskich
przedsiębiorców?
– Nie postrzegajmy partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy pomocy z Unii
Europejskiej. Jest to jedno z narzędzi wykorzystania funduszy europejskich, choć
przyznam, że dość wymagające. Liczba
projektów hybrydowych, tj. łączących
w sobie formułę partnerstwa ze współfinansowaniem przedsięwzięcia ze środków
unijnych jest niewielka. W całej Europie
zrealizowano tylko kilkadziesiąt takich pro-
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jektów. Na poziomie unijnym oraz krajowym trwają prace nad zapisami mającymi
ułatwić realizację projektów w tej formule,
tak by ich wdrażanie sprawiało jak najmniejsze trudności beneficjentom i było realną alternatywą dla tradycyjnych projektów. Coraz więcej bowiem podmiotów,
głównie samorządów zauważa, że jednoczesne wykorzystanie środków UE oraz
modelu PPP zwiększa szansę na powodzenie przedsięwzięcia. Unijne środki mogą obniżać koszty inwestycji jak również
być dodatkową gwarancją dla instytucji finansujących przedsięwzięcia. Model ten
jest równocześnie ogromną szansą na pogłębienie współpracy sektora publicznego
i prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Jest on korzystny także dla przedsiębiorców, podpisują oni bowiem długoterminowe umowy o w miarę przewidywalnych przychodach. Zapewnia im to trwałą
pozycję na rynku.
Inwestycji realizowanych w Polsce w formule PPP wciąż przybywa. Od 2009 r., tj.
od wejścia w życie nowych aktów prawnych ją regulujących, podpisano 22 umowy
o wartości około 1,28 mld zł. Głównie są to
przedsięwzięcia realizowane bez udziału
unijnych pieniędzy, także na terenie województwa śląskiego. Dobrym przykładem
jest inwestycja dotycząca budowy szpitala
powiatowego w Żywcu, a także modernizacja budynków szkolnych w Radzionkowie.
– W obecnej perspektywie finansowej polityka miejska zyskała szerszy
wymiar niż w poprzednich budżetach
unijnych. szczególnego znaczenia nabrało kompleksowe podejście do rozwoju miast. Jedną z nowych propozycji
dla obszarów miejskich będą tzw. zintegrowane inwestycje Terytorialne – rewitalizacja obszarów zdegradowanych
w miastach” – mówił niedawno wiceminister adam zdziebło. Na co może
w związku z tym liczyć nasz region?
– Kompleksowe podejście do rozwoju
miast znajduje swoje odzwierciedlenie w przygotowanych przez nas założeniach Krajowej
Polityki Miejskiej. Po przyjęciu ich przez
rząd, zaczniemy prace nad właściwym dokumentem, w którym zaproponujemy konkretne instrumenty w postaci zmian prawnych, planistycznych, finansowych i instytucjonalnych.
Rozwiązania te obejmą swoim zasięgiem zarówno ośrodki miejskie, jak i otaczające je obszary. W naszym rozumieniu polityka miejska
dotyczy nie tylko miast, ale także sąsiadujących z nimi terenów – całych gmin, a nawet
powiatów, które wspólnie z wiodącym miastem
tworzą tzw. obszar funkcjonalny. Oczywiście zaproponowane rozwiązania obejmą
oprócz największych ośrodków miejskich, także miasta o znaczeniu subregionalnym i lokalnym. To ogromna zmiana w podejściu
do polityki rozwoju. Chcemy wzmocnić efektywność wydawania środków publicznych
i uporządkować ład przestrzenny. Jedną
z nowych propozycji dla miast będą, wspomniane w pytaniu, tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dzięki którym zwiększy się
zaangażowanie miast i ich obszarów funkcjo-

nalnych w zarządzaniu środkami UE. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach to jedno z działań, które będzie finansowane z tego instrumentu. Chodzi o to, by
fundusze europejskie były przeznaczane
na powiązane ze sobą działania – przykładowo, by przedsięwzięcia infrastrukturalne łączyły się z ograniczaniem niekorzystnych zjawisk
społecznych, a także działaniami w zakresie
kultury oraz poprawy stanu środowiska. Korzyści wynikające z takiego podejścia będą nie
do przecenienia.
– Transport intermodalny umożliwia
zmniejszenie przewozów drogowych,
przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału kolei. Tu potencjalnymi beneficjentami środków są operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych, zarządy portów morskich.
a więc, np. Gdańsk, Gdynia, szczecin,
kołobrzeg, ale i sławków z euroterminalem w woj. śląskim...
– Dzięki takim inwestycjom jak rozbudowa Euroterminala w Sławkowie Polska
staje się centrum przeładunkowym Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusze
umożliwiają bowiem budowę ogólnodostępnych terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych
i w portach morskich, a także wprowadzanie w nich nowoczesnych technik zarządzania. Transport intermodalny jest alternatywną formą dostawy towarów, cieszącą się coraz większą popularnością.
Wzmaga się bowiem ruch na drogach,
świadomość proekologicznych postaw
jest coraz większa. Przykład Sławkowa
pokazuje też, jak można skutecznie i efektywnie wykorzystywać atuty związane
z korzystnym położeniem geograficznym.
– Prognozy ekonomiczne zakładają
nieuniknione problemy branży budowlanej w związku z kurczącą się liczbą
inwestycji w infrastrukturę m.in. drogową. W jaki sposób ta branża może poradzić sobie w kryzysem? W jaki sposób powinna przy tym prawidłowo wykorzystać fundusze unijne?
– W przyszłym budżecie unijnym nacisk
zostanie położony na działania wspierające innowacyjność i konkurencyjność europejskich gospodarek, jednak duża część
funduszy będzie przeznaczona na projekty dotyczące szeroko rozumianej infrastruktury. Nadal wspierana będzie rozbudowa połączeń kolejowych i drogowych,
inwestycje w ochronę środowiska czy
energetykę, zwłaszcza „zieloną”. W nowym rozdaniu funduszy będzie więc wiele
możliwości zdobycia cennych kontraktów.
Ważne jest to, by przedsięwzięcia dotowane z funduszy europejskich przynosiły
dochody, dzięki którym będą mogły być
realizowane kolejne inwestycje.
– dziękujemy za rozmowę.
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Rozmawiali:
AGNIESZKA ZIELIńSKA
i DANIEL BIENEK
Zdjęcia: mat. prasowe

ElżbietaBiEńkowska na stanowisko Ministra
Rozwoju Regionalnego została powołana w listopadzie 2011 roku w Rządzie Donalda Tuska
już po raz drugi, wcześniej tę funkcję sprawowała od 2007 roku. Od stycznia 1999 do listopada 2007 r. pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jako dyrektor
Wydziału Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna była za programowanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego, finansowanych z programów przedakcesyjnych UE oraz z Funduszy
Strukturalnych w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Była
koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
W latach 2002-2007 zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Wcześniej, w latach 1996-1998 pracowała
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jako
starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego brała udział
w pracach nad kontraktem regionalnym dla województwa katowickiego, oraz nad przygotowaniem programu PHARE INRED. W 1999 roku pełni ła funk cję peł no moc ni ka wo je wo dy
katowickiego ds. Strategii Rozwoju Województwa. W tym czasie kierowała pracą grupy roboczej przygotowującej strategię, koordynowała
prace związane z realizacją kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego. Była także kierownikiem sekretariatu PHARE INRED. Koordynowała prace zespołu przygotowującego
Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego oraz była kierownikiem „Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020”.
Jest wszechstronnie wykształcona. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra filologii orientalnej
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 roku
ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a w 1998 roku, studia podyplomowe według
programu MBA w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Jest ekspertem w projektach
międzynarodowych. Wykładała na studiach podyplomowych: na Uniwersytecie Śląskim oraz
w Szkole Głównej Handlowej. Zna biegle język angielski. Jest autorką publikacji: „Rola samorządu
województwa w pierwszym okresie wdrażania
Funduszy Strukturalnych w Polsce – doświadczenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” (2005) oraz „Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce-perspektywa regionalna” (2002).
Bardzo ważna w jej życiu jest rodzina. Jest mężatką, ma troje dzieci.
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Przekazują
beneﬁcjentom
miliony złotych
DariuszDanilukfunkcjepełniod kwietniaub.roku.

Rozmowa z DARIUSZEM DANIlUKIEM,
Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

– Bank od stycznia 2010 r. odpowiada
za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich.
– Obsługujemy większość płatności ze
środków europejskich przyznanych Polsce
na lata 2007-2013, realizując tym samym
przepisy ustawy o finansach publicznych
z 2009 r. Dokonujemy też wypłat na rzecz
beneficjentów w ramach krajowego współfinansowania z rachunków bankowych tych
ministerstw, które powierzyły obsługę BGK.
Płatności te są dokonywane na podstawie
zleceń przesyłanych przez instytucje wskazane przez Ministerstwo Finansów lub właściwego ministra. Sprawa dotyczy instytucji za rzą dza ją cych, po śred ni czą cych
i wdrażających, które zawarły umowy z beneficjentami oraz części państwowych jednostek budżetowych.
Do celów obsługi systemu przepływu
środków europejskich i krajowego współfinansowania w BGK został stworzony
i uruchomiony portal komunikacyjny „BGK-ZLECENIA”, umożliwiający wprowadzanie zleceń płatności w formie elektronicznej, a także bieżące informowanie instytucji
o statusie zlecenia. Z portalu korzysta ponad 380 instytucji. Dotychczas zarejestro wa nych zo sta ło tu po nad 3,5 tys.
użytkowników. Największymi zleceniodawcami płatności były dotychczas: Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazowiecka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów
Unij nych, Urząd Mar szał kow ski Wo je wództwa Śląskiego, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Departament
Budżetu i Finansów, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Płatności na rzecz beneficjentów realizujemy na bieżąco, zgodnie z otrzymywanymi zleceniami. Dokonywane są one od czterech do sześciu razy w ciągu miesiąca,
według określonego przez Ministerstwo Finansów terminarza. Obsługiwany przez
BGK system nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych
dokumentów, ani ponosić kolejnych kosztów.
– Czy ten system się sprawdził?
– Obecnie nasza strategia zakłada rozwój
skoncentrowany na programach rządowych, obsłudze jednostek sektora finansów
publicznych i działaniach w ramach programów własnych. Od stycznia 2010 r. do 26
listopada 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił ponad 115 mld zł ze środków europejskich. Największym beneficjentem jest obecnie Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, której bank wypłacił do końca listopada 2012 r. ponad
23 mld zł. Na kolejnym miejscu znajduje się
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które otrzymało blisko 3 mld zł. Nasi główni beneficjenci to także PKP Polskie Linie Kolejo we S.A., Wo je wódz two Ma ło pol skie,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Warszawa, także: Warszawa,
Gdańsk, Białystok, Wrocław i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona 10 sierpnia tego roku Powiatowemu
Urzędowi Pracy w Kielcach. Wręczając ją
w czasie uroczystości, na której podsumowano dotychczasowe wypłaty podkreślałem,
że wykorzystanie przez Polskę 100 mld zł
dofinansowania ze środków unijnych w ciągu ok. 2,5 roku to bardzo duże osiągnięcie
naszego kraju. W imieniu BGK mogę też za-

pewnić wszystkich, że przekazywanie środków beneficjentom przebiega sprawnie,
m.in. dzięki elektronicznej formie składania
zleceń płatności. System ten jest także
sukcesywnie udoskonalany.
Powierzenie nam roli płatnika środków europejskich zapewnia płynne finansowanie
projektów i pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa.
– Niedawno BGk pozyskał 375 mln euro z europejskiego Banku inwestycyjnego.
– Tak, środki z EBI są przeznaczone na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego, jednostek samo rzą du te ry to rial ne go oraz ma łych
i średnich przedsiębiorstw, umowy finansowe pomiędzy BGK i EBI zawarto 9 października b.r. W ich ramach finansowany będzie
m.in. pro jekt „Ob wod ni ca War sza wy
II” – (umowa finansowa na rzecz KFD
w kwocie 300 milionów Euro) i Pożyczka
Globalna III (umowa z przeznaczeniem
na wsparcie jednostek samorządu oraz
małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 75 milionów Euro).
Projekt obwodnicy obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 (odcinek Powązkowska – Mo dliń ska – Mar ki o dłu go ści
ok. 11,7 km oraz odcinek Salomea – Wolica o długości ok. 15,9 km) wraz z powiązaniami z drogą krajową nr 7 i stanowi kontynuację obwodnicy Warszawy. EBI już jest
zaangażowany we współfinansowanie budowy dwóch odcinków obwodnicy. Dotychczas finansowane inwestycje, realizowane
w ramach umowy z 2009 r. dotyczyły budowy drogi S2 (odcinek Konotopa – ul. Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – ul. Marynarska) oraz budowy drogi S8 (odcinek
Konotopa – ul. Powązkowska). Projekt obwodnicy Warszawy jest elementem unijnego programu Sieci Transeuropejskich (Trans-
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Symbolicznewręczeniestumiliardowejzłotówkidofinansowaniaunijnegow sierpniu 2012w Warszawie.

-European Networks), którego celem jest
rozbudowa i modernizacja transeuropejskiej
sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz
umożliwić obywatelom Unii, podmiotom
gospodarczym, wspólnotom regionalnym
i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych.
Natomiast jeśli chodzi o „Pożyczkę Globalną III” BGK zaciągnął pożyczkę w EBI
w celu współfinansowania małych i średnich
projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania
energii, edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy spójności społeczno-ekonomicznej w regionach objętych konwergencją. „Pożyczka”
pozwala na finansowanie różnych grup
kredytobiorców i składa się z dwóch części.
Pierwszej adresowanej do małych i średnich
przedsiębiorstw z sektora prywatnego w formule tzw. Loans for SMEs i drugiej skierowanej do kredytobiorców z sektora prywatnego lub publicznego, w tym jednostek
samorządu terytorialnego w formule standardowego Global Loan, która umożliwia wypłatę grantów Komisji Europejskiej.
Ogółem, na wsparcie jednostek samorządu i małych i średnich przedsiębiorstw
BGK zaciągnął w EBI już 5 pożyczek globalnych, na łączną kwotę 365 milionów Euro. Dodatkowo pozyskał na ten cel kwotę
4,9 milionów Euro w postaci grantów Komisji Europejskiej w formule MIF oraz MFF.
– BGk wspiera nowe budownictwo
mieszkaniowe organizacji nie nastawionych na zysk. dla już istniejących obiektów udziela też premii: termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.
dlaczego warto z tego korzystać i kto może się ubiegać o taką pomoc?
– BGK jest zobowiązany do realizacji zadań wynikających z polityki państwa w za-

kresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym
zwłaszcza czynszowego. Chodzi o zwiększenie dostępności mieszkań dla osób
o niższych dochodach. Bank w ramach realizacji zobowiązań zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, sfinalizuje ob słu gę wnio sków to wa rzystw
budownictwa społecznego o kredyty preferencyjne. Ponadto, BGK udziela TBS-om
i spółkom komunalnym realizującym inwestycje mieszkaniowe finansowania komercyjnego na okres do 30 lat na atrakcyjnych
warunkach. Podstawowym celem Funduszu
Termomodernizacji i Remontów jest pomoc
finansowa dla inwestorów realizujących
przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków z udziałem kredytów zaciąganych
w bankach komercyjnych. Są to premie: termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna, które stanowią źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację
remontu. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięć jest przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego i jego pozytywna we ry fi ka cja przez BGK. O pre mię
termomodernizacyjną mogą się ubiegać
właściciele (zarządcy): budynków jedno
lub wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie, do wykonywania
zadań publicznych; lokalnej sieci ciepłowniczej; lokalnego źródła ciepła. Mogą z niej
korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc osoby prawne
(np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki
prawa handlowego), jednostki samorządu
terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe),
osoby fizyczne, w tym właściciele domów
jednorodzinnych. Pomoc może być wykorzystana przy: realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych zmniejszających zużycie
energii na potrzeby ogrzewania i podgrze-
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wania wody użytkowej; zmniejszenie kosztów po zy ska nia cie pła do star cza ne go
do tych budynków – w wyniku wykonania
przyłącza technicznego do wspólnego źródła ciepła. Także, gdy chodzi o zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach ciepłowniczych; całkowitą lub częściową zamianę na źródła odnawialne, lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu
energii.
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc.
kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrot ność prze wi dy wa nych rocz nych
oszczędności kosztów energii, ustalonych
na podstawie audytu.
O premię remontową mogą się ubiegać
właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto
przed 14 sierpnia 1961 roku. Premia remontowa przysługuje wyłącznie: osobom fizycznym; wspólnotom mieszkaniowym z większościo wym udzia łem osób fi zycz nych;
spółdzielniom mieszkaniowym; towarzystwom budownictwa społecznego. Dotyczy
termomodernizacji budynków wielorodzinnych i obejmuje ich całkowity remont; wymianę okien lub remont balkonów (nawet jeśli
służą one do wyłącznego użytku właścicieli
lokali); ich przebudowę; wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania – nowych budynków.
Prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obiekt musi uzyskać – określone w ustawie oszczędności zużycia energii oraz spełnić warunki
dotyczące poziomu współczynnika kosztu
przedsięwzięcia. Premia remontowa stanowi 20 proc. kwoty kredytu wykorzystanego
na realizację przedsięwzięcia remontowego,
jednak nie więcej niż 15 proc. poniesionych
kosztów przedsięwzięcia.
Premia kompensacyjna rekompensuje
straty poniesione przez właścicieli budynków
mieszkalnych, w związku z obowiązującymi
w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25
kwietnia 2005 roku zasadami ustalania
czynszów za najem lokali kwaterunkowych
znajdujących się w tych budynkach. Premię
mogą otrzymać osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przeznaczona jest na refinansowanie
całości lub części kosztów prac poniesionych
po podjęciu decyzji o przyznaniu premii kompensacyjnej przez BGK. Przysługuje ona tylko raz w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego.
– Jak realizacja tej formy dofinansowania wygląda w liczbach?
– Od 1999 do 2008 roku liczba składanych
wniosków i wypłacanych premii systematycznie wzrastała. Dla porównania: w 1999 roku złożono 144 wnioski, przyznano 71 premii na łączna kwotę ok. 1 mln zł. W 2008 roku
przyznano ok. 3 tys. premii (liczba wniosków
była podobna), na kwotę ok. 200 mln zł. Wy-
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płacono ponad 3 tys. premii na blisko 187 mln
zł. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku złożono ponad 3 tys. wniosków, przyznano ok. 2,5 tys. premii na kwotę ponad 134
mln zł. Wypłacono ponad 2,3 tys. premii
w kwocie ok. 109 mln zł. Ogółem w latach 1999-2011 najwięcej wniosków złożyli
mieszkańcy województwa mazowieckiego
ponad 4 tys. i po ok. 2,5 tys. z województw
wielkopolskiego i śląskiego. Dzięki Funduszowi Termomodernizacji i Remontów zmodernizowano m.in. ok. 24 tys. budynków wielorodzinnych, prawie 700 jednorodzinnych
oraz 100 lokalnych źródeł ciepła. Dzięki
przedsięwzięciom wykonanym przy wsparciu funduszu inwestorzy zaoszczędzają
ok. 600 mln zł wydatków na energię rocznie.
– a rządowy program „Rodzina na swoim”, który będzie stopniowo wygaszany
i zastąpiony innymi formami wsparcia. ile
osób dotąd skorzystało z pomocy w ramach „Rns?
– Najwięcej, bo ponad 51 tys. kredytów
udzielono w ub. roku. Do 31 października 2012 ok. 35 tys. W 2010 udzielono ok. 43
tys. kredytów, a w 2009 – ok. 30 tys. W ub.
roku wartość udzielonych kredytów wyniosła ok. 10 mld, w tym roku do października
pomoc wyniosła ok. 6 mld zł. Generalnie najczęściej lokale były kupowane na rynku wtórnym, (ponad 56 proc.) nieco rzadziej – pierwot nym, (25 proc.), naj mniej osób
decydowało się na budowę domu jednorodzinnego. (poniżej 19 proc.). Najczęściej
z takiej pomocy korzystały osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 25 34 rokiem życia.
– Jak to wygląda w woj. śląskim?
– Woj. śląskie, bez miasta Katowice, zajmuje I miejsce w skali kraju pod względem
lokali zakupionych dzięki pomocy z „Rodzina na swoim”, udzielono tu ponad 15 tys. kredytów na łączną sumę ok. 2 mld zł, średnio
były to kredyty w wysokości ok. 150 tys. zł.
Pod względem liczby udzielonych kredytów
kolejne są woj. mazowieckie bez miasta Warszawa i wielkopolskie bez m. Poznań.
W skali kraju, co ok. 10 kredyt był udzielany dla lokali znajdujących się na terenie woj.

śląskiego. Jeśli chodzi o miasta najwięcej,
bo aż ok. 12 tys. kupionych dzięki pomocy
programu lokali znajduje się w Warszawie.
– W jaki sposób państwo pomagacie Polakom w zrozumieniu procedur i poradzeniu sobie z przygotowaniem potrzebnych
dokumentów w staraniach o dotacje?
– Bank Gospodarstwa Krajowego za swą
misję przyjął wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Dlatego ze szczególną troską odnosimy się do działalności
wszystkich polskich firm, instytucji i samorządów. Polityka informacyjna jest dla nas bardzo ważna. Stosowne informacje, łącznie
z dokumentacją finansową są dostępne
na naszej stornie internetowej. Staramy się
również, by wszystkie przydatne odbiorcom
informacje były czytelne. Zamieszczamy
też, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, by można się było z nimi zapoznać. Musimy pamiętać, że bank powstał w 1924 roku z inicjatywy premiera i ministra skarbu
Władysława Grabskiego i przed wojną był
jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Jego zadaniem było prowadzenie działalności, na rzecz rozwoju gospodarki polskiej i przedsiębiorczości dzięki
kredytom dla przedsiębiorców w obliczu
bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej ówczesnej Polski. Rozwój gospodarki
i przedsiębiorczości, to nadal dla BGK priorytety mające odzwierciedlenie w jego misji
i działalności. Dziś BGK to jedyny w Polsce
bank państwowy. Swoją działalność na rynku finansowym dzieli pomiędzy realizowanie
zadań zleconych przez państwo oraz działalność bankową. BGK stawia na zasady
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dążąc do tego, by ochrona środowiska, budowanie dobrych relacji z różnymi grupami odbiorców, etyka postępowania oraz
dbałość o rozwój społeczny stały się naturalnymi elementami codziennej pracy.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
AGNIESZKA ZIELIńSKA

DariuszDaniluk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot
Europejskich na UW oraz międzynarodowej
bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. W latach 20082011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów, przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego (20082011) oraz przewodniczącym Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (2009-2011). Pełnił
również funkcję głównego rzecznika dyscypliny
finansów publicznych. Wcześniej pracował
w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym NBP, a następnie w BGŻ S.A. Był członkiem
Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.
Jest autorem publikacji poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa bankowego, nadzoru
bankowego oraz regulacji usług finansowych.
Prezesem Zarządu BGK jest od kwietnia 2011 r.

Zdjęcia: mat. prasowe

Siedzibacentralibankuznajdujesięw Warszawiew AlejachJerozolimskich.
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Województwo
śląskie
przeszło
ogromną
metamorfozę
ADAM MATUSIEWICZ
Marszałek Województwa Śląskiego
Na przestrzeni ostatnich kilku lat województwo śląskie przeszło ogromną metamorfozę. To nie jest slogan, regułka, którą
odmienia się przy okazji dyskusji o wpływie
funduszy europejskich na rozwój naszego
regionu. To zwyczajnie efekt obserwacji;
przełożenie doświadczeń, które dostrzegam
podczas podróży po Śląsku, na karty pamięci, obrazy regionu i związanych z nim
miejsc, które każdy z nas nosi w głowie. To
zde rze nie prze szło ści, od ry so wy wa nej
przez pryzmat spędzonych w tym miejscu
lat, odwiedzonych miejsc i spotkanych ludzi z teraźniejszością, robi naprawdę duże
wrażenie.
W tym momencie znajdujemy się w punkcie zwrotnym, na styku obecnego i przyszłego okresu unijnego programowania; naszym
zadaniem jest wyciągnąć wnioski i poprawić
to, co dotąd przysparzało nam trudności,
a z drugiej strony działać wyprzedzająco
i przygotować gotową listę przedsięwzięć,
które będziemy mogli zrealizować natychmiast po uruchomieniu środków unijnych.
Trudno nie dostrzec efektów inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. To nie tylko kluczowe projekty,
tak spektakularne jak Drogowa Trasa Średnicowa czy budowa strefy kultury w ścisłym
centrum Katowic i rosnące konstrukcje Muzeum Śląskiego, nowej siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
czy Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To setki inwestycji zlokalizowanych
w całym regionie, w gminach, to środki skierowane na kulturę, sztukę, ośrodki sportowe i wsparcie dla regionalnego rynku pracy, to wreszcie impuls do rozwoju lokalnej
gospodarki.

Warto podkreślić, że chociaż nowy budżet
będzie koncentrował się na nieco innych wyzwaniach, na innowacjach, energetyce niskoemisyjnej i wspieraniu przedsiębiorczości, to
niezależnie od nowego rozłożenia akcentów,
w dalszym ciągu będzie stanowił zastrzyk pobudzający region do rozwoju. Ta zmiana priorytetów w polityce europejskiej sprawia, że
będzie mniej dużych inwestycji, a strumień
środków skierowany do naszego województwa nie będzie tak dostrzegalny, ale mogę
zapewnić, że nie zrezygnujemy z budowy nowych dróg. To wyjątkowe unerwienie komunikacyjne, którego zazdrości nam wiele województw, będziemy starali się spiąć spójną
klamrą, co przełoży się na nowe kontrakty
dla firm budowlanych, utrzymanie miejsc pracy i idący z tym w parze rozwój gospodarczy. W planach jest m. in. dokończenie budo wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej
i skierowanie jej na wschód, rozbudowa i modernizacja sieci dróg wojewódzkich, szczególnie w subregionach północnym i południowym. W porozumieniu w województwem
małopolskim chcemy także uzyskać lepsze
połączenie aglomeracji z Krakowem. Efekty tych przedsięwzięć będą służyć nam
przez następne dziesięciolecia, a znaczenie
środków unijnych jest w tym sensie swego
rodzaju katalizatorem przemian, impulsem,
który pozwala zdynamizować i przyspieszyć
rozwój naszego regionu. To wartościowa i dobrze przemyślana pomoc, która nie zastępuje, a wspiera i wzbogaca nasze pomysły.
Specyfika województwa śląskiego, z jego
industrialną przeszłością i przywiązaniem
do tradycji, silnie zakorzenionym w śląskim
etosie pracy, odcisnęła głębokie piętno
na jego kształcie. Ten unikalny rodowód sta-

10 Forum Budownictwa Śląskiego - 3 (41) 2012

nowi z jednej strony nasz ważny atut,
a z drugiej potężne wyzwanie, również
w kontekście urbanistycznym. Procesy rewitalizacyjne realizowane w naszym województwie i działania związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych stanowią
szansę dla przedstawicieli branży budowlanej, dla architektów na nowe otwarcie w tym
zakresie. Środki unijne stanowią w tym
względzie idealne dopełnienie tych działań;
już dziś w naszym regionie nietrudno spotkać miejsca, które jeszcze do niedawna straszyły, a dziś odzyskują nowy blask. Sztandarowym przykładem takich działań jest
wspomniane Muzeum Śląskie, które wyrasta na terenie dawnej kopalni Katowice. Ta
często wyjątkowa, industrialna przestrzeń
umiejętnie zrekonstruowana i odświeżona,
może stać się naszą wizytówką, stanowić doskonałą alternatywę dla osób poszukujących
niebanalnych wrażeń i przełożyć się nie tylko na poprawę wizerunku regionu, ale i jego atrakcyjność turystyczną. Takie miejsca
jak zabrzańska kopalnia Guido czy choćby
wyjątkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec już
dziś stanowią nie lada gratkę dla miłośników
industrialnych wrażeń.
Tego typu miejsc jest w naszym regionie
mnóstwo i od kreatywności potencjalnych inwestorów i osób zaangażowanych w ich
ewentualny rozwój zależy, w którą stronę
zmierzać będzie ich przyszłość. To nieograniczone pole do działań dla architektów,
przedsiębiorców i mieszkańców, którzy
chcieliby tchnąć w te często zapomniane
miejsca odrobinę życia. Przy wsparciu unijnych pieniędzy ich marzenia, wizje i plany
biznesowe mają szansę się ziścić. Z korzyścią dla nas wszystkich.

DZIEŃ BUDOWlANYCH 2012

ŚLĄSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH – 2012

Uhonorowano najlepszych
Analogicznie, jak w poprzednich latach, konferencja Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości została poprzedzona wspólnymi obchodami ŚLĄSKIEGO DNIA BUDOWLANYCH, w trakcie których wręczone zostały odznaczenia państwowe i odznaki honorowe dla pracowników sektora budownictwa oraz zaszczytne Nagrody z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. Odznaczenia wręczali obecni na uroczystości: Wiceminister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik i Wojewoda Śląski zygmunt Łukaszczyk.
Otwierając uroczystość organizatorzy Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa stwierdzili, że Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, są już po raz kolejny wspólnym przedsięwzięciem samorządów zawodowych i gospodarczych budownictwa regionu, które w lutym 2008 roku utworzyły platformę współdziałania, jako Forum Budownictwa Śląskiego, reprezentującą
ponad 40-tysięczną kadrę inżynieryjno-techniczną i blisko 300 organizacji gospodarczych. W tym roku to spotkanie integracyjne wraz z konferencją „Śląskie Forum” jest przedsięwzięciem składowym II Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, którego wiodącym organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza, kierowana przez jej
Prezesa – Pana Tadeusza donocika, a Współgospodarzem – Prezydent Miasta Katowic – Pan Piotr uszok.

GrzegorzGowarzewski–PrezesZarząduChorzowskiejSpółdzielniMieszkaniowejotrzymał„ZŁOTYKRZYŻZASŁUGI”

IreneuszMaszczyk–długoletniPrezesZarząduDrogowejTrasyŚrednicowej S.A.,członekRadyŚląskiejIzbyBudownictwa zostałwyróżniony„MEDALEMZADŁUGOLETNIĄSŁUŻBĘ”PrezydentaRzeczypospolitejPolskiej

Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, są w skali całego kraju tradycyjnym, integracyjnym spotkaniem ludzi budownictwa całego naszego środowiska, na zakończenie „wysokiego sezonu budowlanego”. Zapewniają także możliwości
do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji i perspektyw naszego sektora. Minione 2 lata, a szczególnie rok 2011,
były w sumie korzystne dla polskiego budownictwa. Jednak
już od lipca br. ma miejsce spodziewany spadek rozmiarów
produkcji budowlanej, który będzie się nieuchronnie pogłębiał wraz z licznymi zagrożeniami, zwłaszcza finansowymi,
zatorami płatniczymi, mającymi także ich systemowe uzasadnienie. Będzie im poświęcona nasza konferencja. Nie jest
ona początkiem naszej debaty w tym temacie. Przeciwnie
została ona poprzedzona odrębnymi seminariami oraz
opracowaniem materiałów w formie specjalnego wydania czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego”.

Podczas uroczystości prestiżowym Tytułem „autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, przyznawanym
przez Śląską Izbę Budownictwa, uhonorowano Piotra
uszoka Prezydenta Miasta Katowic.
Pan Piotr Uszok jest wybitnym politykiem i działaczem samorządowym. Tą i poprzednie kadencje Prezydenta Uszoka charakteryzuje cecha, o którą coraz trudniej w polskiej polityce – mianowicie branie odpowiedzialności za trudne, często
niepopularne decyzje.
Drugą cenną rzeczą cechującą prezydenturę Piotra
Uszoka jest gotowość do współpracy i podejmowania
wspólnych inicjatyw na rzecz miasta, a przede wszystkim
jego mieszkańców. Zjednywanie sobie sprzymierzeńców,
umiejętność zawierania kompromisów i ciągła, konstruktywna współpraca nie tylko z radnymi koalicji, ale także z radnymi opozycji. Piotr Uszok to człowiek oddany bez reszty
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WaldemarWojtasik–PełnomocnikZarząduKatowickiejSpółdzielniMieszkaniowejzostałwyróżniony„MEDALEMZADŁUGOLETNIĄSŁUŻBĘ”PrezydentaRzeczypospolitejPolskiej

OdznakaHonorowa„ZAZASŁUGIDLAWOJEWÓDZTWAŚLĄSKIEGO”otrzymałaSpółdzielniaMieszkaniowaw Świętochłowicach.NagrodęodebrałKarolWoźniczka,PrezesZarządu

OdznakaHonorowa„ZAZASŁUGIDLAWOJEWÓDZTWAŚLĄSKIEGO”otrzymałaFabrykaElementówNapędowych„FENA”Sp.zo.o.wKatowicach.NagrodęodebrałJanRdest,PrezesZarządu

sprawom swojego miasta, zaangażowany w swoją pracę,
profesjonalista z wielkim sercem, które przepełnia miłość
do Katowic i Śląska.
Powszechnie wiadomo, że jeśli Piotr Uszok podejmuje wyzwanie, to będzie konsekwentnie, z właściwym sobie uporem i determinacją dążył do jego realizacji. Ma pełną świadomość, że tylko śmiałe inwestycje pozwolą Katowicom
dogonić czołówkę polskich miast. Wśród wielu wyzwań które podejmuje – projekt przebudowy śródmieścia Katowic jest
tym największym i najtrudniejszym.
Drugi Tytuł „autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” otrzymał Jarosław Żelazowski, Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. w Katowicach.
Jarosław Żelazowski należy do elitarnej grupy najwybitniejszych postaci śląskiego budownictwa. Pod jego kierownictwem, funkcjonujące od ponad dwudziestu lat Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych
„Śląsk” w Katowicach osiągnęło zasłużenie wysoką pozycję na rynku śląskich przedsiębiorstw budowlanych.

JarosławŻelazowskinależydo elitarnejgrupynajwybitniejszychpostaciśląskiegobudownictwa
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PiotrUszokjestwybitnympolitykiemi działaczemsamorządowym
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zaszCzYTNe WYRÓŻNieNia – odzNaCzeNia, NaGRodY i TYTuŁY
„zŁoTY kRzYŻ zasŁuGi”
Krzysztof Kolonko – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Grzegorz Gowarzewski – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
„MedaL za dŁuGoLeTNiĄ sŁuŻBĘ”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
złoty:
Ireneusz Maszczyk – długoletni Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.,
członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa
Waldemar Wojtasik –Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Roman Fiszer –Dyrektor Polityki Zatrudnienia i Płac Katowickiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” sp. z o.o.
Stanisława Franusiak – członek Rady ŚlOIIB
Józef Kluska – wiceprzewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
srebrny:
Marek Wac – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach „Budowlanki”
odznaka Honorowa
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
„za zasŁuGi dLa BudoWNiCTWa”
Barbara Wojtynek – Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Krzysztof Kiecok – Kierownik Projektu
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.
Aleksander Gamracy – Kierownik Zespołu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Włodzimierz Pietrzak – Kierownik Administracji XXX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Wodzisław Śl.
Adam Nycz – Kierownik Grupy – „MOLBUD” Sp. z o.o. w Goczałkowicach
Elżbieta Nowicka-Słowik – członek Rady ŚlOIIB, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
Rudolf Mokrosz – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
Dorota Przybyła – wiceprzewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
Kazimierz Sowa – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
Maria Świerczyńska – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
odznaka Honorowa
„za zasŁuGi dLa WoJeWÓdzTWa ŚLĄskieGo”
zBioRoWa:
Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
Fabryka Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
LauReaCi koNkuRsu ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa
„ŚLĄskie BudoWaNie”
NaGRoda i TYTuŁ:
„auToRYTeT – BudoWNiCTWa i GosPodaRki ŚLĄskieJ”
Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
Jarosław Żelazowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Śląsk”
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Kolejna debata
o barierach procesów
inwestycyjno-budowlanych

Otwarcia konferencji dokonali jej organizatorzy – Tadeusz
Wnuk – Prezydent obchodzącej w tym roku 15-lecie działalności
Śląskiej Izby Budownictwa oraz Franciszek Buszka – Przewodniczący działającej już od 10 lat Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiając współorganizatorów tej konferencji, którymi byli: Polska izba inżynierów Budownictwa,
Polski związek inżynierów i Techników Budownictwa, izba Projektowania Budowlanego w Warszawie, Regionalna izba Gospodarcza w katowicach, Politechnika Śląska i Politechnika
Częstochowska. Wskazując na cele programowe obecnej konferencji przypomnieli, że krajowe i regionalne organizacje pozarządowe budownictwa, niezmiennie już od wielu lat wskazują na konieczność sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo wa nia pra wa
inwestycyjno-budowlanego. Spójną zmianę regulacji prawnych obejmujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo bu-

WojewodaZygmuntŁukaszczykiWiceministerJanuszŻbik
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dowlane, przepisy środowiskowe i prawo zamówień publicznych. Także Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.
Właśnie w tym celu, w trakcie ubiegłorocznego „iii FoRuM iNWesTYCJi, BudoWNiCTWa, NieRuCHoMoŚCi” przyjęte zostały „Rekomendacje” postulowanych zmian prawnych i instytucjonalnych
w prowadzeniu przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej i budowlanej.
Rząd podjął oczekiwaną inicjatywę legislacyjną. W kwietniu br., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiło projekt „założeń do ustawy – Prawo Budowlane, o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)” oraz przekazało go do publicznej konsultacji. Istotnym ich wykładnikiem jest „stanowisko członków Grupy B-8 do tego projektu MTBiGM”.
W sierpniu bieżącego roku opracowany został kolejny projekt jako „Złożenia projektu ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, poprzedzony rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego. Zadaniem tego organu będzie opracowanie aktu prawnego, który w sposób kompleksowy ureguluje szeroko rozumiany proces inwestycyjno-budowlany.
Pierwszym celem programowym tegorocznego „iV FoRuM iNWesTYCJi, BudoWNiCTWa, NieRuCHoMoŚCi”, które odbyło się 26
września, było więc zajęcie wspólnego stanowiska wobec tak przyjętego zamierzenia legislacyjnego Rządu. Drugim celem programowym konferencji stała się ocena regulacji dotyczących robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych.
We wspólnym imieniu organizatorów, Rady i Partnerów Merytorycznych – Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka bardzo serdecznie powitali szczególnych Gości Honorowych Konferencji: Wiceministra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Ja nu sza
Żbika, który już po raz drugi w tym roku przyjął nasze zaproszenie,
Wojewodę Śląskiego – zygmunta Łukaszczyka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego andrzeja Gościniaka, Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Grażynę kamiń-

prof.drhab.AndrzejBorowicz,prof.zw.drhab.StanisławaKalusi prof.zw.
drhab.FlorianKuźnik–członkowieRadyProgramowej
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ską, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
– Jana spychałę, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego igora Śmietańskiego.
Prowadzący złożyli podziękowania za udział w przygotowaniu konferencji członkom jej Rady Programowo-Naukowej w osobach: prof. zw.
dr hab. h.c. andrzej s. Barczak – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania im Gen. Zientka w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, Członek Prezydium PAN, prof. dr hab. andrzej Borowicz – Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu
Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, Publicznego i Prawa Europejskiego
Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Jan Grabowski – Kierownik
Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab.
stanisława kalus – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Florian kuźnik – Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Jarosław
Rajczyk – Prodziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka poinformowali, że w obradach
Forum bierze udział reprezentacja naukowa uczestników Międzynarodowej Konferencji nt. „Współczesnych problemów Architektury i Budownictwa” poświęconej Zrównoważonemu Budownictwu Przyszłości, której organizatorem jest Politechnika Częstochowska, Wydziały
Budownictwa i Zarządzania.
Organizatorzy powitali serdecznie profesora Lucjana kurzaka i profesora Jarosława Rajczyka – Dziekana i Prodziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wraz z profesorem Józefem
Głąbem z Politechniki Śląskiej, członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Uczelnie zagraniczne w tej delegacji reprezentowali: profesor Tokmajyan – Rektor Technicznego Uniwersytetu z Ewerania, profesor evgeni Borysovic smirnov – Rektor Sankt Petersburskiego uniwersytetu Architektury i Budownictwa, Gela kipiani – Prorektor Technicznego
Uniwersytetu z Tbilisi, profesor Czi – Dziekan Wydziału Budownictwa
Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Pekinie, Hai u – Dziekan
Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Pekinie, profesor Jedojan – Prorektor Technicznego Uniwersytetu Wydziału Budownictwa z Ewerania, profesor Jozef Viczan – Dziekan Wydziału Budownictwa Technicznego Uniwersytetu w Żylinie, imre Nemet
– Inżynier z Węgier.
Organizatorzy złożyli podziękowania partnerom merytorycznym konferencji:
Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu, Prezydentowi
Izby Markowi szczęsnemu i Prezesowi Zarządu Izby zenonowi kier-

czyńskiemu i Galicyjskiej Izbie Budownictwa w Krakowie, Prezydentowi Izby Piotrowi Hrabiemu.
Podziękowali także 18 krajowym i regionalnym organizacjom budowlanym, producentom materiałów budowlanych oraz instytucjom
sektora bankowego i ubezpieczeniowego, którzy byli Partnerami Instytucjonalnymi i Biznesowymi konferencji
–Podczaskonferencji – mówił Tadeusz Wnuk – nieunikniemyodpowiedzina dwakluczowepytaniazwiązanez obecną,trudnąsytuacjąfinansowąsektorabudownictwa,zwłaszczainfrastrukturalnego.Dlaczegoonanastąpiłapomimorealizacjinajwiększegow historii
programuinwestycjipublicznych? I drugiego,znaczenieważniejszegopytania:Jakuniknąćjejpowtórzeniaw latach 2014-2020,w którychrealizowanybędziekolejnyobszernyprograminwestycjipublicznychz funduszyUE?Najprostszaodpowiedźtooczywiściebardziej
odpowiedzialneskładanieprzezorganizacjewykonawczeofertcenowychna nowekontraktybudowlane.Alenietylko.Totakże:
Kształtowaniepartnerskichrelacjipomiędzyinwestoramipublicznymi,a organizacjamiwykonawczymi.Rzeczywistestosowaniew praktycewarunkówumówkontraktowychFIDIC,comamiejscewewszystkichkrajachUE.(Pierwszympozytywnymzwiastunemoczekiwanej
zmiany w tym zakresie było przekazanie nam do zaopiniowania
w sierpniubr.przezPrezesaUrzęduZamówieńPublicznychprojektuwzorcowejumowyna robotyinfrastrukturalne,którebyliśmyzmuszeniocenićjednakwysocekrytycznie).
Przywracanierównychprawi obowiązkówpomiędzyZamawiającymii Wykonawcamiinwestycjipublicznych,bardzorażąconaruszonymiw minionychlatach,coobecnieuzasadnianejestprzezresortyRządupresjąkoniecznościskutecznegowydatkowaniaogromnych
środkówfunduszyunijnych.
Następnie wystąpił Wojewoda Śląski zygmunt Łukaszczyk,
który stwierdził, że na rozwój województwa śląskiego szczególnie istotny wpływ ma budownictwo, które pełni rolę służebną wobec gospodarki. Skuteczna gospodarka to efektywne działanie na rynku budowla nym. Dla te go tak waż ne jest ich cią głe udo sko na la nie,
w szczególności: usprawnianie procesu inwestycyjnego i upraszczanie procedur administracyjnych, a także przejrzystość systemu
prawa gospodarczego.
Wojewoda podkreślił, iż budownictwo jest sprawdzianem stanu gospodarki. – Tow budownictwie,jakw soczewce,widzimy,gdzietrybymaszynyniefunkcjonują – mówił wojewoda, podkreślając, że cichym przeciwnikiem budownictwa jest aktualne prawo zamówień
publicznych, które wymaga radykalnej zmiany. Wojewoda podkreślił,
że na 20 największych realizowanych w województwie śląskim inwestycji aż 7 jest lub było zagrożonych niedotrzymaniem terminu realizacji przez wyłonionego w trybie przetargu wykonawcę.
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SESJA I: ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWlANE
ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.
PIERWSZY ETAP REFORMY PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWlANEGO
PRoWadzĄCY
andrzej Roch dobrucki – Prezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
auToRzY sesJi
– Janusz Żbik – Wiceminister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
– prof. Florian kuźnik – Kierownik Katedry
Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
– Wiktor Piwkowski – Sekretarz Generalny PZIiTB
– prof. adam Podhorecki – Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– Jan spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
– igor Śmietański – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
– Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Krakowa
– Maciej Borsa – Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
– Maria kowalczyk – Galicyjska Izba Budownictwa
W pierwszej części Forum przedstawione
zostały założenia do projektu ustawy – Prawo
Budowlane oraz zmiany innych ustaw. Sesję
poprowadził andrzej Roch dobrucki Prezes
Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Przewodniczący Grupy B-8,
grupy zajmującej się wypracowaniem wspólnych stanowisk odnoszących się do funkcjonowania branży budowlanej, a będącą dobrowolnym porozumieniem: Izby Urbanistów,
Izby Architektów, PIIB, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów
Polskich, PZITB, Izby Projektowania Budow-

AndrzejRochDobrucki

JanuszŻbik
lanego oraz Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego.
We wstępie Prezes Dobrucki stwierdził, że
przypadł mu zaszczyt prowadzenia obrad
w tak ważnej dla budownictwa sprawie jak nowelizacja kodeksu budowlanego będącą jedną z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych.
Wprowadzenia merytorycznego dokonał
Janusz Żbik Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Minister Żbik
w formie bardzo poglądowej i jasnej prezentacji multimedialnej przedstawił główne założenia proponowanych zmian w prawie budowlanym.
Nowe prawo budowlane nie ma poprawiać
tego, co przez ostatnie 10 lat było już poprawiane wielokrotnie. Nie chcemy nowelizować
po raz kolejny dotychczasowego prawa, gdyż
powstałby jeszcze większy chaos niż obecnie.
Obecnie prawo budowlane jest mało przyjazne dla inwestora. Przyczyn jest wiele,
główną są ciągłe zmiany. Do podobnych
spraw stosuje się więc różne przepisy. Coraz
mniej inwestycji realizuje się także na podstawie prawa budowlanego, a coraz więcej
z zastosowaniem tzw. specustaw.
W opinii ministra Żbika, nowe przepisy pozwolą na uproszczenie procedur administracyjnych m.in. poprzez eliminację zbędnych decyzji oraz usunięcie obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę na rzecz zgłoszenia.
Nowe rozwiązania prawne przewidują również
zlikwidowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które w opinii ministra Żbika, powodują trudności związane z niekontrolowaną zabudową na terenie
kraju.
Inwestor może spodziewać się znacznych
uproszczeń. Mniej czasu spędzi w urzędach
i szybciej załatwi swoje formalności. Przede
wszystkim planuje się zmniejszyć do niezbędnego minimum liczbę wydawanych decy-
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zji. W większości wypadków inwestor nie będzie musiał starać się w ogóle o pozwolenie
na budowę.
Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zostaną wykreślone przepisy
o decyzji o warunkach zabudowy oraz realizacji celu publicznego. Nie oznacza to, że zapanuje pełna dowolność. Inwestor nie będzie mógł
sytuować obiektu, jak zechce. Będzie musiał
to robić zgodnie z przepisami urbanistycznymi wydawanymi przez ministra właściwego
do spraw budownictwa po wcześniejszym
zajęciu stanowiska przez gminę.
Jeżeli inwestor będzie oszukiwać, to poniesie od po wie dzial ność. Tak sa mo bę dzie
w wypadku projektanta i sprawdzającego
inwestycje. Im będzie groziła dodatkowo odpowiedzialność zawodowa, mogą stracić
prawo do wykonywania zawodu.
Mówiąc o przyczynie hamowania inwestycji budowlanych w Polsce Janusz Żbik wskazał również na brak profesjonalizmu i motywacji do pracy urzędników nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej.
Nowa ustawa ma zostać przedstawiona Radzie Ministrów w przyszłym roku
Chcemy, by nowe przepisy weszły w życie
jak najszybciej. Planujemy jednak wprowadzić
długie vacatio legis (tj. sześć miesięcy), aby
wszyscy zainteresowani mieli wystarczająco
dużo czasu na zapoznanie się z nimi.
Prof. Florian kuźnik – Kierownik Katedry
Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mówił
w swej prezentacji o prawie budowlanym
i prawie planowania przestrzennego
Jak to się stało, że kilka lat po uchwaleniu
ustawy o planowaniu przestrzennym jest ona
tak wielostronnie krytykowana i dlaczego tak długo trwa proces jej nieskończonej nowelizacji?
Łatwo da się wyliczyć złe praktyki związane z funkcjonowaniem planowania prze-

WiktorPiwkowski
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FlorianKuźnik
strzennego i zagospodarowaniem przestrzennym. Jesteśmy czasami przerażeni pewnymi
tendencjami, np. masowe rozpraszanie zabudowy, niszczenie przestrzeni i złymi regulacjami, które da się wyczytać ze sfery planowania przestrzennego, np. zbyt duże tereny
przeznaczone pod zabudowę. Maja one swoje długofalowe skutki przestrzenne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Tutaj w grę
wchodzi wiele „złych” ustaw i fatalna w Polsce egzekucja prawa.
Ist nie ją jed nak bar dzo du że trud no ści
z ustaleniem jednego, strategicznego kierunku zmian. Zgodzie co do ogólnych zarysów
zmian towarzyszą strukturalne niezgodności,
gdy dochodzi się do rozwiązań konkretniejszych.
Planowanie przestrzenne jest niezbędne, ale
jest ingerencją w prawo własności nieruchomości. Boimy się także opresyjnego planowania
przestrzennego. Może zapominamy, że planowanie przestrzenne jest tylko jedną stroną gospodarki przestrzennej i zagospodarowania
przestrzennego. Drugą stronę buduje rynek nieruchomości. Polska jest ważną areną dla dużych graczy na rynku nieruchomości. To
po prostu dodatkowy czynnik wpływający
na dyskusje o planowaniu przestrzennym.
Planowanie przestrzenne ma sens praktyczny jako instrument polityki przestrzennej ale
po pierwsze to trzeba chcieć prowadzić politykę przestrzenną.
Kierunki zmian:
– wzmocnić „od nowa” planowanie miejscowe; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to bubel
koncepcyjny,
– zapewnić realne warunki współdziałania
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
tworzenia wspólnych rozwiązań przestrzennych,
– zapewnić hierarchiczność planowania
przestrzennego państwo – region – gmina +

inne struktury przestrzenne, np. aglomeracje
miejskie oraz hierarchiczność na każdym poziomie polityczno – decyzyjnym; podział
na plany ogólne i plany szczegółowe to dobra
stara praktyka planowania przestrzennego,
także polskiego,
– zbudować skuteczne planowanie przestrzenne w województwie jako instrument polityki przestrzennej samorządu województwa,
nie można mówić o zmianach w planowaniu
przestrzennym odnosząc propozycje tylko
do gminy
– planowanie krajowe będzie wtedy skuteczne gdy rząd będzie chciał prowadzić aktywną
politykę przestrzenną.
Nowym regulacjom procesu budowlanego
w „przestrzeni” inwestora i firmy budowlanej,
w tym liberalizacji prawa budowlanego wg założeń nowego kodeksu budowlanego muszą
towarzyszyć regulacje prawne wzmacniające
instrumentarium władz publicznych chroniących
interes publiczny, w tym przestrzenie publiczne. Chodzi tu nie tylko o gminy ale także samorząd województwa.
Prof. adam Podhorecki – Przewodniczący Rady Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa wyraził aprobatę
do próby opracowania nowego prawa budowlanego. Wielokrotna nowelizacja, aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, członkostwo w Unii Europejskiej, obiektywnie
udokumentowane utrudnienia w sprawnym inwestowaniu w budownictwie są wystarczającymi przesłankami do podjęcia tego typu inicjatywy ustawodawczej.
Jan spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odniósł się
w swoim wystąpieniu do sprawy reorganizacji
nadzoru budowlanego.
W województwie śląskim funkcjonuje 36
powiatów, 19 powiatów grodzkich oraz 17 po-

AdamPodhorecki

JanSpychała
wiatów ziemskich. W każdym z tych powiatów jeszcze do niedawna (do roku 2011) funkcjonował Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, działających w ramach rządowej administracji zespolonej, dla której zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. „O wojewodzie i administracji
rządowej w województwie”, zwierzchnikiem
jest wojewoda. Pod względem ilości powiatów województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, województwem
w Polsce. Aktualnie po rozszerzeniu w roku 2011 i 2012 zakresu działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Chorzo wie na mia sto Świę to chło wi ce oraz
powiatowego inspektora w Rybniku na powiat
rybnicki, funkcjonują 34 powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Liczba ta w dalszym ciągu jednak, w mojej ocenie jest zbyt
duża.
Dlatego też jako krok w dobrym kierunku
uważałem propozycję reorganizacji służb
nadzoru budowlanego zawartą w opublikowanej w lipcu tego roku na stronach ministerstwa wersji nowego prawa budowlanego, polegającą na utworzeniu w miejscu aktualnie
funkcjonujących powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego, inspektoratów okręgowych obejmujących zasięgiem działania
kilka powiatów. Niestety w nowej wersji, z 30
sierpnia powrócono do aktualnie funkcjonującego modelu nadzoru budowlanego.
Pomimo tego pozytywnie należy ocenić
sam kierunek wyznaczony przez wprowadzenie takiej możliwości w projekcie ustawy.
Podsumowując, uważam że faktyczny brak
re or ga ni za cji nad zo ru bu dow la ne go,
przy uproszczeniu procedur zmierzających
do skrócenia czasu potrzebnego do legalnego rozpoczęcia budowy, notabene rewolucyjne odejście od zasady „pozwolenia na budowę”, która w polskim prawie obowiązuje
od czasu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
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tanta następnie będzie weryfikowana przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Brak jasnych regulacji w tym zakresie
doprowadzi do licznych sporów sądowo administracyjnych. Szkoda, że już na tym etapie reformy nie zdecydowano się na likwidację de cy zji o wa run kach za bu do wy
i zagospodarowania terenu, które to powszechnie uznane są za główny czynnik
spowalniający proces inwestycyjny.

IgorŚmietański
pospolitej z 1928 roku, na rzecz „zgłoszenia”,
przy pozostawieniu praktycznie w niezmienionym zakresie zadań już realizowanych przez
nadzór budowlany spowoduje, że nie będzie
on w stanie sprawnie wywiązywać się z nałożonych ustawowo zadań.
igor Śmietański – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w swoim wystąpieniu powiedział:
Należy stwierdzić, iż proponowane zmiany
choć wprawdzie tylko w nieznacznym stopniu rozwiązują najbardziej palące problemy
procesu inwestycyjnego, należy przyjąć z zadowoleniem. Przede wszystkim rozszerzenie
katalogu obiektów i robót budowlanych wyłączonych z obowiązku uzyskania pozwolenia
na budowę było wielokrotnie postulowane
przez środowiska związane z budownictwem. Niepokoi natomiast zasygnalizowana propozycja aby o trybie prowadzenia inwestycji (pozwolenie na budowę czy zgłoszenie)
decydował projektant w oparciu o ustalony obszar oddziaływania obiektu. Decyzja projek-

MaciejBorsa

Maciej Borsa – Prezes Oddziału Katowickie go To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich
w swoim referacie stwierdził, że podstawowym
problemem reformy procesu inwestycyjno-budowlanego jest usprawnienie postępowania lokalizacyjnego. Regulacje prawne są tu kierowane przede wszystkim do administracji
samorządowej, w odróżnieniu od zagadnień
techniczno-budowlanych, których „egzekuto-

MałgorzataBoryczko
rem” jest administracja rządowa. Stworzenie regulacji odpowiadających współczesnym potrzebom nie jest zadaniem łatwym, na co wskazuje
wiele nieudanych lub udanych tylko częściowo
prób reform, podejmowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Zbyt trudna i w zasadzie zakończona niepowodzeniem okazała się próba włączenia zagadnień lokalizacyjnych do projektu
Kodeksu Budowlanego. Sprawy lokalizacyjne
reguluje nadal ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Głównej przyczyny tej „separacji” należy
upatrywać właśnie w innym układzie podmiotowym: z jednej strony proces lokalizacyjny
wymaga pogodzenia wielu racji społecznych
i gospodarczych przez gminę, działającą w
warunkach dużej presji, wielości zainteresowanych podmiotów i konieczności sprostania
wzrastającym wymogom partycypacji społecznej. Z drugiej strony zagadnienia budowlane wiążą się z innym rodzajem odpowiedzialności – związanej z technologiami,
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bezpieczeństwem i ryzykiem biznesowym.
Trudno jest więc pogodzić te zagadnienia jednolitymi regulacjami. Od roku 2013 nastąpi dodatkowa komplikacja – zagadnienia gospodarki przestrzennej zaczną „podlegać” dwóm
resortom, bowiem planowanie szczebla regionalnego przejdzie pod nadzór Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Nastąpią więc długo oczekiwane zmiany dotyczące tego poziomu planowania, a w zasadzie formułowania polityki przestrzennej –
praktycznie obecne przepisy „nie zauważyły”
dotąd powstania województw samorządowych w roku 1999. Najprawdopodobniej
zmiany regulacji pójdą tu w kierunku ściślejszych związków z programowaniem strategicznym, czyli idei planowania zintegrowanego.
Z drugiej strony dzięki temu wzmocnieniu
ulegnie „terytorializacja” polityki rozwoju, co
sprzyjać będzie bardziej efektywnemu wykorzystaniu zmniejszających się środków wspierających z Unii Europejskiej.
W powyższym świetle reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w odniesieniu do zagadnień lokalizacyjnych wydaje się procesem zakrojonym na kilka lat. Dziś można
jedynie domyślać się jego kierunków i proponowanych narzędzi wdrażania. Na przykład
większość koncepcji postuluje likwidację decyzji administracyjnych na korzyść poszerzonego instrumentarium planistycznego, co
sprzyjałoby racjonalizacji procesów rozwoju.
Niezależnie, w myśl dyrektyw Unii Europejskiej,
z procesu planistycznego wyodrębniać się będzie monitoring przestrzenny, co może pomóc
inwestorom w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych. W każdym razie jesteśmy świadkami rozpoczęcia nowego procesu, zakrojonego na kilka lat. Brak pośpiechu dobrze
rokuje ostatecznym rozwiązaniom, gdyż zagadnienia lokalizacyjne są niezwykle złożone,
a dotychczasowe próby pośpiesznego „łatania”
systemu doraźnymi zmianami doprowadziły do
jego praktycznej nieskuteczności.

MariaKowalczyk
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prof. dr hab. andrzej Borowicz – Uniwersytet Łódzki
auToRzY sesJi
– Jacek kaczmarczyk – LEX- FIN ekspert PZP Lex- Fin Kraków
– Brygida Brańko – Naczelnik Wydziału Opinii, Orzecznictwa i Spraw Sądowych
Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych
– agnieszka Michniewska – Eurovia
Polska S.A.
– agnieszka Piwowarczyk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
– Piotr Świątecki – Dyrektor Biura
Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu
Ekspert PZP
Druga część Forum poświęcona była
projektom zmian w przepisach dotyczących
robót budowlanych w zamówieniach publicznych, Moderatorem tej części był
prof. andrzej Borowicz z Uniwersytetu
Łódzkiego, który stwierdził, że najczęściej pojawiającym się zagadnieniem związanym z zamówieniami publicznymi, były problemy związane z rażąco niską
ceną w ofertach przetargowych.
Dr Jacek kaczmarczyk dokonał oceny zmienianych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w kontekście
propozycji prezentowanych podczas poprzednich Konferencji, w szczególności
w zakresie przetargu ograniczonego oraz
problemów związanych z tzw. rażąco
niską ceną oferty.
Podczas Konferencji w 2010 r. została zgłoszona propozycja zmiany w prze-

AndrzejBorowicz

JacekKaczmarczyk

pisach Pzp dotyczących przetargu ograniczonego tak, aby zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazywał liczbę
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert oraz opis obiektywnych kryteriów wyboru ograniczonej liczby wykonawców, a w przypadku, gdy
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, by zamawiający zapraszał do składania ofert
wykonawców w liczbie określonej w ogłoszeniu, wybranych na podstawie kryteriów
opisanych w ogłoszeniu. Tym samym nastąpiłoby oddzielenie warunków udziału
w postępowaniu od kryteriów wyboru
wykonawców zapraszanych do składani
ofert, co przywróciłoby sens udzielania zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, gdyż wówczas zamawiający mogliby jako kryterium wyboru wykonawców
zapraszanych do składania ofert stosować
w szczególności własne doświadczenie
wykonawców, a nie „zapożyczone” od innych podmiotów.
Propozycja ta, jak się okazało, była
zbieżna z rozwiązaniami projektowanymi
przez Urząd Zamówień Publicznych
i uchwalonymi przez Sejm w dniu 14 września 2012 r. Chociaż uchwalone brzmienie przepisów jest literalnie nieco inne niż
pro po no wa ne pod czas Kon fe ren cji
w 2010 r., to w całości jest zgodne z tą
propozycją.
W sprawie rażąco niskiej ceny oferty dr
Kaczmarczyk przypomniał, że Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w piśmie
z dnia 22 lutego 2011 r. skierowanym
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych napisał m.in.: „(…) jako uczestnicy
„Forum Budownictwa Śląskiego” uznaliśmy za celowe podjęcie próby określenia
poziomu ceny, poniżej której zamawiają-

cy będzie miał bezwzględny obowiązek
wszczęcia procedury opisanej przepisem art. 90 Pzp. Uznaliśmy, że można by
tego dokonać poprzez dodanie w ust. 1
tego artykułu zdania drugiego w brzmieniu: Domniemywa się, ze oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeżeli cena oferty jest
niższa od ustalonej przez zamawiającego wartości zamówienia powiększonej
o podatek od towarów i usług o 30%”.
Jednocześnie mówca wskazał, że Komisja Europejska w projekcie nowej dyrektywy „klasycznej” z dnia 21 grudnia 2011 r. (dy rek ty wa Par la men tu
Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, KOM (2011) 896, wersja ostateczna) zaproponowała, by zamawia ją cy miał obo wią zek żą da nia od
wykonawcy wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
– przedstawiona cena jest o ponad 50%
niższa niż średnia cena pozostałych
ofert,
– przedstawiona cena jest o ponad 20%
niższa niż cena drugiej najtańszej oferty,
– złożono co najmniej pięć ofert.
W dokumencie „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych” z dnia 12 września 2012 r., Urząd Zamówień Publicznych
proponuje, by zamawiający miał obowiązek zwrócenia się do wykonawcy z żądaniem wyjaśnień dotyczących sposobu
obliczenia ceny, jeżeli wystąpi przynajmniej
jedna z następujących okoliczności:
– cena zawarta w ofercie jest niższa
o więcej niż 50% od średniej arytmetycznej cen zawartych w pozostałych ofertach
lub wartości zamówienia,
– cena zawarta w ofercie jest o więcej
niż 20% niższa od ceny zawartej w ofer-

BrygidaBrańko
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AgnieszkaMichniewska

cie, która ze względu na kryterium ceny
została sklasyfikowana jako druga w kolejności,
– pod warunkiem, że wpłynie co najmniej 5 ofert.
Propozycja Urzędu Zamówień Publicznych wydaje się trafniejsza niż propozycja Komisji Europejskiej, z tym zastrzeżeniem, że przy ję ty wskaź nik 50%
przy robotach budowlanych jest zbyt wysoki – odpowiedniejszy byłby proponowany przez „Forum Budownictwa Śląskiego”
wskaźnik 30%.
O de fi ni cjach ro bót bu dow la nych
w przepisach prawa mówił Piotr Świątecki – Dyrektor Biura Spraw Senatorskich
Kancelarii Senatu Ekspert PZP.
W swym wystąpieniu prelegent zaprezentował prawne definicje odnoszące
się do jednego z istotniejszych pojęć Prawa bu dow la ne go – ro bót bu dow la nych – wskazując kwestie, które niekiedy w prak ty ce mo gą być źró dłem
wątpliwości.
Referat był próbą prezentacji normatywnych określeń pojęcia – roboty budowlane, odwołując się do Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, ustawy o drogach
publicznych, Prawa zamówień publicznych i dyrektywy 2004/18/WE. Pierwszy
wniosek z tego przeglądu jest taki, że Kodeks cywilny i Prawo budowlane nie zostały skorelowane terminologicznie. Drugi wniosek – że definiując odrębnie
roboty budowlane dla celów Prawa zamówień publicznych ustawodawca podjął
próbę usunięcia kontrowersji związanych z kazuistyką definicji kodeksowej.
Niestety – zdaniem prelegenta – próba ta
nie zakończyła się powodzeniem. Marzenia o systemie prawnym zbudowanym
na pewnym fundamencie jednolitej termi-

O zamówieniach publicznych w ocenie
wykonawcy mówiła agnieszka Michniewska – Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Ofertowania Regionu Południe EUROVIA POLSKA SA.
Wykonawcy, zwłaszcza na polskim
rynku, w obecnym stanie prawnym napotykają szereg barier uczestnicząc w przetargach na roboty budowlane prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Ustawodawca, chcąc zminimalizować
ryzyko przedłużania czasu trwania postępowania, ograniczył wykonawcom możliwość zadawania pytań do połowy terminu na zło że nie ofer ty, przy czym
ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na zadawanie pytań zamawiającemu.
W przetargach powyżej progów unijnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający/inwestorzy bardzo często
określają minimalny czas na składanie
ofert, tym samym skracając do minimum czas na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
Głównym priorytetem zamawiającego
nie powinno być jak najszybsze wyłonienie wykonawcy. Jedynym priorytetem powinno być wyłonienie wykonawcy, który
złoży jak najlepszą i rzetelnie przygotowaną ofertę. Stać się tak może jedynie
w przypadku dokładnego przeanalizowania przez wykonawców przedstawionej
dokumentacji oraz ewentualne zwrócenie się o wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na naszym rynku praktycznie nie ma idealnie
przygotowanych postępowań, a czym

AgnieszkaPiwowarczyk
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PiotrŚwiątecki

większe zamówienie tym więcej niejasności.
O pożyczonym potencjale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne go mó wi ła agniesz ka Pi wo war czyk – Kie row nik Dzia łu Za mó wień
Publicznych Uniwersytetu Śląskiego,
doktorantka w Katedrze Publicznego
Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, skonkretyzowane przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia poprzez opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonaw cy ubie ga ją cy się o udzie le nie
zamówienia publicznego winni wykazać,
że speł nia ją owe wa run ki. Usta wa
z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła nową regulację, która
umożliwia wykonawcom posługiwanie
się zasobami innych podmiotów w celu
uwiarygodnienia zdolności wykonawcy
do zrealizowania danego zamówienia.
Możliwość posłużenia się potencjałem osób trzecich w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu należy ocenić pozytywnie. Ważne jednak, by
zarówno zamawiający, jak i wykonawcy
mieli świadomość, że uprawnienie to nie
pozwala obchodzić istniejących przepisów
prawa, a ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zachowanie zasad równego
dostępu do rynku zamówień publicznych
realizowanych nie tylko w kraju.
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Bariery prawne i instytucjonalne w procesach inwestycyjno-budowlanych

Stanowisko końcowe konferencji
„IV Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości”
diagnoza stanu obecnego:
W trakcie ubiegłorocznej konferencji
merytorycznej: – „III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 28 września 2011 roku sformu ło wa ne zo sta ło jej „Sta no wi sko
końcowe” wraz z „Rekomendacjami”
postulowanych zmian prawnych i instytucjonalnych w prowadzeniem przez
budowlane przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Nastąpiło to na podstawie krytycznej oceny obecnego stanu prawnego normującego problematykę
inwestycyjno-budowlaną. Stwierdzono,
że pierwszym wykładnikiem tej oceny jest
proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, który w Polsce trwa średnio 311
dni i obejmuję 32 procedury a w Niemczech 100 dni i 12 procedur. Jest to następstwo obecnych regulacji prawnych,
które są powszechnie i zgodnie oceniane jako: – niestabilne i nadmiernie niesformalizowane, wewnętrznie zdezinte gro wa ne,
zbyt
ry go ry stycz ne
i nadmiernie restrykcyjne oraz konfliktogenne i korupcyjne. Ich stosowanie
w praktyce przez organy administracji
państwowej i samorządowej jest utrudnione, obciążone często uznaniowością i asekuracją. Wynikająca z tego
przewlekłość i nieprzewidywalność procedur administracyjnych jest podstawowym problemem dla przedsiębiorstw
z sektora budownictwa.
Systemowa zmiana tego stanu wymaga likwidacji lub ograniczenia głównych
barier procesów inwestycyjno-budowlanych do których zaliczono:

– Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– W sytuacjach braku tego planu,
długi proces wydawania „decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu”;
– Brak koordynacji planów przestrzennych na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym;
– Długa procedura procesu budowlanego;
– Brak skutecznego i sprawnego instrumentu zarzadzania upraszczającego procesy budowlane;
– Zbyt rygorystyczne i nieskwantyfikowane przepisy środowiskowe;
– Niedostateczna profesjonalizacja
i etyka działania uczestników rynku zamówień publicznych.
Na podstawie tej oceny jako końcowy
dezyderat przyjęto, że konieczne jest radykalne usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Likwidacja lub ograniczenie bardzo licznych barier prawnych
i instytucjonalnych w tych procesach. Powinno to nastąpić poprzez systemowe
kompleksowe zreformowanie prawa inwestycyjnego. Spójną zmianę regulacji
prawnych obejmujących planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, przepisy środowiskowe
i prawo zamówień publicznych. Także
Kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego.
Dla spełnienia i ukierunkowania tego
dezyderatu, sformułowane zostały „Rekomendacje” postulowanych zmian
prawnych i instytucjonalnych w prowadzeniu przez przedsiębiorstwa działalno-

ści inwestycyjno-budowlanej, przekazane do ich adresatów:
– Parlamentu RP,
– Administracji rządowej – właściwych
ministerstw oraz instytucji państwowych,
– Administracji samorządowej,
– Przedsiębiorców oraz organizacji
przedsiębiorców.
W Programie obecnej konferencji:„IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” przedłożona została „Informacja Rządu” o podjętych inicjatywach legislacyjnych dla
systemowego i kompleksowego zreformowania prawa inwestycyjno-budowlanego:
– w kwietniu bieżącego roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiło projekt
„Założeń do ustawy – Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowywaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)”
oraz przekazało do publicznej konsultacji. Istotnym ich wykładnikiem było „Stanowisko członków B-8 do projekty
MTBIGM.” przedstawione w trakcie
konferencji. W sierpniu bieżącego roku
opracowany został kolejny projekt „Założenia projektu ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
innych ustaw”, poprzedzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Zadaniem tego organu będzie opracowanie aktu prawnego, który w sposób
kompleksowy ureguluje szeroko rozumiany proces inwestycyjno-budowlany.
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Rekomendacje konferencji
„iV Śląskie Forum
inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości”
Aprobując podjęte inicjatywy legislacyjne Rządu uznaje się za aktualne i konieczne do wprowadzenia sformułowane podczas poprzedniej konferencji, postulowane zmiany prawne i instytucjonalne w prowadzeniu przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej i budowlanej:
Prawo budowlane

ochrona środowiska

Opracowanie najpóźniej w I kwartale 2013 r. projektu
ustawy „Prawa Budowlanego” poprzedzonego obowiązkowymi konsultacjami społecznymi oraz uwzględniającego następujące rozwiązania:
– jednoznaczne określenie praw i obowiązków
uczestników procesu budowlanego oraz uprawnień
i obowiązków organów administracji publicznej,
– rezygnację w możliwie największym zakresie z rozstrzygnięć jako decyzji administracyjnych na rzecz form
uproszczonych, na etapie poprzedzającym rozpoczęcie
robót budowlanych,
– wytypowanie obiektów i robót budowlanych – niewymagających ingerencji administracyjno-prawnej np.
poprzez zastosowanie procedur zgłoszeniowych,
– podniesienie sprawności działania organów nadzoru budowlanego,
– wdrożenie zasady sprawowania nadzoru autorskiego wyłącznie przez autora projektu.

Skodyfikowanie dotychczasowo obowiązujących
przepisów dla ograniczenia obecnie swobodnej interpretacji przepisów w zakresie Ochrony Środowiska.
Wprowadzenie uproszczonych procedury i przepisów
dla obiektów o standardowych zagrożeniach.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opracowanie projektu kompleksowej nowelizacji
ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
Należy przyjąć nadrzędna zasadę, że państwo i jego
władza wykonawcza powinna być regulatorem racjonalnego zagospodarowania kraju a zasady wolnego
rynku nie mogą tej powinności i władzy zastąpić. Dla
spełnienia tej zasady przywrócić systemowo obligatoryjność planowania przestrzennego, hierarchię planów
i monopolu planistycznego władz publicznych. Przestrzeganie zasady, że wprowadzanie zmian przeznaczenie i użytkowania terenu powinno następować tylko
na podstawie planów miejscowych.
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Prawo zamówień publicznych
Uwzględnienie w konsultowanym obecnie dokumencie „założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych” szerszych możliwości Zamawiających stosowania selekcji i wyboru
wiarygodnych Wykonawców robót budowlanych oraz
przywrócenie równych praw i obowiązków pomiędzy
Zamawiającymi i Wykonawcami.
Tworzenie warunków zapewniających wzrost profesjonalizmu i etyki uczestników rynku zamówień publicznych przez szeroki dialog pomiędzy Zamawiającymi
a Wykonawcami oparty na wzajemnej współpracy
i partnerstwie.
Przywrócenie partnerskich relacji pomiędzy inwestorami publicznymi a organizacjami wykonawczymi budownictwa poprzez opracowanie poprzez Urząd Zamówień Publicznych wzorcowych umów na realizację robót budowlano-montażowych.
Monitorowanie procedowania w Parlamencie Europejskim nowych projektów dyrektyw – klasyczną i sektorową, opracowanych przez Komisję Europejską,
a dotyczących rynku zamówień publicznych, zwłaszcza
niezbędnego zdefiniowania pojęcia „rażąco niskiej ceny”, której brak jest podstawowym problemem inwestorów w przetargach na roboty budowlane oraz wprowadzenia rozwiązań służących skutecznej identyfikacji
i eliminacji z postępowań ofert z „rażąco niską ceną”.

PROMOCJA

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
M. Pasek Sp. j.
Firma zajmuje się kompleksową
realizacją obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych,
użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego. Świadczy również usługi remontowe w każdym
zakresie. Oferuje Klientom pełną
obsługę procesów budowlanych
od pozyskania terenu pod budowę,
poprzez projektowanie, aż do wykonania obiektu wraz z wszystkimi instalacjami (pod klucz). Firma
specjalizuje się w realizacji hal sta- FicomirrorsDąbrowaGórnicza
lowych dostosowanych indywiduspecjalistyczną rewitalizację zabytkowych
alnie do życzeń Klienta.
kamienic we włoskiej miejscowości olimpijDomeną firmy jest najwyższą jakość,
skiej Pragelato k/Turynu.
profesjonalizm i terminowość wykonania
PW Pasek otrzymała również dwukrotnie
usług oraz konkurencyjne ceny. Wszystko
Certyfikat Solidnej Firmy oraz Przedsiębiorto poparte jest wieloletnim doświadczestwa FairPlay co jest świadectwem terminoniem. Na rynku budowlanym Przedsiębiorwego regulowania wszelkich zobowiązań,
stwo funkcjonuje z sukcesami od 1986 roposzanowania ekologii i praw konsumenta
ku, a w okresie ostatnich dziewięciu lat
oraz zaufania jakim darzą Przedsiębiorstwo
zrealizowało ponad 300.000 m2 powierzchjego partnerzy biznesowi.
ni hal stalowych. Firma od 2004 roku posiaWłaściciel firmy p. Marek Pasek otrzymał
da Certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością
tytuł Pracodawcy Roku w Budownictwie, co
ISO 9001:2008.
jest dowodem jego szczególnego zaangaFirma PW Pasek była w swojej historii wieżowania w problemy socjalne, świadectwem
lokrotnie nagradzana w zakresie jakości redbałości o interesy pracowników swojej
alizacji inwestycji, m.in. III miejsce w ogólfirmy, odnoszonych sukcesów w prowadzenopolskim konkursie Budowa Roku 2006,
niu biznesu oraz prowadzonej na szeroką
Brązowy Orzeł Polskiego Budownictwa 2008
skalę działalności charytatywnej.
czy Śląski Oskar 2004 – wyróżnienie za zaPrzedsiębiorstwo realizowało inwestycje
graniczną promocję najwyższej jakości
dla wielkich międzynarodowych firm jak
usług budowlanych – kiedy zajmowano się

SzpitalSanvimedZabrze

kon cern Ar ce lor Mit tal; Da men – kapitał holenderski; Bitron
Poland, Cebi Poland, SFA Polska,
Gimplast, Toora – kapitał włoski;
Ficomirrors – kapitał hiszpański;
Best – kapitał amerykańsko-włoski; Manuli – kapitał francuski.
Wśród polskich firm Klientami
Przedsiębiorstwa były m.in. firma
Jurajska, Polstal, Sokpol, Flytronic, Nadwozia Partner czy Huta
Szkła Kryształowego w Zawierciu.
PW Pasek posiada referencje
od wyżej wymienionych Inwestorów oraz m.in. rekomendację Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W przeszłości firma współpracowała
również z Fiat Auto Poland, Pocztą Polską
czy Aeroklubem Śląskim.
W zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych, firma PW Pasek wybudowała
samodzielnie dwa osiedla – domków jednorodzinnych „Nad Zaporą” w Bielsku Białej, nowoczesne Osiedle Mieszkaniowe
Nowe Warpie w Będzinie oraz częściowo
Osiedle Podskarpie w Będzinie. Firma angażuje się również w realizację obiektów
sportowych – przykładem jest lodowisko Jastor w Jastrzębiu Zdroju oraz placówek medycznych – pod klucz zostały wykonanie takie in we sty cje jak Szpi tal Sa nvi med
w Zabrzu i prywatne kliniki DudaClinic
w Katowicach oraz Jomadent w Dąbrowie
Górniczej.

OsiedleNoweWarpieBędzin
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Uroczystości w Akademii Muzycznej w Katowicach

Dobrze wykonują
misję publiczną
Nadzoru Budowlanego – Jan spychała, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego – igor Śmietański.
Zaproszenie na Jubileuszowe obchody
przyjęli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Tomasz Radziewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta
Katowice – Janusz Jaworowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała – Piotr szatkowski (członek naszej Izby), Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa – Wiesław Blaschke, członek
Za rzą du Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Polskich – krzysztof kolonko, oraz przewodniczący Śląskich
Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Zaszczycili nasze
obchody swą obecnością Przewodniczący okręgowych
rad naszego samorządu: eugeniusz
Hotała z Dolnośląskiej Okrę go wej
Izby Inżynierów Budow nic twa, Woj ciech szew czyk
z Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Grzegorz CieślińPrzewodniczącyRadyŚlOIIBFranciszekBuszkaw swoimwystąpieniuprzyski z Łódzkiej OkrępomniałpoczątkidziałalnościIzby
gowej Izby Inżynierów Budownictwa,
stanisław karczmarczyk z Małopolskiej
W uroczystości udział wzięli m.in.: WiceOkręgowej Izby Inżynierów Budownicwojewoda Śląski – Piotr spyra, Przewodtwa, Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej
niczący Sejmiku Śląskiego – andrzej GoOkręgowej Izby Inżynierów Budownicściniak, Prezydent Miasta Katowice Piotr
twa, Wiktor abramek z Opolskiej Okręgouszok, Prezydent Miasta Siemianowice
wej Izby Inżynierów Budownictwa, zbiŚląskie – Jacek Guzy, Zastępca Prezydengniew detyna z Podkarpackiej Okręgowej
ta Miasta Zabrze – katarzyna dzióba,
Izby Inżynierów Budownictwa, andrzej
Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów WiePieniążek ze Świętokrzyskiej Okręgowej
sław Raczyński, Prezes Regionalnej Izby
Izby Inżynierów Budownictwa, zygmunt
Gospodarczej w Katowicach i organizator
Meyer z Zachodniopomorskiej Okręgowej
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Izby Inżynierów Budownictwa oraz PrzePrzedsiębiorstw – Tadeusz donocik, Prewod ni czą cy Ślą skiej Izby Ar chi tek tów
zydent Śląskiej Izby Budownictwa – TadeRP – Michał Buszek.
usz Wnuk, Śląski Wojewódzki Inspektor
27 września 2012 roku, w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, odbyła się uroczystość
10-lecie istnienia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, a zarazem 10-lecie działalności Samorządu
Zawodowego Inżynierów Budownictwa
w Polsce. Przybyli na nią przedstawiciele
władz województwa śląskiego, władz samorządowych, władz śląskich miast, przedstawiciele śląskiego nadzoru budowlanego,
przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz liczne grono członków
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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Po powitaniu, zebrani obejrzeli film nakręcony specjalnie z okazji 10-lecia przez
TVP 3, który przypomniał główne cele i zadania samorządu na Śląsku i w kraju, wystąpienia założycieli ŚlOIIB przypomniały historyczne już dzisiaj chwile tworzenia organów
Izby, a w wystąpieniach przewodniczących
organów mogli zebrani usłyszeć o wszystkich obszarach naszej działalności i o jej efektach. A było się czym pochwalić. Na przestrzeni dziesięciolecia – wszystkie obowiązki,
działania i inicjatywy organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaangażowały potencjał intelektualny i organizacyjny wielu członków Izby, w zorganizowanie
i sprawną pracę na rzecz środowiska budowlanego i jego otoczenia. Nad wzrostem rangi społecznej inżyniera budownictwa w tych
10 latach, jak również nad opracowaniem wymogów i wysokich standardów merytorycznych oraz etycznych, jakie stawia się
przed inżynierami. Wspólnie pracowali członkowie wszystkich okręgowych izb i organów
Rady Krajowej PIIB. Samorząd Zawodowy
Inżynierów Budownictwa dobrze wykonuje
powierzoną mu misję publiczną, wypełniając wiele funkcji, które niegdyś należały
do administracji państwowej i sądownictwa.
Ponad 12 tysięcy inżynierów skupionych
w ŚlOIIB odgrywa ogromną rolę w życiu gospodarczym na Śląsku i poza jego obszarem.
To wysoce profesjonalna kadra wykonująca
zawód zaufania publicznego, która realizuje i nadzoruje wszystkie inwestycje budowlane w naszym kraju. Te wątki przewijały się
w wypowiedziach na ekranie, a wielu obecnych na sali zobaczyło migawki ze swej działalności.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek
Buszka w swoim wystąpieniu przypomniał,
iż Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa istnieje dzięki woli politycznej sprawujących w tym czasie władze, tj: parlamentu,
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i rządu.
Podziękował Wojewodzie, Przewodniczącemu Sejmiku Śląskiego oraz Prezydentom
Miast za pozytywną energię, którą kierują
w stronę Izby, co przekłada się na bardzo dobrą, codzienną współpracę z poszczególnymi urzędami. Wskazał na ważną rolę poszczególnych okręgowych izb i stowarzyszeń
w procesie integracyjnym środowiska inży-
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nierów, podkreślił wagę pracy na rzecz otoczenia budownictwa w ramach: Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Forum Budownictwa Śląskiego.
Najaktywniejsi członkowie zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi za zasługi w pracy na rzecz śląskiego samorządu zawodowego budownictwa.
Wicewojewoda Śląski Piotr spyra wręczył następujące odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi – otrzymał krzysztof
kolonko. Złoty Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta RP otrzymali: krzysztof
Ciesiński, Jerzy dzierżewicz, Roman
karwowski, Piotr szatkowski, edmund
Janic. Odznaki Honorowe Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
„Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymali:
Czesława Bella, danuta Bochyńska-Podloch, ewa dworska, Grzegorz Gowarzewski, Janusz kozula, Tadeusz Mika,
alojzy sawicki, Hieronim spiżewski, zbigniew Walawski, stefan Wójcik.

Od lewej:PrzewodniczącyRadyŚlOIIB–FranciszekBuszka,WicewojewodaŚląski–PiotrSpyra,orazodznaczeni:StefanWójcik,ZbigniewWalawski,
HieronimSpiżewski,AlojzySawicki,TadeuszMika,JanuszKozula,EwaDworska,GrzegorzGowarzewski,KrzysztofKolonko,RomanKarwowski,Danuta
Bochyńska-Podloch,EdmundJanic,CzesławaBella,JerzyDzierżewicz,Piotr
Szatkowski,KrzysztofCiesiński

Przewodniczący Sejmiku Śląskiego andrzej Gościniak wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które otrzymali: złotą – alojzy
sawicki, srebrne: Czesława Bella, ewa
dworska, dorota Przybyła i Maria Świerczyńska.
Z jubileuszowymi gratulacjami dla ŚlOIIB
i z życzeniami dalszej owocnej działalności
głos zabrali m.in.: Wicewojewoda Śląski – Piotr spyra, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego andrzej Gościniak, który
w serdecznych słowach podkreślił rolę Samorządu Zawodowego, Prezydent Miasta
Katowice – Piotr uszok oraz Tadeusz
donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
List z podziękowaniem za dotychczasowy
wkład pracy na rzecz samorządu od prezesa PIIB andrzeja Rocha dobruckiego odczytał stefan Czarniecki – wiceprezes
Krajowej Rady PIIB i Przewodniczący Rady
ŚlOIIB I i II kadencji. Wspomnieniową nutę

Od lewej:PrzewodniczącySejmikuŚląskiego–AndrzejGościniak,orazodznaczeni:MariaŚwierczyńska,EwaDworska,CzesławaBella,AlojzySawicki,DorotaPrzybyła

włączył w swe wystąpienie andrzej Nowak
„ojciec założyciel” i dowodzący pierwszymi
naszymi działaniami organizacyjnymi, jeszcze przed zjazdem założycielskim – przewodniczący Oddziału PZITB w Katowicach.
Życzenia dla ŚlOIIB z okazji jubileuszu złożyli również przedstawiciele SEP – krzysztof kolonko w imieniu prezesa SEP Jerzego Barglika przekazał list z gratulacjami
i okolicznościowy Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, Teresa skowrońska
przekazała życzenia w imieniu wszystkich
członków Oddziału Zagłębia Węglowego
SEP, a andrzej Grabowski od wszystkich
członków Oddziału Gliwickiego SEP.
Na zakończenie części oficjalnej, Franciszek Buszka zaprosił wszystkich przewodniczących okręgowych izb inżynierów
budownictwa na scenę, by razem świętować
nasze przecież wspólne 10-lecie.
W części artystycznej wystąpili: Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i kabaret RAK.

Od lewej:WojciechSzewczyk,ZygmuntMeyer,AndrzejPieniążek,Zbigniew
Detyna,JacekChudziak,FranciszekBuszka,MieczysławGrodzki,Eugeniusz
Hotała,StanisławKarczmarczyk,GrzegorzCieśliński,WiktorAbramek

Forum Budownictwa Śląskiego - 3 (41) 2012 25

POlSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH

Powstanie organizacji
samorządu inżynierów
budownictwa na Śląsku

ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący
Katowickiego Oddziału
Polskiego Związku
Inżynierów i Techników
Budownictwa

Pod koniec lat 90. na Krajowych Zjazdach
PZITB w Kielcach, w Rzeszowie i w Łodzi środowisko budowlańców wielokrotnie domagało się utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Ostatecznie sprawa
ta zo sta ła zro zu mia na przez wła dze
i rząd – powstała ustawa o samorządzie zawodowym. Na mocy tej ustawy powoływano
zespoły organizacyjne izb okręgowych.
W dniu 10 października 2001 roku w Katowicach kol. Andrzej Nowakowski – ówczesny
przewodniczący i zarazem delegat Krajowego Komitetu Organizacyjnego – wręczył nominacje na utworzenie takiego zespołu.
Pod koniec 2001 roku został powołany Zespół Organizacyjny Śląskiej Okręgowej Izby
Budownictwa, który wchodził w skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego. Miałem
przyjemność zostać przewodniczącym tego
Zespołu.
Do Zespołu weszli również przedstawiciele pozostałych stowarzyszeń: inżynierów
sanitarnych, elektryków, meliorantów, drogowców, mostowców itd. Ponieważ PZITB jest
dominującym stowarzyszeniem jeśli chodzi
o zagadnienia budownictwa – tak w projektowaniu jak i w wykonawstwie – całe Prezydium Zespołu, z wyjątkiem kol. Stefana Wójcika, powołano z członków PZITB. Ogromną
rolę odegrały więc u zarania Izby stowarzyszenia, a dominującym był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w szczególności zaś katowicki Oddział.
Nie pozostawało nam nic innego tylko zacząć energicznie działać.
Kol. Barbara Sitkiewicz oraz kol. Janusz
Krasnowski rozpoczęli – pracując społecznie – zbieranie deklaracji oraz wyjaśnianie
osobom zainteresowanym samorządem
zawodowym zasad i celu jego działania. Ponieważ bardzo szybko zebrano dużo zgłoszeń, koniecznym było opracowanie komputerowego zbioru deklaracji oraz ich
wstępnej segregacji.
W Katowicach zbierano deklaracje z terenu Katowic, Bytomia, Sosnowca, Siemianowic, Tychów oraz powiatów bieruńsko-lędzińskiego, będzińskiego i mikołowskiego.
Do końca 2001 roku wpłynęło łącznie 2988
deklaracji o przystąpieniu do Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
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W dniach 18 oraz 19 kwietnia 2001 roku
w siedzibie Centrum Kultury w Katowicach
przy Placu Sejmu Śląskiego odbyły się spotkania przedwyborcze. Prowadziłem obydwa
spotkania, a kol. Stefan Czarniecki przybliżył zebranym istotę tworzonego samorządu
zawodowego – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W zebraniach tych uczestniczyło w pierwszym dniu 450 osób, a w drugim 446 osób.
Wybrano 83 delegatów na pierwszy, założycielski Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Mieliśmy to szczęście, że przy ulicy Kościuszki w Katowicach, gdzie działał zespół
rzeczoznawców, dysponowaliśmy pomieszczeniami, w których mogły odbywać się zebrania Zespołu Organizacyjnego. Odbyła
się weryfikacja potencjalnych członków. Musieliśmy zarejestrować osoby, które wykonywały zawód inżyniera budowlanego, posiada ły upraw nie nia bu dow la ne i by ły
kierownikami budów, inspektorami nadzoru
lub projektantami. Po stworzeniu listy przyszłych członków wybierano w obwodach
delegatów.
Wybrano 199 delegatów na pierwszy założycielski Zjazd Śląskiej Izby, który odbył
się 17 czerwca 2002 roku w Sali Afrykańskiej
MTK przy ul. Bytkowskiej. Byłem przewodniczącym tego zjazdu. Wybraliśmy na nim
władze i pierwszego przewodniczącego Rady Izby – kol. Stefana Czarnieckiego. Pamiętam, że był jedynym kandydatem i zdobył 188 głosów. Ja zostałem wybrany w skład
pierwszej Rady, a później do Prezydium Rady jako pierwszy jej wiceprzewodniczący.
Z chwilą wyboru władz Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa rozpoczęła swoją
działalność.
Na początku Izba nie miała pomieszczenia, pierwsze spotkania odbywały się w Oddziale Katowickiego PZITB, a później wydzierżawiano salę w budynku NOT. Wtedy też
część naszych mebli przekazaliśmy do Izby.
Wspieraliśmy zawsze Izbę, a ona zaczęła
działać i szybko się rozwijać. Czas biegnie
wartko i teraz ŚlOIIB obchodzi swoje dziesięciolecie.
ANDRZEJ NOWAK

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów s.a. powstało w wyniku dwuetapowego
przekształcenia istniejącego od 1967 roku Miejskiego zarządu ulic i Mostów w Gliwicach – w 2000 roku, w procesie komercjalizacji utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby tę z kolei w 2008 roku przekształcić w spółkę akcyjną. Właścicielem 100% akcji spółki jest gmina Gliwice.
Przedsiębiorstwo prowadzi jednorodną działalność gospodarczą, zachowując jako podstawowy obszar swej działalności budownictwo drogowe. Wysoka
konkurencyjność spółki wynika z ogromnego, ponad 40-letniego doświadczenie zdobytego przy realizacji robót, posiadania dużego, nowoczesnego potencjału produkcyjnego oraz wykwalifikowanej i ustabilizowanej kadry, wdrażania
nowoczesnych technologii i materiałów oraz dostosowania organizacji do wymogów systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem iso 9001 – 2008.
działalność budowlaną spółka realizuje siłami własnymi oraz z udziałem doświadczonych i pozytywnie zweryfikowanych podwykonawców.
do realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów s.a. wykorzystuje własne środki transportowo-sprzętowe, które utrzymywane są w gotowości oraz
na bieżąco modernizowane i uzupełniane o nowe jednostki o najnowocześniejszych parametrach. zarządzanie Przedsiębiorstwem i realizowanymi kontraktami wspomagane
jest nowoczesnym zintegrowanym systemem informatycznym klasy eRP, pozwalającym
na efektywne wykorzystanie zasobów i racjonalizację kosztów.
Świadectwem uznania dokonań są przyznane spółce nagrody i wyróżnienia, w tym m.
in.: przyznane w 2009 r., prestiżowe wyróżnienie „Jakość Roku”, a także Wielka Nagroda
z Laurem Prezydenta Śląskiej izby Budownictwa, uzyskanie w następujących po sobie
edycjach w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministra infrastruktury „orły Polskiego Budownictwa” w kategorii „infrastruktura inżynieryjna, drogowa, energetyczna i kolejowa”:
• 2009 r. – wyróżnienia,
• 2010 r. – statuetki srebrnej „orła Polskiego Budownictwa”,
• 2011 r. – statuetki złotej „orła Polskiego Budownictwa”.
Przyznanie w 2010 r. przez konfederację Budownictwa i Nieruchomości Medal im.
króla kazimierza Wielkiego. spółka jest również laureatem ogólnopolskiego programu
„Modernizacja Roku 2010” w kategorii „Rewitalizacja obszarów urbanistycznych”, posiada tytuł „odpowiedzialny Pracodawca 2011 roku” przyznawany przez kapitułę pod patronatem dodatku do dziennika Gazeta Prawna – strefa Biznesu oraz posiada ogólnopolski
i śląski certyfikat Rzetelni w biznesie”. Jest także laureatem ogólnopolskiego programu
„solidny Pracodawca Śląska 2010”. W 2012 r. spółka znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu miesięcznika „Forbes” – „diamenty Forbesa 2012”.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe
regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych.
Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów s.a.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
tel.: 32 270 40 00; fax 32 270 40 06
e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl
www.pruim.gliwice.pl

ŚlĄSKIE BUDOWANIE

Najważniejsza
inwestycja regionalna
Rozmowa z MARIANEM HACUSIEM – Prezesem Zarządu
„Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach
– drogowa Trasa Średnicowa w tym roku znalazła się na finiszu. Trwają prace
przy ostatnim odcinku łączącym zabrze
z Gliwicami i autostradą a1. Jak przebiegają te prace, jakie są największe problemy
z tym odcinkiem, jak on będzie wyglądał
i kiedy kierowcy będą mogli już z niego korzystać.
– Budowana Drogowa Trasa Średnicowa
o planowanej długości 31,3 km ma połączyć
Katowice z Gliwicami i jest najważniejszą inwestycją regionalną w zakresie budowy podstawowego elementu systemu komunikacyjnego. Tra sa sta no wić bę dzie głów ną oś
komunikacyjną aglomeracji katowickiej biegnąc
przez jej największe miasta, tj. Katowice,
Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice.
Obecnie przebiega przez pięć miast od węzła z ul. De Gaulle’a w Zabrzu poprzez Rudę
Śląską, Świętochłowice, Chorzów, do węzła
z ul. Murckowską w Katowicach. Jest to ponad 20 km trasy na dominującym w aglomera cji ślą skiej kie run ku ru chu dro go we go
wschód-zachód.
Pozostaje do wybudowania odcinek DTŚ
od ul. de Gaulle'a w Zabrzu do DK-88 w Gliwicach (kontrakty Z3 i Z4 w Zabrzu oraz G1
w Gliwicach – w trakcie realizacji; kontrakt G2
w Gliwicach – przygotowany do realizacji)
o łącznej długości 11,3 km.
Charakteryzując realizowane odcinki można powiedzieć, że:
* DTŚ w Zabrzu (kontrakty Z3 i Z4) ma długość 2,95 km, przebiega od granicy miast Zabrze i Gliwice do ronda de Gaull’a w Zabrzu.
W ramach budowy tego odcinka powstanie
nowe bezkolizyjne połączenie DTŚ z ulicą Roosevelta poprzez węzeł dwupoziomowy, co pozwoli skomunikować Trasę z os. Wyzwolenia
w Zabrzu, jak i z dzielnicą Sośnica w Gliwicach.
Zaplanowano tu cztery obiekty inżynierskie:
1) tunel drogowy pod DTŚ w ciągu ul. Jaskółczej,
2) most drogowy nad potokiem Guido i istniejącą drogą,
3) wiadukt nad koleją wraz z kładką pieszo-rowerową,
4) wiadukt nad DTŚ do połączenia z ul. Roosevelta.
Umowna data zakończenia realizacji tego
odcinka – koniec maja 2014 r.

Obecnie na tym odcinku roboty budowlano-montażowe skupiają się na wykonaniu połączenia DTŚ z ulicami miejskimi poprzez budowę łącznicy oraz ronda w ciągu ul. Roosevelta.
Prace odbywają się na styku miast Zabrze i Gliwice pod dużym natężeniem ruchu samochodowego, gdyż nie wyłączaliśmy ulicy z użytkowania. Przed Świętami Bożego Narodzenia
planujemy zakończyć przebudowę całości
przezbrojenia i wykonać rondo. Budowa na terenach poprzemysłowych związana jest z licznymi trudnościami jak: nieistniejące w planach
uzbrojenie, problemy z ustaleniem jego właścicieli, pokonanie wyzwań natury biurokratycznej, organizacyjnej, logistycznej, a szczególnie potrzebą utrzymania ciągłości ruchu.
* Odcinek G1 w Gliwicach ma długość
ok. 2,8 km i przebiega od ul. Kujawskiej w Gliwicach do granicy z miastem Zabrze.
Skomunikowanie tego odcinka DTŚ z istniejącym układem dróg i ulic nastąpi poprzez
węzły:
– z autostradą A1,
– z ul. Kujawską i ul. Błonie,
Zaplanowano tu 5 obiektów inżynierskich:
– wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską,
– wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie,
– most w ciągu DTŚ nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą,
– wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Wschodnią,
– wiadukt w ciągu DTŚ nad torami PKP.
Umowna data zakończenia realizacji tego
odcinka – sierpień 2014 r.
Roboty realizowane są tu w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a DTŚ przebiega nad autostradą
A1, czyli ok. 10 m nad istniejącym terenem.
Wiadukty realizowane będą na podporach palowych, co w tym trudnym terenie będzie
technicznie skomplikowaną operacją.
Oba projekty współfinansowane są przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, więc umowne
daty zakończenia realizacji tych odcinków
będą dotrzymane.
– dTŚ to inwestycja ogromna i chyba nieporównywalna do żadnej innej w Polsce. Jej
czas realizacji także jest niestety „ogromny”, śląska aglomeracja i jej mieszkańcy
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MarianHacuś – prezes zarządu „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach, która jako inwestor zastępczy zarządza przedsięwzięciem
inwestycyjnym pod nazwą Drogowa Trasa
Średnicowa Katowice – Gliwice, wykonując
czynności niezbędne do jego zrealizowania oraz
jako zarządzający inwestycjami i pełniący usługę inżyniera kontraktu dla realizacji projektów:
„Zarządzanie projektem Funduszu Spójności 2006/PL/16/C/PT/001 w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Bełk – Świerklany, w tym
pełnienie nadzoru nad realizacją robót – w okresie zgłaszania VAT i rozliczenia kontraktu” oraz
„Zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego
i koordynacja realizacji budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców – węzeł Walichnowy (A1)”
Z „DTŚ” S.A. związany z od 2001 roku początkowo jako główny koordynator realizacji i nadzoru, następnie dyrektor kontraktów oraz wiceprezes zarządu.
Większość aktywności zawodowej związany
z budownictwem. Kierował projektami rozbudowy układów komunikacyjnych w Sosnowcu,
Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Brał udział
w opracowywaniu koncepcji infrastruktury gospodarczej, technicznej i społecznej województwa oraz wielu strategicznych projektów w zakresie infrastruktury o charakterze regionalnym.
Inżynier budownictwa lądowego, absolwent
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

ŚlĄSKIE BUDOWANIE

musieli czekać na nią dziesiątki
lat. Jaka jest historia tej trasy, jakie problemy wiązały się z tym gigantycznym zadaniem?
– Trasa drogowa relacji Katowice – Gliwice, przeznaczona dla ruchu wewnętrznego aglomeracji katowickiej, figurowała w planach
zagospodarowania Województwa
od roku 1958, pod obecną nazwą
Drogowa Trasa Średnicowa pojawiła się pierwszy raz w planie generalnym zagospodarowania przestrzennego województwa w 1977
roku. Wszystkie kolejne edycje zagospodarowania przestrzennego
zawierały przebieg trasy. Na przełomie lat 70/80 podjęto prace studialno-koncepcyjne dotyczące optymalizacji przebiegu trasy i koncepcję
urbanistyczno-komunikacyjną. Następnie rozpoczęto opracowywanie założeń techniczno-ekonomicznych i projektów technicznych dla
niektórych fragmentów trasy.
Budowę Trasy rozpoczęto w roku 1986 i do dzisiaj zrealizowana
jest w 64%, do wybudowania pozostało jeszcze 36% jej docelowej
długości. Tempo jej realizacji uzależnione jest od uzyskiwanych środków
finansowych. Początkowo zakładano zakończenie robót i oddanie
do ruchu całego I etapu budowy
w roku 1993.
W 1990 roku z powodu trudności
finansowych Państwa i Województwa
inwestycja została praktycznie wstrzymana. Do roku 1993 niewielkie fundusze pozwalały jedynie na częściowe
wykonanie robót zabezpieczających.
Kłopoty te zaowocowały zmianą koncepcji budowy I Etapu. Zdecydowano skoncentrować zasoby pieniężne
na najbardziej zaawansowanych odcinkach i stopniowo oddawać je do ruchu łącząc z istniejącymi ulicami.
Od 1994 roku budżet budowy
Trasy systematycznie rósł, jednak
dopiero w 1998 r. nastąpił przełom
w realizacji inwestycji, gdyż od tego
roku nieprzerwanie budowa DTŚ jest
częściowo kredytowana ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co stworzyło gwarancję
dopływu środków pieniężnych na odpowiednim poziomie i szansę na bardziej dynamiczną budowę.
Od 1999 roku, po reformie administracji publicznej państwa, inwestycja Drogowa Trasa Średnicowa
stała się wspólnym zadaniem dla
władz samorządu terytorialnego:
Zarządu Województwa Śląskiego
oraz Zarządów Miast, przez które
przebiega.
– W realizacji tego zadania
uczestniczyły tysiące ludzi, dziesiątki a może setki firm budowlanych. ko go moż na wy róż nić
z tych wykonawców, jacy ludzie

są najbardziej zasłużeni dla powstania tej inwestycji?
– Dla realizacji Drogowej Trasy
Średnicowej Katowice-Gliwice zasłużył się ogromny sztab ludzi poczynając od planistów, autorów opracowań techniczno-ruchowych, autorów
opracowań w zakresie ochrony środowiska, projektantów, władz samorządowych jak gminy miejskie i Zarząd Wo je wódz twa Ślą skie go,
wykonawców, podwykonawców. Należy również podkreślić udział zespołu pracowników pełniącej funkcję inwestora zastępczego Spółki Akcyjnej
Drogowa Trasa Średnicowa, którzy
zaangażowani są w projekt od etapu przygotowania, organizację procesu inwestycyjnego, realizację,
nadzór nad realizacją, aż do przekazania inwestycji do użytkowania.
Wykonanie tak ogromnego przedsięwzięcia wymaga rozwiązywania
wielu skomplikowanych zagadnień
technicznych, organizacyjnych, terenowo-prawnych, pokonania licznych przeszkód związanych z ciągle zmie nia ją cy mi się i wciąż
niedoskonałymi przepisami i procedurami, a także podejmowania właściwych decyzji. Tutaj wyrażam
uznanie dla mego poprzednika,
wieloletniego Prezesa Zarządu Spółki Pana Ireneusza Maszczyka, który stworzył sprawną organizację
jaką jest dzisiaj „DTŚ” S.A.
– zakończenie „przebijania”
się dTŚ przez śląskie miasta,
począwszy od katowic na Gliwicach skończywszy, to już koniec
tej inwestycji? Czy są plany budowy dTŚ na wschód?
Oczywiście są takie plany, ale gospodarzem tematu kontynuacji inwestycji na wschód jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Spółka Akcyjna Drogowa Trasa Średnicowa na podstawie umowy powierniczej pełni funkcję inwestora
zastępczego dla realizacji DTŚ od Katowic do Gliwic. Tym niemniej nasza
Spółka jest przygotowana organizacyjnie i kompetencyjnie do podejmowania się przygotowania i realizacji
największych inwestycji drogowych.
Aktualnie zakończyliśmy pełnić funkcję konsultanta i inżyniera kontraktu
na budowie autostrady A1 Bełk-Świerklany. Obecnie wykonujemy
także funkcję konsultanta i inżyniera
kontraktu na budowie 46 km odcinka drogi ekspresowej S8 Wrocław-Warszawa (na terenie województwa
wielkopolskiego i łódzkiego). Ponadto zajmujemy się inwestycjami gmin
w wielu miastach województwa śląskiego.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Daniel Bienek
Foto: Mirosław Staszyk

DTŚwKatowicach

DTŚwKatowicach,tunelpodRondem

BudowaodcinkaDTŚZ3,Z4wZabrzu
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Uroczystość w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Odznaczono najlepszych
pracowników budownictwa regionu
Już po raz piętnasty, w roku jubileuszu Śląskiej Izby Budownictwa,
19 października br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych dla pracowników przedsiębiorstw członkowskich Izby, nadanych
na wniosek organów statutowych naszego samorządu gospodarczego.
Uroczystość z udziałem stanisława dąbrowy – I Zastępcy Wojewody
Śląskiego i andrzeja Gościniaka – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego, była kontynuacją obchodów Śląskiego Dnia
Budowlanych rozpoczętych 26 września konferencją merytoryczną
– IV Śląskie Forum Inwestycji Budownictwa i Nieruchomości.
Otwierając uroczystość Tadeusz Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa stwierdził m.in. wskazując na znaczenie śląskiego budownictwa dla rozwoju gospodarki, regionu i kraju, że odznaczeni reprezentują znaczące sektory gospodarki narodowej i gospodarki województwa.
Wśród odznaczonych są pracownicy Drogowej Trasy Średnicowej, firmy F-BUD i TKS, spółdzielczości mieszkaniowej: Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” z Wodzisławia Śl., Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prezydent Wnuk w imieniu śląskich budowlańców, Prezydium Śląskiej Rady Izby Budownictwa złożył podziękowania odznaczonym.
JużporazpiętnastywrokujubileuszunaszejIzby,wręczamyodznaczeniapaństwowei odznakihonorowedlapracownikówprzedsiębiorstw

członkowskichŚląskiejIzbyBudownictwa,nadanena wniosekorganówstatutowychnaszegosamorządugospodarczego.
Tezaszczytne,honorowewyróżnieniasąw ocenieichnadających,PrezydentaRP,MinistraInfrastruktury,SejmikuWojewódzkiego,wyrazemnajwyższegouznaniai szacunkuindywidualniedlakażdegoz Państwadzisiaj
odznaczonychza swezasługi,a reprezentującychpracownikówsektorabudownictwa,bardzoważnegow gospodarcenaszegowojewództwa.Toponad 50tys.przedsiębiorstwo bardzozróżnicowanejstrukturzecodo wielkości,specjalizacji,alektórewszystkiebezwyjątkuprzeszłytrudnyproces
stosowaniaregułrynkowych,ubieganiasięo nowekontraktybudowlanew trybiezamówieńpublicznych,czylizmaganiasięz konkurencją.
Uważam,żekażdyz nastuobecnych,bezwyjątku,niezależnieod pełnionejfunkcjilubzajmowanegostanowiskamawewnętrznąpotrzebęobiektywnej,zewnętrznejakceptacjiswojejpracy,swychdokonań,a czasami
nawetsensudziałania,będącpod naporemtrudnychzadańi obowiązków.
Zabierając głos wicewojewoda stanisław dąbrowa dziękował śląskim budowlańcom za ich trud, który owocuje rozwojem naszego regionu i złożył gratulacji dla wszystkich osób wyróżnionych i odznaczonych z okazji budowlanego święta.
W imieniu odznaczonych głos zabierał andrzej Chrupała – Kierownik administracji osiedla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękując za wyróżnienia.

UroczystośćotworzyłprezydentTadeuszWnuk

OdznaczeniawręczaliwicewojewodaStanisławDąbrowaiPrzewodniczący
SejmikuWojewództwaŚląskiegoAndrzejGościniak

Odznaczeni pracownicy SM „ROW” z Wodzisławia i wodzisławskiej firmy
F-BUD wraz z prezesem Spółdzielni Janem Grabowieckim i prezydentem
TadeuszemWnukiem

UhonorowanipracownicyKatowickiejSpółdzielniMieszkaniowej
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zaszCzYTNe WYRÓŻNieNia – odzNaCzeNia, NaGRodY i TYTuŁY
z okazJi XV-LeCia ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa
odzNaCzeNia PaŃsToWe – PRezYdeNTa RP.
„MedaL za dŁuGoLeTNiĄ sŁuŻBĘ”

Rduch Krzysztof – kierownik działu technicznego Spółdz. Mieszkaniowej
„ROW” Wodzisław Śl.
„za zasŁuGi dLa WoJeWÓdzTWa ŚLĄskieGo”

zŁoTY
zŁoTa
Braun Witold – kierownik administracji osiedla KSM
Cieślak Zbigniew – kierownik administracji osiedla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chrupała Andrzej – kierownik administracji osiedla KSM
Domagała Ewa – kierownik administracji osiedla KSM
Dudzicz Andrzej – kierownik administracji osiedla KSM
Gamracy Aleksander – kierownik zespołu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Górecka Halina – kierownik działu KSM
Grzebyk Gabriela – kierownik działu KSM
Huzarska Jadwiga – kierownik administracji osiedla KSM
Kazimierczak Gabriela – sekretarka Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Krejza Franciszek – kierownik administracji osiedla KSM
Małecka Dorota – starszy specjalista ds. przygotowania Drogowej Trasy
Średnicowej S.A.
Miklis Stanisława – starszy specjalista ds. organizacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Rudnik Krzysztof – konserwator urządzeń elektrycznych Drogowej Trasy
Średnicowej S.A.
Skop Lech – kierownik działu KSM
Skupień Stanisław – kierownik administracji osiedla KSM
Skwarek Marian – kierownik administracji osiedla Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Szczubiał Barbara – kierownik działu KSM
Ścibor Andrzej – kierownik administracji osiedla – KSM
Węgrzyn Włodzimierz – kierownik administracji osiedla KSM
Woźny Jan – kierownik działu KSM
Zajkowski Józef – kierownik działu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ziółkowski Andrzej – specjalista ds. zamówień Katowickiego Przeds. Bud.
Przem. „BUDUS”
Zydek Jolanta – pełnomocnik zarządu, kierownik działu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
sReBRNY
Bigewska Małgorzata – starsza księgowa Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Dybowski Andrzej – kierownik działu KSM
Figura Wanda – kierownik działu KSM
Glücksman Anna – kierownik zakładu usług parkingowych KSM
Kielar Henryka – starszy specjalista ds. przygotowania Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Król Bożena – kierownik działu KSM
Naleśnik Janusz – kierownik administracji osiedla – KSM
Pichalski Ryszard – zastępca kierownika Katowickiego Przeds. Bud. Przem.
„BUDUS” Sp. z o.o.
Ślązkiewicz Teresa – specjalista ds. kontroli wewnętrznej KSM
BRĄzoWY
Cieplik Adam – główny koordynator ds. przejmowania nieruchomości – DTŚ
Kaczmarek Jolanta – zastępca kierownika działu zamówień i umów DTŚ
Myrcik Marek – inżynier kontraktu – DTŚ
Tomczak Katarzyna – inżynier rezydent – Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Tomczak Maciej – inżynier rezydent – główny specjalista ds. rozliczeń – DTŚ
Żak Danuta – starszy specjalista ds. kadr i inf. zewnętrznej – DTŚ
odznaka Honorowa
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
„za zasŁuGi dLa BudoWNiCTWa”
Czepiel Maria – główny specjalista ds. rozliczeń Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Kocoń Jerzy – emerytowany pracownik firmy „TELBUD”

Czech Alojzy – pracownik naukowy UE – KSM
Doniec Jerzy – emeryt; mgr inż. górnictwa – KSM
Pruszkowski Tadeusz – emeryt – KSM
Żabiński Henryk – Prezes Zarządu (Górnośląska Spółdzielnia Handlowa
„Społem”) – KSM
Urbańczyk Piotr – Pełnomoc. Zarz. ds. Gosp. Zasob. Mieszk. Sółdz. Mieszk.
w Świętochłowicach
Kusz Maria – Kier. działu rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Grabiec Renata – Z-ca działu finansowo-księgowego Spółdz. Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Świętek Danuta – Starzy Mistrz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
sReBRNa
Gościniewicz Witold – emeryt – KSM
Kuczyński Aleksander – właściciel Zakład Remontowo Budowlany – KSM
Orzechowski Stanisław – kierownik robót – KSM
Kuc Jan – specjalista ds. zaopatrzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Pietrzak Anna – starszy specjalista ds. administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Gacka Daniel – stolarz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Trefon Danuta – st. specjal. ds. członkowsko-mieszkaniowych Spółdz.
Mieszk. w Świętochłowicach
Łosik Danuta – starszy specjalista ds. faktur i umów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
złote odznaki
„zasŁuŻoNY dLa BudoWNiCTWa”
Kowalski Dariusz – kierownik działu konserwacji i remontów Spółdzielnia
ROW Wodzisław Śl.
Rduch Krzysztof – kierownik działu technicznego Spółdzielnia ROW Wodzisław Śl.
Pietrzak Włodzimierz – kier. Administracji XXX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Wodzisław Śl.
Zaruba Krystyna – kierownik organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
Wodzisław Śl.
Życińska Zofia – kierownik admin. Rydułtowy Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” Wodzisław Śl.
Pudło Michał – kierownik budowy Firmy Budowlanej „F-BUD” Wodzisław Śl.
Mazurek Wiesław – kierownik budowy Firmy Budowlanej „F-BUD” Wodzisław Śl.
złote odznaki

„zasŁuŻoNY dLa GosPodaRki koMuNaLNeJ”
Wujakowska Jadwiga – kierownik administracji Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach
MedaL 120-lecia
Ruchu zawodowego BudoWLaNYCH
Kowarczyk Stanisław – Prezes Honorowy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kulik Elżbieta – długoletni pracownik administracji Siemianowickiej
Spółdz. Mieszkaniowej
Zięba Elżbieta – księgowa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Malaka Marian – gł. Specjalista ds. BHP Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Jubileuszowe nobilitacje,
zaszczytne wyróżnienia
W Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 16 listopada br., odbyła się Jubileuszowa XV Wielka Gala Budownictwa, podczas której wręczono nagrody dla instytucji, zakładów i wybitnych osobowości zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala, którą zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP – minister Elżbieta Bieńkowska i wiceminister Janusz Żbik – stanowiła ukoronowanie jubileuszu 15-lecia Śląskiej Izby Budownictwa,
na które w tym roku złożyła się konferencja: IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości w Sali
Sejmu Śląskiego (26 września) oraz uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak w Sali
Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (19 października – film z tej uroczystości został pokazany na samym początku Gali).

Otwierając Galę Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz
Wnuk powitał wszystkich uczestników uroczystości, wieńczącej 15-lecie działalności Śląskiej Izby Budownictwa. Prezydent w imieniu Prezydium i Rady Izby złożył podziękowania kadrze kierowniczej oraz pracownikom wszystkich bez wyjątku firm członkowskich
za ich wielce użyteczny i twórczy wkład w funkcjonowanie i rozwój
śląskiego samorządu gospodarczego oraz pozycję jaką zajmujemy w gronie krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych
budownictwa.
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–NaszJubileuszobchodzimyw rodzinie.Rodzinieuczestników
Forum Budownictwa Śląskiego, utworzonej ponad 4 lata temu
platformy współdziałania wszystkich samorządów zawodowych
i gos pod arc zych bud own ict wa reg ion u – mó wił Pre zy dent
Wnuk. –Obecniejesttoblisko 40tys.osóbjakokadrainżynieryjno
techniczna i ponad 300organizacjigospodarczych.Przewodnicząc
temugremiumwrazz PanemFranciszkiem Buszką –kierującym
ŚląskąIzbąInżynierówBudownictwa,wspólniedziękujemypozostałymuczestnikomForumza dotychczasowąwspółpracę.W pierwszej
kolejnościPanuAndrzejowi Nowakowi – PrzewodniczącemuKatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówiTechnikówBudownictwa–takżeorganizatorowidzisiejszejGali.
Przypomnę,żedokonana w tejwłaśnieformiekonsolidacjama
zapewnićpoprzezwspółdziałaniez władzamiwojewództwa,Rządemi Parlamentemniezbędnąi oczekiwanąracjonalizacjęprocesówinwestycyjnychi budowlanych.
Nieprzypadkowowięc,jednymz ważniejszychwykładnikównaszejwspólnejdziałalnościjestorganizowaniecorocznychkonferencjimerytorycznychw SaliSejmuŚląskiegojako„ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości”.
W trakcietegorocznejkonferencji,26wrześniabr.,PanJanusz
Żbik –WiceministerTransportu,Budownictwai GospodarkiMorskiej,
obecnytakżedzisiajz namiprzedstawił„Inicjatywęlegislacyjnąrządu”ukierunkowanąwłaśniena spełnienienaszychpostulatów.SerdeczniewitamyPana Ministra,życzącPanuzgodniezeswymwłasnym zamierzeniem i naszymi oczekiwaniami uchwalenia już
w przyszłymrokuprzezSejmnowegoprawabudowlanego.
Całościowe,kompleksowezreformowanieprawainwestycyjnobudowlanegokoordynowaćbędziepowołana w bieżącymroku
przezRadęMinistrówKomisjaKodyfikacyjna.Jednaknajważniejszym,wyjątkowozłożonymprzedsięwzięciemprawno-organizacyjnymbędziestworzenienowegosystemuplanowaniaprzestrzennego – także dla przeciwstawienia się obecnemu chaosowi
urbanizacyjnemu.
Dlategoz pełnąaprobatąprzyjęliśmyustaleniaRządu,żetoarcytrudnezadaniezostałopowierzoneMinisterstwuRozwojuRegionalnego,którymtakskuteczniezarządzai kierujeMinistertegoresort u i Sen at or Rzeczp os polit ej Pols kiej – Pan i Elż bie ta
Bieńkowska. Serdecznie Panią Minister witamy i dziękujemy
za przyjęcieuchwałyKolegiumForumBudownictwaŚląskiegonadającejPaniNagrodęi Tytuł „PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”.Poprzeztozaszczytnewyróżnieniepragniemyjakośląska społeczność budowlana wyrazić dla Pani Minister nasz
szacuneki uznanieza tworzeniesystemowychwarunkówzapew-
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PaniMinisterElżbietaBieńkowskapowiedziała,żeotrzymanyTytuł„Przyjaciel
BudownictwaŚląskiego”jestdlaniejwyjątkowymwyróżnieniemszczególnie,
żejestonzeŚląska

niającychwysoceefektywnewykorzystanieśrodkówfunduszyUnii
Europejskiej,a tymsamymrealizacjęnajwiększegow historiigospodarczejkrajui regionuprogramunowychinwestycjii kontraktówbudowlanych.
Prezydent Tadeusz Wnuk powitał kolejnych szanownych i wielce
honorowych Gości Gali, partnerów gospodarczych i przyjaciół Izby:
Dziękując za stałą wymianę informacyjną, dotyczącą zwłaszcza
nowych projektów dyrektyw Komisji Europejskiej, zawierających przyszłe regulacje rynku zamówień publicznych, Prezydent powitał
Małgorzatę Handzlik – Posła do Parlamentu Europejskiego.
Władze państwowe i samorządowe: – Piotra spyrę – Wicewojewodę Śląskiego oraz – Jerzego Gorzelika – Wicemarszałka Województwa Śląskiego, dziękując za tworzenie warunków wysokiego wykorzystania potencjału śląskich organizacji budowlanych.
Wielce ceniąc bardzo partnerską, codzienną współpracę z kierującymi wojewódzkimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz finansowymi. Prezydent powitał bardzo serdecznie:

– Jestminiezmierniemiłobyćtudziśu Państwa – mówił w bardzo osobistym wystąpieniu podczas uroczystości minister
Janusz Żbik. – W imieniuswoimi w imieniuministraSławomira Nowaka,chciałbymzłożyćserdecznegratulacjewszystkim
nagrodzonym.
– Osobowościbudownictwa,autorytetybudownictwa,przyjacielebudownictwa,sątuprzedstawicielenauki,inżynierowie,
przedstawicielefirmdużychi mniejszych,dyrektorszkołybudow-

Jana spychałę – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Grażynę kamińską – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
Bożenę Rojewską – Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
sławomira Brodzińskiego – Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Województwa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina
andrzeja koniecznego – Prezesa Funduszu Górnośląskiego
Tomasza Czarnika – Prezesa Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego
ewę Maniecką – Kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Henryka Moskwę – Radnego Województwa Sejmiku Województwa Śląskiego i Przewodniczącego Okręgu Śląskiego „ZZ Budowlani”.
–Wysokaaktywnośćinwestycyjna samorządówterytorialnychregionu,orazichskutecznesięganiepo środkifunduszyunijnychna ten
celtobardzoistotnyczynniksprawczykolejnychkontraktówbudowlanychnaszychprzedsiębiorstw– mówił Prezydent. –W ichimieniu
składampodziękowaniereprezentacjisamorządówterytorialnychna dzisiejszejgalina ręcePaniMałgorzaty Mańki-Szulik – PrezydentMiastaZabrzai Pana Damiana Bartyli – PrezydentaMiastaBytomgratulując objęcia tej funkcji w wyborach obywatelskich oraz
WiceprezydentaKatowic–PanaMarcina Krupy, WiceprezydentaChorzowaPanaWiesława Raczyńskiego.
Ze szczególną atencją witam bardzo serdecznie kadrę naukowo-techniczna naszego regionu. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia Pani Profesor – Marii Nowickiej-skowron – Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Panu Profesorowi andrzejowi
karbownikowi – Rektorowi Politechniki Śląskiej, którym będziemy mieli zaszczyt wręczyć dzisiaj Tytuły „PRzYJaCieL ŚLaskieGo BudoWNiCTWa”.
SerdeczniewitamPana ProfesoraAndrzeja Barczaka i Pana Profesora Jana Ślusarka,PaniąProfesor Genowefę Grabowską i Pana ProfesoraJana Grabowskiego,PaniąProfesorStanisławę Kalus jako stałych członków Rady Programowo-Naukowej naszych
corocznychkonferencjimerytorycznych,za cobardzoserdeczniedziękujemy.WitamPana ProfesoraLucjana Kurzaka –Dziekana WydziałuBudownictwaPolitechnikiCzęstochowskiejorazPana Profe-

lanejz Tychów.Tosąludzie,tosąprzedewszystkimludzie,którzymająpasje,którzyżyciezwiązaliz budownictwemi przezwielelatprzysparzająnamtego,czymżyjemy.Jesttakiepiękneprzysłowie, które lubię powtarzać, i ono bardzo pasuje do tego
zawodu,którywykonujemy.Brzmionotak:Idźprzezżycietak,
byśladytwychstópcięprzetrwały.Ludzie,którzydziśzostalinagrodzenina pewnozostawilii pozostawiąjeszczetrwałyśladdla
nasżyjącychdzisiaji przyszłychpokoleń.Tojestpiękne.Rzadkoktóryzawódmaszansęzostawienieśladówswychstóp,serdeczniePaństwugratuluję.
Jaz przyjemnościąprzyjeżdżamtutajdo Katowic.Taksięzłożyło,żeprzez 15latpracowałemna granicywojewództwaśląskiegoi małopolskiego,poznałemznakomicietychludzi,którzy
tuw województwieśląskimpracująi żyją,znakomitychfachowców,życzliwych,zaangażowanychw to,corobią
DziękujęPaniePrezydencieza zaproszeniei jeszczerazpodkreślam,żejestemzaszczycony,żemogętuz Państwembyć.
Czasdlabudownictwaniejestłatwy,paniministerBieńkowskawcześniejmówiła,żeczekamyna pieniądze,tojesttaperspektywaunijna.Tepieniądzena pewnobędą.W Ministerstwie
Transportu,Budownictwai GospodarkiMorskiejprzygotowujemysięterazbardzopilniedo tego,abytepieniądzedobrzewykorzystać,abytenskokcywilizacyjny,którysięrozpocząłkilka
lattemu,mógłbybyćkontynuowanyi onbędziekontynuowany.
W ministerstwiepracujemyteżnad nowąlegislacją,takąktóra
uprościprocesinwestycyjny,którapoprawijakośćnaszejpracy,żebyśmymogliszybciej,łatwiejrealizowaćinwestycje.
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sora Wiesława Blaschke – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów
i TechnikówGórnictwa,a takżePana ProfesoraJana Klimka –PrezesaIzbyRzemieślniczeji Małeji ŚredniejPrzedsiębiorczości.
Odrębnie i indywidualnie witam Pana Profesora Stanisława
Wosia – Kierującego II KlinikąKardiochirurgiiŚląskiegoUniwersytetuMedycznegow KatowicachOchojcu.
Bardzocieszymysięzestałejobecnościz namitakżena dzisiejszejGali:Pana profesoraJana Malickiego,DyrektoraBibliotekiŚląskiej,Pana Tadeusza Kijonki,niestrudzonegowydawcy
czasopisma„Śląsk”,Pana Wiktora Pawlika –PrezesaRegionalnejIzbyPrzemysłowo-Handlowejw Gliwicach,Pana Grzegorza
Pasiekę – Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ekologii oraz Pana Antoniego Falikowskiego –PrezesaZwiązkuPracodawców
Budownictwaw Gliwicach.
Serdecznie witam Panią Dyrektor Krystynę Klaczkowską,
dziękującza przekazanepozdrowieniaod Pana WicemarszałkaSenatui PosłaRPKazimierza Kutza.
Bardzo serdecznie, nie tylko w imieniu własnych lecz wszystkich
zebranych Prezydent Wnuk powitał Henryka Blidę wraz z najbliż-

sza rodzina. –Stalepamiętamyo zasługachi dokonaniachdlanaszejIzbyŚ.P.Barbary Blidy,założycielai wieloletniejPrezydent
naszegosamorządugospodarczego,inicjatorkęGaliBudownictwa
jakobardzoistotnegospotkaniaintegracyjnegośrodowiskbudowlanych – mówił Tadeusz Wnuk.
–RównieserdeczniewitamKsiędza Piotra Brząkalika –przyjacielai opiekuna śląskiejspołecznościbudowlanej,Laureatapod takimwłaśnieTytułemGaliBudownictwa 2010.
WiększośćnaszychprzedsięwzięćorganizowanychprzezForum
BudownictwaŚląskiegomiałamiejscez udziałemkrajowychsamorządówi organizacjibudownictwa,a zwłaszczaPolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwaorazPolskiegoZwiązku
InżynierówBudownictwa.Witambardzoserdeczniereprezentującychteorganizacje:
–Pana Wiktora Piwkowskiego,wieloletniegoPrzewodniczącegopierwszegoz tychZwiązków,podejmującegobardzoliczne
i konkretnedziałaniaw skalicałegokrajudlapoprawybezpieczeństwapracyw budownictwieorazubiegłorocznegoLaureatanaszej
Nagrody– „AutorytetBudownictwai GospodarkiŚląskiej”oraz
–Pana Stefana Czarnieckiego –założycielaIzby,którąreprezentujęa następnieorganizatoraŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwai jejPrzewodniczącegodwóchkadencji,a obecnie Zas tępc y Przew odn ic ząc eg o Pols kiej Izby Inż yn ier ów
Budownictwa.
W tymmiejscutakżechciałbymbardzoserdeczniepowitaćtakżePaniąDyrektorElżbietę Janiszewską-Kuropatwę,byłąWiceministerBudownictwa,wielokrotnieuczestniczącąw naszychpoprzednichGalach.
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W trakciedzisiejszejGalinastąpitradycyjniewręczenieNagród
i WyróżnieńLaureatomKonkursu„ŚląskieBudowanie”jakozadaniapublicznegoZarząduWojewództwaŚląskiego,któregocelem
jestwykorzystaniewysokiejatrakcyjnościgospodarczejregionupoprzezpublicznąprezentacjęi promocję:
–ważącychi sprawnierealizowanychprzedsięwzięćinwestycyjnych,
–organizacjii samorządówterytorialnychi organizacjitworzących
właściwewarunkiichprzygotowania,
–realizatorówkontraktówbudowlanych.
JużobecnieskładamwszystkimLaureatomtychNagródserdeczniegratulacjewrazz życzeniamidalszychsukcesów.
Obowiązkiemmoralnymkażdegośrodowiskagospodarczego,
pracodawców,jestwspieranieorganizacjispołecznych– powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent Wnuk. –Nie
przypadkowowięcPartneremSpołecznymtakjakw rokuubiegłym,takżedzisiejszejGalijestRegionalna FundacjaPomocyNiewidomymw Chorzowieprowadzącaswojądziałalnośćod ponad 21
lat,objętąPatronatemMerytorycznymnaszejIzby.DzisiajtaFundacjaprowadziopiekąmedycznądla 1000pacjentów–w tymdla 600dzieciniewidomych
z dodatkowymiciężkimischorzeniam.Witam
i przedstawiamPana Norberta Gallę –współzałożycielai nieprzerwaniePrezesaZarządu
tejFundacji.Deklarującnasząpomocw planowanej budowie ośrodka szkolnego dla
dzieciniewidomychw Ziemięcicachw powiecieTarnowskieGóry.
W realizacji wielu ambitnych zadań Śląska
Izba Budownictwa i Forum Budownictwa Śląskiego może liczyć na osoby, dla których problemy branży są ważne, które w miarę swoich
możliwości starają się pomóc merytorycznie i organizacyjnie. Jednym słowem może liczyć
na Przyjaciół. W zeszłym roku Kolegium Forum
przyznało zaszczytny tytuł: Przyjaciel Budownictwa Śląskiego po raz pierwszy. Pierwszymi wyróżnionymi zostali: Małgorzata Handzlik – poseł do Parlamentu Europejskiego,
adam Matusiewicz – marszałek województwa
śląskiego, zygmunt Łukaszczyk – wojewoda
śląski, prof. Jan Malicki – dyr. Biblioteki Śląskiej.
W tym roku uroczystości GALI BUDOWNICTWA
zaczęły się, ale również kończyły się wręczeniem zaszczytnego Tytułu: Przyjaciel Budownictwa Śląskiego.
Tegorocznymi Laureatami zostali
• elżbieta Bieńkowska – senator Rzeczypospolitej, Minister Rozwoju Regionalnego
• Prof. dr hab. Maria Nowicka-skowron – Rektor Politechniki Częstochowskiej
• andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku województwa
śląskiego
• Prof. dr hab. Inż. andrzej karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej.
Odbierając nagrodę Minister elżbieta Bieńkowska stwierdziła:
– towyróżnienie,szczególnie,żejestzeŚląska,jestdlamnie
wyjątkowymwydarzeniemi otrzymujejew szczególnymmomencie.Niewiemyjeszczedokładnie,cobędziew przyszłymbudżecie,aledlapaństwabudowlańcówi związanychz rynkiembudowlanyminwestycyjnymjestjednakdobranowina – pieniędzy
będziewięcej.
Pani minister stwierdziła, że to wyróżnienie jest również nagrodą dla jej współpracowników
– Niktniepracujesami jaod początkumojejpracyw urzędzie
wojewódzkim,marszałkowskimi ministerstwiemamwokółsiebie
wspaniałychludzi.Grupamoichwspółpracownikówtojestmiejsce,
w którymczujęsięnajlepiej,któramipomaga.
Dziękujęserdeczniei szykujmysięna dużepieniądze,byśmynie
przespaliroku 2014i 2015.
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Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”
Tadeusz Wnuk

Józef kuklok-opolski

Przewodniczący Kapituły
– Prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa, Prezes Zarządu
Architektonicznego Biura Projektów
„AB Projekt” Sp. z o.o.

Franciszek Buszka

krystyna Piasecka

Wiceprzewodniczący Kapituły
– Przewodniczący Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa

Prezes Zarządu Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Jan Ślusarek

ireneusz Maszczyk

Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej

b. Prezes Zarządu Drogowej Trasy
Średnicowej S.A. w Katowicach

Jarosław Rajczyk

andrzej Nowak

Prodziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej

Przewodniczący Katowickiego
Oddziału Polskiego Związku
Inżynierów i Techników
Budownictwa

Grażyna kamińska

Tadeusz Glücksman

Dyrektor Wydziału Inwestycji,
reprezentująca
Marszałka Województwa Śląskiego

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor Wykonawczy
Forum Budownictwa Śląskiego

igor Śmietański

Józef Bujarski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Urzędu Wojewódzkiego,
reprezentujący Wojewodę Śląskiego

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor „Telbud” Sp. z o.o.
w Katowicach
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w realizacjiwieluambitnych,trudnychzadańForumBudownictwaŚląskiegomożeliczyćna osoby,dlaktórychproblemybranżysąważne,
którew miaręswoichmożliwościstarająsiępomócmerytoryczniei organizacyjnie.Jednymsłowemmożeliczyćna przyjaciół.
Po razdrugikolegiumForumprzyznałotytuł„PrzyjacielŚląskiegoBudownictwa”
•zatworzeniesprzyjającychwarunkówdoaktywnościinwestycyjnej,atymsamymbudowlanejwwoj.śląskim,
•zaprzychylnośćiwspieranieinicjatywśrodowiskabudowlanychorazścisłąwspółpracęzForumBudownictwaŚląskiego.

Tytuł
„PRZYJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
eLŻBieTa BieŃkoWska
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ, MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO
– za tworzenie systemowych warunków zapewniających wysoce efektywne wykorzystanie środków funduszy unii europejskiej oraz za osobisty, wymierny wkład w rozwój regionu śląskiego
Elżbieta Bieńkowska jest wieloletnim praktykiem zarządzania i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności UE.
Pracowała m.in. jako pełnomocnik Wojewody ds. kontraktu regionalnego dla woj. śląskiego i strategii rozwoju regionalnego. Koordynowała prace zespołu opracowującego
Regionalną Strategię Innowacji dla woj. śląskiego.
Była kierownikiem zespołu zadaniowego ds. aktualizacji
strategii rozwoju woj. Śląskiego na lata 2000-2020.
Była koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego
Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego na lata 2007-2013, doprowadzając do przyjecia tego programu
w 2007 roku w grupie pierwszych pięciu programów regionalnych w Polsce.

Prof. dr hab. MaRia NoWiCka skoWRoN
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
– za tworzenie systemowych warunków kształcenia profesjonalnych kadr technicznych dla budownictwa kraju i regionu oraz osobisty wymierny
wkład w rozwój Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron jest ekonomistką, specjalistą w zakresie logistyki, restrukturyzacji i zarządzania przedsiębiorstwami.
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z tej dziedziny, w tym monografii „Efektywność
systemów logistycznych”.
Jej praca naukowa i działalność ściśle związana
jest z problemami woj. śląskiego.
Po raz pierwszy rektorem Politechniki Częstochowskiej została 1 września 2008 roku. Była wtedy
pierwszą kobietą na stanowisku rektora wyższej
uczelni technicznej w Polsce.
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Tytuł
„PRZYJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
Prof. dr hab. inż. aNdRzeJ kaRBoWNik
REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
– za tworzenie systemowych warunków kształcenia profesjonalnych kadr technicznych dla budownictwa kraju i regionu oraz osobisty wymierny
wkład w rozwój Politechniki Śląskiej
Andrzej Karbownik – przedstawiciel nauk technicznych, autorytet w problematyce górnictwa i geologii,
a także restrukturyzacji przemysłu.
W latach 1997-2000 był prezesem Państwowej
Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. W rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem
gospodarki ds. górnictwa.
Od 2007 r. Prezes Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
W roku 2010 – otrzymał tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii.
Autor wielu cenionych, naukowych publikacji.
Wielki znawca śląska i jego najważniejszych problemów.

aNdRzeJ GoŚCiNiak
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– za wieloletnią działalność w samorządach terytorialnych stopnia powiatowego i wojewódzkiego
oraz społeczną, wnosząc wysoce wymierny wkład
w kształtowanie rozwoju naszego regionu
Andrzej Jerzy Gościniak – samorządowiec, od 2011
przewodniczący Sejmiku Śląskiego IV kadencji. Absolwent Politechniki Śląskiej. Zaangażowany w problemy woj. śląskiego.
Był jednym z założycieli Związku Górnośląskiego
w Siemianowicach Śląskich. Współtwórcą miejskich struktur Platformy Obywatelskiej.
Pełnił i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji:
– członek Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Metropolia „Silesia”
– sekretarz Rady Społecznej Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa
w strukturach Platformy Obywatelskiej
– wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Siemianowicach Śląskich
– członek Rady Regionu Śląskiego, członek Rady
Krajowej.
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Zokazji15-leciadziałalności,wrokuJubileuszudlanajbardziejzasłużonychczłonkówŚląskiejizby,
walneZgromadzenienadałozaszczytnecertyfikaty:

„HONOROWY CZŁONEK
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA”

JÓzeF BuJaRski
WICEPREZES
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
Wybitny inżynier. Wyróżniający się organizator procesów budowlanych.
Budowniczy wielu obiektów infrastruktury technicznej w kopalniach i innych obiektach przemysłowych
Śląska. Odważny i odpowiedzialny menedżer.
Był założycielem i wieloletnim Prezesem Przedsię bior stwa Bu dow la no In ży nie ryj ne go Tel bud
Sp. z o.o. w Katowicach, a także członkiem Zarządu i dyrektorem tego przedsiębiorstwa.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, w tym Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

iReNeusz MaszCzYk
48-letni całkowity staż pracy. Od ponad 31 lat zajmuje się problematyką inwestycji infrastrukturalnych,
w szczególności drogowych.
Z kluczową dla regionu inwestycją Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice związany od 1982
roku, czyli od początku procesu inwestycyjnego – najpierw jako Dyrektor Dyrekcji Budowy Tras
Komunikacyjnych, a od 1993 roku jako współzałożyciel i Prezes Zarządu „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach
Jego wytrwałość w dążeniu do celu, wysokie kompetencje, umiejętności organizacyjne i zaangażowanie w pełni zasługują na uznanie i szacunek.
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„HONOROWY CZŁONEK
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA”

Tadeusz zuBeR
Tadeusz Zuber jest współzałożycielem; Śląskiej
Izby Budownictwa, Regionalnej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Jest: Honorowym Członkiem „Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”, „Honorowym Członkiem Regionalnej Izby
Gospodarczej”.
Od 1961 r. do 1991 r. pracował w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, a po reorganizacji przedsiębiorstwa
do 2008 r. jako Dyrektor, a następnie Prezes i Dyrektor Generalny Rejonowego PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach.
Od 2009 r. do nadal jest Doradcą w Górnośląskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów w Katowicach.
Otrzymał różne odznaczenia w tym Krzyż Kawalerski oraz liczne wyróżnienia.

aNdRzeJ HeRko
Od początku kariery zawodowej Andrzej Herko
związany jest z branżą budowlaną.
Ściśle współpracuje ze Śląską Izbą Budownictwa
w Katowicach, Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa Oddział w Katowicach, Związkiem Pracodawców Budownictwa w Gliwicach.
Zaangażowany w dążeniu do eliminacji zagrożeń
wypadkowych oraz zawsze gotowy do dzielenia się
wiedzą fachową z pracodawcami i przedsiębiorcami.
W ramach działań promocyjnych od 1997 był organizatorem „Konkursu Bezpieczna Budowa Woj.
Śląskiego”.
Natomiast od 2006 r. w ramach nadzoru rynku, zajmuje się kontrolą wprowadzonych do obrotu na teren Unii Europejskiej maszyn i urządzeń.
Autor publikacji w kwartalniku „Praca. Zdrowie.
Bezpieczeństwo”. Redaktor rubryki – „Przeczytaj. Zapa mię taj. Za po bie gaj” do ty czą cej wy pad ków
przy pracy.
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Za każdymsukcesemgospodarczymzawszestojąludzie,ichtalent,energia,zaangażowanie.Budownictwototrudnabranżana każdymetapieod pomysłudo realizacji.Budownictwotosztukatworzeniawymagającaogromnejwiedzy,doświadczenia.nagrodyi Tytułykonkursu„ŚląskieBudowanie”honorująprzedsiębiorstwa,instytucjeza osiągnięciai sukcesy.

ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
– 2012
Nagrody i Tytuły laureatom Konkursu „Śląskie Budowanie”
wręczali:
Janusz Żbik – Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Jerzy Gorzelik – Wicemarszałek woj. śląskiego
Piotr spyra – Wicewojewoda Śląski
oraz
Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

FiRMa BudoWLaNa F-Bud
euGeNiusz FiBiC, ToMasz FiBiC, szYMoN FiBiC s.C.
W WodzisŁaWiu ŚLĄskiM
za:
● profesjonalizm i wzorową jakość kompleksowej realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej
Nagrodę odebrał współwłaściciel firmy
Tomasz Fibic
Firma Budowlana „F-BUD” realizuje remonty i modernizacje
obiektów usługowych, biurowych i przemysłowych, roboty termomodernizacyjne. Jako członek konsorcjum przy współudziale firm
instalacyjnych wykonała jedno z największych w Polsce przedsięwzięć termomodernizacyjnych, polegających na kompleksowej termomodernizacji 89 budynków na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny. Przedsięwzięcie uznano za „MODERNIZACJĘ ROKU 2007”,
w konkursie organizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
W roku 2010 firma została laureatem I miejsca w ogólnopolskim
konkursie ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2010 w kategorii Modernizacja Obiektów.
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PRzedsiĘBioRsTWo
ReMoNToWo-BudoWLaNe
„a. PiaskoWski i sPÓŁka”
sP. z o.o.
W dĄBRoWie GÓRNiCzeJ
za:
● profesjonalizm i wzorową jakość realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych sektora publicznego i bankowego
Nagrodę odebrał
eligiusz Grzegorz
Spółka działa na rynku budowlanym od 50 lat.
W roku 2009, zgodnie z założoną strategią rozwoju rynku, firma rozpoczęła eksport swoich usług do Norwegii, gdzie od razu spotkała się z dużym uznaniem zagranicznych inwestorów.
Aktualnie firma zatrudnia ok. 67 pracowników, Podstawowa
działalność to prowadzenie robót budowlanych, remontowo- budowlanych oraz montażowych Jej wizytówką jest jakość wykonywanych usług, terminowości oraz rzetelność. Odbiorcami są
przede wszystkim banki, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz duże przedsiębiorstwa.

PioTR HRaBia
PRezYdeNT GaLiCYJskieJ izBY BudoWNiCTWa
W kRakoWie
za:
● osobistą inicjatywę utworzenia regionalnego samorządu gospodarczego budownictwa
Nagrodę otrzymał
Prezydent Izby Piotr Hrabia
Galicyjska Izba Budownictwa regionie powstała w czerwcu
2011 r. w Krakowie. Powołało ją do życia 65 firm związanych z budownictwem w regionie małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim. Członkami Izby są również banki
i szkoły budowlane. Izba współpracuje z wyższymi uczelniami
i stawia sobie za cel skuteczne działanie na rzecz ochrony interesów branży budowlanej a także integrację środowisk budowlanych na terenie dawnej Galicji.
Z uwagi na duże doświadczenie firm zrzeszonych oraz zaplecze naukowe w przyszłości Galicyjska Izba Budownictwa ma ambicje stać się izbą o zasięgu ogólnopolskim.
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PRzedsiĘBioRsTWo BudoWLaNe
„MoLBud”
W GoCzaŁkoWiCaCH zdRoJu
za:
● wysoki poziom organizacji pracy i zarządzania realizacjami inwestycji mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej
realizowanych na terenie województwa śląskiego
Nagrodę odebrał
Prezes Zarządu Wojciech Pękała
Przedsiębiorstwo Budowlane „Molbud” Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku budowlanym od 1989 r. Jest generalnym wykonawcą budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, budynków przemysłowych i magazynowych,
kompleksów biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Firma wyspecjalizowała się w budownictwie mieszkaniowym; zwłaszcza budowie rezydencji i budynków mieszkalnych
„pod klucz” oraz biurowców i hal przemysłowych i magazynowych.
Przedsiębiorstwo Molbud zatrudnia obecnie ponad sto osób,
bazując na doświadczonej kadrze inżyniersko-technicznej i wykwalifikowanej załodze.

FaBRYka eLeMeNTÓW NaPĘdoWYCH
„FeNa”
W kaToWiCaCH sP. z o.o.
za:
● wysoką jakość wytwarzanych przez FeNĘ elementów, znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
i budownictwa
Nagrodę odebrał Prezes Zarządu
Jan Rdest
FENA działa ponad 25 lat. Jest producentem szerokiej gamy
elementów napędowych do maszyn i urządzeń przemysłowych.
Produkcja FENY swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Polskę, ale
również i Europę m.in. Czechy, Hiszpanie, Anglię, Węgry i Rosję.
Jej produkcja znajduje zastosowanie w górnictwie i hutnictwie,
w przemysłach: maszynowym, spożywczym, leśnym, energetycznym i innych.
W roku 2004 wdrożono w FENIE System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.
Zakres działania FENY to również tworzenie nowych i ulepszanie już istniejących produktów.
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PRzedsiĘBioRsTWo
HaNdLoWo-usŁuGoWe „JaNTaR”
W GLiWiCaCH
za:
● profesjonalizm i wzorową jakość inwestycji budownictwa
ogólnego zwłaszcza kompleksowej realizacji przedsięwzięć
termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska
Nagrodę odebrał właściciel firmy
Ryszard Łach
Zasoby kadrowe oraz zaplecze jakim dysponuje Jantar pozwalają na przeprowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego, od fazy projektowania, po wykonanie „pod klucz”. Cykliczne szkolenia, które przechodzą pracownicy firmy, pozwalają
na stosowanie najnowszych materiałów i technologii.
Firma wyspecjalizowała się m.in. w zakresie pełnej obsługi procesów termomodernizacyjnych o wysokim standardzie.
Właścicielem przedsiębiorstwa jest pan Ryszard Łach.
Ryszard Łach należy do osób, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego. Jantar ma na koncie wiele inwestycji proekologicznych. Te wysiłki na rzecz ochrony przyrody doceniła także Polska Izba Ekologii przyznając firmie swoje najwyższą
nagrodę – EKOLAUR 2012.

zesPoŁu szkÓŁ NR 5 W TYCHaCH
„BudoWLaNka”
za:
● profesjonalne kształcenie kadr dla budownictwa regionu
w okresie 50-lecia działalności
Nagrodę odebrał
Dyrektor Marek Wac
Szkoła kształci w wielu kierunkach zgodnych z potrzebami
zmieniającego się dynamicznie budowlanego rynku pracy. Stale unowocześniana jest baza dydaktyczna, owocna jest współpraca z uczelniami, firmami i instytucjami wspierającymi proces
nauczania. Organizowane są wymiany zagraniczne uczniów oraz
wykorzystywane fundusze europejskie, by wzbogacać ofertę edukacyjną i doposażenie szkoły.
Odznacza się wielkim zaangażowaniem nauczycieli i pracowników w wszechstronny rozwój uczniów.
Szkoła obchodzi w tym roku 50 lat istnienia. Od początku powstania, szkoła jest ważnym obiektem edukacyjnym i wizytówką miasta.
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FiRMa
MaLaRsTWo TaPeCiaRsTWo
RoBoTY oGÓLNoBudoWLaNe
zBiGNieW zieLazo
W PszCzYNie
za:
● wysoką jakość, solidność i terminowość wykonywanych
prac remontowych i termomodernizacyjnych na terenie województwa śląskiego
Nagrodę odebrał właściciel firmy
zbigniew zielazo
Firma działa od 1989 r. Zatrudnia 20 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Oferuje usługi w zakresie: malowania, tapetowania oraz towarzyszących robót remontowo budowlanych.
Firma wykonuje usługi: gładzie gipsowe, tynki szlachetne, tapety natryskowe oraz tapety z włókna szklanego a także prace
związane z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Odbiorcami robót firmy były znaczące instytucje z regionu
śląska.
Firma od lat wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu.

PRzedsiĘBioRsTWo iNWesTYCYJNo-BudoWLaNe
„siGMa” sP. J.
Tadeusz BuCzek, FLoRiaN TissLeR
W kaToWiCaCH
za:
● wysoką jakość świadczonych usług budowlanych wpływających na poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych
na terenie Śląska
● poprawę stanu środowiska poprzez usuwanie azbestu
z przestrzeni miejskiej przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa
Nagrodę odebrał współwłaściciel
Tadeusz Buczek
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „SIGMA” działa
od 1991 r. Firma prowadzi działalność usługową w zakresie budownictwa a jej głównym celem działania jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych, a od kilku lat również działalność
deweloperska.
Firma zatrudnia 40 pracowników, większość z nich pracuje w firmie od 14 do 20 lat i stanowi trzon przedsiębiorstwa, są to ludzie doświadczeni i fachowi, gwarantujący wysoką jakość wykonywanych robót. Firma również kształci młodych inżynierów
dzieląc się z nimi swoim długoletnim doświadczeniem.
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PRzedsiĘBioRsTWa
PRodukCYJNo-HaNdLoWe WiesŁaW WieRzBiŃski
W CHoRzoWie
za:
● profesjonalne wykonanie robót budowlano-ociepleniowych
i prac ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych
na terenie województwa śląskiego
Nagrodę odebrał właściciel firmy
Wiesław Wierzbiński
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wiesław Wierzbiński od początku swojej działalności realizuje prace polegające na dociepleniach elewacji budynków m.in. zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik”, „Silesia”, „Nasz Dom” Bytom oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Roździeńskiego 96 w Katowicach.

FiRMa HaNdLoWo-usŁuGoWa „MuLTi iNsTaL”
adaM PRzYBYLski
W sieMiaNoWiCaCH ŚLĄskiCH
za:
● wysoką jakość, terminowość wykonywanych prac budowlano-remontowych świadczonych na rzecz spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych na terenie województwa śląskiego
Nagrodę odebrał właściciel firmy
adam Przybylski
Firma Multi-Instal” oferuje szeroki wachlarz usług: tynkowe,
izolacyjne, odgrzybieniowe, impregnacyjne, posadzkowe, brukarskie (drogi, chodniki, place), docieplenia systemowe ścian,
malowanie pod wysokim ciśnieniem (konstrukcje hal), roboty dekarskie w technologii papy termozgrzewalnej oraz roboty termomodernizacyjne.
Firma wykonywała prace m.in. dla SM „Górnik” w Katowicach,
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Firmy Tauron, dla wodociągów Siemianowickich oraz wspólnot Mieszkaniowych z Katowic, Zabrza, Bytomia,
Sosnowca i Gliwic.
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AUTORYTET − BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ
krystyna szaraniec
Dyrektor Naczelna Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

KULTURA I BUDOWNICTWO
Pani dyr. krystyna szaraniec – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem:
„autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za osobisty, twórczy wkład w sfinansowanie i realizację kompleksowej modernizacji Teatru Ślaskiego będącego wizytówką kultury w regionie.
Krystyna Szaraniec przez 25 lat była zastępcą dyrektora Teatru Śląskiego. Od 2005 r. dyrektor naczelny Teatru. Odznaczona wieloma wyróżnieniami gospodarczymi i kulturalnymi.
Z wykształcenia historyk, autorka licznych artykułów naukowych z historii Śląska, nie przypuszczała, że wiążąc się z teatrem, będzie musiała zająć się budowaniem. Teatr Śląski wymagał bowiem pilnego remontu.
Remont Dużej Sceny, kosztował ponad 15 milionów zł. Z budżetu Państwa otrzymano 400 tys. zł, resztę zdobyła Pani dyrektor Krystyna Szaraniec podejmując gigantyczny wysiłek poprzez dotarcie do firm z całego województwa. Kolejnym sukcesem było oddanie w 2000r.
do użytku na ul. Teatralnej 4 kamienicy, która jest własnością teatru. Pani Dyrektor Szaraniec mówi o tej inwestycji „cud gospodarczy.”
W roku 2005 wyremontowana została Scena Kameralna oraz rozpoczęto przygotowania do zamiany magazynów teatralnych na warsztaty. Środki na ten cel uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie dyrektor Krystyna Szaraniec kończy budowę nowego
magazynu dekoracji przy ul. Ludwika w Katowicach.
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Henryk zaguła
I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

W SŁUżBIE ROZWOJU
DĄBROWY GóRNICZEJ
Pan Henryk zaguła – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem:
„autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za wyjątkową kreatywność i aktywność w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego dąbrowy Górniczej.
Dzięki staraniom m.in. Henryka Zaguły zrealizowano
jedną z największych inwestycji w mieście – rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej a także „Budowę oraz eksploatację drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym
„Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”.
W mieście konsekwentnie przeprowadzana jest termomodernizacja placówek oświatowych. Ogranicza się emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, oszczędza energię i ciepło.
Henryk Zaguła uczestniczy w procesie inwestycyjnym największych przedsiębiorstw z terenu miasta.
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Maciej Ślączka
Współwłaściciel, Dyrektor Zarządzający AIB Ślączka, Szpura, Dytko s.j.

KONSEKWENTNIE
W DĄżENIE DO CELU
Pan Maciej Ślączka – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem:
„autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za:
stworzenie nowoczesnej, dynamicznej firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych produkującej wyroby dla stolarki budowlanej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a także społeczne zaangażowanie.
Firma produkuje uszczelki do wielu systemów okiennych i do
uszczelniania różnego rodzaju drzwi – drewnianych, tworzywowych i aluminiowych. Firma stale rozszerza zakres produkcji.
Od 1992 r. notuje stały wzrost obrotów, a także tworzy miejsca pracy od 6 osób w 1992 r. do około 100 osób zatrudnionych
obecnie.
Sukces firmy nie byłyby możliwy bez doskonałego kierowania nią przez Dyrektora Zarządzającego Pana Macieja Ślączkę, który jest osobą niezwykle energiczną, konsekwentną w dążeniu do celu. Jest profesjonalistą, autorem wielu patentów oraz
wzorów użytkowych na produkowane przez firmę wyroby.
Firma AIB stara się zaistnieć w lokalnej społeczności, nie tylko jako pracodawca, lecz również poprzez udzielanie różnych
form pomocy.
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Marek Pasek
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M. Pasek sp. Jawna z Będzina

KREATYWNOŚĆ
I ODWAGA
Pan Marek Pasek – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem: „autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za: stworzenie jednej z najbardziej profesjonalnych i dynamicznych firm
budowlanych w regionie i w kraju, realizującej kompleksowo obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego.
Prowadzona przez Pana Marka Paska działalność nastawiona jest na kompleksową realizację obiektów przemysłowych,
magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego, świadczenie usług remontowych.
Oferuje pełną obsługę procesów budowlanych od pozyskania terenu pod budowę, poprzez projektowanie, aż do wykonania obiektu wraz z wszystkimi instalacjami.
Za osiągnięcia i realizacje projektów, którym przewodniczy
Pan Marek Pasek firma jest doceniana i wyróżniana przez instytucje sektora budownictwa.
Pan Marek Pasek jest Przedsiębiorcą kreatywnym, odważnym i pełnym pasji. Jego wiedza oraz doświadczenie umożliwiają mu tworzenie nowej rzeczywistości i kreowanie wizji prowadzonego Przedsiębiorstwa.
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Henryk Małysz
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

POPRAWA WIZERUNKU
ŚLĄSKICH MIAST
Pan Henryk Małysz – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem:
„autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za: profesjonalne zarządzanie i dynamiczny rozwój znaczącego w regionie przedsiębiorstwa robót drogowo-inżynieryjnych
Henryk Małysz działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także integracji oraz rozwoju samorządności środowisk gospodarczych. Jest orędownikiem jasnych i uczciwych
zasad funkcjonowania rynku gospodarczego.
Podejmowanie przez Przedsiębiorstwo zadań związanych
z rewitalizacja przestrzeni miejskich w regionie wiąże się
z przekonaniem, że oddawane inwestycje przyczyniają się
do poprawy wizerunku śląskich miasta i warunków życia
mieszkańców, a także, poprzez realizację takich zadań jak
modernizacja Starówki w Gliwicach, czy zagospodarowanie
otoczenia zabytkowej Radiostacji Gliwickiej – przywracany
jest specyficzny charakter, właściwy dla tych miejsc.
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lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

Julian kiełbasa
Dyrektor MOSTOSTALU Warszawa Region Południe

PROfESJONALNA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Pan Julian kiełbasa – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem: „autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
za: profesjonalne organizowanie i zarządzanie realizacją najważniejszych przedsięwzięć budowlanych na Śląsku, tworzących współczesne oblicze gospodarcze regionu.
Pan Julian Kiełbasa magister inż. budownictwa Politechniki Śląskiej Wydziału Budownictwa i Architektury. Jako doświadczony inżynier budownictwa zdobywał dodatkowe
uprawnienia i ukończył kursy, które przyczyniły się do powiększania jego dorobku zawodowego. Nadzorował budowę i realizację bardzo wielu znaczących inwestycji w woj. śląskim:
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Ekonomicznego, Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju, Modernizacji
Laboratoriów Dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Sosnowcu, Modernizacja „Spodka”.
Pan Julian Kiełbasa wykazuje się profesjonalizmem i doskonałą organizacją pracy, posiada nieocenioną wiedzę merytoryczną, którą stara się przekazać również swoim współpracownikom. Posiada uprawnieia budowlane (nr 51/97) bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz certyfikat audytora wewnętrznego w PBPW S.A. wg normy ISO
(nr rejestracyjny 675). Jest otwarty, chętny do pomocy. Sektor budownictwa nie ma przed nim tajemnic.
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Jerzy Rożek
Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Kierownik Zakładu Ciepłowniczego

WPROWADZANIE NOWATORSKICH
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Pan Jerzy Rożek – otrzymuje Nagrodę wraz z Tytułem:
„autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za:
wprowadzanie nowatorskich i optymalnych rozwiązań
technicznych, organizacyjnych i energooszczędnych,
przynoszących wymierne korzyści dla katowickiej
spółdzielni Mieszkaniowej i jej mieszkańców.
Jerzy Rożek jest wieloletnim kierownikiem Zakładu Ciepłowniczego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,który między innymi prowadzi bieżącą eksploatację 26 kotłowni lokalnych dostarczających ciepło dla potrzeb ogrzania kilkuset
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ciepłej wody użytkowej,
a także zapewnia prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury
ciepłowniczej w 17 osiedlach. Nadto realizuje zadania w zakresie zagospodarowania przestrzeni osiedlowych w tym budowy,renowacji i pielęgnacji zieleni.
W pracy wykazuje się dużą znajomością prowadzonych
spraw, doświadczeniem i kompetencjami. Podejmowane
przez niego decyzje są trafne, nowatorskie i przynoszące duże korzyści dla Spółdzielni Posiada talent w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi, ma życzliwy stosunek do członków Spółdzielni, załogi i współpracowników oraz umiejętność rozwiązywania spraw konfliktowych. Jest bardzo lubianym i szanowanym kierownikiem, docenianym przez Zarząd i Radę
Nadzorczą.

W gronietegorocznychlaureatówzaszczytnegotytułu:„Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” sąrównież:PrezydentKatowic
Piotr Uszok orazPrezesZarząduPrzedsiębiorstwaBudownictwaOgólnegoi UsługTechnicznychŚląskw Katowicach Jarosław Żelazowski,
którzyodebralimedalwrazz tytułempodczasuroczystościDniaBudowlanychw SaliSejmowejŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
RYszaRd JuRkoWski
ARCHITEKT I URBANISTA
Architekt i urbanista, projektujący banki, hotele, budynki biurowe, biblioteki, muzea, centra handlowe, obiekty sakralne, zespoły mieszkaniowo-usługowe oraz przestrzenie publiczne, plany generalne i projekty zagospodarowania.
W latach 1980-1988 był prezesem katowickiego Oddziału
SARP, a w latach 1999-2006 prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.
Jest laureatem Honorowej Nagrody SARP (1999) i laureatem
Nagrody I i II stopnia Ministra Budownictwa (1988 i 1990).
Przez wiele lat współpracował przy tworzeniu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
i urbanistów w części dotyczącej architektów i pełnił funkcję koordynatora środowisk związanych zawodowo z tworzeniem architektury w ramach ich aktywności skierowanej na rzecz jakości architektury naszego kraju
Od 1990 r. prowadzi wraz z żoną Anną pracownię architektoniczną AIR Jurkowscy-Architekci w Katowicach.
3 maja 2012 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi na rzecz architektury polskiej,
za działalność na rzecz powstania samorządu zawodowego architektów”.

LaudaCJa
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i osobista przyjemność przedstawienia Państwu wybitnej postaci i architekta Pana Ryszarda Jurkowskiego.
3 maja 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Pan Prezydent
Bronisław Komorowski odznaczył Ryszarda Jurkowskiego Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz architektury polskiej, za działalność na rzecz powstania samorządu zawodowego Architektów.
Do kolejnych innych form aktywności Pana Ryszarda Jurkowskiego wymagających podkreślenia należy zaliczyć jego działalność na arenie międzynarodowej – szczególnie w ramach Międzynarodowej Unii
Architektów poprzez eksponowanie i popularyzację polskiej architektury współczesnej poza granicami kraju oraz organizowanie konkursu SARP – BDA na najlepszy dyplom polskich i niemieckich uczelni
architektonicznych.
W okresie swej wieloletniej pracy projektowej, będąc Prezesem Zarządu Biura Autorskiego AIR – Jurkowscy Architekci Sp. z o. o. uzyskał bardzo wiele nagród i wyróżnień:
● nagrodę Wojewody Katowickiego za całokształt działalności (1985)
● nagrody i wyróżnienia w osiemnastu konkursach SARP i TUP, m.in.
za projekt Ołtarza Papieskiego w Sosnowcu oraz za koncepcję rozwoju miasta pn. Kraków - Dziedzictwo Kultury (2000)
● nagrody resortowe od Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1989,1990)
W 1999 uzyskał Honorową Nagrodę Stowarzyszenia Architektów
Polskich SARP jako najbardziej cenione wyróżnienie środowiska polskich architektów.
Jest autorem wielu znaczących realizacji zespołów usługowo-mieszkaniowych: – w Katowicach, Zabrzu, Wodzisławiu, Czeladzi, Szczecinie, zespołów sakralnych w Koszęcinie, Sosnowcu, Częstochowie,
obiektów oświatowych w tym szkoły w Wodzisławiu, planów przestrzennych i urbanistycznych, wielu innych obiektów, salonów samochodowych, centrów handlowych, miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie A4 oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

W książce Tadeusza Baruckiego „Architekci polscy o architekturze”
Ryszard Jurkowski charakteryzuje swoją architekturę – „Tak projektować, aby w tworzonej architekturze uchwycić i wydobyć właściwy
dla funkcji i miejsca nastrój”. Taki sposób tworzenia architektury został doceniony poprzez przyznanie Ryszardowi Jurkowskiemu Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich – Grand Prix za rok 2010
za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce za obiekt Osiedle Książęce w Katowicach.
Uzasadnienie przyznania Grand Prix to najlepsze podsumowanie
dokonań twórczych Ryszarda Jurkowskiego, a brzmi ono tak:
Nagrodę przyznano za:
● udaną próbę wskrzeszenia ducha śląskiej architektury mieszkaniowej,
● pokazanie, że stosowany język architektoniczny nie zawsze musi być importowany ze świata, lecz może być językiem lokalnym udanie komunikującym się z otoczeniem,
● widoczną pieczołowitość i wrażliwość w tworzeniu miejsca
do życia dla przyszłych mieszkańców.
Tadeusz Wnuk
PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
sTaNisŁaW koWaRCzYk
HONOROWY PREZES
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Stanisław Kowarczyk jest nestorem spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Posiada ponad 55-letni staż pracy zawodowej. Od 1961 do 2008 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnie jest jej
Honorowym Prezesem.
W pracy zawodowej wykazywał się zawsze olbrzymim zaangażowaniem kształtując kolejne pokolenia współpracowników jako ludzi oddanych swojej pracy zawodowej.
Dzięki Jego zaangażowaniu i wytrwałemu działaniu, Spółdzielni i miastu przybywało tysiące nowych mieszkań oraz obiektów kulturalnych i sportowych.
Stanisław Kowarczyk jest wieloletnim działaczem samorządowym, był Radnym Sejmiku Województwa śląskiego, był
członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz współtwórcą Krajowego Związku Gospodarczego Spółdzielczości mieszkaniowej w Krakowie. Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych. Honorowy obywatel miasta Siemianowic Śląskich.

LaudaCJa
Honorujemy dziś osoby tworzące oblicze Śląska, wyrażamy uznanie dla ich dokonań oraz sukcesów, do których prowadzi trudna droga.
Stanisław Kowarczyk urodził się w Chorzowie Starym na „Krajcoku”, w szanowanej, o śląskich tradycjach, rodzinie.
Odebrał staranne wykształcenie, ucząc się w Liceum im. Stefana
Batorego w Chorzowie, a po jego ukończeniu, podczas studiówna Uniwersytecie Śląskim Wydziale Prawa i Administracji.
Całe swoje zawodowe życie poświęcił spółdzielczości mieszkaniowej, pełniąc od 1961 r. do 2008 r. funkcję Prezesa Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, a dziś jest jej Prezesem Honorowym i członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej.
Od samego początku wiedział, że udane życie każdego człowieka uzależnione jest od posiadania własnego miejsca.
Znane jest Jego powiedzenie, które realizował: „Każdy ma prawo do własnego mieszkania i należy umożliwić mu realizację tego marzenia”.
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, posiadająca w swoich
zasobach ponad 12 000 mieszkań, to prawie trzydziestotysięczna
wspólnota.
Stanisław Kowarczyk pomagał rozwiązywać wiele problemów tej społeczności, korzystając z tego, że spółdzielczość była i jest: organizacją na wskroś samorządową, modelem społeczeństwa obywatelskiego, organizacją uczącą ludzi gospodarowania, odpowiedzialności i troski
o własne dobro poprzez integrację mieszkańców.
Swoim doświadczeniem dzielił się jako:
● członek Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich,
● pełniąc funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach,
● działając w licznych organizacjach społecznych – wymienię tylko Śląską Izbę Budownictwa i Ligę Obrony Kraju.
W uznaniu został uhonorowany wieloma wyróżnieniami:
● wysokimi odznaczeniami państwowymi – Krzyżem Kawalerskim,
Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
● Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
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● a władze miejskie Siemianowic Śląskich w roku 2010 nadały mu
tytuł „Honorowego Obywatela Miasta”.
JaStaszku,będęCiępamiętałjakopogodnego,życzliwego,ujmującegow zachowaniu,przewidywalnegow trudnychsytuacjachKolegę,zakochanegow sporcie–byłeśprzecieżpiłkarzemRuchuChorzów,a nawetPrezesemGKS-u Katowice–a i dziśspotykamysię
na kortachtenisowych.
Myślę,żegdybyśrozwijałswojezdolnościwokalnegościłbyśna licznychscenach,pewniei tej–„TeatruRozrywki”.
Stanisław Kowarczyk to barwna, utalentowana osobowość – „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Franciszek Buszka
PrzewodniczącyRadyŚląskiejOkręgowejIzby
InżynierówBudownictwa
Chorzów,TeatrRozrywki, 16listopada 2012r.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
PRoF. dR HaB. iNŻ.
WŁodziMieRz sTaRosoLski
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH
Inżynier budownictwa, profesor, specjalista od konstrukcji żelbetowych.
Urodził się w 1933 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do powstania Warszawskiego. Po wojnie osiadł w Bytomiu.
W działalności naukowej zajmuje się konstrukcjami żelbetowymi w tym prefabrykowanymi oraz murowymi.
Prowadzi warsztaty dla projektantów konstrukcji z zakresu
modelowania komputerowego konstrukcji budowlanych i żelbetowych oraz sprężonych ustrojów płytowo-słupowych.
Działa czynnie w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
Zajmował się badaniami dotyczącymi: projektowania kablobetonowych elementów sprężonych, konstrukcji płytowo-słupowych, prefabrykowanych konstrukcji ścianowych, prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych.
W ostatnich kilku latach działalność Profesora koncentruje się na: zagadnieniach modelowania obiektów przy komputerowym wspomaganiu projektowania, zagadnieniach związanych z zachowaniem się zespolonych stropów deskowych oraz zagadnieniach dotyczących ograniczania rozwoju katastrof postępujących.

LaudaCJa
synteza działalności dydaktycznej
W okresie 56 lat nieprzerwanej działalności dydaktycznej były to
wszystkie rodzaje zajęć z dziedziny konstrukcji betonowych i dziedzin
pokrewnych, na studiach dziennych magisterskich i inżynierskich, studiach dla pracujących – wieczorowych i zaocznych, w Gliwicach i Opolu, na studiach podyplomowych
dorobek w kształceniu kadry
Promotorstwo 10 zakończonych doktoratów. W Katedrze Konstrukcji Budowlanych kierowanej przez Laureta dwóch pracowników habilitowało się: dr hab. inż. Adam Zybura (1995 – obecnie Prof. zw. Pol.
Śl., kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej) oraz dr hab. inż. Jan Kubica (2003 – obecnie Prof. nzw. Pol. Śl., kierownik Katedry Inżynierii Budowlanej
na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej).
zestawienie dorobku publikowanego
Na imponujący dorobek publikowany Laureata składa się łącznie 274 pozycji autorskich i współautorskich, a w tym:
● 31 pozycji książkowych (w tym wiele wydań i wznowień),
● 147 artykułów naukowych i naukowo-technicznych, w kraju i za granicą,
● 143 referatów na konferencjach.
Laureat ma na swoim koncie 20 patentów i 5 wzorów użytkowych.
Na szczególną uwagę, moim zdaniem, zasługują trzytomowe monografie dotyczące konstrukcji żelbetowych, które ukazały się w latach 2006 i 2012. Ta pierwsza, z roku 2006, (wyd. 10 rozszerzone) zawiera 1777 stron. Tegoroczna, to 1917 stron!!!
Analiza dorobku Pana Profesora Włodzimierza Starosolskiego wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że jest On osobą bardzo pracowitą. W tym miejscu pragnę przytoczyć sentencje łacińskie: „Gaudium

in litteris est. Labor ipse voluptas”, które jak się wydaje, dobrze opisują Laureata. W tłumaczeniu polskim ich brzmienie może być następujące: „Nauka daje zadowolenie. Sama praca jest przyjemnością”.
Bogaty dorobek Laureata dobitnie świadczy o tym, że praca musi być
dla Niego przyjemnością. Biorąc to pod uwagę oraz znając dynamizm
działania Profesora jestem absolutnie przekonany, że Jego dorobek
już wkrótce zostanie znacznie powiększony. Wiem, że pracuje On obecnie nad kolejną monografią. Dlatego też pragnę życzyć Laureatowi wielu sił, zdrowia, energii i dobrego samopoczucia. Zdrowie ma znaczenie kluczowe, dostrzegł to, między innymi, jeden z mędrców
starożytnych, który powiedział: „Bona valetudo melior est quam maximae divitiae”, co oznacza w języku polskim: „Dobry stan zdrowia
jest lepszy niż największe bogactwo. Zatem, drogi Laureacie, dużo zdrowia, ad multos Annos!!!!
Prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
DziekanWydziałuBudownictwa
PolitechnikiŚląskiej
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Wyróżnieni z okazji Święta Budowlanych odznakami honorowymi

„ZASŁUżONY DLA BUDOWNICTWA”
oraz „ZASŁUżONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”

ŚLĄska okRĘGoWa izBa iNŻYNieRÓW BudoWNiCTWa
złote odznaki „zasłużony dla budownictwa”:
■ Roman karwowski – magister inżynier budownictwa
– złota odznaka „Zasłużony dla budownictwa”
Członek Prezydium Rady Izby, pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Programowej „Informatora Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz Rzecznika Prasowego, odpowiedzialny za politykę informacyjną i promocyjną Izby
■ Józef kluska – inżynier elektryk
– złota odznaka „Zasłużony dla budownictwa”
Współorganizator samorządu zawodowego Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach i wiceprzewodniczący Rady Izby trzech kadencji. Członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 39-letnia działalność zawodowa. Osiągnięcia
w zakresie budowy stacji i sieci elektroenergetycznych najwyższych
napięć, a obecnie ich eksploatacji.
■ dorota Przybyła – magister inżynier budownictwa
– odznaka złota
Wiceprzewodnicząca Rady Ślaskiej Okręg. Izby Inż. Bud. Od roku 1979 do chwili obecnej nieprzerwanie związana zawodowo z branżą kolejową. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: linie, węzły i stacje
kolejowe.
■ Piotr Wyrwas – magister inżynier
– złota odznaka „Zasłużony dla budownictwa”
Piotr Wyrwas powołany został przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako jeden z ekspertów w dziedzinie infrastruktury drogowej
oraz gospodarki wodno-ściekowej do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych (w okresie do 2013 r.).
Marszałek Województwa Śląskiego powołał Pana Wyrwasa jako eks-
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perta w tej samej dziedzinie do prac Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
kaToWiCka sPÓŁdzieLNia MieszkaNioWa:
■ ireneusz Budzyński
– odznaka brązowa „Zasłużony dla Budownictwa”
– Konserwator Serwisu Technicznego
– Zatrudniony w Spółdzielni 19 lat. Wielozawodowiec
– Ogólny staż 25 lat
■ zenon Benek – brązowa odznaka
– Inspektor Nadzoru
– Zatrudniony w Spółdzielni 8 lat, ogólny staż pracy 44 lata
■ anna Moszczyńska – srebrna odznaka
– Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju
– Staż w Spółdzielni 21 lat, ogólny staż 46 lat
■ Teresa Musz – srebrna odznaka „Zasłużony dla budownictwa”
– Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju
– Staż w Spółdzielni 24 lata, ogólny staż 39 lat
Firma Budowlana F-Bud
■ Michał Pudło – złota odznaka „Zasłużony dla Budownictwa”
– Staż pracy – 12 lat – kierownik budowy w Firmie F-BUD
odznaka Honorowa:
zasŁuŻoNY dLa GosPodaRki koMuNaLNeJ”:
■ Jolanta Łyczba – brązowa odznaka
– Specjalista w Dziale Organizacji i Samorządu
– Staż pracy w Spółdzielni 13 lat

Centralny ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu izolacji Budowlanej
katowice
www.cobrpib.katowice.pl
Centralny ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu izolacji Budowlanej w katowicach jest instytutem badawczym, funkcjonującym na polskim rynku od 1950 r. elementarne dziedziny działalności instytutu obejmują:
• materiały do izolacji cieplnej w budownictwie,
• materiały do izolacji wodochronnych, w szczególności pokryć
dachowych,
• materiały włókno-cementowe, stosowane do pokryć dachowych
i okładzin elewacyjnych.
COBR PIB prowadzi prace badawcze, rozwojowe oraz implementacyjne. Realizuje działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną oraz świadczy profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie wykonywanych badań jakościowych w akredytowanym i notyfikowanym
laboratorium.
Duży potencjał badawczy, bazujący na profesjonalizmie doświadczonej kadry naukowców i specjalistów, a także najnowocześniejsza aparatura badawcza oraz pomiarowa, kompatybilna ze sprzętem, wyznaczającym standardy światowe, jest gwarancją rzetelnie
wykonywanych badań, zgodnych z udokumentowanymi metodami
i wymaganiami klientów, a także wdrożonego systemu zarządzania.
Badania mają charakter kompleksowy, pozwalający na dokonanie pełnej technicznej oceny wyrobów budowlanych. Dotyczy to, zarówno badania cech użytkowych, jak i własności, decydujących o bezpieczeństwie wyrobów ze względów pożarowych, bądź też ich wpływu
na środowisko naturalne.
Ośrodek posiada laboratorium pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła, realizowanych metodami bezpośrednimi i pośrednimi, z zastosowaniem unikalnego zestawu aparatów firmy Holometrix i Laser-Comp USA.
Najnowszym nabytkiem laboratorium jest aparat do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego wyrobów płaskich
firmy Netzsch, umożliwiający wykonywanie eksperymentu w szerokim zakresie temperatur od –160°C do +700°C. obecnie instytut
badawczy CoBR PiB jest jedynym ośrodkiem w Polsce i europie Środkowej, który posiada możliwość pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w stanie ustalonym w tak szerokim
zakresie temperatur.
Badania wytrzymałościowe wykonywane są najnowocześniejszą
aparaturę głównie z USA, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo w Ośrodku znajduje się cały kompleks aparatury do badań
stopnia palności, odporności termicznej oraz zachowania wyrobów
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych (badania starzeniowe)
oraz chromatograficzne oznaczanie emisji substancji szkodliwych
z materiałów budowlanych.
Pracownicy COBR PIB są członkami zespołów eksperckich desygnowanych przez CEN CERTIFICATION, CEN Keymark oraz Polski Komitet Normalizacyjny:
• KT 142 ds. Geosyntetyków
• KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
• KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
• KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie,
• KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji
Wodochronnych w Budownictwie,
• KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
• Komitet TC 88 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego,
• Scheme Development Group no. 5/TG5 Thermal insulation
products,
• SDG 5 Expert Group N6, Thermal insulation products.

Badania przesiąkliwości materiałów hydroizolacyjnych metodą ciśnieniową

Badania współczynnika przewodzenia ciepła materiałów termoizolacyjnych

CeRTYFikaCJa

CertyfikacjawyrobówisystemówZKP

Certyfikacjadobrowolna
naznakKEYMARK

Badaniaemisjisubstancjiszkodliwych
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„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2012
Tradycyjnie w czasie dorocznej Gali Budownictwa uhonorowano laureatów Konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, którego celem jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
na placach budów. Nagrody w konkursie BUDUJ BEZPIECZNIE 2012 wręczyła Anetta Ranosz – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach
i miejsce: zajął
Polimex – Mostostal s.a.
Warszawa
● „Budowa bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną o mocy około 50MW w elektrociepłowni w Bielsku-Białej”
Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana. Firma działa w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Polimex-Mostostal jest największym w Polsce produ cen tem i eks por te rem wy ro bów sta lo wych, w tym krat
pomostowych. Spółka jest też niekwestionowanym liderem w zakresie nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, szczególnie
cynkowania ogniowego.

alizuje inwestycje w ramach Generalnego Wykonawcy oraz Contract Management. W swoim portfolio może pochwalić się wieloma
prestiżowymi realizacjami z zakresu budownictwa przemysłowego,
mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej.
iii miejsce:
P.B. „RoBud” sp. z o.o.
Gliwice
● „Budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy ul. Kochanowskiego w Gliwicach”
Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach, przy ulicy Mechaników 15, zostało założone
w 1987 r. P.B. „ROBUD”. Źródłem sukcesów spółki jest wysoko wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna, jak i załoga przygotowana do wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych, terminowość, jakość oraz otwartość na nowe technologie.

NagrodęodebrałŁukaszOkoński– WiceprezesZarządu

Wyróżnienia w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2012”
NagrodęodebrałHenrykKałuża–DyrektorBudowy

ii miejsce przypadło
sPeC Bau PoLska sp. z o.o.
oświęcim

akces Budowy sp. z o.o.
Czechowice dziedzice

● „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno-biurowego GPP wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą w Katowicach, ul. Konduktorska”:
Spec Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, prowadzi
działalność na terenie Polski realizując inwestycje w województwie
Małopolskim, Śląskim oraz Dolnośląskim. Wysoko wykwalifikowana kadra menedżerska i inżynierska, to potencjał gwarantujący najwyższy poziom jakości usług realizowanych przez firmę. Spółka re-

● „Budowa obiektu handlowo-usługowego w Czechowicach-Dziedzicach”
Firma AKCES Budowy Sp. z o.o. działa w ramach Centrum Budowlanego AKCES, świadcząc pełen zakres usług budowlanych.
Wznosi zarówno obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, jak
i budynki mieszkalne. Przeprowadza remonty, a także modernizacje
zabytków. Zintegrowanie w ramach Centrum Budowlanego zespołu
doświadczonych brygad budowlanych, biura projektowego oraz
składu budowlanego zapewnia w pełni profesjonalną i szybką obsługę każdej inwestycji.

NagrodęodebrałWitoldDziwak–PrezesZarządu

WyróżnienieodebrałBrunonKieloch–właścicielspółki
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P.B. MoLBud
Goczałkowice
● „Bu do wa Bu dyn ku miesz kal ne go, wie lo ro dzin ne go
w Pszczynie”
P.B. MOLBUD Sp. z o.o. jest firmą budowlaną działającą na rynku od 20 lat. Jest to firma rodzinna, której zarząd stanowi
małżeństwo Renata i Wojciech Pękała, a większość funkcji
kie row ni czych po wie rzo na jest człon kom ro dzi ny, dla te go
wszystkie powierzone inwestycje wykonuje z największą starannością i oddaniem, a budowane obiekty traktuje jak swoje.
Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby, bazując na doświadczonej kadrze inżyniersko-technicznej i wykwalifikowanej załodze.
Wyróżnienieodebrał–WojciechPękała–współwłaścicielprzedsiębiorstwa

Laureacikonkursu„BUDUJBEZPIECZNIE” 2012
REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYKONAWSTWO
SYSTEMÓW BIERNEGO ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO WYDZIELONYCH
STREF PALNYCH
Firma VESTRA w swojej ofercie posiada jako dystrybutor i wykonawca
zabezpieczenia węgierskiego producenta ﬁrmy Dunamenti.

P.H.U. VESTRA
ul. Armii Krajowej 75, 42-360 Poraj
ul. Wesoła 26, 42-360 Poraj
tel.
+48 34 314 70 53
tel.
+48 502 355 486
tel./fax +48 34 314 56 24
biuro@vestra.com.pl

Są to systemy z zakresu:
zabezpieczeń przejść kablowych
zabezpieczeń przejść rur palnych i stalowych w otulinie
dylatacji budowlanych
zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Ponadto oferujemy:
kompleksowy montaż
przeprowadzamy szkolenia w celu wystawienia certyﬁkatów
uprawniających daną ﬁrmę do pracy na systemie
zabezpieczamy konstrukcje stalowe
Dotychczasowy zakres prac budowlanych obejmuje zabezpieczenie
hoteli
biurowców
serwerowni
centra handlowe
zakłady produkcyjne

vestra.com.pl

W związku z powyższą ofertą serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania
wszelkich zapytań dotyczących powyższego tematu, oraz do kontaktu ﬁrmy
z zakresu budownictwa przemysłowego, instalacyjnego i hydraulicznego.
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Sukcesywna poprawa stanu sanitarnego gminy Żarnowiec

Budowa oczyszczalni
ścieków na ﬁniszu
Obecnie na ukończeniu jest budowa oczyszczalni ścieków
dla gminy Żarnowiec.
W pierwszym etapie oczyszczalnia przyjmować będzie
ok. 160 m3 ścieków i podłączonych będzie 200 posesji.
Środki na ten cel w wys. 75% kosztów inwestycji pochodzą
z PROW.
Na 2013 Gmina Żarnowiec pozyskała środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na zakup
i montaż kolektorów słonecznych dla 557 przyszłych beneficjentów.
Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Od roku 2015 Gmina Żarnowiec planuje budowę ok. 800 przydomowych oczyszczalni ścieków ze znacznym dofinansowaniem
środków z UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
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SPÓŁDZIElCZOŚĆ MIESZKANIOWA

Przyjęte na 2013 rok
zadania zostaną
w pełni zrealizowane
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM lEKSTONEM,
Prezesem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– Rok 2012 został ogłoszony przez oNz
Międzynarodowym Rokiem spółdzielczości.
W Polsce w przeciwieństwie do reszty europy spółdzielnie nie cieszą się zbyt dobrą
opinią i wydaję się, że są cały czas podejmowane działania mające na celu zniszczenie spółdzielczości. Jaka jest więc przyszłość takich spółdzielni jak siemianowicka
spółdzielnia Mieszkaniowa?
– W chwili obecnej do naszej wiadomości dochodzą informacje o kilku projektach ustaw, które mają ukształtować nowelizacje Prawa Spółdziel cze go i Usta wy o Spół dziel niach
Mieszkaniowych. Trudno przewidzieć, który
z projektów w jakim kształcie ostatecznie trafi
pod obrady Sejmu. Spółdzielnia nie może opierać swojej działalności na przewidywaniach
zmian ustawowych. Musimy działać zgodnie
z obowiązującym prawem i aktualnie obowiązującymi przepisami i to czynimy. Jeżeli nastąpią zmiany będziemy je realizować zgodnie
z wymogami ustawowymi i decyzjami naszych organów samorządowych to jest Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej uwzględnia jąc ich kom pe ten cje. Wie rzy my, że
nowelizowane ustawy nie będą działać na niekorzyść naszych członków. Należy mieć nadzieje, że tak jak dotychczas w historii Spółdzielczości uda się obronić jej suwerenne prawa.
– siemianowicka spółdzielnia Mieszkaniowa – będąca członkiem Śląskiej izby Budownictwa – jest jedną z najlepszych spółdzielni mieszkaniowych naszego regionu,
czego dowodem jest m.in. wyróżnienie ją
w tym roku tytułem „doBRa sPÓŁdzieLNia” przez stre fę Biz ne su, do dat ku
do dziennika Gazety Prawnej. Co trzeba robić, aby zasłużyć na taki tytuł?
– Tytuł „DOBRA SPÓŁDZIELNIA” to wynik
podsumowania działań Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wielu dziedzinach.
Te najważniejsze to:
– uzyskiwanie przez Spółdzielnie bardzo korzystnych wskaźników ekonomicznych co ma
przełożenie na niskie koszty eksploatacji,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej
co przekłada się na poprawę infrastruktury naszych osiedli i komfortu zamieszkania naszych
mieszkańców,
– decentralizacja najważniejszych decyzji dotyczących osiedli na Rady Osiedlowe i bardzo
dobra współpraca z tymi Radami,
– działalność społeczno-kulturalna poprzez
działalność Domu Kultury „CHEMIK” w bardzo
szerokim zakresie w tym organizacja półkolo-

nii letnich i zimowych dla dzieci, działalność klubów se nio ra, im prez oko licz no ścio wych
na osiedlach,
– działalność inwestycyjna a w jej ramach
budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych
mieszkań w budynkach wielorodzinnych, garaży i stanowisk parkingowych a także placy
zabaw kwalifikowanych w standardach europejskich.
Sądzę, że wymieniłem te najważniejsze działania, które spowodowały przyznanie Naszej
Spółdzielni tytułu „DOBRA SPÓŁDZIELNIA”.
– Jakie są główne oczekiwania mieszkańców wobec spółdzielni i jak wychodzicie
na przeciw tym oczekiwaniom?
– Na początku, chciałem dopowiedzieć, że
wszyscy jesteśmy Spółdzielnią i Zarząd i pracownicy i mieszkańcy i członkowie organów samorządowych wszyscy stanowimy jedną Spółdziel nię. Je stem prze ko na ny, że na si
mieszkańcy oczekują od Zarządu kontynuacji
docieplania budynków, dalszej renowacji klatek schodowych, utrzymania należytego stanu
infrastruktury osiedlowej a w określonych przypadkach dalszej jej modernizacji i nie zwiększania kosztów eksploatacji poprzez jeszcze racjonalniejsze wykorzystanie na te cele posiadanych
środków. Pomimo związanych z tym trudności
nie zaprzestaliśmy budowy nowych mieszkań
w budynkach wielorodzinnych oraz garaży
i miejsc parkingowych na osiedlach. Budujemy
nowe boiska i place zabaw. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność społeczno-kulturalną zwłaszcza poprzez Dom Kultury „CHEMIK”.
W grudniu bieżącego roku Spółdzielnia obchodzi 55-lecie swego istnienia mamy nadzieję, że
uda nam się uczcić te obchody między innymi
dobrymi wynikami gospodarczo-finansowymi.
Sądzę, że członkowie oczekują od Zarządu również kontynuowania rzetelnej informacji, która
jest realizowana poprzez gazetę „Moja Spółdzielnia” stronę internetową i bezpośrednio
na dyżurach Zarządu i Rady Nadzorczej czy
Rad Osiedlowych.
– Ciągle rosną ceny mediów, co oczywiście nie jest winą spółdzielni, ale wpływa
na wzrost czynszów. Jakie podejmujecie
działania, by zmniejszyć, jak tylko się da, obciążenia kieszeni mieszkańców?
– Można powiedzieć, że działania podejmowane dla odciążenia kieszeni mieszkańców wynikają z całokształtu prowadzonej działalności.
Poprzez prowadzone od wielu lat docieplanie
budynków ich opomiarowanie i instalacje podzielników kosztów w mieszkaniach udało
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się znacząco obniżyć moc zamówioną a w konsekwencji zużycie ciepła i obniżenie kosztów
ogrzewania.
Poprzez zainstalowanie na klatkach schodowych naszych budynków czujników oświetlenia udało się 16 krotnie zmniejszyć kwoty
opłat za energię elektryczną zużywaną do ich
oświe tle nia. Wy mia na lamp osie dlo wych
na energooszczędne również znacząco wpływa na obniżenie opłat za energię elektryczną.
Niższe koszty zanotowaliśmy również za zakup gazu i wywozu nieczystości. Opomiarowanie wody także obniża jej zużycie co ma
przełożenie na wysokość wnoszonych z tego
tytułu opłat. Administracje prowadzą działania
mające na celu obniżenie kosztów zużycia
energii elektrycznej w piwnicach. Te czynniki
i inne wpływają na obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu prawidłowego postępowania w zakresie eksploatacji zasobami mieszkaniowymi.
– Rok dobiega końca; grudzień to tradycyjnie czas podsumowań.
Jak Pan ocenia działania SSM w 2012 roku i co zamierzacie zrobić w roku 2013?
– Zarząd na bieżąco analizuje wyniki działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Wyniki uzyskane za 9 m-cy br. działalności, pozwalają optymistycznie przewidywać, że przyjęte na cały 2013 rok zadania zostaną w pełni zrealizowane. Pomimo bardzo szeroko
prowadzonej działalności modernizacyjnej
i remontowej udało się nie przekroczyć zaplanowanych kosztów. W ramach przyjętych planów kontynuowaliśmy docieplenia budynków,
wybudowaliśmy kolejne boisko i plac zabaw dla
dzieci. Wymieniliśmy dźwigi, następne które wymagały wymiany. Nasze działania doprowadziły do uzyskania wyników lepszych od ubiegłorocznych co mamy nadzieje potwierdzi się
na koniec bieżącego roku. Na rok 2013 planujemy kontynuację dociepleń budynków, dalsze
instalowanie czujników oświetlenia, dążenie
do poprawy infrastruktury osiedlowej, odnawianie klatek schodowych, wymianę chodników
i innych działań dla poprawy warunków zamieszkania dla mieszkańców naszych osiedli.
W działalności inwestycyjnej będziemy kontynuować budowę garaży i miejsc postojowych
na osiedlach. Kontynuowanie budowy mieszkań w budownictwie wielorodzinnym uzależniamy od zapotrzebowania na ich budowę.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Zielińska

szanowni Państwo!
Prezentujac naszą firmę pragniemy przedstawic się jako wiarygodny partner dysponujący odpowiednim zapleczem technicznym
i wykonawczym, gwarantując wysoką jakość
wykonywanych usług oraz długotrwałą pracę instalowanych przez nas urządzeń.
P.H.U. JANTAR jest firmą działającą od 1993
roku, zajmujaca się kompleksową realizacją
inwestycji budowlanych jako Generalny Wykonawca obiektów biurowych, sportowych,
hotelowych itp.
Z licznym potencjałem osobowym sprostamy złożonym zadaniom
w procesach budowlanych przy wznoszeniu
obiektów od podstaw, a w szczególności:
• projektowanie,
• kompleksowe roboty ogólnobudowlane,
• roboty wykończeniowe,
• intalacje elektryczne,
• instalacje wod.-kan.,
• instalacje światłowodowe i komputerowe,
• intalacje wentylacji i klimatyzacji,
• montaż konstrukcji stalowych,
• kompleksowa obsługa procesów termomodernizacyjnych.
Dysponujemy wysoce wyszkoloną i rozwijającą się kadrą inżynieryjno-techniczną, potrafiącą rozwiązać każdy problem związany
z wykonywanymi przez nas pracami.
Nasi pracownicy przechodzą regularne
szkolenia organizowane przez producentów,
co pozwala nam na stosowanie najnowszych
materiałów i technologii.
Potrafimy zrealizować każdy projekt i najbardziej finezyjne obiekty wykreowane przez projektantów i architektów.
Wychodząc naprzeciw coraz bardziej wymagającym Inwestorom wyspecjalizowaliśmy się
w zakresie prac wykończeniowych o wysokim standardzie, dzięki czemu, każdy nowopowstały jak i adaptowany do nowych potrzeb obiekt, odznacza się dobrze wykonaną
technicznie budowlą i reprezentacyjnym
wnętrzem.
Pragniemy Państwa poinformować, że
za wysoką jakość wykonywanych usług
budowlanych, remontowych i wystroju
wnętrz za 2001 r. izba Gospodarcza eksporterów i importerów przyznała Firmie
JaNTaR najwyższe swoje wyróżnienie
WieLkĄ NaGRodĘ – skRzYdŁa MeRkuReGo oraz CeRTYFikaT JakoŚCi,
za 2002 r. kapituła Godła Promocyjnego
przyznała nam ŚLĄskieGo oskaRa
w kategorii tworzenia nowego wizerunku
Śląska, za Modernizację sanatorium
uzdrowiskowego „RosoMak” w ustroniu w 2008 r. otrzymaliśmy dyplom „NaJLePsza ModeRNizaCJa Roku”.
Jako najlepsza w Polsce Firma w koMPLeksoWeJ oBsŁudze PRoCesÓW
TeRMoModeRNizaCYJNYCH otrzymaliśmy tytuł „LideR RYNku 2012” oraz wyróżnienie „euRo LideR 2012”.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się
z ofertą naszych usług oraz załączoną listą
referencyjną zrealizowanych obiektów.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza
oferta spełni Państwa oczekiwanie i przyczyni się do nawiązania wzajemnej współpracy.
Łączę wyrazy szacunku
Ryszard Łach – Właściciel
Lider Rynku 2012

Projektowanie
inwestycje budownictwa ogólnego
kompleksowe remonty, wystrój wnętrz

koMPLeksoWa oBsŁuGa
PRoCesÓW
TeRMoModeRNizaCYJNYCH
Firma Jantar jest obecna na rynku od 1993 r. Na przestrzeni tych
wszystkich lat zrealizowała wiele inwestycji, których jakość wykonania stanowi świadectwo potencjału firmy. Zasoby kadrowe oraz zaplecze jakim dysponuje Jantar pozwalają na przeprowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego, od fazy projektowania,
po wykonanie „pod klucz”. Cykliczne szkolenia, które przechodzą pracownicy firmy, pozwalają na stosowanie najnowszych materiałów i technologii.
Wychodząc naprzeciw coraz bardziej wymagającym inwestorom firma wyspecjalizowała się m.in. w zakresie pełnej obsługi procesów
termomodernizacyjnych o wysokim standardzie, dzięki czemu każdy – zarówno nowopowstały, jak i adaptowany budynek odznacza się
dobrze wykonanym technicznie i reprezentacyjnym obiektem za co
Śląska Izba Budownictwa przyznaje firmie Jantar „Wielką Nagrodę
Budownictwa”.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar z Gliwic ponadto
otrzymało tytuł „Lidera Rynku 2012” oraz wyróżnienie „Euro Lidera 2012” jako najlepsza firma w Polsce w zakresie kompleksowej obsługi procesów termomodernizacyjnych budynków. Nagroda, którą
właściciel przedsiębiorstwa Ryszard Łach odebrał podczas uroczystej Gali w warszawskim hotelu Sheraton, to tylko jeden z wielu laurów potwierdzających profesjonalizm i wyjątkowy standard firmy.
Wysoką jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo potwierdzają również oceny niezależnych ekspertów, którzy zasiadają
w kapitułach branżowych konkursów. Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów przyznała firmie Jantar swoje najwyższe wyróżnienie – skrzydła Merkurego. Firma została również uhonorowana Śląskim oskarem oraz medalem im. króla kazimierza Wielkiego.
Ryszard Łach należy do osób, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego. Jantar ma na koncie wiele inwestycji proekologicznych. Aktualnie realizuje programy przewidziane na lata 20102020, które obejmują kompleksową obsługę termomodernizacji
w sumie 337 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Te wysiłki
na rzecz ochrony przyrody doceniła także Polska Izba Ekologii przyznając firmie swoje najwyższą nagrodę – ekoLauR 2012.
P.H.u. „JaNTaR” Ryszard Łach;
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50;
NiP 631-002-57-47;
tel.: 32 401 09 51 ÷ 53, fax.: 32 401 09 59;
e-mail: jantar@jantar.gliwice.pl
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Przedsiębiorstwo Budowlane „Molbud” jest firmą specjalizująca się w realizacji najwyższej jakości budynków mieszkalnych jedno i wielo – rodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, budynków hotelowych, przemysłowych i magazynowych, kompleksów
biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Firma powstała 23 lata temu (w kwietniu 1989 roku) i jest obecnie jedną z najstarszych prężnie działających prywatnych firm budowlanych na Śląsku.
Przedsiębiorstwo Molbud zatrudnia obecnie ponad sto osób,
bazując na doświadczonej kadrze inżyniersko-technicznej i wykwalifikowanej załodze. Cykliczne szkolenia przeprowadzane przez renomowanych producentów budowlanych oraz nabyte długoletnie doświadczenie, pozwalają firmie sprawnie rozwiązywać
najtrudniejsze problemy oraz zapewnić uzyskanie końcowego efektu na najwyższym poziomie.
Wieloletnie doświadczenie uzyskane przez Molbud, pozwala
na równoległe prowadzenie kilkunastu inwestycji jednocześnie,
z zachowaniem niespotykanej u konkurencji dbałości o szczegóły oraz przystępnych cen za oferowane usługi.
W swojej działalności zarząd firmy kieruje się zasadą kompleksowego podejścia do każdej inwestycji, a także dbałością o wysoki komfort realizowanych obiektów i najwyższe standardy wykonania. Stosowane niezmiennie od ponad dwudziestu lat zasady
pozwalają firmie z powodzeniem realizować nadrzędny cel, jakim
jest dostarczanie klientom wysokiej klasy obiektów mieszkalnych,
biurowych czy użytkowych, które łączą w sobie walory estetyczne i funkcjonalne.
P.B. „Molbud” Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, której zarząd stanowi małżeństwo Renata i Wojciech Pękała, a większość funkcji
kierowniczych powierzona jest członkom rodziny, dlatego wszystkie zlecane firmie inwestycje wykonywane są z największą starannością i oddaniem, a realizowane obiekty traktowane jak budowane dla siebie.

Fabryka Elementów
Napędowych FENA Sp. z o.o.
jest wiodącym polskim przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem i produkcją części maszyn, w szczególności sprzęgieł i hamulców dla zastosowań
w przemyśle. Swoją mocną pozycję na rynku zawdzięczamy wysokiej jakości
oferowanych produktów, wykwalifikowanej załodze oraz wieloletniemu doświadczeniu.
Firma powstała w Katowicach w 1987 r., rozwijając stopniowo produkcję projektowanych przez siebie urządzeń. Dzisiaj program produkcji obejmuje około 40
typoszeregów sprzęgieł i hamulców, z których każdy wytwarzany jest w kilkunastu typowielkościach.
Nasza oferta obejmuje:
• sprzęgła elastyczne wkładkowe,
• oponowe i przeponowe,
• sprzęgła membranowe,
• sprzęgła przeciążeniowe,
• sprzęgła zębate oraz sztywne,
• sprzęgła hamulcowe z bębnem lub tarczą,
• hamulce bębnowe i tarczowe ze zwalniakami elektrohydraulicznymi,
• zespoły hamulców tarczowych z zasilaniem hydraulicznym,
• zamki wrót szybowych,
• korpusy łożysk,
• inne elementy napędów maszyn, oraz usługę wyważania dynamicznego.
Wszystkie wyroby produkowane są również:
w wersji przeznaczonej do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego – grupa IM2. Firma wykonuje także odmiany specjalne ww. elementów oraz nowe konstrukcje
uwzględniające indywidualne życzenia odbiorcy. Ponadto prowadzi usługi projektowe w zakresie maszyn i urządzeń, jak i usługi doradztwa technicznego związanego z napędami maszyn. Produkowane przez fabrykę wyroby znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu między innymi w przemyśle:
górniczym, hutniczym, koksowniczym, budowlanym, stoczniowym, spożywczym,
chemicznym; w napędach takich urządzeń jak: przenośniki taśmowe, suwnice, kombajny, pompy, sprężarki, wentylatory, dmuchawy, kruszarki, mieszalniki, dźwignice.
Działania firmy ukierunkowane są na pełne zaspokojenie potrzeb klienta. Mając to na uwadze fabryka FENA posiada wdrożony i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001-2009 oraz PN-EN ISO 14001-2005
oraz Orzeczenie o zapewnieniu jakości zgodne z Dyrektywą 94/9/WE nadane
przez FTZU Ostrava-Radvanice.
Od 2012 roku Fabryka Elementów Napędowych „FENA” jest członkiem Śląskiej
Izby Budownictwa.
Fabryka elementów Napędowych FeNa sp. z o.o.
katowice 40-525, ul. kościuszki 191
tel. 032 251-27-88, 032 245-17-15
fax: 032 251-92-46, 032 245-17-55; e-mail: fena@fena.pl
www.fena.pl

