Szanowni Państwo!
Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego
uprzejmie informuje, że została otwarta

IV edycja Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2014”
którego celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej
oraz możliwości eksportowych województwa śląskiego
poprzez publiczną prezentację i wyróżnianie:

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych
w następujących kategoriach:
✓ przygotowania i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
✓ działalności projektowo-architektonicznej, urbanistycznej i geodezyjnej,
✓ wykonawstwa robót budowlano-montażowych oraz modernizacyjno-remontowych,
✓ produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji i urządzeń oraz ich obrotu handlowego,
✓ zarządzania nieruchomościami,
✓ przedsięwzięć ekologicznych, gospodarki komunalnej i rewitalizacji poprzemysłowej,
✓ finansowania i ubezpieczania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kontraktów budowlanych,
✓ osiągnięć naukowo-szkoleniowych oraz innowacyjno-wdrożeniowych.

oraz Nagrodą i Tytułem

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej
oraz wkład w rozwój regionu
Kapitułę Konkursu stanowią reprezentujący Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rektorów Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, które utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach
konkursu.
Publiczna promocja Laureatów, poprzez wręczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu Zygmunta Brachmańskiego wraz z Dyplomem, odbędzie się podczas kolejnej, uroczystej XVII GALI BUDOWNICTWA w dniu 7 listopada 2014 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu.

„Deklaracje Zgłoszeniowe” przystąpienia do konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2014”
prosimy przekazywać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa na adres:
ul. Szeligiewicza 20 / lok. I, Katowice 40-074 bądź mailowo – izbabud@izbabud.pl
w terminie do 5 września br.
Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo w Regulaminie, który można pobrać za pomocą linku
zamieszczonego na naszej stronie:

http://www.izbabud.pl/

VI ŚLĄSKIE FORUM
INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI
24-25 września 2014 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Andrzej Nowak
– Przewodniczący Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Katowicki

Franciszek Buszka
– Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Tadeusz Wnuk
Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

Szanowni Państwo!
Co dalej z wielką płytą? – systemowa próba odpowiedzi na to pytanie zostanie podjęta w trakcie tegorocznej konferencji – „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” – której tematem będzie: Przedsięwzięcie
programowe – „Dostosowanie wielkopłytowego i wielkoblokowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb”.
Przyjmuje się, że to wieloletnie przedsięwzięcie techniczne i społeczne obejmuje około 3,9 mln mieszkań wybudowanych w Polsce w poprzednich dekadach w tych technologiach. Szacuje się, że zamieszkuje w nich obecnie 25% ludności kraju. Największa koncentracja tego budownictwa miała miejsce na terenie obecnego województwa śląskiego.
Użytkownikami takich budynków jest 1,5 mln mieszkańców regionu.
Uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Związkiem
Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie uznali za celowe przyjęcie następujących założeń programowych tego przedsięwzięcia:
• Przywróceniebudynkommieszkalnymsprawnościtechnicznejpoprzezichmodernizacjęi przystosowaniado aktualnychprzepisówtechniczno-budowlanych,wymagańużytkowychi technologicznych,którestwarzająnowąjakośćmieszkańcom,
• Obniżeniekosztówutrzymaniabudynku,podwyższeniewartościnieruchomościorazatrakcyjnościbudynkówi osiedla,
• Poprawajakościżyciai odtworzeniewięzispołecznychw wielkichosiedlach–„humanizacja”blokowisk.
Jako cel finansowy tego przedsięwzięcia przyjęto kontynuację publicznego wsparcia finansowego dla dalszej modernizacji i rewitalizacji wielkowymiarowego budownictwa mieszkaniowego. W pierwszej kolejności na dalsze usuwanie i utylizację azbestu, zwłaszcza z płyt elewacyjnych budynków powstałych w tych technologiach oraz obniżanie ich energochłonności, która obecnie jest czterokrotnie wyższa od zużywanej w nowych domach budowanych w Polsce i Europie.
Z kolei Rada Programowo-Naukowa tego przedsięwzięcia, z udziałem kadry wyższych uczelni technicznych kraju
i regionu oraz ekspertów i praktyków, wytypowała następującą tematykę problemową konferencji:
• Ocena trwałościi bezpieczeństwakonstrukcjibudynkówz wielkiejpłyty.
• Ocena stanutechnicznegoistniejącychbudynkówwielkopłytowychw Polsceorazwarunkiichbezpiecznegoutrzymaniai użytkowania.
• Remonty,naprawyi termoizolacjębudynkówz wielkiejpłytyw celupodniesieniakomfortuużytkowegomieszkańi ograniczeniastartenergiicieplnej.
• Przebudowa–modernizacjębudynkówwielkopłytowychw dostosowaniudo współczesnychwymagań.
• Kierunkirewitalizacjibudynkówi osiedliwielkopłytowych.
• Formyfinansowaniamodernizacjii rewitalizacjibudynkóworazosiedliz wielkiejpłytyz zastosowaniemźródełi instrumentówfinansowaniamieszkalnictwaokreślonychw obecnymprojekcieKrajowejPolitykiMiejskiej.
Zaproszenia do udziału w „VI Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” zostały wystosowane do kadry kierowniczej zarządzającej tymi zasobami mieszkaniowymi oraz organizacji producenckich i wykonawczych, które będą uczestnikami ich dalszej modernizacji i rewitalizacji. Liczymy także na udział w tej konferencji
instytucji finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych i szkoleniowych, a także krajowych i regionalnych wydawnictw technicznych.

Forum Budownictwa Śląskiego (45) 2014 3

W NUMERZE:
IV EDYCJA KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 ............................ 2

str. 8

OD ORGANIZATORÓW
VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI BUDOWNICTWA
NIERUCHOMOŚCI
24-25 września 2014 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach .............................................................................................. 3

Odmienione
oblicze regionu

DZIAŁANIA RZĄDU

Mirosław Sekuła
Marszałek
Województwa Śląskiego

Przed polską gospodarką jawi się stabilny wzrost!
Rozmowa z wicepremierem, ministrem gospodarki
Januszem Piechocińskim .......................................................................... 5
REGION
Odmienione oblicze regionu
Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego ................................

8

Miasto stawia na gospodarkę innowacyjną i turystykę
Rozmowa z Ryszardem Machem, prezydentem Zawiercia ........................ 9
NAJWIĘKSZE SPOTKANIE FIRM SEKTORA MŚP W EUROPIE
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw .................. 12
FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
VII Seminarium Budowlane
O wielkiej płycie w Ustroniu ...................................................................... 15
VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI BUDOWNICTWA,
NIERUCHOMOSCI
Przedsięwzięcie I
Konferencja „DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DO WSPÓŁCZESNYCH
WYMAGAŃ I POTRZEB” ............................................................................ 19
Przedsięwzięcie II
Konferencja „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH
GÓRNICZYCH” ............................................................................................ 28
ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budownictwa
Priorytetem tworzenie korzystniejszych warunków działalności
organizacji członkowskich ....................................................................... 29

str. 29
Śląska Izba Budownictwa
Priorytetem tworzenie korzystniejszych warunków
działalności organizacji członkowskich

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Potrzeba działań integrujących i aktywizujących ................................... 31
Warsztaty szkoleniowe w Wiśle ................................................................ 33
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH
XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Problemy konstrukcji żelbetowych ........................................................... 35
GALICYJSKA IZBA BUDOWNICTWA

str. 31

VIII Forum Budownictwa w Zakopanem
Trwałość Budownictwa z wielkiej płyty .................................................... 37
SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
Jubileusz 90-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śląskim
Szanując przeszłość odpowiadają na wyzwania przyszłości ............... 38
Spółdzielnie mieszkaniowe są w znacznie lepszej kondycji
niż się sądzi
Rozmowa z architektem Zbigniewem Durczokiem,
prezesem Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach ….................................................................... 40

Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy,
Warsztaty w Wiśle

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
Seminaria podatkowe
VAT i podatek dochodowy bez tajemnic .................................................. 42
SEMINARIUM MIESZKANIOWE
Europejskie pieniądze na modernizację i rewitalizację
mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego …................................ 43
TARGI BUDOWLANE
„Sibex 2014” w Sosnowcu
Branża budowlana ożywia gospodarkę regionu ..................................... 44
Duże zainteresowanie imprezami wystawienniczymi
w Bielsku-Białej i Tychach
Innowacje w budownictwie ........................................................................ 45
SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tradycja i nowoczesność .......................................................................... 47

str. 35
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Katowicach
XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

4 Forum Budownictwa Śląskiego (45) 2014

DZIaŁaNIa RZĄDU

Przed polską gospodarką
jawi się stabilny wzrost!

Rozmowa
z JaNUSZEM PIEchocIńSKIM,
wicepremierem
i ministrem gospodarki
– Sukces polskich naukowców przy wykorzystaniu grafenu otwiera nieograniczone wręcz możliwości dla naszego kraju,
w którym tak ważnym surowcem naturalnym jest węgiel. W jakich dziedzinach gospodarki grafen znajdzie zastosowanie?
Co może zyskać Polska i Śląsk dzięki nowemu materiałowi? Jakie są mocne i słabe strony przyszłości grafenu? Co już zrobiono w kierunku wykorzystania na skalę
przemysłową wynalazku?
– Opracowana przez polskich naukowców
rewolucyjna technologia pozwalającą na pro-

dukowanie taniego grafenu o najwyższej jakości, stwarza nowe możliwości dla jego wykorzystania. Myślę, że może on znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu,
m.in. w elektronice, motoryzacji, energetyce, czy medycynie. W Ministerstwie Gospodarki z uwagą obserwujemy rozwój prac
nad zastosowaniem tego materiału. Chciałbym również zwrócić uwagę na współpracę nauki i biznesu w tym obszarze. Doskonałym przykładem jest tutaj sukces polskiego
zespołu działającego przy tym projekcie.
Mam nadzieję, że wkrótce dzięki dostępnym

innowacyjnym technologiom, grafen przyczyni się do rozwoju polskiego przemysłu,
a co za tym idzie i gospodarki.
– Zmieńmy nieco temat naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, jaka jest obecnie
kondycja polskiej gospodarki? Czy sygnały wychodzenia z recesji w Europie
i na świecie przekładają się na sytuację
polskiego rynku: przemysłu oraz szeroko rozumianej branży budownictwa?
– Polska gospodarka pomimo zawirowań
na światowych rynkach, jest stabilna i nadal się rozwija. W ubiegłym roku odnotowa-
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liśmy dobre wyniki, a tempo wzrostu PKB było o 1,6 proc. realnie wyższe niż w 2012 r.
W drugim półroczu 2013 roku widoczna była wyraźna poprawa głównych wskaźników
gospodarczych.
W moim przekonaniu źródłem ożywienia
gospodarczego w 2014 roku powinien być
stale rosnący popyt krajowy. Myślę również,
że w dalszym ciągu będziemy obserwować
wzrost eksportu związany z przyspieszeniem
popytu w krajach Unii Europejskiej. Pozytywne tendencje widoczne będą także w obszarze inwestycji. Według prognoz w 2014 roku PKB Polski osiągnie poziom 2,9 proc.,
a w 2015 – 3,1 proc. Tak więc przed naszą
gospodarką stabilny wzrost.
Chciałbym tutaj przypomnieć, że sektor
przemysłu i budownictwa dobrze poradziły
sobie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Świadczyć może o tym fakt, że mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych w la tach 2009-2013 ro sła ilość
rejestrowanych firm działających w ramach
branży. Również zatrudnienie utrzymywało
się na stabilnym poziomie. W latach 20102012 pracujący w przemyśle to ok. 28 proc.
wszystkich pracujących, czyli ok. 3,7 mln
osób. Dlatego uważam, że sektor przemysłowo-budowlany będzie się nadal rozwijał.
– Ministerstwo Gospodarki jest autorem
Pro gra mu Roz wo ju Przed się biorstw
do 2020, który dzięki współpracy samorządu stawia na tworzenie dobrych warunków rozwoju dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Omówmy
szerzej tę koncepcję. Jak przedstawia się
tu woj. śląskie?
– Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych potwierdzają, że rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości odgrywa znaczącą rolę
w stymulowaniu wzrostu gospodarczego.
Wpływa także pozytywnie na wzrost zatrudnienia. Tworzenie korzystnych warunków
rozwoju dla tego sektora jest niezbędne dla
budowy konkurencyjnego rynku oraz zapewnienia silnego i długotrwałego wzrostu gospodarczego.
Przygotowany w MG Program Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP) to element
wykonawczy do Strategii Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki. Program określa mechanizmy wsparcia dla polskich
przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich i kładzie nacisk na rozwój ich innowacyjności. Wskazane w nim instrumenty
koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu przyjaznego otoczenia dla biznesu
oraz wzmacnianiu różnorodnych form finansowania prac badawczo rozwojowych (B+R)
i innowacji. Dotyczą także podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, zacieśniania współpracy przedsiębiorców ze światem nauki,
rozwoju e-gospodarki, a także zrównoważonego rozwoju.
Działania wpisane w PRP w głównej
mierze realizowane będą w oparciu o środki unijne dostępne w budżecie unijnym
na lata 2014-2020, w ramach przyszłych programów operacyjnych na szczeblu krajowym

i regionalnym. Dlatego realizacja Programu
to również szansa dla Śląska na rozwijanie
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
– Fundusze europejskie na lata 20142020 stawiają na gospodarkę opartą
na wiedzy oraz innowacje. Jakie dziedziny gospodarki mają szansę najwięcej zyskać dzięki takiemu wsparciu, i jak
przedstawia się tu woj. śląskie?
– Jednym z priorytetowych celów Unii Europejskej na lata 2014-2020 jest wspieranie
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Kierunek ten wyznaczony został w „Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu – Europa 2020”.
Nasz kraj jest włączony w realizację celów
strategii, a zobowiązania płynące z tego włączenia to punkt wyjścia do zdefiniowania
strategii inwestycyjnej dla funduszy w poszczególnych obszarach.
Należy zaznaczyć, że z puli ponad 76 mld
euro, jakie wynegocjowała Polska w nowym
budżecie unijnym, prawie 60 proc. środków
przeznaczonych będzie na obszar badań
i innowacyjności, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną.
Jesteśmy zgodni z naszymi europejskimi
partnerami, że tylko nowoczesna gospodarka, oparta na wiedzy i zasadach zrównoważonego rozwoju, może być konkurencyjna
na globalnym rynku.
Chciałbym również podkreślić, że dzięki
wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności nasz kraj sukcesywnie zmniejsza dystans
dzielący nas od rozwiniętych państw unijnych. Miarą siły polskiej gospodarki może
być fakt, że w latach 2007-2012 średnioroczne tempo wzrostu PKB Polski wyniosło
4,0 proc., podczas gdy średnia wzrostu dla
całej UE w tym okresie to 0,4 proc.
Województwo śląskie, jako drugie, co
do wielkości tworzenia PKB jest rejonem silnie uprzemysłowionym, a zatem skupiającym instytucje otoczenia biznesu. Jest również znaczącym ośrodkiem akademickim,
a tym samym rejonem o ogromnym potencjale innowacyjności. To wszystko sprawia,
że województwo Śląskie jest naturalnym
i potencjalnym liderem w wykorzystaniu
środków z Unii Europejskiej na rozwój innowacyjnego przemysłu. Trzeba jednak pamiętać, iż nowoczesność i rozwój nie mogą mieć
charakteru wyspowego.
– Ocenił pan, że otwarcie inwestycji
w lutym 2014 r. w hucie „ArcelorMittal”
w Dąbrowie Górniczej” ma strategiczne
znaczenie dla rozwoju polskiego kolejnictwa, a ponieważ projekt wpisuje się
w ważną dla UE ideę reindustrializacji
przemysłu ma szansę umocnić polski
przemysł za granicą. Także w tym roku
General Motors Manufacturing Poland
zdecydował o umieszczeniu produkcji silników 1.6 w Tychach. Jakie znaczenie będą mieć te inwestycje dla rozwoju regionu i kraju? Jakie kolejne przedsięwzięcia
ważne dla polskiej gospodarki mogą
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się znaleźć w woj. śląskim i jak można zachęcić inwestorów do podejmowania
takich działań?
– Niewątpliwie te inwestycje wpisują
się w działania, które podejmujemy w Ministerstwie Gospodarki, by umocnić pozycję polskiej gospodarki w Europie i na świecie. Ich realizacja to dla Polski szansa
na nowe, wysokiej jakości miejsca pracy,
przepływ technologii oraz możliwość rozwoju współpracy ze środowiskiem akademickim. Zakres tych projektów jest także
ściśle związany z założeniami Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.
Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów, co potwierdzają decyzje zachodnich
koncernów o lokalizacji projektów właśnie
u nas. Silna gospodarka i solidne podstawy
jej dalszego rozwoju gwarantują opłacalność
inwestycji w naszym kraju. Fakt, że globalny kryzys ekonomiczny miał ograniczony
wpływ na polską gospodarkę sprawia, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest nadal znaczący. Ponadto nasze położenie w centrum Europy sprawia, że
jesteśmy idealnym miejscem do lokowania
inwestycji, które mają swoich odbiorców
na ryn kach za rów no Za chod niej jak
i Wschodniej Europy. W efekcie w latach 2004-2012, skierowane do Polski bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły
ponad 97 mld euro.
Lokowanie tych inwestycji to najlepszy dowód tego, iż w Polsce biznes się opłaca.
Światowe koncerny w dzisiejszych czasach nie poszukują już taniej siły roboczej,
ale stabilnego otoczenia i długoletnich perspektyw dla rozwoju projektów. Te inwestycje udowadniają, że Polska jest krajem szerokich możliwości.
Przypomnę także, że dla przedsiębiorców
przygotowaliśmy pakiet zachęt inwestycyjnych. Doskonałym narzędziem są w tym zakresie specjalne strefy ekonomiczne. Oferujemy także wsparcie finansowe z budżetu
państwa oferowane w ramach programu
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.
Ponadto mamy świetnie wykształconą kadrę. W Polsce działa prawie pół tysiąca szkół
wyższych i uczelni, pracuje w nich ponad sto
tysięcy naukowców, z czego połowa z tytułem doktora. Daje to szerokie pole manewru inwestorom szukającym dobrze przygoto wa nych me ry to rycz nie pra cow ni ków
różnych działów od specjalistów zarządzania i informatyków po biochemików. Polscy
inżynierowie i naukowcy są cenieni na całym świecie.
– Bezpieczeństwo energetyczne Polski – dostawy gazu. Czy w związku z destabilizacją sytuacji na Wschodzie Europy bezpieczeństwo dostaw gazu dla
Polski jest zagrożone? Jakie przedsięwzięcia są podejmowane np. współpraca z Niemcami, Słowacją, czy krajami
skandynawskimi, dla utworzenia kolejnych korytarzy gazowych? Jak obecnie

DZIaŁaNIa RZĄDU

wygląda kwestia wykorzystania gazu
łupkowego w Polsce?
– Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem gospodarczym. Chciałbym jednak podkreślić, że obecna sytuacja nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu
do Polski. W przypadku ewentualnych zakłóceń możliwe jest przekierowanie części dostaw na granicę polsko-białoruską oraz wykorzystanie rewersu z terytorium Niemiec.
Przypomnę, że nasz bilans uzupełniamy
krajowym wydobyciem gazu. Co roku blisko 27 proc. zużywanego w Polsce gazu pochodzi z krajowej produkcji. W 2013 r. było
to ok. 4,3 mld m sześc. Dzięki rozbudowanym w ostatnim czasie połączeniom transgranicznym pozostałe ilości uzupełniane
są dostawami z terytorium Niemiec i Republiki Czeskiej.
Dodatkowo planujemy kolejne działania,
które będą miały faktyczny wpływ na wzrost
poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu
do Polski. Będzie to m.in udostępnienie tzw.
rewersu fizycznego w punkcie Mallnow
na granicy z Niemcami, zakończenie budowy terminala LNG w Świnoujściu, czy budowa nowych połączeń z Republiką Czeską,
Słowacją i Litwą, które są projektami wspólnego zainteresowania UE i będą współfinansowane z funduszy europejskich.
Jeśli chodzi o możliwości wykorzystania
gazu łupkowego, w chwili obecnej znajdujemy się na etapie rozpoznawania zasobów
gazu w złożach łupkowych. Dlatego trudno
jest w tej chwili mówić o szczegółach w tym
obszarze. Rząd dokłada wszelkich starań,

aby stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunki dla rozwoju branży poszukiwawczo-wydobywczej. 11 marca br. Rada Ministrów
przyjęła dwa kluczowe dla przedsiębiorców
inwestujących w sektor węglowodorów niekonwencjonalnych projekty ustaw. Mam
na myśli projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze oraz projekt
ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.
Przepisy te umożliwią m.in. stworzenie
przyjaznego dla przedsiębiorców systemu
regulacyjno-podatkowego. Będą miały także pozytywny wpływ na rozwój branży wydobywczej, w tym na rozwój sektora związanego z pozyskiwaniem gazu z łupków
w naszym kraju.
– Współpraca gospodarcza z Ukrainą.
Jakich zagrożeń spodziewa się Ministerstwo Gospodarki w kwestii wymiany
handlowej w związku z niestabilną sytuacją u naszego sąsiada? Jakie kroki
podjęto, by interesy polskich przedsiębiorców (np. producentów materiałów budowlanych, czy chemicznych) nie były zagrożone?
– Na relacje gospodarcze między Polską,
a Ukrainą duży wpływ ma i będzie miała
w przyszłości sytuacja na rynku rosyjskim. Dodatkowo musimy pamiętać, że
na wymianę handlową pomiędzy Polską,
Rosją i Ukrainą wpływ ma nie tylko obecny konflikt w regionie, ale także czynniki koniunkturalne. Rosja wkroczyła w stan recesji gospodarczej. Osłabienie koniunktury
wraz z obecną sytuacją geopolityczną sil-

nie oddziałują na rubla, który traci zarówno do dolara, jak i do euro. To zaś istotnie
hamuje rosyjski import z partnerami spoza byłego Związku Radzieckiego, w tym
z Polską.
Przewidujemy, że w 2014 roku wartość
polskiego eksportu do Rosji i na Ukrainę, wyrażona w dolarach amerykańskich, może obniżyć się o 20-25 proc. Od początku roku
do połowy marca eksport do Rosji spadł bowiem o 7,3 proc. (rok do roku), zaś na Ukrainę o 6,3 proc. Podobnej sytuacji należy
oczekiwać jeśli chodzi o wymianę handlową z Ukrainą. Musimy jednak pamiętać, że
w tym przypadku bardzo trudno jest prognozować. Wiele zależy od dalszego rozwoju
sytuacji społeczno-gospodarczej u naszego sąsiada.
Chciałbym podkreślić, że dokładamy
wszelkich starań aby działającym na wschodzie przedsiębiorcom zapewnić jak najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działal no ści go spo dar czej. Nie za leż nie od
recesji u naszych wschodnich sąsiadów,
staramy się także poszukiwać nowych,
atrakcyjnych rynków dla krajowych inwestorów w różnych częściach świata, np. w krajach północnej Afryki, które szybko się
rozwijają.
– Dziękujemy za rozmowę.

JanuszPiechociński, od 2012 r. wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, urodził się
w 1960 roku w Studziankach na Mazowszu.
Ukończył SGPiS – SGH w Warszawie na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług. Napisał pracę magisterską u prof. Janusza Kalińskiego pt. „Polityka
inwestycyjna w Polsce w latach 1958 – 1965”.
W czasie studiów był członkiem Rady Wydziału
i Senatu SGPiS.
W latach 1987 – 1999 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki,
obecnej Szkole Głównej Handlowej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, specjalizacja – histo-

ria gospodarcza XX wieku, historia szkolnictwa ekonomicznego, integracja europejska.
Janusz Piechociński to także poseł na Sejm z okręgu podwarszawskiego I, II, IV, VI i VII kadencji. W latach 1991 – 1997 był członkiem Sejmowej Komisji Finansów i Budżetu. W latach 1992 – 1993
przewodniczył Nadzwyczajnej Komisji ds. Przeciwdziałania Patologii w Gospodarce. W 1996 był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Centrum Gospodarczego. W latach 2000 – 2001 był
członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów RP. W latach 2001 – 2005 przewodniczył Sejmowej Komisji Infrastruktury. Od 2007 roku pełni funkcję
wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. W latach 1999 – 2001, 2006 – 2007 był
radnym Sejmiku Mazowieckiego – przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu polityki inwestycyjnej, historii gospodarczej PRL, transformacji ustrojowej i gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, polityki transportowej, inwestycji
ekologicznych, budownictwa i telekomunikacji, problematyki budżetowej, integracji europejskiej. Brał
udział w wielu konferencjach naukowych o tematyce transportowej, gospodarczej i inwestycyjnej.
Janusz Piechociński urzędy wicepremiera i ministra gospodarki objął 6 grudnia 2012 roku. 11 grudnia 2012 r. został powołany przez prezydenta Bro-

nisława Komorowskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Niedawno w trakcie kongresu założycielskiego Unii
Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (inicjatywy
Centrum im. Adama Smitha powołanej dla konsolidacji uczestników branży budowlanej i inwestycyjnej, i jej wzmocnienia na forum polskiej gospodarki), podkreślił, że na perspektywy rozwoju branży
budowlanej mają wpływ m.in. prognozy wzrostu
gospodarczego.
– Ożywienie w branży może być również wywołane koniecznością budowy nowej oraz modernizacji już istniejącej infrastruktury transportowej,
energetycznej – czy z zakresu ochrony środowiska.
Dodatkowy impuls do rozwoju sektora w najbliższych latach powinny stanowić również fundusze
unijne dostępne w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 – dodał.
J. Piechociński podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki podejmuje działania, które pozwolą efektywnie kształtować warunki dla rozwoju sektora inwestycyjnego. Narzędziem pomocnym w realizacji
projektów inwestycyjnych jest też, coraz częściej
stosowana przez samorządy i władze centralne, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.
Prywatnie jest żonaty, ma troje dzieci. Jego hobby to: piłka nożna, siatkówka, ekologia, historia.
Z wielką pasją zbiera grzyby w lasach chojnowskich i Puszczy Kozienickiej.

Rozmawiali:
AGNIESZKA ZIELIńSKA
i DANIEL BIENEK
Zdjęcia: mat. prasowe
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Odmienione oblicze regionu

MIRoSŁaW SEKUŁa
Marszałek Województwa Śląskiego

Znajdujemy się w interesującym okresie – z jednej strony w czasie podsumowań,
z drugiej w przededniu wyzwań związanych
z nowym okresem unijnego programowania.
Pieniądze unijne, które trafiły do naszego
województwa w ostatnich latach, odmieniły oblicze regionu, to nie ulega wątpliwości;
odcisnęły trwałe piętno w każdej dziedzinie
życia. Z drugiej strony obudziły też drzemiące w nas możliwości, pobudziły kreatywność
i apetyt na więcej. Z tym większą niecierpliwością oczekujemy na kolejne unijne rozdanie.
Nowa perspektywa na okres 2014-2020
to nowe wytyczne i nowe wyzwania. Inaczej
rozłożone akcenty pozwolą zmienić sposób
myślenia o gospodarce, jej konkurencyjności czy innowacyjności. Pozwolą rozwinąć
skrzydła i nadrobić dystans stracony przez
dziesięciolecia zaniedbań, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale przede wszystkim tej
mentalnej. Ogromny zastrzyk finansowy, ponad 3 miliardy euro, które trafią do naszego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kolejnych latach, to
szansa na następny cywilizacyjny skok. Kontynuowane będą na pewno inwestycje związane z poprawą jakości dróg, unerwienie komunikacyjne jest niezwykle ważne; to impuls
wysłany w stronę lokalnej gospodarki, zachęta do lokowania tu swoich pieniędzy.
Dzięki inwestycjom takim jak kontynuacja
Drogowej Trasy Średnicowej, a w przyszłości być może skierowanie jej na wschód,
zwiększa się atrakcyjność inwestycyjna regionu i poprawiają warunki życia mieszkańców. To trwałe elementy postępu.
W ostatnim czasie bardzo wiele mówiło
się o kluczowych inwestycjach regionu,
które na trwałe zmieniają jego oblicze, takich jak nowoczesne Muzeum Śląskie czy
imponująca siedziba Narodowej Orkiestry

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Te projekty widać gołym okiem; to dla
nas prawdziwy powód do dumy. Wznowione zostaną wkrótce prace związane z modernizacją Stadionu Śląskiego, a w zasadzie
jego zadaszenia, który w nowym projekcie
spełniać będzie najbardziej wyśrubowane
normy bezpieczeństwa. Obok walorów bezpieczeństwa istotny akcent zostanie położony na realizację funkcji lekkoatletycznej
obiektu; to dla nas szansa na przyciągnięcie sportowych imprez z najwyższej europejskiej półki.
Podobnych, choć mniejszych projektów
infrastrukturalnych w ostatnich latach wyrosło w regionie więcej i każdy z nich służy
mieszkańcom. Inwestycjom infrastrukturalnym poświęca się więcej uwagi, gdyż są łatwiejsze do zilustrowania, bardziej namacalne. Zdecydowanie mniej miejsca poświęca
się lokatom w największe dobro regionu, którym niewątpliwie są ludzie. W kończącym się
okresie, tylko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymaliśmy na ten
cel ponad 3 miliardy złotych. Z puli tych środków zrealizowane zostały projekty z czterech
obszarów: rynek pracy, integracja społeczna, adaptacyjność i edukacja. Środki te służą wsparciu mieszkańców i realizowane są
poprzez szkolenia, doradztwo i kursy doskonalące, a także przez wsparcie współpracy
na linii biznes-nauka-przedsiębiorczość.
Do tej pory z tej pokaźnej puli pieniędzy udało się wykorzystać prawie 91 procent i dofinansować prawie cztery tysiące projektów.
Co istotne, powyżej 15 tysięcy mieszkańców
regionu otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Wielu z nich rozwija się, in we stu je i da je za trud nie nie,
a podmioty z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw są dziś kołem zamachowym
regionalnej gospodarki.
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Przyszłość niesie przed nami wiele wyzwań, ale i wiele możliwości.
Potencjał naukowo-badawczy, którym
dysponujemy, pozwala nam z optymizmem
upatrywać szans na utrzymanie pozycji lidera w technologicznym wyścigu.
Konieczne jest wzmocnienie regionalnych specjalizacji, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej; dalsze
działania zmierzające do walki ze stereotypami. Śląsk nie jest już postindustrialnym
skansenem – to region ogromnych możliwości. Równolegle do działań związanych
z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu podejmowane są wielorakie przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie sektora MSP i in we sty cje w ka pi tał ludz ki.
Baza naukowo-dydaktyczna, którą dysponujemy, pozwala nam zasilać rynek pracy dobrze wykształconymi ludźmi, gotowymi podjąć zatrudnienie w kluczowych branżach.
W miejscu pokopalnianych hałd wyrastają
parki naukowo-technologiczne, kwitną usługi i rozwijają się nowe technologie. W nowej
perspektywie unijnej procesy rewitalizacyjne będą kontynuowane, co stwarza realne
szanse dla branży budowlanej, dla architektów i designerów. Wzmocniony zostanie wymiar miejski polityki spójności, co stwarza
szanse na kontynuację intensywnego rozwoju miast i odnowę terenów zdegradowanych,
których na Śląsku przecież nie brakuje.
Zmieni się także podejście do rewitalizacji – tego typu procesy to nie tylko odnowa
zdewastowanych budynków, ulic, ale przede
wszystkim wszechstronne wsparcie przedsiębiorczości w jej zróżnicowanych formach. Kilkanaście lat temu nie dawano
nam większych szans na płynne przejście
od postindustrialnej tradycji do nowoczesnej
gospodarki opartej na innowacjach – dziś te
procesy dzieją się na naszych oczach.

REGIoN

Miasto stawia
na gospodarkę innowacyjną
i turystykę

Rozmowa z RySZaRDEM MachEM,
prezydentem Zawiercia

– Miasto ma piękne tereny przyrodnicze (lasy, urokliwa dolina Warty, zabytki
postindustrialne itd.) i tradycję bycia
obszarem turystycznym. Jaką rolę odgrywa współcześnie ta dziedzina w gospodarce gminy, i w jaki sposób zdecyduje
o jej rozwoju w przyszłości? Co miasto
robi, by zachować piękno naturalnej
przyrody (likwidacja niskiej emisji, azbestu, inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową)? Czy inwestycje takie mają
charakter ponadlokalny i z jakich źródeł
są finansowane?
– Zgodnie ze strategiami rozwoju i promocji miasta w Zawierciu stawiamy na rozwój
turystyki oraz na rozwój naszych terenów
przeznaczonych dla inwestorów. Dlatego nasza Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG)
została podzielona na dwa obszary. Obszar
„A” przeznaczony jest pod rozwój tradycyjnych przedsiębiorstw nastawionych na produkcję. Natomiast SAG – obszar „B” poło-

żony jest w otulinie Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd. W jurajskiej części Zawiercia tworzymy dogodne warunki do rozwoju
takich dziedzin gospodarki, jak ekologiczne
budownictwo mieszkaniowe oraz szeroko rozumiane usługi o charakterze rekreacyjnosportowym. Miasto nazywane jest „Bramą
na Jurę”, ponieważ jest doskonałą bazą wypadową wielu szlaków. Jako miasto staramy się rozwijać infrastrukturę około turystyczną. Stąd ścieżki rowerowe i trasy do nordic
walking. By podkreślić znaczenie Zawiercia
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zrewitalizowaliśmy śródmieście, którego istotnym elementem jest Plac Jana Pawła II wraz
z efektowną fontanną w kształcie jurajskiego amonitu. Miasto jest członkiem
dwóch organizacji prężnie działających
na rzecz rozwoju naszego regionu. Promując Jurę działamy wspólnie z Jurajską Organizacją Turystyczną oraz Związkiem
Gmin Jurajskich. Rozwijając infrastrukturę

turystyczną współdziałamy z sąsiednimi
miejscowościami, by nasze projekty wspólnie się uzupełniały, stąd zintegrowane
ścieżki rowerowe, które połączone są w sieć
na obszarze centralnej Jury. Nasze położenie i promocja walorów turystyczny determinuje nasze działania ekologiczne. Obecnie
realizujemy Programy Ograniczania Niskiej
Emisji przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dzięki WFOŚiGW prowadzimy
termomodernizacje, budujemy kanalizacje,
dotujemy mieszkańcom wymianę pieców
oraz likwidację azbestu. Dzięki środkom europejskim zdecydowanie ponad 90 proc.
mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. Ta
ostatnia inwestycja szczególnie poprawiła
czystość rzeki Warty, której źródła biją
w Zawierciu.
– Strefa Aktywności Gospodarczej to
wielka szansa na przyciągnięcie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy dla
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PowstanieZawierciańskiegoParkuPrzemysłowo-Technologicznegopokazuje,żemiastostawiana rozwiązaniainnowacyjnei jestw pełnigotowena przyjęcieinwestorów.

miasta i całego powiatu zawierciańskiego. Co już wykonano w kierunku rozwoju strefy, a jakie są plany, co do jej przyszłości? Jaką funkcję będzie docelowo
pełnić strefa? Inwestorzy jakiej branży
mogliby mieć charakter strategiczny dla
ziemi zawierciańskiej?
– Dokładnie 30 sierpnia 2006 roku jako
prezydent Zawiercia wraz z ówczesnymi radnymi wspólnie zdecydowaliśmy o utworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej. Podjęcie uchwały w tej sprawie poprzedziły
szerokie działania, które prowadziliśmy
wspólnie z urzędnikami, aby pozyskać
działki, które moglibyśmy przeznaczyć dla
prywatnych inwestorów chcących tu rozwijać swoje przedsiębiorstwa i tworzyć nowe
miejsca praca. Wcześniej – przed 2006 rokiem – miasto nie dysponowało żadnymi
działkami inwestycyjnymi, w związku z czym
nie miało nic do zaoferowania inwestorom.
Spoglądając dziś na decyzję podjętą 8 lat
temu nikt nie ma wątpliwości, że postąpiliśmy słusznie. Dziś Strefa Aktywności Gospodarczej to ponad 200 hektarów terenów
pod inwestycje, dla których przygotowaliśmy
szczegółową koncepcję zagospodarowania,
jako miejsce przygotowane pod szeroko rozumianą produkcję i usługi. Dodatkowo
część działek strefy została włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Tworząc strefę wyszliśmy z założenia, że wydzielamy na obszarze Zawiercia miejsce
kompleksowo przygotowane pod rozwój
gospodarczy miasta, czyli taki obszar, który spełni oczekiwania przedsiębiorców. Inwestorzy tworząc nowe miejsca pracy mogą korzystać z 3 różnych ulg podatkowych.

Dotyczą one podatków lokalnych oraz ulg
w podatku dochodowym, które oferowane
są przedsiębiorcom w ramach Specjalnych
Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorcy zdecydowani zainwestować w Zawierciu mogą
liczyć na elastyczne podejście miasta do inwestorów, którym umożliwiamy nabycie
użytkowania wieczystego działki – co obniża koszty rozpoczęcia działalności. Chcemy także, by już wkrótce alternatywą do zakupu działki była możliwość zakupu, czy też
najmu lub leasingu modułowych hal produkcyjnych, które powstaną w sąsiedztwie budowanego właśnie Parku PrzemysłowoTechnologicznego.
– Powstanie Zawierciańskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego to ważne przedsięwzięcie sektora naukowo-badawczego: urbanistyki i transportu regionu. Inwestycja jest dofinansowywana
ze środków na lata 2007-2013, ale wpisuje się w perspektywy na lata 2014-2020
(gospodarka innowacyjna). Opiszmy ją
szerzej.
– Mijająca perspektywa budżetowa Unii
Europejskiej umożliwiała pozyskiwanie środków na budowę parków technologicznych,
a obecna, która potrwa do 2020 roku umożliwi rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny będzie działać w trzech obszarach:
miejskiej architektury, zintegrowanego planowania przestrzeni miejskiej oraz ekonomiki budownictwa mieszkaniowego i przemysłowo-biurowego. Przedsiębiorcy działający
w parku uzyskają wsparcie naukowców Politechniki Częstochowskiej, doradztwo – ze
strony Centrum Projektów Rewitalizacji S.A.
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Natomiast miasto zapewni firmom funkcjonującym w parku wsparcie w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, koncesji;
będzie też promować przedsiębiorstwa funkcjonujące w ZPPT. Sam Park Przemysłowo-Technologiczny będzie miejscem wyposażonym w pomieszczenia administracyjne
i biurowe, sale szkoleniowe, hale magazynowo-produkcyjne oraz w nowoczesne laboratoria. Misją tej instytucji będzie zapewnienie jak najlepszych warunków do przepływu
wiedzy między politechniką, a biznesem korzystającym z potencjału naukowego częstochowskiej uczelni. Z pewnością Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny
będzie instytucją, która wzmocni wizerunek
miasta w oczach inwestorów. Pokaże, że Zawiercie jest miastem, w którym wdraża się
innowacyjne rozwiązania, że jest miastem
przygotowanym na przyjście inwestorów.
– Inwestycje drogowe. Stolica powiatu zawierciańskiego stawia na rozwój
dróg. Jakie inwestycje w tym obszarze są
realizowane i czy miasto korzysta przy
tym ze środków własnych, czy zewnętrznych np. unijnych? Jakie potrzeby są
jeszcze na terenie miasta w tym względzie?
– Przez ostatni rok udało nam się wyremontować więcej dróg, niż w całej poprzedniej kadencji. Co roku na remonty
i przebudowy przeznaczamy ponad 8 mln
zł. Remontujemy drogi miejskie, udzielamy
pomocy powiatowi zawierciańskiemu w wysokości – 50 proc. – na inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. Podobny model współfinansowania inwestycji dróg
niebędących w Zarządzie miasta przyjęliśmy

REGIoN

wy Zakładu Komunikacji Miejskiej. Teraz prowadzimy rozmowy z koleją w sprawie działki w sąsiedztwie dworca PKP, gdzie planuje my stwo rzyć za jezd nię au to bu so wą
i centrum przesiadkowe. Także nowa perspektywa budżetowa UE daje nam możliwość pozyskania środków na dalszą modernizację taboru komunikacji miejskiej. Wciąż
liczymy na budowę obwodnicy Zawiercia.
Mamy nadzieję, że inwestycja będzie realizowana w ramach kontraktu terytorialnego.
W tej sprawie zapadła już pozytywna decyzja po stronie Urzędu Marszałkowskiego, teraz czekamy na dobre wieści z Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju.
– Lokale komunalne i socjalne. Gmina
stawia na rozwój budownictwa, w jaki
sposób jest to realizowane?
– W tym roku nowe mieszkania komunalne i socjalne otrzymało sto rodzin. Przed zakończeniem budowy na liście lista rodzin
oczekujących na własne „M” było 200 rodzin.
Dlatego chcemy, by w każdej kadencji samorządowej budować nowe bloki. Udało
nam się pozyskać dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego. W sumie nowe mieszkania, to wydatek rzędu 10 mln zł. W mieście można również nabyć mieszkania
od dewelopera, ale nie wszyscy mogą pozwolić sobie na taki wydatek w gotówce, czy
wzięcie kredytu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wybudowaniu nowego osiedla, które
jest zarządzane przez instytucję miejską,
czyli Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
– Strategiczne plany rozwoju miasta
na lata najbliższe i na przyszłość.
– Nasze priorytetowe działania zostały zapisane w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2025 plus. Każdemu mieszkańcowi polecam lekturę tego dokumentu, który ma
formę otwartą i wciąż może być rozbudowany o kolejne przedsięwzięcia. Istotnym elementem strategii są karty działań, które
wskazują konkretne zadania do wykonania.
Z pewnością wśród najważniejszych zadań
będzie uruchomienie parku przemysłowego i rewitalizacja zabytkowego osiedla „Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie”, którą pla-

Zdjęcia:mat.prasowe

w stosunku do dróg wojewódzkich. W tym
roku przeprowadzimy wspólną inwestycję
przy Drodze Wojewódzkiej nr 796 na odcinku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Wyszliśmy z założenia, że nie będziemy tłumaczyć się przed mieszkańcami, że to nie
nasza droga. W końcu z tych szlaków korzystają nasi mieszkańcy. Prowadząc remonty i przebudowy korzystamy ze środków budżetowych oraz z pieniędzy z emisji obligacji
komunalnych. Miasto jest w dobrej kondycji finansowej, a obligacje są tańsze od innych produktów finansowych, takich jak pożyczki, czy kredyty. Miasto jest zadłużone
jedynie na niecałe 20 proc., czego zazdroszczą nam inne samorządy, które będą miały problemy z absorpcją środków unijnych w najbliższych latach. Oczywiście
środki na te przedsięwzięcia pozyskujemy
również z Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy projekt o wartości 11 mln zł polegający na budowie drogi
w Strefie Aktywności Gospodarczej.
– Miasto jest ważnym węzłem transportowym. Jakie inwestycje lub modernizacje planuje się w kwestii rozwoju transportu, kolei, komunikacji autobusowej?
W jaki sposób pomogą one otworzyć się
stolicy ziemi zawierciańskiej na inne regiony kraju?
– Dobra komunikacja miasta pozwala
na szybki dojazd wszystkimi środkami lokomocji.
Miasto położone jest relatywnie blisko autostrady A1 i A4, przez Zawiercie wiedzie
Centralna Magistrala Kolejowa, do portu lotni cze go w Py rzo wi cach ma my za le d wie 30 km, drugie tyle do Balic. Obecnie podróż koleją z Zawiercia do Warszawy trwa
około 2 godzin, a gdy na tory wyjedzie „Pendolino” podróż do stolicy potrwa zaledwie półtorej godziny. Cieszy nas ostatnia decyzja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, według
której linia kolejowa łącząca aglomerację śląską z lotniskiem w Pyrzowicach przebiegać
będzie przez nasze miasto. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to udało nam się dzięki
środkom unijnym odnowić tabor autobuso-

PowstanieZawierciańskiegoParkuPrzemysłowo-Technologicznegopokazuje,żemiastostawiana rozwiązaniainnowacyjnei jestw pełnigotowena przyjęcieinwestorów.

nujemy niebawem rozpocząć. Chcemy także rozwijać budownictwo jednorodzinne, poprawiać estetykę przestrzenną miasta, stale uatrakcyjniać naszą ofertę inwestycyjną.
Planujemy również tworzyć nowe produkty
turystyczne w oparciu o źródła Warty i Hutę Szkła Gospodarczego oraz atrakcje Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Najważniejsze są jednak dla nas nowe miejsca
pracy, dlatego będziemy nadal stawiać
na kampanie informacyjno-promocyjne Strefy Aktywności Gospodarczej.
– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała:
AGNIESZKA ZIELIńSKA

RyszardMach, urodził się w 1946 roku w Zawierciu. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ukończył
także studia podyplomowe z zakresu zarządzania
i kierowania oświatą oraz studia podyplomowe trenera piłki nożnej II stopnia. W latach
1968-72 pracował jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zawierciu. Od 1969 do
1972 roku był związany z zawierciańska Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1972 r. pracował na stanowisku dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu, a następnie w latach 1981-94 był dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 3.
Działalność samorządową rozpoczął w 1994 roku
obejmując funkcję wiceprezydenta miasta Zawiercie, którą pełnił przez dwie kadencje do roku
2002. Był odpowiedzialny m.in. za upowszechnianie kultury fizycznej, prowadził też działania
proekologiczne. W 2002 roku mieszkańcy powierzyli mu funkcję prezydenta miasta. W grudniu 2006 roku został wybrany starostą zawierciańskim. Ponownie wybrano go na prezydenta
Zawiercia w 2010 roku.
Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Brązowy,
Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju"; Brązowy, Srebrny i Złoty „Za zasługi
dla pożarnictwa". W 2007 roku otrzymał tytuł
Menadżera Zagłębia w kat. najlepszy samorządowiec.
Pasjonuje go piłka ręczna, Ryszard Mach zasiada
w Zarządzie Związku Piłki Ręcznej w Polsce, jest
wiceprezesem ds. finansowych oraz współpracy
z samorządem.
(az)
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IV Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
KATOWICE

24-27 września 2012

Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

22-25 września 2014 r.

Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

„10 lat przedsiębiorczości bez granic”

Tadeusz donocik,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

– Wypełniliśmyniszę,któraistniaław Europie.Udowadniamy,żerefleksjanad tąproblematykąjestpotrzebna zarównow tymkraju,jaki w całejEuropie.W Polscejest 1,7mlndziałającychfirm,w tym 3 800dużychprzedsiębiorstw.Skalaproblemów:zautonomizowania,zorganizowaniasiętychfirmorazreprezentowaniaichstanowiskprzed administracjąpublicznąi samorządową,Rządem
i Parlamentem–togłównewyzwaniai zadaniajakiestojąprzed Kongresem– mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny
temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.
Ubiegłe trzy edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. III edycja w liczbach to: 56 wydarzeń, 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3500 uczestników!
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Wystąpiliśmy z prośbą o objęcie tego wydarzenia honorowym Patronatem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza.
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PROGRAM
22 września

10.30 – 11.30

Konferencja prasowa

12.00 – 12.10

Otwarcie i powitanie gości

12.10 – 12.30

Wystąpienia otwierające

Sesja inauguracyjna „Europa 2020 (Europa wzrostu) – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw”
Obszary do dyskusji:
1. Jakie są dotychczasowe efekty gospodarcze przynależności Polski i innych krajów członkowskich
do UE?
2. Jakie są efekty wsparcia sektora MŚP poprzez inicjatywy UE – np. Small Business Act?
3. Jak sektor MŚP może uczestniczyć we wzroście gospodarczym UE
zakładanym w Strategii Euro 2020?

12.30 – 14.30

4. Jaka jest rola sektora MŚP w osiąganiu strategicznych celów UE:
– zwiększenia innowacyjności oraz nakładów na badania i rozwój (do poziomu 3% PKB)
– zwiększenie zatrudnienia (75% osób w wieku 20-64 powinno mieć pracę)
– edukacja (ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10%
oraz co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wyższe wykształcenie)
– zrównoważone wykorzystanie energii (zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz 20%
energii powinno pochodzić z ze źródeł odnawialnych)
– walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem
o 20 mln w skali UE)
5. Jak UE i rządy krajów członkowskich będą wspierać MŚP w osiąganiu celów krajowych,
a poprzez to – celów UE?
Zaproszeni do dyskusji:
– Komisarze UE lub/oraz Dyrektorzy Dyrekcji Generalnych
– Przedstawiciele rządów wszystkich krajów, które wstąpiły do UE od 2004 roku:
Polska, Czechy, Słowacja, Chorwacja oraz dla porównania Austria, która ma wskaźniki gospodarcze
zbliżone do celów UE.

14.30 – 15.00

Przerwa

• Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
„Rozwój regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020 – w porównaniu do rozwoju
innych regionów UE”
15.00 – 17.00

Wydarzenia równoległe
• Gala wręczeń Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczych Kobiet
• Wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowych
• Okrągły stół – „System praktyk i staży studenckich”
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23 – 25 września
SESJE PLENARNE:
• 10 lat przedsiębiorczości bez granic
• Nauka – Biznes – Samorząd – TRÓJKĄT WIEDZY
EDUKACJA / HR
• Przygotowanie zawodowe kadr dla gospodarki
• Edukacja dla przedsiębiorczości – prezentacja najciekawszych europejskich praktyk
• Innowacje HR w biznesie
PRAWO / POLITYKA
•
•
•
•

Podatki jako bariera dla rozwoju MŚP
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w kontaktach urząd-przedsiębiorca
Rola doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości
Zabezpieczenie emerytalnej przyszłości przedsiębiorców

INNOWACYJNOŚĆ / NOWE POMYSŁY / ROZWÓJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność gospodarcza i co dalej?
Innowacyjność, badania i rozwój
Efektywność energetyczna – cele, wyzwania, korzyści
Optymalizacja kosztów energii w firmie
Marketing i PR
Bezpieczny biznes rośnie szybciej!
M-commerce
Kapitał na Sukces!
Młody przedsiębiorca w nowoczesnym mieście

WSPÓŁPRACA
• Współpraca gospodarcza Europa – Wschód (w tym współpraca Polska, Czechy, Słowacja – Wschód)
• Dobre przykłady współpracy Polska – Austria
Strefa wolnego handlu UE z USA (TTIP) – nowe możliwości dla przedsiębiorców
• CSR (relacje sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw)
• Relacje banków spółdzielczych z sektorem MŚP
• Wsparcie polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych
• Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej
• Firmy Rodzinne
• Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowe UE
• Spotkania B2B
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
• VI Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości
Konferencja: „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych
wymagań i potrzeb”
• „Akademia Marketingu i sprzedaży” – warsztaty Forum Młodych przy RIG w Katowicach
• „Strategia prostych reguł jako innowacja w prowadzeniu firmy” – warsztat Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Fundacji Edukacja Przedsiębiorczości
„Techniczne zabezpieczenie mienia – RAZEM BEZPIECZNIEJ” – Polskie Stowarzyszenie
Licencjonowanych Serwisów Kluczowych
• Prezentacja Programu „Samorządowa Polska”
• Euro-Centrum – Pasywne Budownictwo
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VII SEMINaRIUM BUDoWLaNE

O wielkiej płycie
w Ustroniu
W dniach 28 – 29 marca br. w Ustroniu odbyło się już po raz siódmy Seminarium Budowlane uczestników „Forum
Budownictwa Śląskiego” jako utworzonej
w lutym 2008 roku platformy współdziałania samorządów zawodowych i gospodarczych i organizacji pozarządowych
budownictwa. Organizatorami tego spotkania byli: Śląska Izba Budownictwa
w Katowicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
i Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział w Katowicach.
W imieniu organizatorów seminarium
otworzyli Tadeusz Wnuk – Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Kolegium „Forum”, Franciszek

Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Wiceprzewodniczący Kolegium
„Forum” i Andrzej Nowak – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział Katowicki
Organizatorzy przedstawili przybyłych na seminarium gości i uczestników
„Forum Budownictwa Śląskiego”:
• An drze ja Ro cha Do bruc kie go – Prezesa Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa;
• Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę – Dyrektora Departamentu Wyrobów
Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

• prof. dr hab. inż. Jana Ślusarka
– Dziekana Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej;
• Zbigniewa Durczoka – Prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;
• Antoniego Falikowskiego – Prezesa Związku Pracodawców Budownictwa
w Gliwicach;
• Kierownictwo Galicyjskiej Izby Budownictwa z Piotrem Hrabią – Prezydentem Izby.
W imieniu wszystkich przedstawionych
uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego”, a także bardzo licznej kadry kierowniczej organizacji gospodarczych
i spółdzielczości mieszkaniowej uczestniczącej w Seminarium, organizatorzy
bardzo serdecznie powitali wypróbowanych przyjaciół gremium, stałych uczestników wspólnych przedsięwzięć Forum, a reprezentujących państwowe
instytucje wojewódzkie:
• Jana Spychałę – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budownictwa;
• Marcina Kusia – Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego wraz z kadrą kierowniczą;
• Anettę Ranosz – Nadinspektora Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach.
Następnie Tadeusz Wnuk, Franciszek Buszka i Andrzej Nowak przedstawili projekt – „Wspólnych przedsięwzięć
uczestników Forum Budownictwa Śląskiego” w bieżącym roku oraz temat kolejnej konferencji merytorycznej „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości”, która odbędzie się
24-25 września w Katowicach, jako
przedsięwzięcie składowe IV Europej-

Tadeusz Wnuk
–PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa,
PrzewodniczącyKolegium„Forum”
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Franciszek Buszka
–PrzewodniczącyRady
ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierów
Budownictwa
i Wiceprzewodniczący
Kolegium„Forum”

Andrzej Nowak
–Przewodniczący
PolskiegoZwiązkuInżynierów
i TechnikówBudownictwa
OddziałKatowicki

skiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Głównym tematem
merytorycznym tego przedsięwzięcie
będzie: – „Dostosowanie wielkopłytowego bu dow nic twa miesz ka nio we go
do współczesnych wymagań i potrzeb”.
Andrzej Nowak zaprosił obecnych
na konferencję naukowo-techniczną
OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH, która będzie
częścią składową „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
i odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 roku w Siemianowickim

Centrum Kultury – Park Tradycji. Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego
spełniającego wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii
PN-ISO-9000, oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Wstępem merytorycznym do VI Śląskiego Forum był wykład wygłoszony
podczas konferencji przez rzeczoznaw-
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cę bu dow la ne go GIB Zbi gnie wa
Dzier że wi cza: BU DOW NIC TWO
WIELKOPŁYTOWE charakterystyka
materiałowo-konstrukcyjna rozwiązań
systemowych z oceną stanu technicznego bezpiecznego użytkowania budynków zrealizowanych w latach 1970 – 85
w woj. śląskim oraz problematyka remontów, modernizacji i rewitalizacji
budynków wielkopłytowych w dostosowanie do współczesnych wymagań
i potrzeb
Swoje uwagi do tego tematu przedstawił również Andrzej Roch Dobrucki
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Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
iprof.drhab.inż.JanŚlusarek–DziekanWydziałuBudownictwaPolitechnikiŚląskiej

ZbigniewDzierżewicz– rzeczoznawcabudowlanyGIB

AndrzejRochDobrucki–PrezesKrajowejRadyPolskiejIzbyInżynierów
Budownictwa

Poruszanetematywzbudzałyżywądyskusjęzebranych

– Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Następnie Naczelnik I Śląskiego
Urzędu Skarbowego – Marcin Kuś,
tradycyjnie już zachęcał przedsiębiorców do rozliczania się z fiskusem drogą elektroniczną – jest szansa, że nasze województwo w tym roku będzie
przodować w kraju w tej formie rozliczeń. Natomiast Grzegorz Poleszczuk Kierownik II Referatu Kontroli
Podatkowej tego Urzędu przedstawił
naj now sze zmia ny w prze pi sach
związane z płaceniem podatku VAT
przez firmy budowlane. Natomiast
o przepisach podatku dochodowego,
z uwzględnieniem specyfiki działania
przedsiębiorstw budowlanych i spół-

dziel ni miesz ka nio wych. omó wi ła
Be ata Da nis – In spek tor Kon tro li
Podatkowej. Należy zaznaczyć, że
zasygnalizowana podczas Seminarium te ma ty ka zo sta ła roz wi nię ta
podczas zorganizowanych w lutym
i marcu br. przez Śląską Izbę Budownictwa wraz z I Śląskim Urzędem
Skarbowy dwóch seminariów szkoleniowych.
Anet ta Ra nosz – Nad in spek tor
Pracy – Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach poinformowała
w swym wy stą pie niu o ma le ją cej
na szczęście w ubiegłym roku liczbie
śmier tel nych wy pad ków w bran ży
budowlanej na terenie województwa
śląskiego.

Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił informacje dotyczące wreszcie szczęśliwie kończącej się naprawie mostu
drogowego na autostradzie A1 w Mszanie, który po ukończeniu prób technicznych ma być oddany do użytku
w pierwszej połowie roku.
Na koniec informacje o nowych rozwiązaniach przyjętych w dyrektywach UE
dotyczących zamówień publicznych
oraz głównych propozycji zawartych
w rządowych i poselskich projektach
zmian ustawy prawo zamówień publicznych przedstawił dr Jacek Kaczmarczyk – ekspert PZP, Lex-Fin Kraków,
ekspert Izby i Forum Budownictwa Śląskiego.
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MarcinKuś– Naczelnik I ŚląskiegoUrzęduSkarbowego

AnettaRanosz–NadinspektorPracy–OkręgowegoInspektoratuPracyw Katowicach

JanSpychała–ŚląskiWojewódzkiInspektorNadzoruBudowlanego

DrJacekKaczmarczyk–ekspertPZP,Lex-FinKraków,ekspertIzbyi ForumBudownictwaŚląskiego

WkonferencjiwzięłaudziałElżbietaJaniszewska-Kuropatwa–Dyrektor
DepartamentuWyrobówBudowlanychGłównegoUrzęduNadzoruBudowlanego

Konferencjazgromadziłaprzedstawicieliróżnychśrodowiskbudowlanych
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KATOWICE
22-25 września 2014

IV Europejski Kongres

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

IV Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘWZIĘCIE I
Konferencja

„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO*
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”
w dniach 24 – 25 września 2014 r.
w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43
ORGANIZATORZY

Śląska Izba Budownictwa

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Katowicach
*łącznie z wielkoblokowym
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WSPÓŁORGANIZATORZY

Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Politechnika Częstochowska

Polska Izba
Inżynierów Budownictwa
w Warszawie

Politechnika Śląska

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Wielkopolska Izba Budownictwa
w Poznaniu

Galicyjska Izba Budownictwa
w Krakowie

Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach

Okręgowe Izby Inżynierów
Budownictwa
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RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
mgr inż. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów RP
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
(w uzgadnianiu i alfabetycznie)
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h.c. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross – Politechnika Śląska
dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
dr inż. arch. Beata Komar – Politechnika Śląska
dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Lucjan Kurzak – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Przewodniczący Komitetu Nauki
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dr inż. Mikołaj Malesza – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Leszek Niedostatkiewicz – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska – Politechnika Śląska
dr Andrzej Obmiński – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
dr inż. Anna Ostańska – Politechnika Lubelska
dr inż. Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Politechnika Śląska
doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
mgr inż. Walerian Witas – praktyk i ekspert budownictwa wielkopłytowego
dr inż. Michał Wójtowicz – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach; Andrzej Nowak – Przewodniczący Oddziału Katowickiego – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Stefan Czarniecki – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010-2014; Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach; Mariusz Czyszek – Dyrektor P.B.P.H. „ML-BUD” S.C. w Gliwicach; Zbigniew Dzierżewicz – Rzeczoznawca budowlany GINB 791/9; Jan Grabowiecki – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu
Śląskim; Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Kazimierz Konieczny – Dyrektor Śląskiego Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej; Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Katowicach; Jan Witkowski – Wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
I. Cele przedsięwzięcia
• Przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację i przystosowania
do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, wymagań użytkowych i technologicznych, które stwarzają
nową jakość mieszkańcom,
• Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie wartości nieruchomości oraz atrakcyjności budynków
i osiedla,
• Poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach – „Humanizacja” blokowisk,
• Realizacja celów integracyjnych w zakresie zapotrzebowań kulturalno-oświatowych, społecznych, usługowych
oraz zapewniających możliwość rekreacji.
II. Zakres tematyczny
1. Utrzymanie budynków wielkopłytowych – eksploatacja,
• warunki techniczne użytkowania,
• kontrola okresowa stanu technicznego budynków wielkopłytowych z oceną ścian zewnętrznych betonowych,
elewacji z płyt azbestowo-cementowych oraz elewacji po ociepleniu,
2. Remonty i roboty naprawcze budynków wielkopłytowych.
3. Potrzeby modernizacji budynków wielkopłytowych,
• zastępowanie elewacji z płyt azbestowo-cementowych i elementów z azbestu (balustrady, ścianki loggiowe,
przewody kominowe) materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu i elementów budynków materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu,
• termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo-cementowych oraz dodatkowe docieplenie budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości energetycznej w świetle warunków technicznych WT2014 (Dz.U.z 2013r.poz. 926) i wymagań w latach 2014, 2017 i 2021 w zakresie
wartości współczynnika przenikania ciepła ścian, dachów i stropodachów,
• wymiana stolarki okiennej mieszkaniowej i na klatach schodowych,
• dostosowanie do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej oraz
ogrzewania CO w zakresie zastosowania indywidualnych odpowietrzników na pionach i wymiany głowic termostatycznych przy grzejników, opomiarowanie i olicznikowanie mediów,
• modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej) w budynkach wysokich wysokościowych.
4. Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych,
a) budynkiwielkopłytowe
• likwidacja skorodowanych betonowych balkonów i loggii i zastąpienie ich dostawianymi loggiami z prefabrykowanych elementów pionowych (żelbetowych lub stalowych), kotwionych w poziomie stropów każdej kondygnacji i opartych na własnych fundamentach,
• dostosowanie budynków 5-kondygnacyjnych do wymagań warunków technicznych WT2009 (Dz.U. z 2009 r.
Nr 56, poz. 461) przez dobudowanie do elewacji klatek schodowych dźwigów osobowych oraz przystosowania niezbędnych warunków do korzystania z budynków wielorodzinnych osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez zastosowanie efektowych wejść do budynków, zieleni
wokół budynków oraz ogródków przydomowych,
• przekształcenie struktury mieszkań polegająca na łączeniu małych sąsiednich lokali (powierzchnia dwóch
mieszkań) i poprawa ich funkcjonalności.
b)osiedlawielkopłytowe
•
•
•
•
•

realizacja celów integracyjnych i potrzeb kulturalno-oświatowych,
dostosowanie i modernizacja uzbrojenia zewnętrznego,
rekreacja w środowisku naturalnym i bezpieczeństwo,
gospodarka odpadami – segregacja,
zwiększenie nowych miejsc parkingowych.
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III. Formy finansowania
• Środki własne mieszkańców,
• Działalność gospodarcza spółdzielni i wspólnot,
• Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska,
• Dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych UE
na lata 2014-2020,
• Preferencyjne kredyty w ramach rządowych programów celowych.
IV. Cel finansowy przedsięwzięcia
1. Zapewnienie kontynuacji publicznego wsparcia finansowego dalszej modernizacji i rewitalizacji wielkopłytowych zasobów mieszkaniowych województwa śląskiego i kraju.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO* BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”

24 WRZEŚNIA 2014 R.
Sesja I – INAUGURACYJNA
Prowadzący sesję:
– mgr inż. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
– mgr Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Wystąpienia wprowadzające:
– mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Temat: – „Znaczenie,podstawoweproblemyi założeniadalszejrenowacjimieszkaniowegobudownictwa
wielkopłytowego. Uzasadnienieprogramukonferencji.”
– mgr inż. Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Temat: – „Stanzasobówbudownictwawielkopłytowegow Polscena podstawieprzeprowadzonejankietyzacji.
ProgramdziałaniaRządu.”
– dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
Temat: – „WielkaPłyta–problemtechnicznyczyspołeczny?”
– dr inż. Anna Ostańska – Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Temat: „Społeczneaspektybudownictwaz wielkiejpłyty”
Sesja II
BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE REALIZOWANE W POLSCE W LATACH 1970 – 1990
Z CHARAKTERYSTYKĄ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNĄ I OCENĄ TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Prowadzący sesję:
– dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
– mgr inż. Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Uczestnicy sesji:
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski – Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Śląska
*łącznie z wielkoblokowym
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– mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz – Rzeczoznawca budowlany GINB 791/9
– dr inż. Michał Wójtowicz –ZastępcaDyrektorads.Badańi Rozwoju–InstytutuTechnikiBudowlanej
w Warszawie
Temat:„Trwałośćbudynkówwielkopłytowychw świetlebadań”
– mgr inż. Marek Zyga – praktyk i ekspert, były naczelny inżynier Fabud
Temat: „Doskonalenietechnologiiwielkopłytowejw wiodącymprzedsiębiorstwieprzemysłuwęglowego
Fabud,zeszczególnymuwzględnieniembudynkówna osiedlachzlokalizowanychna terenachintensywnejeksploatacjigórniczej”.
z następującym zakresem tematycznym:
1. Dane o zasobach mieszkaniowych budownictwa wielkopłytowego (GUS) zrealizowanego w kraju i na Śląsku
w latach 1970 – 1990,
2. Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna systemów oraz rozwiązania
wpływające na trwałość budynków wielkopłytowych,
3. Wady technologiczne budynków i ścian zewnętrznych oraz ich naprawa,
4. Bezpieczeństwo konstrukcji budynków z wielkiej płyty w stanie granicznej przydatności do użytkowania,
5. Opinie, badania i ekspertyzy na temat stanu technicznego i trwałości budynków z wielkiej płyty
(aktualnie dostępne)
Sesja III
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH W POLSCE
Prowadzący sesję:
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski – Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Śląska
– prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa
z następującym zakresem tematycznym:
1. Warunki bezpiecznego utrzymania i użytkowania budynków wielkopłytowych w świetle przepisów
techniczno-budowlanych i instrukcje ITB – 12 zeszytów wymagania podstawowe budynków wielkopłytowych
z 2002 r. (w tym ochrona cieplna i akustyka),
2. Problematyka i procedury prowadzenia ceny stanu technicznego budynków wielkopłytowych
(w tym elewacji z płyt azbestowo-cementowych i podanych termomodernizacji) na podstawie badań
okresowych zgodnie z przepisami art. 61 i 62 Prawa budowlanego,
3. Metodyka oceny stanu technicznego wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych i połączeń konstrukcyjnych elementów w ramach kontroli pełnej (badań nieniszczących – bezinwazyjnych, badań w odkrywkach
i badań laboratoryjnych) zgodnie z instrukcjami ITB Nr 360/99 i Nr 374/2002
4. Określenie w postaci liczbowej lub procentowej (%) stopnia zużycia technicznego
(rozmiaru uszkodzeń i zniszczeń elementów), funkcjonalnego i środowiskowego budynków wielkopłytowych
poddanych kontroli okresowej.
Uczestnicy sesji:
– prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – „Diagnostykai modernizacjabudynkówwielkopłytowych”
– dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
w temacie związanym z fizyką cieplną budynków wielkopłytowych
– mgr inż. Jan Spychała – Śląski Okręgowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Sesja IV
REMONTY, NAPRAWY I TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW Z WIELKIEJ PŁYTY W CELU PODNIESIENIA
KOMFORTU UŻYTKOWEGO MIESZKAŃ I OGRANICZENIA STRAT ENERGII CIEPLNEJ
Prowadzący sesję:
– mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa
– mgr inż. Andrzej Nowak – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Oddział w Katowicach.
z następującym zakresem tematycznym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasady postępowania w przypadku remontów i wzmacniania konstrukcji,
Zagadnienia remontowe w świetle uszkodzeń połączenia ścian nośnych i osłonowych,
Sposoby napraw i wzmocnień połączeń ścian,
Zagadnienia remontowe w świetle modernizacji funkcjonalnej,
Zagadnienia remontowe w świetle uszkodzeń połączenia warstw w ścianach trójwarstwowych,
Wpływ remontów na zmianę warunków cieplno-wilgotnościowych,
Nowe zagadnienia remontowe w aspekcie wykonanego ocieplenia budynków.

Uczestnicy sesji:
– dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej w kadencji
2012/13 – 2015/16; Wykładowca – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
„Zagadnieniaremontowei modernizacyjnew budynkachz wielkiejpłyty.”
– dr inż. Leszek Niedostatkiewicz – Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej;
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Politechnika Gdańska
– prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa

25 WRZEŚNIA 2014 R.
Sesja V
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH W DOSTOSOWANIU
DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ
Prowadzący sesję:
– dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej
w kadencji 2012/13 – 2015/16; Wykładowca – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
– prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
z następującym zakresem tematycznym:
1. Demontaż elewacji z płyt azbestowo-cementowych i elementów budowlanych z azbestu
(balustrady, ścianki loggii, przewody kominowe) wraz z utylizacją odpadów azbestowych,
2. Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo-cementowych wg wymagań
i warunków technicznych WT2014,
3. Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, których montaż został zakończony do 31 grudnia 1981 r.
(likwidacja zaległości ocieplenia ścian zewnętrznych) oraz obiektów realizowanych do końca lat 90 XX wieku
w dostosowaniu do aktualnych wymagań (WT2014) i warunków technicznych przy zastosowaniu zestawów
(systemów) ociepleniowych, gwarantujących trwałość elewacji,
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4. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatach schodowych na stolarkę energooszczędną,
5. Wymiana skorodowanych przewodów instalacji wodnej, gazowej i grzewczej z dostosowaniem ich
do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych,
6. Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez racjonalne wykorzystanie,
efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło, w rozumieniu aktualnych przepisów,
7. Wymiana w mieszkaniach aluminiowej instalacji elektrycznej,
8. Rezygnacja z gazu w użytkowanych budynkach wysokich i wysokościowych (niesprawna wentylacja)
oraz przejście na zasilanie elektryczne 3-fazowe urządzeń kuchennych i podgrzewaczy elektrycznych
ciepłej wody użytkowej,
9. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w budynkach wysokich
oraz wysokościowych po termomodernizacji budynków;
10. Renowacja (dociepleniena ocieplenie) budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości
energetycznej (izolacja 50mm) przez dostosowanie do warunków technicznych WT2002 (izolacja 150mm)
lub wymagań wdrażanych etapowo w roku 2014, 2017 i 2021 w zakresie wartości współczynnika
przenikania ciepła ścian, dachów i stropodachów, (WT2014).
Uczestnicy sesji:
– dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; w temacie związanym z problematyką
fizyki cieplnej budownictwa wielkopłytowego,
– mgr inż. Mariusz Czyszek – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Dyrektor ML-Bud w Gliwicach.
Temat: „Stolarkaokienna wczoraj,dziśi jutro.Wymiana stolarkiokienneji drzwioweja wentylacjaw budynkach
wielkopłytowych”,
– dr Andrzej Obmiński – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; w temacie dotyczącym zagadnień
związanych z usuwaniemmateriałówz zawartościąazbestuz elewacjiorazinstalacjiwewnętrznych
w budynkachz wielkiejpłyty”.

Sesja VI
KIERUNKI REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI WIELKOPŁYTOWYCH
Prowadzący sesję:
– inż. arch. Wojciech Gęsiak – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
wybrany na kadencję 2010 – 2014. Prezes WG Studio Architektoniczne.
– inż. inż. arch. Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów RP.
z następującym zakresem tematycznym:
1. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji.
2. Rewitalizacja budynków wielkopłytowych.
2.1. Przebudowa (przekształcenie) struktury mieszkań (NTP-74) polegająca na łączeniu małych sąsiednich lokali
(powierzchniadwóchmieszkań) i poprawa ich funkcjonalności – uwarunkowana możliwościami
(nowe otwory w ścianach) konstrukcyjnymi oraz potrzebami społecznymi i finansowymi.
2.2. Powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez zastosowanie efektownych wejść do budynków,
zieleni wokół budynków oraz ogródków przydomowych.
2.3. Dostosowanie budynków 5-kondygnacyjnych do wymagań warunków technicznych (WT2009)
przez przybudowanie od zewnątrz do klatek schodowych (elewacji) dźwigów osobowych
oraz przystosowania niezbędnych warunków do korzystania z budynków wielorodzinnych wielkopłytowych
osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Kierunki rewitalizacji osiedla wielkopłytowych.
3.1. Rewitalizacja osiedli – zasady i kompleksowe działania wynikające z Karty Ateńskiej z 1998 r.
oraz projektu ustawy o rewitalizacji z 2000 r.
3.2. Program rewitalizacji wieloletnich działań w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej w odniesieniu
do osiedli wielkopłytowych na terenach woj. śląskiego, w odniesieniu do:
1) poprawy jakości życia i odtworzenie więzi w wielkich osiedlach „blokowiskach”,
2) reorganizacji układów urbanistycznych osiedli wielkopłytowych zlokalizowanych na terenach miast,
3) realizacji celów integracyjnych i potrzeb kulturalno-oświatowych,
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4)
5)
6)
7)

dostosowania i modernizacja uzbrojenia zewnętrznego,
rekreacji w środowisku naturalnym i bezpieczeństwie,
gospodarki odpadami – segregacja,
zwiększenia nowych miejsc parkingowych.

Uczestnicy sesji:
– prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska (Politechnika Śląska, Wydział Architektury);
– dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross (Politechnika Śląska, Wydział Architektury):
„Rewitalizacjabudynkówwielkopłytowych”;
– dr inż. arch. Beata Komar (Politechnika Śląska, Wydział Architektury);
– dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus (Politechnika Śląska, Wydział Architektury)
„Rewitalizacjaosiedliwielkopłytowych”.
– prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki –„O potrzebiediagnozowaniai rewitalizacjibudynkówwielkopłytowych”;
– prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski –„Przekształceniewspółczesnych,wielkopłytowychosiedli
mieszkaniowychdlapodniesieniaichatrakcyjnościi poprawywarunkówżyciamieszkańców”.

Sesja VII
ASPEKTY FINANSOWANIA REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY
NA PRZYKŁADZIE WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014 – 2020
Prowadzący sesję:
– prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h.c. – Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
– mgr Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
z następującym zakresem tematycznym:
1. Zestawienie liczbowe i rzeczowe zasobów mieszkaniowych budownictwa wielkopłytowego wielorodzinnego
na terenie woj. śląskiego (na podstawie ankiet spółdzielni mieszkaniowych) w zakresie budynków
ze ścianami betonowymi wielkopłytowymi, z elewacjami z płyt azbestowo-cementowymi,
z elewacjami ocieplonymi (na styropianie 5 cm) w latach 1990 do 2002 oraz po termomodernizacji
(na styropianie 15 cm) od 2003 do 2013 r.
2. Określenie liczby budynków wielkopłytowych objętych programem dostosowania przebudowy (modernizacji)
do współczesnych wymagań techniczno-budowlanych i potrzeb użytkowych.
3. Określenie liczby osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielkopłytowej zlokalizowanych w woj. śląskim
objętych programem rewitalizacji.
4. Określenie wstępnych nakładów finansowych kompleksowych napraw, modernizacji i przebudowy budynków
oraz rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty oraz obszarów miejskich proponowanych do korzystania ze wsparcia
w latach 2014 – 2020 ze środków unijnych dostępnych w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz odpowiedniego systemu interwencyjno-pomocowego.
5. Źródła i instrumenty finansowania napraw, modernizacji i rewitalizacji budynków i osiedli
wielkopłytowych na przykładzie woj. śląskiego w latach 2014 – 2020.
Do udziału w tej sesji zostaną zaproszeni reprezentujący:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Posłowie Sejmowej Komisji Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Gospodarki
Zarząd Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski
Narodowy Fundusz Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Banki Gospodarstwa Narodowego i współdziałające banki komercyjne
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Fundusz Górnośląski S.A.
Prezesi Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych województwa śląskiego
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VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘWZIĘCIE II
Konferencja

„OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”
w dniach 24 – 26 września 2014 r.
w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji
PATRONAT
Franciszek Buszka
Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
KOMITET NAUKOWY
dr hab. inż. Leszek Szojda prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Marian Kawulok prof. ITB
dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG
dr inż. Kazimierz Konieczny
dr inż. Rudolf Mokrosz
KOMITET ORGANIZACYJNY
Andrzej Nowak – Przewodniczący
Barbara Bandurowska
Janusz Krasnowski
Jan Oszczepalski
Andrzej Szydłowski
Jan Witkowski
PROGRAM KONFERENCJI
– wykłady, w tym przykłady obliczeń, zamówione u autorów,
– dyskusje oraz możliwość zadawania pytań autorom wykładów,
– prezentacje firm produkcyjnych i oferujących materiały dla budownictwa na terenach górniczych.
TEMATYKA WYKŁADÓW
• podstawowe dane o podziemnym górnictwie w Polsce i uwarunkowaniach geologicznych,
• deformacje powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych,
• oddziaływania górnicze. Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji,
• wpływ wstrząsów górniczych na obiekty budowlane,
• wpływ deformacji powierzchni na obiekty budowlane,
• wpływ deformacji powierzchni na obiekty odkształcalne typu halowego,
• wpływ deformacji powierzchni na wybrane obiekty liniowe,
• przykłady rozwiązań obiektów na terenach górniczych o deformacjach nieciągłych,
• przykładowe obliczenia typowych układów ław fundamentowych w budynkach
• wymiarowanie pojedynczych ścian, zbiorników poddanych działaniu krzywizny terenu,
• przykładowe obliczenia wpływu deformacji powierzchni na prostą ramę przegubową,
• wpływ parcia gruntu na mury oporowe i ściany fundamentowe,
• kształtowanie obiektów na terenach górniczych wg instrukcji ITB,
• uwarunkowania prawne budownictwa na terenach górniczych w świetle Prawa Budowlanego
oraz ustawy o planowaniu przestrzennym.
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Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budownictwa

Priorytetem tworzenie
korzystniejszych warunków
działalności organizacji
członkowskich
W dniu 17 marca 2014 r. w siedzibie Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby
Budownictwa. Delegaci reprezentujący przedsiębiorstwa członkowskie, prowadzenie obrad Walnego
Zgromadzenia powierzyli Franciszkowi Buszce – Przewodniczącemu Ślaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, a funkcję Sekretarza
Zgromadzenia, Tadeuszowi Glucksmanowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Izby.
Sprawozdania z działalności Ślaskiej Izby Budownictwa oraz jej organów statutowych za lata 2012-2013 przedstawił Prezydent Izby – Tadeusz Wnuk. Podsumowując minione lata
Prezydent Wnuk podkreślił, że priorytetowym zadaniem Izby było tworzenie korzystniejszych warunków działalności organizacji członkowskich.
Zadania te realizowane były systematycznie i wielotorowo. Jednym z głównych zadań było zajmowanie stanowisk przez Śląską Izbę Budownictwa i Uczestników Forum Budownictwa Śląskiego
do projektów legislacyjnych Rządu i Parlamentu w latach 2012 i 2013 roku
Do najważniejszych działań na tym polu zaliczyć
należy uwagi do Projektu Założeń Projektu Ustawy
o Zmianie Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Filozofię i strategie działań w tym zakresie zawiera projekt z zakresu planowanego „STANOWISKA”
uczestników Forum Budownictwa Śląskiego, opowiadając się w nim za:
• Celowością i koniecznością opracowania nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych wdrażając zwłaszcza pięć nowych rozwiązań dyrektyw Parlamentu Europejskiego.
• Zmianę filozofii w praktyce stosowania UZP dla
większości zamawiających – zawarcie umowy jest
celem samym w sobie, a nie efektywnej realizacji
inwestycji.
• Nie tylko kryterium ceny, która zapewne pozostanie najlepszym i najbardziej obiektywnym kry-

terium wyboru oferty. W znacznie szerszym zakresie powinna być jednak stosowana dyrektywa klasyczna UE – „poprzez wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, czyli najlepszej relacji jakości
do ceny.
• Więcej swobody – czyli wdrożenie wzorcowych
umów na roboty publiczne, klauzul waloryzacyjnych,
równoważnych podziałów ryzyka procesów inwestycyjnych.
• Wykonawcy to też uczestnicy systemu.
W obecnych umowach są deprecjonowani, konieczne jest zapewnienie wykonawców, większej dostępności środków ochrony prawnej, w tym odwołań,
a nawet powrót do instytucji protestów, obniżenie
horrendalnie wysokich kosztów wniesienia skargi
przy odwołaniu wykonawcy od wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej.
• Zwiększenie sprawności systemu kontrolnego – obecny Prezes NIK opowiada się, aby system zamówień publicznych był zrozumiały, przejrzy sty i sku tecz ny z no wym po dej ściem
wszystkich instytucji kontrolnych jak CBA, Izby
Obrachunkowej, Prokuratorów, które powinny być
objęte akcją edukacyjną.
Jedną z głównych sfer aktywności Izby było w minionym okresie organizowanie seminariów budowlanych i konferencji merytorycznych: Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.
W latach 2012 -2013 odbyły się w Ustroniu 3 seminaria budowlane, w których m.in. wziął udział wiceminister Janusz Żbik, który przedstawił «Założenia – projektu ustawy „Kodeks Budowlany”» – jako
zarys nowej inicjatywy legislacyjnej Rządu dla niezbędnego usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych, natomiast Profesor Andrzej S. Barczak
w swym bardzo interesującym wykładzie przedstawił główne współczesne problemy gospodarcze.
26 września 2012 odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „IV Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji,
Nieruchomości”
Program konferencji obejmował dwie sesje tematyczne:
I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU
USTAWY – KODEKS BUDOWLANY;
II. REGULACJE PRAWNE
DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH.
18 września następnego
roku w tym samym miejscu

odbyło się „V Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości”. Program V Forum obejmował
dwie następujące sesje tematyczne:
I. REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANEJ I JEJ EKSPLOATACJA;
II. PLANOWANIE MIEJSCOWE LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Stanowiska konferencji i rekomendacje przekazane zostały właściwym resortom rządu i komisjom
sejmowym.
Śląska Izba Budownictwa utrzymywała stałą
współpracą z instytucjami nadzoru państwowego budownictwa, finansowo-podatkowego i Inspekcji Pracy. W seminariach budowlanych organizowanych
przez Izbę brali merytoryczny udział: Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marcin Kuś – Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego, Beata Marynowska Okręgowy
Inspektor Pracy i Anetta Ranosz – Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,
przedstawiając w swych referatach i wystąpieniach
istotne informacje dla środowiska budowlanego.
Śląska Izba Budownictwa zorganizowała też 2
seminaria podatkowe dotyczące „Zmiany w przepisach podatku VAT, z uwzględnieniem specyfiki
działania przedsiębiorstw budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych” i „Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych” oba seminaria prowadzone były przez Grzegorza Poleszczuka i Beatę Danis
z I Śląskiego Urzędu Skarbowego, którzy również
uczestniczyli w naszych seminariach budowlanych w Ustroniu.
Współpraca z Izby z Państwową Inspekcją Pracy dotyczyła również organizacji konkursów „Buduj
Bezpiecznie” i wiedzy o bezpieczeństwie i higienie
pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz
uczestnictwie w Targach Bezpieczeństwa
Bardzo bogata działalność szkoleniowa Izby zaowocował 49 szkoleniowymi seminariami budowlanymi organizowanych przez samą Izbę, jak we
współpracy z firmami zewnętrznymi, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem gromadząc
bardzo wielu uczestników.
W trakcie 2012 i 2013 roku prowadzone były
przez Izbę obowiązujące procedury opracowania
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wniosków, uzgodnień, kontaktów i zabiegów
o przyznanie dla organizacji członkowskich odznaczeń państwowych i odznak honorowych. Łącznie uzyskano 150 odznaczeń i odznak honorowych (indywidualnych i zbiorowych), z których
część wręczono podczas Śląskiego Dnia Budowlanych poprzedzającego Śląskie Forum, pozostałe zostały wręczone w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podczas Wielkich
Gal Budownictwa.
Podczas corocznych Gali honorowano jednak
przede wszystkim laureatów konkursu – „Śląskie Budowanie”. Celem tego konkursu było dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez:
• Publiczną prezentację i promocję ważących
i sprawnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
• Wyróżnienie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji
wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych
oraz podmiotów efektywnie zarządzających nieruchomościami, a wśród nich przekazanych do eksploatacji inwestycji;
• Wyróżnienie osób indywidualnych za wkład
w rozwój inwestycyjny i gospodarczy województwa
Nagrodą z Tytułem Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”;

• Honorowanie wybitnych postaci budownictwa
regionu i kraju Tytułem wraz z Medalem – „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Podczas Gali wręczana została również Nagroda i Tytuł „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”. Tytuł
ten przyznawany jest od 2011 roku przez Kolegium
Forum za tworzenie systemowych warunków dla
szczególnej aktywności inwestycyjnej oraz budowlanej w województwie śląskim, za przychylność
i wspieranie inicjatyw środowisk budowlanych oraz
ścisłą współprace z Forum Budownictwa Śląskiego
w jego licznych przedsięwzięciach.
W latach 2012- 2013 kontynuowano wydawanie
czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego” i tworzenie stron internetowych Izby zawierające ważne materiały informacyjne i publicystyczne dla całego środowiska budowlanego naszego regionu.
Izba brała czynny udział w targach budowlanych
w Sosnowcu, Bielsku-Białej i Krakowie, gdzie
na jej stoisku wystawienniczym swe oferty prezentowały firmy będące członkami Izby
Miniony okres to czas, w którym nawiązano porozumienie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Galicyjską Izbą Budownictwa w Krakowie,
kontynuowano współprace z Związkiem Zawodowym
BUDOWLANI i Wielkopolską Izba Budownictwa.
Po wystąpieniu Prezydenta Wnuka sprawozdania z działalności finansowej Izby oraz Komisji Re-

wizyjnej za ten okres przedstawiła w imieniu Komisji Rewizyjnej Janina Gojny – Wiceprezes Zarządu
Drogowej Trasy Średnicowej S.A. Przedstawione
sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a na tej
podstawie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim organom statutowym Śląskiej Izby
Budownictwa za lata 2012-2013.
W kolejnej części obrad, przeprowadzono
wybory władz statutowych Izby na kolejną kadencję obejmującą lata 2014-2018. Walne
Zgromadzenie jednogłośnie powołało – Pana
Tadeusza Wnuka na Prezydenta Ślaskiej Izby
Budownictwa.
W następnej kolejności dokonano wyboru członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Budownictwa na lata 2014-2018.
Prezydent Izby Tadeusz Wnuk przedstawił projekt „Programu działalności statutowej Śląskiej
Izby Budownictwa na rok 2014 i kierunkowo
na rok 2015”.
Komisja Rewizyjna wraz z Główną Księgową
uzasadniła projekt „Preliminarza finansowego”
Izby na rok 2014. Walne Zgromadzenie podjęto
uchwały aprobujące przedstawione dokumenty programowe, a także projekty zmian w statucie Śląskiej Izby Budownictwa oraz proponowane zmiany dotyczące wysokości wpisowego i składek
członkowskich.

WŁADZE ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
PREZYDIUM RADY IZBY
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Franciszek Buszka
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Andrzej Nowak
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Katowice
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Józef Kuklok-Opolski
Prezes Architektonicznego Biura Projektów AB-Projekt sp. z o.o. w Tychach
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Mariusz Czyszek
Dyrektor P.B.P.H. „ML BUD” S.C.
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Ireneusz Maszczyk
Długoletni Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Glucksman
Mariusz Koprek
Prezes Zarządu Klima-Test sp. z o.o. w Katowicach
Krystyna Piasecka
Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
RADA IZBY
Józef Bujarski
Długoletni Prezes Zarządu Telbud Sp. z o.o. w Katowicach
Marian Piechota
Prezes Zarządu ,,Dan-Pol’’ M. Piechota S.J. w Tychach
Ryszard Szpura
Prezes Zarządu ,,A.I.B.’’ S.J. w Knurowie
Antoni Szwed
Prezes Zarządu Zakładów Drzewnych ,,TiS’’ S.J. w Kobiurze
Stanisław Kowarczyk
Honorowy Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
Jan Grabowiecki
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Gowarzewski
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jan Lemański
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowj „Północ” w Częstochowie
Maciej Korbasiewicz
Prezes Zarządu BOLIX S.A.
prof. nadzw. dr hab. inż. Lucjan Kurzak
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
Marek Noculak
Prezes Zarządu Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Piotr Polis
Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”
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KOMISJA REWIZYJNA
Urszula Malok
Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Usługowego
,,Metalplast’’ sp. z .o.o. w Tarnowskich Górach
Mariusz Saratowicz
Prezes Zarządu Eltrans sp. z o.o. w Chorzowie Batorym
Janina Gojny
V-ce Prezes Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach
Andrzej Madej
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej METALURG w Dąbrowie Górniczej
RADA PROGRAMOWO-KONSULTACYJNA
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h.c.
Katedra Ekonometrii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Andrzej Gut
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach
Jan Adamczyk
Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Investprojekt-Katowice
prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego
i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego
Marian Boszko
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
BOSZKO-KOZUBSKI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Dąbrowie-Górniczej
Teresa Horbowy
Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator w Dąbrowie-Górniczej
Eugeniusz Jurczyga
Prezes Zarządu Lokatorsko-Własnościowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
dr Jacek Kaczmarczyk
Ekspert prawa zamówień publicznych LEX-FIN w Krakowie
Stefan Klabisz
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
BUDOMONT 7 Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Jolanta Kopiec
Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Andrzej Kozubski
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
BOSZKO-KOZUBSKI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Dąbrowie-Górniczej
Ireneusz Majewski
Prezes Zarządu Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Małgorzata Mazur
Dyrektor ds. Inwestycyjnych TBS Tychy
Wiesław Okoński
ROBUD Sp. z o.o. w Gliwicach
Marek Pasek
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M. Pasek Sp. Jawna w Będzinie
Ryszard Saratowicz
Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa KOMUNALNIK w Chorzowie
Piotr Wosinek
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PROMAG Sp. z o.o.
Karol Woźniczka
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
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XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Potrzeba działań
integrujących
i aktywizujących
XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obradował w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2014 r. Delegaci podsumowali kolejny rok pracy oraz kończącą się trzecią kadencję
i wybrali władze ŚloIIB na lata 2014 – 2018.

Obrady otworzył przewodniczący
Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych
członków ŚlOIIB. Delegaci wybrali
Prezydium Zjazdu: przewodniczącą
Ewę Dworską, dwóch wiceprzewodniczących – Janusza Kozulę i Krzysztofa Kolonko oraz trzech sekretarzy – Danutę Bochyńską-Podloch,
Urszulę Kallik i Barbarę TwardoszMichniewską. Następnie wybrano
komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Na obrady Zjazdu przybyło 209
spośród 220 delegatów wybranych
na IV kadencję, co dało wysoką 95 procentową frekwencję.
Zjazd miał charakter roboczy. Wiele
ważnych dla naszego samorządu tematów zostało poruszonych już wcześniej
w dyskusjach na spotkaniach przedzjazdowych nowo wybranych delegatów poszczególnych obwodów z przewodniczącym Rady i członkami Prezydium ŚlOIIB;
pomocne okazały się zawarte w materiałach zjazdowych tematy do dyskusji
merytorycznej. O pracach samorządu
na szczeblu krajowym, w szczególności
działaniach PIIB dotyczących proponowanych zmian legislacyjnych oraz rozwijaniu i upowszechnianiu szkoleń e-lear-

ningowych, poinformował wiceprezes
PIIB Stefan Czarniecki.
W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili

główne tezy swoich sprawozdań. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka
mówił m.in. o konieczności budowania
silnego zaplecza doradczego w zakre-
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sie prawnym, ekonomicznym, technicznym, ubezpieczeniowym, potrzebie
działań integrujących środowisko i aktywizujących młodych członków poprzez spotkania członkowskie połączo ne ze szko le nia mi, o wa dze
współpracy z innymi samorządami zawodowymi w kierunku umacniania ich
roli w społeczeństwie obywatelskim.
Podkreślił sprawne funkcjonowanie organów i biura ŚlOIIB dzięki zaangażowaniu pracujących w nich osób.
Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów i udzielili absolutorium
dla Rady za 2013 rok. Następnie Zjazd
uchwalił zasady gospodarki finansowej
i budżet na 2014 rok, a także ramowy
program działania ŚlOIIB na IV kadencję w latach 2014 – 2018 obejmujący
przedsięwzięcia na rzecz członków. Miłym akcentem było wyróżnienie koleżanek i kolegów współpracujących
aktywnie z Radą ŚlOIIB Srebrnymi Honorowymi odznakami PIIB. Otrzymali je
Bożenna Janusik, Katarzyna Seweryn i Zenon Kret.
Ważną częścią XIII Zjazdu był wybór władz ŚlOIIB na kolejną kadencję.
Delegaci wybrali przewodniczących
i składy osobowe poszczególnych
organów oraz 22 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Przewodniczącym Rady ŚlOIIB został ponownie Franciszek
Buszka. Na stanowiska przewodniczących pozostałych organów zostali
wybrani koledzy pełniący tę funkcję
również w III kadencji: Piotr Szatkowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Edmund Janic – prze wod ni czą cy Okrę go wej
Komisji Rewizyjnej, Jerzy Dzierżewicz – przewodniczący Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego i Krzysztof
Ciesiński – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Koordynator; wybrane składy osobowe poszczególnych organów ŚlOIIB oraz
listę delegatów na Zjazdy Krajowe
PIINB przedstawiamy na str.
Do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
wpłynęło 37 uchwał i 47 wniosków.
Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną
skierowane do rozpatrzenia przez
Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę PIIB.
24 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
ŚlOIIB, na którym dokonano wyboru
Prezydium ŚlOIIB.
Tekst i zdjęcia:
MARIA ŚWIERCZYńSKA
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Warsztaty szkoleniowe
w Wiśle
W dniach 19 – 21 maja 2014 odbyły się w Wiśle – Jaworniku warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce
współdziałania organów Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno – budowlanej na Śląsku.

Wiosenne warsztaty szkoleniowe organizowane już po raz drugi – poprzednio jesienią ubiegłego roku – przez Śląską Okręgo wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa
przy merytorycznym wsparciu Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow la ne go oraz Dy rek to ra Wy dzia łu
Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczyły współdziałania organów
ŚlOIIB z organami nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej.
Uczestniczyli w nich, oprócz przedstawicieli
ŚlOIIB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz pra cow ni cy wo je wódz kie go
i powiatowych oddziałów administracji
architektoniczno-budowlanej. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady wraz z przewod ni czą cym Fran cisz kiem Busz ką
i wi ce prze wod ni czą cym Wal de ma rem
Szleperem, pełniącym także funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo do wej oraz prze wod ni czą cy: OKK,
OROZ i OSD. Uczestnikami warsztatów byli
również zaproszeni goście z okręgowych izb
na południu Polski: Lubelskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB, Małopolskiej OIIB i Opolskiej OIIB oraz dyrektorzy departamentów
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
Małgorzata Mackiewicz z Departamentu
Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Norbert Książek z Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego.
Po otwierających warsztaty wystąpieniach
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jana Spycha ły i by łe go dy rek to ra Wy dzia łu
Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Igora Śmietańskiego – od 14 maja
br. jest on zastępcą prezydenta miasta Tychy – oraz jego zastępcy Bożeny Goldamer – Kapały, kierującej od 14 maja br. pracami Wydziału Infrastruktury, odbyła się
poprowadzona przez nich pierwsza sesja
warsztatów. Tematem sesji były: Wzajemne wymiana doświadczeń w zakresie

prowadzonych postępowań administracyjnych oraz dyskusja na temat problemów występujących we współdziałaniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i organami samorządu terytorialnego.

Do prowadzących dołączył w kolejnym
panelu Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosław Puzia, który wygłosił bardzo ciekawy wykład wraz z prezentacją nt.: Wpływ
znowelizowanych przepisów wykonawczych do ustawy prawo geodezyjne
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i kartograficzne na zakres i formę opracowań geodezyjno-kartograficznych
sporządzanych na potrzeby budownictwa.
W drugim dniu warsztatów podejmowano temat: Problemy występujące we
współdziałaniu organów AAB i NB. Kierownik oddziału kontroli i egzekucji administracyjnych WINB Sławomir Łabądź podał
przykłady stwierdzonych w czasie kontroli
NB uchybień popełnianych przez pracowników AAB, które rzutują na pracę organów
NB. Z kolei zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury przedstawiła wpływ decyzji NB
na postanowienia organów AAB, m.in.
na przykładzie Stadionu Śląskiego, gdzie
decyzją NB nakazano zaniechanie prac
przy zadaszeniu stadionu.
Dyskusji prowadzonej przez Bożenę
Goldamer – Kapałę oraz Jana Spychałę
i jego zastępcę Tomasza Radziewskiego
przysłuchiwali się członkowie Izby. W przypadku różnic w stanowiskach prelegentów
AAB i NB dotyczących omawianych tematów zabierał głos prawnik z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

lub – przytaczając rozstrzygnięcia sądowe – Adam Wolny kierownik oddziału
AAB II instancji w Wydziale Infrastruktury
UW w Katowicach. Komentarze dodawał
również Jan Spychała lub jego zastępca Tomasz Radziewski.
Kolejne panele dotyczyły bezpieczeństwa na budowie – autorstwa Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Pracy – Beaty
Marynowskiej oraz Anetty Ranosz – nadinspektora ds. bezpieczeństwa na budowie, które obok powyższych zagadnień
omówiły współpracę na tym polu Wojewódzkiego Inspektoratu Pracy ze ŚlOIIB,
NB i AAB.
W godzinach popołudniowych przedstawiciele Izby omawiali Zagadnienia dotyczące funkcjonownia oraz współpracy pomiędzy organami statutowymi ŚlOIIB,
pracownicy AAB – Bieżące problemy
związane z prowadzeniem przez organy
AAB postępowań administracyjnych
w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego i specustawy drogowej,
a pracownicy NB – Prowadzenie postępowań administracyjnych przez organy
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NB w aspekcie aktualnego orzecznictwa
sądów administracyjnych.
Równolegle odbywały się przez trzy dni
sesje prowadzone przez przedstawicieli
kierownictwa Oddziału ds. Odszkodowań
ŚUW w Katowicach dotyczące stosowania
specustawy drogowej, a ich zakres obejmował następujące tematy: Kontrola stosowania specustawy drogowej w zakresie
poprawności realizowanych zadań dotyczących odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Strony
postępowania odszkodowawczego oraz
stan prawny i stan faktyczny nieruchomości. Procedura administracyjna. Zmiany w specustawie drogowej obejmujące
termin wypłaty odszkodowań. Ocena
operatu szacunkowego. Odszkodowania
za nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym i za ograniczone prawa
rzeczowe. Tryby nadzwyczajne w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Wymienione tematy znajdowały się głównie w sferze zainteresowań pracowników
Wydziału Infrastruktury UW oraz powiatowych starostw, ale przedstawiciele ŚlOIIB
mogli również uczestniczyć w wybranych
panelach poszczególnych sesji.
W ostatnim dniu Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiadał
słuchaczom na skierowane do niego w czasie trwania warsztatów zapytania dotyczące szczegółowych przypadków z praktyki pracowników NB.
Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów i prezentacji, dyskusji nad szczegółowymi problemami zarówno w sali wykładowej jak i w indywidualnych
rozmowach kuluarowych. Ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany doświadczeń
została wysoko oceniona przez uczestników
szkolenia ze ŚlOIIB, NB i AAB. W podsumowaniu warsztatów przedstawiciele organizatorów: Franciszek Buszka, Jan Spychała
i Bożena Goldamer-Kapała dziękując za aktywny udział uczestników akcentowali potrzebę kontynuacji i zintensyfikowania do 2
razy w roku tego rodzaju szkoleń.
Tekst i zdjęcia:
MARIA ŚWIERCZYńSKA

PoLSKI ZWIĄZEK INŻyNIERÓW I TEchNIKÓW BUDoWNIcTWa oDDZIaŁ W KaToWIcach

XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

Problemy
konstrukcji
żelbetowych
Jednym z podstawowych obowiązków statutowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest systematyczne podnoszenie
kwalifikacji zawodowych w ramach sa-

moszkolenia, w tym przez uczestnictwo konferencjach, warsztatach szkoleniowych oraz seminariach.
Oddziały Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

w Bielsku-Białej, Gliwicach Katowicach oraz Krakowie od prawie 30 lat
organizują konferencję techniczną
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji.
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W dniach 26-29 mar ca br.
w Szczyr ku od by ły się XXIX
WPPK-2014, rozpoczynające czteroletni cykl szkoleniowy pt. Naprawy i wzmoc nie nia kon struk cji
bu dow la nych, a wio dą cym tema tem by ły Kon struk cje żel betowe.
W tym roku głównym organizatorem był Od dział PZITB w Gli wi cach.
Do Szczyr ku przy je cha ło po nad 500 uczestników, którzy w trakcie 10 godzin wysłuchali 29 wykładów pro ble mo wych, w trak cie
kolejnych 3 godzin – 7 wykładów
technicznych wygłoszonych przez
firmy specjalistyczne oraz 10 prezentacji techniczno-promocyjnych firm
specjalistycznych.
Omawiano problemy określenia
wytrzymałości betonu oraz zbrojenia
w istniejących obiektach oraz sposoby i metody naprawy lub wzmocnienia takich konstrukcji. Wiele wystąpień dotyczyło metod oraz materiałów
używanych do naprawy oraz wzmocnienia konstrukcji betonowych, w tym
zastosowanie taśm węglanowych,
wklejanych i rozporowych kotew, torkre to wa nie itp. Przed sta wio no
rów nież za sa dy szu ka nia re zerw
w istniejącej żelbetowej konstrukcji
poprzez analizę jej schematu statycznego.
Wygłoszone wykłady zostały opublikowane w czterech tomach na
1714 stronach. Warsztatom towarzyszyło 57 stoisk prezentujących materiały budowlane oraz programy
komputerowe wspomagające pracę
projektanta. Każdego dnia w godzinach popołudniowych odbywały się
spotkania z wykładowcami, w trakcie których możliwa była wymiana
poglądów na temat wygłoszonego
wykładu.
Każdy uczestnik otrzymał zaświadczeniu dokumentujące udział w specja li stycz nym szko le niu za wo do wym, spełniającym wymogi określone
w systemach zapewnienia jakości
i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych, zgodnie z normą PN-ISO-9000.
JANUSZ KRASNOWSKI
Zdjęcia:
MARIA ŚWIERCZYńSKA
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VIII Forum Budownictwa w Zakopanem

Trwałość budownictwa
z wielkiej płyty

W dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w Zakopanem odbyło
się VIII Forum Budownictwa, którego organizatorami były Galicyjska Izba Budownictwa oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa. Honorowy Patronat nad Forum Budownictwa objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentowane przez Podsekretarza Stanu Janusza Żbika. W obradach wziął udział Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, Śląską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Dzierżewicz.
VIII Forum Budownictwa otworzył Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, który stwierdził:
–Tonaszekolejnejużtegotypuspotkanie,a na każdymz nich
staramysięomawiaćnajbardziejaktualneproblemybranżybudowlanej.W tymrokuzajęliśmysiętrwałościąbudynkówmieszkalnych
z wielkiejpłyty.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Janusza Żbika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który
stwierdził, m.in.:
–Z punktuwidzeniaresortumuszęstwierdzić,żew krajusądwie
bardzoprężneorganizacjesamorządugospodarczegow branżybudowlanej,tj.ŚląskaIzbaBudownictwaorazGalicyjskaIzbaBudownictwa.Obieteizbyściślezesobąwspółpracująi potrafiąjednoczyćśrodowiskabudowlanegowokółsprawistotnychdlacałejbranży.
Minister Żbik omówił temat zmian prawnych przygotowywanych
przez resort dla całej branży budowlanej, a przede wszystkim przygotowanie projektu Kodeksu budowlanego, który niebawem ma trafić do prac legislacyjnych oraz projektów dwóch istotnych dla budownictwa ustaw, tj. o charakterystyce energetycznej budowli oraz
o materiałach budowlanych. Andrzej Harężlak, wicewojewoda
małopolski, poinformował, czego można spodziewać się w tej dziedzinie w Małopolsce.
Europoseł Bogusław Sonik, zaznajomił zebranych z możliwościami korzystania z funduszy unijnych przy realizacji inwestycji inżynieryjnych. Zastępca prezydenta miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel,
mówił o największych inwestycjach budowlanych w Krakowie, w tym
o Centrum Kongresowym i hali sportowej Arena. Poseł Józef Lassota, jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury, przedstawił inwestycje w Małopolsce finansowanych z budżetu centralnego.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej, wygłosił referat na temat przeciwdziałania osuwiskom, eliminując takie zagrożenia już na etapie projektowania i wykonawstwa
budowli inżynieryjnych. Z tej też uczelni prof. dr hab. inż. Janusz
Mierzwa, wygłosił referat na temat stosowania betonu o najwyższych
parametrach wytrzymałościowych w budownictwie, zarówno
w przeszłości, jak i w nowoczesnych budowlach zarówno tych powstających, jak i dopiero projektowanych. Z kolei dr inż. Stanisław
Karczmarczyk z Okręgowej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa wygłosił referat o współczesnych technologiach zabezpieczania i wzmacniania murów w pracach remontowych i rewaloryzacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Główny temat Forum – problem wielkiej płyty, a to najbardziej interesuje tysiące mieszkańców popeerelowskich osiedli mieszkaniowych. omówił mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz ze Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Z jego referatu zatytułowanego „Trwałość budynków z wielkiej płyty i problemy z ich rewitalizacją” wynika,
że powstające od lat 70. minionego wieku bloki z tzw. wielkiej płyty
w praktyce mają się zupełnie dobrze i nie ma powodu, by wywoływać
atmosferę zagrożenia. Budynki te miały wiele wad, m.in. wynikających
z ówczesnych norm termoizolacyjnych, a raczej ich braku, ale problemy te rozwiązano w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Najpierw poprzez
usuwanie usterek w ramach rękojmi ze strony wykonawców, potem
zaś kolejnych akcji termomodernizacyjnych, choć w różnych technologiach, bo pamiętamy przecież, jak ocieplenia wykonywano przy użyciu płyt azbestowo-cementowych, potem do powszechnego użycia weszła tzw. metoda lekka mokra, potem ta sama technologia zmieniła
nazwę i zmieniano także zasady finansowania termomodernizacji. Ale
konstrukcyjnie budynki te są nadal w dobrej kondycji. Jak podkreślał
autor referatu, nawet przypadki wybuchu gazu w mieszkaniach, i to
na wyższych kondygnacjach, nie były w stanie naruszyć konstrukcji
budynków. Autor podkreślał, że budynki z wielkiej płyty być może nie
gwarantują wysokiego standardu mieszkania, ale z pewnością będą
stać jeszcze wiele lat i co najwyżej trzeba je tylko monitorować oraz
cały czas modyfikować warunki techniczne pozwalające perspektywicznie, do roku 2021, dostosować budynki z wielkiej płyty do współczesnych potrzeb użytkowych.
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Jubileusz 90-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”
w Wodzisławiu Śląskim

Szanując przeszłość
odpowiadają
na wyzwania przyszłości

PrezydentRzeczypospolitejPolskiej,uhonorował Jana Grabowieckiego,PrezesaZarząduSM„ROW”,ZłotymKrzyżemZasługi

6 kwietnia 1924 roku grupa wodzisławian
podjęła uchwałę o założeniu w mieście „Spółdzielni Budowlanej”, rejestracja spółdzielni
nastąpiła 12 czerwca 1924 roku. Dokładnie
w 90 lat po tym wydarzeniu w Wodzisławiu
Śląskim uroczyście świętowano jubileusz
Spółdzielni Mieszkaniowa „ROW”. W tym

PracownicySM„ROW”odznaczenimedalami PrezydentaRzeczypospolitej
„Za długoletniąsłużbę”

jakże istotnym jubileuszu uczestniczyli m.in.
Piotr Spyra Wicewojewoda Śląski, Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego i przedstawiciele władz samorządowych gmin i duchowieństwa, na terenie
których znajdują się osiedla SM „ROW”, Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu Związku

Wyróżnieniodznakąhonorową„Za ZasługidlaBudownictwa”
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Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
RP, Zbigniew Durczok – Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach.
Śląską Izbę Budownictwa, której członkiem jest Spółdzielnia reprezentował
Tadeusz Wnuk – Prezydent Izby.

CzłonekZarząduSM„ROW”Iwona Kołeczkowyróżniona zostałaOdznakęHonorowąza ZasługidlaWojewództwaŚląskiego
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TadeuszWnuk,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa,którejczłonkiemjest
SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”,złożyłjubileuszowegratulacjena ręce
PrezesaJana Grabowieckiego

Pamiątkowe zdjęcie z szefami spółdzielni mieszkaniowych naszego
regionuuczestniczącymiw uroczystości

Uhonorowanizłotymihonorowymiodznaczeniami„ZasłużonydlaBudownictwa”

Były odznaczenia dla najbardziej zasłużonych członków spółdzielni, dla tych,
którzy dbają również o jej otoczenie – słowem, dla wszystkich, którzy przyczynili się
do prężnego działania SM „ROW”.
Historię Spółdzielni, jej dokonania i sukcesy, a także plany na przyszłość przedstawił w swym wystąpieniu Jan Grabowiecki Prezes Zarządu SM „ROW”.
Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w działalności
na rzecz społeczności lokalnej, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczony
został: Jan Grabowiecki Prezes Zarządu SM „ROW”. Za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻ BĘ od zna cze ni zo sta li: Ja dwi ga
Hub scher, Da nu ta Kasz ta, Ja ni na
Krawczyk, Małgorzata Olszar, Włodzimierz Pietrzak, Krzysztof Rduch, Bar-

bara Reichel, Zdzisław Tokarz, Małgorzata Truszkowska, Krystyna Zaruba,
Małgorzata Zieliński.
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Małgorzata Rojek, Bożena Szamatowicz.
Minister Infrastruktury i Rozwoju nadał odznaki honorowe „Za Zasługi dla Budownictwa”. ODZNAKĄ HONOROWĄ „Za Zasługi dla Budownictwa” odznaczeni zostali:
Bogusław Borner, Jan Grabowiecki,
Piotr Kominek, Krzysztof Milewski, Ryszard Oczko, Alicja Rott-Michałek, Wiesław Słabicki, Jerzy Szmulig.
Wy róż nio nym od zna cze nia wrę czył
Piotr Spyra Wicewojewoda Śląski.
Podczas uroczystości członkowi Zarządu SM „ROW” Iwonie Kołeczko wręczono Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Wręczono również osobom zasłużonym odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”.

Z okazji 90 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach Tadeusz Wnuk wystąpił o nadanie złotych
odznaczeń „Zasłużony dla Budownictwa” dla przedstawicieli samorządu spółdzielczego i pracowników spółdzielni.
Od zna cze nia wy róż nio nym wrę czył
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk wraz z Panem Prezydentem Mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie go
Mieczysławem Kiecą.
Wyróżniono również osoby za długoletni tj. 50 letni staż członkowski w spółdzielni oraz te, które bezinteresownie, z własnej
inicjatywy w sposób szczególny dbają
o upiększanie terenów spółdzielni.
Uroczystość zakończył występ znanego
artysty kabaretowego Krzysztofa Rospondka.
Tekst i zdjęcia:
DANIEL BIENEK
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Spółdzielnie mieszkaniowe
są w znacznie lepszej
kondycji niż się sądzi

Rozmowa z architektem
ZBIGNIEWEM DURcZoKIEM,
prezesem Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
i członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie

– Mieszkania z wielkiej płyty były przebojem PRL-u. W jakiej kondycji są dzisiaj?
– Istotnie w latach 70. i 80. zrealizowano
tylko w Polsce ok. 1,5 mln mieszkań w technologii wielkopłytowej. (Było ona popularna
tak że w w Niem czech). Bu do wa no je
na ok. 50 lat. Teraz okazuje się, gdy dokładnie przebadano konstrukcje, że są w znacznie lepszej kondycji niż przypuszczano.
Mogą stać 100 lat lub więcej. Okazuje się,
że w przypadku budownictwa wielkopłytowego jedyną problematyczną kwestią jest...

korozja. Łączenia płyt były spawane i mogły nie zostać odpowiednio zabezpieczone
przed wilgocią, wtedy korodują. Wielka płyta jest odporna na czynniki zewnętrzne. Gdy
na jednym z osiedli z wielkiej płyty doszło
do wybuchu gazu, okazało się, że konstrukcja budynku przetrwała nienaruszona. Płyty bowiem były dodatkowo przezbrajane, by
łatwo można było je transportować i montować, teraz w codziennym użytkowaniu
sprawia to, że są bardzo mocne. Oczywiście
mieszkania w budynkach z wielkiej płyty nie
są specjalnie komfortowe, nie przystają
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do współczesnych oczekiwań ludzi. Są ciasne, o małym metrażu, ale nie są niebezpieczne. Podejmowane są próby znalezienia sposobu na modernizację tych zasobów
mieszkaniowych. Komisja Infrastruktury
skierowała do Rady Ministrów Dezyderat
w tej kwestii. Także Politechnika Śląska interesowała się modernizacją budynków
średniowysokich 11-kondygnacyjnych z wielkiej płyty, a Śląska Izba Budownictwa w Katowicach poświęciła sporo miejsca kwestii
modernizacji budownictwa wielkopłytowego
w czasie VI Śląskiego Seminarium Bu-
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dowlanego w Ustroniu w marcu tego roku.
Problematyką modernizacji budownictwa
z wielkiej płyty referował inż. Zbigniew
Dzierżewicz
– W jaki sposób, pana zdaniem, najskuteczniej modernizować wielką płytę?
– Postanowiliśmy szczegółowo rozpoznać
ten temat w poszczególnych spółdzielniach
miesz ka nio wych w na szym re gio nie.
RZRSM skierował ankiety do poszczególnych spółdzielni woj. śląskiego, by wskazać
w jakiej kondycji są budynki z wielkiej płyty i czy podejmuje się działania, aby je modernizować. Zapytaliśmy o kwestie zastępowania płyt azbestowo-cementowych na
elewacjach budynków materiałami nowoczesnymi i ekologicznymi, a także o to, czy wykonuje się w budynkach z wielkiej płyty
termomodernizacje, ociepla ściany, stropodachy i stropy nad piwnice, wymienia stolarkę okienną i drzwiową. W ocieplanych budyn kach, z wy mia ną sto lar ki okien nej
występują także problemy z wentylacją. Nowoczesne, szczelne okna sprawiają, że
do mieszkań jest zbyt mały dopływ powietrza, a w konsekwencji tego nie następuje
właściwa jego wymiana. W Niemczech
w Lipsku wprowadzono nowe formy zagospodarowania osiedli z wielkiej płyty. Część
budynków wyburzono, by osiedla zyskały
więcej przestrzeni, a mieszkania o małym
przecież metrażu zaczęto łączyć w większe
i bardzie funkcjonalne. Wykorzystywano
też płyty z wyburzonych bloków jako prefabrykaty. Jestem pewien, że w Polsce osiedla z wielkiej płyty można i należy modernizować. Najtrudniejsze z prawnego punktu
widzenia byłoby wyburzenie budynków, np.
po to by utworzyć nowy szeroki parking.
Pierwszą rzeczą jest wskazanie właściciela. Jeśli jest nim gmina, wszystko jest w porządku. Jeśli i grunt, i budynek mają wielu
właścicieli, albo trudno właścicieli uzyskać
kontakt z właścicielem to trzeba się uciekać
do drogi sądowej, co może trwać latami i jest
bardzo żmudne. Także jednak uzyskanie pozwolenia na budowę przy realizacji inwestycji wymaga uzyskania zgody wszystkich
współwłaścicieli. Po wprowadzeniu w życie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowej,
w swoisty sposób uwłaszczeniowej sytuacja
skomplikowała się jeszcze bardziej. Np.
w Jastrzębiu 11-klatkowe budynki mają
po 300, 400 mieszkań, czyli tylu może być
współwłaścicieli, a jeszcze więcej mieszkań
ma tzw. „falowiec' w Gdańsku. Kwestia
własności może być rzeczą podstawową
przy ubieganiu się o uzyskanie dotacji unijnych na modernizację osiedli z wielkiej
płyty w ramach programów związanych
z oszczędnością energii W nowej perspektywie finansowania 2014-2020 można tu będzie skorzystać z regionalnych programów
operacyjnych lub krajowych, na rzecz ochrony środowiska (energooszczędność) i rewitalizacji. Sejmik Województwa Śląskiego już
w latach 2007-2013 kładł nacisk na usuwanie azbestu z elewacji i dachów budynków

i zastępowanie ich materiałami ekologicznymi oraz wykonanie ocieplenia ścian, a teraz
ta kwestia staje się jeszcze istotniejsza.
– Kto mógłby się ubiegać o takie dotacje?
– Gminy, a być może i same spółdzielnie
w ramach współpracy z samorządami wskazywać takie projekty. Tu otwiera się szansa przed spółdzielniami i wspólnotami
mieszkaniowymi. (Mogą się one ubiegać
zresztą nie tylko o pieniądze unijne, ale i fundusze ochrony środowiska.
– Omówmy tu właśnie kwestie spółdzielczości.
– Obecnie w nieruchomościach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe mieszka w naszym regionie około 1,5 mln osób.
Spółdzielnie prowadzą od lat modernizacje
wielkiej płyty w dostępnych technologiach.
Katowicka SM, Chorzowska SM, Lokatorsko-Własnościowa w Knurowie wyeliminowały

„Wielka płyta” w liczbach
W latach 1970-1985 zrealizowano i oddano do użytku w Polsce ok. 1,5 mln
mieszkań budownictwa wielkopłytowego wielorodzinnego. W 1980 (szczytowa ilość) zrealizowano ok. 150 tys.
mieszkań z „wielkiej płyty” – 78,3 proc.
ogółu budownictwa. Na terenie dawnych
woj. katowickiego, częstochowskiego
i bielskiego w latach 1970-85 powierzchnia ścian zewn. budynków z „wielkiej płyty” wyniosła ok. 13 mln m kw. (w tym
ok. 11,5 mln to wyłącznie dawne woj. katowickie, czyli teren aglomeracji śląskich
i zagłębiowskich).

już całkowicie azbest z elewacji budynków.
Wykonano te prace dzięki różnym środkom
w tym z WFOŚiGW i NFOŚiGW, czy z Banku Gospodarstwa Krajowego. W budynkach z wielkiej płyty elewacje wykańczano
na surowo, dlatego ściany wymagają docieplenia. Wiele spółdzielni już dociepliło swoje budynki. Oczywiście styropian kiedyś się
utleniał, a zgodnie ze standardami, które obowiązywały na początku lat 90. dawano warstwę 5 cm izo la cji, gdy te raz sto su je
się 14 cm, ale już to pozwoliło skutecznie wyeliminować straty ciepła. Obecnie prowadzone inwestycje przez spółdzielnie można
uznać za wzorcowe w tym względzie. Np. SM
Południe w Rybniku w czasie prac w latach 2011-2012 wykonała ocieplenie ścian
warstwą 14 cm styropianu. Ociepliła strop
na piwnicami, stropodach, wykonała nowe
wejścia do budynków.
– Dlaczego straty ciepłą są tu tak
istotne?
– Dla budynków z wielkiej płyty skraplanie się wody wewnątrz wielkiej płyty może
powodować korozję prętów, na który zawieszano wełnę mineralną, i jej zawilgocenie.
Ściana traci wówczas właściwości chronie-

nia domu przed chłodem. Na dłuższą metę, tak działa też wychładzanie lokali niezamieszkałych. W mieszkaniach, w których nie
przebywają lokatorzy i właściciele rezygnują z ogrzewania, może pojawiać się zawilgocenie. Dla dobrej kondycji tych mieszkań oraz sąsiednich, w pomieszczeniach
powinno się utrzymywać temperaturę ok. 16
stopni Celsjusza.
– Zmieńmy nieco temat rozmowy. Jak
funkcjonują obecnie spółdzielnie mieszkaniowe? Przypomnijmy w 2007 roku
wprowadzono nowe rozwiązania do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(tzw. powszechne uwłaszczenie) i o spółdzielczości.
– Spółdzielnie mieszkaniowe są w znacznie lepszej kondycji niż powszechnie się sądzi. W całej Polsce w zasobach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe
mieszka 11 mln osób, gdy dla porównania
w TBS-ach 300 tys. osób. Również więc
liczba problemów, jest tu znacznie większa.
Musimy uświadomić sobie, że członkowie
spółdzielni mieszkaniowych mają wgląd
prawie we wszystkie dokumenty spółdzielni i mogą wpływać na podejmowane decyzje. Przy po mnij my mie li ta kie pra wa
od dawna. Inna rzecz, ile osób z tego korzysta. Najważniejsze decyzje podejmują
walne zgromadzenia spółdzielni, ale frekwencja na nich jest bardzo niska. A tu zapadają decyzje o sprawach członkowskich, inwestycjach itd. Spółdzielnie mają
charakter korporacyjny, podobnie jak organizacje prawników czy lekarzy. Wybierani
reprezentanci działają na rzecz swoich wyborców, jeśli się nie sprawdzają tracą
mandat. Związek Rewizyjny, co 3 lata
prowadzi lustracje każdej ze zrzeszonych
spółdzielni, której poddają się one raczej
bez oporów. To często eliminuje nieprawidłowości. Spółdzielczość jest bardzo trwała, doskonale się rozwija na świecie, jest
ważnym sektorem gospodarki. Bowiem
wkracza w te obszary, bardzo lokalne, które byłyby nieopłacalne dla dużych inwestorów. Daje miejsca pracy. No i skupia osoby o podobnych potrzebach, reprezentując
je na zewnątrz.
– Ta cecha może być przydatna przy realizacji wniosków unijnych np. na rzecz
rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.
– Dokładnie. Zbytnie rozczłonkowanie
na wspólnoty mieszkaniowe, może tu być
problemem, np. przy zgromadzeniu kapitału własnego i realizowaniu i rozliczaniu
kosztownych inwestycji. Dlatego jestem
przekonany, że to właśnie spółdzielnie
zmierzą się z problemem rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty i zrobią to skutecznie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
AGNIESZKA ZIELIńSKA
Zdjęcia:
AGNIESZKA ZIELIńSKA
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ŚLĄSKa IZBa BUDoWNIcTWa

Seminaria Podatkowe

VAT i podatek dochodowy
bez tajemnic
Podobnie jak w latach ubiegłych Śląska Izba Budownictwa zorganizowała wspólnie z Pierwszym Śląskim Urzędem Skarbowym
w Sosnowcu seminaria szkoleniowe poświęcone najnowszym
zmianom w przepisach podatkowych.
Otwierając spotkanie Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk podkreślił, że organizowany od kilku lat cykl seminariów podatkowych prowadzonych przez Pierwszy Śląski Urząd
Skarbowy, bardzo pozytywnie, jako przedsięwzięcie wysoce użyteczne i praktyczne, oceniła kierownicza kadra finansowo-księgowa przedsiębiorstw członkowskich Izby.
Seminarium, które odbyło się 17 lutego w sali Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szkolenie, skierowane było do właścicieli,
kadry kierowniczej i służb finansowych przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych naszego regionu należących do Izby, cieszyło
się bardzo dużym zainteresowaniem. Seminarium prowadził
Grzegorz Poleszczuk Kierownik II Referatu Kontroli Podatkowej
Urzędu, który w interesującej i przystępnej formie zapoznał zebranych z najnowszymi zmianami w przepisach podatku VAT,
z uwzględnieniem specyfiki działania przedsiębiorstw budowlanych
i spółdzielni mieszkaniowych.
Rok 2014 jest rokiem rewolucyjnych zmian w podatku VAT i bardzo istotnych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany w podatku VAT dotyczą wszystkich podatników. Są na tyle istotne, że będą
wymagać kompleksowej analizy i zmiany systemy obiegu dokumentów, stosowanych programów księgowych, weryfikacji zasad kontroli
momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia.
To tylko niektóre skutki zmian, które wejdą w życie w 2014 roku.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług branży budowlanej od wielu lat budzi szczególne zainteresowanie wszystkich
organów kontroli. Przepisy regulujące skutki podatkowe poszczególnych transakcji we wcześniej obowiązującym stanie prawnym nie były zgodne z porządkiem unijnym. Wątpliwości interpretacyjne dotyczyły nie tylko konsekwencji podatkowych nowych form
realizacji inwestycji budowlanych ale również ze skomplikowanymi zasadami opodatkowania transakcji mających za przedmiot nieruchomości.
Nowelizacja podatku VAT w 2014 r. wprowadziła istotne i znaczące zmiany związane nie tylko z nową definicją terenów budowla-
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nych, ale przede wszystkim z nową zasadą powstania obowiązku
podatkowego dla usług budowlanych oraz budowlano – montażowych, właściwym ustaleniem podstawy opodatkowania, nowym wyrażeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz odpowiednim dokumentowaniem prowadzonych operacji gospodarczych.
W stanie prawnym obowiązującym po nowelizacji dla zastosowania właściwych zasad opodatkowania podatkiem VAT decydujące znaczenie mają nie tylko stawka podatkowa, klasyfikacja budynku i budowli, spełnianie kryteriów dla budownictwa objętego
społecznym programem mieszkaniowym, ale również odpowiednie stosowanie wszystkich nowych regulacji prawnych wprowadzonych w życie przez ustawodawcę.
Istotne zmiany dotyczą również podatników podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych – a w szczególności wspólników spółek, osób nabywających i zbywających udziały lub je dziedziczących (albo otrzymujących w darowiźnie). Tym
m.in. problemom było poświęcone drugie seminarium, które odbyło się 11 marca i dotyczyło właśnie zmian obowiązujących
w 2014 ro ku w po dat ku do cho do wym od osób praw nych
z uwzględnieniem specyfiki działania spółdzielni mieszkaniowych
i firm budowlanych. Seminarium prowadziła Beata Danis – Inspektor Kontroli Podatkowej Pierwszego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu.

SEMINaRIUM MIESZKaNIoWE

Europejskie pieniądze
na modernizację i rewitalizację
mieszkaniowego budownictwa
wielkopłytowego

14 maja br. w Wyższej Szkole Technicznej
w Katowicach odbyło się seminarium dotyczące mieszkalnictwa, skierowane głównie
do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot mieszkaniowych naszego regionu.
W imieniu organizatorów seminarium otworzył Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby
Budownictwa. Obecni byli: Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej
Nowak – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowicki, Zbigniew Durczok – Prezes
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
Podczas spotkanie Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego – Urząd Marszałkowski przedstawiła informacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z ukierunkowaniem na finansowanie dalszej modernizacji i rewitalizacji mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego
Pani dyrektor omówiła kolejne etapy przygotowania programu od 2012 roku, programu
który ma obowiązywać 8 lat. Omówiła etapy
tworzenia kolejnych wersji programów, które
były konsultowane w terenie. Jest to największy program regionalny w kraju i został już
przesłany do Komisji Europejskiej. Nowością obecnie jest to, że oprócz programu operacyjnego pojawił się nowy dokument tzw.
umowa partnerstwa, który rozstrzyga kto
w Polsce może być wspierany z funduszy.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest największym pro-

gramem w kraju i wyraża się sumą 3,5 mld euro, która dzieli się na trzy pule: 2,4 mld euro
związane są z populacją, bezrobociem itd., 1,1
mld euro przeznaczone są na inwestycje
miejskie i 125 mln euro na obszary problemowe – na Śląsku takim problemem jest Bytom.
Główne priorytety programu, którymi zainteresowani są administratorzy budynków, to
efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna oraz ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.
Pani Koczar-Sikora omówiła też m.in. tryby wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych. Oraz sfery działalności, które obejmować będzie krajowy program operacyjny.
Józef Moskała – reprezentujący Dział
Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach zwrócił uwagę w swym
wystąpieniu, że obecnie jesteśmy na przejściowym etapie i jeszcze dokładnie nie wiadomo jak będzie realizowany krajowy program. Wiadomo, że w naszym regionie
12 miast obejmie termomodernizacja z programu krajowego. Pieniądze zostaną skierowane wyłącznie na kompleksowe rozwiązania umiesz czo ne w gmin nym pla nie
gospodarki niskoemisyjnej.
Józef Moskała mówił również o współpracy samorządów z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach i projektami grantowymi.
Zebrani w swych pytaniach i dyskusji starali się uszczegółowić swoje nadzieje i obawy
dotyczące finansowania ich inwestycji.
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„Sibex 2014" w Sosnowcu

Branża budowlana
ożywia gospodarkę regionu
cych) można było też się bawić. Odbyły się
tu choćby rodzinne konkursy z nagrodami
np. rzutu klepką.
W czasie targów nie zabrakło bogatej oferty urządzania wnętrz: kuchni, jadalni, sypialni. Firmy „Home Design Meble” z Katowic
i „Prosper3” z Będzina postawiły na zastosowanie we wnętrzach wielu materiałów
drewna, szkła, tworzyw sztucznych, ale
w odcieniach pastelowych, ciekawą stolarkę okienną i drzwiową. Promowano też grafikę na szkle (wielkoformatowe zadruki
kwiatów, krajobrazów lub postaci). Takie elementy mogą ozdobić kuchnię, przedpokój,
czy salon.
– W tymsezoniepolecamoryginalneupięcia dekoracji okiennych. Ważne, by we
wnętrzudbaćo utrzymanietylkojednejdominującejbarwymodnegofioletu,w odcieniulawendy,czyświeżejlimonki,większa
liczbabarwburzyłabyharmonię – podkreśla specjalista aranżacji wnętrz Monika
Kucharczyk.
Firma „Śląskie Kruszywa Naturalne”
z Krapkowic przedstawiła ofertę pokryć
dachowych wykonanych m.in. z kamiennych
łupków.
– Toniejestnowośćw architekturze,to
raczejpowrótdo tradycji.Dachyi pokryciaelewacjiz łupków,byłypopularnejuż
w architekturzerenesansuorazbaroku,
terazpo prostudo nichwracamy.Wybór
dobrego rzemiosła, dobrych materiałów
naturalnychgwarantujątrwałośći elegan-

cję.Takietechnologieobroniąsięsame.
Jeślizastosujemyłupkiw formierąbków,
czyłusekorazobróbkii rynnyz blachytytanowo-cynkowejmamypewność,żetakie pokrycie dachowe spełni swoją rolę
ochroninaszdomprzed wilgociąi zakusamiauryi przetrwaw stanienienaruszonym – podkreśla Igor Pilutkiewicz, rzecznik prasowy spółki „Śląskie Kruszywa
Naturalne”.
W czasie targów nagrodzono nowoczesne technologie oraz produkty budowlane
i najlepsze stoisko. W konkursie o Medal
Expo Silesia Targów „Sibex 2014” zwyciężyła spółka „Wiązary Burkietowicz” za konstrukcje wsporcze z prefabrykowanych wiązarów. Komisja Konkursowa przyznała
również trzy wyróżnienia. Otrzymały je firma „BBTB Group” za Eko-ognisko; firma „Inter-Bis Joanna Wolak” za system szalunków
z tworzywa ABS; „Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary” za pustak ceramiczny
TERMOton 44 P+W. Medal za sposób prezentacji targowej otrzymała spółka „Kost-Bet
K. Matyja, P. Matyja”.
Kolejna odsłona targów branży budowlanej oraz wnętrzarskiej nastąpi w „ExpoSilesia” we wrześniu. 4. Targi „Sibex Jesień” zaplanowano 20 i 21 września br. Towarzyszyć
im będzie po raz pierwszy przedsięwzięcie
Salon Ogrodniczo-Działkowy „Silesia-Garden” – będący ofertą dla działkowiczów
i ogrodników.
AGNIESZKA ZIELIńSKA
Zdjęcia:AgnieszkaZielińska,AgnieszkaNowak

7. Targi Budowlane „Sibex 2014” w Sosnowcu zgromadziły prawie 200 wystawców
i ok. 10 tys. zwiedzających. Towarzyszyły im
m.in. 4. Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Targi „Izolacje 2014”.
Podczas trwających od 21 do 23 lutego 2014 roku Targów Budowlanych „Sibex 2014” w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Sosnowcu nie zabrakło bogatej
oferty wystawienniczej i wielu wydarzeń towarzyszących – konferencji, seminariów,
warsztatów oraz pokazów. Tak jak w latach
ubiegłych targi odbyły się pod honorowym
patronatem Śląskiej Izby Budownictwa
w Katowicach, która tradycyjnie miała
na targach swe stanowisko w którym prezentowały się firmy Termopian, Metalplast,
Connecto.
– Największawystawabranżybudowlanej
na południu Polski jest jednym z pierwszych projektów organizowanych od początku istnienia sosnowieckiego ośrodka
targowego,a tegorocznarealizacjabyła 10
wystawąbudowlaną(7edycjiwiosennychi 3
edycjejesienne).Zakrestematycznyobejmowałwszelkiedziałaniazwiązanez budową
orazwyposażeniemdomulubmieszkania.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy oprócz zdobycia
wiedzy merytorycznej i cennych materiałów
szkoleniowych (odbywały się m.in. pokazy
układania parkietów, oleinowania drewna
i nakładania innych substancji konserwują-

Na stanowiskuŚląskiejIzbyBudownictwaodwiedzającymogliuzyskaćcenneporady.
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W czasietargównagrodzononowoczesnetechnologieorazproduktybudowlanei najlepszestoisko.

TaRGI BUDoWLaNE

Duże zainteresowanie imprezami w Bielsku-Białej i Tychach

Innowacje w budownictwie
O ponad 20% większa frekwencja zwiedzających, w tym liczni goście z Czech
i Słowacji, kontakty międzynarodowe
i umowy podpisywane na stoiskach, bardzo duże zainteresowanie konferencjami
i wykładami – tak można w skrócie podsumować trwające w dniach 11 – 12.02 45.
Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa
w Bielsku-Białej.
Zainteresowaniem cieszyły się przede
wszystkim innowacyjne materiały i urządzenia, dzięki którym można wybudować
ciepły dom, a jednocześnie obniżyć koszty jego użytkowania. Zawsze pełne zwiedzających były stoiska firm, oferujących gotowe domy energooszczędne i pasywne.
Uwagę gości przyciągały też piękne ekspozycje z nowoczesną aranżacją i wyposażeniem wnętrz.
Oprócz oferty wystawienniczej w bogatym programie imprez towarzyszących
na targach promowana była idea budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
Do wygłoszenia wykładów zaproszono
twórcę i propagatora tej idei Guntera
Schlagowskiego.
Wykłady znanego w Europie praktyka
wzbudziły powszechne uznanie i podziw
dla jego ogromnej wiedzy. W trakcie wykładów zostały jasno przedstawione zasady budownictwa pasywnego poparte konkretnymi wyliczeniami i wiedzą zdobytą
w czasie długoletniej działalności na wielu rynkach europejskich. Przedstawione

StoiskoŚląskiejIzbyBudownictwawBielsku-Białej

przez niego rozwiązania są doskonałą odpowiedzią na problemy energetyczne budownictwa i wyzwania obecnych czasów.
Gunter Schlagowski został zaproszony
na następną jesienną edycję targów, zaproszenie zostało przyjęte.
Podczas targów na stoisku Śląskiej
Izby Budownictwa zaprezentowały swą
ofertę firmy Farby Kabe i Metalplast.

Uwagęgościprzyciągałyteżpiękneekspozycjeznowoczesnąaranżacjąiwyposażeniemwnętrz.

9 – 11 maja 2014 roku na Stadionie Zimowym odbywały się 14 Tyskie Targi Budownictwa – jedne z największych targów
tej branży w aglomeracji śląskiej. W targach
wzięło udział prawie 90 firm – producentów, dystrybutorów, firm oferujących nowoczesne materiały i technologie, jak i gotowe domy energooszczędne i pasywne.
Bogata oferta wystawiennicza dała gościom targów możliwość poznania i porównania wielu ofert i wyboru najlepszych dla
siebie rozwiązań, na stoiskach można też
było zasięgnąć porady u specjalistów
i ekspertów.
Podobnie jak na targach w Bielsku dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje na tematy związane z budownictwem
pasywnym i energooszczędnym i przepisami prawa budowlanego w tym zakresie.
Firmy biorące udział w Konkursie Targowym zostały nagrodzone Złotymi Filarami
Budownictwa, Nagrodą Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Nagrodą, biorącej udział w targach i mającej własne stoisko – na którym
prezentowały się firmy Metalplast, BioDry – Śląskiej Izby Budownictwa.
Spotkania targowe w wielu wypadkach
kończyły się konkretnymi umowami, wystawcy nie kryli zadowolenia deklarując
swój udział w przyszłorocznych targach budowlanych w Tychach.
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Krótka historia
wielkiej płyty
Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Czasopismo współredagowane wraz z
Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący FranciszekBuszka
Oddziałem Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Katowicach
Przewodniczący andrzejNowak

Jednym z ojców tej myśli architektonicznej
był Walter Gropius – autor wizji domów
mieszkalnych stawianych na skalę przemysłową dzięki m.in. normalizacji elementów konstrukcyjnych. Spory wpływ miał tu również Le
Corbusier i propagowane przez niego idee
„maszyny do mieszkania”.
Pierwsze konstrukcje oparte na zasadach wielkiej płyty powstały po I wojnie światowej w Holandii, następnie w 1923 roku system ten zastosowano w dwukondygnacyjnych budynkach
na osiedlu Splanemanna w Berlinie-Lichtenbergu, a w końcu lat 30. XX w. konstrukcje wielkopłytowe zalały Francję, Szwecję i Finlandię.
W Polsce pierwszy blok tego typu powstał
w latach 50. na osiedlu Hutniczym w Nowej
Hucie. Jednak dopiero w latach 70. powstały w Polsce wielkie osiedla mieszkaniowe, będące w istocie spuścizną po ideach Le Corbusiera i modernistów.
Więk szość bu dyn ków wy bu do wa nych
w czasach PRL ma już co najmniej 50 lat. Choć

Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Katowice
Prezes Jaceksiwecki
uczestników
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wiele z nich zostało ocieplonych i wyremontowanych, w dalszym ciągu są takie osiedla,
w których poza bieżącymi naprawami niewiele zrobiono. Główny powód to brak pieniędzy.
Na Zachodzie również stanął problem co
dalej robić z wielka płytą: burzyć, czy modernizować? We Francji wdrożono ogólnonarodowy program rozwiązujący mankamenty
wielkiej płyty. Francuzi rozpoczęli diagnozę
od przeglądów technicznych. Po przeglądzie
budynki znajdujące się w bardzo złym stanie
likwidowano, a te w lepszym stanie wzmacniano i modernizowano.
Wielką modernizację bloków z czasów
NRD przeprowadzili Niemcy. W 2001 r. przyjęto całościowy program przebudowy miast
wschodnich Niemiec. Wyłożono na ten cel ponad 10 mld ówczesnych marek z kasy państwa i drugie tyle z budżetów landów. Jednak
tu domy z wielkiej płyty remontowano właściwie od podstaw, z wymianą okien, drzwi, ociepleniem, a nawet z zewnętrzną architekturą.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tradycja i nowoczesność
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to
spółdzielczy symbol Katowic. Łączy tradycję z nowoczesnością. Należy do największych w branży – z blisko 19 tys. mieszkań
o łącz nej po wierzch ni prze kra cza ją cej
milion m2 p.u. (40 tys. mieszkańców). Laureat wielu wyróżnień, w tym tytułów Lidera
i Eurolidera Rynku w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz nagrody Grand
Prix w ogólnokrajowym programie „Dobra
Spółdzielnia 2013”.
Spółdzielnia funkcjonuje ponad pół wieku
i w niebagatelnym stopniu przyczyniła się
do ukształtowania współczesnego oblicza
Katowic, jej dorobek to realizacja ponad
400 budynków mieszkalnych, 300 domów
1-rodzinnych, ponad 2000 garaży, 30 pawilonów handlowych, 5 szkół, 5 przedszkoli,
3 krytych basenów oraz innych obiektów służących mieszkańcom miasta.
W pejzaż Katowic na stałe wpisały się
takie obiekty, jak położona w centrum miasta „Superjednostka” – jeden z największych
bu dyn ków w kra ju, 24-kon dy gna cyj ne
„Gwiazdy” przy Al. Roździeńskiego i domy
na osiedlu Zgrzebnioka uważanym za najpiękniejsze w Katowicach.
Obecnie KSM jest nowoczesną i przyjazną ludziom spółdzielnią z całkowicie
ocieplonymi i opomiarowanymi zasobami,
stosującą nowoczesne technologie i rozwiązania, profesjonalnie zarządzaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, oferującą swym członkom bogatą
w różnorodne formy działalność społeczno-kulturalną.
Wielkość Spółdzielni, doświadczenie
oraz umiejętne zarządzanie stanowią potencjał pozwalający na śmiałe planowanie
rozwoju. W tym roku oferuje nowe lokale

Niebieskie bloki – Centrum I

Rekreacyjna dolina – Mały Staw

w eleganckim, pięknie położonym osiedlu
w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Pułaskiego, tuż obok jednego z akwenów nieopodal 400-hektarowego Katowickiego Parku
Leśnego. To najatrakcyjniejsze miejsce
w centrum Katowic, a zarazem w środku 4milionowej aglomeracji.
Wokół osiedla w bliskiej odległości dostępna jest infrastruktura socjalna, drogowa i szeroko rozwinięta sieć gastronomiczna, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty
sakralne, banki, biblioteka, uczelnie czy lokalne lotnisko „Muchowiec”. Do katowickiego rynku można dojść z tego miejsca 15-minutowym spacerem.
Osiedle składa się z czterech 3-piętrowych 2-klatkowych budynków (w sumie 128
mieszkań) bez barier architektonicznych
z miejscami postojowymi w garażach podziemnych i przynależnymi im zamykanymi
komórkami gospodarczymi.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
stale podnosi estetykę budynków i otaczających je terenów, co pozytywnie wpływa
na wizerunek Katowic jako stolicy województwa.

40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c
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fax. (32) 20 84 805
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

