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fORUM bUdOWNICTWA ŚLĄSKIEGO – WSPÓLNE PRZEdSIĘWZIĘCIA I dOKONANIA

Or ga ni zo wa ne co rocz ne kon fe ren cje, ja ko ko lej ne „Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” są
nie zmien nie ukie run ko wa ne na ko niecz ność dal sze go re for mo wa nia pro ce sów in we sty cyj nych i bu dow la nych, tak w pra -
cach le gi sla cyj nych Rzą du i Par la men tu, jak i w prak ty ce dzia łal no ści uczest ni ków tych pro ce sów. Ja kie kon kret ne efek -
ty przy no si w tym za kre sie ta na sza wspól na dzia łal ność? Przez kil ka lat – bez sku tecz ne. W tym ro ku ma my jed nak po -
wo dy do umiar ko wa nej sa tys fak cji.
W do ko na nej no we li za cji usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych przy ję to kil ka wnio sko wa nych przez nas roz wią zań praw -
nych, za pew nia ją cych moż li wość:
• ogra ni cza nia prak ty ki przed kła da nia ofert wy ko naw czych o ce chach „ce ny ra żą co ni skiej”,
• re ne go cja cji kon trak tów bu dow la nych w sy tu acjach nie za leż nych od wy ko naw cy, np. wzro stu po dat ków lub ubez pie czeń,
• wy ma ga nia od wy ko naw ców wy ja śnień do ty czą cych sto so wa nia ko dek su pra cy, np. w za kre sie pła cy mi ni mal nej i staw -

ki ro bo czo go dzi ny,
oraz po no sze nie so li dar nej od po wie dzial no ści wy ko naw cy i pod mio tu trze cie go, udo step nia ją ce go swo je za so by.

Ra da Mi ni strów przy ję ła w sierp niu pro jekt zmiany ustawy „Prawo budowlane” uła twia ją cy bu do wę do mów jed no ro dzin -
nych i uprasz cza ją ce pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne. Ocze ku je my na koń co we efek ty prac Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu -
dow la ne go, któ re po win ny za pew nić kom plek so wą no we li za cją obec nych re gu la cji praw nych, tak że dla po wstrzy ma nia
po stę pu ją ce go cha osu urba ni za cyj ne go. 

Tadeusz Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Usta wą de re gu la cyj ną z sierp nia br., speł nio ny zo stał wie lo let ni po stu lat śro do wisk bu dow la nych re gio nu, przy wra ca -
ją cy moż li wość uzy ski wa nia bu dow la nych upraw nień wy ko naw czych:

• bez ogra ni czeń przez in ży nie rów
• w ogra ni czo nym za kre sie przez tech ni ków
Utrzy ma na zo sta ła moż li wość uzy ski wa nia upraw nień do pro wa dze nia i kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi we wszyst -

kich do tych cza so wych spe cja li za cjach oraz do dat ko wo w spe cja li za cji hy dro tech nicz nej.
Za cho wa my zo stał ty tuł rze czo znaw cy bu dow la ne go wraz z prze nie sie niem re gu la cji do ty czą cych nada wa nia te go ty -

tu łu do prze pi sów usta wy o sa mo rzą dach za wo do wych.

Fran ci szek Busz ka
Prze wod ni czą cy
Ra dy Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Te go rocz na kon fe ren cja pn. „Obiek ty bu dow la ne na te re nach gór ni czych” w Sie mia no wic kim Cen trum Kul tu ry Park Tra -
dy cji roz po czę ła cykl kon fe ren cji obej mu ją cych swo ją te ma ty ką pro jek to wa nie, bu do wę i utrzy ma nie obiek tów bu dow la -
nych na te re nach ob ję tych od dzia ły wa niem eks plo ata cji gór ni czej i po gór ni czej.

Kon fe ren cja, któ rej or ga ni za to rem był Ka to wic ki Od dział Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, przy wspar -
ciu Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa po świę co na by ła no wo cze sne mu pro jek to wa niu obiek tów bu dow -
la nych na te re nach gór ni czych w moż li wie sze ro kim uję ciu prak tycz nym i ukie run ko wa na na moż li wie naj szer szą uży tecz -
ność te ma ty ki. Pod sta wo wym za ło że niem Kon fe ren cji by ło do star cze nie po przez wy kła dy wzbo ga co ne przy kła da mi i ob szer ne
wy daw nic two kon fe ren cyj ne w mia rę bo ga tej, no wo cze snej oraz prak tycz nej wie dzy w za kre sie pro jek to wa nia.

An drzej No wak
Prze wod ni czą cy
Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa Oddział w Katowicach
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dZIAŁANIA RZĄdU

– jak obec nie wy glą da po zy ski wa nie
i wy ko rzy sta nie fun du szy unij nych
w ra mach PO KL przy two rze niu miejsc
pra cy i wal ki z bez ro bo ciem? jak
na tle Pol ski przed sta wia się woj. ślą -
skie? 

– Z Pro gra mu Ka pi tał Ludz ki fi nan su -
je my przede wszyst kim przed się wzię cia
skie ro wa ne do osób po szu ku ją cych za -
trud nie nia. Dzia ła nia te wpi su ją się w pro -

wa dzo ną przez rząd po li ty kę, ukie run ko -
wa ną na two rze nie no wych miejsc pra cy
oraz wspie ra nie in te gra cji spo łecz nej.

Oso by bez ro bot ne mo gą ko rzy stać
z róż no rod nych form po mo cy, ta kich jak:
szko le nia, sta że czy przy go to wa nie za wo -
do we. Bar dzo du żym za in te re so wa niem
cie szy się wspar cie w po sta ci bez zwrot -
nych do ta cji oraz pre fe ren cyj nych po ży -
czek, któ re uła twia ją za ło że nie wła sne go

biz ne su. Do tych czas z ta kiej po mo cy
w ca łym kra ju sko rzy sta ło po nad 205 tys.
osób. Tyl ko na Ślą sku po wsta ło ok. 18,6
tys. no wych firm. 

Na wal kę z bez ro bo ciem prze zna czy -
li śmy do tych czas ok. 13,1 mld zł, w tym
ok. 1,2 mld zł na pro jek ty wdra ża ne
na Ślą sku. Re gion ten jest dru gim po Ma -
zow szu wo je wódz twem, cha rak te ry zu ją -
cym się naj wyż szą war to ścią pro jek tów re -

Roz mo wa
z PAWŁEM ORŁOWSKIM,
Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju

Re wi ta li za cja miast 
mu si być od po wie dzią 
na po trze by miesz kań ców
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ali zo wa nych w ob sza rze za trud nie nia
oraz licz bą osób ob ję tych róż ny mi for ma -
mi ak ty wi za cji za wo do wej. Ze wspar cia
pro gra mu sko rzy sta ło po nad 114 ty się cy
bez ro bot nych miesz kań ców Ślą ska. 

– I ni cja ty wa jES SI CA jest jed nym
z waż niej szych in stru men tów wspie ra -
ją cych in we sty cje na ob sza rach miej -
skich (wspie ra też gmi ny wiej skie). jak
przed sta wia się re ali za cja tych pro jek -
tów na fo rum kra ju i woj. ślą skie go?
ja kie przed się wzię cia zo sta ną w tym
sys te mie wy ko na ne? ja kie ko rzy ści
mo gą od nieść miesz kań cy dzię ki nim?
Pro szę przed sta wić je w licz bach.

– Je ste śmy li de rem wśród państw Unii
Eu ro pej skiej, któ re w la tach 2007-2013
zde cy do wa ły się na re ali za cję Ini cja ty wy
JES SI CA. Na wspar cie in we sty cji w mia -
stach prze zna czy li śmy łącz nie 258 mln
eu ro. Z suk ce sem je wy ko rzy sta li śmy... 

W Pol sce in stru ment ten wdra ża ny jest
przez pięć wo je wództw, ślą skie, po mor -
skie, wiel ko pol skie, za chod nio po mor skie
i ma zo wiec kie w ra mach ich pro gra mów
re gio nal nych. Naj wię cej, bo po nad 313 mld
zł wy ko rzy sta ła Wiel ko pol ska. Na ko lej -
nych miej scach pla su je się Śląsk z 249 mln
zł, Po mo rze z 236 mln zł. Ma zow sze
i Za chod nie Po mo rze to od po wied nio
189 mln zł i 148 mln zł. 

War tość pod pi sa nych umów oraz licz -
ba re ali zo wa nych pro jek tów świad czą
o tym, że JES SI CA spraw dza się, a pro -
jek ty miej skie to ko lej ny – obok wspar cia
przed się biorstw – ob szar, w któ rym za sto -
so wa nie mo gą zna leźć in stru men ty fi nan -
so we. W trzech wo je wódz twach: wiel ko -
pol skim, ślą skim i po mor skim pod pi sa no
już wszyst kie umo wy z osta tecz ny mi od -
bior ca mi wspar cia, w po zo sta łych dwóch
re gio nach, ich war tość prze kra cza
95 proc. przy zna nych środ ków. Naj wię cej
umów – 36, za war to w Wiel ko pol sce.
W wo je wódz twie po mor skim 29, ma zo -
wiec kim 27, a za chod nio po mor skim 16.
Śląsk z 21 umo wa mi pla su je się na miej -
scu czwar tym. Kwo ta udzie lo nych po ży -
czek to pra wie 247 mln zł, a ogól ny
koszt re ali zo wa nych pro jek tów wy no si nie -
mal 622 mln zł, co po ka zu je, że in we sty -
cje te cha rak te ry zu je bar dzo wy so ki sto -
pień wy ko rzy sta nia środ ków pry wat nych. 

Przed się wzię cia re ali zo wa ne w ra -
mach Ini cja ty wy, do pa so wa ne są do spe -
cy ficz nych po trzeb roz wo jo wych każ de -
go re gio nu – w przy pad ku Ślą ska wie le
pro jek tów do ty czy re wi ta li za cji ści słych
cen trów miast, w szcze gól no ści ob sza -
rów po prze my sło wych. Obej mu ją one tak -
że mo der ni za cję lub bu do wę obiek tów
spor to wych, a tak że re wi ta li za cję te re nów
re kre acyj nych, np. pla ców za baw dla
dzie ci. 

Zmia ny ja kie za cho dzą na ob sza rach
miej skich dzię ki Ini cja ty wie JES SI CA,

wpły wa ją na kom fort ży cia miesz kań ców.
Zwięk sza niu atrak cyj no ści te re nów po -
przez po pra wę ich es te ty ki, od no wę bu -
dyn ków o hi sto rycz nej war to ści, to wa rzy -
szą dzia ła nia, któ rych ce lem jest nada nie
im no wych funk cji i udo stęp nie nie szer -
szej gru pie osób. Zde gra do wa ne i czę sto
opusz czo ne obiek ty zy sku ją no we ży cie,
a prze strze nie wo kół nich słu żą or ga ni za -
cji róż ne go ro dza ju wy da rzeń, w tym
kul tu ral nych, co z pew no ścią po zy tyw nie
wpły wa na funk cjo nal ność miast oraz ich
po zy tyw ny wi ze ru nek. To z ko lei prze kła -
da się na po lep sze nie ofer ty kie ro wa nej
do oby wa te li, wzrost licz by tu ry stów i in -
we sto rów, z czym wią że się wie le ko rzy -
ści za rów no dla sa mo rzą dów miej skich,
jak i miesz kań ców.

– ja ką ro lę ode gra ją w Pol sce in we -
sty cje w in no wa cje, czy li ma riaż na uki,
biz ne su i prze my słu? Któ re ośrod ki
w Pol sce zy ska ją naj wię cej i jak przed -
sta wia się tu woj. ślą skie (w Gli wi cach
wła śnie ru szy ło przy Po li tech ni ce Ślą -
skiej – Cen trum No wych Tech no lo gii)?
Na ja kie prze szko dy na po ty ka roz wój
go spo dar ki in no wa cyj nej? 

– Sło wo „współ pra ca” jest klu czem
do zro zu mie nia me cha ni zmu po wsta wa -
nia in no wa cyj nych roz wią zań – naj cie -
kaw sze z nich od kry wa ne są wła śnie
na sty ku róż nych dzie dzin. Dla te go tak
waż ne jest współ dzia ła nie sek to rów
biz ne su i na uki. Ma ono fun da men tal ne
zna cze nie dla pod no sze nia in no wa cyj -
no ści pol skiej go spo dar ki i zwięk sza nia
jej kon ku ren cyj no ści na ryn kach mię dzy -
na ro do wych. Ro sną ce na kła dy
na wspar cie no wa tor skich przed się -
wzięć, świad czą o bar dzo istot nym zna -
cze niu te go ob sza ru w po li ty ce roz wo -
ju na sze go pań stwa. 

W naj bliż szych la tach B+R wspie ra ne
bę dą przede wszyst kim w Pro gra mie In -
te li gent ny Roz wój (PO IR), któ ry jest
dru gim pod wzglę dem bu dże tu pro gra -
mem na la ta 2014-2020. Chce my wzmoc -
nić po wią za nia mię dzy biz ne sem a na uką,
a tym sa mym zwięk szyć sto pień wy ko rzy -
sta nia wy ni ków prac ba daw czo -roz wo jo -
wych w kra ju i ich prak tycz ne go wy ko rzy -
sta nia w go spo dar ce.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je po trze -
ba więk sze go za an ga żo wa nia przed się -
bior ców w dzia łal ność ba daw czą. Znacz -
na część fun du szy PO IR zo sta nie
prze zna czo na na pro jek ty, w któ rych to oni
bę dą de cy do wać, ja kie pra ce ba daw cze
po win ny być prze pro wa dzo ne. Chce my
jesz cze sil niej zo rien to wać dzia łal ność na -
ukow ców na ry nek, na po trze by firm. Uwa -
ża my, że ko niecz nym wa run kiem wspar -
cia ba dań na uko wych po win no być
przed sta wie nie moc ne go biz ne spla nu,
po ka zu ją ce go, jak osią gnię cia na uko we
da się spie nię żyć na ryn ku – z ko rzy ścią

dla ca łej go spo dar ki. Chce my uni kać sy -
tu acji, w któ rych wy ni ki ba dań lą du ją
na pół ce i nie ma ni ko go, kto chciał by je
sko mer cja li zo wać. Li czy my, że pro po no -
wa ne roz wią za nia wpro wa dzą no wą ja -
kość we współ pra cy biz ne su i na uki oraz
da dzą im puls do two rze nia in no wa cyj nych
firm w Pol sce.

Nie mniej waż ne są od po wied nio wy -
kształ co ne ka dry. Dzię ki środ kom eu ro -
pej skim zbu do wa no lub zmo der ni zo wa -
no wie le ośrod ków, któ re to umoż li wią.
Jed nym z nich jest wspo mnia ne Cen trum
No wych Tech no lo gii, dzia ła ją ce przy Po -
li tech ni ce Ślą skiej. War tość do fi nan so wa -
nia z Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko wy nio sła po nad 60 mln zł. Po wsta ła
in fra struk tu ra mo że być wy ko rzy sty wa -
na rów nież do świad cze nia usług ba daw -
czych na rzecz przed się biorstw. W wo je -
wódz twie ślą skim funk cjo nu je tak że wie le
in sty tu cji oto cze nia biz ne su, ta kich jak
cen tra trans fe ru tech no lo gii, in ku ba to ry
tech no lo gicz ne czy par ki na uko wo -tech -
no lo gicz ne – wy zwa niem jest sze ro kie
uryn ko wie nie ich dzia łal no ści. Cho dzi
o lep sze do pa so wa nie ich ofer ty do po -
trzeb firm oraz po pra wę ja ko ści świad czo -
nych usług. 

In no wa cyj ność wspie rać bę dą tak że
fun du sze pro gra mów re gio nal nych. Po -
moc bę dzie skon cen tro wa na na wzmoc -
nie niu tzw. re gio nal nych in te li gent nych
spe cja li za cji. Obej mie tak że roz wój za ple -
cza ba daw czo -roz wo jo we go w dzia łal no -
ści in no wa cyj nej firm. Moż li we bę dzie też
wspar cie in fra struk tu ry B+R w jed nost kach
na uko wych.

– Co dla pol skich miast ozna cza re -
ali za cja pla nu re wi ta li za cji, w któ rym
w gru pie pi lo ta żo wej zna la zły się Łódź,
Wał brzych i ślą ski By tom? Co mo gą
zy skać ich miesz kań cy? Co jest obec -
nie naj więk szą bo lącz ką tych aglo me -
ra cji? 

– Przede wszyst kim re wi ta li za cję na -
le ży ro zu mieć ja ko kom plek so we dzia -
ła nia z za kre su bu dow nic twa, pla no wa -
nia prze strzen ne go, eko no mii i po li ty ki
spo łecz nej, któ rych ce lem jest oży wie nie,
po pra wa funk cjo nal no ści, es te ty ki, wy -
go dy użyt ko wa nia i ja ko ści ży cia na da -
nym ob sza rze. Ko niecz ne jest ze rwa nie
z po strze ga niem re wi ta li za cji ja ko zbio -
ru punk to wych, ode rwa nych od sie bie
dzia łań. Czę sto re wi ta li za cją by wa ją
na zy wa ne sa me dzia ła nia in fra struk tu -
ral ne, jak np. wy bu do wa nie fon tan ny, czy
ocie ple nie ka mie ni cy. Na to miast do brze
pro wa dzo na re wi ta li za cja po win na po wo -
do wać po zy tyw ne zmia ny w róż nych sfe -
rach ży cia miesz kań ców mia sta – spo -
łecz nej, (np. edu ka cja), kul tu ro wej,
go spo dar czej, (np. pro mo wa nie sa mo za -
trud nie nia, uła twie nia w za kła da niu firm),
prze strzen nej, (np. re mon ty, dzia ła nia in -
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fra struk tu ral ne dla two rze nia przy ja zne -
go, bez piecz ne go oto cze nia), czy śro do -
wi sko wej. Odej ście od ca ło ścio we go
po strze ga nia re wi ta li za cji na rzecz wy -
łącz nie re mon tu in fra struk tu ry i prze -
kształ ca nia funk cji za bu do wy sta wia
pod zna kiem za py ta nia sen sow ność ca -
łej kon cep cji.

Pod ko niec li sto pa da br. skie ro wa li śmy
do kon sul ta cji pu blicz nych i uzgod nień
mię dzy re sor to wych pro jekt za ło żeń usta -
wy o re wi ta li za cji. Wpro wa dzi ona bra ku -
ją ce for mal ne ra my praw ne dla pro wa dze -
nia kom plek so wej, obej mu ją cej róż ne
sfe ry ży cia re wi ta li za cji oraz bę dzie za wie -
rać wie le punk to wych re gu la cji ma ją -
cych na ce lu stwo rze nie sys te mu za chęt
do jej po dej mo wa nia. Chce my po pra wić
ja kość ży cia miesz kań ców, prze ciw dzia -
łać trud no ściom go spo dar czym oraz złe -
mu sta no wi tech nicz ne mu bu dyn ków i in -
fra struk tu ry.

Ce lem pro jek tów pi lo ta żo wych z udzia -
łem Ło dzi, Wał brzy cha i By to mia, jest
wspar cie me ry to rycz ne władz tych miast
w pro wa dze niu re wi ta li za cji, od po wia da -
ją cej na spe cy ficz ne po trze by ich miesz -
kań ców. Każ de z nich ma in ne po trze by
i róż ny sto pień za awan so wa nia dzia łań
re wi ta li za cyj nych. Jed no cze śnie są to
ośrod ki miej skie, któ re w znacz nym stop -
niu utra ci ły do tych cza so we funk cje, co po -
cią gnę ło za so bą sze reg ne ga tyw nych
kon se kwen cji. Głów ne pro ble my to
przede wszyst kim bez ro bo cie, ubó stwo,
nie przy sto so wa nie do współ cze snej
struk tu ry ryn ku pra cy, a tak że za gro że -
nie wy klu cze niem spo łecz nym. Do te go
do cho dzą pro ble my zwią za ne z za go spo -
da ro wa niem ob sza rów po prze my sło -
wych, nisz cze niem prze strze ni pu blicz -
nej oraz za nie czysz cze nie śro do wi ska.
To, co łą czy te mia sta to hi sto rycz -
na XIX -wiecz na za byt ko wa za bu do wa,
któ ra zo sta ła za cho wa na w nie na ru szo -
nym sta nie po II woj nie świa to wej. 

Łódź pro wa dzi pro jekt pi lo ta żo wy
w wy ni ku, któ re go opra co wa ny zo sta nie
mo del re wi ta li za cji jej cen trum. Wy ko na -
na zo sta nie eks per ty za tech nicz na i in -
wen ta ry za cja bu dow la na dla ka mie nic
ko mu nal nych, a tak że dia gno za nie pła -
ce nia czyn szów w lo ka lach ko mu nal nych
i so cjal nych. Wy ni ki ba dań po zwo lą
na oce nę sy tu acji miesz ka nio wej mia sta
i ob sza ru pi lo ta żo we go oraz wspar cie
władz mia sta w pla no wa niu re wi ta li za -
cji. Wał brzych i By tom zo sta ną ob ję te po -
dob ny mi pro jek ta mi na prze ło mie 2014
i 2015 ro ku. Po zy ska na wie dza i do -
świad cze nia bę dą słu żyć in nym mia -
stom, któ re ze chcą pod jąć po dob ne
przed się wzię cia. Do ku men ta cję, prak -
tycz ne in for ma cje i kon kret ne roz wią za -
nia, opu bli ku je my w tak zwa nych cen -
trach wie dzy na ogól no do stęp nych
por ta lach in ter ne to wych.

– Pod su muj my pro gram „MdM”
po pra wie ro ku dzia łal no ści. ja kie
zmia ny le gi sla cyj ne są pla no wa ne, by
ta ka po moc pań stwa by ła do stęp -
na dla więk szej licz by osób? Kie dy mo -
gą one za cząć obo wią zy wać?

– Oce na pierw szych 10 mie się cy funk -
cjo no wa nia pro gra mu „Miesz ka nie dla
Mło dych” jest po zy tyw na. W 2014 r. za war -
to ok. 12 tys. umów kre dy tu w ra mach MdM,
co jest wiel ko ścią po nad 3-krot nie więk szą
w od nie sie niu do po rów ny wal ne go okre su
w po przed nim pro gra mie „Ro dzi na na swo -
im”. Pierw sze mie sią ce MdM przy nio sły już
kil ka do dat ko wych wy płat z ty tu łu uro dze -
nia trze cie go dziec ka, a więc pro ro dzin ne
od dzia ły wa nia pro gra mu jest co raz bar dziej
wi docz ne. Jed no cze śnie pro gram przy czy -
nia się do wzro stu in we sty cji na ryn ku
miesz ka nio wym. Da ne GUS do ty czą ce
licz by udzie la nych po zwo leń bu dow la nych
i licz by roz po czy na nych bu dów wska zu ją
na du że oży wie nie, co po win no się wkrót -
ce prze ło żyć na wzrost licz by ofert dla po -
ten cjal nych na byw ców. 

Uzna li śmy jed nak, że część roz wią zań
usta wo wych war to pod dać pew nej ko rek -
cie. Roz po czę li śmy już w ra mach rzą du
uzgod nie nia za po wie dzia nych w po ło wie
ro ku zmian, któ re uspraw nią re ali za cję
pro gra mu. 

Prze wi du ją one mię dzy in ny mi zwięk -
sze nie wspar cia dla go spo darstw do -
mo wych z więk szą licz bą dzie ci, a tym sa -
mym wzmoc nio ny zo sta nie pro ro dzin ny
cha rak ter pro gra mu. Po wej ściu w ży cie
no we li za cji, mał żeń stwa i oso by z dwój -
ką dzie ci bę dą mo gły otrzy mać do fi nan -
so wa nie w wy so ko ści 20 pro cent, zaś z co
naj mniej trój ką – 30 pro cent (te raz w obu
przy pad kach wy no si ono 15 pro cent).
W przy pad ku tej dru giej gru py, do ta cja
obej mie po wierzch nię użyt ko wą miesz ka -
nia do 65 me trów kwa dra to wych.

Ko lej ną no wo ścią jest moż li wość ubie -
ga nia się o do fi nan so wa nie w związ ku
z za ku pem miesz ka nia od spół dziel ni. Po -
sze rzy to ba zę do stęp nych miesz kań
o niż szych kosz tach dla na byw ców
i zwięk szy kon ku ren cyj ność ryn ko wą.
Pro jekt prze wi du je tak że po sze rze nie krę -
gu osób, tzw. do dat ko wych kre dy to bior -
ców oraz do pre cy zo wu je za sa dy do fi nan -
so wa nia wkła du wła sne go miesz kań
no wo utwo rzo nych w wy ni ku prze bu do -
wy, co po zwo li na ob ję cie MdM za ku pu
lo ka li po wsta łych w ra mach re wi ta li za cji.
Wpro wa dzo no prze pi sy, któ re uła twią
wy ko ny wa nie usta wy, m.in. eli mi nu jąc
wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne zwią za ne ze
sto so wa niem do tych cza so wych re gu la -
cji. Za pro po no wa ne zmia ny po win ny
wejść w ży cie w po ło wie 2015 r.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li: 
Agniesz ka Zie liń ska

i Da niel Bie nek

Zdję cia: mat. pra so we

Pa�weł�Or�łOw�ski na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju zo stał po wo ła ny 28 li sto -
pa da 2013 r. Od 12 grud nia 2011 r. do 27 li sto pa da 2013 r. peł nił funk cję pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Roz wo ju
Re gio nal ne go. 
Pod se kre tarz sta nu Pa weł Or łow ski w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju od po wia da m.in. za re ali za cję Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki; po dej mu je de cy zje i zaj mu je sta no wi sko w spra wach miesz kal nic twa, za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i po li ty ki miej skiej oraz go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi. Nad zo ru je tak że re ali za cję za dań zwią za nych z za pew nie -
niem funk cjo no wa nia Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w okre sie pro gra mo wa nia 2014-2020 i peł ni nad zór nad re ali -
za cją Eu ro pej skie go Fun du szu Do sto so wa nia do Glo ba li za cji. 
Pa weł Or łow ski uro dził się 6 lu te go 1976 ro ku w Gdy ni. W 2000 ro ku ukoń czył Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji w Uni wer -
sy te cie Gdań skim. Ukoń czył rów nież Stu dium Kie row ni ków Pro jek tów Eu ro pej skich pro wa dzo ne przez Agen cję Roz wo ju
Po mo rza, a w 2009 r. uzy skał mię dzy na ro do wy cer ty fi kat „Sku tecz ne Za rzą dza nie Pro jek ta mi PRIN CE2” wy da ny przez Cen -
trum Roz wią zań Me ne dżer skich. (Zna bie gle ję zyk an giel ski).
W la tach 2001-2004 pra co wał w Biu rze In for ma cji i Pro mo cji Urzę du Mia sta So po tu. Na stęp nie przez dwa la ta peł nił funk -
cję dy rek to ra ds. or ga ni za cji i kon tak tów z „Eu ro li gą” w Spor to wej Spół ce Ak cyj nej „Trefl”. W 2006 ro ku, po uzy ska niu man -
da tu rad ne go, zo stał wi ce pre zy den tem mia sta So po tu, od po wie dzial nym m.in. za fun du sze unij ne, stra te gię roz wo ju, go spo -

dar kę nie ru cho mo ścia mi oraz po li ty kę spo łecz ną. Funk cję tę peł nił do 2010 ro ku, kie dy ob jął man dat po sła na Sejm RP.
Te re ny Po mo rza do dziś po zo sta ją mu bli skie. Pa weł Or łow ski jest człon kiem Ze spo łu Eks per tów przy Ra dzie Me tro po li tal nej Za to ki Gdań skiej, a tak że To -
wa rzy stwa Przy ja ciół So po tu. (W la tach 90. był człon kiem pol skiej ka dry na ro do wej w że glar stwie w kla sie 420 oraz mi strzem Pol ski ju nio rów w kla sie 420).

dZIAŁANIA RZĄdU



Śląska Wielka Nagroda Budownictwa 
dla Dąbrowskich Wodociągów!

Ślą ska Izba Bu dow nic twa w Ka to wi cach wy ło ni ła lau re -
atów IV kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie. Wśród nich zna la zła
się in we sty cja Dą brow skich Wo do cią gów, któ ra jest ele men -
tem pro gra mu re ali zo wa ne go przez gmi nę pod na zwą „Upo -
rząd ko wa nie go spo dar ki wod no ście ko wej w Gmi nie Dą bro wa
Gór ni cza”. 

Na gro dę pod czas uro czy stej ga li ode brał An drzej 
Ma li now ski, Pre zes Za rzą du Dą brow skich Wo do cią gów
Sp. z o.o. – Nie�zmier�nie�cie�szy�nas,�że�in�we�sty�cja�zo�sta�ła�tak
wy�so�ko� oce�nio�na� przez� ka�pi�tu�łę� kon�kur�su.� Oczysz�czal�nia
Ście�ków� „Cen�trum”� jest� no�wo�cze�snym� obiek�tem,� utrzy�ma�-
nym� na wy�so�kim� po�zio�mie� tech�no�lo�gicz�nym� speł�nia�ją�cym
naj�wyż�sze�stan�dar�dy�unij�ne.�– mó wi An drzej Ma li now ski.

To obiekt przy ja zny śro do wi sku, na sta wio ny na prze twa -
rza nie od pa dów or ga nicz nych, aby je go ne ga tyw ny wpływ
na oto cze nie był zmi ni ma li zo wa ny. Za pew nia miesz kań com
Dą bro wy Gór ni czej bez pie czeń stwo, ochro nę wód po -
wierzch nio wych i pod ziem nych. W ra mach dzia łań pro eko lo -
gicz nych na te re nie oczysz czal ni ogra ni czo no m.in. emi sję
ae ro zo li do at mos fe ry oraz wdro żo no sys tem wy ko rzy sta nia
bio ga zu pro du ko wa ne go na obiek cie do pro duk cji ener gii
elek trycz nej i ciepl nej. Dzię ki te mu mo der ni za cja wpły nę ła
po zy tyw nie na bi lans ener ge tycz ny oczysz czal ni. Ogra ni -
czo no rów nież zu ży cie wo dy pit nej dla po trzeb tech nicz nych,
po nie waż oczysz czo ne ście ki wy ko rzy sty wne są ja ko wo da
tech no lo gicz na. Po nad to obiek ty i urzą dze nia oczysz czal ni
zo sta ły kom plek so wo włą czo ne do cen tral ne go sys te mu
kon tro li i nad zo ru. 

Kom plek so wa mo der ni za cja obej mo wa ła rów nież przy go -
to wa nie za ple cza dy dak tycz no -kon fe ren cyj ne go. Dą brow -
skie Wo do cią gi Sp. z o.o. pro wa dzą w nim za ję cia dla dzie -
ci i mło dzie ży w za kre sie edu ka cji eko lo gicz nej. Pod czas wy -
cie czek naj więk szym za in te re so wa niem cie szy się in te rak -
tyw na ma kie ta, w któ rej za sto so wa no ani mo wa ną for mę pre -
zen ta cji tech no lo gii oczysz cza nia ście ków.

Roz bu do wa i mo der ni za cja Oczysz czal ni za koń czy ła się
w październiku 2013 ro ku. Cał ko wi ty jej koszt wy niósł
34,9 mln PLN, z cze go 19,6 mln PLN zo sta ło do fi nan so wa -
ne ze środ ków WFO ŚiGW w Ka to wi cach, z moż li wo ścią
umo rze nia do 50% war to ści po życz ki, z prze zna cze niem
na ko lej ne in we sty cje śro do wi sko we. Ca łość prac w ra mach
in we sty cji wy ko na no w cią gu 29 mie się cy.

Dą brow skie Wo do cią gi uho no ro wa ne zo sta ły Ślą ską Wiel ką Na gro dą Bu dow nic twa. 
Pre sti żo wa sta tu et ka przy zna na zo sta ła fir mie za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cję 

przed się wzię cia in we sty cyj ne go „Roz bu do wa i mo der ni za cja oczysz czal ni 
Cen trum w Dą bro wie Gór ni czej”. 

Wy róż nio ną in we sty cję ce chu je no wo cze sność, wy daj ność oraz dba łość o śro do wi sko. 

Zbiornik biogazu

Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Makieta multimedialna
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Dzień Bu dow la nych to dzień szcze -
gól ny dla ca łej spo łecz no ści bu dow la -
nej. Czas w któ rym kie ru je my na szą
uwa gę na naj istot niej sze pro ble my bu -
dow nic twa. Przede wszyst kim jed nak
jest to świę to lu dzi ca łej bran ży i jak co
ro ku czas ten jest oka zją, by po dzię ko -
wać za do ko na nia, za pro fe sjo na lizm,
od po wie dzial ność, za wzo ro we wy ko -
ny wa nie obo wiąz ków, za do brą pra cę.

Tak jak w la tach po przed nich, ob ra -
dy kon fe ren cji Ślą skie Fo rum In we sty -
cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści zo sta -
ły po prze dzo ne uro czy sty mi ob cho da mi
Ślą skie go Dnia Bu dow la nych, w trak -
cie któ rych oso by wy róż nia ją ce się
w pra cy dla Ślą ska zo sta ły uho no ro wa -
ne od zna cze nia mi.

Na wstę pie or ga ni za to rzy: Fran ci -
szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ślą -
skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa i Ta de usz Wnuk Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa po dzię ko wa li
za przy ję cie za pro sze nia i ser decz nie
po wi ta li re pre zen tu ją cych wła dze pań -
stwo we i sa mo rzą do we: I Wi ce wo je wo -
dę Ślą skie go – An drze ja Pi lo ta, Prze -
wod ni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go – An drze ja Go ści nia ka,
Za stęp cę Głów ne go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go – jac ka Sze ra, dr inż.
arch. Bo gu mi łę Kry stek -Ku ce wicz
– re pre zen tu ją cą De par ta ment Po li ty -
ki Prze strzen nej Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i Roz wo ju.

Ser decz nie po wi ta li kie ru ją cych waż -
ny mi, zna czą cy mi dla ca łe go re gio nu in -
sty tu cja mi wo je wódz ki mi: Pre ze sa Za -
rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach – Ga brie lę Le -
nar to wicz, Re gio nal ne go Dy rek to ra

Pro fe sjo na lizm,
od po wie dzial ność,
do bra pra ca

Uroczystość�otwarli�Prezydent�Śląskiej�Izby�Budownictwa,�Przewodniczący�Forum�Budownictwa�Śląskiego
Tadeusz�Wnuk� i�Przewodniczący�Rady�Ślaskiej�Okręgowej� Izby�Inżynierów�Budownictwa,�Wiceprze-
wodniczący�Forum�Franciszek�Buszka.

ŚLĄSKI dZIEŃ bUdOWLANYCH – 2014
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Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi -
cach – Ber nar da Błasz czy ka, Ślą skie -
go Wo je wódz kie go In spek to ra Nad -
zo ru Bu dow la ne go – ja na Spy cha łę,
Pre ze sa Za rzą du Gór no ślą skiej Agen -
cji Roz wo ju Re gio nal ne go S.A. – Bo -
że nę Ro jew ską, Dy rek to ra Ślą skie go

Cen trum Przed się bior czo ści – Mie -
czy sła wa Pła ne tę. 

Rów nież ser decz nie po wi ta no Pre zy -
den tów miast na sze go re gio nu: Mał go -
rza tę Mań kę -Szu lik – Pre zy den ta Mia -
sta Za brze, An drze ja Dziu bę –
Pre zy den ta Mia sta Ty chy, Zbi gnie wa

Pod ra zę – Pre zy den ta Mia sta Dą bro wa
Gór ni cza, Da mia na Bar ty lę – Pre zy den -
ta Mia sta By tom i jac ka Gu zy – Pre zy -
den ta Mia sta Sie mia no wi ce Ślą skie

Ser decz nie po wi ta no re pre zen tu ją -
cych kra jo we or ga ni za cje po za rzą do we
bu dow nic twa: An drze ja Roch -Do bruc -
kie go – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, Ry szar -
da Try ko sko – Prze wod ni czą cy Pol -
skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa, Wik to ra Piw kow skie -
go – Se kre tarz Ge ne ral ny Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa, Ire ne usza Goź dzioł ko – Wi ce -
prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go
„Bu dow la ni”

Otwie ra jąc uro czy stość Fran ci szek
Busz ka i Ta de usz Wnuk stwier dzi li, że
od wie lu lat pierw szą czę ścią Fo rum są
ob cho dy „Ślą skie go Dnia Bu dow la -
nych. Jest to ko lej ne wspól ne przed się -
wzię cie sa mo rzą dów za wo do wych
i go spo dar czych bu dow nic twa re gio nu,
któ re w lu tym 2008 utwo rzy ły Plat for -
mę współ dzia ła nia ja ko Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go re pre zen tu ją cą
po nad 40 tys. ka dry in ży nie rów i tech -
ni ków oraz bli sko 300 or ga ni za cji go -
spo dar czych. Tra dy cyj nie w tym dniu
wrę cza ne zo sta ją wrę czo ne na gro dy
i wy róż nie nia dla in sty tu cji, osób
i przed się biorstw, któ re po przez swo -
ją dzia łal ność szcze gól nie się wy róż -
nia ją się w bran ży – od zna cze nia pań -

Odznaką�Honorową�Ministra�Infrastruktury�„Za�zasługi�dla�Budownictwa”,�wyróżniony�został�Grzegorz�Go-
warzewski�–�Prezes�Zarządu�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej.�wielce�zasłużony�dla�spółdzielczości,
dla�której�pracuje�od�1968�r.�Od�2003�r.�zarządza�ChSM�najstarszą�spółdzielnią�mieszkaniową�w�naszym
regionie.�

Wi�ce�wo�je�wo�da�Ślą�ski�An�drzej�Pi�lot�w ser�decz�nych
sło�wach� dzię�ko�wał� pra�cow�ni�kom� bran�ży� bu�-
dow�la�nej�za ich�do�ko�na�nia,�pro�fe�sjo�na�lizm,�od�-
po�wie�dzial�ność,�za wzo�ro�we�wy�ko�ny�wa�nie�obo�-
wiąz�ków� i za do�brą� pra�cę� słu�żą�ca� Pol�sce
i na�sze�mu�re�gio�no�wi.

Zło�ty�„ME�DAL�ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁUŻ�BĘ”�Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�otrzy�mał�An�drzej�Ma�-
dej�–�Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Me�ta�lurg”�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej.�Kie�ro�wa�na�przez�Pre�-
ze�sa�Ma�de�ja�Spół�dziel�nia�po�strze�ga�na�jest�ja�ko�jed�na�z naj�le�piej�funk�cjo�nu�ją�cych�w re�gio�nie,�cze�go�do�-
wo�dem�są�licz�ne�wy�róż�nie�nia.�Do�świad�cze�nia�w za�rzą�dza�niu�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�po�zwa�la�ją�Spół�dziel�ni
po�dej�mo�wać�no�we�wy�zwa�nia,�któ�re�wy�cho�dzą�na�prze�ciw�wy�ma�ga�niom�sta�wia�nym�przez�Człon�ków�Spół�-
dziel�ni�i jej�Klien�tów.
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Z oka�zji�Świę�ta�Bu�dow�la�nych�na wnio�sek�Pre�zy�den�ta�i Pre�zy�dium�Ślą�skiej�Izby
Bu�dow�nic�twa�przy�zna�na�zo�sta�ła�Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�-
nic�twa”�–�wy�róż�nie�nie�zbio�ro�we�dla�So�sno�wiec�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej”.
So�sno�wiec�ka�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�to�40�tys.�miesz�kań,�lo�ka�li,�ga�ra�ży,
to 50�lat�hi�sto�rii.�SSM�jest�ko�leb�ką�spół�dziel�czo�ści,�jed�ną�z naj�pręż�niej�szych
spół�dziel�ni�w woj.�ślą�skim,�ce�chu�je�się�roz�ma�chem�i efek�tyw�no�ścią�w dzia�ła�-
niu.�Od�zna�kę�ode�brał�Wi�ce�pre�zes�Za�rzą�du�Jan�Kwiet�niak

stwo we Me da le za Dłu go let nią Służ -
bę – Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, Od zna ki Ho no ro we Mi ni stra In -
fra struk tu ry i Roz wo ju – „Za za słu gi dla
bu dow nic twa”, Od zna ki Ho no ro we Za -
słu żo ny dla bu dow nic twa, Za za słu gi
dla wo je wódz twa ślą skie go, Od zna ki
Ho no ro we Pol skiej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa.

„Od nas sa mych za le ży po pra wa
rzą du. Od oby cza jów na szych” – sło wa
te wy po wie dział Ta de usz Ko ściusz ko,
wy ra ża jąc myśl, że stan kra ju to wy pad -
ko wa dzia łań nas wszyst kich. To szla -
chet ne ha sło sta ło się mot tem te go rocz -
nych ob cho dów 80-le cia dzia łal no ści
Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa. Przed sta wi cie le
Związ ku, któ ry jest lau re atem Ślą skiej
Wiel kiej Na gro dy Bu dow nic twa, nada -
nej w 2009 ro ku, Ry szard Try ko -
sko – Prze wod ni czą cy Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa, lau re at ty tuł „Przy ja ciel Bu -
dow nic twa Ślą skie go” i Wik tor Piw kow -
ski – se kre tarz ge ne ral ny Związ ku,
lau re atem Ty tu łu i Na gro dy Au to ry tet
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej
otrzy ma li z rąk Pre zy den ta Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa, Prze wod ni czą ce go Fo -
rum Bu dow nic twa Ta de usza Wnu ka
oraz Prze wod ni czą ce go Ra dy Śla skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, wi ce prze wod ni czą ce go Fo rum
Fran cisz ka Busz ki oko licz no ścio we li -
sty gra tu la cyj ne.

Dzię ku jąc za nie Ry szard Try ko sko
stwier dził: –�80�lat�w ży�ciu�czło�wie�ka

to�du�żo,�ale�w hi�sto�rii�jest�to�nie�wie�-
le.�Nasz�zwią�zek�po�wstał�w 1934�ro�-
ku�i i od tej�po�ry�utrzy�mu�je�się�na od�-
po�wied�nim� po�zio�mie� po�zio�mie
ko�rzy�sta�jąc�z wie�dzy�i do�świad�cze�nia
na�ukow�ców�pol�skich�jak�i ka�dry�tech�-
nicz�nej

Chciał�bym�po�wie�dzieć�ja�ko�„Przy�ja�-
ciel� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go”� i ja�ko
re�pre�zen�tu�ją�cy� na�sze� Sto�wa�rzy�sze�-
nie,�że�ja�dąc�z Gdań�ska�do Ka�to�wic�na�-
pa�wa�mnie�du�mą,�że�mo�gę�re�pre�zen�-
to�wać�nasz�za�wód,�bo�nam�da�ne�jest
zna�czyć�śla�dy�na zie�mi,�po nas�zo�sta�-

Przewodniczący�Sejmiku�woj.�śląskiego�Andrzej�Gościniak�wręczył�Dyrektor�Annie�Hyle�przyznaną�Pań-
stwowym�Szkołom�Budowlanym�–�Zespołowi�Szkół�w�Bytomiu�Odznakę�zbiorową�„Za�zasługi�dla�woje-
wództwa�śląskiego”.�Państwowe�Szkoły�Budowlane�w�Bytomiu�w�2015�roku�obchodzić�będą�jubileusz�70-
lecia,�jest�to�najstarsza�szkoła�budowlana�na�Śląsku,�wywodząca�się�z�tradycji�Śląskich�Technicznych�Za-
kładów�Naukowych.

Odznaki�indywidualne�„�Za�zasługi�dla�województwa�śląskiego”otrzymali�Jo-
achim�Fach�z-ca�prezesa�Zarządu�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Świętochło-
wicach�odpowiedzialny�za�gospodarowanie�zasobami�mieszkaniowymi;�bez-
pieczeństwo,�należyty�stan�techniczny.�profesjonalista�z�dużym�doświadczeniem
i�Ireneusz�Jóźwiak�Dyrektor�Akademickiego�Inkubatora�Przedsiębiorczości�Po-
litechniki�Śląskiej.�Wykładowca,�autor�licznych�publikacji,�książek�nt.�norm�żel-
betowych�i�norm�europejskich.
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Złotą�Odznaką�Honorową�Polskiej�Izby�Inżynierów�Budownictwa�uhonoro-
wani�zostali�Zdzisław�Mądry�i�Dariusz�Spiechowicz�członkowie�Śląskiej�Okrę-
gowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa.�Obaj�nagrodzeni�cechują�się�dużą�wie-
dza,�aktywną�działalnością�na�rzecz�samorządu�zawodowego,�wzorowymi
latami�pracy.

Srebrną�Odznakę�Honorową�Polskiej�Izby�Inżynierów�Budownictwa�otrzymali
Leszek�Kaniowski,�Włodzimierz�Popczyk�i�Tomasz�Tyc�członkowie�Śląskiej�Okrę-
gowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa�od�początku�jej�istnienia.�Służą�swoim�wie-
loletnim�doświadczeniem,�fachową�wiedzą.�Stanowią�wzorową�kadrę�samorządu
zawodowego.

ją�wie�lo�let�nie�i czę�sto�nie�znisz�czal�ne
po�mni�ki�ar�chi�tek�tu�ry�i dzie�ła�na�szych�ro�-
bot�ni�ków,�tech�ni�ków�i in�ży�nie�rów�i z tej
oka�zji�w imie�niu�PZITB�na rę�ce�tu�taj
zgro�ma�dzo�nych�bra�ci�śro�do�wi�ska�bu�-
dow�ni�cze�go�chciał�bym�ser�decz�nie�po�-

dzię�ko�wać�za wkład�i pra�ce,�dzię�ki�któ�-
rym�Pol�ska�się�zmie�nia�i jest�to�je�den
prze�pięk�ny�plac�bu�do�wy,�a to�co�zo�sta�-
ło�zro�bio�ne�jest�efek�tow�nym�do�ko�na�-
niem�ostat�nie�go 10-le�cia,�jest�to�za�słu�-
ga�na�szych� ro�bot�ni�ków� i in�ży�nie�rów.�

Pod czas uro czy sto ści od by ło się
wrę cze nie na gród i ty tu łów lau re -
atom IV edy cji kon kur su „ŚLĄ SKIE BU -
DO WA NIE”:

„ŚLĄ SKĄ WIEL KĄ NA GRO DĘ BU -
DOW NIC TWA” otrzy ma ła fir ma MR
Con struc tion Sp. z o. o. w Gli wi cach.
Lu da cję wy gło sił Ma riusz Czy -
szek – Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa. Na gro dę ode brał Ma riusz
Ryb ka – wła ści ciel Fir my

„AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA
I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEj” dla An -
drze ja Dziu by – Pre zy den ta Mia sta Ty -
chy. Lau da cję wy gło sił Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa. 

Na stęp nie wrę czo no na gro dę i ty tuł
„FO RUM” – „PRZY jA CIEL ŚLĄ SKIE -
GO BU DOW NIC TWA” prof. Ma ria no -
wi Ze mba li – Kie row ni ko wi Ka te dry
i Od dzia łu Kli nicz ne go Kar dio chi rur gii
i Trans plan to lo gii Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach; Dy rek -
to ro wi Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser -
ca w Za brzu Ślą skie Cen trum Cho rób
Ser ca. Lau da cję wy gło si ła Mał go rza ta
Mań ka -Szu lik – Pre zy den ta Za brza

Prof. Ma ria na Ze mba li od bie ra jąc
wy róż nie nie, po wie dział, że czu je
się ogrom nie za szczy co ny tą na gro -
da. Dzię�ku�je�za nią�w imie�niu�śro�do�-
wi�ska� me�dycz�ne�go,� dzię�ku�je� wła�-
dzom�Za�brza�i re�gio�nu�z do�ce�nie�nie
na�sze�go�tru�du�i bu�dow�la�nym,�któ�rzy
bu�du�jąc�łą�czą�nas�wszyst�kich�po�nad
po�dzia�ła�mi.

W�roku�80-lecia�działalności�Polskiego�Związku�Inżynierów�i�Techników�Budownictwa��Ryszard�Trykosko
–�Przewodniczący�Polskiego�Związku�Inżynierów�i�Techników�Budownictwa�i�Wiktor�Piwkowski�–�sekre-
tarz�generalny�Związku�otrzymali�z�rąk�Prezydenta�Śląskiej�Izby�Budownictwa�Tadeusza�Wnuka�i�Prze-
wodniczącego�Rady�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa�Franciszka�Buszki,�okolicznościowe
listy�gratulacyjne.
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NAGRODA I TYTUŁ
PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO 
BUDOWNICTWA

PROF. MARIAN ZEMBALA
MĄDROŚĆ, SKROMNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

„Nie�by�ło�by�tej�czę�ści�szpi�ta�la,�gdy�by�nie�po�stać�Zbi�gnie�wa�Re�-
li�gi.
Nie�zdą�żył�z bu�do�wą,�ale�ten�obiekt�po�wstał,�wy�peł�nia�jąc�je�go

ostat�nią�proś�bę.”
Te�sło�wa�wy�po�wie�dział�prof.�Ma�rian�Ze�mba�la,�gdy�w czerw�-

cu 2011�ro�ku,�nie�opo�dal�sta�rej,�cia�snej�sie�dzi�by,�otwar�to�no�wy,�funk�-
cjo�nal�ny�bu�dy�nek�Ślą�skie�go�Cen�trum�Cho�rób�Ser�ca�w Za�brzu.
Wy�po�wie�dział�te�sło�wa,�jak�za�wsze�skrom�nie,�sto�jąc�nie�co�z bo�-

ku,�wspo�mi�na�jąc�na pierw�szym�miej�scu�swo�je�go�mi�strza.
No�wy�obiekt�jest�przy�kła�dem�jak�wie�le�moż�na�zro�bić�łą�cząc�róż�-

ne�dzia�ła�nia�–�do�dał�pro�fe�sor,�ma�jąc�na my�śli�za�an�ga�żo�wa�nie�i po�-
moc�ślą�skie�go�sa�mo�rzą�du.
Pro�fe�sor�Ma�rian�Ze�mba�la�w no�wej�wów�czas�od�sło�nie,�w no�wych

mu�rach,�zor�ga�ni�zo�wał�na mia�rę XXI wie�ku,�świet�nie�funk�cjo�nu�ją�-
cy�szpi�tal.
Dał�się�po�znać,�nie�tyl�ko�ja�ko�wy�bit�ny�kar�dio�chi�rurg�i trans�plan�-

to�log,�bo�ta�kie�go�już�go�zna�li�śmy.
Dał�się�po�znać�ja�ko�oso�ba�kre�atyw�nie�i pro�fe�sjo�nal�nie�za�rzą�-

dza�ją�ca�pro�jek�to�wa�niem,�fi�nan�so�wa�niem�i re�ali�za�cją�kom�plek�so�-
wej�roz�bu�do�wy�i mo�der�ni�za�cji�Slą�skie�go�Cen�trum�Cho�rób�Ser�ca.
Po�twier�dza�te�opi�nię.
Od 2013�ro�ku�trwa�bo�wiem�roz�bu�do�wa�szpi�ta�la.

Po�wsta�je�pię�cio�kon�dy�gna�cyj�ne,�ogól�no�pol�skie�cen�trum�kli�nicz�-
no�- na�uko�we�trans�plan�ta�cji�płuc�i ser�ca�oraz�le�cze�nia�mu�ko�wi�scy�-
do�zy�u do�ro�słych�i dzie�ci.
Slą�skie�Cen�trum�Cho�rób�Ser�ca�w Za�brzu,�kie�ro�wa�ne�przez�Pa�-

na�pro�fe�so�ra�Ma�ria�na�Ze�mba�lę�to�szpi�tal�zna�ny�w kra�ju�i za gra�-
ni�cą.
Uzna�na�mar�ka.
Sym�bo�li�zu�je�mia�sto�Za�brze�i no�wo�cze�sną�ślą�ską�i pol�ska�me�-

dy�cy�nę.
To�ce�nio�na�współ�pra�ca�mię�dzy�na�ro�do�wa.
Na suk�ce�sy�skła�da�się�ta�lent,�wie�dza,�ze�spo�ło�wa,�jak�że�pro�fe�-

sjo�nal�na�pra�ca�spe�cja�li�stów,�któ�rzy�ma�ją�do swo�jej�dys�po�zy�cji�naj�-
no�wo�cze�śniej�szy�sprzęt�me�dycz�ny.
Ile�jest�w tym�mą�dro�ści,�skrom�no�ści,�do�świad�cze�nia�i ogrom�-

nej�wie�dzy�pro�fe�so�ra�Ma�ria�na�Ze�mba�li?
To�już�py�ta�nie�re�to�rycz�ne.
O je�go�za�słu�gach�dłu�go�by�mó�wić.�Sam�uwa�ża,�że�to�nie�on,

a za�wsze�pa�cjent�jest�naj�waż�niej�szy,�po�dej�ście�do cho�re�go�czło�-
wie�ka,�ser�decz�ność�i tro�ska.
Je�ste�śmy,�aby�ra�to�wać,�no�wo�cze�śnie� le�czyć,�da�wać�na�dzie�-

ję�–�zna�my�te�sło�wa�Pro�fe�so�ra,�sta�no�wią�ce�je�go�de�wi�zę�ży�cio�wą,
nie�zmien�ną�od lat.

Laudacja wygłoszona przez Małgorzatę Mańkę-Szulik
Prezydenta Miasta Zabrze 
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

ANDRZEj DZIUBA PREZYDENT MIASTA TYCHY
NIE MARNUjE SPOŁECZNEGO ZAUFANIA

Kapituła�Nagród�i�Wyróżnień�Śląskiej�Izby�Budownictwa�
nadała�Panu�Andrzejowi�Dziubie�Nagrodę�i�Tytuł

Wie�lu�za�sta�na�wia�się�co�spra�wia,�w czym�tkwi�fe�no�men,�że�miesz�kań�-
cy�nie�zmien�nie�ob�da�rza�ją�go�za�ufa�niem�i od�da�ją�na nie�go�gło�sy.
Ja�kim�jest�czło�wiek,�któ�re�mu�z peł�nym�za�ufa�niem�po�wie�rza�się�ty�le�waż�-

nych�spraw?�
An�drzej�Dziu�ba�na�le�ży�do naj�dłu�żej�urzę�du�ją�cych�pre�zy�den�tów�miast

w Pol�sce.
W ko�lej�nych�wy�bo�rach�sa�mo�rzą�do�wych�uzy�sku�je�do�bre�wy�ni�ki.
Za�ufa�nia�spo�łecz�ne�go�nie�mar�nu�je.
W ostat�nim�ran�kin�gu�„Kon�dy�cja�fi�nan�so�wa�sa�mo�rzą�dów�–�nad�wyż�ka

ope�ra�cyj�na”�Ty�chy�za�ję�ły�pią�te�miej�sce�w kra�ju�i trze�cie�w wo�je�wódz�twie
ślą�skim.
To�okre�śla�po�ziom�in�we�sty�cyj�ny�mia�sta.
To�da�je�po�le�do dzia�ła�nia.
Na tym�po�lu�Pre�zy�dent�An�drzej�Dziu�ba�jest�przy�kła�dem�wy�trwa�łej�pra�-

cy�i że�la�znej�kon�se�kwen�cji.�Jest�do�brym�go�spo�da�rzem,�ale�rów�nież�do�-
brym�opie�ku�nem�mia�sta.
To�ni�by�te�sa�me�po�ję�cia,�a jed�nak�róż�ne.
Tro�skli�wy,�pa�trzy�namia�sta�ocza�mi�miesz�kań�ców,�jak�by�z bo�ku,�ale�zwiel�-

ką�em�pa�tią.
Nie�rzu�ca�jąc�się�w oczy,�mą�drze�ana�li�zu�je�pro�ble�my�i okre�śla�spo�sób

ich�roz�wią�zy�wa�nia.
Zmia�ny�wi�dać�wy�raź�nie.
Z przy�sło�wio�wej�„sy�pial�ni”�Ty�chy�sta�ły�się�mia�stem�no�wo�cze�snym,�zie�-

lo�nym,�przy�ja�znym�do ży�cia.
Od lat�z wiel�kim�za�an�ga�żo�wa�niem�sa�mo�rząd�trak�tu�je�in�we�sty�cje�eko�-

lo�gicz�ne.
Sys�te�ma�tycz�nie�roz�wią�zy�wa�ne�są�pro�ble�my�ni�skiej�emi�sji,�go�spo�dar�-

ki�wod�no�-ście�ko�wej.

Ty�chy�ja�ko�je�dy�ne�mia�sto�w aglo�me�ra�cji�ślą�skiej�kom�plek�so�wo�zre�ali�-
zo�wa�ło�in�we�sty�cje�w roz�wój�trans�por�tu�ko�le�jo�we�go.
Wy�re�mon�to�wa�ny�dwo�rzec,�no�we�pe�ro�ny,�au�to�ma�ty�bi�le�to�we,�win�dy,�udo�-

god�nie�nia�dla�osób�nie�peł�no�spraw�nych.
Licz�ba�ko�rzy�sta�ją�cych�z ko�lei�wzro�sła�w Ty�chach�trzy�krot�nie�a ty�ski�pro�-

jekt�uzna�wa�ny�jest�za przy�kład,�w ja�kim�kie�run�ku�po�wi�nien�zmie�rzać�roz�-
wój�trans�por�tu�szy�no�we�go�w aglo�me�ra�cjach.
Edu�ka�cja,�kul�tu�ra,�sport�–�Pre�zy�dent�An�drzej�Dziu�ba�wie,�że�o tych�sfe�-

rach�ży�cia�nie�moż�na�za�po�mi�nać. I nie�za�po�mi�na...�ani�na chwi�lę.
Li�sta�zre�ali�zo�wa�nych�po�my�słów�w tych�dzie�dzi�nach�jest�dłu�ga.
Sta�dion,�obiek�ty�spor�to�we,�aqu�apark,�re�wi�ta�li�za�cja�pla�ców�miej�skich.
Grun�tow�ną�mo�der�ni�za�cję�prze�szedł�Ośro�dek�Wy�po�czyn�ko�wy�Pa�pro�-

ca�ny.
Z wy�jąt�ko�wym,�wod�nym�pla�cem�za�baw,�alej�ka�mi�do spa�ce�rów,�ścież�-

ka�mi�ro�we�ro�wy�mi�stał�się�ulu�bio�nym�miej�scem�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�-
su�nie�tyl�ko�dla�Ty�szan,�ale�tak�że�dla�miesz�kań�ców�oko�licz�nych�miast.
Ty�chy�od lat�są�w czo�łów�ce�pol�skich�miast�wy�da�ją�cych�naj�wię�cej�pie�-

nię�dzy�na in�fra�struk�tu�rę�tech�nicz�ną.�Są�też�w czo�łów�ce�pod wzglę�dem
wy�ko�rzy�sta�nia�środ�ków�eu�ro�pej�skich.
Mam�wra�że�nie,�że�An�drzej�Dziu�ba�cie�sząc�się�sym�pa�tią�i po�par�ciem

Ty�szan�da�je�im�jed�no�cze�śnie�po�czu�cie�du�my.
Da�je�im�po�czu�cie�pew�no�ści,�że�od lat�są�w rę�kach�tro�skli�we�go�go�spo�-

da�rza.
Ta�wza�jem�ność:�miesz�kań�cy�–�sa�mo�rząd,�two�rzy�nie�tyl�ko�przy�ja�zną

at�mos�fe�rę,�ale�jest�źró�dłem�ko�niecz�nej�ener�gii�do re�ali�za�cji�wciąż�no�wych
za�dań.

Laudacja wygłoszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodniczącego Kapituły
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ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA 
BUDOWNICTWA

FIRMA CONSTRUCTION sp. z o.o.
PROFESjONALIZM, DOŚWIADCZENIE, 

WYSOKIE KWALIFIKACjE 

Kapituła�konkursu�„Śląskie�Budowanie”,�będącego�zadaniem�publicznym�
Zarządu�Województwa�Śląskiego,�nadała�Firmie�MR�Construction�z�Gliwic�

Nagrodę�i�Tytuł�ŚLĄSKA�WIELKA�NAGRODA�BUDOWNICTWA

Mam�ho�nor�i za�szczyt�przed�sta�wić�Pań�stwu�fir�mę�MR�Con�-
struc�tion�sp.�z o.o.�z sie�dzi�bą�w Gli�wi�cach�i twór�cę�Pa�na�Ma�-
riu�sza�Ryb�kę.�
MR�Con�struc�tion�sp.�z o.o.�jest�fir�mą�w ak�tu�al�nej�for�mie�praw�-

nej�mło�dą,�bo�za�ło�żo�ną�w 2010�ro�ku,�na�to�miast�jej�ro�do�wód
ja�ko� fir�my�ro�dzin�nej�się�ga 1998�ro�ku�w po�sta�ci�Fir�my�PHU�
EW�-MAR�s.c.�
Pan�Ma�riusz�Ryb�ka�zgro�ma�dził�wo�kół�sie�bie�lu�dzi�po�zy�tyw�-

nych,�któ�rzy�w je�go�dzia�ła�niach�or�ga�ni�za�cyj�nych�i me�na�dżer�-
skich�wi�dzie�li�swo�ją�przy�szłość�za�wo�do�wą.�Fir�ma�z ro�ku�na rok
zwięk�sza�swo�ją�ofer�tę�bu�dow�la�ną.�Fir�ma�MR�Con�struc�tion�wdro�-
ży�ła�oraz�sto�su�je�zin�te�gro�wa�ne�sys�te�my�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią

zgod�ne�z nor�mą�PN�-EN�ISO 9001:2009�oraz�sys�tem�za�rzą�-
dza�nia�śro�do�wi�sko�we�go�zgod�ny�z PN�-EN�ISO 14001:2005.�
Pro�fe�sjo�na�lizm�dzia�ła�nia�fir�my,�do�świad�cze�nie�i wy�so�kie�kwa�-

li�fi�ka�cje�za�wo�do�we�pra�cow�ni�ków,�ba�za�sprzę�to�wa�i za�ple�cze
ma�te�ria�ło�we,�licz�ne�cer�ty�fi�ka�ty�dla�sto�so�wa�nia�no�wo�cze�snych
tech�no�lo�gii�zy�ska�ły�sze�ro�kie�za�ufa�nie�in�we�sto�rów.�Po�twier�dze�-
niem�te�go�jest�peł�ny�port�fel�za�mó�wień�na na�stęp�ny�rok�i la�ta.�
Mot�to�dzia�łań�Pa�na�Ma�riu�sza�Ryb�ki:�„Je�ste�śmy�stąd,�tu�pra�-

cu�je�my�i tu�pła�ci�my�po�dat�ki”�ma�głę�bo�ki�sens.

Z gra�tu�la�cja�mi�z głę�bi�ser�ca
Ma�riusz�Czy�szek

Laudacja wygłoszona przez MARIUSZA CZYSZKA  
Wiceprezydenta Śląskiej Izby Budownictwa
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VI ŚLĄ SKIE FO RUM IN WE STY CjI,
BU DOW NIC TWA, NIE RU CHO MO ŚCI

ZA SZCZYT NE WY RÓŻ NIE NIA – OD ZNA CZE NIA, NA GRO DY I TY TU ŁY

„ME DAL ZA DŁU GO LET NIĄ SŁUŻ BĘ”
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

zło ty
An drzej Ma dej – Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Me ta lurg”

Ma rian Cie ślak – Dy rek tor Kon trak tów DTŚ Sp. z o.o.
Ewa Do ma ga ła – Kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

brą zo wy
Mar cin Osior – In ży nier bu do wy, kosz to ry sant DAN -POL Sp. z o.o.

An drzej Du dzicz – Kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Od zna ka Ho no ro wa
Mi ni stra In fra struk tu ry

„ZA ZA SŁU GI DLA BU DOW NIC TWA”
Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Grze gorz Ku becz ko – Pra cow nik Bu dow la ny MOL BUD Sp. z o.o.

Od zna ka Honorowa
„ZA SŁU ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA”

zbio ro wa
So sno wiec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Sosnowcu

Od zna ka Ho no ro wa
„ZA ZA SŁU GI DLA WO jE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO”

zbio ro wa
Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa – Ze spół Szkół w By to miu

in dy wi du al na
Ire ne usz Jóź wiak – Dy rek tor Aka de mic kie go In ku ba to ra Przed się bior czo ści Po li tech ni ki Ślą skiej

Jo achim Fach – Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to chło wi cach

Od zna ka Ho no ro wa
Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

zło ta
Zdzi sław Mą dry – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Da riusz Spie cho wicz – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

srebr na
Le szek Ka niow ski – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Wło dzi mierz Po pczyk – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
To masz Tyc – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
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24 i 25 wrze śnia br. od by ło się
w Ka to wi cach VI Ślą skie Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści. Tym ra zem dwu dnio wa kon fe ren -
cja po świę co na by ła „Do sto so wa niu
wiel ko pły to we go (wiel ko blo ko we -
go) bu dow nic twa miesz ka nio we go
do współ cze snych wy ma gań i po -
trzeb”. Ob ra dy od by ły się w no wo
wy bu do wa nej au li Wyż szej Szko ły
Tech nicz nej w Ka to wi cach.

Pa tro nat Ho no ro wy obec ne go „VI Ślą -
skie go Fo rum” ob ję li:

Elż bie ta Bień kow ska ja ko Wi ce -
pre mier i Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz -
wo ju,

Piotr Li twa ja ko Wo je wo da Ślą ski,
Mi ro sław Se ku ła ja ko Mar sza łek

Wo je wódz twa Ślą skie go.

„Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic -
twa, Nie ru cho mo ści” to kon fe ren cja
or ga ni zo wa na w Ka to wi cach co ro ku
od 2009 r. z ini cja ty wy Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go. Od 2011 ro ku, kon -
fe ren cja od by wa się w ra mach Eu ro pej -
skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw or ga ni zo wa ne go przez
Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą w Ka to -
wi cach, waż ne go wy da rze nia w ska li
eu ro pej skiej. 

W te go rocz nej kon fe ren cji uczest ni czy li
wy bit ni przed sta wi cie le śro do wi ska na -
uko we go zaj mu ją cy się tą te ma ty ka,
a tak że po nad 300 pra cow ni ków spół -
dzielń miesz ka nio wych, pro jek tan tów
róż nych branż, rze czo znaw ców bu dow -
la nych oraz ma jąt ko wych oraz za rząd -
ców nie ru cho mo ści. Im pre zie tej to wa -
rzy szy ło 21 sto isk firm pre zen tu ją cych
tech no lo gie i ma te ria ły sto so wa ne
przy ter mo mo der ni za cji bu dyn ków oraz
ich prze bu do wie.

Za ło że nia pro gra mo we kon fe ren cji
przed sta wił Ta de usz Wnuk – Pre zy -

dent Slą skiej Izby Bu dow nic twa, któ ry
stwier dził m.in. 

Sza cu je się, że za so bu bu dow nic twa
miesz ka nio we go pre fa bry ko wa nych
wy no szą 3,9 mln miesz kań w któ rych
za miesz ku je po nad 20% lud no ści kra -
ju. Naj więk sza kon cen tra cja te go bu -
dow nic twa, mia ła miej sce w wo je wódz -
twie ślą skim. Te da ne już sta no wią
wy star cza ją ce uza sad nie nie wy bo ru
te go wła śnie te ma tu obec nej kon fe ren -
cji i jej or ga ni za cji w wo je wódz twie ślą -
skim. 

Wy bór te go te ma tu na stą pił wspól nie
z: Pre ze sem Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa – Pa nem
mgr inż. An drze jem Roch -Do bruc kim
oraz z Prze wod ni czą cym Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa – Pa nem mgr inż. Ry szar dem
Try ko sko i przy współ pra cy z Ko mi te -
tem Na uki te go Związ ku oraz kie row nic -

twem In sty tu tu tech ni ki Bu dow la nej
w War sza wie, wio dą cej in sty tu cji na uko -
wo -tech nicz nej zwłasz cza w tym ob sza -
rze te ma tycz nym.

W wie lu śro do wi skach głow nie in ży -
nier skich z ca łe go kra ju to czy się bo -
wiem dys ku sja o pro ble mie bez pie czeń -
stwa i kom for tu użyt ko wa nia bu dow li
wznie sio nych z tech no lo gii pre fa bry ko -
wa nych (to przy to cze nie z ar ty ku łu
i re fe ra tu prof. Le onar da Run kie wi cza
z ITB.

Jed nym z wy kład ni ków tej dys ku sji
by ło po sie dze nie Ko mi sji In fra struk tu -
ry w ma ju ubie głe go ro ku, w trak cie któ -
re go sze ro ko i po le micz nie pod no szo -
no wła śnie pro ble my bez pie czeń stwa,
trwa ło ści i ży wot no ści bu dyn ków w tych
tech no lo giach, po stu lu jąc tak że o zor -
ga ni zo wa nie de ba ty z udzia łem ośrod -
ków aka de mic kich kra ju.

Obec na kon fe ren cja jest speł nie -
niem te go po stu la tu, po nie waż za pro -
sze nie do gro na jej współ or ga ni za to rów
przy ję li Rek to rzy wio dą cych uczel ni
tech nicz nych kra ju, a któ rych ka dra na -
uko wa spe cja li zu je się w tym wła śnie te -
ma cie, licz ni re pre zen tan ci tych uczel -
ni wy ra zi li zgo dę na udział w Ra dzie
Pro gra mo wo -Na uko wej kon fe ren cji
oraz opra co wa nie re fe ra tów i ar ty ku łów
wpro wa dza ją cych wraz z ich przed sta -
wie niem w to ku po szcze gól nych se sji
obec nej kon fe ren cji.

Ra da Pro gra mo wo -Na uko wa sfor -
mu ło wa ła na stę pu ją ce za ło że nia pro -
gra mo we:

• Przy wró ce nie bu dyn kom miesz -
kal nym spraw no ści tech nicz nej po -
przez ich mo der ni za cję i przy sto so -
wa nia do ak tu al nych prze pi sów
tech nicz no – bu dow la nych, wy ma -
gań użyt ko wych i tech no lo gicz nych,
któ re stwa rza ją no wą ja kość miesz -
kań com,

Co dalej
z wielką płytą?

Tadeusz�Wnuk

Pro blem, któ ry do ty ka 10 mi lio nów Po la ków
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• Ob ni że nie kosz tów utrzy ma nia
bu dyn ku, pod wyż sze nie war to ści
nie ru cho mo ści oraz atrak cyj no ści
bu dyn ków i osie dla,

• Po pra wa ja ko ści ży cia i od two rze -
nie wię zi spo łecz nych w wiel kich
osie dlach – „hu ma ni za cja” blo ko -
wisk.

Do ko na ła tak że wy bo ru na stę pu ją cej
te ma ty ki pro ble mo wej kon fe ren cji:

• Oce na trwa ło ści i bez pie czeń -
stwa kon struk cji bu dyn ków z wiel -
kiej pły ty.

• Oce na sta nu tech nicz ne go ist nie -
ją cych bu dyn ków wiel ko pły to wych
w Pol sce oraz wa run ki ich bez piecz -
ne go utrzy ma nia i użyt ko wa nia.

• Re mon ty, na pra wy i ter mo izo la -
cję bu dyn ków z wiel kiej pły ty w ce -
lu pod nie sie nia kom for tu użyt ko -
we go miesz kań i ogra ni cze nia start
ener gii ciepl nej.

• Prze bu do wa – mo der ni za cję bu -
dyn ków wiel ko pły to wych w do sto so -
wa niu do współ cze snych wy ma gań.

• Kie run ki re wi ta li za cji bu dyn ków
i osie dli wiel ko pły to wych.

• For my fi nan so wa nia mo der ni -
za cji i re wi ta li za cji bu dyn ków oraz
osie dli z wiel kiej pły ty z za sto so wa -
niem źró deł i in stru men tów fi nan so -
wa nia miesz kal nic twa okre ślo nych
w obec nym pro jek cie Kra jo wej Po -
li ty ki Miej skiej.

Ty tuł – te mat kon fe ren cji po prze dzi -
li śmy stwier dze niem, że jest to „Przed -
się wzię cie Pro gra mo we” – wie lo let nie,
tech nicz ne i spo łecz ne i wiel ce istot ne
do ty czą ce pra wie 10 mln lud no ści.
Na szą, ja ko or ga ni za to rów głów ną in -
ten cją jest aby obec na kon fe ren cja
nie by ła jed no ra zo wym ak tem. Prze ciw -
nie, aby przy czy ni ła się do wie lo stop -
nio wych prac pro gra mo wych:

– na po zio mie za rzą dza ją cych za -
so ba mi bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go, a więc spół dziel ni miesz ka nio -
wych i wspól not, TBS, MZBM
i in nych go spo dar ki miej skiej, 

– na po zio mie sa mo rzą dów te ry to -
rial nych stop nia pod sta wo we go ja -
ko czę ści skła do wych lo kal nych
pro gra mów re wi ta li za cji 

– na po zio mie wo je wódz kim w do -
ku men tach pro gra mo wych re gio nu

– na po zio mie kra jo wym – w ra -
mach pro jek tu Kra jo wej Po li ty ki
Miej skiej i pro jek tu Na ro do we go
Pro gra mu Re wi ta li za cji.

Pierw szy wy kład in au gu ra cyj nej se -
sji kon fe ren cji wy gło sił pre zes Kra jo wej
Ra dy PIIB An drzej Roch Do bruc ki nt.
„Zna cze nie, pod sta wo we pro ble my
i za ło że nia dal szej re no wa cji miesz -
ka nio we go bu dow nic twa wiel ko pły -
to we go. Uza sad nie nie pro gra mu
kon fe ren cji”. Ko lej ne wy stą pie nia
wpro wa dza ją ce do ty czy ły dzia łań pro -
gra mo wych rzą du w od nie sie niu do bu -
dow nic twa wiel ko pły to we go, form i in -
stru men tów fi nan so wa nia mo der ni za cji
i re wi ta li za cji bu dow nic twa wiel ko pły to -
we go oraz pro ble mów z wiel ką pły tą
w aspek cie tech nicz nym i spo łecz -
nym.

• Se sja pierw sza by ła po świę co na
by ła omó wie niu dzia ła niom pro gra mo -
wym rzą du w roz wią za niu pro ble ma -
ty ki bu dow nic twa wiel ko pły to we go,
pla no wa nym for mom i in stru men tom
fi nan so wym dal szej mo der ni za cji i re -
wi ta li za cji te go bu dow nic twa przez
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Współorganizatorzy�Forum

Gabriela�Lenartowicz�i�Andrzej�S.�Barczak

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska w Ka to wi cach, spo łecz ne
aspek ty bu dow nic twa z wiel kiej pły ty
oraz nie zbęd ne kom pe ten cje w pra -
cy za rząd ców i ad mi ni stra to rów nie -
ru cho mo ści.

Ko lej ne se sje Fo rum by ły po świę co -
ne by ły:

• pro ble mom bu dow nic twa wiel ko pły -
to we go re ali zo wa ne go w Pol sce w la -
tach 1970-1980 z cha rak te ry sty ką ma -
te ria ło wo -kon struk cyj ną i oce ną
trwa ło ści kon struk cji. Wy gło szo no trzy

re fe ra ty wska zu jąc na ak tu al ne pro ble -
my wy stę pu ją ce w eks plo ata cji oraz
trwa łość te go bu dow nic twa, w tym wa -
dy tech no lo gicz ne oraz wy ni ki ba dań
w tym za kre sie.

• oce nie sta nu tech nicz ne go ist nie ją -
cych bu dyn ków wiel ko pły to wych. Wy -
gło szo no trzy re fe ra ty oma wia ją ce
moż li wo ści dia gno sty ki i mo der ni za cji
bu dyn ków oraz oce nę efek tów ener ge -
tycz nych ter mo mo der ni za cji,

• for mom fi nan so wa nia mo der ni za cji
i re wi ta li za cji bu dyn ków i osie dli z wiel -
kiej pły ty na przy kła dzie woj, ślą skie go

Uczest ni cy kon fe ren cji
otrzy ma li treść wy kła dów

w wer sji elek tro nicz nej
na płyt ce CD

Treść wy stą pień
więk szo ści pre le gen tów

VI Ślą skie go Fo rum
zo sta ła za miesz czo na tak że

w spe cjal nym wy da niu cza so pi sma
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”,

któ re go wer sja elek tro nicz na
jest do stęp na na stro nie

www.izba bud.pl
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w la tach 2014-2020. Przed sta wio no wy -
ni ki an kie ty za cji spół dziel ni miesz ka nio -
wych i wspól not miesz ka nio wych z te -
re nu wo je wódz twa ślą skie go ce lem
usta le nia: wiel ko ści za so bów bu dow nic -

twa wiel ko blo ko we go i wiel ko pły to we -
go, zbior cze go ze sta wie nia wy ko na nych
ro bót mo der ni za cyj nych i po nie sio -
nych na kła dów fi nan so wych, rze czo we -
go i fi nan so we go pro gra mu dal szej

mo der ni za cji tych za so bów, w se sji tej
o wspar ciu fi nan so wym wspo mi na ła
w swym wy stą pie niu Jo an na Dra ke 
– dy rek tor de par ta men tu MŚP i przed -
się bior czo ści Dy rek cji Ge ne ral nej 
ds. Przed się bior ców i Prze my słu Ko mi -
sji Eu ro pej skiej – gość spe cjal ny kon -
fe ren cji.

• re mon tom, na pra wy i ter mo izo la cja
bu dyn ków w ce lu pod nie sie nia kom for -
tu użyt ko we go miesz kań i ogra ni cze nia
strat ener gii ciepl nej. W czte rech re fe -
ra tach przed sta wio no wy bra ne pro -
ble my re mon to we i mo der ni za cyj ne
mię dzy in ny mi na przy kła dzie woj. po -
mor skie go, pro ble my re wi ta li za cji i oce -
ny przy dat no ści użyt ko wej do dal szej
eks plo ata cji,

• prze bu do wie (mo der ni za cji) bu dyn -
ków w do sto so wa niu do współ cze snych
wy ma gań. W tej se sji, w trzech re fe ra -
tach przed sta wio no pro ble ma ty kę sto lar -
ki okien nej oraz azbe stu ma so wo sto so -
wa ne go w bu dow nic twie,

• kie run kom re wi ta li za cji bu dyn ków
i osie dli. W sied miu re fe ra tach przed -
sta wio no me to do lo gię pro gra mów
re wi ta li za cji osie dli miesz ka nio wych
z pre fa bry ko wa ny mi bu dyn ka mi,Konferencja�cieszyła�się�dużym�zainteresowaniem�mediów
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Or ga ni za to ra mi VI Ślą skie go Fo rum by ła Ślą ską Izbą Bu dow nic twa w Ka to wi cach, Ślą ska Okrę go wa Izba In -
ży nie rów Bu dow nic twa oraz Ka to wic ki Od dział PZITB, a współ or ga ni za to ra mi: Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa, Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w War sza wie, In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War -
sza wie, Po li tech ni ki: Czę sto chow ska, Kra kow ska, Lu bel ska i Ślą ska, Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach
oraz Pol skie Zrze sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Sa ni tar nych. Gru pę part ne rów in sty tu cjo nal nych sta no wi ły
m.in. Okrę go we Izby In ży nie rów Bu dow nic twa: Dol no ślą ska, Ku jaw sko-Po mor ska, Lu bel ska, Łódz ka, Ma ło -
pol ska, Ma zo wiec ka, Opol ska i Świę to krzy ska. W skład Ra dy Pro gra mo wo-Na uko wej VI Ślą skie go Fo rum we -
szli znaw cy te ma tu z pol skich uczel ni i In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej oraz sa mo rzą dów za wo do wych ar chi -
tek tów i in ży nie rów bu dow nic twa.

aspek ty ar chi tek to nicz ne oraz spo -
łecz ne wy stę pu ją ce przy re wi ta li za cji
bu dyn ków na przy kła dzie re ali za cji
w Niem czech oraz po li ty kę re wi ta li za -
cyj ną spół dzielń miesz ka nio wych
w Pol sce.

Zda niem pre le gen tów nie bu dzą za -
strze żeń kon struk cje no śne bu dyn -
ków wiel ko pły to wych, któ re są bez -
piecz ne i za pew nia ją dłu go trwa łe
użyt ko wa nie, je śli zo sta ły wy ko na ne
zgod nie z pro jek tem. Zda rza ły się
przy pad ki wy ko na nia nie zgod ne go
z pro jek tem – te wa dy ujaw nia ły się
w trak cie użyt ko wa nia i by ły usu wa ne
na bie żą co. Jed nak że ko niecz ność
wy ko na nia re no wa cji wy ni ka z koń czą -

ce go się 50-let nie go okres użyt ko wa -
nia obiek tów oraz po trze by do sto so wa -
nia obiek tów do eu ro pej skich stan dar -
dów, m.in. do ogra ni cza nia strat
ciepl nych. Wy ko ny wa nie prac ter mo -
mo der ni za cyj nych jest też oka zją do re -
mon tów ele wa cji, jak usu wa nie nie -
szczel no ści i na pra wa uszko dzo nych
złącz ele men tów.

Istot ny pro blem sta no wi sfi nan so -
wa nie omó wio nych w cza sie kon fe ren -
cji przed się wzięć, dla te go znacz ną
część ob rad po świę co no te ma to wi
moż li wo ści i spo so bów po zy ski wa nia
na nie fun du szy, któ ry cie szył się bar -
dzo du żym za in te re so wa niem słu cha -
czy. 

Wy pra co wa ne w trak cie po kon fe -
ren cyj ne go se mi na rium wnio ski zo -
sta ną prze ka za ne – wzo rem lat ubie -
głych – w for mie Sta no wi ska
koń co we go wraz z Re ko men da cja mi
do od po wied nich ko mi sji two rzą -
cych pra wo.

* * *

Wy da rze niem to wa rzy szą cym VI Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru -
cho mo ści by ła zor ga ni zo wa na w dniach
24 – 26 wrze śnia 2014 przez Ka to wic -
ki Od dział PZITB kon fe ren cja pn.
„Obiek ty bu dow la ne na te re nach
gór ni czych” o któ rej pi sze my na str. 46.
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SESJA I: DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB

Pro wa dzą cy:
• Ry szard TRY KO SKO – Prze wod ni -

czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa;

• Ta de usz WNUK – Pre zy dent Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa.

Wy kład in au gu ra cyj ny pierw szej se sji
kon fe ren cji wy gło sił mgr inż. An drzej
Roch DO BRUC KI – Pre zes Kra jo wej
Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, któ ry w swym wy stą pie niu za jął się
„Zna cze niem, pod sta wo wy mi pro ble -
ma mi i za ło że nia mi dal szej re no wa cji
bu dow nic twa wiel ko pły to we go”

Mów ca przed sta wił na wstę pie ge ne -
zę „wiel kiej pły ty”, wpływ Le Cor bu sie ra
i pro pa go wa ne przez nie go idee „ma szy -
ny do miesz ka nia” na roz wój te go bu dow -
nic twa. Przed sta wił rów nież hi sto rię roz -
wo ju te go bu dow nic twa w kra jach
za chod nich, z któ rych do tar ło ono do Pol -
ski (wbrew ogól ne mu prze ko na niu, że po -
cho dzi ono ze Związ ku Ra dziec kie go),
a tak że w kra jach so cja li stycz nych.

Po cząt ki w Pol sce bu dow nic twa pre -
fa bry ko wa ne go na le ży okre ślić na po ło -
wę lat 50., kie dy to w No wej Hu cie
za sto so wa no wiel ko ga ba ry to we pre fa bry -
ka ty żuż lo be to no we w bu dow nic twie
wie lo ro dzin nym W ro ku 1957 w War sza -
wie na osie dlu Je lon ki po wsta je pierw -
szy w Pol sce wie lo ro dzin ny bu dy nek
w tech no lo gii wiel ko pły to wej. De cy zje po -

dej mo wa ne przez wła dze Pol ski by ły uza -
sad nio ne po nie waż Pol ska po woj nie
stra ci ła wie le za so bów, a ich de fi cyt
w związ ku z wy żem de mo gra ficz nym cią -
gle rósł. To uprze my sło wio ne bu dow nic -
two stwa rza ło szan sę szyb kie go przy ro -
stu licz by miesz kań. Od te go cza su
ska la bu dow nic twa pre fa bry ko wa ne go
wy pie ra ją ce go in ne tra dy cyj ne tech no lo -
gie szyb ko ro sła. Po wsta wa ły fa bry ki do -
mów i zdol no ści bu do wy no wych miesz -
kań osią ga ły, w la tach szczy to wych
moż li wo ści in we sty cyj nych w Pol sce, pra -
wie 300 tys. miesz kań rocz nie. Na dzień
dzi siej szy na le ży osza co wać, że licz ba
ta mo że się gać na wet oko ło 4 mln
miesz kań wy bu do wa nych w tej tech no -
lo gii. Ozna cza to, że w miesz ka niach, któ -
re po wsta ły w bu dyn kach pre fa bry ko wa -
nych ży je oko ło 10,5 mln lu dzi.

Bu do wa no du żo ale nie ma wąt pli wo -
ści, że blo ki z wiel kiej pły ty by ły bu do wa -
ne nie rzad ko by le jak i z nie wła ści wych
ma te ria łów. Od 1961 ro ku obo wią zy wał
stan dard 20 m

2
w miesz ka niu dla jed nej

oso by do 71 m2 w miesz ka niu dla sied -
miu osób. Do pie ro w 1974 ro ku zmie nio -
no stan dard i od po wied nio wy no sił on 25-
28 m2 dla miesz kań na jed ną oso bę
i 75-85 m2 w miesz ka niach prze zna czo -
nych dla 6 osób. Bu do wa ne w la tach 60-
90 za so by miesz ka nio we fi nan so wa ne
by ły z bu dże tu pań stwa ale sta no wi ły
w znacz nej mie rze wła sność spół dziel -

ni miesz ka nio wych, któ re od po wia da ły
za ich utrzy ma nie. Za an ga żo wa nie pań -
stwa, któ re po sta wi ło so bie za cel za spo -
ko je nia po trzeb miesz ka nio wych oby wa -
te li, mia ło swo je kon se kwen cje w idei
ilość za wszel ką ce nę. 

– Pierw�sze�po�dej�ście�do pro�ble�ma�ty�-
ki�mo�der�ni�za�cji�wiel�kiej�pły�ty�pod�jął�In�sty�-
tut� Tech�ni�ki� Bu�dow�la�nej� w 1999� ro�ku
i zor�ga�ni�zo�wał�kon�fe�ren�cję�na�uko�wą�pt.
„Moż�li�wo�ści� tech�nicz�ne� mo�der�ni�za�cji
bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�na tle�ich�ak�-
tu�al�ne�go�sta�nu”.�Ja�ko�uczest�nik�tej�kon�-
fe�ren�cji�mo�gę�stwier�dzić,�że�by�ła�ona�bar�-
dzo� cen�na� pod wzglę�dem� na�uko�wym
jed�nak�z ża�lem�trze�ba�po�wie�dzieć,�że�nie
zo�sta�ły�wy�kre�owa�ne�żad�ne�stan�dar�dy�czy
tez�pro�gra�my�re�ali�za�cyj�ne,�któ�re�by�uj�mo�-
wa�ły�za�gad�nie�nie�mo�der�ni�za�cji�w spo�sób
kom�plek�so�wy�– mó wił Pre zes Do bruc ki

Pod su mo wu jąc swo je wy stą pie nie
mów ca stwier dził, że uogól nie nia ja kie
po win ny być wy ni kiem tej, a mo że tak -
że in nych kon fe ren cji, oraz ce lo wość ze
wzglę dów spo łecz nych re wi ta li za cji sta -
rze ją cej się sub stan cji miesz ka nio wej
oraz po trze ba uogól nień w ce lu ob ni że -
nia kosz tów wraz z uwzględ nie niem
spe cy fi ki pol skie go bu dow nic twa wiel ko -
pły to we go po win no być pod sta wą do wy -
stą pie nia o środ ki do Unii Eu ro pej skiej.

Mi chał WÓj TO WICZ – Dy rek tor In sty -
tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza -
wie – na po cząt ku na wią zał do wy stą pie -
nia mgr. inż. An drzeja Rocha
DO BRUC KIEGO – Pre zesa Kra jo wej Ra -
dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
i kon fe ren cji ITB, któ ra od by ła się jesz cze
w po przed nim wie ku. –�Ta�kon�fe�ren�cja�mia�-
ła�przede�wszyst�kim�aspek�ty�tech�nicz�ne
wy�pra�co�wa�ła� róż�ne� za�le�ce�nia.� In�sty�tut
Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej�pod�szedł�do te�go�po�-
waż�nie�i za�le�ce�nia,�któ�re�mógł�sam�zre�ali�-
zo�wać,�zre�ali�zo�wał.�Zo�sta�ło�wy�da�nych 12
ze�szy�tów�do�ty�czą�cych�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�-
ków�z wiel�kiej�pły�ty,�któ�re�by�ły�wy�da�wa�ne
w la�tach 1995�–�2001.�Cie�szy�ły�się�one
i na�dal�cie�szą�się�du�ża�po�pu�lar�no�ścią�i są
wzna�wia�ne�– mó wił Dy rek tor Wój to wicz. 

W swo im re fe ra cie „Wiel ka pły -
ty – pro blem tech nicz ny czy spo -
łecz ny” Mi chał WÓJ TO WICZ przed sta -
wił sa mo po ję cie „bu dow nic twa
wiel ko pły to we go”. W po ję ciu prze cięt ne -
go miesz kań ca miast – ro zu mie się bu -
dyn ki wie lo ro dzin ne wy ko ny wa ne w okre -Andrzej�Roch�Dobrucki

Tadeusz�Wnuk�i�Ry�szard�Try�ko�sko
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sie od lat sześć dzie sią tych do dzie -
więć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Cha -
rak te ry zo wa ło je wy ko ny wa nie więk -
szo ści lub wszyst kich ele men tów
kon struk cyj nych i osło no wych w wy -
twór niach pre fa bry ka tów tzw. „fa bry -
kach do mów”. 

Bu dow nic two uprze my sło wio ne re ali -
zo wa ne w tych la tach obej mo wa ło
ok. 96% bu dow nic twa wie lo ro dzin ne go
w kra ju. Sto so wa no po nad 20 róż nych
sys te mów bu dow nic twa. Do mi nu ją cy
udział mia ły sys te my wiel ko pły to we: Wk -
-70, W -70, OWT, „szcze ciń ski”. Du żym,
rów nie zna czą cym seg men tem bu dow -
nic twa, był sys tem „wiel ki blok”, na zy wa -
ny rów nież „ce głą że rań ską”. Do 1979 ro -
ku w tech no lo gii „wiel kie go blo ku”
zre ali zo wa no obiek ty o po wierzch ni użyt -
ko wej rów nej su mie po wierzch ni zre ali -
zo wa nych wg sys te mów W -70 i Wk -70.
Sys tem „wiel ki blok” miał udział w re ali -
za cji ok. 30% po wierzch ni bu dyn ków wy -
ko na nych me to da mi uprze my sło wio ny mi. 

Pod sta wę bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go sta no wi ły na stę pu ją ce sys te my: OWT -
-67 (od 1968 ro ku), W -70 (od 1969 r.),
WWP (od 1970 r.), „Szcze cin” (od 1971
r.), WUF (od 1972 r.), Wk -70 (od 1974 ro -
ku) i OWT -75 (od 1976 r.). Po nad to
w róż nych re jo nach kra ju funk cjo no wa -
ły wy twór nie tzw. sys te mów re gio nal nych
ta kich jak: J, WUF, Do mi no, Dą bro wa,
Wi no gra dy i in ne. Ogó łem w 1979 ro ku
ist nia ło w Pol sce 155 wy twór ni pre fa bry -
ka tów dla bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go i 190 wy twór ni re ali zu ją cych bu dyn -
ki w tech no lo gii „wiel kie go blo ku”.
Do 1979 ro ku zre ali zo wa no ok. 9,5 mln
m2 po wierzch ni użyt ko wej w tech no lo gii
wiel ko pły to wej i 4,6 mln m2 w tech no lo -
gii „wiel kie go blo ku”. Pod ję to rów nież
pra ce nad wdro że niem uprze my sło wio -

nych me tod pro duk cji o wy ko ny wa nia
do mów jed no ro dzin nych.

Za sa dy re ali za cji bu dyn ków (kształt
bu dyn ków, po wierzch nia miesz kań,
cha rak te ry sty ki funk cjo nal no -użyt ko -
we) wy ni ka ły z de cy zji po li tycz nych,
a nie z po trzeb miesz kań ców czy wy -
ma gań urba ni stycz nych. Do dat ko wym
czyn ni kiem de cy du ją cym o ja ko ści
użyt ko wa nia był nie do sta tek i ni ska ja -
kość ma te ria łów wy koń cze nio wych i in -
sta la cyj nych.

Mo no po li stycz na po zy cja tech no lo gii
wiel ko pły to wych wpły wa ła na eli mi no wa -
nie tech no lo gii wiel ko blo ko wej oraz za -
ha mo wa nie po stę pu we wdra ża niu 
in nych, no wo cze snych roz wią zań tech -
no lo gicz nych. Ogra ni cze nie moż li wo ści
pro jek to wa nia do pro wa dzi ło do uni for mi -
za cji roz wią zań po przez za le ca nie, a na -
wet na ka zy wa nie sto so wa nia pro jek tów
ty po wych, okre ślo nej wy so ko ści bu dyn -
ków, ujed no li ce nie po szcze gól nych ele -
men tów (np. sto lar ki). Efek tem ta kiej
dzia łal no ści by ło zbu do wa nie w Pol sce
wie lu bu dyn ków o ta kim sa mym wy glą -
dzie, da le kim od ocze ki wań ar chi tek tów
oraz miesz kań ców. 

Po mi mo to osie dla bu dow nic twa wiel -
ko pły to we go ma ją swo je za le ty, wy ni ka -
ją ce z ów cze sne go po dej ścia do po zy -
ska nia te re nów pod bu dow nic two np.
ła twość wy własz cza nia na ce le miesz ka -
nio we, dość znacz ne od le gło ści mię dzy
bu dyn ka mi, du ża, w sto sun ku do po -
wierzch ni za bu do wy, po wierzch nia te re -
nów zie lo nych, sto sun ko wo bli ska od le -
głość do cen trów miast, usłu gi: szko ły,
przed szko la, przy chod nie le kar skie.

Lo ka to rzy oraz za rząd cy przez wie le
lat wy ko ny wa li re mon ty i ada pta cje
miesz kań, przez co kom fort miesz kań
ule gał pod wyż sze niu. Obec nie zde cy do -
wa na więk szość miesz kań speł nia wy -
ma ga nia użyt kow ni ków. 

Wie lu au to rów pu bli ka cji tech nicz -
nych z dzie dzi ny ar chi tek tu ry, urba ni sty -
ki oraz i bu dow nic twa po dej mu je pro blem
re wi ta li za cji bu dyn ków lub re wi ta li za cji
osie dli. Re wi ta li za cja jest to ze spół dzia -
łań urba ni stycz nych, pla ni stycz nych,
któ rych ce lem jest prze kształ ce nie miej -
skiej dziel ni cy (lub in ne go wy od ręb nio -
ne go ob sza ru mia sta) bę dą cej w sta nie
kry zy su. Pro gra my re wi ta li za cyj ne na kie -
ro wa ne są na oży wie nie zde gra do wa -
nych ob sza rów miast. W Pol sce po ję cie
re wi ta li za cji by wa nad uży wa ne ja ko na -
zwa wszel kich re mon tów, ada pta cji, mo -
der ni za cji, re wa lo ry za cji, kon ser wa cji, re -
stau ra cji Czy w przy pad ku osie dli
w któ rych wy stę pu ją bu dyn ki wiel ko pły -
to we moż na mó wić o re wi ta li za cji. Zda -
niem mów cy – nie. Osie dla są na ogół za -
dba ne, bu dyn ki w więk szo ści ma ją no wą
ele wa cję bę dą cą efek tem ak cji ter mo mo -

der ni za cji. wWwięk szo ści bu dyn ków wy -
mie nio no okna, in sta la cje c.w.u., wo dy,
ga zu, c.o. Wy mie nia się rów nież win dy,
za my ka zsy py, do sto so wu je wej ścia
do użyt ko wa nia przez nie peł no spraw -
nych.

Na to miast nie zbęd nym przed się wzię -
ciem jest mo der ni za cja prze strze ni
miesz kal nej tzn. prze kształ ce nia funk cjo -
nal no -prze strzen ne miesz kań oraz prze -
strze ni wspól nej – we wnątrz i na ze -
wnątrz bu dyn ku. 

Czy coś od róż nia bu dyn ki wiel ko pły -
to we od obec nie bu do wa nych we dług in -
nych tech no lo gii? Nie wie le. Ta kie pro ble -
my jak brak od po wied nie go przed po ko ju,
nie od po wied nie wy mia ry po wierzch ni
czy zbyt ma łe kuch nie są cha rak te ry -
stycz ne dla bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go, jak kol wiek w no wych miesz ka niach
wy stę pu ją po dob ne man ka men ty. 

Ga brie la LE NAR TO WICZ – Pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach na kre sli ła w swo im wy stą pie niu
„Pla no wa ne for my i in stru men ty fi nan -
so wa nia dal szej mo der ni za cji i re wi -
ta li za cji bu dow nic twa wiel ko pły to -
we go przez Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach”

Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -
to wi cach jest jed nym z 16 wo je wódz kich
fun du szy w Pol sce, któ re ra zem z Na ro -
do wym Fun du szem two rzą uni kal na nie
tyl ko na ska lę eu ro pej ska sys tem fi nan -
so wa nia ochro ny śro do wi ska.

Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska w Ka to wi cach w spo sób spe -
cy ficz ny fi nan su je głę bo ką ter mo mo -
der ni za cję i w ra mach tak że ochro ny at -
mos fe ry w da le ko więk szym stop niu niż

Gabriela�Lenartowicz

Michał�Wójtowicz



24 Forum Budownictwa Śląskiego (46) 2014

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

ro bią to in ne fun du sze w Pol sce. Ok 200
mln zł rocz nie wy da je my w sa my wo je -
wódz twie ślą skim i to jest ta ka sa ma kwo -
ta ja ka skie ro wa na jest dla ca łe go kra -
ju. Wy ni ka to ze spe cy fi ki na sze go
re gio nu. Sta wia my na efek tyw ność ener -
ge tycz ną, czy li de fac to oszczę dza nie
przy tym sa mym kom for cie ener gii głów -
nie ciepl nej u od bior cy, jak i sko re lo wa -
nie tych dzia łań z ochro na at mos fe ry. 

Wszy scy ma my świa do mość, ze tzw
ni ska emi sja wy stę pu ją ca w na szym re -
gio nie, a tak że w aglo me ra cji kra kow -
skiej, że jest jed ną z naj więk szych bo -
lą czek w na szym kra ju. Nie do koń ca
ten pro blem ro zu mie Unia Eu ro pej ska.
U nas źró dłem ni skiej emi sji jest ogrze -
wa nie miesz kań w prze ci wień stwie
do in nych kra jów, zwłasz cza sta rej UE,
gdzie źró dłem ni skiej emi sji są spa li ny
sa mo cho do we w mia stach. My ma my
bez względ ne ba da nia, z któ rych wy ni -
ka że wszel kie nor my prze kro czo ne są
w se zo nie grzew czym, w od róż nie niu
od se zo ny let nie go To jest ewi dent nie
głów ny pro blem, na któ rym mu si my
się sko pić

Ten pro blem, po za wy jąt ka mi, nie do -
ty ka jed nak bu dyn ków wiel ko pły to -
wych. Naj waż niej szy mi wy zwa nia mi
dla bu dyn ków wiel ko pły to wych, po za
usu nię ciem azbe stu, są nor my zwią za -
ne z prze ni kli wość ciepl ną ścian, stro -
pów, otwo rów okien nych i drzwio wych,
któ re to nor my wpro wa dzi ło roz po rzą -
dze nie mi ni stra wła ści we go do spraw
in fra struk tu ry Obec ne nor my po cho dzą
z 2013 ro ku i w związ ku z ty mi zmia na -
mi zo sta ły wpro wa dzo ne okre sy do sto -
so waw cze i to bu dow nic two mu si im
spro stać. Roz po rzą dze nie prze wi du je
roż ne okre sy do sto so waw cze pod czas
któ rych te stan dar dy bę dzie trze ba
zmie nić i któ re spo wo du ją zmniej sze -
nie strat cie pła tak że oszczęd ność
ener gii. 

Wspar cie fi nan so we ze stro ny środ ków
kra jo wych czy eu ro pej skich bę dzie wy -
ma ga ło głę bo kiej ter mo mo der ni za cji
uwzględ nia ją ce te no we nor my. Mu si my
te raz uwzględ nić do ja kich stan dar dów
po win ni śmy dą żyć. 

Dr inż. An na OSTAŃ SKA z Po li tech -
ni ki Lu bel skiej, któ ra w swej pra cy na uko -
wej od 10 lat zaj mu je się cy klicz ny mi ba -
da nia mi, miesz kań ców bu dyn ków
wie lo ro dzin nych, ukie run ko wa ny mi na re -
wi ta li za cję osie dli miesz ka nio wych i po -
pra wę ja ko ści ży cia w bu dyn kach pre fa -
bry ko wa nych skie ro wa ną na re mon ty,
mo der ni za cję, ener go osz częd ność i eko -
lo gię, wy gło si ła re fe rat „Spo łecz ne
aspek ty bu dow nic twa z wiel kiej pły -
ty – miesz kań cy o bu dyn kach pre fa -
bry ko wa nych” w któ rym przed sta wi ła

ideę au tor skich ba dań spo łecz nych. Po -
le ga ją one na w pierw szym kro ku na wy -
bo rze ob sza ru ba dań, a na stęp nie w kro -
ku dru gim, wspól nie z za rząd cą, wy bo ru
obiek tów re fe ren cyj nych i za kre su py tań
w opra co wy wa nym sza blo nie an kie ty, ja -
kie wy ty po wa no do prze pro wa dze nia an -
kie to wa nia. W kro ku trze cim re ali zo wa -
ne są wła ści we ba da nia spo łecz ne
za po mo cą wy wia du bez po śred nie go
i z po mo cą spe cjal nie utwo rzo ne go ze -
spo łu an kie to we go. Wy ni ki ba dań w kro -
ku czwar tym są wpro wa dza ne do sza blo -
nu w pro gra mie Excel, a z nich, w kro ku
pią tym, z uzy ska nej ba zy da nych ge ne -
ro wa ne są wy kre sy, we dług kry te rium
wie ku lub wy kształ ce nia. Tak uzy ska ne
wy ni ki ba dań pod da wa ne są szcze gó ło -
wej ana li zie w kon tek ście wy bra ne go za -
kre su py tań, dzia łań i aspek tów. Na tej
pod sta wie mo gą być obie ra ne kie run ki
dzia łań na praw czych w pla no wa nych
do re wi ta li za cji ob sza rach z eks plo ato -
wa ną w Pol sce za bu do wą re ali zo wa ną
w sys te mach pre fa bry ko wa nych. Waż na
jest też cy klicz ność an kie to wa nia, np.
co 5 lat, aby uwzględ niać ak tu al ne pre -
fe ren cje miesz kań ców.

Ba da nia spo łecz ne po świę co ne te -
ma ty ce mo der ni za cji czy re ha bi li ta cji
za so bów miesz kal nych w Pol sce wy -
ko ny wa no już w koń cu lat osiem dzie -
sią tych, a tak że w po ło wie lat dzie więć -
dzie sią tych XX wie ku. Jed nak po raz
pierw szy wie lo aspek to we ba da nia spo -
łecz ne słu żą ce re wi ta li za cji osie dli
z pre fa bry ko wa ną za bu do wą prze pro -
wa dzo no w Lu bi nie na po cząt -
ku XXI wie ku w ro ku 2004. Po raz
pierw szy też kon ty nu owa no je w in nych
sys te mach i cy klicz nie w la tach 2009
i 2014 (5 i 10 lat po pierw szych) na te -
re nie Lu li na oraz roz po wszech nio no

na te re nie lu bel skie go i in nych wo je -
wództw (lu bu skie, ślą skie).

W re fe ra cie dr Ostań ska przed sta wi -
ła wy ni ki ba dań an kie to wych, prze pro wa -
dzo nych wśród miesz kań ców pol skich
osie dli w la tach 2004, 2009 i 2012,
w dwóch wo je wódz twach, trzech osie -
dlach za bu do wa nych bu dyn ka mi pre fa -
bry ko wa ny mi wy ko na ny mi w sys te mach
wiel ko blo ko wym lub wiel ko pły to wych.
Ana li zę prze pro wa dzo no w trzech aspek -
tach: ro dza ju sys te mu, lo ka li za cji bu dyn -
ku i upły wu cza su. W każ dej ana li zie za -
da no te sa me py ta nia, a po rów na nie
wy ni ków w po szcze gól nych aspek tach
po zwo li ło usta lić czy na opi nie miesz kań -
ców ma ją one wpływ. Ana li za wy ni ków
ba dań w wy bra nych aspek tach po twier -
dzi ła, że przy ję ta me to do lo gia spraw dzi -
ła się. Na jej pod sta wie stwier dzo no, że:

1) Ro dzaj sys te mu pre fa bry ko wa ne go
w ana li zo wa nych przy kła dach bu dyn ków
(OWT i WBLŻ) ma nie znacz ny wpływ
na opi nie miesz kań ców o bu dyn kach pre -
fa bry ko wa nych. Naj więk szą roz bież -
ność (o 50%) za uwa żo no przy od po wie -
dziach na py ta nie o wy ko rzy sta niu
od na wial nych źró deł ener gii, mie szań cy
OWT -67 bar dziej za uwa ża ją ta ką moż -
li wość. 

2) Lo ka li za cja wiel ko pły to we go sys te -
mu W -70 w ana li zo wa nych przy kła dach
Lu bli na i Czę sto cho wy nie ma wpły wu
na opi nie miesz kań ców o bu dyn kach pre -
fa bry ko wa nych Na to miast za uwa ża się
róż ni ce w pre fe ren cjach miesz kań ców
wy ni ka ją ce m.in. z po zio mu edu ka cji eko -
lo gicz nej lo ka to rów i za an ga żo wa nia
za rząd ców.

3) Czas eks plo ata cji sys te mu wiel ko -
pły to we go OWT ma wpływ na opi nie
miesz kań ców o bu dyn kach pre fa bry ko -
wa nych. Za uwa żo no wpływ cy klicz no ści
ba dań (5 lat) an kie to wych na po ziom
edu ka cji na te mat moż li wych dzia łań na -
praw czych za rów no miesz kań ców jak
i za rząd ców.

Prze wa ża ją ca więk szość an kie to wa -
nych miesz kań ców ma po zy tyw ną opi -
nię oraz kon kret ne ocze ki wa nia wzglę -
dem dal sze go użyt ko wa nia bu dyn ków
pre fa bry ko wa nych, de kla ru ją oni też
chęć par ty cy pa cji w kosz tach pla no wa -
nych prac. 

Efek tem współ pra cy z miesz kań ca mi
mo że być wy od ręb nie nie ta kie go ob sza -
ru dzia łań na praw czych, któ ry przy czy -
ni się do zwięk sze nia trwa ło ści roz wią -
zań tech nicz nych, oszczęd no ści
ener ge tycz nych i fi nan so wych słu żą -
cych za rząd com, miesz kań com i ochro -
nie śro do wi ska. Dla te go nie zbęd ne jest
kon ty nu acja i roz sze rze nie cy klicz nych
ba dań an kie to wych w ce lu uak tu al nie nia
po trzeb użyt kow ni ków osie dli z bu dyn -
ka mi pre fa bry ko wa ny mi.

Anna�Ostańska
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SESJA II: BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE
REALIZOWANE W POLSCE W LATACH 1970 – 1990

Z CHARAKTERYSTYKĄ MATERIALNO-KONSTRUKCYJNĄ
I OCENĄ TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Pro wa dzą cy:
• mgr inż. An drzej Roch DO BRUC -

KI Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa;

• mgr inż. Fran ci szek BUSZ KA Prze -
wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa.

Prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz STA -
RO SOL SKI – Wy dział Bu dow nic twa,
Ka te dra Kon struk cji Bu dow la nych Po li -
tech ni ka Ślą ska – wy gło sił re fe rat przy -
go to wa ny wspól nie z mgr inż. Zbi gnie -
wem DZIER ŻE WI CZEM rze czo znaw cą
bu dow la nym PZITB i GINB: „Bu dow nic -
two wiel ko pły to we re ali zo wa ne w Pol -
sce w la tach 1970 – 1990, cha rak te ry -
sty ka ma te ria ło wo – kon struk cyj na,
oce na trwa ło ści kon struk cji oraz do -
sto so wa nie do współ cze snych wy ma -
gań i po trzeb”

Wiel ka pły ta roz wi ja ła się w Pol ska
w la tach 50 XX wie ku i aż do po ło wy
lat 90 sta no wi ła pod sta wo wa tech no lo -
gie bu dow nic twa wiel ko pły to we go. Upływ
cza su, sta rze nie się ma te ria łów kon struk -
cyj nych i in sta la cyj nych, zmia na wy ma -
gań i upodo bań spo wo do wa ło wy raź ne
ob ni że nie jej war to ści użyt ko wej. Za so -
by miesz ka nio we sta no wią w kra ju
ok. 12.500 tys. miesz kań w la tach

1946 – 80 zre ali zo wa no 3.900,0 tys.
miesz kań w tym 2.636,7 tys. miesz kań
wie lo ro dzin nych, a bu dow nic twa wiel ko -
pły to we go 1.471,8 tys. miesz kań

Po omó wie niu róż nych aspek tów trwa -
ło ści bu dyn ków wiel ko pły to wych ich wad
i uszko dzeń pre le gent za ry so wał pro -
gram mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły -
to wych i do sto so wa nia ich do współ cze -
snych wy ma gań przez m.in. de mon taż
ele wa cji z płyt azbe sto wo – ce men to wych
na ist nie ją cych bu dyn kach i wy ro bów
z azbe stem (ba lu stra dy, ścian ki log gii,
prze wo dy ko mi no we) wraz z uty li za cją
azbe stu, zgod nie z rzą do wym „Pro gra -
mem usu wa nia azbe stu i wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest”. 

Mo der ni za cji bu dyn ków wiel ko pły to -
wych do współ cze snych wy ma gań po -
win na po le gać na rów nież na wy mia nie
sto lar ki okien nej w miesz ka niach i na kla -
tach scho do wych na ener go osz częd ną
w bu dyn kach ob ję tych ter mo mo der ni za -
cją po 2014 r. Wy mia ną sko ro do wa nych
prze wo dów in sta la cji wod no-ka na li za cyj -
nej, ga zo wej i grzew czej z do sto so wa -
niem ich do ak tu al nych prze pi sów tech -
nicz no-bu dow la nych.

Mo der ni za cją sys te mu ogrze wa nia
i przy go to wa nia cie płej wo dy użyt ko wej
przez ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie,  od na -

wial nych źró deł ener gii (OZE) w za opa -
trze niu w cie pło w ro zu mie niu prze pi sów
w la tach po 2014 r. Wy mia ną w bu dyn -
kach (miesz ka niach i na kla tach scho do -
wych) alu mi nio wej in sta la cji elek trycz nej.
Re zy gna cją z ga zu w użyt ko wa nych
bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych
i przej ście na za si la nie elek trycz ne 3-fa -
zo we urzą dzeń ku chen nych i pod grze -
wa czy  elek trycz nych cie płej wo dy użyt -
ko wej, 

Mo der ni za cją wen ty la cji na tu ral nej
gra wi ta cyj nej i me cha nicz nej (na wiew -
no – wy wiew nej) po ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków w do sto so wa niu do wy ma gań
i wa run ków  tech nicz nych ja kim po win -
ny od po wia dać bu dyn ki (WT2014).

Kie run ki prze bu do wy (re wi ta li za cji) bu -
dyn ków wiel ko pły to wych to przede wszyst -
kim prze bu do wa (prze kształ ce nie) struk -
tu ry miesz kań po le ga ją ca na łą cze niu
ma łych są sied nich lo ka li (dwóch miesz -
kań) dla po pra wy ich funk cjo nal no ści. Po -
wią za nie funk cji miesz kal nych z oto cze -
niem przez za sto so wa nie efek to wych
wejść do bu dyn ków, zie le ni wo kół bu dyn -
ków oraz ogród ków przy do mo wych.

Na le ży dą żyć do li kwi da cja sko ro do -
wa nych be to no wych bal ko nów i log gii
oraz za stą pie nie ich do sta wia ny mi log -
gia mi z ele men tów pio no wych (żel be to -

Franciszek�Buszka�i�Andrzej�Roch�Dobrucki

Włodzimierz�Starosolski
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wych lub sta lo wych), ko twio nych w po -
zio mie stro pów każ dej kon dy gna cji
i opar tych na wła snych fun da men tach,

Trze ba tak że do sto so wać bu dyn ki
5-cio kon dy gna cyj nych do wy ma gań
wa run ków tech nicz nych WT2009 przez
przy bu do wa nie od ze wnątrz do ele wa -
cji dźwi gów oso bo wych oraz przy sto so -
wa nia kla tek scho do wych (po de stów)
do ko rzy sta nia z bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych wiel ko pły to wych przez oso by
nie peł no spraw ne, szcze gól nie po ru sza -
ją cych się na wóz kach in wa lidz kich, 

Mi chał WÓj TO WICZ – Dy rek tor In sty -
tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
w swo im dru gim wy stą pie niu na kon fe -
ren cji za jął się trwa ło ścią bu dyn ków
wiel ko pły to wych w świe tle ba dań.

Aby do brze zro zu mieć ten pro blem
trze ba za zna jo mić się z okre śle nia mi:
okres użyt ko wa nia (obiek tu) – prze dział
cza su, w któ rym wła ści wo ści użyt ko we
obiek tu są utrzy ma ne na po zio mie umoż -
li wia ją cym speł nie nie wy ma gań pod -
sta wo wych lub czas pod czas któ re go
kosz ty zwią za ne z użyt ko wa niem, utrzy -
ma niem lub na pra wą bu dyn ku lub je go
czę ści nie są jesz cze nad mier ne i prze -
wi dy wa ny okres użyt ko wa nia – okres
przy dat no ści bu dow li lub jej czę ści,
prze wi dy wa ny na pod sta wie stwier dzo -
nych wła ści wo ści użyt ko wych pro duk tów
lub ba dań przy spie szo nych (np. po da -
nych przez pro du cen ta lub w apro ba cie
tech nicz nej.

Kon struk cje na le ży w ta ki spo sób pro -
jek to wać, aby zmia ny na stę pu ją ce
w pro jek to wym okre sie użyt ko wa nia,
z uwzględ nie niem wpły wów śro do wi ska
i prze wi dy wa ne go po zio mu utrzy ma nia, nie
ob ni ża ły wła ści wo ści użyt ko wych kon -
struk cji po ni żej za mie rzo ne go po zio mu.

Z punk tu wi dze nia trwa ło ści, czę ści bu -
dyn ku moż na po dzie lić na trzy ka te go rie.

Do ka te go rii 1 za li cza się wszyst kie
czę ści bu dyn ku, któ rych czas użyt ko wa -
nia jest mniej szy od cza su użyt ko wa nia
bu dyn ku. Wy mia nie pod le ga ją nie któ re
czę ści bu dyn ku lub wy ro by, w szcze gól -
no ści czę ści urzą dzeń me cha nicz nych,
któ re mo gą wy ma gać wy mia ny przed ich
znisz cze niem dla unik nię cia przerw
w użyt ko wa niu. Do tej ka te go rii mo gą być
za li czo ne rów nież nie któ re ele men ty
kon struk cyj ne, któ re ma ją trwa łość mniej -
szą od bu dyn ku, a za bie gi ma ją ce na ce -
lu pod trzy ma nie ich wła ści wo ści użyt ko -
wych nie są zbyt kosz tow ne.

Do ka te go rii 2 za li cza się te czę ści bu -
dyn ku, któ rych okres użyt ko wa nia jest
krót szy niż bu dyn ku, ale ist nie je moż li -
wość utrzy ma nia ich wła ści wo ści użyt ko -
wych na wy ma ga nym po zio mie przez
za sto so wa nie pew nych za bie gów umoż -
li wia ją cych prze dłu że nie okre su użyt ko -
wa nia.

Do ka te go rii 3 za li czo no te ele men ty,
któ rych uszko dze nie lub znisz cze nie
mo że za gra żać bez pie czeń stwu bu dyn -
ku, a ich na pra wa po cią ga za so bą
nad mier ne kosz ty. Te ele men ty po win ny
mieć trwa łość rów ną trwa ło ści bu dyn ku.

Po stęp de struk cji ele men tów kon -
struk cyj nych bu dyn ków miesz kal nych
za le ży w znacz nym stop niu od wa run ków
eks plo ata cji.

Za sad ni czy wpływ na trwa łość obiek -
tów ma ją od dzia ły wa nia at mos fe rycz ne
w tym: opa dy, tem pe ra tu ra i jej wa ha nia,
za ma rza nie i od mra ża nie, od dzia ły wa nie
skro plo nej pa ry, ga zów i py łów agre syw -
nych. Naj bar dziej na ra żo ne na wpływ
tych czyn ni ków są ele men ty ze wnętrz -
ne bu dyn ków tj. ścia ny ele wa cyj ne, bal -
ko ny, log gie, po kry cia da cho we oraz sys -
te my od wod nień da chów i ścian. Czyn ni ki
at mos fe rycz ne mo gą prze ni kać rów -
nież w głąb, np. przez źle ufor mo wa ne
po łą cze nia kon struk cji no śnej i ele wa cji.
Mi mo, że śro do wi ska w więk szo ści miast
ma ją sto sun ko wo ni ski sto pień agre syw -
no ści, ich dłu go trwa łe dzia ła nie mo że po -
wo do wać znacz ne uszko dze nia. Nisz -
cze nie ele men tów na stę pu je w wy ni ku
łącz ne go dzia ła nia czyn ni ków che micz -
nych i fi zycz nych, a szyb kość de gra da -
cji za le ży od ro dza ju za sto so wa nych ma -
te ria łów, ich ja ko ści, sta ran no ści
wy ko na nia i moż li wo ści za wil go ce nia. Dla
ist nie ją ce go bu dyn ku, z okre ślo nym po -
zio mem wad, szyb kość de gra da cji jest
za leż na od ogra ni cze nia do stę pu wo dy
do ele men tów kon struk cji, dla te go waż -
na jest spraw ność sys te mu od wod nie nia,
do bra izo la cja płyt bal ko nów i log gii,
szczel ność sty ków mię dzy pły ta mi.

Fun da men ty i ścia ny piw nic są na ra -
żo ne na dzia ła nie wód grun to wych

i grun tów. Po win ny być sku tecz nie izo -
lo wa ne od wpły wu śro do wi ska grun to we -
go, gdyż na wet wo dy o ni skiej agre syw -
no ści po wo du ją de struk cję be to nu.
Izo la cje prze ciw wil go cio we ścian piw nicz -
nych są czę sto w złym sta nie. Zna ne są
przy pad ki, gdy brak wła ści wej izo la cji
i dzia ła nie wód grun to wych spo wo do wa -
ły na wet znisz cze nia na ziem nych czę ści
bu dyn ków. Na pra wa izo la cji w obiek tach
eks plo ato wa nych jest czę sto trud na
do wy ko na nia. Waż nym ele men tem de -
struk cji ścian po wy żej po zio mu te re nu
jest od dzia ły wa nie chlor ków po cho dzą -
cych od środ ków od la dza ją cych (w czę -
ściach bu dyn ku w któ rych chod ni ki są
usy tu owa ne przy ścia nie lub w bez po -
śred niej jej bli sko ści).

We wnątrz bu dyn ków tem pe ra tu ra i wil -
got ność są na ogół na sta łym po zio mie
i nie ob ser wu je się roz wo ju ko ro zji
w tych wa run kach. Pro ble my wy stę pu -
ją w przy pad kach, gdy ścia ny ze wnętrz -
ne w pew nych stre fach prze ma rza ją
lub są za wil go co ne, wów czas we wnątrz
bu dyn ku mo gą wy stą pić nie ko rzyst ne
zja wi ska. Znacz ną część bu dyn ków
wznie sio nych w kon struk cjach wiel ko pły -
to wych do cie plo no, co spo wo do wa ło
po pra wę wa run ków ciepl no-wil got no -
ścio wych w po miesz cze niach oraz wy -
eli mi no wa nia za wil go ce nia wo da mi opa -
do wy mi ścian od ze wnątrz.

O trwa ło ści bu dyn ku de cy du ją te ele -
men ty któ rych trwa łość jest naj niż sza,
a ich na pra wa po cią ga za so bą nad mier -
ne kosz ty. Ele men ty ka te go rii 3, któ rych
znisz cze nie mo że za gra żać bez pie -
czeń stwu bu dyn ku to: ścia ny no śne
(we wnętrz ne i ze wnętrz ne), stro py oraz
złą cza kon struk cyj ne. 

O ile stan tech nicz ny pre fa bry ka tów
moż na ła two oce nić me to da mi eks perc -
ki mi nie nisz czą cy mi, to stan złą czy jest
trud ny do oce ny bez wy ko na nia od kry -
wek. Stąd w li te ra tu rze brak jest opi su
zna czą cych ba dań złą czy. Pra wi dło wo
wy ko na ne złą cza po win ny mieć trwa łość
rów ną trwa ło ści pre fa bry ka tów, ale ich ja -
kość nie jest zna na w stop niu wy star cza -
ją cym do jed no znacz nej oce ny.

Bal ko ny moż na za li czyć do ka te go rii
trwa ło ści 2, ich okres użyt ko wa nia
(z uwa gi na od dzia ły wa nie at mos fe -
rycz ne) mo że być krót szy niż bu dyn ku,
ale ist nie je moż li wość sto so wa nia za bie -
gów re mon to wych dla utrzy ma nia wła ści -
wo ści użyt ko wych ana lo gicz nie jak ca -
łe go bu dyn ku. Ścia ny osło no we moż na
za li czyć do ka te go rii 2 lub do 1 (ele men -
ty wy mie nial ne). Wy stę pu ją tu dwie
moż li wo ści – na pra wy i wzmoc nie nia mo -
co wa nia ścian lub ich wy mia ny. Wy mia -
na jest tech nicz nie moż li wa, na le ży jed -
nak po prze dzić ją ob li cze nia mi
sta tycz ny mi, gdyż w nie któ rych przy pad -Michał�Wójtowicz
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kach mo gą peł nić funk cję usztyw nia ją -
cą bu dy nek.

Do tych cza so we ob ser wa cje za cho -
wa nia się bu dyn ków wska zu ją, że nie na -
stę pu je ich de struk cja w ta kim stop niu,
aby za gra ża ła bez pie czeń stwu kon -
struk cji”. Wła ści wa eks plo ata cja tzn. do -
ko ny wa nie prze glą dów, nie zbęd nych
na praw, do cie pla nie itp. w spo sób zna -
czą cy wpły wa na trwa łość i bez pie czeń -
stwo bu dyn ków.

Prof. zw. dr hab. inż. Ta de usz BI LIŃ -
SKI z Wy dzia ły In ży nie rii Lą do wej i Śro -
do wi ska Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go
mó wił wpły wie lo kal nych osła bień bu dyn -
ków wiel ko pły to wych na ich bez pie -
czeń stwo

Po trze by miesz ka nio we w okre sie po -
wo jen nym by ły ogrom ne, tech no lo gia tra -
dy cyj na nie mo gła roz wią zać te go pro -
ble mu stąd zro dzi ła się po trze ba
za sto so wa nia me tod prze my sło wych
bu dow nic twa im por to wa ne z za cho du
Eu ro py i USA.

Prof. BI LIŃ SKI przed sta wił ko lej ne
me to dy roz wo ju bu dow nic twa prze my sło -
we go w Pol sce w po szcze gól nych re gio -
nach. Wszyst kie me to dy wpro wa dza ne
by ły au to ma tycz nie z prze ko na niem, ze
mu szą przy nieść po zy tyw ne efek ty, ale
tak nie by ło. Pod czas re ali za cji każ de go
sys te mu bu dyn ków 5 czy 11 kon dy gna -
cyj nych by ło du żo uwag kry tycz nych nie
tyl ko do roz wią zań funk cjo nal no-użyt ko -
wych, urba ni stycz nych, ale tak że do bez -
pie czeń stwa kon struk cji, Czy rze czy wi ście
te obiek ty są wy star cza ją co bez piecz ne?
Nie z punk tu wi dze nia pro jek to we go ale
z punk tu wi dze nia re ali za cji. 

Pod ko niec lat 60. prof. BI LIŃ SKI
pod jął ba da nia nad wpływ lo kal nych
osła bień bu dyn ków wiel ko pły to wych

na ich bez pie czeń stwo Ko rzy sta jąc z róż -
nych pro jek tów, ka ta lo gów, bu do wa no
mo de le 5- i 11-kon dy gna cyj ne go bu dyn -
ku i ba da no kie dy mo że na stą pić ka ta -
stro fa bu dow la na. Cho dzi ło o stwo rze nie
ram bez pie czeń stwa bu dow nic twa. Ba -
da nie wska zy wa ły, że ob ni że nie ja ko ści
wszyst kich ele men tów kon struk cyj nych
do 85 proc nie po wo do wa ło żad nych sta -
nów za gro że nia ka ta stro fa bu dow la na.
Na wet ob ni że nie ja ko ści do 75 nie po wo -
du je sta nu za gro że nia. Stan za gro że nie
po ja wiał się, gdy ja kość ob ni żo no do 65
proc. Stąd pa mię ta jąc o so lid no ści tych
kon struk cji po trzeb ne są sta łe kon tro le bu -
dyn ków, któ re mo gą dać nam sy gnał, że
coś dzie je się z ni mi nie do bre go.

Pierw sze obiek ty z wiel kiej pły ty wy bu -
do wa ne w War sza wie ma ją już pond 50
lat. Ale gwa ran cją bez pie czeń stwa są
rów nież ostat nie obiek ty wiel ko pły to we
wy bu do wa ne w la tach 1990-91 – nie naj -
lep szym okre sie dla bu dow nic twa – od -
da ne do eks plo ata cji w ro ku 1992. Jak
do tej po ru nie za uwa żo no żad nych
oznak złe go za cho wy wa nia się tych
obiek tów.

Mgr inż. Wa le rian WI TAS by ły na czel -
ny dy rek tor Kom bi na tu „Fa bud” we
współ pra cy z mgr inż. Mar kiem ZY GĄ
prak ty kiem i eks per tem, by łym na czel ny
in ży nie rem ds. pre fa bry ka cji „Fa bu du” po -
dzie lił się re flek sja mi czo ło we go wy ko -
naw cy osie dli miesz ka nio wych z wiel -
kiej pły ty.

Kom bi nat Bu dow nic twa Wę glo we go
w Sie mia no wi cach Ślą skich or ga ni zo wa -
ny z po cząt kiem lat sie dem dzie sią tych,
roz po czął pro duk cję i mon taż bu dyn ków
miesz kal nych w tech no lo gii wiel ko pły to -
wej w 1974 ro ku. Efek ty dzia łal no ści kom -
bi na tu to po nad 50 tys. miesz kań dla oko -
ło 180 tys. miesz kań ców, to licz ne
osie dla tęt nią ce ży ciem. W la tach sie -
dem dzie sią tych ubie głe go wie ku me to -
da wiel ko pły to wa zdo mi no wa ła, a na wet
eli mi no wa ła in ne tech no lo gie bu do wy do -
mów miesz kal nych. Spo wo do wa ne by -
ło to sil ną pre sją spo łecz ną na bu do wę
miesz ka nia dla każ dej ro dzi ny. W tam -
tych la tach udział tech no lo gii wiel ko pły -
to wej w ca ło ści bu dow nic twa wy no sił
oko ło 80%.

FA BUD w krót kim cza sie stał się wio -
dą cym w tech no lo gii wiel ko pły to wej za -
rów no je że li cho dzi o wiel kość pro duk -
cji i mon ta ży, jak rów nież sta łe
mo der ni zo wa nie kon struk cji i ar chi tek tu -
ry pro du ko wa nych i wzno szo nych bu dyn -
ków miesz kal nych i in fra struk tu ry spo -
łecz nej.

Dziś na więk szo ści na szych osie dli wi -
dać so lid nych go spo da rzy. Osie dla są za -
dba ne, po sia da ją no we ko lo ro we ele wa -
cje, zmo der ni zo wa ną ma łą ar chi tek tu rę

i pięk ną zie leń. Bu dyn ki p wy bu do wa ne
przez FA BUD są bez piecz ne kon struk -
cyj nie. By ły za pro jek to wa ne i zo sta ły
wznie sio ne na ak tyw nych gór ni czo te re -
nach na sze go re gio nu.

Jed ną z istot nych do kucz li wo ści wy stę -
pu ją cą w bu dyn kach ni skich jest brak
wind oso bo wych. Na sze spo łe czeń stwo
sta rze je się i szcze gól nie dla tych lu dzi
jest to wy jąt ko wa uciąż li wość lub na wet
nie moż li wość po ru sza nia się po za swo -
je miesz ka nia.

Trze ba mieć na dzie ję, że służ by ad mi -
ni stra cyj ne sta łą kon tro lę nad sta nem
tech nicz nym bal ko nów i ta ra sów zwłasz -
cza tych wy ko ny wa nych w wer sjach
sta lo wych ba lu strad. Sta łej kon tro li wy -
ma ga ją sie ci we wnętrz ne bu dyn ków.
Głów ne sie ci pro wa dzo ne są w sto sun -
ko wo prze strzen nych szach tach in sta la -
cyj nych i tu zwra ca my uwa gę, że ist nie -
je peł na re zer wa na ich mo der ni za cję lub
wpro wa dza nie no wych roz wią zań
zwłasz cza w za kre sie wen ty la cji lub kli -
ma ty za cji.

FA BUD re ali zo wał osie dla kom plek so -
wo wraz z kom plet ną in fra struk tu rą spo -
łecz na i tech nicz ną. Szko ły, przed szko -
la, przy chod ne zdro wia bu do wa no
z wła snych pre fa bry ka tów. Kon struk cja
tych obiek tów opie ra ła się na tzw. tech -
no lo gii „krzy ży ko wej”. Jest to kon struk -
cja bar dzo sta bil na, na to miast wy ma ga
za pew ne re no wa cji ścian osło no wych
i wnętrz.

Przy stę pu jąc do mo der ni za cji bu dyn -
ków miesz kal nych z wiel kiej pły ty i obiek -
tów in fra struk tu ry spo łecz nej nie moż na
za po mnieć o da le ko zu ży tej sie ci in fra -
struk tu ry tech nicz nej. Sie ci te wy ko ny wa -
ne by ły nie jed no krot nie 40 lat te mu,
w tech no lo giach tam te go okre su i na ba -
zie ma te ria łów o sła bej ja ko ści.Tadeusz�Biliński

Walerian�Witas
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SESJA III: OCENA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH

W POLSCE

Pro wa dzą cy:
• prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz

STA RO SOL SKI – Wy dział Bu dow -
nic twa, Ka te dra Kon struk cji Bu -
dow la nych Po li tech ni ka Ślą ska;

• dr. inż. Ka zi mierz KO NIECZ NY
– Kie row nik In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej – Od dział Ślą ski.

Prof. dr hab. inż. Le onard RUN KIE -
WICZ z In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej
w War sza wie w imienu zespołu au-
torskiego w skła dzie: dr hab. inż.
Bar ba ra SZU DRO WICZ, prof. ITB, dr
inż. Ha li na PREj ZNER, dr inż. Ro -
bert GE RY ŁO, dr inż. ja ro sław
SZULC, mgr inż. jan SIECZ KOW SKI,
wygłosił re fe rat „Dia gno sty ka i mo -
der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to -
wych”. Pro fe sor swo je uwa gi prze ka -
zał nie tyl ko ja ko na uko wiec, ale
rów nież prak tyk, gdyż nad zo ro wał bu -
do wę m.in. osie dla War szaw Ur sy nów
dla 150 tys. lu dzi, ja ko prze wod ni czą -
cy ra dy nad zor czej, 

Ko niecz ność dzia łań dia gno stycz -
nych bu dyn ków wiel ko pły to wych wy -
ni ka z prze pi sów o utrzy ma niu obiek -
tów bu dow la nych i ich okre so wych
kon tro lach za war tych w art. 61, 62
Pra wa bu dow la ne go, zmian wy ma -
gań nor mo wych oraz po ja wia ją cych

się in cy den tal nie wąt pli wo ści użyt -
kow ni ków bu dyn ków w za kre sie sta -
nu tech nicz ne go za miesz ka łych bu -
dyn ków 

Do ko nu jąc oce ny sta nu tech nicz ne -
go i bez pie czeń stwa kon struk cji użyt -
ko wa nych bu dyn ków wiel ko pły to wych
na le ży stwier dzić czy: obiekt speł nia
wy ma ga nia for mal ne sfor mu ło wa ne
w obo wią zu ją cych prze pi sach i czy ak -
tu al ny stan tech nicz ny bu dyn ku nie od -
bie ga za sad ni czo od przy ję tych roz wią -
zań pro jek to wych.

Obec nie każ dy bu dy nek mu si speł -
nia wy ma ga nie pod sta wo we „bez pie -
czeń stwo kon struk cji” uszcze gó ło -
wio ne w roz po rzą dze nia w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy -
tu owa nie We dług te go wy ma ga nia,
w pra wi dło wo za pro jek to wa nym, wy -
ko na nym i użyt ko wa nym bu dyn ku,
ob cią że nia na nie go dzia ła ją ce nie mo -
gą do pro wa dzić do: znisz cze nia ca ło -
ści lub czę ści bu dyn ku, prze miesz czeń
i od kształ ceń o nie do pusz czal nej wiel -
ko ści, uszko dze nia czę ści bu dyn ku,
po łą czeń lub za in sta lo wa ne go wy po -
sa że nia w wy ni ku znacz nych prze -
miesz czeń ele men tów kon struk cji,
znisz cze nia na sku tek wy pad ku

w stop niu nie pro por cjo nal nym do je -
go przy czy ny.

Wa ru nek bez pie czeń stwa uzna je
się za speł nio ny je że li ustrój no śny bu -
dyn ku speł nia wy ma ga nia norm pol -
skich do ty czą cych pro jek to wa nia i ob -
li cza nia kon struk cji. 

Ko lej nym ele men tem oce ny tech nicz -
nej bu dyn ku przed przy stą pie niem
do je go mo der ni za cji jest stwier dze nie,
że nie zo sta ły prze kro czo ne sta ny
gra nicz ne przy dat no ści do użyt ko wa -
nia. Ozna cza to, że w kon struk cji bu -
dyn ku nie wy stę pu ją: lo kal ne uszko dze -
nia, w tym ry sy, któ re mo gą ujem nie
wpły wać na przy dat ność użyt ko wą,
trwa łość oraz wy gląd kon struk cji i jej
czę ści, od kształ ce nia i prze miesz cze -
nia ujem nie wpły wa ją ce na wy gląd
kon struk cji i jej przy dat ność użyt ko wą.

Do ko nu jąc oce ny tech nicz nej kon -
struk cji bu dyn ku wiel ko pły to we go z re -
gu ły spo ty ka się wy stę pu ją ce w nim
za ry so wa nia o zróż ni co wa nym cha rak -
te rze:

• ry sy po wierzch nio we: w złą czach
mię dzy pre fa bry ka ta mi ścien ny mi
i/lub stro po wy mi, o sze ro ko ści roz war -
cia po ni żej 1,0 mm (ich obec ność nie
ma związ ku z bez pie czeń stwem kon -
struk cji),

Kazimierz�Konieczny�i�Włodzimierz�Starolski

Leonard�Runkiewicz
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• ry sy lo kal ne: w złą czach pre fa bry -
ka tów ścien nych, a tak że w sa mych
pre fa bry ka tach, prze cho dzą ce przez
ca łą sze ro kość złą cza, ale ogra ni czo -
ne za się giem do jed nej kon dy gna cji,
sze ro kość roz war cia do 3,0 mm (oce -
na skut ków zja wi ska po win na być do -
ko na na przez rze czo znaw cę bu dow -
la ne go),

• ry sy struk tu ral ne: w złą czach lub
pre fa bry ka tach ścien nych, się ga ją ce
przez ca łą gru bość ścia ny, prze cho dzą -
ce z kon dy gna cji na kon dy gna cje i łą -
czą ce się z ry sa mi po zio my mi w ścia -
nie pod stro pem o sze ro ko ści roz war cia
więk szej od 3,0 mm (wy stę po wa nie ta -
kich rys w bu dyn ku wy ma ga pod ję cia
środ ków za rad czych za pew nia ją cych
bez pie czeń stwo kon struk cji). 

Przy oce nie dia gno stycz nej bu dyn -
ków wiel ko pły to wych lub ich prze glą -
dach tech nicz nych sto su je się, oprócz
oce ny wi zu al nej, wie le róż nych me tod
ba daw czych z wy ko rzy sta niem spe cja -
li stycz nej apa ra tu ry. Pre fe ro wa ne są,
z uwa gi na do ko ny wa nie ocen w użyt -
ko wa nych bu dyn kach, me to dy nie -
nisz czą ce (skle ro me trycz ne, aku stycz -
ne, elek tro ma gne tycz ne, elek trycz ne
i ra dio lo gicz ne i in.), któ re zwy kle da -
ją je dy nie przy bli żo ny, ale wy star cza -
ją cy ob raz wy stę pu ją cych uszko dzeń
i de struk cji ma te ria ło wej (np. [1], [13],
[14]). Sto so wa ne są też no we spe cjal -
ne me to dy nie nisz czą ce do oce ny
zbro je nia za rów no w ele men tach jak
i wę złach (wień cach) oraz ze wnętrz -
nych pły tach war stwo wych.

Przy oce nie sta nu tech nicz ne go
kon struk cji bu dyn ków jed nym z ele -
men tów oce ny jest spraw dze nie za bez -
pie cze nia kon struk cji przed skut ka mi
ob cią żeń wy jąt ko wych (np. ude rze nia
cięż kie go przed mio tu w bu dy nek lub
wy buch w je go po miesz cze niach). 

Wy star cza ją cą pod sta wą pro jek to wa -
nia kon struk cji sys te mów wiel ko pły to -
wych tak, aby przez ca ły okres użyt ko -
wa nia speł nia ły wy ma ga ne sta ny
gra nicz ne no śno ści i użyt ko wal no ści
oraz wy ka zy wa ły od por ność na od dzia -
ły wa nia wy jąt ko we, by ły do świad cze -
nia pol skie i za gra nicz ne, pra ce ba daw -
cze i li te ra tu ra tech nicz na oraz prze pi sy
nor mo we [6]. Kon struk cje użyt ko wa -
nych obec nie bu dyn ków wiel ko pły to -
wych speł nia ją rów nież współ cze sne
wy ma ga nia bez pie czeń stwa. 

Be to no wa kon struk cja no śna tych bu -
dyn ków, szcze gól nie, gdy nie jest na -
ra żo na na od dzia ły wa nie czyn ni ków at -
mos fe rycz nych, mo że być użyt ko wa na
jesz cze przez wie le lat. Nie uza sad nio -

ne są tak że obie go we opi nie, że bu dyn -
ki wiel ko pły to we (rów nież i in ne wzno -
szo ne w tam tym okre sie) by ły pro jek -
to wa ne z za ło że niem ich eks plo ata cji
tyl ko przez 50 lat.

Kil ku dzie się cio let nie do świad cze nia
ITB zwią za ne z ar chi wi za cją da nych
o awa riach i ka ta stro fach bu dow la -
nych (z ana li zą sta ty stycz ną i me ry -
to rycz ną) oraz dzia ła nia dia gno stycz -
ne pro wa dzo ne w kra ju po zwo li ły
na sfor mu ło wa nie wnio sku o za sad -
no ści pro wa dze nia cią głych i okre so -
wych (np. w ra mach prze glą dów
okre so wych pro wa dzo nych przez
upraw nio ne oso by) mo ni to rin gów sta -
nów tech nicz nych bu dyn ków wiel ko -
pły to wych na pod sta wie ści słych pro -
ce dur opra co wa nych in sty tu cjo nal nie
przez upraw nio ne jed nost ki na uko wo -
-ba daw cze.

W chwi li obec nej nie ma wy star cza -
ją ce go uza sad nie nie me ry to rycz ne go,
rów nież moż li wo ści fi nan so wych, by
po dej mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce
do ma so wej roz biór ki obec nie użyt ko -
wa nych bu dyn ków wy ko na nych
w tech no lo gii wiel ko pły to wej. Bez -
względ nie na le ży jed nak opra co wać
(w spo sób in sty tu cjo nal ny): szcze gó -
ło we pro ce du ry dia gno stycz ne i me to -
dy mo ni to rin gu sta nu tech nicz ne go
użyt ko wa nych bu dyn ków (rów nież
z uwzględ nie niem spe cy fi ki ob sza -
rów gór ni czych), me to dy oce ny sta nu
tech nicz ne go kon struk cji po zwa la ją ce
na osza co wa nie stop nia zu ży cia
tech nicz ne go i bez pie czeń stwa użyt -
ko wa nia bu dyn ków roz wią za nia kon -
struk cyj ne i tech no lo gicz ne umoż li wia -
ją ce mo der ni za cję bu dyn ków i słu żą ce
po pra wie wa run ków funk cjo nal no -
-użyt ko wych

Dr inż. Krzysz tof KA SPER KIE -
WICZ prof. nadzw. In sty tut Tech ni ki Bu -
dow la nej za jął się w swym wy stą pie -
niu „Oce ną efek tów ener ge tycz nych
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków z wiel -
kiej pły ty”.

Od cza su uryn ko wie nia cen ener gii
i cie pła w Pol sce, co na stą pi ło w po -
ło wie lat 90. ubie głe go wie ku, pod sta -
wo wym ce lem prze pro wa dza nia dzia -
łań ter mo mo der ni za cyj nych sta ło się
zmniej sze nie kosz tów eks plo ata cji bu -
dyn ków, co osią ga ne jest przez ogra -
ni cze nie zu ży cia ener gii na ogrze wa -
nie. Przed mio tem ter mo mo der ni za cji
są przede wszyst kim bu dyn ki wznie -
sio ne w okre sie przed prze mia na mi
ustro jo wy mi, do któ rych na le żą bu dyn -
ki wy ko na ne w tech no lo gii wiel kiej

pły ty do mi nu ją cej w pol skim bu dow nic -
twie od po ło wy lat 70. do po cząt ku
lat 90. ubie głe go wie ku. Bu dyn ki z wiel -
kiej pły ty w okre sie ostat nich 20 lat by -
ły naj czę ściej pod da wa ne ter mo mo der -
ni za cji. 

W wie lu przy pad kach w bu dyn kach,
w któ rych prze pro wa dzo no ter mo mo -
der ni za cję obej mu ją cą prze gro dy ze -
wnętrz ne i in sta la cję ogrzew czą wy stę -
pu je prze grze wa nie po miesz czeń,
a w bu dyn kach miesz kal nych wie lo lo -
ka lo wych tak że du że – więk sze niż
w bu dyn kach no wo wzno szo -
nych – zróż ni co wa nie kosz tów ogrze -
wa nia po szcze gól nych lo ka li.

Świad czy to o nie wy ko rzy sta niu po -
ten cjal nych moż li wo ści zmniej sze nia
zu ży cia cie pła do ogrze wa nia bu dyn -
ków. W re fe ra cie na pod sta wie ana li -
zy ty po we go przy pad ku ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ku po da no przy czy ny
ta kie go sta nu rze czy oraz za pro po no -
wa no no wy wskaź nik oce ny gwa ran -
to wa nych oszczęd no ści ener ge tycz -
nych, istot ny dla oce ny efek tów
eko no micz nych prze pro wa dzo nych
dzia łań ter mo mo der ni za cyj nych. 

Czyn ni kiem ma ją cym de cy du ją cy
wpływ na zu ży cie cie pła w bu dyn kach
wznie sio nych i eks plo ato wa nych
w okre sie przed prze mia na mi ustro -
jo wy mi był spo sób re gu la cji mo cy
ciepl nej in sta la cji cen tral ne go ogrze -
wa nia. Po le gał on na sto so wa niu
wy łącz nie re gu la cji ja ko ścio wej, któ -
rej za da niem by ło do sto so wa nie mo -
cy ciepl nej źró dła cie pła do ak tu al nej
róż ni cy tem pe ra tu ry po wie trza we -
wnętrz ne go i ze wnętrz ne go. Re gu la -
cja ta w bu dyn kach za si la nych w cie -

Krzysztof�Kasperkiewicz
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pło z sie ci cie płow ni czych, a jest to ty -
po wy przy pa dek dla bu dyn ków wiel -
ko pły to wych, by ła ma ło pre cy zyj na,
po nie waż by ła re ali zo wa na w cen tra -
lach ciepl nych, nie jed no krot nie znacz -
nie od da lo nych od ogrze wa nych bu -
dyn ków. Ta ki spo sób re gu la cji
unie moż li wiał efek tyw ne wy ko rzy sta -
nie zy sków cie pła w po miesz cze -
niach. Wpraw dzie w ob li cze niach ob -
cią że nia ciepl ne go uwzględ nia no
wpływ tych zy sków ogra ni cza jąc za -
po trze bo wa nie na moc ciepl ną
na ogrze wa nie po wie trza wen ty la -
cyj ne go, jed nak pro wa dzi ło to do nie -
do grze wa nia po miesz czeń w okre sie
wy stę po wa nia ni skich war to ści tem -
pe ra tu ry ze wnętrz nej oraz ich prze -
grze wa nia w okre sach przej ścio wych
se zo nu ogrzew cze go, kie dy sło necz -
ne zy ski cie pła sta ją się zna czą cym
skład ni kiem bi lan su ciepl ne go ogrze -
wa nych prze strze ni. 

Ogra ni cze nie zu ży cia cie pła
do ogrze wa nia w bu dyn kach wznie sio -
nych przed trans for ma cją ustro jo wą
osią ga się dwo ma spo so ba mi po le ga -
ją cy mi na zmniej sze niu stra ty cie pła
do oto cze nia oraz uży tecz nym wy ko -
rzy sta niu sło necz nych i we wnętrz -
nych zy sków cie pła ge ne ro wa nych
w ogrze wa nych po miesz cze niach.
Naj czę ściej sto so wa ny mi za bie ga mi
tech nicz ny mi słu żą cy mi do ogra ni -
cze nia strat cie pła są do cie pla nie
ścian ze wnętrz nych oraz wy mia na
okien, na to miast efek tyw ne wy ko rzy -
sta nie zy sków cie pła osią ga się dzię -
ki za in sta lo wa niu w in sta la cji ogrzew -
czej za wo rów ter mo sta tycz nych.
Na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że
uwa run ko wa nia uzy ski wa nia oszczęd -
no ści ener ge tycz nych w obu przy -
pad kach są in ne. Na ogra ni cze nie
strat cie pła przez prze ni ka nie w naj -
więk szym stop niu wpły wa zwięk sze nie
izo la cyj no ści ciepl nej prze gród ze -
wnętrz nych, a efek tyw ne wy ko rzy sta -
nie zy sków cie pła za le ży od spo so bu
użyt ko wa nia ogrze wa nych po miesz -
czeń. Zy ski te mo gą być uży tecz nie
wy ko rzy sty wa ne, dzię ki za wo rom ter -
mo sta tycz nym, któ rych dzia ła nie po le -
ga na zmniej sza niu ilo ści cie pła do star -
cza ne go do po miesz czeń z grzej ni ków
w okre sach wy stę po wa nia zy sków
cie pła. W przy pad ku, gdy po miesz cze -
nia są użyt ko wa ne w ta ki sam spo sób,
jak to mia ło miej sce przed za in sta lo -
wa niem za wo rów ter mo sta tycz nych,
a za tem zy ski cie pła są kom pen so wa -
ne zwięk szo ny mi wen ty la cyj ny mi stra -
ta mi cie pła, oszczęd no ści ener ge -

tycz ne są o wie le mniej sze od moż li -
wych do uzy ska nia. 

Naj więk sze oszczęd no ści ener ge -
tycz ne osią ga się w przy pad ku kom -
plet nej ter mo mo der ni za cji bu dyn ku
obej mu ją cej obu do wę bu dyn ku i je go
in sta la cję ogrzew czą. Jed nak w prak -
ty ce, prze waż nie z po wo du bra ku do -
sta tecz nych środ ków na zre ali zo wa nie
ta kiej in we sty cji, w wie lu przy pad kach
jest ona re ali zo wa na czę ścio wo lub
dzie lo na jest na eta py. Brak jest da nych
sta ty stycz nych do ty czą cych licz by bu -
dyn ków z wiel kiej pły ty, któ re do tych -
czas zo sta ły pod da ne ter mo mo der ni -
za cji, lecz moż na przy jąć hi po te zę, że
nie ma już obec nie ta kich bu dyn ków,
w któ rych nie zo sta ły wy ko na ne żad -
ne dzia ła nia ter mo mo der ni za cyj ne.
Praw dzi wa bę dzie rów nież hi po te za, że
w bar dzo ma łej czę ści tych bu dyn ków
wy ko na no kom plek so wą ter mo mo -
der ni za cję obej mu ją cą wszyst kie ele -
men ty obu do wy bu dyn ku i in sta la cji
ogrzew czej. Oprócz ogra ni czeń wy ni -
ka ją cych z bra ku wy star cza ją cych
środ ków na prze pro wa dze nie ta kiej ter -
mo mo der ni za cji ist nie je sze reg ba -
rier na tu ry praw nej, or ga ni za cyj nej
i tech nicz nej, któ re wpły wa ją na dzi siej -
szy stan ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
wiel ko pły to wych w Pol sce. Oprócz
za kre su dzia łań ter mo mo der ni za cyj -
nych istot ne dla oszczęd no ści zu ży cia
cie pła do ogrze wa nia jest tak że ko lej -
ność ich wy ko ny wa nia. Z do tych cza -
so wych do świad czeń wy ni ka, że sto -
so wa ne by ły dwa sce na riu sze
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków, w któ -
rych dzia ła nia te roz po czy na no al bo
od mo der ni za cji obu do wy bu dyn ku
al bo od mo der ni za cji in sta la cji ogrzew -
czej. W oby dwu przy pad kach nie -
zbęd nym wa run kiem uzy ska nia rze czy -
wi stych oszczęd no ści ener ge tycz nych
jest re gu la cja mo cy ciepl nej in sta la cji
ogrzew czej. 

W wie lu bu dyn kach wznie sio nych
w okre sie przed trans for ma cją ustro -
jo wą ter mo mo der ni za cję roz po czy na -
no od mo der ni za cji in sta la cji ogrzew -
czej obej mu ją cej za mon to wa nie
za wo rów ter mo sta tycz nych, w bu dyn -
kach miesz kal nych wie lo lo ka lo wych
po łą czo nej czę sto z wpro wa dze niem
in dy wi du al ne go sys te mu roz li cze nia
kosz tów ogrze wa nia. Na pod je cie ta -
kiej de cy zji mo gło mieć wpływ kil ka
przy czyn, przede wszyst kim zły stan
tech nicz ny in sta la cji ogrzew czej, za -
pew nie nie wpły wu użyt kow ni kom lo ka li
na wy so kość pła co nych przez nich ra -
chun ków za cie pło, a tak że lan so wa -

ny w la tach 90. ubie głe go wie ku po -
gląd, że do cie ple nie obu do wy bu dyn -
ku przy no si mniej sze oszczęd no ści
ener ge tycz ne niż za in sta lo wa nie za wo -
rów ter mo sta tycz nych. 

Prof. KA SPER KIE WICZ wy ka zał
jak istot ną ro lę dla uzy ska nia gwa ran -
to wa nych oszczęd no ści ener ge tycz -
nych ma do sto so wa nie mo cy ciepl nej
in sta la cji do zmniej szo nych strat cie -
pła re ali zo wa ne przez kom plek so wą
ko rek tę re gu la cji in sta la cji ogrzew czej
obej mu ją cą ko rek tę re gu la cji hy drau -
licz nej. War tość tych oszczęd no ści po -
win na być ob li cza na w ana li zach
opła cal no ści ener ge tycz nej przed -
się wzięć ter mo mo der ni za cyj nych.
Brak prze pro wa dze nia kom plek so -
wej ko rek ty re gu la cji in sta la cji ogrzew -
czej jest przy czy ną zmniej sze nia
efek tów ener ge tycz nych ter mo mo -
der ni za cji, a w bu dyn kach miesz kal -
nych z in dy wi du al nym roz li cza niem
kosz tów ogrze wa nia wy stę po wa nia
znacz nych róż nic kosz tów ogrze wa -
nia po szcze gól nych lo ka li. To ostat nie
zja wi sko umoż li wia znacz na nad -
wyż ka mo cy ciepl nej grzej ni ków w du -
żej czę ści ogrze wa nych po miesz -
czeń. Na le ży zwró cić uwa gę na fakt,
że w bu dyn kach miesz kal nych wie lo -
lo ka lo wych, w któ rych wy mia nę okien
po zo sta wio no w ge stii użyt kow ni ków
lo ka li, wy stę pu ją du że trud no ści
z okre śle niem wiel ko ści zmia ny ob cią -
że nia po miesz czeń spo wo do wa ne go
wy mia ną okien. Wy ni ka to z bra ku da -
nych od no śnie do izo la cyj no ści ciepl -
nej no wych okien w po szcze gól nych
lo ka lach i dłu gie go okre su wy mia ny
okien w ca łym bu dyn ku, któ ry czę sto
trwa na wet kil ka na ście lat. 
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Pro wa dzą cy:
• prof. dr. hab. An drzej S. BAR -

CZAK h.c – Ka te dra Eko no me trii
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Ka to wi cach;

• Ga brie la LE NAR TO WICZ Pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach.

W wy stą pie niu wpro wa dza ją cym
w dru gim dniu kon fe ren cji jo an na
DRA KE – dy rek tor de par ta men tu
MŚP i przed się bior czo ści Dy rek cji
Ge ne ral nej ds. Przed się bior ców
i Prze my słu Ko mi sji Eu ro pej -
skiej – gość spe cjal ny IV EK-
MŚP – mó wi ła o wspar ciu fi nan so -
wym ja kie kie ro wa ne jest z Unii
Eu ro pej skiej. – Ce lem KE jest stwo -
rze nie bar dziej kon ku ren cyj nej Eu ro -
py – stwier dzi ła w swo im wy stą pie -
niu pa ni Dra ke – co bę dzie mieć
miej sce tyl ko wte dy, gdy roz wi jać się
bę dą MŚP, ma ją ce wpływ nie tyl ko
na roz wój w prze my śle, ale tak że
na wzrost wy daj no ści pra cy i ja ko ści
usług. Dla te go KE po dej mu je róż ne
dzia ła nia, m.in. 4 la ta te mu uru cho -

mi ła pro gram Era smus dla Mło dych
Przed się bior ców, któ ry po zwa lał
na wy mia nę do świad czeń po mię dzy
przed się bior ca mi z in nych kra jów. 

Jo an na Dra ke za pew ni ła rów nież,
że KE bę dzie kon ty nu ować swo je
dzia ła nia zwią za ne ze wspie ra niem
MŚP, aby za pew nić ich udział w roz -
wo ju Eu ro py, dla te go obec nie trwa ją
ne go cja cje z Eu ro pej skim Ban kiem In -
we sty cyj nym do ty czą ce pro gra mu
opie wa ją ce go na kwo tę 25 mi liar dów
eu ro, któ ra ma być prze zna czo na
na re no wa cje bu dyn ków.

Po swo im wy stą pie niu dy rek tor
Dra ke od po wia da ła na py ta nia do -
ty czą ce wspar cia fi nan so we go, któ -
re mo gło by być prze zna czo ne
na po pra wę po zio mu ży cia w osie -
dlach do mów wiel ko pły to wych w na -
szym re gio nie. 

Pro wa dzą cy ob ra dy pro fe sor
An drzej S. BAR CZAK na wią zu jąc
do te ma ty ki se sji stwier dził, że bez fi -
nan so wa nia ni cze go nie da sę zrobić
z rewitalizacją lub modernizacją bu-
dynków z wielkiej płyty. Naj waż niej szą

rze czą dla czło wie ka jest ja kość ży cia.
Eko no mia tak że zaj mu je się ja ko ścią
ży cia, po to go spo da ru je my, pro du ku -
je my, kon su mu je my że by śmy mie li
jak naj wyż szą ja kość ży cia. Eko no mia
mó wi o pod sta wo wych po trze bach
czło wie ka. Po pierw sze jest to bez pie -
czeń stwo oso bi ste, po dru gie je dze nie,
po trze cie miesz ka nie.

Jak miesz kać? God nie i zgod nie
z wy mo ga mi cy wi li za cyj ny mi czy li
dą żyć do te go co jest w Eu ro pie. W la -
tach 70., 80. kie dy to by ły in ne nor -
my, trze ba by ło wy bu do wać du żo
miesz kań. Bu do wa no je ze sła bych
ma te ria łów, sto so wa no wiel ką pły tę,
bra ko rób stwo by ło nie wia ry god ne.
Te raz ma my re wi ta li zo wać czy li do -
pro wa dzać do te go to, aby tam te
miesz ka nia od po wia da ły stan dar -
dom eu ro pej skim. Że by to zro bić
trze ba mieć pie nią dze. Część re wi ta -
li za cji ro bi li lo ka to rzy na wła sny koszt
w róż ny spo sób, wspo ma ga ni i nie
wspo ma ga ni

W tej chwi li jest nie sły cha ne zróż -
ni co wa nie wła sno ścio we za so bów
miesz ka nio wych. Po pierw sze są to

Gabriela�Lenartowicz�i�Andrzej�S.�Barczak

Joanna�Drake

SESJA IV: FORMY FINANSOWANIA MODERNIZACJI
I REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY

NA PRZYKŁADZIE WOJ. ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014 – 2020
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za so by spół dziel cze, gdzie są du że
spół dziel nie, śred nie i ma łe. Du że da -
ją so bie ra dę, śred nie mniej, a te ma -
łe, na pe ry fe riach, w Pol sce po wia -
to wej, eg zy stu ją jak eg zy stu ją.
Zaj mu ją się bie żą cy mi spra wa mi,
a nie ma ją pie nię dzy na re wi ta li za cje
i nie za wsze po tra fią dojść do fi nan -
so wa nia ze wnętrz ne go. Ma my za so -
by ko mu nal ne, te raz po wsta ła no wą
wła sność czy li wspól no ty miesz ka nio -
we i to wszyst ko z punk tu wi dze nia
wiel ko ści za so bów, form za rzą dza nia
jest nie sły cha nie zróż ni co wa ne. I te -
raz po wsta je pro blem – jak to sfi nan -
so wać? 

Re wi ta li za cja tych za so bów miesz -
ka nio wych z wiel kiej pły ty jest to wy -
zwa nie cy wi li za cyj ne. Gdy jeź dzi my
po Eu ro pie wi dzi my jak to po win no
wy glą dać, Oczy wi ście nie kie dy i w Eu -
ro pie te za so by miesz ka nio we są bez
szans, w wie lu z nich, np. pod Pa ry -
żem, miesz ka ją lu dzie od rzu ce ni.
Ta kie miesz ka nia są we Fran cji, ale
tak że w Niem czech. 

Jak so bie po ra dzić, by więk szość
tych za so bów miesz ka nio wych speł -
nia ła no wo cze sne nor my eu ro pej -
skie? To jest za da nie nie sły cha nie
trud ne, zło żo ne, wie lo war stwo we.
Z róż nych punk tów wi dze nia moż na
po móc miesz kań com, ale cho dzi tak -
że o ak tyw ność sa mych lu dzi. Nie mo -
że być tak, że za nich ro bi to za rząd
spół dziel ni al bo mia sto. Miesz kań cy
mu szą być wy de du ko wa ni, oni po win -
ni chcieć le piej żyć, a z tym nie za -
wsze jest do brze. Kwe stia edu ka cji
jest nie sły cha nie waż na. 

Ga brie la LE NAR TO WICZ Pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach na wią za ła w swej wy -
po wie dzi do aspek tów eko no micz -
nych re wi ta li za cji. 

Sta ra my się w Wo je wódz kim Fun -
du szu od wie lu lat upo wszech niać
praw dę, że eko lo gia bez eko no mii nie
ma per spek tyw i tak że jest nie mo ral -
na, bo nie mo ral nym jest in we sto wa -
nie w przed się wzię cia, któ re bę dą
póź niej trwa le nie afek tyw ne eko no -
micz nie. I to jest je den z po wo dów, że
my mu si my się te raz za sta no wić
nad re wi ta li za cją, mo der ni za cją wiel -
kiej pły ty. 

Nie jest sztu ką za in we sto wać, bo
da się za in we sto wać w te bu dyn ki
ma ją ce ży wot ność kon struk cyj ną

pra wie 100 let nią. Nie jest też sztu -
ką w obec nej chwi li, wbrew po zo rom,
zdo by cie pie nię dzy na ten cel. Ale co
zro bić że by za in we sto wać na ten cel
i aby ten pod wyż szo ny stan dard ży -
cia był do utrzy ma nia póź niej przez
bu dże ty do mo we miesz kań ców, wła -
ści cie li, na jem ców? Jak zro bić, by
ma jąc te do bre miesz ka nia w ocze -
ki wa nym stan dar dzie, na któ re znaj -
dzie my pie nią dze, by ło nas stać
na ich utrzy ma nie, na ich ogrze wa -
nie, to eko lo gicz ne, oszczę dza ją ce
ener gię i na utrzy ma nie te go oto cze -
nia wo kół w ta ki spo sób, by je go stan -
dard nie wy ni kał z raz po sia nej tra -
wy i ko siar ki, ale był sta ły. I to są te
dy le ma ty, któ re na tej li nii spo łecz nej,
eko no micz nej, spo łecz nej są nie -
roz łącz ne. To są aspek ty na sze go ży -
cia i nie da się ich od dzie lić jak się to
nie któ rym wy da je. 

Ta de usz WNUK – Pre zy dent Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa za jął się
w swej wy po wie dzi kwe stią wspar cia
fi nan so we go dla za rząd ców za so bów
miesz ka nio wych.

– W do ku men tach, któ re Pań stwo
otrzy ma li ście przed kon fe ren cją wpi -
sy wa li śmy na stę pu ją cy cel fi nan so -
wy: za pew nie nie moż li wo ści kon ty -
nu owa nia pu blicz ne go wspar cia
fi nan so we go, dal szej mo der ni za cji
i re wi ta li za cji za so bów miesz ka nio -
wych wo je wódz twa ślą skie go. Pod -
kre ślam sło wo kon ty nu acji – mó wił
Pre zy dent Wnuk. – Przez okres 20
lat re ali zo wa ne by ły róż ne te go

wspar cia i wbrew po zo rom mia ły one
du że zna cze nie Na po cząt ku by ło to
wspar cie z środ ków bu dże to wych,
mia ły miej sce pro gra my po mo co we
rzą do we re ali zo wa ne prze Bank
Go spo dar stwa Kra jo we go, w ostat -
nim okre sie in stru men ty głów nie
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska. 

Że by na sza kon fe ren cja mo gła
się przy czy nić do speł nie nia te go ce -
lu mu si my dys po no wać ja ki miś ar gu -
men ta mi. Za czę li śmy od zna le zie nia
da nych sta ty stycz nych Nie ste ty jesz -
cze w ro ku ubie głym gdy sej mo wa
ko mi sja in fra struk tu ry zwró ci ła się
do GUS z ta kim za py ta niem, GUS
od po wie dział, że nie pro gra mu
umoż li wia ją ce go zbie ra nia tych da -
nych My tak że zwró ci li śmy do GUS,
że by przed sta wił na na szej kon fe ren -
cji re fe rat na ten te mat nie ste ty też
nam od mó wio no. Szu ka li śmy ja kie -
go roz wią za nia za stęp cze go, zwró -
ci li śmy się do pro fe so ra Fran cisz ka
Ku bicz ka, któ ry jest prze wod ni czą -
cym Ra dy Sta tyst ki przy Pre ze sie
Ra dy Mi ni strów i uda ło nam się
na pod sta wie roz pro szo nych da -
nych z GUS przy go to wać opra co wa -
nie, któ re wy ko rzy sta my w sta no wi -
sku koń co wym kon fe ren cji,
ewen tu al nie w na szym wy stą pie niu
do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, do Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry. Do ty czą -
cych kon ty nu acji pu blicz ne go wspar -
cia fi nan so we go. 

Pre zy dent Wnuk na stęp nie omó -
wił przy go to wa ną w Ślą skiej Izbie
Bu dow nic twa an kie tę, któ ra skie ro -
wa no do wszyst kich za rzą dza ją -
cych za so ba mi miesz ka nio wy mi
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go
Ba da nie prze pro wa dzo no od ma ja
do czerw ca. Na to wy stą pie nie od -
po wie dzia ło 56 pod mio tów Po głęb -
szej ana li zie an kiet oka za ło się, że
te ba da nia ma ja du żą war tość re pre -
zen ta tyw ną, gdyż otrzy ma no an -
kie ty od naj więk szych za rzą dza ją -
cych za so ba mi miesz ka nio wy mi
w na szym re gio nie, naj czę ściej spół -
dziel ni miesz ka nio wych.

Po kon fe ren cji Ślą ska Izba Bu -
dow nic twa wy stą pi do wszyst kich
pre zy den tów, gdzie dzia ła ją spół -
dziel nie, prze ka zu jąc im wy nik kon -
fe ren cji, bo wszyst kie przed się wzię -
cie mo der ni za cyj ne spół dziel ni
po win ny się zna leźć w lo kal nych
pro gra mach re wi ta li za cji. Tadeusz�Wnuk
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Ma rze na RZĘ PO ŁUCH – Na czel -
nik Wy dzia łu Wdro że nia Pro jek tów
Ener ge ty ki, Kul tu ry i Zdro wia Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju omó wi -
ła w for mie pre zen ta cji moż li wo ści
i spo so by kon kur so we i po za kon kur -
so we sko rzy sta nia z po mo cy Unii
Eu ro pej skiej ja kie ry su ją się na naj -
bliż sze la ta. For my tej po mo cy – bez -
zwrot ne i w nie któ rych przy pad kach
zwrot ne  – do kład ne da ne zna ne bę -
dą jed nak w 1 kwar ta le 2015 ro ku.

23 ma ja 2014 r. Ko mi sja Eu ro pej -
ska za twier dzi ła Umo wę Part ner -
stwa – naj waż niej szy do ku ment
okre śla ją cy stra te gię in we sto wa nia
no wej pu li środ ków eu ro pej skich
w na szym kra ju. Pol ska jest jed nym
z pierw szych kra jów UE, któ ry za -
koń czył ne go cja cje Umo wy Part -
ner stwa.

W do ku men cie przed sta wio no
m.in.: naj waż niej sze za sa dy in we sto -
wa nia fun du szy unij nych, po wią za -
nia po mię dzy fun du sza mi a do ku -
men ta mi stra te gicz ny mi, po dział
fun du szy na po szcze gól ne dzie dzi -
ny, układ pro gra mów ope ra cyj nych,
po dział od po wie dzial no ści za za -
rzą dza nie pie niędz mi eu ro pej ski mi
po mię dzy szcze bel re gio nal ny i cen -
tral ny. 

Zgod nie z Umo wą Part ner stwa
fun du sze zo sta ną za in we sto wa ne
w te ob sza ry, któ re w naj więk szym
stop niu przy czy nią się do roz wo ju Pol -
ski. Wśród nich: zwięk sze nie kon ku -
ren cyj no ści go spo dar ki, po pra wę
spój no ści spo łecz nej i te ry to rial nej kra -

ju, pod no sze nie spraw no ści i efek tyw -
no ści pań stwa. 

No mi nal nie wciąż naj wię cej bę -
dzie my in we sto wać w in fra struk tu rę
trans por to wą (dro go wą i ko le jo wą),
ale na dal fi nan so wa ne bę dą – co naj -
bar dziej in te re su je za rząd ców miesz -
kań – w in we sty cje w ochro nę śro do -
wi ska i ener ge ty kę. 

Sa mo rzą dy wo je wództw bę dą za -
rzą dzać więk szą niż do tąd pu lą eu ro -
pej skich pie nię dzy. W la tach 2007 –
2013 ok. 25 proc. wszyst kich środ ków
by ło wdra ża nych przez sa mo rzą dy,
obec nie bę dzie to nie mal 40 proc.

No wy bu dżet to rów nież in we sty cje
w mia sta. Wspar cie otrzy ma ją pro jek -
ty zwią za ne z kom plek so wą re wi ta -
li za cją (w tym re wi ta li za cją spo łecz -
ną), go spo dar ką ni sko emi syj ną.
Po nad to, mia sta wo je wódz kie wraz
z oka la ją cy mi je gmi na mi bę dą re ali -
zo wać wspól ne pro jek ty

Umo wę Part ner stwa przy go to wu ją
wszyst kie kra je Unii Eu ro pej skiej.
W Pol sce in sty tu cją wio dą cą by ło Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju,
ale do ku ment po wstał we współ pra -
cy z in ny mi urzę da mi cen tral ny mi, sa -
mo rzą da mi i part ne ra mi spo łecz ny mi
i go spo dar czy mi.

Ma riusz WĘ GLORZ – Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go,
Wy dział Roz wo ju Re gio nal ne go – mó -
wił o pra cach nad Re gio nal nym Pro -
gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą -
skie go na lat 2014 – 2220. Obec nie
trwa ją par ce nad wer sją 5.1 te go

pro gra mu i trwa ją ne go cja cje z Ko mi -
sją Eu ro pej ska. 

Ko mi sja Eu ro pej ska ma uwa gi
do wszyst kich osi prio ry te to wych,
któ re są w pro gra mie. W te ma cie, któ -
ry naj bar dziej in te re su je za rząd ców
miesz kań wspar cie prze wi dzia no
w osi 4: Efek tyw ność ener ge tycz na,
od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar -
ka ni sko emi syj na, alo ka cja na tą oś
to po nad 744 mln eu ro oraz oś 10:
Re wi ta li za cja oraz in fra struk tu ra spo -
łecz na i zdro wot na – alo ka cja 293 mln
eu ro. 

Kwo ta któ ra jest po trzeb na, by sfi -
nan so wać po trze by spół dziel ni,
wspól not miesz ka nio wych w za kre sie
ter mo mo der ni za cji i efek tyw no ści
ener ge tycz nej to su ma 1,5 mld zł. Te
środ ki są, ale oczy wi ście nie jest to ta -
kie pro ste, bo ca ła ta kwo ta z UE nie
mo że zo stać prze zna czo na na głę bo -
ką ter mo mo der ni za cję. 

Mów ca omó wił pro gra my re wi ta li za -
cyj ne wdra ża ne w na szym re gio nie
i spo so bu przy zna wa nia po mo cy
m.in kon kur so wy, po za kon kur so wy
ne go cja cyj ny i po za kon kur so wy.
Przed sta wił rów nież roz kład kwot
na te dzia ła nia. 

Bar ba ra CY GA NIK – Dy rek tor
Cen trum Kor po ra cyj ne go Ban ku
Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi -
cach – przed sta wi ła hi sto rię i do ko na -
nia BOŚ, któ ry od 22 lat wspie ra
ochro nę śro do wi ska, a mi liar dy zł kre -
dy tów udzie lo nych w tym cza sie po -
ka zu je ska lę tej po mo cy.

Barbara�CyganikMarzena�Rzępołuch

Mariusz�Węglorz
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Mi sją BOŚ jest wła śnie ochro ny
śro do wi ska. A pro duk ty fi nan so we
ofe ro wa ne przez bank są do sto so -
wa ne do be ne fi cjen tów. Obec nie
BOŚ ma je den pro dukt je śli cho dzi
o ter mo mo der ni za cje, a więc pro -
blem któ ry bar dzo in te re su je uczest -
ni ków kon fe ren cji. Dy rek tor Cy ga nik
przed sta wi ła ten pro dukt i po in for mo -
wa ła kto go mo że i pod ja ki mi wa run -
ka mi go otrzy mać. 

Grze gorz GO WA RZEW SKI – Pre -
zes Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej – w swym wy stą pie niu
omó wił do ko na nia w za kre sie ter mo -
mo der ni za cji naj star szej i jed nej
z naj więk szych spół dziel ni miesz ka -
nio wy na Ślą sku. Do 2012 ro ku
dzię ki po mo cy Wo je wódz kie go Fun -
du szu po zby to się w Cho rzow skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej azbe stu.
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Ślą skie go w prze ci wień stwie
np. do Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, nie
uwzględ nił, ja ko bez po śred nie go
be ne fi cjen ta, fi nan so wa nia spół -
dziel czo ści miesz ka nio wej.

Spół dziel czość ni gdy nie by ła
na gar nusz ku pań stwa, do brze go -
spo da ro wa ła swy mi za so ba mi ale te -
raz wy glą da, że jest ka ra ne za do bre
go spo da ro wa nie. Pre zes GO WA -
RZEW SKI – za ape lo wał do mar -
szał ka wo je wódz twa o uwzględ nie -
nie spół dziel czo ści w pro gra mach
po mo co wych.

Bar ba ra PIA SEC KA – Pre zes Ka -
to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej – przy łą czy ła się do te go ape lu.
KSM to spół dziel nia, któ ra stwo rzy ła
dłu go fa lo wy pro gram stra te gicz ny
zmie rza ją cy do ob ni że nia kosz tów
utrzy ma nia za so bów miesz ka nio -
wych, szcze gól nie kosz tów do sta wy
cie pła, wo dy, ener go osz częd no ści,
po pra wy ele wa cji bu dyn ków. Pro -
gram zo stał po prze dzo ny in wen ta ry -
za cją bu dyn ków. 

KTS ma 57 lat. W 1990 ro ku ka to -
wic cy spół dziel cy wzię li spra wy
w swo je rę ce. Po wsta ło 17 osie dli go -
spo da ru ją cych się swo im bu dże tem,
stąd też obec nie stwo rze nie kom plek -
so wej stra te gi, któ ra by usta li ła prio -
ry te to we ce le by ło skom pli ko wa nym
przed się wzię ciem.

Ter mo mo der ni za cja w KTS zo sta -
ła za koń cza na w 319 bu dyn kach 2 la -
ta te mu, ale zmie ni ły się w tym cza -
sie nor my ocie ple nia i wy ko na ne
na po cząt ku lat 90 za bie gi ocie pla ją -
ce wy ma ga ją te raz mo der ni za cji.
Jest to bar dzo du ży na kład fi nan so -
wy. Pły ty azbe sto we zo sta ły zmie nio -
ne kosz tem środ ków wła snych, spół -
dziel nia wy dat ko wa ła na prze strze ni
lat pond 200 mln zł. Pła ci li za to człon -
ko wie spół dziel cy i kosz ty te po no szą
na dal. 

Ab sur dal nie pro wa dzo na kam pa nia
w za kre sie prze ciw dzia ła nia nad -
mier ne mu zu ży ciu ener gii ciepl nej
spo wo do wa ła, że spół dziel nia te raz
nie mo że ubie gać się o po moc z UE,

bo nie ma ta kiej efek tyw no ści ja ka jest
wy ma ga na, gdyż już bar dzo du żo zro -
bio no. Pie nią dze na dal są jed nak po -
trzeb ne, a mi mo wy ko na nia ogrom -
nej pra cy miesz kań cy nie od czu wa ją
żad nej fi nan so wej ko rzy ści z te go ty -
tu łu. 

Pa ni Pre zes prze sta wi ła no we pro -
gra my na naj bliż sze la ta do ty czą ce
mo der ni za cji bu dyn ków i na ko niec
po now nie za ape lo wa ła dla na pra wę
do brze wy wią zu ją cej się ze swych
obo wiąz ków ślą skiej spół dziel czo ści
miesz ka nio wej o po moc fi nan so wą
np. w for mie pre mii re fun da cyj nej.

Barbara�Piasecka

Grzegorz�Gowarzewski
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SESJA V: REMONTY, NAPRAWY I TERMOIZOLACJA
BUDYNKÓW Z WIELKIEJ PŁYTY W CELU PODNIESIENIA

KOMFORTU UŻYTKOWEGO MIESZKAŃ
I OGRANICZENIA STRAT ENERGII CIEPLNEJ

Pro wa dzą cy:
• dr. inż. Ka zi mierz KO NIECZ NY 

– Kie row nik In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej – Od dział Ślą ski;

• An drzej NO WAK – PZITB Od dział
w Ka to wi cach.

Dr hab. inż. Wie sław LI GĘ ZA
– prof. nad zwy czaj ny Po li tech ni ki Kra -
kow skiej omó wił „Wy bra ne pro ble my
re mon to we i mo der ni za cyj ne w bu dyn -
kach z wiel kiej pły ty”

Stan tech nicz ny czę ści ist nie ją cych
bu dyn ków wznie sio nych me to da mi
uprze my sło wio ny mi wska zu je, że nie
wszyst kie zo sta ły wy ko na ne zgod nie
z wy ma ga nia mi pro jek to wo -tech no lo -
gicz ny mi. Dla kon struk cji pre fa bry ko -
wa nych ma to zna cze nie szcze gól ne,
z uwa gi na więk szą ich wraż li wość
na wa dy wy ko naw cze skut ku ją ce
uszko dze nia mi w: złą czach pio no wych
po mię dzy ścia na mi no śny mi oraz
ścia na mi no śny mi i osło no wy mi, złą -
czach po zio mych (wień ce), po łą cze -
niu war stwy fak tu ro wej z war stwą
no śną pre fa bry ka tów ścien nych za po -
mo cą sta lo wych wie sza ków i szpi lek.
W kon se kwen cji te go ist nia ły/ist nie ją

bu dyn ki z uster ka mi i wa da mi wy ko -
naw czy mi ob ni ża ją cy mi stan dard
użyt ko wy miesz kań, a spo ra dycz nie
tak że za gra ża ją cy mi bez pie czeń stwu.
Licz ba bu dyn ków z wa da mi bu dow la -
ny mi jest nie zna na i mo że być bar dzo
zróż ni co wa na w ska li osie dla, mia sta
i kra ju. Za tem sto pień i za kres uszko -
dzeń nie mo że być uogól nia ny na ca -
łość ist nie ją ce go bu dow nic twa wiel ko -
pły to we go, bo wiem za le ży od ja ko ści
ele men tów pre fa bry ko wa nych oraz
do kład no ści ich mon ta żu. Ba da nia in
si tu oko ło 2500 złącz w 10-ciu bu dyn -
kach, prze pro wa dzo ne przez IMiKB
Po li tech ni ki Kra kow skiej wy ka za ły,
że licz ba wad (złą cza wy ma ga ją ce
wzmoc nie nia) za le ży od ja ko ści ro bót
mon ta żo wych. W bu dyn kach te go
sa me go ty pu wy ko na nych przez
dwóch róż nych wy ko naw ców stwier -
dzo no 3-krot ną róż ni cę w ilo ści złącz
pio no wych wy ma ga ją cych wzmoc -
nie nia. 

Wszyst kie obiek ty bu dow la ne, w tym
bu dyn ki wiel ko pły to we, ist nie ją ce
od kil ku dzie się ciu lat nie wąt pli wie wy -
ma ga ją mo der ni za cji zwią za nej z pod -
no sze niem wa lo rów es te tycz nych

i użyt ko wych bu dyn ku a przede
wszyst kim przy wró ce niem ich spraw -
no ści tech nicz no -eko no micz nej. Mo -
der ni za cja obiek tów bu dow la nych wy -
ma ga mię dzy in ny mi re mon tów, któ re
na le ży ro zu mieć tak że, ja ko ele ment
kom plek so wej i zin te gro wa nej re wi ta -
li za cji ob sza rów zde gra do wa nych.

Na wią zu jąc do po przed nich re fe ra -
tów pro fe sor Li gę za stwier dził, że
w ist nie ją cych za so bach miesz ka nio -
wych ist nie ją bu dyn ki wiel ko pły to we,
któ rych kon struk cja no śna zo sta ła wy -
ko na na zgod nie z pro jek tem i wy ma -
ga nia mi tech no lo gicz ny mi (speł nia
wy ma ga nia ak tu al nych norm) i za pew -
nia ich dłu go trwa łe użyt ko wa nie. Na -
to miast bu dyn ki w któ rych wy stę pu ją
wa dy wy ko naw cze (ich licz ba jest nie -
zna na) wpły wa ją ce na ob ni że nie bez -
pie czeń stwa ich użyt ko wa nia wy ma ga -
ją re mon tów obej mu ją cych mię dzy
in ny mi za gad nie nia: po ten cjal nych
uszko dzeń po łą cze nia ścian no śnych
i osło no wych – dia gno sty ka i spo so by
na praw i wzmoc nień, moż li wo ści i wa -
run ki mo der ni za cji funk cjo nal nej, po ten -
cjal nych uszko dzeń po łą cze nia warstw
w ścia nach trój war stwo wych – dia gno -

Kazimierz�Konieczny�i�Andrzej�Nowak

Wiesław�Ligęza
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sty ka i spo so by na praw, wpły wu re -
mon tów na zmia nę wa run ków ciepl no -
-wil got no ścio wych, no wych za gad -
nień re mon to wych w aspek cie
wy ko na ne go ocie ple nia bu dyn ków.

Na ko niec swo je go wy stą pie nia
pro fe sor Li gę za stwier dził, że ko -
niecz ne jest pro jek to wa nie ocie ple nie
bu dyn ków na współ czyn nik, któ ry
bę dzie nas obo wią zy wał w XXI wie -
ku, gdyż dzię ki te mu za osz czę dzi my
bar dzo du żo pie nię dzy. Pro blem bu -
dow nictw wiel ko pły to we go po wi nien
być uwzględ nio ny tak że w na ro do -
wym pla nie re wi ta li za cji.

Prof. dr hab. inż. An drzej ŁAP KO
– Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Ko mi tet
Na uki PZITB – prze sta wił przy go to wa -
ny wspól nie z dr inż. Mi ko ła jem MA -
LE SZĄ re fe rat „Pro ble my re wi ta li za -
cji i oce ny przy dat no ści użyt ko wej
bu dyn ków wiel ko pły to wych do dal -
szej eks plo ata cji”.

Na po cząt ku pro fe sor Łap ko omó -
wił dzia ła nia po dej mo wa ne przez
Ko mi tet Na uki PZITB, któ ry zaj mu je
się rów nież za gad nie nia mi po ru sza -
ny mi pod czas kon fe ren cji po nie waż
ten pro blem o cha rak te rze za rów no
spo łecz nym eko no micz nym, eko lo -
gicz nym jak rów nież tech nicz nym na -
war stwia się i po wi nien być zba da ny. 

W swo im re fe ra cie pro fe sor głów -
nie sku pił się na tech nicz nym aspek -
cie pro ble mu re wi ta li za cji. Wy bu do -
wa ne w la tach 1960–1990 bu dyn ki
wiel ko pły to we sta no wią na dal je den
z pod sta wo wych skład ni ków za so -
bów miesz ka nio wych w Pol sce (rów -

nież na płn. wsch. ob sza rze kra ju).
Bu dow nic two to ko ja rzo ne jest dzi siaj
ra czej z ni ską ja ko ścią wy ko na nia.
Brak jest kom plek so wych ba dań,
ana liz i sta ty styk, z któ rych wy ni ka -
ło by, któ re bu dyn ki znaj du ją się
w do brym lub złym sta nie tech nicz -
nym. Wia do mo jed nak, że wdość licz -
nej gru pie mo gą znaj do wać się bu -
dyn ki z uszko dze nia mi, do ty czy to
zwłasz cza złą czy (po łą czeń mię dzy
po szcze gól ny mi pre fa bry ka ta mi).

Prze pro wa dzo ne pra ce mo der ni za -
cyj ne w więk szo ści przy pad ków ogra -
ni cza ją się do prac ter mo - mo der ni za -
cyj nych. Przy tym wszyst kim nie
do ko nu je się kom plek so wej oce ny sta -
nu tech nicz ne go tych bu dyn ków i okre -
śle nia stop nia ich zu ży cia. Jest to
szcze gól nie istot ne, gdyż do pie ro na tej
pod sta wie po win ny być przyj mo wa ne
kon cep cje i za kre sy rze czo we prac re -
mon to wo -na praw czych. W obec nych
wa run kach pol skich ma to fun da men -
tal ne zna cze nie, po nie waż z po wo dów
eko no micz nych nie ma moż li wo ści,
aby w naj bliż szych kil ku dzie się ciu la tach
bu dyn ki te zo sta ły za stą pio ne no wy mi
obiek ta mi, tak jak się to czy ni obec nie
np. w Niem czech. 

Za gad nie nia zwią za ne z sze ro ko po -
ję tą re wi ta li za cją bu dyn ków sys te mu
OWT wpi su ją się w po ję cie prze -
kształ ce nia struk tur be to no wych. Prze -
kształ ce nia te ro zu mia ne ja ko kon -
struk cje be to no we, jak i ukła dy
prze strzen ne o kon struk cji be to no wej
nie ko niecz nie mu szą do ty czyć obiek -
tów prze my sło wych czy mi li tar nych,
któ re pod le ga ją zmia nom w wy ni ku
struk tu ral nych zmian po li tycz nych
i go spo dar czych. Zmie nia ją ce się po -
trze by użyt ko we oraz zmia ny eko no -
micz ne w ska li miast i ob sza rów zur -
ba ni zo wa nych mo gą być źró dłem
zmian w kom po zy cji prze strzen nej
i for mie ar chi tek to nicz nej prze kształ -
ce nia bu dyn ków. Z sze ro ko po ję tym
prze kształ ce niem struk tur bu dyn ków
OWT zwią za ne są na stę pu ją ce za gad -
nie nia: po więk sza nie i pod wyż sza nie
bu dyn ków ni skich, po sze rza nie bu dyn -
ków wą skich, bu do wa obok ist nie ją -
cych bu dyn ków ni skich bu dyn ków
wy so kich i zwią za ne z tym za gad nie -
nia fun da men to wa nia, w bu dyn kach
wiel ko pły to wych o war stwo wych ścia -
nach ze wnętrz nych wy ma gać bę dą
roz wią za nia cien kie war stwy ele wa cyj -
ne zwy kle moc no uszko dzo ne, spę ka -
ne i nie szczel ne. Usu nię cie tej war stwy
ra zem z nie jed no krot nie nie efek tyw ną
war stwą izo la cyj ną wy ma gać bę dzie

no wych roz wią zań ele wa cji trwa łych
w ko lej nym okre ślo nym okre sie użyt -
ko wa nia.

Ist nie ją cej war stwy ele wa cyj nej nie
moż na uwa żać za do sta tecz nie bez -
piecz ną a jej przy dat ność po 50 la tach
użyt ko wa nia jest wąt pli wa, więc cho -
wa nie jej pod no wą war stwą ele wa cyj -
ną nie jest naj lep szym roz wią za nie
z punk tu wi dze nia dłuż sze go okre su
użyt ko wa nia. Sta ran nej ana li zy i ba -
dań wy ma gać więc bę dą war stwy
ele wa cyj ne w róż nych ty pach bu dyn -
ków wiel ko pły to wych.

Wy mia na okien nie mo że two rzyć
nad mier nie szczel nych po miesz czeń
z bra kiem wen ty la cji moż li wo ścią wni -
ka nia pa ry w ścia ny i stro py i two rze -
nia się za ląż ków grzy bów. W ra mach
re kon struk cji wy ma ga ne bę dzie wpro -
wa dza nie wen ty la cji i prze bu do wa
wszyst kich ist nie ją cych pio nów in sta -
la cyj nych, wy stę pu ją ce czę sto przy -
pad ki uszko dzeń pio no wych złą czy,
szcze gól nie w kon struk cji pre fa bry ko -
wa nych pod zie mi mo że skut ko wać
rów nież wzmoc nie nia mi fun da men tów.

Bu dyn ki z wiel kiej pły ty są ocie pla -
ne i od na wia ne. Każ dą mo der ni za cję
po win na po prze dzać szcze gó ło wa
ana li za sta nu tech nicz ne go bu dyn ku.

Dr inż. Pa weł KRAU SE – Po li tech -
ni ka Ślą ska, Wy dział Bu dow nic -
twa – za pre zen to wał przy go to wy wa ny
we współ pra cy z dr. inż. To ma szem
STE IDLEM – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy -
dział Bu dow nic twa – i dr. inż. Do mi ni -
kiem WO jE WÓD KĄ – La bo ra to rium
Bu dow nic twa Ener go osz częd ne go,
STE KRA Sp. zo. o. re fe rat „Po ten cjał
zmniej sze nia ener go chłon no ści bu -
dyn ków wiel ko pły to wych”.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań
i ana liz ener ge tycz nych dla wy bra ne -
go bu dyn ku wiel ko pły to we go moż na
sfor mu ło wać na stę pu ją ce wnio sek iż
ist nie je znacz ny po ten cjał zmniej sze -
nia ener go chłon no ści bu dyn ków wiel -
ko pły to wych,

Uzy ska nie wy ma ga nej efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ku jest uza leż nio -
ne w istot ny spo sób od prze pro wa dze -
nia po praw nej i peł nej dia gno sty ki
ciepl nej bu dyn ku w sta nie ist nie ją cym
oraz wła ści wych roz wią za niach pro jek -
to wych, Ty po we za bie gi ter mo mo -
der ni za cyj ne (do cie ple nie ścian ze -
wnętrz nych i stro po da chu) dla
ana li zo wa ne go przy kła do we go bu -
dyn ku przy no szą 28% zmniej sze nie
za po trze bo wa nia na ener gię użyt ko -
wą w sto sun ku do sta nu ist nie ją ce go. Andrzej�Łapko
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R E K L A M A

Hi po te tycz ne do pro wa dze nie w ana -
li zo wa nym bu dyn ku ca łej obu do wy
ogra ni cza ją cej stre fę o re gu lo wa nej
tem pe ra tu rze do stan dar du pa syw ne -
go i wpro wa dze nie sys te mu wy so ko -
spraw nej wen ty la cji me cha nicz nej
z od zy skiem cie pła na po zio mie
ok. 90%, nie po zwo li na uzy ska nie gra -
nicz ne go wskaź ni ka dla stan dar du
pa syw ne go (23,4 > 15,0 kWh/m2rok);

Moż li wość mo der ni za cji bu dyn ku
w kie run ku stan dar du pa syw ne go jest
ści śle zwią za na z je go orien ta cją
wzglę dem stron świa ta (pa syw ne zy -
ski cie pła od pro mie nio wa nia sło -
necz ne go).

Ter mo mo der ni za cja obej mu ją ca je -
dy nie obu do wę bu dyn ków wiel ko pły -
to wych mo że być sku tecz na tyl ko
do pew ne go mo men tu. Dal sze zwięk -
sza nie gru bo ści izo la cji ter micz nej
nie skut ku je znacz nym ob ni że niem za -
po trze bo wa nia na ener gię. 

Po ten cjał ter mo mo der ni za cji bu -
dyn ków wiel ko pły to wych jest wy so ki,
jed nak że do pro wa dze nie ich do stan -
dar du pa syw ne go mo że być bar dzo

trud ne lub wręcz nie moż li we (wpro wa -
dze nie wen ty la cji me cha nicz nej z od -
zy skiem cie pła, zwięk sze nie stop nia
prze szkle nia ścian ze wnętrz nych);

Za gad nie nia szczel no ści bu dyn ków
wiel ko pły to wych, w od nie sie niu
do obu do wy ze wnętrz nej, spo so bu
mo co wa nia sto lar ki okien nej oraz roz -
wią zań w za kre sie wen ty la cji, po win -
ny być pod da ne szcze gó ło wym ba da -
niom i ana li zom pw kon tek ście
nie po gar sza nia mi kro kli ma tu wnętrz
przy po pra wie ja ko ści ener ge tycz nej
bu dyn ków, 

Je że li uwa run ko wa nia tech nicz ne
i fi nan so we po zwa la ły by na kom -
plek so wą ter mo mo der ni za cję obu -
do wy bu dyn ku i wpro wa dze nie wen -
ty la cji me cha nicz nej z od zy skiem
cie pła w miej sce ist nie ją cej wen ty -
la cji gra wi ta cyj nej, moż li we jest
osią gnię cie stan dar du ni sko ener -
ge tycz ne go

Dr inż. Pa weł KRAU SE przy bli żył
rów nież w swej pre zen ta cji wy ni ki
ana li zy w ja ki spo sób zmia na prze pi -
sów, któ ra we szła w ży cie w tym ro ku
i ko lej ne zmia ny w 2017 i 2021 a tak -
że nasz a pro gno za do ty czą ca ko lej -
nych zmian wpły ną na izo la cyj no ści
ter micz ną bu dyn ków.

Paweł�Krause
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SESJA VI: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)
BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH

W DOSTOSOWANIU DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ

Pro wa dzą cy:
• dr hab. inż. Wie sław LI GĘ ZA

– prof. nad zwy czaj ny Po li tech ni ki
Kra kow skiej;

• prof. dr hab. inż. jan ŚLU SA REK
– Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej.

Dr An drzej OB MIŃ SKI – ad iunkt
w Za kła dzie Fi zy ki Ciepl nej, In sta la cji
Sa ni tar nych i Śro do wi ska ITB War sza -
wie – po ru szył jak że istot ny pro blem
„Azbe stu w obiek tach „wiel kiej pły ty”.

Wy ko na ne przez ITB pod ko niec
lat 90 – ba da nia, kon ty nu owa ne nie -
re gu lar nie w póź niej szym okre sie
w bu dyn kach z wiel kiej pły ty, do cie pla -
nych lub osło nię tych pły ta mi a -c, lub
i osło nię te do dat ko wo sys te mem
ocie pla ją cym (izo la cja po kry ta tyn -
kiem) nie wy ka za ły istot nych róż nić ja-
kościowych po mię dzy po wie trzem
ze wnętrz nym tych obiek tów i po wie -
trzem we wnętrz nym. Nie od no to wa -
no też za gro żeń po wo do wa nych przez
za sto so wa nie we wnątrz tych bu dyn -
ków rur azbe sto wo -ce men to wych.
Ist nie je wszak że nie ko rzyst ny czyn nik,
któ re go te za ta nie by ła w sta nie okre -
ślić bez współ cze śnie po wtó rzo nych
ba dań po li go no wych – czas. Po -

wierzch nia tych płyt w przy pad ku na -
ra że nia na de gra du ją ce ją czyn ni ki at -
mos fe rycz ne, pod da na dzia ła niu desz -
czów, sta je się bar dziej kru cha,
po dat na na pę ka nie, łusz cze nie się.
Włók na azbe stu są uwal nia ne z tak
zde gra do wa nej po wierzch ni do oto -
cze nia ła twiej niż uprzed nio. Z tej
przy czy ny pod sta wo wym za le ce -
niem przy kon ty nu acji eks plo ata cji
płyt azbe sto wo – ce men to wych uży -
tych w ele wa cjach do mów jest kon -
tro la ich sta nu tech nicz ne go oraz wy -
ko ny wa nie ba dań za nie czysz cze nia
po wie trza we wnętrz ne go, któ re wy -
kry ły by za gro że nie. 

Eks plo ato wa ne ele wa cje i in ne do -
stęp ne wy ro by po win ny być za bez pie -
czo ne od po wied ni mi środ ka mi
wzmac nia ją cy mi po wierzch nię płyt
i skle ja ją cy mi od sło nię te włók na lub
do ko nać na le ży  rze tel nej kal ku la cji
moż li wo ści prze pro wa dze nia prac
spe cja li stycz ne go de mon ta żu, je śli
pro blem azbe stu pra gnie się roz wią -
zać osta tecz nie a nie na ra ty. 

W przy pad ku pod ję cia de cy zji o usu -
wa niu azbe stu z wnę trza bu dyn ku
(ru ry a -c) lub ze ścia ny war stwo wej,
pod sta wą pod ję cia ta kiej de cy zji po win -
ny być wy ni ki „oce ny” wy ro bów, któ re

prze kro czy ły I sto pień pil no ści i/lub
stwier dzo no nie ak cep to wal ny lub zna -
czą co wzra sta ją cy po ziom za nie czysz -
cze nia po wie trza we wnętrz ne go py łem
azbe stu. W ta kim przy pad ku wy bór wy -
ko naw cy prac de mon ta żo wych nie
po wi nien opie rać się (jak współ cze śnie
wy ma ga te go usta wa o za mó wie niach
pu blicz nych) na wy bo rze naj niż szej ce -
ny, ofe ro wa nej przez fir mę spe cja li -
stycz ną ale in we stor po wi nien do ko nać
wy bo ru fir my ofe ru ją cej naj bez piecz -
niej szą tech no lo gię de mon ta żu, w tym
prze wi dzieć na le ży po twier dze nie sto -
sow ny mi ba da nia mi ak cep to wal nych
wa run ków czy sto ści po wie trza we -
wnętrz ne go – po za koń cze niu prac,
przed po now nym za sie dle niem obiek -
tu. Wo bec nie uzy ska nia spo dzie wa ne -
go efek tu czy sto ści po wie trza we -
wnętrz ne go, pra ce po win ny być
kon ty nu owa ne tak dłu go, jak wy ma gać
te go bę dą za pro po no wa ne stan dar dy
czy sto ści po wie trza.

Nie któ rych bu dyn ków wiel kiej pły -
ty nie moż na lub nie opła ca się ze
wzglę dów tech no lo gicz nych i lo gi sty -
ki prac po zba wić azbe stu. Do ty czy to
bu dyn ków z ścia na mi war stwo wy mi
ty pu BI STYP, a z in nych (już do brze
do cie plo nych), usu wać go nie war to

Wiesław�Ligęza�i�Jan�Ślusarek

Andrzej�Obmiński
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(ze wzglę dów fi nan so wych oraz ogra -
ni czo ne go do mi ni mum wpły wu wy -
ro bów ele wa cji z azbe stem na po wie -
trze we wnętrz ne) – chy ba, że co
in ne go wy ka żą ba da nia po wie trza. 

De mon taż wy ro bów z azbe stem,
w szcze gól no ści za sto so wa nych
we wnątrz bu dyn ku a zwłasz cza
w for mie trud no do stęp nej in sta la cji
al bo ścian war stwo wych, przy obec -
nie sto so wa nych środ kach przez
kra jo we fir my mo że pro wa dzić
do wzro stu za nie czysz cze nia po wie -
trza we wnętrz ne go przez py ły azbe -
stu. Są te go, licz ne przy kła dy w ba -
da niach pro wa dzo nych przez ITB.

W świe tle te go, na le ży roz wa żyć ce -
lo wość stan dar do wo re ali zo wa nych
prac de mon ta żo wych.

Dr inż. Ro bert GE RY ŁO – Za kład Fi -
zy ki Ciepl nej, In sta la cji Sa ni tar nych
i Śro do wi ska In sty tut Tech ni ki Bu dow -
la nej – w swo im re fe ra cie i pre zen ta cji
na kre ślił „Ak tu al ne wy ma ga nia, no -
wo cze sne tech no lo gie i spe cy fi ka ter -
mo mo der ni za cji prze gród bu dyn ków
wiel ko pły to wych”.

Kra jo we wa run ki tech nicz ne, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki w za -
kre sie oszczęd no ści ener gii i izo la -
cyj no ści ciepl nej są usta na wia ne ze
szcze gól nym uwzględ nie niem re gu -
la cji eu ro pej skich (Roz po rzą dze -
nie 305/2011 Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy z 9 mar ca 2011 r. oraz
Dy rek ty wa 2010/31/UE Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy z 19 ma -
ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty -
ki ener ge tycz nej bu dyn ków).

W ce lu do sto so wa nia pol skich prze -
pi sów tech nicz nych Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej z dn. 5 lip -
ca 2013 r., zmie nia ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki
i ich usy tu owa nie, wpro wa dzi ło stop -
nio we za ostrza nie wy ma gań w la -
tach 2014 – 2021.

Zgod nie z wy mo ga mi dy rek tyw no -
we prze pi sy do ty czą rów nież bu dyn -
ków pod le ga ją cych prze bu do wie,
przy czym wy ma ga nia mi ni mal ne ogra -
ni czo ne są w ta kim przy pad ku do za -
pew nie nia od po wied niej izo la cyj no -
ści ciepl nej. Speł nie nie wy ma gań
mi ni mal nych do ty czą cych za po trze bo -
wa nia bu dyn ków na ener gię nie jest ob -
li ga to ryj ne w przy pad ku prze bu do wy,
moż na się na to miast ni mi kie ro wać
przy pla no wa niu kom plek so wej ter mo -
mo der ni za cji obej mu ją cej spój ne dzia -
ła nia w za kre sie roz wią zań kon struk -
cyj no -ma te ria ło wych i in sta la cyj nych. 

Współ cze sne wy ma ga nia sta wia ne
bu dyn kom w za kre sie izo la cyj no ści
ciepl nej prze gród są znacz nie ostrzej -
sze niż w prze szło ści. Osta tecz nie
w 2021 r. do pusz czal ne war to ści
współ czyn ni ków prze ni ka nia cie pła
ma ją być oko ło sze ścio krot nie niż sze
niż w cza sach sto so wa nia sys te mów
wiel ko pły to wych.

W prak ty ce, speł nie nie no wych wy -
ma gań izo la cyj no ści ciepl nej w przy -
pad ku prze gród nie prze zro czy stych
wią że się z ko niecz no ścią sto so wa nia
warstw izo la cji ciepl nej o więk szym niż
do tych czas opo rze ciepl nym, co moż -
na uzy skać przez: zwięk sze nie gru bo -
ści war stwy izo la cji lub za sto so wa nie
wy ro bów o niż szej war to ści współ czyn -
ni ka prze wo dze nia cie pła.

Do tych czas wraz z za ostrza niem się
prze pi sów kra jo wych bar dziej po pu lar -
ny był pierw szy spo sób, przy czym
w przy pad ku prze bu do wy ist nie je
na ogół mniej sza swo bo da sto so wa -
nia gru bych warstw do cie ple nia. Głów -
ne ogra ni cze nia wy ni ka ją z gru bo ści
prze gro dy pod le ga ją cej do cie ple niu
oraz spo so bu osa dze nia okien i drzwi
bal ko no wych.

Za kres do cie pleń prze gród bę dzie
róż ny, za leż ny od ich sta nu i cha rak -
te ry stycz ny dla po szcze gól nych sys -
te mów wiel ko pły to wych, a w czę ści bu -
dyn ków ter mo mo der ni zo wa nych
w prze szło ści obej mo wać mo że rów -
nież ko lej ne do cie ple nie. Waż ne jest
rów nież, że przy za sto so wa niu do stęp -
nych ma te ria łów ter mo izo la cyj nych

o naj niż szych war to ściach prze wod no -
ści ciepl nej moż li we jest ra cjo nal ne
ogra ni cze nie gru bo ści do cie ple nia. 

Mgr inż. Ma riusz CZY SZEK – Wi -
ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa, Dy rek tor ML -Bud w Gli wi cach.

Pre le gent od niósł się naj pierw do hi -
sto rii do ty czą cej ter mo izo la cji i no wych
roz wią zań, któ re za czę to sto so wać
w la tach 1980-81. W tej chwi li brak do -
ku men ta cji tych roz wią zań, a na le ża -
ło by je od na leźć. Przy po mniał rów nież
kon fe ren cję z 1987 ro ku mia ła z cel
pod su mo wa nie bu dow nic twa wiel ko -
pły to we go w Pol sce, ne ga tyw ne oce -
ny „naj gor sze go sys te mu bu dow nic twa
w Eu ro pie”, któ re wów czas pa dły do -
pro wa dzi ły w kon se kwen cji do li kwi da -
cji bu dow nic twa wiel ko pły to we go. 

Wra ca jąc do głów ne go te ma tu re fe -
ra tu „Sto lar ka okien na wczo raj dziś
i ju tro. Wy mia na sto lar ki okien nej
i drzwio wej, a wen ty la cja w bu -
dyn kach wiel ko pły to wych” in ży nier
Czy szek przy po mniał hi sto rię wen ty -
la cji w bu dyn kach.

Wen ty la cja – jest to cyr ku la cja po -
wie trza po mię dzy po miesz cze niem,
a prze strze nią ze wnętrz ną. jest nie -
zbęd na w po miesz cze niach, gdzie
prze by wa ją lu dzie i zwie rzę ta, do -
pływ po wie trza z ze wnątrz za pew nia
wy mia nę zu ży te go i za nie czysz czo ne -
go na świe że. w ana li zo wa nym okre -
sie sto so wa no wen ty la cję: 

Na tu ral ną – wy mia na po wie trza
przy wy ko rzy sta niu prze cią gu tzw.
prze wie trze nia – otwie ra nie okien
min. 3 ra zy dzien nie, ra no, w po łu dnie

Robert�Geryło Mariusz�Czyszek



40 Forum Budownictwa Śląskiego (46) 2014

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

R E K L A M A

i wie czo rem taj jak to za le ca no już
w la tach 30.

Gra wi ta cyj ną – wy mia na po wie trza
wy ko rzy stu ją ca róż ni cę ci śnień oraz
tem pe ra tur po mię dzy po miesz cze -
niem, a wy lo tem ka na łu wen ty la cyj ne -
go do at mos fe ry. Za nie czysz czo ne
po wie trze zo sta je „wy ssa ne” z po -
miesz cze nia przez krat kę wen ty la cyj -
ną, a do po miesz cze nia na pły wa po -
wie trze ze wnętrz ne przez ce lo wo
wy ko na ne na wie wy (okna, krat ki na -
wiew ne, nie szczel no ści w obu do wie
bu dyn ku). 

Me cha nicz ną – ste ro wa na wy mia na
po wie trza. W ana li zo wa nym okre sie,
na wiew świe że go po wie trza re ali zo wa -
ny był jak przy wen ty la cji gra wi ta cyj -
nej, na to miast wy wiew zor ga ni zo wa -
ny był po przez krat ki wy wiew ne
re gu lo wa ne. 

W la tach 70-tych mi nio ne go wie ku
naj bar dziej roz po wszech nio nym ro -
dza jem okien sto so wa nych w bu dow -
nic twie wiel ko pły to wym by ły okna ze -
spo lo ne (tzw. szwedz kie) po sia da ją ce
po dwój ne skrzy dła drew nia ne po łą czo -
ne ze so bą za po mo cą śrub oraz okna

jed no ra mo we skła da ją ce się z ra my
po je dyn czych skrzy deł okien nych,
wy ko na nych z trzech warstw drew na
skle jo nych ze so bą. Okna te by ły
czę sto uszczel nia ne na wnio sek lo ka -
to rów przez fir my usłu go we tzw. li stwą
szwedz ka.

Póź niej po ja wi ły się okna z pro fi li PVC.
W oknach jed no ko mo ro wych sto so wa -
no ze sta wy szy bo we ze spo lo ne (ze staw
szyb po łą czo nych uszczel ką). 

Obec nie pro wa dzi się wy mia nę tej
sto lar ki. Jed nak wy mia na sto lar ki
okien nej pro wa dzo na po za kon tro lą
me ry to rycz ną do pro wa dzi ła do po -
wsta nia szczel nych i hi per sz czel nych
miesz kań, ogra ni cze nia funk cjo no -
wa nia wen ty la cji, oraz ne ga tyw nych
wi ze run ków ar chi tek tu ry bu dyn ków; 

Prze wo dy wen ty la cyj ne zbior cze
z przy ka na li ka mi, a tak że prze wo dy
spa li no we zbior cze w kon struk cji be -
to no wej lub azbe sto wo -ce men to wej
za sto so wa ne w oma wia nym bu dow nic -
twie nie speł nia ją wy ma gań for mal no -
-praw nych sta wia nych tym prze wo dom
od 1988 ro ku. Do sto so wa nie funk cjo -
no wa nia wen ty la cji gra wi ta cyj nej w bu -

dyn kach do 9 kon dy gna cji oraz wpro -
wa dze nie wen ty la cji me cha nicz nej na -
wiew no -wy wiew nej w bu dyn kach po -
wy żej 9 kon dy gna cji wy ma ga pod ję cia
dzia łań sys te mo wych; 

Zmia na wy ma gań w za kre sie izo la -
cyj no ści ter micz nej in fil tra cji po wie trza
po przez sto lar kę okien ną za pla no -
wa ne w roz po rzą dze niu na wie le lat
sta wia nas wszyst kich przed pro ble -
mem wy mia ny 100% sto lar ki okien nej
za bu do wa nej do tych czas. W przy -
szło ści wy mia na sto lar ki okien nej mu -
si być po łą czo na z do sto so wa niem
wen ty la cji do wspól ne go zin te gro wa -
ne go funk cjo no wa nia. Pra ce te mu szą
być pro wa dzo ne w opar ciu o Pro jekt
bu dow la ny i po zwo le nie na bu do wę; 

Pro ble ma ty ka po wyż sza win na zna -
leźć opar cie w przy szłych pro gra -
mach re wi ta li za cji bu dow nic twa lat
70-tych XX wie ku, zre ali zo wa nie tak
sze ro kie go i waż ne go w za kre sie
prac prze ło ży się tak że na ogra ni cze -
nie emi sji CO2 i zde cy do wa nie wpły -
nie na po pra wę mi kro kli ma tu w miesz -
ka niach tym sa mym zdro we go
spo łe czeń stwa. 
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SESJA VII: KIERUNKI REWITALIZACJI BUDYNKÓW 
I OSIEDLI WIELKOPŁYTOWYCH

Pro wa dzą cy:
• An drzej GRZY BOW SKI – Rek tor

Wyż szej Szko ły Tech nicz nej w Ka -
to wi cach;

• ja nusz KRA SNOW SKI – Ślą ska
Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa.

O po trze bie dia gno zo wa nia i re -
wi ta li za cji bu dyn ków wiel ko pły to -
wych mó wi ła na wstę pie ostat niej se -
sji kon fe ren cji dr inż. ju sty na
SOB CZAK -PIĄST KA – Uni wer sy -
tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy
w Byd gosz czy, Wy dział Bu dow nic twa,
Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi -
ska – re fe rat zo stał przy go to wa ny
wspól nie z prof. dr hab. inż. Ada -
mem POD HO REC KIM rów nież re -
pre zen tu ją cym Uni wer sy tet Tech no -
lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy.

Bu dyn ki wiel ko pły to we re ali zo wa ne
w la tach 1960-90, sta no wią ce obec -
nie pod sta wo wy skład nik za so bów
miesz ka nio wych w Pol sce, są eks plo -
ato wa ne już od kil ku dzie się ciu lat.
Wia do mo, że po tak dłu gim okre sie
użyt ko wa nia, w zna czą co licz nej gru -
pie mo gą znaj do wać się bu dyn ki
z istot ny mi uszko dze nia mi. Nie ist nie -

ją kom plek so we ba da nia, ana li zy
i sta ty sty ki, z któ rych wy ni ka ło by,
któ re bu dyn ki znaj du ją się w do brym
lub złym sta nie tech nicz nym.

Pro wa dzo ne pra ce mo der ni za cyj ne
w więk szo ści przy pad ków ogra ni czy -
ły się i na dal ogra ni cza ją się naj czę -
ściej do prac ter mo mo der ni za cyj -
nych. Przy tym wszyst kim nie
do ko ny wa no kom plek so wych ocen
sta nu tech nicz ne go tych bu dyn ków
i na stęp nie okre śla nia stop nia ich
zu ży cia. Jest to szcze gól nie istot ne,
bo wiem do pie ro na tej pod sta wie po -
win ny być przyj mo wa ne kon cep cje
i za kre sy rze czo we prac re mon to wo -
-na praw czych. 

W ak tu al nych wa run kach pol skich
ma to fun da men tal ne zna cze nie, po -
nie waż z nie kwe stio no wa nych po wo -
dów eko no micz nych nie ma moż li wo -
ści, aby w naj bliż szych kil ku dzie się ciu
la tach bu dyn ki te zo sta ły za stą pio ne
in ny mi, no wy mi obiek ta mi,.

Dość po wszech nie uwa ża się, że bu -
dyn ki z wiel kiej pły ty by ły prze wi dzia -
ne (za pro jek to wa ne) na czas użyt ko -
wa nia oko ło 50-60 lat. Bra ku je
wia ry god ne go udo ku men to wa nia te -
go fak tu, ale jest to za pew ne nie do sza -

co wa nie. Ozna cza to, tak czy ina czej,
że je ste śmy ak tu al nie bli sko koń ca te -
go okre su. Na le ży więc ko niecz nie do -
ko ny wać kom plek so wych ba dań i ana -
liz, na pod sta wie któ rych bę dzie moż na
usta lić ak tu al ny, rze czy wi sty stan tech -
nicz ny bu dyn ków wiel ko pły to wych
i wska zać na tej pod sta wie nie zbęd -
ny za kres prac mo der ni za cyj nych tych
obiek tów. 

Obiek ty bu dow la ne wiel ko pły to we
wy ma ga ją szcze gól nej oce ny tech -
nicz nej w ce lu stwier dze nia ich obiek -
tyw nej przy dat no ści do użyt ko wa -
nia. Oprócz wi zji lo kal nej pod czas
oce ny tych obiek tu na le ży wy ko nać
sze reg ba dań i po mia rów, któ re uła -
twią pod ję cie obiek tyw nej de cy zji
o koń co wej oce nie przed mio to we go
bu dyn ku. Na tej pod sta wie moż na
pod jąć dzia ła nia za po bie ga ją ce spad -
ko wi je go trwa ło ści i zdat no ści do dal -
sze go użyt ko wa nia.

Au to rzy re fe ra tu są w trak cie opra -
co wa nia sys te mu dia gno stycz ne go
okre śla ją ce go stan tech nicz ny bu dyn -
ków wiel ko pły to wych skła da ją ce go się
z trzech eta pów: dia gno sty ka glo bal -
na, dia gno sty ka lo kal na, dia gno sty ka
sub lo kal na.

Andrzej�Krasnowski�i�Andrzej�Grzybowski

Justyna�Sobczak-Piąstka
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Do re ali za cji po szcze gól nych eta -
pów dia gno stycz nych sto so wa ne są
róż ne tech ni ki po mia ro we, zwłasz cza
me to dy nie nisz czą ce. 

Od po wied nia dia gno sty ka tech -
nicz na bu dyn ków wiel ko pły to wych
po zwo li na lep sze, do kład niej sze
opra co wa nie pro gra mu re wi ta li za cji
te go ty pu obiek tów. W tym ce lu na le -
ży wy ko nać ba da nia na re pre zen ta -
tyw nej gru pie wie lo ro dzin nych bu dyn -
ków wiel ko pły to wych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę ra cjo -
nal nym wy da je się na stę pu ją ce po stę -
po wa nie do ty czą ce bu dyn ków wiel ko -
pły to wych, któ re po win no być
w szcze gól no ści za da niem dla szcze -
bla cen tral ne go (rzą do we go):

• opra co wa nie pro ce dur dia gno -
stycz nych bu dyn ków wiel ko pły to -
wych z wy ko rzy sta niem przede
wszyst kim me tod nie nisz czą cych
(nie in wa zyj nych),

• opra co wa nie pro ce du ry okre śla -
nia stop nia zu ży cia cha rak te ry zu ją ce -
go stan tech nicz no-użyt ko wy oraz
wskaź ni ka bez pie czeń stwa i nie za -
wod no ści kon struk cji,

• opra co wa nie sys te mów tech no lo -
gicz nych wzmoc nie nia, na praw, mo -
der ni za cji, re no wa cji i prze bu do wy (re -
wi ta li za cji),

• stwo rze nie sys te mu do ta cji i pre -
fe ren cyj ne go kre dy to wa nia re wi ta li za -
cji bu dyn ków (osie dli) wiel ko pły to -
wych.

Dr. inż. An na OSTAŃ SKA – Po li -
tech ni ka Lu bel ska – w swo im dru gim
wy stą pie niu pod czas kon fe ren cji za -
ję ła się pro ble mem „Me to do lo gii
pro gra mów re wi ta li za cji osie dli
miesz ka nio wych z bu dyn ka mi pre -
fa bry ko wa ny mi”.

Wiel kie osie dla miesz ka nio we
w dzi siej szych mia stach wy ma ga ją
wy zna cze nia prze my śla ne go kie run -
ku dzia łań w ce lu spro sta nia współ -
cze snym ocze ki wa niom miesz kań -
ców. Za so by miesz kal ne zu ży wa ją się
mo ral nie, co ozna cza, że wiel kość
miesz kań, ich funk cjo nal ność, ro -
dzaj wy koń cze nia, za kres ich wy po -
sa że nia w in sta la cje tech nicz ne nie
od po wia da ją ak tu al nym po trze bom
miesz kań ców.

Wnio ski szcze gó ło we do ty czą ce
nie zbęd nych dzia łań w osie dlach
z pre fa bry ko wa ną za bu do wą miesz -
kal ną moż na przed sta wić na stę -
pu ją co:

W Pol sce, dzia ła nia po dej mo wa ne
w ze spo łach pre fa bry ko wa nej za bu -
do wy miesz ka nio wej nie roz wią za ły
wszyst kich pro ble mów re mon to -
wych. Re ali zo wa no tyl ko czę ścio we
mo der ni za cje, po mi ja no pro ble my
nie któ rych grup spo łecz nych i de kla -
ro wa ną przez miesz kań ców par ty cy -
pa cję.

W wy ni ku przy ję tej i prze pro wa -
dzo nej ana li zy dia gno stycz nej moż -
na stwier dzić, że pro ble my wy stę pu -
ją ce w pre fa bry ko wa nej za bu do wie
miesz ka nio wej są po dob ne na wet
dla róż nych sys te mów. Ty po we bo -
lącz ki ta kich osie dli to: brak roz po -
zna nia ak tu al ne go sta nu tech nicz -
ne go bu dyn ków, brak lub zły stan
in fra struk tu ry tech nicz nej, brak roz -
po zna nia de fi cy tów bu dyn ków i ob -
sza rów z ni mi zwią za nych, brak
pod su mo wa nia efek tów zre ali zo -
wa nych prac mo der ni za cyj nych,
brak roz po zna nia po trzeb i moż li wo -
ści mo der ni za cji tech nicz nej słu żą -
cej po pra wie śro do wi ska na tu ral ne -
go, brak pla no wa nia kom plek so wo
dzia łań dłu go ter mi no wych.

Po nad to do bo lą czek za li czyć na -
le ży rów nież na ra sta ją ce pro ble my
spo łecz ne, jak: prze stęp czość czy za -
pew nie nie po czu cia ja ko ści ży cia
w stan dar do wym bu dow nic twie,
szcze gól nie oso bom sta rze ją cym się,
czę sto już nie peł no spraw nym.

Bez po śred nim wy ni kiem pra cy jest
opra co wa na przez au tor kę na uko wo -
-tech nicz na pro ce du ra dzia łań pro wa -
dzą cych do opra co wa nia pro gra mu

re wi ta li za cji osie dli z za bu do wą pre fa -
bry ko wa ną. 

Wy spe cy fi ko wa ne pro ble my bu -
dyn ków w sys te mach: wiel ko blo ko -
wym WBLŻ i wiel ko pły to wym OWT -
-67 oka za ły się po dob ne. Sys te mo we
uję cie przed sta wio nej pro ce du ry mo -
że być ona uogól nio ne na in ne sys -
te my bu dyn ków w kra ju (np. OWT -75
i W -70). Za pro po no wa ny al go rytm
mo że być za sto so wa ny w każ dym
kra ju, któ ry po sia da ob sza ry za bu do -
wa ne bu dyn ka mi z ele men tów wiel -
ko wy mia ro wych.

Opra co wa ny al go rytm re wi ta li za cji,
za sto so wa ny wpraw dzie na kon kret -
nym osie dlu, ma cha rak ter ogól ny
i mo że być sto so wa ny nie tyl ko
do osie dli miesz ka nio wych. Moż li we
jest za sto so wa nie ta kie go al go ryt mu
re wi ta li za cji do osie dli z tra dy cyj ną za -
bu do wą, a tak że do ob sza rów po prze -
my sło wych czy po woj sko wych. Na le -
ży wów czas uwzględ nić ich spe cy fi kę
w za kre sie ba dań dia gno stycz nych.

Al go rytm re wi ta li za cji jest sku -
tecz nym na rzę dziem słu żą cym in te -
gra cji ce lów tech nicz nych, ener ge -
tycz nych i spo łecz nych, jak rów nież
kon struk cyj nych, ar chi tek to nicz nych,
eko lo gicz nych i eko no micz nych.
Wpro wa dze nie ich wy ma ga jed nak
współ pra cy in ter dy scy pli nar ne go
ze spo łu przed sta wi cie li przy opra co -
wa niu i re ali za cji pro gra mu re wi ta -
li za cji ob sza ru z za bu do wą pre fa bry -
ko wa ną. 

Elż bie ta NIE ZA BI TOW SKA – prof.
dr hab. inż. arch. – prof. zw. Po li tech -
ni ki Ślą skiej – w swo im re fe ra cie
przed sta wi ła „Pro ble my do sto so wa -
nia wiel ko pły to we go bu dow nic -
twa miesz ka nio we go na Ślą sku
do współ cze snych po trzeb i wy ma -
gań Kar ty Ateń skiej w świe tle
pol sko -nie miec kie go pro jek tu ba -
daw cze go na te mat osie dli miesz -
ka nio wych z okre su so cja li zmu
w Ka to wi cach i Lip sku”.

Wiel kie osie dla miesz ka nio we dru -
giej po ło wy XX wie ku sta no wią dziś
od 15 do 50 pro cent sub stan cji
miesz ka nio wej miast eu ro pej skich,
w po je dyn czych przy pad kach na wet
po wy żej. Pro cent ten jest szcze -
gól nie wy so ki w mia stach post so cja -
li stycz nych, w tym rów nież w Pol sce
i w Niem czech Wschod ni ch. Z uwa -
gi na trwa łość te go ty pu kon struk cji
ob li cza ną na 100 – 150 lat na le ży li -

Anna�Ostańska
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czyć się z ich dłu gą obec no ścią
w ist nie ją cym śro do wi sku zbu do -
wa nym. W związ ku z tym re ali stycz -
na stra te gia roz wo ju opar ta na rze -
tel nych ba da niach ja ko ści te go ty pu
miejsc za miesz ka nia jest pil nie po -
trzeb na dla sta bi li za cji roz wo jo wej
miast. Na wo ły wa nia nie któ rych ar chi -
tek tów do wy bu rze nia ca łej spu ści -
zny post so cja li stycz nej są nie re al ne
ze wzglę dów przede wszyst kim eko -
no micz nych, a tak że śro do wi sko -
wych. 

Z punk tu wi dze nia ochro ny śro do -
wi ska ce lo we jest wy ko rzy sty wa nie
zbu do wa nych struk tur tak dłu go, jak
dłu go za pew nia ją bez pie czeń stwo
ży cia i funk cjo no wa nia. 

W ostat nich 40-tu la tach na stą pi -
ły po waż ne zmia ny za rów no w sa -
mym śro do wi sku prze strzen nym
tych że osie dli jak i w ży ciu spo łecz -
no -po li tycz nym i eko no micz nym.
Zmie ni ły się tak że wy ma ga nia w sto -
sun ku do śro do wi ska zbu do wa ne go
i ocze ki wa nia ła du prze strzen ne go.
Bra ku je udo ku men to wa nej wie dzy
na te mat re ali za cji wy ma ga nej przez
ko lej ne Kar ty Ateń skie spój no ści hi -
sto rycz ni, spo łecz nej, eko no micz nej,
śro do wi sko wej i prze strzen nej tych
waż nych dla ja ko ści ży cia spo łecz -
ne go ob sza rów pol skich miast. Aby
do sto so wać ist nie ją ce osie dla miesz -
ka nio we z wiel kiej pły ty do tych wy -
ma gań na le ża ło by za ini cjo wać szer -
sze ba da nia do ty czą ce pro ble mów
zwią za nych wła śnie z ty mi wy ma ga -
nia mi.

Wstę pem do te go ty pu ba dań był
pro jekt ba daw czy in ter dy scy pli nar ny
re ali zo wa ny w la tach 2011 – 2012
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni -
ki Ślą skiej nr 2010-21 pt. Wczo raj,
dziś i ju tro pol skich i nie miec kich wiel -
kich osie dli miesz ka nio wych. Stu -
dium po rów naw cze mo de li roz wo ju
urba ni stycz ne go i ich ak cep ta cji
na przy kła dzie Ka to wic i Lip ska,
współ fi nan so wa ny przez Pol sko -Nie -
miec ką Fun da cję na Rzecz Na uki
z sie dzi bą we Frank fur cie. Re ali za to -
ra mi pro jek tu by li pra cow ni cy Wy dzia -
łu Po li tech ni ki Ślą skiej z Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry w Gli wi cach, Wy dzia łu
Or ga ni za cji i Za rzą dza nia w Za brzu
i Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych Uni wer -
sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach oraz
Wy dzia łu Urba ni sty ki i So cjo lo gii Śro -
do wi sko wej z In sty tu tu Helm holt za
w Lip sku. Kie row ni kiem pro jek tu by -
ła pro fe sor NIE ZA BI TOW SKA. W ra -
mach te go pro jek tu prze ba da no osie -
dle Grünau w Lip sku, oraz osie dlą
Ty siąc le cia, Pa de rew skie go i Zgrzeb -
nio ka w Ka to wi cach. 

Głów nym i im pul sem prze pro wa -
dze nia ba dań by ła zła sła wa osie dli
z okre su so cja li zmu i po wszech ne na -
rze ka nia w la tach 90-tych na te go ty -
pu osie dla, z po wo du zbyt ma łych
miesz kań, i ni skie go kom for tu za -
miesz ki wa nia. 

Ce lem pro jek tu by ło, z jed nej stro -
ny po szu ki wa nie od po wie dzi na py -
ta nie na ile ba da ne osie dla są na ra -
żo ne na de po pu la cję, a z dru giej
stro ny do ko na nie eks per ty zy ar chi tek -
to nicz no -urba ni stycz nej ba da nych
osie dli i po rów na nie wy ni ków tej
oce ny z opi nia mi o wa run kach za -
miesz ki wa nia sa mych miesz kań ców
oraz in nych ak to rów ryn ku miesz ka -
nio we go (wła dze obu miast, ar chi tek -
ci – pro jek tan ci oma wia nych osie dli,
de we lo pe rzy, po li cja, za rzą dy ba -
da nych osie dli). Wnio ski z tak prze -
pro wa dzo nych ba dań mo gą być wy -
ko rzy sta ne do bu do wa nia stra te gii
re wi ta li za cji osie dli z okre su PRL -u. 

Z punk tu wi dze nia wy ma gań sta -
wia nych w Kar cie Ateń skiej 2003
oma wia ny pro jekt sta no wi wstęp ne
roz po zna nie pro ble mów spój no ści
hi sto rycz nej, spo łecz nej i śro do wi sko -
wej. Przed mio tem ba dań by ło po -
strze ga nie ba da nych osie dli przez
miesz kań ców w kon tek ście hi sto rii
oraz współ cze snych po trzeb cy wi li za -
cyj nych i spo łecz nych, a tak że speł -

nie nia wy ma gań śro do wi sko wych
i oce na ich szans roz wo jo wych w naj -
bliż szej przy szło ści. 

An drzej GRZY BOW SKI – rek tor
Wyż szej Szko ły Tech nicz na w Ka to -
wi cach za jął się swej wy po wie dzi hu -
ma ni za cją blo ko wisk czy li prze -
kształ ce nia współ cze snych,
wiel ko pły to wych osie dli miesz ka -
nio wych dla pod nie sie nia ich
atrak cyj no ści i po pra wy wa run ków
ży cia miesz kań ców.

Po II Woj nie Świa to wej w wie lu kra -
jach po wsta ły po dob ne do sie bie
wiel kie ze spo ły miesz ka nio we skła da -
ją ce się z po wta rzal nych, ma so wo
pro du ko wa nych bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych. Two rzą one spe cy ficz ny ro -
dzaj śro do wi ska miesz ka nio we go
okre śla ne go w Pol sce ja ko „osie dla
z wiel kiej pły ty” lub „blo ko wi ska”.
Sza cu je się, że miesz ka w nich obec -
nie oko ło 20% Po la ków.

Po cząw szy od lat 70. XX wie ku na -
si la się spo łecz na i pro fe sjo nal na
kry ty ka ta kich osie dli. Za rzu ty do ty czą
ich war to ści użyt ko wej i es te tycz nej,
uni for mi zmu i mo no to nii ufor mo wań
a tak że wy stę pu ją cych w nich nie ko -
rzyst nych zja wisk spo łecz nych.
W związ ku z po wszech ną kry ty ką,
po dej mo wa ne są w wie lu kra -
jach – szcze gól nie we Fran cji
i w Niem czech – pró by prze kształ ca -
nia wiel kich blo ko wi sko wych osie dli
ce lem ich hu ma ni za cji. Prze kształ ce -
nia te do ty czą po pra wy prze strzen nej
i spo łecz nej struk tu ry osie dli. Obej mu -

Elżbieta�Niezabitowska

Andrzej�Grzybowski
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ją prze bu do wę bu dyn ków, ich naj bliż -
sze go oto cze nia, prze mia ny osie dli
w ska li urba ni stycz nej i ich po wią zań
z oto cze niem. Wie le wska zu je na to,
że rów nież w Pol sce nie zbęd ne bę -
dzie kom plek so we prze bu do wy wa nie
ist nie ją cych „blo ko wisk” ce lem przy -
sto so wa nia ich do no wych po -
trzeb – two rze nia śro do wi ska miesz -
ka nio we go o więk szej niż do tych czas
war to ści.

Dr hab. inż. arch. Klau diusz
FROSS – Po li tech ni ka Ślą ska zwró -
cił uwa gę w swo im re fe ra cie na
„Re wi ta li za cję bu dyn ków wiel ko -
pły to wych – aspek ty ar chi tek to -
nicz ne – moż li wo ści i ogra ni cze -
nia”.

Pre le gent oma wił wy bra ne, istot ne
za gad nie nia urba ni stycz no -ar chi tek -
to nicz ne do ty czą ce osie dli z wiel kiej
pły ty. Po ru szył nur tu ją ce miesz kań -
ców blo ków aspek ty jak: po dzia ły wła -
sno ścio we i ogro dze nia, pro ble my
par kin go we, ter mo mo der ni za cje, es -
te ty ka ele wa cji, moż li wo ści roz bu do -
wy, do sto so wa nie do obo wią zu ją -
cych prze pi sów bu dow la nych.
Za gad nie nia zo bra zo wa no pod czas
pre zen ta cji po ka zuj wa ły przy kła dy
mo der ni za cji blo ków oraz god ne
do na śla do wa nia lub in spi ra cji naj -
now sze re ali za cje obiek tów.

Mów ca zwró cił uwa gę na kil ka
istot nych i nur tu ją cych miesz kań ców
osie dli z wiel kiej pły ty aspek tów
urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nych
jak: po dzia ły wła sno ścio we i ogro -

dze nia, par kin gi, ter mo mo der ni za -
cje, es te ty ka ele wa cji, roz bu do wy,
do sto so wa nie do obo wią zu ją cych
prze pi sów bu dow la nych. Są one
waż ne z punk tu wi dze nia za do wo -
le nia miesz kań ców i ja ko ści ży cia
w blo kach i na osie dlach. Co wy da -
je się być isto tą miesz ka nia we
wspól no tach blo ko wych i osie dlo -
wych.

Miesz kań cy osie dli i bu dyn ków
z wiel ko pły to wych sta no wią zróż ni co -
wa ną zbio ro wość pod róż ny mi wzglę -
da mi: wie ko wym, ma jąt ko wym czy
świa to po glą do wym, tak że w za kre sie
po trzeb i ocze ki wań. Ży ją ra zem ja -
ko zbio ro wość skła da ją ca się z wie -
lu in dy wi du al no ści. 

Wie le osie dli lub po je dyn czych bu -
dyn ków z wiel kiej pły ty prze szło już
swo je mo der ni za cje (ter mo mo der ni -
za cje ścian szczy to wych lub ca ło ści
obiek tu z re mon tem da chu i wy mia -
ną okien, re mon ty kla tek scho do wych,
itp.), część jest w trak cie prac re mon -
to wych, a resz ta cze ka na nie. Au tor
od na lazł tak że bu dy nek z wiel kiej pły -
ty w sta nie su ro wym do dziś nie od -
da ny do użyt ku, ni gdy nie do koń czo -
ny (Gli wi ce -So śni ca).

Ma jąc na uwa dze obec ny stan za -
so bów miesz ka nio wych z wiel kiej
pły ty, obo wią zu ją ce prze pi sy bu dow -
la ne oraz po trze by i ocze ki wa nia
moż na wy mie nić kil ka istot nych i war -
tych omó wie nia aspek tów urba ni -
stycz no -ar chi tek to nicz nych, jak:
po dzia ły wła sno ścio we i ogro dze -
nia – ja kość tech nicz na i be ha wio ral -
na, po trze by par kin go we – ja kość
funk cjo nal na i or ga ni za cyj na, kosz ty
ogrze wa nia i ter mo mo der ni za cje – ja -
kość eko no micz na i tech nicz na,
wi ze ru nek ze wnętrz ny – es te ty ka
ele wa cji – ja kość tech nicz na i be ha -
wio ral na, moż li wo ści roz bu do wy, do -
sto so wa nie do obo wią zu ją cych prze -
pi sów – wzrost ja ko ści funk cjo nal nej
i be ha wio ral nej.

Dr inż. arch. Be ata KO MAR – Wy -
dział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Ślą skiej – mó wi ła o „Po li ty ce re wi -
ta li za cyj nej spół dziel ni miesz ka nio -
wych” przed sta wia jąc pro blem kom -
plek so wej re wi ta li za cji spół dziel czych
osie dli miesz ka nio wych w Pol sce
i po ka zu ją jej aspek ty po li tycz ne
i eko no micz ne od stro ny ze wnętrz nej,
czy li ogól no kra jo wej oraz we wnętrz -
nej, czy li spół dziel czej. 

Ter min re wi ta li za cja po wstał dzię -
ki no wej Kar cie Ateń skiej z 1998 ro -
ku. Re wi ta li za cja w od róż nie niu
od mo der ni za cji, re no wa cji, re kon -
struk cji, re ha bi li ta cji, itp. ozna cza
kom plek so we dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu do pro wa dze nie do do bre go sta nu
prze strze ni, bu dow li i przy ro dy, po pra -
wę wa run ków eg zy sten cji miesz kań -
ców i stwo rze nie moż li wo ści roz wo -
ju ca łym osie dlom, dziel ni com,
mia stom i re gio nom, nisz cze ją cym
i po pa da ją cym w ru inę lub za gro żo -
nym upad kiem. 

W przy pad ku spół dziel czych osie -
dli miesz ka nio wych re wi ta li za cja po -
win na być zwią za na nie tyl ko z po pra -
wą sta nu tech nicz ne go bu dyn ków
miesz kal nych, lecz rów nież z mo -
der ni za cją prze strze ni osie dlo wych,
przy sto so wu ją cych ją do współ cze -
snych wy mo gów ży cia. Osie dla spół -
dziel cze sta no wią w Pol sce kon ku ren -
cję dla osie dli de we lo per skich,
a za miesz ku je w nich cią gle oko ło 12
mln osób (we dług da nych Mi ni ster stwa
Bu dow nic twa, 2013), re wi ta li za cja
ich za so bów i te re nów po win na więc
prze bie gać w spo sób jak naj bar dziej
kom plek so wy.

Za re wi ta li za cję spół dziel czych
osie dli miesz ka nio wych od po wie -
dzial nych jest sze reg czyn ni ków, ta -
kich jak: po li tycz ne, eko lo gicz ne,
eko no micz ne i spo łecz ne, za rów no
ze wnętrz ne jak i we wnętrz ne. Stąd
pro blem ten jest pro ble mem trud nym
i nie za wsze da ją cym się prze pro wa -
dzić w spo sób kom plek so wy.

Beata�Komar

Klaudiusz�Fross
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Spół dziel nie miesz ka nio we w spo -
sób bar dzo róż ny pod cho dzą do pro -
ble mu re wi ta li za cji swo ich za so bów
i w pra wie wszyst kich prze ba da nych
przy pad kach nie jest to po dej ście
kom plek so we. 

Po wo dze nie kom plek so wej re wi -
ta li za cji wiel ko blo ko wych osie dli
miesz ka nio wych za le żeć bę dzie
od zro zu mie nia pro ble mu przez za -
rząd ców osie dlo wych i uzy ska nia
kon sen su su po mię dzy re ali za cją
ty pów za dań mo der ni za cyj nych wy -
ni ka ją cych z fun du szy spół dziel -
czych a rze czy wi ście ca ło ścio wym
uję ciem te go za gad nie nia. Ogrom -
ne zna cze nie we wspar ciu prze pro -
wa dza nia kom plek so wej re wi ta li za -
cji bę dzie mia ła tak że oczy wi ście
eko no micz na po moc pań stwa.

Dr inż. arch. Be ata KU CHAR -
CZYK -BRUS – Wy dział Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej, Gli wi ce w swo -
im re fe ra cie „Post so cja li stycz ne
osie dla wie lo ro dzin ne – bu dyn ki,
miesz ka nia, ich ja kość i szan se po -
pra wy. Stu dia przy pad ku ob ję te
pol sko -nie miec kim pro jek tem ba -
daw czym” wró ci łam do efek tów pol -
sku – nie miec kich ba dań omó wio nych
już w wy stą pie niu pro fe sor Nie za bi -
tow skiej. 

Wie lo ro dzin ne bu dyn ki miesz kal ne,
bu do wa ne w kra jach so cja li stycz -
nych w dru giej po ło wie XX wie ku
w spe cy ficz nych wa run kach po li tycz -
no -eko no micz nych, prze waż nie
w tech no lo gii wiel ko pły to wej, przy uży -
ciu ma te ria łów bu dow la nych ni skiej
ja ko ści, peł ne nie do ró bek i wad tech -
nicz nych wy ni ka ją cych z po spiesz ne -
go pro ce su bu dow la ne go, wy mu -
szo ne go przez pre sję ów cze snych
władz, nie speł nia ją współ cze snych
ocze ki wań użyt kow ni ków. Obec nie,
po okre sie trans for ma cji ustro jo wej,
bu dyn ki są przed mio tem wie lu dzia -
łań do sto so wu ją cych je do ak tu al nych
wy ma gań praw nych i no wych stan -
dar dów. 

Ana li zy, ba da nia i stu dia po rów naw -
cze wy ko na ne na Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej w ra mach
pol sko -nie miec kie go, in ter dy scy pli -
nar ne go pro jek tu ba daw cze go pt:
„Wczo raj, dziś i ju tro pol skich i nie -
miec kich wiel kich osie dli miesz ka nio -
wych. Stu dium po rów naw cze mo -
de li roz wo ju urba ni stycz ne go i ich
ak cep ta cji na przy kła dzie Ka to wic

i Lip ska” do star czy ły in for ma cji, jak
kształ tu je się sy tu acja post so cja li -
stycz nych osie dli wie lo ro dzin nych
w Pol sce i w Niem czech.

W la tach 2011-2012, w ra mach
gran tu z Pol sko -Nie miec kiej Fun da -
cji na rzecz Na uki, pod ję to wspól ne,
pol sko -nie miec kie ba da nia, ma ją ce
na ce lu in ter dy scy pli nar ne, ar chi -
tek to nicz no -urba ni stycz no -so cjo lo -
gicz ne ana li zy po rów naw cze wiel kich
post so cja li stycz nych osie dli w Ka to -
wi cach (os. Ty siąc le cia, Pa de rew skie -
go i Zgrzeb nio ka) oraz w Lip sku
(os. Le ip zig -Gru enau). Pro jekt ba -
daw czy pro wa dzo ny był na Wy dzia -
le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
pod kie row nic twem prof. dr hab. inż.
arch. Elż bie ty Nie za bi tow skiej z ze -
spo łem (Bar to szek A., Ko mar B.,
Ku char czyk -Brus B., Nie za bi tow -
ski M., 2011-2012), we współ pra cy
z prof. Si grun Ka bisch z ze spo łem
(Ha ase A., Gros sman K., 2011-2012)
z Cen trum Ba dań Śro do wi sko wych
im. Helm holtz’a w Lip sku. Eks perc -
kie oce ny ja ko ści urba ni stycz no -ar -
chi tek to nicz nej osie dli zo sta ły uzu peł -
nio ne ba da nia mi an kie to wy mi oraz
se rią wy wia dów po głę bio nych
z miesz kań ca mi i ad mi ni stra to ra mi
osie dli. Po zy ska ny ma te riał po zwo -
lił wy ło nić si ły i sła bo ści ba da nych
osie dli, a tak że wy ka zał na ile osie -
dla i usy tu owa ne w nich bu dyn ki
miesz kal ne speł nia ją współ cze sne,
okre ślo ne pra wem wa run ki tech -
nicz ne, ja kim po win ny pod le gać bu -
dyn ki i lo ka le miesz kal ne, jak speł nia -

ją ocze ki wa nia użyt kow ni ków, ja kie
stwa rza ją moż li wo ści dla dzia łań re -
no wa cyj nych i ada pta cyj nych. Ba da -
nia po ka za ły tak że jak od mien nie
kształ tu je się ob raz i ro la wiel kich
osie dli post so cja li stycz nych po okre -
sie trans for ma cji ustro jo wej w Niem -
czech i w Pol sce. 

Szan są dla ba da nych osie dli jest
zwięk sza nie się po pu la cji osób star -
szych, u któ rych roz po zna no po pyt
na nie wiel kie lo ka le miesz kal ne,
o ni skich kosz tach eks plo ata cji,
usy tu owa ne w osie dlach z do brą in -
fra struk tu rą usłu go wo -ko mu ni ka -
cyj ną. Po dob nie z po pu la cją osób
mło dych, pro wa dzą cych czę sto go -
spo dar stwa jed no oso bo we, któ rych
nie stać na du że miesz ka nia i któ -
rzy wo lą miesz kać w po bli żu cen -
trum mia sta. Ka to wic kie osie dla
Ty siąc le cie i Pa de rew skie go, z uwa -
gi na do god ną lo ka li za cję w sto sun -
ku do cen trum mia sta, przy stęp ne
ce ny miesz kań oraz do bre wy po sa -
że nie osie dla w in fra struk tu rę usłu -
go wą wciąż sta no wią atrak cję dla
mło dych sin gli lub mło dych ro dzin
z ma łym dziec kiem. 

Za gro że niem dla ba da nych osie dli
jest tak że wy pro wa dza nie się osób
bo gat szych oraz wpro wa dza nie ni żej
upo sa żo nych. Nie ko rzyst ny me cha -
nizm ujaw nił się na osie dlu Grünau 
– ce lem przy cią gnię cia no wych klien -
tów wła ści cie le bu dyn ków pro po nu -
ją ob niż ki sta wek czyn szów na wyż -
szych kon dy gna cjach, co po wo du je
wpro wa dza nie się osób bez ro bot -
nych. Ta kie są siedz two i zwią za ne
z nim nie ko rzyst ne zja wi ska ge ne ru -
ją nie za do wo le nie wy żej upo sa żo nych
miesz kań ców, któ rzy wy pro wa dza ją
się do in nych bu dyn ków, do pro wa dza -
jąc w ten spo sób do get to iza cji miej -
sca. W Ka to wi cach, z uwa gi na cią -
gły nie do bór miesz kań i ich ryn ko wą
atrak cyj ność, zja wi ska ta kie jesz cze
nie za cho dzą.

Beata�Kucharczyk-Brus
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I Konferencja techniczna 

„Obiekty budowlane 

na terenach górniczych”
W ra mach ob cho dów 80-le cia Pol skie go

Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa, Ka to wic ki Od dział PZITB zor ga ni zo wał
Kon fe ren cję tech nicz ną „Obiek�ty�bu�dow�la�-
ne�na te�re�nach�gór�ni�czych”. O po trze bie zor -
ga ni zo wa nia te go spe cja li stycz ne go szko -
le nia za wo do we go niech świad czy wy so ka
fre kwen cja – 128 uczest ni ków ze Ślą ska,
Ma ło pol ski, Lu bli na, War sza wy oraz Wro cła -
wia, w tym 87 człon ków Ślą skiej OIIB. 

Or ga ni za to rzy po wie rzy li au to ry te tom
w dzie dzi nie „szkód gór ni czych” opra co wa -
nie pro gra mu me ry to rycz ne go kon fe ren cji,
przy go to wa nie wy kła dów oraz ich wy gło sze -
nie w cza sie 45 do 90 mi nut. Ko mi tet na uko -
wy pod kie run kiem prof. ITB dra inż. Ma ria -
na Ka wu lo ka przy go to wał 16 wy kła dów,
któ re wy da no na 407 stro nach ma te ria łów
kon fe ren cyj nych.

Pro gram zo stał po dzie lo ny na trzy za sad -
ni cze czę ści. W pierw szym dniu pre zen to -
wa no wy kła dy ob ja śnia ją ce teo re tycz ny
opis zja wisk wy stę pu ją cych na po wierzch -
ni w wy ni ku eks plo ata cji gór ni czej. W dniu
dru gim w for mie przy kła do wych ob li czeń za -
de mon stro wa no w ja ki spo sób ob li czyć: ruszt
fun da men to wy, par cie grun tu na ścia ny
bu dow li, wpływ wy gię cia te re nu na po je dyn -
czą ścia nę, jak wy zna czyć si ły dla pro stej ha li
o sta lo wej kon struk cji oraz przed sta wio no

spo so by za bez pie cze nia bu dyn ków ścia no -
wych na wpływ nie cią głych de for ma cji te re -
nu. Trze ci dzień był po świę co ny kształ to wa -
niu obiek tów na te re nach gór ni czych oraz
uwa run ko wa niom praw nym. Pro gram ten
sta no wił za mknię tą te ma ty kę zwią za ną
z pro jek to wa niem obiek tów bu dow la nych
na te re nach gór ni czych.

Szcze gól nie w dru gim dniu po każ dym
wy kła dzie w ra mach dys ku sji by ło wie le py -
tań do wy kła dow ców o szcze gó ło we roz -
wią za nia pro ble mów kon struk cyj nych.
Efek tem tej dys ku sji jest wnio sek o or ga -
ni za cję ko lej nej kon fe ren cji tech nicz nej te -
ma tycz nie skie ro wa nej do wy ko naw ców, in -
spek to rów nad zo ru oraz wła ści cie li
obiek tów na ra żo nych na wpły wy de for ma -
cji te re nu.

Ob ra dom to wa rzy szy ło 7 sto isk firm pre -
zen tu ją cych ma te ria ły oraz pro gra my kom -
pu te ro we przy dat ne w pra cy pro jek tan ta.Andrzej�NOWAK�– Przewodniczący�PZITB�Oddział�w�Katowicach�otwiera�konferencję�

Obrady�odbywały�się�w�zrewitalizowanym�budynku�maszyny�wyciągowej�dawnej�kopalni�Michał�-�Szyb
Krystyn�w�Siemianowicach�Śląskich-Michałkowicach.�Zdjęcie�zostało�zrobione�obiektywem�„rybie�oko”
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Ob ra dy od by wa ły się w zre wi ta li zo wa nym bu dyn ku ma szy ny wy -
cią go wej daw nej ko pal ni Mi chał – Szyb Kry styn w Sie mia no wi cach
Ślą skich – Mi chał ko wi cach. W bu dyn ku tym mie ści się Sie mia no -
wic kie Cen trum Kul tu ry – Park Tra dy cji, któ re w for mie sta łej wy -
sta wy pre zen tu je ory gi nal ną ma szy nę wy cią go wą o na pę dzie pa -
ro wym, wie le sta rych fo to gra fii z re gio nu Sie mia no wic Ślą skich,
mun du ry gór ni cze i wie le dro bia zgów to wa rzy szą cych daw nej pra -
cy gór ni ków. 

W przy pad ku za in te re so wa nia udzia łem w kon fe ren cji na te mat
pro jek to wa nia obiek tów na te re nach gór ni czych or ga ni za to rzy go -
to wi są po wtó rzyć do tych cza so wą te ma ty kę, jak rów nież pla nu ją
o przy go to wa nie kon fe ren cji prze zna czo nej dla przed sta wi cie li firm
wy ko naw czych i in spek to rów nad zo ru. 

JA NUSZ KRA SNOW SKI

W�konferencji�wziął�udział�Ryszard�TRYKOSKO�–�Przewodniczący�Polskiego
Związku�Inżynierów�i�Techników�Budownictwa

O�potrzebie�zorganizowania�tego�specjalistycznego�szkolenia�zawodowego
świadczyła�wysoka�frekwencja

Referaty�prezentowane�podczas�konferencji��stanowiły�zamkniętą�tematykę�związaną�z�projektowaniem�obiektów�budowlanych�na�terenach�górniczych

Po��wykładach�toczyły�się�dyskusje�na�temat�szczegółowych�rozwiązań�problemów�konstrukcyjnych.







64� no�we�miesz�ka�nia,� bli�sko� la�su.� To�-
wa�rzy�stwo� Bu�dow�nic�twa� Spo�łecz�ne�go
By�tom� roz�po�czy�na bu�do�wę� trzech� bu�-
dyn�ków�przy ul.�No�wej�w Mie�cho�wi�cach.
Bę�dą�to�pię�cio�pię�tro�we�do�my�z piw�ni�ca�-
mi�i miej�sca�mi�do par�ko�wa�nia.�W dwóch
znaj�dzie�się�po 20�miesz�kań�o róż�nej�po�-
wierzch�ni,� a w trze�cim�wy�bu�do�wa�ne�zo�-
sta�ną 24�miesz�ka�nia.
Ta�ka� in�we�sty�cja� to� du�ża� war�tość� dla

mia�sta.� Je�stem� prze�ko�na�ny� o suk�ce�sie

te�go� pro�jek�tu� –� mó�wił� Da�mian� Bar�ty�la,
pre�zy�dent�By�to�mia �pod�czas�pod�pi�sa�nia
umo�wy�mię�dzy� TBS�By�tom� a fir�mą�Do�-
mbud�z Ka�to�wic,�wy�ko�naw�cą�prac.�
Ofer�ta� TBS�-u dla� przy�szłych� na�jem�-

ców� jest� zróż�ni�co�wa�na.�W no�wych�bu�-

dyn�kach�znaj�dą�się�ka�wa�ler�ki,�miesz�ka�-
nia� 2-� i 3-po�ko�jo�we,� a dla� tych,� któ�rzy
po�trze�bu�ją� du�żo� miej�sca� i prze�strze�ni
–�dwu�po�zio�mo�we�apar�ta�men�ty� skła�da�-
ją�ce� się� z 5� po�koi.� Lo�ka�to�rzy� no�we�go
Osie�dla�Za�le�sie�bę�dą�mie�li�do dys�po�zy�-
cji 65�miejsc�par�kin�go�wych.�Część�bę�-
dzie� prze�zna�czo�na dla� osób� nie�peł�no�-
spraw�nych.�
Nie�ba�wem�ru�szą�pra�ce�przy bu�do�wie

pierw�sze�go�bu�dyn�ku,�któ�ry�ma�być�go�-
to�wy�z po�cząt�kiem 2016� ro�ku.�Wło�ży�li�-

śmy�spo�ro�pra�cy�w przy�go�to�wa�nie� te�re�-

nu�pod tę� in�we�sty�cję –�mó�wi�Mag�da�le�-
na Je�lo�nek�-Wiatr,� wi�ce�pre�zes� TBS� By�-
tom Sp.�z o.o.�Trze�ba�by�ło�go�upo�rząd�-
ko�wać�i przy�go�to�wać�pod in�we�sty�cję�po�-

przez� m.in.� prze�pro�wa�dze�nie� mo�der�ni�-

za�cji�sie�ci�wo�do�cią�go�wej,�ener�ge�tycz�nej

i ga�zo�wej.�

Koszt� bu�do�wy� no�we�go� osie�dla� osza�-
co�wa�no�na 14�mln�zł.�To�ko�lej�na in�we�sty�-
cja�zre�ali�zo�wa�na przez�by�tom�skie�To�wa�-
rzy�stwo� Bu�dow�nic�twa� Spo�łecz�ne�go� By�-
tom.� Spół�ka� wy�bu�do�wa�ła� no�we� do�my
przy ul.� Kar�pac�kiej� w Szom�bier�kach
i Hut�ni�czej�w Mie�cho�wi�cach.�
War�to� pod�kre�ślić,� że� bu�do�wa� blo�ków

przy ul.� Kar�pac�kiej� zo�sta�ła� do�ce�nio�-
na przez�ka�pi�tu�łę�kon�kur�su�Ja�kość�Ro�ku
Fun�da�cji� Qu�ali�tas.� By�tom�ska� in�we�sty�cja
otrzy�ma�ła�na�gro�dę�w ka�te�go�rii:�JA�KOŚĆ
RO�KU�–�USŁU�GA.�Na�gro�dy�zo�sta�ną�wrę�-
czo�ne�w mar�cu 2015�ro�ku.

Sie�dzi�ba�ban�ku,�ogól�no�pol�ska�sieć�fit�-
ness,� mar�ko�we� skle�py� i biu�ra� –� By�tom
Squ�are�otwie�ra�po�dwo�je.�Za�pra�sza�klien�-
tów� i na�jem�ców� po�wierzch�ni.� Tym� sa�-

mym� sie�dzi�ba� le�gen�dar�nych� Za�kła�dów
Odzie�żo�wych� BY�TOM� zo�sta�ła� ura�to�wa�-
na.�Znów�pra�cu�ją�tu�lu�dzie.�Na ra�zie 150,
a do�ce�lo�wo�pra�cę�ma�zna�leźć�tu�ok. 300
osób.
Kil�ka� lat� te�mu� ZO� By�tom� prze�nio�sły

pro�duk�cję� gar�ni�tu�rów� do Tar�now�skich
Gór,�a sie�dzi�bę�fir�my�do Kra�ko�wa.�Tym�-
cza�sem� bu�dy�nek� przy ul� Wro�cław�skiej
nie� był� za�go�spo�da�ro�wa�ny� i po�pa�dał�
w ru�inę.
W lu�tym� te�go� ro�ku� prze�ję�ła� go� spół�ka

Stu�dio� AB� z za�mia�rem� za�adap�to�wa�nia
na no�wo�cze�sny�kom�pleks�–�By�tom�Squ�are,
w któ�rym�bę�dą�mie�ści�ły�się�skle�py,�biu�ra

i miesz�ka�nia.� In�we�sto�ro�wi� za�le�ża�ło� rów�-
nież�na tym,�by�styl�bu�dyn�ku�na�wią�zy�wał
do je�go�daw�nej�funk�cji�–�pro�sta�kon�cep�-
cja� fa�sa�dy� ma� wy�ra�żać� sto�no�wa�ny� styl
i ko�ja�rzyć�się�z gar�ni�tu�rem.
By�tom� Squ�are� skła�da� się� z 4� bu�dyn�-

ków� o łącz�nej� po�wierzch�ni 8640� m2.
7� li�sto�pa�da�od�da�no�do użyt�ku�pierw�szą
część� kom�plek�su� –� bu�dy�nek� u zbie�gu
ulic� Wro�cław�skiej� i gen.� Niedźwiadka
Oku�lic�kie�go,� gdzie�mie�ści� się�m.in.� sie�-
dzi�ba�ban�ku.�Wkrót�ce�otwar�ty�zo�sta�nie�tu
też� sklep� spo�żyw�czy,� a tak�że� od�dział
ogól�no�pol�skiej� gru�py� fit�ness� i zna�ne�go
pro�du�cen�ta�mę�skiej�odzie�ży.

By tom squ are ra tu je sie dzi bę ZO BY TOM

Osiedle Zalesie. Będą Nowe mieszkania w Bytomiu

MIASTO BYTOM
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IV edy cja Kon kur su „Ślą skie bu do wa nie” 2014

Oni bu du ją i zmie nia ją
nasz re gion

Otwie ra jąc XVII Ga lę Bu dow nic twa
Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Ta de usz Wnuk po wi tał wszyst kich uczest -
ni ków uro czy sto ści w imie niu wła snym, or -
ga ni za to rów, współ or ga ni za to rów i Ra dy
Pa tro nac kiej 

–� Ser�decz�nie� wi�tam� ka�drę� kie�row�ni�czą
or�ga�ni�za�cji�człon�kow�skich�Ślą�skiej�Izby�Bu�-
dow�nic�twa�oraz�in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�wych
człon�ków�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów
Bu�dow�nic�twa�i Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów
i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach.

Czy�nię�to�tak�że�wo�bec�po�zo�sta�łych�sa�mo�-
rzą�dów�za�wo�do�wych�i go�spo�dar�czych�bu�-
dow�nic�twa,�eko�lo�gii�i nie�ru�cho�mo�ści�re�gio�-
nu,� z któ�ry�mi� w 2008� ro�ku� utwo�rzy�li�śmy
plat�for�mę�współ�dzia�ła�nia�ja�ko�Fo�rum�Bu�dow�-
nic�twa�Ślą�skie�go.

Wie czór, 7 li sto pa da, zgro ma dził w sa li Ope ry Ślą skiej w by to miu na der wy bit ne oso bo wo ści, re pre zen tan -
tów na uki, ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, zna czą cych firm bu dow la nych, lu dzi za an ga żo wa nych
w roz wój bu dow nic twa ślą skie go. Uro czy sta XVII Ga la bu dow nic twa, któ rą za szczy ci li swo ją obec no ścią Adam
Zdzie bło – Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju i przed sta wi cie le władz wo je wódz kich
z I wi ce wo je wo dą Ślą skim An drze jem Pi lo tem oraz Prze wod ni czą cym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go An -
drze jem Go ści nia kiem, sta no wi ła uko ro no wa nie ob cho dów Świę ta bu dow la nych, na któ re w tym ro ku zło -
ży ła się uro czy stość wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych i ho no ro wych od znak re sor to wych oraz kon fe ren -
cja VI Ślą skie fo rum In we sty cji i Nie ru cho mo ści 24 i 25 wrze śnia w Ka to wi cach.

Fi�na�ło�wym�ak�cen�tem XVII Ga�li�Bu�dow�nic�twa�by�ło�wrę�cze�nie�ty�tu�łu�PRZY�JA�CIEL�ŚLĄ�SKIE�GO�BU�DOW�NIC�TWA,�któ�ry�przy�zna�wa�ny�jest�oso�bom�wy�bit�nym
i za�słu�żo�nym.�Ty�tuł�ten�jest�wy�ra�zem�uzna�nia�dla�osób,�któ�re�po�przez�swo�ją�dzia�łal�ność�za�wo�do�wą�i spo�łecz�ną�ma�ją�ogrom�ny�wpływ�na ja�kość�ży�cia�w re�gio�nie
i kra�ju.�W tym�ro�ku�wy�róż�nie�nie�to�otrzy�ma�li�(na zdję�ciu�od le�wej)�dr�n.med.�Wie�sław�Du�da,�Adam�Zdzie�bło�i Ga�brie�la�Le�nar�to�wicz.�Na pa�miąt�ko�wej�fo�to�gra�fii�lau�-
re�aci�w to�wa�rzy�stwie�Fran�cisz�ka�Busz�ki,�Ta�de�usza�Wnu�ka�i Da�mia�na Bar�ty�li
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Spo�śród�nich,�bar�dzo�god�ne�Ju�bi�le�usze
swo�jej�dzia�łal�no�ści�ob�cho�dzi�ły�w tym�ro�ku:
–�XV�-le�cia�–�Pol�ska�Izba�Eko�lo�gii�w Ka�-

to�wi�cach,
–�XX�-le�cia�–�Ślą�ska�Izba�Pra�co�daw�ców

w Gli�wi�cach.
Skła�da�my�ser�decz�ne�gra�tu�la�cje�ich�wła�-

dzom�sta�tu�to�wym�oraz�przed�się�bior�stwom
człon�kow�skim.
Nad�rzęd�nym�ce�lem�na�szej�wspól�nej�dzi-

a�łal�no�ści�–�mó�wił�Pre�zy�dent�Wnuk�–�po�zo�-
sta�je�nie�zmien�nie�dal�sze�re�for�mo�wa�nie�pro�-
ce�sów� in�we�sty�cyj�nych� i bu�dow�la�nych� tak
w pra�cach�le�gi�sla�cyj�nych�Rzą�du�i Par�la�men�-
tu�jak�i w prak�ty�ce�dzia�łal�no�ści�uczest�ni�ków
tych�pro�ce�sów.�Ja�kie�kon�kret�ne�efek�ty�przy�-
no�si�w tym�za�kre�sie�ta�na�sza�wspól�na dzia�-
łal�ność.� Szcze�rze� mó�wiąc,� przez� kil�ka
lat�–�bez�sku�tecz�ne.�Do�pie�ro�w tym�ro�ku�ma�-
my�po�wo�dy�do umiar�ko�wa�nej� sa�tys�fak�cji.�
W do�ko�na�nej�no�we�li�za�cji�usta�wy�Pra�wo

za�mó�wień�pu�blicz�nych�przy�ję�to�kil�ka�wnio�-
sko�wa�nych� przez� nas� roz�wią�zań� praw�-
nych,�za�pew�nia�ją�cych�moż�li�wość:
–�ogra�ni�cza�nia�prak�ty�ki�przed�kła�da�nia�ofert

wy�ko�naw�czych�o ce�chach�„ce�ny�ra�żą�co�ni�skiej”,
–�re�ne�go�cja�cji�kon�trak�tów�bu�dow�la�nych

w sy�tu�acjach�nie�za�leż�nych�od wy�ko�naw�cy,
np.�wzro�stu�po�dat�ków�lub�ubez�pie�czeń,
–�wy�ma�ga�nia�od wy�ko�naw�ców�sto�so�wa�-

nia�ko�dek�su�pra�cy,�np.�w za�kre�sie�pła�cy�mi�-
ni�mal�nej�i staw�ki�ro�bo�czo�go�dzi�ny,
oraz� po�no�sze�nie� so�li�dar�nej� od�po�wie�-

dzial�no�ści�wy�ko�naw�cy�i pod�mio�tu�trze�cie�go,
któ�ry�uży�czył�re�fe�ren�cji.
Z ko�lei�usta�wą�de�re�gu�la�cyj�ną�z czerw�ca

br.,�speł�nio�ny�zo�stał�nasz�wie�lo�let�ni�po�stu�-

lat,�przy�wra�ca�ją�cy�moż�li�wość
nada�wa�nia�upraw�nień�bu�dow�-
la�nych�w peł�nym�za�kre�sie�dla
in�ży�nie�rów I stop�nia�i w ogra�-
ni�czo�nym� dla� tech�ni�ków� bu�-
dow�nic�twa.
Na�sze�sta�łe�oce�ny�ota�cza�ją�-

cej�nas�rze�czy�wi�sto�ści�go�spo�-
dar�czej� for�mu�łu�je�my� co�rocz�-
nie� wraz� ze� Sta�no�wi�skiem
koń�co�wym�i Re�ko�men�da�cja�mi
w trak�cie�ko�lej�nych�kon�fe�ren�cji
me�ry�to�rycz�nych�ja�ko�„Ślą�skie
Fo�rum� In�we�sty�cji,� Bu�dow�nic�-
twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”.�Ostat�nia
z nich�od�by�ła�się 24�i 25�wrze�-
śnia� br.� w Wyż�szej� Szko�le
Tech�nicz�nej�w Ka�to�wi�cach,�a jej
te�ma�tem�by�ło�przed�się�wzię�cie
pro�gra�mo�we:�–�o do�sto�so�wa�niu
wiel�ko�pły�to�we�go�bu�dow�nic�twa
miesz�ka�nio�we�go�do współ�cze�-
snych�wy�ma�gań�i po�trzeb.�Tyl�-
ko�w na�szym�re�gio�nie�za�miesz�-
ku�je� w nich� bli�sko 1,5� mln
osób,�a wPol�sce�po�nad 10�mln.�

Na stęp nie Pre zy dent Wnuk
zło żył po dzię ko wa nia za udział
w tej kon fe ren cji, a tak że
za two rze nie wa run ków wy so -
kie go wy ko rzy sta nia po ten -
cja łu pro duk cyj ne go ślą skich
or ga ni za cji bu dow la nych obec -
nym tak że na Ga li: An drze jo -

wi Pi lo to wi – I Wi ce wo je wo dzie Ślą skie mu,
An drze jo wi Go ści nia ko wi – Prze wod ni czą -
ce mu Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go,
–�Kon�fe�ren�cja�ta�zo�sta�ła�ob�ję�ta�Pa�tro�na�-

tem�Ho�no�ro�wym�przez�Mi�ni�ster�In�fra�struk�-
tu�ry�i Roz�wo�ju.�(a kon�kret�nie�przez�Pa�nią,
obec�nie�Ko�mi�sarz�UE�–�Elż�bie�tę�Bień�kow�-
ską).
Se�kre�tarz� Sta�nu� te�go� re�sor�tu� –�Adam

Zdzie bło prze�ka�zał�nam�ar�ty�kuł�wpro�wa�dza�-
ją�cy�o pro�jek�cie�Kra�jo�wej�Po�li�ty�ki�Miej�skiej

i za�ło�że�niach�Na�ro�do�we�go�Pla�nu�Re�wi�ta�li�-
za�cji,�aGa brie la Le nar to wicz –�Pre�zes�Za�-
rzą�du�Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny
Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�-
wi�cach,�przed�sta�wi�ła�źró�dła�i in�stru�men�ty�fi�-
nan�so�wa�nia�dal�szej�mo�der�ni�za�cji�i re�wi�ta�li�-
za�cji�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go.
Wiel�ce�so�bie�ce�ni�my�bar�dzo�part�ner�ską

co�dzien�ną�współ�pra�cę�z wo�je�wódz�ki�mi�in�-
sty�tu�cja�mi� nad�zo�ru� pań�stwo�we�go.�Wi�tam
ser�decz�nie�Ja na Spy cha łę –�Ślą�skie�go�Wo�-
je�wódz�kie�go�In�spek�to�ra�Nad�zo�ru�Bu�dow�la�-
ne�go�iWal de ma ra Ba tu gow skie go –�Za�-
stęp�cę�Okrę�go�we�go�In�spek�to�ra�Pra�cy�wraz
z Nad�in�spek�tor�Ane tą Ra nosz.
Wy�so�ka�ak�tyw�ność�in�we�sty�cyj�na sa�mo�-

rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�oraz�ich�sku�tecz�ne�się�-
ga�nie�po środ�ki�fun�du�szy�unij�nych�na ten�cel
to�bar�dzo�istot�ny�czyn�nik�spraw�czy�ko�lej�nych
kon�trak�tów�bu�dow�la�nych�na�szych�przed�się�-
biorstw�człon�kow�skich.�W ich�imie�niu�Pre�-
zy�dent�Wnuk�zło�żył�ser�decz�ne�sło�wa�po�dzię�-
ko�wa�nia� za do�tych�cza�so�wą� współ�pra�cę
i po�wi�tał�na Ga�li:�Da mia na Bar ty lę –�Pre�-
zy�den�ta�By�to�mia�–�ja�ko�współ�go�spo�da�rza
dzi�siej�szej�uro�czy�sto�ści,�Igo ra Śmie tań skie -
go –�Wi�ce�pre�zy�den�ta�Mia�sta�Ty�chy,�Paw -
ła Go cy łę – Za�stęp�cę�Pre�zy�den�ta�Mia�sta
Dą�bro�wa� Gór�ni�cza,�Wie sła wa Ra czyń -
skie go –� Za�stęp�cę� Pre�zy�den�ta� Mia�sta
Cho�rzów,� Wie sła wa Stam brow skie -
go –�Bur�mi�strza�Mia�sta�Lę�dzi�ny.
Wy�łącz�nie�z wiel�ką�aten�cją�i sza�cun�kiem

wi�ta�my�re�pre�zen�tu�ją�cych�brat�nie�i wiel�ce
zna�czą�ce�dla�re�for�mo�wa�nia�go�spo�dar�ki�na�-
ro�do�wej,�kra�jo�we�i re�gio�nal�ne�or�ga�ni�za�cje
po�za�rzą�do�we,� a wśród� nich:� Wik to ra
Pi wow skie go –�Se�kre�ta�rza�Ge�ne�ral�ne�go
Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków
Bu�dow�nic�twa,� wie�lo�let�nie�go� Prze�wod�ni�-
czą�ce�go� te�go� Związ�ku,� Ste fa na Czar -
niec kie go –�Wi�ce�prze�wod�ni�czą�ce�go�Pol�-
skie�go� Związ�ku� In�ży�nie�rów� i Tech�ni�ków
Bu�dow�nic�twa,�Grze go rza Pa sie kę –�Pre�-
ze�sa�Za�rzą�du�Pol�skiej�Izby�Eko�lo�gii�w Ka�-

XVII Ga�lę�Bu�dow�nic�twa�otwo�rzył�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk

Te�go�rocz�na uro�czy�stość�od�by�ła�się�w wy�peł�nio�nej�po brze�gi�Ope�rze�Ślą�skiej�w By�to�miu
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to�wi�cach,�Piotr Hra bie go –�Pre�zy�den�ta�Ga�-
li�cyj�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�or�ga�ni�za�to�ra
co�rocz�nych�„Fo�rum�Bu�dow�la�nych”�w Za�ko�-
pa�nem,�Wik to ra Paw li ka –�Pre�ze�sa�Re�gio�-
nal�nej�Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wej�w Gli�-
wi�cach,� or�ga�ni�za�to�ra� kon�kur�su� „Mar�ka
Ślą�skie”,�Jac ka Kwiat kow skie go –�Pre�ze�-
sa�Za�rzą�du�Za�kła�du�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�-
do�we�go�w Ka�to�wi�cach,�or�ga�ni�za�to�ra�sta�-
łych,� licz�nych� kon�fe�ren�cji� o kształ�ce�niu
za�wo�do�wym�i in�stru�men�tach�ryn�ku�pra�cy,
Zbi gnie wa Gie le cia ka –�Pre�ze�sa�Za�rzą�-
du�Okrę�go�wej�Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�-
wej�w Ty�chach,�or�ga�ni�za�to�ra�kon�fe�ren�cji
o per�spek�ty�wach�fi�nan�so�wych�UE.
Jesz�cze�wyż�szym�wy�kład�ni�kiem�na�szej

ak�tyw�no�ści,�ja�ko�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych
jest�or�ga�ni�zo�wa�nie�w na�szym�re�gio�nie�Eu�-
ro�pej�skie�go� Kon�gre�su� Go�spo�dar�cze�go
przez� Gru�pę� PTWP SA� i Eu�ro�pej�skie�go
Kon�gre�su� Ma�łych� i Śred�nich� Przed�się�-
biorstw�przez�Re�gio�nal�ną�Izbę�Go�spo�dar�-

czą�w Ka�to�wi�cach,�któ�rą�re�pre�zen�tu�je�dzi�-
siaj�Wi�ce�pre�zes�–�Ma rek My śli wiec.�
Z rów�nie�wiel�ką�aten�cją�i sza�cun�kiem�ser�-

decz�nie�wi�ta�my�Pa�na dr. Ja na Sar nę –�Dy�-
rek�to�ra� Ge�ne�ral�ne�go� Fun�da�cji� Roz�wo�ju
Kar�dio�chi�rur�gii� im.�prof.�Zbi�gnie�wa�Re�li�gi,
wyż�szą�ka�drę�na�uko�wą�na�sze�go�re�gio�nu,
a wśród�nich:�prof. dr. hab. An drze ja Bar -
cza ka h.c., prof. dr. hab. inż. Ja nu are go
Bie nia, dr. n.med. Wie sła wa Du dę i kan-
c�le�rza�Wło dzi mie rza Mi to ra ja.�
Wi�ta�my� ser�decz�nie� Ks. Kan. Pio tra

Brzą ka li ka,� ja�ko� przy�ja�cie�la� i opie�ku�-
na ślą�skiej�spo�łecz�no�ści�bu�dow�la�nej,�a tak�-
że�Pa�na Hen ry ka Bli dę z ro�dzi�ną,�sta�le�pa�-
mię�ta�jąc� o za�słu�gach� i do�ko�na�niach� dla
na�szej�Izby�ŚP.�Mi�ni�ster�i Pre�zy�dent�Bar�-
ba�ry�Bli�dy.
Obo�wiąz�kiem� mo�ral�nym� każ�de�go� śro�-

do�wi�ska�go�spo�dar�cze�go�pra�co�daw�ców�jest
wspie�ra�nie�or�ga�ni�za�cji�spo�łecz�nych.�Nie�przy�-
pad�ko�wo�więc�part�ne�rem�spo�łecz�nym�Izby,
któ�rą�re�pre�zen�tu�ję,�a tak�że�dzi�siej�szej�Ga�li

jest�Re�gio�nal�na Fun�da�cja�Po�mo�cy�Nie�wi�do�-
mym�w Cho�rzo�wie,�pro�wa�dzą�ca�swo�ja�dzi-
a�łal�ność�już�od po�nad 22�lat.�Wi�tam�ser�decz�-
nie� Nor ber ta Gal lę,� współ�za�ło�ży�cie�la
i nie�prze�rwa�nie�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�tej�Fun�da�-
cji.�We�wspól�nym�imie�niu�skła�da�my�po�dzię�-
ko�wa�nia�bar�dzo�wie�lu�za�cnym�oso�bom�i in�-
sty�tu�cjom� wspo�ma�ga�ją�cym� dzia�łal�ność
Fun�da�cji.

Po wy stą pie niu Pre zy den ta Wnu ka na -
stą pi ła uro czy stość uho no ro wa nia za słu -
żo nych osób „Me da la mi za dłu go let nią
Służ bę Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej”, Od zna ka mi Ho no ro wy mi Mi ni stra In -
fra struk tu ry „Za za słu gi dla Bu dow nic -
twa”, Od zna ka mi Ho no ro wy mi „Za słu żo ny
dla Bu dow nic twa” i „Za słu żo ny dla Go spo -
dar ki Ko mu nal nej” oraz Od zna ka mi Ho no -
ro wy mi „Za za słu gi dla wo je wódz twa Ślą -
skie go”.

Ko lej nym punk tem pro gra mu XVII Ga li Bu -
dow nic twa by ło wrę cze nie Na gród i Ty tu łów
kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”, bę dą ce go

XVII GALA bUdOWNICTWA

Lau�re�aci�na�gro�dy�i Ty�tu�łu:�ŚLĄ�SKA�WIEL�KA�NA�GRO�DA�BU�DOW�NIC�TWA

Lau�re�aci�ty�tu�łu�„Au�to�ry�tet�- Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�dar�ki�Ślą�skiej”

Po raz�ko�lej�ny�nada�no�i wrę�czo�no�pod�czas�Ga�li�Ty�tu�ły�Ho�no�ro�we�wraz�z Me�da�lem�„Oso�bo�wość�Bu�dow�-
nic�twa�Ślą�skie�go”�wy�bit�nym�po�sta�ciom�two�rzą�cym�hi�sto�rię�go�spo�dar�czą�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu�i kra�ju
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XVII GALA bUdOWNICTWA

W swym wy stą pie niu Fran ci szek Busz ka stwier dził: –�Ty�tu�łu�„Przy�-
ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa”�–�wy�róż�nie�nie,�usta�no�wio�ne�i przy�-
zna�wa�ne�po raz�czwar�ty�przez�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�jest
wy�ra�zem�sza�cun�ku�dla�wy�bit�nych�po�sta�ci�ze�świa�ta�po�li�ty�ki,�go�spo�-
dar�ki,�na�uki�i kul�tu�ry.�Jest�wy�ra�zem�uzna�nia�dla�osób,�któ�re�po�przez
swo�ją�dzia�łal�ność�za�wo�do�wą�i spo�łecz�ną�ma�ją�ogrom�ny�wpływ�na ja�-
kość�ży�cia�w re�gio�nie�i kra�ju.
Ho�no�ru�je�my�oso�by�wy�bit�ne�i za�słu�żo�ne.�W na�szej�cie�ka�wej�i od�-

po�wie�dzial�nej�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej�–�po�cząw�szy�od:�przed�się�bior�-
ców�two�rzą�cych�sta�no�wi�ska�pra�cy,�pro�jek�tan�tów,�in�spek�to�rów�nad�-
zo�ru,�kie�row�ni�ków�bu�dów,�funk�cjo�nu�je�my�w za�leż�no�ści�od:�in�we�sto�rów,
or�ga�nów�pań�stwa,�władz�usta�wo�daw�czych,�wła�dzy�sa�mo�rzą�do�wej,
róż�nych�dzie�dzin�na�uki�i za�wo�dów.�Na�zy�wa�my�to�oto�cze�niem�bu�-
dow�nic�twa.�O ja�ko�ści�te�go�oto�cze�nia�de�cy�du�ją�lu�dzie.
Zga�dzam�się�z po�wie�dze�niem�ŚP�prof.�Ku�le�szy,�że�„żad�ne�pra�-

wo,�sy�tu�acja�nie�prze�szka�dza�ją�lu�dziom�mą�drze�się�po�ro�zu�mie�wać
i szu�kać�do�bre�go�roz�wią�za�nia”.
To�do�bry�po�wód,�by�po�dzię�ko�wać�ta�kim�lu�dziom�–�na�zy�wa�jąc�ich

przy�ja�ciół�mi�ślą�skie�go�bu�dow�nic�twa.
Ko�le�gium�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�wy�ra�ża�jąc�opi�nię�ca�-

łe�go�śro�do�wi�ska,�z ogrom�ną�przy�jem�no�ścią�ho�no�ru�je�dziś�oso�by,�któ�-
re�sta�no�wią�wzór�do na�śla�do�wa�nia�i w peł�ni�za�słu�gu�ją�na Ty�tuł�„Przy�-
ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa”.

za da niem pu blicz nym Za rzą du Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Ce lem te go kon kur su jest do -
ku men to wa nie wy so kiej atrak cyj no ści in we -
sty cyj nej i go spo dar czej wo je wódz twa
ślą skie go po przez: 

– pu blicz ną pre zen ta cję wa żą cych dla re -
gio nu oraz spraw nie, ter mi no wo i pro fe sjo -
nal nie zre ali zo wa nych przed się wzięć in -
we sty cyj nych,

– wy róż nia nie Ślą ską Wiel ką Na gro -
dą Bu dow nic twa in we sto rów tych przed -
się wzięć or ga ni za cji wy ko naw czych i pro -
duk cji ma te ria łów bu dow la nych oraz
pod mio tów efek tyw nie za rzą dza ją cych
nie ru cho mo ścia mi. 

Na gro dy i Ty tu ły: ŚLĄ SKA WIEL KA NA -
GRO DA BU DOW NIC TWA wrę czy li lau re -
atom I Wi ce wo je wo da Ślą ski An drzej Pi -
lot, Prze wod ni czą cy Sej mi ku wo je wódz twa
ślą skie go An drzej Go ści niak z udzia łem
go spo da rzy Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa Ta de usza Wnu ka i Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa Fran cisz ka
Busz ki.

Na gro dy i Ty tu ły otrzy ma ły: Mia sta By tom
i Dą bro wa Gór ni cza, przed się bior stwo
BA NI MEX z Bę dzi na, Dą brow skie Wo do -
cią gi, przed się bior stwo KRAK -CHEM,
Miej ski Za rząd Zie le ni i Go spo dar ki Ko -
mu nal nej z By to mia, Przed się bior stwo
Go spo dar ki Ko mu nal nej „PART NER”
z Lę dzin, P.W. DACH BUD Ro man Dy duch
z Ła zisk Gór nych i Za kład Bu dow la no Re -
mon to wo In sta la cyj ny An drzej Mi le wicz
z Cho rzo wa

Ka pi tu ła kon kur su uwa ża nie zmien nie, że
istot ny wpływ na spraw ność pro ce sów in we -
sty cyj nych i bu dow la nych ma in dy wi du al ny
pro fe sjo na lizm dzia łal no ści za wo do wej,
kre atyw ność i przed się bior czość. Do ce -
nia jąc pu blicz nie oso by o tych wła śnie wa -
lo rach, któ rych wspól nym wy kład ni kiem
jest „kom pe ten cja”, Ka pi tu ła kon kur su na -
da je na gro dy in dy wi du al ne z Ty tu łem: „Au -

to ry tet  Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”
w trzech ka te go riach: 

– Za rzą dza nie roz wo jem miast, 
– Za rzą dza nie or ga ni za cja mi bu dow la ny -

mi i nie ru cho mo ścia mi,
– Spraw na ad mi ni stra cja pu blicz na.
Ty tuł „Au to ry tet - Bu dow nic twa i Go spo -

dar ki Ślą skiej” w tym ro ku otrzy ma li: 
Cze sław Śle ziak – Prze wod ni czą cy Ra -

dy Pol skiej Izby Eko lo gii w Ka to wi cach, któ -
ry z po wo du cho ro by nie mógł uczest ni czyć
w uro czy sto ści, Ma rian Ha cuś – Pre zes Za -
rzą du Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.,
Wło dzi mierz Mi to raj – Kanc lerz Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach, jó zef
Wy cisk – Re dak tor Ra dia Ka to wi ce SA, ja -
nusz Kra snow ski – Pol ski Zwią zek In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, dr Ka zi mierz
Ko niecz ny – Dy rek tor Od dzia łu Ślą skie go
In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej, An drzej
Ka lus – Pre zes Za rzą du Agen cji Nie ru cho -
mo ści i Bu dow nic twa „PRO MIKS” Sp. z o.o.,
dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross – Po -
li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Ro -
man Ol szew ski – Na czel nik Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Urzę du Mia sta Ka to wi ce.

Za bie ra jąc głos w imie niu na gro dzo nych
Ma rian Ha cuś dzię ku jąc za wy róż nie nie po -
wie dział m.in. że�te�ty�tu�ły�są�do�wo�dem�te�-
go�co�naj�bar�dziej�cie�szy,�że�na�sza�pra�ca�jest
za�uwa�żal�na.�Jed�no�cze�śnie�zło�żył�Ślą�skiej
Izbie�Bu�dow�nic�twa�i or�ga�ni�za�cjom�z nią�sto�-
wa�rzy�szo�nym,�ży�cze�nia�suk�ce�sów�na fo�rum
pu�blicz�nym�i za�wo�do�wym.�Śro�do�wi�sko�bu�-
dow�la�ne�bar�dzo�te�go�po�trze�bu�je.

Po raz ko lej ny nada no i wrę czo no pod -
czas Ga li Ty tu ły Ho no ro we wraz z Me da lem
„Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”
wy bit nym po sta ciom two rzą cym hi sto rię
go spo dar czą bu dow nic twa re gio nu i kra ju.
Syl wet ki lau re atów te go wy róż nie nia prze -
sta wił Pre zy dent Śla skiej Izby Bu dow nic twa
i Prze wod ni czą cy Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go Ta de usz Wnuk. Ty tu łu i Me da le
otrzy ma li:

• prof. dr hab. inż. ja nu ary Bień, 
• Ar ka diusz Hoł da, 
• Ma rian Ostap czyk
Fi na ło wym ak cen tem uro czy sto ści by ło

wrę cze nie ty tu łu PRZY jA CIEL ŚLĄ SKIE -
GO BU DOW NIC TWA.

Syl wet ki lau re atów te go wy róż nie nia
prze sta wił Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
i wi ce prze wod ni czą ce go Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go Fran ci szek Busz ka.

Ty tu ły wrę czy li Pre zy dent Śla skiej Izby
Bu dow nic twa i Prze wod ni czą cy Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go Ta de usz Wnuk, Prze -
wod ni czą cy Śl. Okrę go wej Izby Inż. Bu dow -
nic twa i wi ce prze wod ni czą cy Fo rum
Fran ci szek Busz ka z udzia łem współ go spo -
da rza Ga li, pre zy den ta By to mia Da mia -
na Bar ty li.

Ty tu łu otrzy ma li:
• Adam Zdzie bło – Se kre tarz Sta nu

w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju,
• Ga brie la Le nar to wicz – Pre zes Za rzą -

du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,

• dr n. med. Wie sław Du da – Dy rek tor
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. prof. E. Mi -
cha łow skie go w Ka to wi cach.

Dzię ku jąc za wy róż nie nie lau re aci po wie -
dzie li m.in.: 

Adam Zdzie bło: – Ani�nie�by�ło�by�tej�na�-
gro�dy,�ani�mnie�by�tu�nie�by�ło,�gdy�by�nie�Wy,
ci�wszy�scy�któ�rzy�na co�dzień�zaj�mu�ją�się
fun�du�sza�mi�eu�ro�pej�skim.�Mo�gę�tu�wy�mie�nić
przy�kła�do�wo� fir�mę� Ba�ni�mex� z Bę�dzi�na,
Drog�bud�czy�In�ter�cor�z Za�wier�cia,�któ�ra�do�-
koń�czy�ła�słyn�ny�most�w Msza�nie�na A1�i tyl�-
ko� dzię�ki� tej� współ�pra�cy� mo�gę� stać� tu
przed wa�mi�i od�bie�rać�ta�ki�za�szczyt�ny�laur,
któ�re�go�w ży�ciu�się�nie�spo�dzie�wa�łem.�

Ga brie la Le nar to wicz: – Je�stem�nie�zwy�-
kle�wzru�szo�na do�ce�nie�niem�mo�jej�pra�cy,�ale
ro�zu�miem,�że�jest�to�uho�no�ro�wa�nie�ca�łe�go
Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�-
wi�ska,�wszyst�kich�je�go�pra�cow�ni�ków,�człon�-
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ków�za�rzą�du�i ra�dy�nad�zor�czej.�Sta�ra�my�się
od lat�uczy�nić�nasz�re�gion�bar�dziej�przy�ja�-
zny�nie�tyl�ko�dla�śro�do�wi�ska,�ale�dla�lu�dzi,
któ�rzy�są�w cen�trum�te�go�śro�do�wi�ska.�My�-
ślę,�że�to�co�nasz�łą�czy�z bran�żą�bu�dow�la�-
ną�to�są�wy�zwa�nia,�któ�re�już�od kil�ku�lat,�a te�-
raz�w w szcze�gól�no�ści�przed na�mi� sto�ją.

My�ślę,�że�tu�w By�to�miu�nie�mu�szę�mó�wić�jak
waż�na jest�tro�ska�o re�wi�ta�li�za�cję�na�szych�mi-
ast�w tro�sce�tak�że�o god�ne�ży�cie�lu�dzi.

Dr n.med. Wie sław Du da –� Dzię�ku�ję
za wy�róż�nie�nie.�Od lat�sta�ram�się,�by�ślą�ska
me�dy�cy�na by�ła� za�uwa�żal�na i uro�lo�gia
na Ślą�sku�jest�wio�dą�ca�uro�lo�gią�w Pol�sce

i nie�ma�my�się�cze�go�wsty�dzić.�My�ślę,�że�bu�-
do�wa�i po�wsta�wa�nie�no�wych�pla�có�wek�me�-
dycz�nych�da�sa�tys�fak�cje�wszyst�kim�pań�stwu,
a tym,�któ�rzy�tam�pra�cu�ją,�rów�nież.�

Uro czy sto ści XVII Ga li Bu dow nic twa za -
koń czył wspa nia ły wy stęp ar ty stów Ope ry
Ślą skiej w By to miu oraz ban kiet.

Na ban�kie�cie�moż�na�by�ło�dzie�lić�się�wra�że�nia�mi�z ko�lej�nej�Ga�li

Uro�czy�sto�ści XVII Ga�li�Bu�dow�nic�twa�za�koń�czył�wspa�nia�ły�wy�stęp�ar�ty�stów�Ope�ry�Ślą�skiej�w By�to�miu

XVII GALA bUdOWNICTWA
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Tytuł 
„PRZYJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

ADAM ZDZIEBŁO
SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

za two�rze�nie�sys�te�mo�wych�wa�run�ków�za�pew�nia�ją�cych�wy�so�ce�efek�tyw�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�środ�ków�Fun�-
du�szy�Eu�ro�pej�skich�oraz�za oso�bi�sty,�wy�mier�ny�wkład�w roz�wój�re�gio�nu�ślą�skie�go.

W swej dzia łal no ści, po wsta łe 6 lat te mu, Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go mo że li czyć na oso by, któ re nie są zwią za ne wprost z sek -
to rem bu dow nic twa, ale w mia rę swo ich moż li wo ści sta ra ją się za wsze wspie rać te dzia ła nia.

Ich za wo do wa i spo łecz na ak tyw ność two rzy przy ja zny kli mat i sprzy ja ją ce przed się bior com wa run ki do pro wa dze nia dzia łal no ści in -
we sty cyj nej i bu dow la nej. Na da jąc za szczyt ny 

Forum, reprezentujące śląską społeczność budowlaną, wyraża szacunek i uznanie dla wyróżnionych.

Tytuły wręczyli: Prezydent Ślaskiej Izby Budownictwa 
i Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego Tadeusz Wnuk, 

Przewodniczący Śl. Okręgowej Izby Inż. Budownictwa i wiceprzewodniczący Forum Franciszek Buszka
z udziałem współgospodarza Gali, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli.

W gro�nie�te�go�rocz�nych�lau�re�atów�jest�Se�kre�tarz
Sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie�In�fra�struk�tu�ry�i Roz�wo�ju�Pan
Adam�Zdzie�bło.�Sa�mo�rzą�do�wiec,�po�li�tyk.�Czło�wiek
przed�się�bior�czy,�ener�gicz�ny,�sku�tecz�ny�w dzia�ła�niu.
Pan�Mi�ni�ster�ma�tu,�na Ślą�sku�swo�je�wy�mier�ne�po�-
wo�dy�do du�my:
–�Na�uko�wo�-Dy�dak�tycz�ne�Cen�trum�No�wych�Tech�-
no�lo�gii�–�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska,
–�Cen�trum�Dy�dak�tycz�no�-Na�uko�we�Neo�fi�lo�lo�gii�Uni�-
wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�w So�snow�cu.

W Ja�strzę�biu:
–�mo�der�ni�za�cja�dro�gi�wo�je�wódz�kiej 937,�
–�roz�bu�do�wa�Ha�li�Wi�do�wi�sko�wo�-Spor�to�wej.�
Są�też�Żor�skie�po�wo�dy�do sa�tys�fak�cji:�
–�roz�bu�do�wa�Szko�ły�Mu�zycz�nej,�
–�ob�wod�ni�ca�dla�Żor�i Ryb�ni�ka,
–�re�mont�dro�gi�kra�jo�wej�nr 81.
In�we�sty�cje�te�mia�ły�wiel�kie�wspar�cie�Pa�na Mi�ni�-
stra.

Lau da cja
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GABRIELA LENARTOWICZ
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

za wy�so�ce�pro�fe�sjo�nal�ne�i efek�tyw�ne�za�-
rzą�dza�nie� struk�tu�ra�mi� Wo je wódz kie go
Fun du szu oraz�za oso�bi�sty�wkład�w roz�-
wój�re�gio�nu�ślą�skie�go�w za�kre�sie�ochro�ny
i kształ�to�wa�nia�śro�do�wi�ska.

Wśród�te�go�rocz�nych�lau�re�atów�ty�tu�łu:�„Przy�ja�ciel
Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa”�jest�Pa�ni�Ga�brie�la�Le�nar�-
to�wicz�–�Pre�zes�Za�rzą�du�Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�-
szu� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki� Wod�nej
w Ka�to�wi�cach.�
Prze�wod�ni�czy�kon�wen�to�wi�wo�je�wódz�kich�fun�du�szy
w Pol�sce.�Do�świad�czo�na�rad�na�Sej�mi�ku�Ślą�skie�go.�

W pra�cy�za�wo�do�wej�bli�skie�są�Pa�ni�Pre�zes�za�gad�-
nie�nia�zwią�za�ne�z fi�nan�so�wa�niem�in�we�sty�cji�w in�-
fra�struk�tu�rę�i eko�lo�gię�oraz�za�rzą�dza�nie�fun�du�sza�-
mi�eu�ro�pej�ski�mi.�
Za�wsze�peł�na�sta�rań�i tro�ski�o to,�co�na Ślą�sku�naj�-
waż�niej�sze�–�ochro�nę�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.

Lau da cja
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DR N. MED. WIESŁAW DUDA
DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. PROF. E. MICHAŁOWSKIEGO 
W KATOWICACH

za� wysoce� profesjonalne� organizowanie
projektowania,� finansowania,� realizacji
kompleksowej� rozbudowy� i�modernizacji
Szpitala� Specjalistycznego� im.� prof.�
E.�Michałowskiego�w�Katowicach�oraz�za
osobisty�wkład�naukowy�w�rozwój�polskiej
urologii.�

Ty�tu�łem�„Przy�ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa”�dzię�-
ku�je�my�Pa�nu�dr.�Wie�sła�wo�wi�Du�dzie�–�dy�rek�to�ro�-
wi�szpi�ta�la�Spe�cja�li�stycz�ne�go�im.�prof.�Mi�cha�łow�skie�-
go�w Ka�to�wi�cach.�
Pan�Wie�sław�Du�da�to�wy�bit�ny,�pe�łen�za�wo�do�wej
pa�sji,�spe�cja�li�sta�uro�log,�z bo�ga�tym�do�rob�kiem�na�-
uko�wym.�Czło�nek�Pol�skie�go�i Eu�ro�pej�skie�go�To�wa�-
rzy�stwa�Uro�lo�gicz�ne�go.�

Kie�ru�je�szpi�ta�lem,�któ�ry�jest�wi�zy�tów�ką�Ślą�ska,�bo�-
wiem�ja�ko�je�den�z nie�wie�lu�w kra�ju�wy�ko�nu�je�wy�-
so�ko�spe�cja�li�stycz�ne�usłu�gi�me�dycz�ne�w za�kre�sie
uro�lo�gii.
Dr�Wie�sław�Du�da�le�czy�me�to�da�mi�kon�wen�cjo�nal�-
ny�mi,�skal�pe�lem,�la�se�rem�ale�rów�nież�cię�tym�ję�-
zy�kiem�sta�wia�jąc�nas�„do pio�nu”,�gdy�nie�dba�my
o zdro�wie.

Lau da cja
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ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

– 2014

MIA STO BY TOM 

w ka te go rii za rzą dza nie roz wo jem miast

•�za stwo�rze�nie�By�tom�skiej�Stre�fy�Ak�tyw�no�ści�Go�spo�dar�czej�i ko�-
lej�nych�przed�się�wzięć�two�rzą�cych�wa�run�ki�wy�so�ce�wy�mier�-
ne�go�roz�wo�ju� in�we�sty�cyj�ne�go�mia�sta�w la�tach 2012-2014.

Na gro dę ode brał Da mian Bar ty la – Pre zy dent Mia sta

By tom ska Stre fa Ak tyw no ści Go spo dar czej to spe cjal nie wy -
od ręb nio ny ob szar in we sty cyj ny, od po wia da ją cy na za po trze -
bo wa nie in we sto rów, skie ro wa na głów nie dla sek to ra MŚP.
Klu czo we zna cze nie Stre fy to wzrost po zio mu in we sty cji,
zwięk sze nie atrak cyj no ści in we sty cyj nej re gio nu, po zy tyw ny
wpływ na przed się bior czość i kre owa nie no wych miejsc
pra cy.

BSAG ma na ce lu oży wie nie go spo dar cze ak tu al nie nie za -
go spo da ro wa nych te re nów in we sty cyj nych. Po wo ła nie BSAG
po za zwięk sze niem moż li wo ści za go spo da ro wa nia nie użyt ków
przy czy nia się rów nież do po wsta nia no wych miejsc pra cy oraz
no wych form dzia łal no ści go spo dar czych, głów nie ma łych i śred -
nich firm. 

In ne przed się wzię cia w mie ście to:
• Prze bu do wa bu dyn ku daw ne go in ter na tu na ce le miesz kal -

ne – By tom ul. Ziel na 25A
• Prze bu do wa, ze zmia ną spo so bu użyt ko wa nia, bu dyn ku

przy ul. Pie kar skiej 92
• Mo der ni za cja bu dyn ku ze spo łu spor to we go przy I Li ceum

Ogól no kształ cą cym – Strzel ców By tom skich 11 
• Mo der ni za cja sa li gim na stycz nej Szko ły Pod sta wo wej

nr 46 – Bo le sła wa Pru sa 10.

Lau re aci te go rocz nej edy cji Kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie, któ re go or ga ni za to rem jest Ślą ska Izba
Bu dow nic twa. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przy współ pra cy pań stwo wych i sa mo rzą do wych władz
wo je wódz twa ślą skie go, Po li tech ni ki Ślą skiej i Po li tech ni ki Czę sto chow skiej, sa mo rzą dów go spo -
dar czych i za wo do wych oraz or ga ni za cji po za rzą do wych, któ re utwo rzy ły plat for mę współ dzia ła nia
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.

Nagrody i Tytuły wręczali:
I�Wicewojewoda�Śląski�Andrzej Pilot

Przewodniczący�Sejmiku�województwa�śląskiego�Andrzej Gościniak
z�udziałem�gospodarzy�Prezydenta�Śląskiej�Izby�Budownictwa�Tadeusza Wnuka
i�Przewodniczącego�Rady�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa

Franciszka Buszki

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE bUdOWANIE” – 2014
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MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

w kategorii zarządzanie rozwojem miast

•�za�profesjonalne�przygotowanie�i�realizację�przedsięwzię-
cia�inwestycyjnego:�„Budowa budynków mieszkalnych
z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie
Górniczej”.

Nagrodę odbierał Paweł Gocyła 
– Z-ca Prezydenta Miasta

W Dąbrowie Górniczej przyjęto zasadę, że mieszkanie
socjalne powinno być nie tylko tanie w utrzymaniu, ale rów-
nież zapewniające warunki do godnego w nim zamiesz-
kania.

Budynek dwusegmentowy z jest „bezobsługowy” w użyt-
kowaniu. Każde mieszkanie ma oddzielne liczniki zużycia me-
diów. Budynek spełnia ustawowe zapisy dotyczące lokali so-
cjalnych. Jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepełnosprawne (dwa mieszkania dla osób niepełno-
sprawnych).

W sąsiedztwie zlokalizowano parking na 29 miejsc po-
stojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 684,52 m2, powierzchnia
użytkowa 1642,44 m2, a kubatura budynku 5969,01 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX
SP. Z O.O. W BĘDZINIE

•�za�realizację�przedsięwzięć�inwestycyjnych�budownictwa�dro-
gowego,�mostowego�i�kolejowego,�a�także�za�osiągniętą�wy-
soką�pozycję�rynkową�w�sektorze�regionalnego�i�krajowego
budownictwa.�

Nagrodę odebrał  Zbigniew Wójcik -– Doradca Zarządu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex  Sp. z o.o. po-
wstało w 1992 roku.

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wy-
konawstwo w zakresie: budownictwo inżynieryjne – budowa
mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziem-
nych, przepustów  i murów oporowych, budownictwo drogowe
i kolejowe, wytwarzanie oraz montaż mało i wielkogabary-
towych konstrukcji stalowych, budownictwo hydrotechniczne,
roboty wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane, ziemne
wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami sta-
lowymi, wyburzeniowe i przygotowanie terenów pod inwe-
stycje.

Firma usługi wykonuje terminowo, solidnie i fachowo. Ostat-
nie ważne, potrzebne, wzorowe realizacje Banimex  to: prze-
budowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Gór-
nicza / Tryńcza – Przeworsk – budowa mostu kolejowego nad
rzeką Wisłok, / Kędzierzyn Koźle – budowa mostu na Odrze,
/ Jaktorów – budowa skrzyżowania dwupoziomowego. 
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DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

•�za�profesjonalne�przygotowanie�i�realizację�przedsięwzięcia
inwestycyjnego:�„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Centrum w Dąbrowie Górniczej”.

Nagrodę odebrał ANDRZEJ MALINOWSKI 
– Prezes Zarządu

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa uznał
Oczyszczalnię Ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej za „Bu-
dowę roku 2013”.

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. to firma nagradzana za ak-
tywne działania na rzecz budowania społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz stosowanie najwyższych standardów
w dziedzinie ochrony środowiska.

Dą brow skie Wo do cią gi to no wo cze sna or ga ni za cja, któ ra kon -
se kwent nie re ali zu je pod sta wo we za da nia w dzie dzi nie go spo -
dar ki wod no -ście ko wej na te re nie Dą bro wy Gór ni czej, naj więk -
szej gmi ny wo je wódz twa ślą skie go.

Fir ma świad czy pro fe sjo nal ne usłu gi w za kre sie go spo dar -
ki wod no-ście ko wej. Pod no si war tość fir my uwzględ nia jąc gło -
sy jej in te re sa riu szy, Sta wia na part ner stwo w sto sun kach z miesz -
kań ca mi, tro skę o śro do wi sko na tu ral ne i wy so ki po ziom kul tu ry
za rzą dza nia. Jest sil nie ka pi ta ło wo fir ma, bli ską śro do wi sku, roz -
wi ja ją cą się w tem pie za pew nia ją cym speł nia nie zmien nych ocze -
ki wań ryn ku. Li der wśród firm wod no-ka na li za cyj nych osią ga -
ją cy po rów ny wal ne re zul ta ty do wio dą cych firm eu ro pej skich
te go seg men tu usług.

KRAK -CHEM SP. Z O.O.

•�za re�ali�za�cję�przed�się�wzięć�in�we�sty�cyj�nych�bu�dow�nic�twa�wiel�-
ko�ku�ba�tu�ro�we�go,�miesz�ka�nio�we�go�i obiek�tów�uży�tecz�no�ści
pu�blicz�nej,�a tak�że�za osią�gnię�tą�wy�so�ką�po�zy�cję�ryn�ko�wą
w sek�to�rze�re�gio�nal�ne�go�i kra�jo�we�go�bu�dow�nic�twa.

Na gro dę ode brał TA DE USZ ZA JĄC – Pre zes Za rzą du

Krak -chem jest w bran ży bu dow la nej od po nad 10 lat. Ale
już z du żym do rob kiem zre ali zo wa nych in we sty cji: osie dli
miesz ka nio wych, biu row ców, ho te li, obiek tów uży tecz no ści
pu blicz nej.

Fir ma spe cja li zu je się w ro bo tach żel be to wych wy ko ny wa -
nych w sys te mie sza lun ków wie lo wy mia ro wych, oraz ro bo -
tach wy koń cze nio wych o pod wyż szo nym stan dar dzie (apar -
ta men ty, ho te le, biu row ce, itp.). 

Po cząw szy od Za rzą du Spół ki, po przez ka drę in ży nie rów,
tech ni ków, spe cja li stów oraz pra cow ni ków pro duk cyj nych
w fir mie pra cu ją lu dzie kom pe tent ni, do świad cze ni, w więk -
szo ści od wie lu lat zwią za ni z bran żą bu dow la ną. Ka dra ta
we współ pra cy z wie lo ma spraw dzo ny mi part ne ra mi (pod -
wy ko naw ca mi) z za kre su po krew nych branż jest w sta nie
po dej mo wać się świad cze nia sze ro kie go spek trum usług bu -
dow la nych. Wszyst kie za da nia in we sty cyj ne wy ko ny wa ne
są z za sto so wa niem naj no wo cze śniej szych tech no lo gii
i opty mal nych me tod za rzą dza nia, w moż li wie naj krót szym
ter mi nie.
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MIEj SKI ZA RZĄD ZIE LE NI 
I GO SPO DAR KI KO MU NAL NEj W BY TO MIU

•�za pro�fe�sjo�nal�ne�przy�go�to�wa�nie�i re�ali�za�cję�przed�się�wzię�-
cia�in�we�sty�cyj�ne�go:�„Prze bu do wa zie le ni w za byt ko wym
par ku im. F. Ka chla w By to miu”

Na gro dę ode bra ła Dy rek tor EWA NA ZA RE WICZ 

W wy ni ku re ali za cji in we sty cji usu nię to po nad 7000 ton róż -
ne go ro dza ju od pa dów, zbu do wa no dwie no we wy spy
na sta wie, trzy ta ra sy wi do ko we, po sa dzo no 242 drze -
wa, 1189 szt. krze wów, 3605 ro ślin wod nych, prze pro wa dzo -
no za bie gi pie lę gna cyj ne 242 drzew i wy ko na no no we traw -
ni ki. W re zul ta cie otrzy ma no cen ny przy rod ni czo ob szar
o po wierzch ni 5,17 ha, dzię ki cze mu miesz kań cy mo gą spę -
dzać czas w mi łym, spo koj nym i pięk nym za kąt ku mia sta. 

Wszyst kie te dzia ła nia przy czy ni ły się w znacz nym stop niu do po -
pra wy wi ze run ku te go miej sca i spo tka ły się z po zy tyw nym od -
bio rem miesz kań ców mia sta. Od no wio ny staw pół noc ny wraz
z oto cze niem sta no wi do sko na ły ple ner dla róż ne go ro dza ju im -
prez kul tu ral nych. W ubie głym ro ku zor ga ni zo wa no w par ku wy -
stę py ze spo łów mło dzie żo wych, so li sty ope ro we go oraz gór ni -
czej or kie stry dę tej, któ re cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem.
Po nad to nie od płat nie udo stęp nia no ro we ry wod ne i łód ki, któ ry -
mi moż na by ło po pły wać po sta wie. W ko lej nych la tach rów nież
pla nu je się or ga ni za cję wie lu im prez i fe sty nów, cze go wcze śniej
nie moż na by ło zre ali zo wać w tym re jo nie par ku. Za pew ni to oko -
licz nym miesz kań com roz ryw kę, po zwo li na mi łe spę dze nie cza -
su wol ne go oraz wpły nie po zy tyw nie na ich sa mo po czu cie.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEj 
„PARTNER” Sp. z o.o. z Lędzin

•�za profesjonalne�przygotowanie�i realizację�przedsięwzię-
cia�inwestycyjnego:�„Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w Gminie Lędziny”.

Nagrodę odebrał Prezes PIOTR BUCHTA 

Głównym celem projektu było wzmocnienie spójności
gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwesty-
cji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód
i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta
Lędziny do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym
samym przyczynienie się do realizacji celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowa-
nia i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludz-
kiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania za-
sobów naturalnych.

Przedsiębiorstwo Partner zrealizowało ambitny program
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
na terenie Gminy Lędziny, to także projekt pn „Budowa sieci
wodociągowej w Lędzinach”. W 2013 roku otwarto oczysz-
czalnię Ziemowit 

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE bUdOWANIE” – 2014
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P.W. DACHBUD Roman Dyduch
z Łazisk Górnych

•�za�długoletnią�realizację�usług�dekarskich�i�budowlanych
gwarantującą�profesjonalne�wykonywanie�zlecanych�robót.

Nagrodę odebrał Prezes ROMAN DYDUCH

Firma świadczy usługi dekarskie od ponad 20 lat. Prze-
szkolona, wykwalifikowana kadra, nieustannie wzbogaca
swoja wiedzę fachową. Aktywny członek Beskidzkiego Klubu
Dekarskiego. 

DACHBUD wykonuje roboty zgodnie z tajnikami sztuki cie-
sielskiej i dekarskiej. Firma oferuje usługi w zakresie konstrukcji
drewnianych, poszyć dachowych z takich materiałów jak:
dachówka, gont, blacha, papa, ocieplenia stropodachów
i dachów skośnych,  remonty starych dachów,  montaż okien
dachowych.

Oferta firmy jest nieustannie wzbogacana. W okresie
zimowym zajmuje się nie tylko usługami dekarskimi, ale także
odśnieżaniem dachów domów jednorodzinnych i firm. Teraz
firma Dachbud oferuje nową usługę – budowę domów od pod-
staw.

Przed się bior stwo DACH BUD zo sta ło re ko men do wa ne
przez fir mę FA KRO.

ZAKŁAD 
BUDOWLANO-REMONTOWO-INSTALACYjNY 

ANDRZEj MILEWICZ W CHORZOWIE

•�za�realizowanie�przez�Zakład�robót�instalacyjnych�w�zasobach
mieszkaniowych�dla�inwestorów�z�terenu�województwa�ślą-
skiego,�ze�szczególnym�uwzględnieniem�działań�proekolo-
gicznych�przyczyniających�się�do�ograniczania�niskiej�emisji.

Nagrodę odebrał ANDRZEJ MILEWICZ – Właściciel

Fir ma spe cja li zu je się w wy ko naw stwie ro bót in sta la cyj nych
w naj now szych tech no lo giach mon ta żu, ist nie je 15 lat.
Za trud nia wy so kiej kla sy fa chow ców. Cie szy się za ufa niem
i uzna niem na ryn ku.

Fir ma zaj mu je czo ło we miej sce na ryn ku in sta la cyj nym
w okrę gu wo je wódz twa ślą skie go i nie tyl ko. Za trud nia 23 pra -
cow ni ków na peł nym eta cie.

Fir ma spe cja li zu je się w wy ko naw stwie ro bót in sta la cyj nych
w naj now szych tech no lo giach mon ta żu: in sta la cji cen tral ne -
go ogrze wa nia, in sta la cji ga zo wej, in sta la cji wod no -ka na li za -
cyj nej, sie ci ze wnętrz ne wod. -kan., mo der ni za cji wę złów c.o.
i c.c.w. z opo mia ro wa niem i opra co wa niem do ku men ta cji, kon -
ser wa cji in sta la cji bu dyn ków miesz kal nych, utrzy ma nia Po go -
to wia Awa ryj ne go przez 24 go dzi ny, czysz cze nie sie ci ze wnętrz -
nej i we wnętrz nej z wy wo zem nie czy sto ści płyn nych, ro bo tach
ogól no bu dow la nych,. 

Współ pra cu je z trze ma biu ra mi pro jek to wy mi z każ dej
bran ży zrze szo ny mi w Izbie In ży nie rów. Part ne rzy han dlo wi to:
TA HY DRO NICS, DAN FOSS, GRUND FOS. 
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Nagrodę wraz z tytułem 
„AUTORYTET − BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”

au�to�ry�te�ty�–�lu�dzie,�któ�rzy�tak�po�tra�fią�od�dzia�ły�wać�na oto�cze�nie,�by�w spo�sób�twór�czy�je�zmie�niać,�by�swo�ja�pra�cą,�za�an�ga�żo�wa�niem,�pa�sją�two�-
rzyć�wa�run�ki�dla�efek�tyw�ne�go�roz�wo�ju�sa�mo�rzą�du,�in�sty�tu�cji,�przed�się�bior�stwa,�a po�przez�to�wpły�wać�na ob�li�cze�re�gio�nu�i kra�ju.�im�bar�dziej�bra�-
ku�je�nam�au�to�ry�te�tów,�z tym�więk�sza�żar�li�wo�ścią�i sa�tys�fak�cją�sta�ra�my�się�je�od�kry�wać.�

za wy so ce pro fe sjo nal ne or ga ni zo wa nie re ali za cji
klu czo wych przed się wzięć in we sty cyj nych

bu dow nic twa dro go we go re gio nu i kra ju

Z „DTŚ” zwią za ny od 2001 r., po cząt ko wo ja ko głów -
ny ko or dy na tor re ali za cji i nad zo ru, na stęp nie dy rek tor kon -
trak tów oraz wi ce pre zes Za rzą du.

Więk szość ak tyw no ści za wo do wej zwią za ny z bu -
dow nic twem.

Kie ro wał pro jek ta mi roz bu do wy ukła dów ko mu ni ka cyj -
nych w So snow cu, Bę dzi nie, Dą bro wie Gór ni czej.

Brał udział w opra co wy wa niu kon cep cji in fra struk tu ry
go spo dar czej, spo łecz nej wo je wódz twa oraz wie lu stra -
te gicz nych pro jek tów o cha rak te rze re gio nal nym.

otrzy mu je 

MARIAN HACUŚ
Pre zes Za rzą du Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A. 
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WŁODZIMIERZ MITORAj
Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

za wy so ce pro fe sjo nal ne i wie lo let nie two rze nie
wa run ków eko no micz no -fi nan so wych

roz wo ju in we sty cyj ne go
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go

w Ka to wi cach

Naj dłu żej urzę du ją cy kanc lerz wyż szej uczel ni w Pol -
sce. Peł ni te funk cje od 1979 ro ku. Od wie lu ka den cji jest
człon kiem Se na tu Uni wer sy te tu Śla skie go. Kie ru je ad mi -
ni stra cja i go spo dar ką uczel ni Fi nan se, in we sty cje, re mon -
ty, tech nicz ne za bez pie cze nie pro ce su kształ ce nia. Wiel -
kiej kla sy pro fe sjo na li sta.
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za wy so ce pro fe sjo nal ne i wie lo let nie
dzien ni kar stwo eko no micz ne,

przy czy nia ją ce się do re for mo wa nia pra wa
i prak ty ki pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych

Spe cja li za cja dzien ni kar ska: pra wo, eko no mia, ry nek.
Ty tu ły au dy cji, któ re współ re da gu je: Masz pra wo, Sa -
kiew ka, Su ma – mó wią sa me za sie bie. Od po wie dzial -
ność za sło wo, do bry, oszli fo wa ny ni czym bry lant, la -
ta mi pra cy, dzien ni kar ski warsz tat. W 2004 r. otrzy mał
Grand Prix Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii I TV za re por taż
„Kie dy śmierć po ma ga ży ją cym”. Na gro dzo ny Zło tym
Lau rem Umie jęt no ści i Kom pe ten cji oraz Ślą ską Na gro -
dą Ja ko ści.

jÓZEF WYCISK
Redaktor Radia Katowice SA
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za pro fe sjo nal ną, wie lo let nią pra cę za wo do wą
w pro jek to wa niu i re ali za cji in we sty cji,

rze czo znaw stwa bu dow la ne go
oraz ak tyw ną dzia łal ność w sa mo rzą dach

za wo do wych i go spo dar czych
bu dow nic twa re gio nu i kra ju

Z bu dow nic twem zwią za ny od 1957 ro ku. Bo ga te do -
świad cze nie za wo do we. W swo im do rob ku ma m.in. opra -
co wa nie sys te mu re gio nal nej pre fa bry ka cji wiel ko blo ko -
wej w Ty chach oraz przy sto so wa nie jej do re ali za cji
na te re nach eks plo ata cji gór ni czej. Rze czo znaw ca bu dow -
la ny, in spek tor nad zo ru, ar bi ter przy Urzę dzie Za mó wień
Pu blicz nych. Czło wiek wiel kich spo łecz nych i za wo do wych
za sług, nie usta ją cy w swej ak tyw no ści.

jANUSZ KRASNOWSKI
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
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za pro fe sjo nal ne i wie lo let nie kie ro wa nie
Od dzia łem Ślą skim, In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej,

licz ne au tor skie pu bli ka cje na uko wo -tech nicz ne
i eks per ty zy oraz ak tyw ną dzia łal ność

w sa mo rzą dach za wo do wych i go spo dar czych
bu dow nic twa re gio nu i kra ju

Rze czo znaw ca bu dow la ny Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, a od 1991 tak że rze czo -
znaw ca z li sty wo je wo dy ślą skie go. Zna ko mi ty fa cho wiec,
au tor 85 pu bli ka cji na uko wo tech nicz nych oraz licz nych
kon fe ren cji me ry to rycz nych. Ak tyw ny czło nek Śla skiej Izby
Bu dow nic twa, wy kła dow ca Wyż szej Szko ły Tech nicz nej.

Dr KAZIMIERZ KONIECZNY
Dyrektor Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej
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za wy so ce wy mier ne osią gnię cia za wo do we
i na uko we w za kre sie pro wa dze nia

i au dy tu in we sty cji, dzia łal no ści pro jek to wej
i rze czo znaw stwa ma jąt ko we go

Rze czo znaw ca ma jąt ko wy, po sia da wie lo let nie do świad -
cze nie za wo do we w pro wa dze niu in we sty cji, dzia łal no -
ści pro jek to wej, wy ko naw stwie in we sty cyj nym i ban ko wo -
ści. Czło nek Ho no ro wy kil ku na stu pol skich i za gra nicz nych
sto wa rzy szeń za wo do wych z dzie dzi ny wy ce ny nie ru cho -
mo ści oraz czło nek Kró lew skie go In sty tu tu Dy plo mo wa -
nych Rze czo znaw ców Ma jąt ko wych w Lon dy nie.

ANDRZEj KALUS
Prezes Zarządu Agencji Nieruchomości i Budownictwa „PROMIKS” Sp. z o.o.
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za wie lo let nie pro wa dze nie ba dań ja ko ścio wych
w pro jek to wa niu ar chi tek to nicz nym

bu dyn ków o róż nych funk cjach
oraz do tych cza so wą dzia łal ność na uko wa

i pro jek to wą

Ar chi tekt, wła ści ciel pra cow ni pro jek to wej Eu ro Pro -
jekt Dr Fross, au tor po nad 300 pro jek tów: obiek ty
miesz kal ne, biu ro we, han dlo we, re kre acyj ne, me dycz -
ne, prze my sło we. Twór ca me to dy ba dań przed pro jek -
to wych „w 8-kro kach” oraz me to dy ba dań we ry fi ka cyj -
nych po zre ali zo wa niu obiek tu „w 7-kro kach”.

Dr hab. inż. arch. KLAUDIUSZ FROSS
Politechnika Śląska, Wydział Architektury
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za wy so ce pro fe sjo nal ne,
wie lo let nie kie ro wa nie i za rzą dza nie dzia łal no ścią

ar chi tek to nicz no -bu dow la ną
w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej
mia sta Ka to wi ce oraz ak tyw ną współ pra cę

z sa mo rzą da mi za wo do wy mi i go spo dar czy mi
bu dow nic twa re gio nu

Czło wiek – in sty tu cja ka to wic kiej urba ni sty ki. Zna
wszyst kie niu an se pra wa bu dow la ne go i po stę po wań ad -
mi ni stra cyj nych. Kie ro wał pra ca mi Ze spo łu Usług Pro jek -
to wych dla Ka to wic, Cho rzo wa, Świę to chło wic. Dłu gie la -
ta pra cy, bo gac two wie dzy i do świad czeń. 

ROMAN OLSZEWSKI
Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice
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PROF. DR HAB. INŻ. jANUARY BIEŃ 
SENATOR RP V KADENCJI 2001-2005

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ W LATACH 2005-2008
DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Z Pa�nem�Pro�fe�so�rem�Ja�nu�arym�Bie�niem,�któ�ry�za kil�ka�mi�-
nut�od�bie�rze�Me�dal,�mia�łem�za�szczyt�pra�co�wać�w Se�na�-
cie V ka�den�cji�w la�tach 2001-2005�–�wspo�mi�nał�w swej�lau�-
da�cji�Ta�de�usz�Wnuk�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.
Pan�Pro�fe�sor�prze�wod�ni�czył�Se�nac�kiej�Ko�mi�sji�Ochro�ny

Śro�do�wi�ska.
Zna�pro�ble�my�eko�lo�gii,�jest�w tej�dzie�dzi�nie�wy�bit�nym�au�-

to�ry�te�tem.
Po�nad 40-let�nia�dzia�łal�ność�dy�dak�tycz�na�Pro�fe�so�ra�to�ca�-

ła,�wiel�ka�prze�strzeń�sze�ro�ko�ro�zu�mia�nej�in�ży�nie�rii�śro�do�wi�-
ska.
Pia�sto�wał�i na�dal�peł�ni�od�po�wie�dzial�ne,�czy�wręcz�klu�czo�-

we�sta�no�wi�ska�w or�ga�ni�za�cji�na�uki�i dy�dak�ty�ki.
W Po�li�tech�ni�ce�Czę�sto�chow�skiej�utwo�rzył�In�sty�tut�In�ży�-

nie�rii�Śro�do�wi�ska,�peł�niąc�w nim�do dziś��funk�cję�Dy�rek�-
to�ra.
W ze�szłym�ro�ku�nada�no�Pa�nu�Pro�fe�so�ro�wi�Ja�nu�are�mu�Bie�-

nio�wi�god�ność�i ty�tuł�Dok�to�ra�Ho�no�ris�Cau�sa�Po�li�tech�ni�ki�Czę�-
sto�chow�skiej� –� uczel�ni,� któ�rej� był� Rek�to�rem� w la�-
tach 2005� –� 2008.� Czło�wiek� o bo�ga�tej� oso�bo�wo�ści
i nie�za�prze�czal�nych�do�ko�na�niach.

LAU DA CjA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

Hi sto ria kra ju, re gio nu, czy wresz cie kon kret nej dzie dzi ny ży cia, nie jest ni czym in -
nym jak bio gra fią lu dzi po nad prze cięt nych, nie wpi sa nych w sza blo ny co dzien no ści.
Twór czych, przed się bior czych, ener gicz nych. To oni są źró dłem roz wo ju, wzor cem
do dzia ła nia dla in nych. Ta kich lu dzi ho no ru je my pod czas na szych do rocz nych Ga li.
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ARKADIUSZ HOŁDA
PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA REALIZACJI BUDOWNICTWA 

HOLDIMEX SP. Z O.O. W KATOWICACH 
ZAŁOŻYCIEL WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ 

ZAŁOŻYCIEL TELEWIZJI TVS

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

LAU DA CjA
Kie�dy�ro�dzi�ła�się�Te�le�wi�zja�Si�le�sia�nie�wie�lu�wie�rzy�ło�w jej

suk�ces.�Te�le�wi�zja�jest�trud�nym�przed�się�wzię�ciem,�a wej�ście
na ry�nek�jesz�cze�trud�niej�sze.�Dziś�TVS�ma�swo�je�do�bre�miej�-
sce�na me�dial�nej�ma�pie�–�stwier�dził�w swym�wy�stą�pie�niu�Ta�-
de�usz�Wnuk.
To�suk�ces�Pa�na�Ar�ka�diu�sza�Hoł�dy�–�czło�wie�ka�biz�ne�su,�Pre�-

ze�sa� Za�rzą�du� Przed�się�bior�stwa� Re�ali�za�cji� Bu�dow�nic�twa
HOL�DI�MEX�sp.�z o.o.�– pierw�szej�de�we�lo�per�skiej�fir�my�na Ślą�-
sku,�za�ło�żo�nej�w 1987�ro�ku.
A więc�pierw�sza�fir�ma�de�ve�lo�per�ska,�pierw�sza�pry�wat�-

na� te�le�wi�zja� i...� pierw�sza� pry�wat�na� uczel�nia� tech�nicz�na
na Ślą�sku�–�Wyż�sza�Szko�ła�Tech�nicz�na�za�ło�żo�na�w 2004
ro�ku.
Ile�w tym�ry�zy�ka�przed�się�bior�cy,�ale�jed�no�cze�śnie�ile�pa�-

sji,�by�zmie�niać�ob�li�cze�Ślą�ska,�z ma�rze�nia�mi,�ale�efek�tyw�-
nie,�z suk�ce�sem.
Je�ste�śmy�peł�ni�uzna�nia.
Wy�ra�zem�te�go�jest�wy�róż�nie�nie�Pa�na�Ar�ka�diu�sza�Hoł�-

dy�Ty�tu�łem�wraz�z Me�da�lem�„Oso�bo�wość�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go”
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MARIAN OSTAPCZYK
WICEPRZEWODNICZĄCY PZITB ODDZIAŁ W KATOWICACH 

Nie�czę�sto�się�zda�rza,�że�czło�wiek�ca�łe�swo�je�ży�cie�za�wo�-
do�we�wią�że�z jed�nym,�je�dy�nym�miej�scem.
Dla� Pa�na�Ma�ria�na�Ostap�czy�ka� rów�ne� pół� wie�ku� pra�cy

w Tech�ni�kum�Bu�dow�la�nym�w By�to�miu�mi�nę�ło�jak�mie�siąc,�jak
rok�–�mó�wił�o lau�re�acie�ty�tu�łu�Ta�de�usz�Wnuk.
Po�nad 50�lat�wy�peł�nio�ne�obo�wiąz�ka�mi�kie�row�ni�ka,�za�-

stęp�cy�dy�rek�to�ra,�dy�rek�to�ra,�ale�też�wy�peł�nio�ne�mi�ło�ścią
do te�go�miej�sca,�do mło�dzie�ży,�do po�win�no�ści�dy�dak�tycz�-
nych.
Ja�ko�współ�au�tor�Olim�pia�dy�Wie�dzy�i Umie�jęt�no�ści��Bu�dow�-

la�nych,�któ�rej 27�edy�cja�od�by�wa�się�ak�tu�al�nie,�Pan�Ma�rian
Ostap�czyk�wie,�ja�ką�war�tość�ma�fa�cho�wa�wie�dza�w tej�trud�-
nej�i od�po�wie�dzial�nej�bran�ży.
Pan�Ma�rian�Ostap�czyk�jest�obec�nie�wi�ce�prze�wod�ni�czą�cym

Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa�Od�-
dział�w Ka�to�wi�cach.
Słu�ży� swo�im� bo�ga�tym� do�świad�cze�niem� za�wo�do�wym

i spo�łecz�nym,�za�słu�gu�jąc�na uzna�nie�i sza�cu�nek�ko�lej�ne�go
po�ko�le�nia�mło�dzie�ży.
To�praw�dzi�wa�„Oso�bo�wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”

LAU DA CjA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
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„MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

medale�wręczył�wojewoda Andrzej Pilot

ZŁOTY:

Teresa Żabińska –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Stała�się�prekursorem�i�realizatorem�wielu�nowoczesnych�rozwiązań�

ekonomiczno-gospodarczych.�Jej�doświadczenie�jest�nadal�wykorzystywane�w�pracy�Spółdzielni.

Helena Poks –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Jest�dobrym�organizatorem�pracy,�pracownikiem�o�wysokiej�kulturze�osobistej�i�życzliwości,�
szanowana�przez�przełożonych,�lubiana�przez�współpracowników�i�członków�Spółdzielni.

Barbara Kuch –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Wysokiej�klasy�specjalista�z�zakresu�ekonomii,�przez�wiele�lat�była�głównym�filarem�w�opracowywaniu

strategii�ekonomiczno-gospodarczej�Spółdzielni.�Nadal�służy�swoją�wiedzą�i�doświadczeniem.

Zdzisław Grzebyk –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Nadzoruje�prace�remontowe�sieci�i�wszelkie�modernizacje.�Nadzorował�budowę�dziesiątków�

nowoczesnych�stacji�wymienników�ciepła,�wymianę�tradycyjnych�sieci�kanałowych�na�nowoczesne.

Ludwika Barnaś –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Pracuje�na�stanowisku�plastyka.�Jest�osobą�bardzo�pracowitą,�uczynną,�lubianą�i�koleżeńską.�talent,

życzliwość�dla�ludzi�i�rzetelność�wykonywanych�prac.
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ODZNAKI HONOROWE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOjU 

„ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”

wręczył�wojewoda Andrzej Pilot

Joanna Chmielowska –�Chorzowska�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
kierownik�Administracji�Osiedla�„Żołnierzy�Września”�

Henryk Góralczyk –�Chorzowska�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
kierownik�Administracji�Osiedla�„Chorzów�Batory”�

Bożena Szaleniec –�Chorzowska�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
kierownik�Administracji�Osiedla�„Centrum”�

Wszystkie te osoby mają znaczny udział w osiągnięciach ChSM w ostatnich latach 
w tym w konsekwentnie realizowanym programie termomodernizacji, 

który sprawił, że ponad 99% zasobów 
zostało w tym zakresie zmodernizowanych.
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ODZNAKI HONOROWE
„ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”

wręczyli�wojewoda Andrzej Pilot
oraz Prezydent Izby i członek Kapituły tego wyróżnienia Tadeusz Wnuk

Ireneusz Majewski –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Przyjmując�w�1993�r.�stanowisko�Prezesa�–�Dyrektora�Sosnowieckiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�zastał�

spółdzielnie�w�bardzo�trudnej�sytuacji�gospodarczo-finansowej.�Po�czterech�latach�program�ten�został�w�pełni
zrealizowany�co�pozwoliło�spółdzielni�stać�się�stabilnym�i�dobrze�funkcjonującym�organem�gospodarczym.

Iwona Szoławska – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Jest�specjalistą�ds.�organów�samorządowych,�kancelarii�i�lokali�użytkowych.�Potrafi�stworzyć�dobrą�atmosferę�

w�pracy�i�nienagannie�kształtować�stosunki�międzyludzkie.�

Maria Jamróz – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Jako�Kierownik�Działu�Czynszów�posiada�bardzo�dobre�przygotowanie�zawodowe.�Na�zajmowanym�stanowisku

dała�się�poznać,�jako�dobry�organizator�pracy.�

Halina Stryszowska – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Bardzo�dobrze�zna�zagadnienia�gospodarki�zasobami�mieszkaniowymi.�Jest�dobrym�organizatorem�pracy,�

wymagającym�w�stosunku�do�siebie�i�podległych�jej�pracowników.�długoletnia�i�sumienna�praca.

Urszula Sroczyńska – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Ściśle�związana�z�działalnością�„Klubu�Ziemowit”�w�Sosnowcu�w�zasobach�Sosnowieckiej�Spółdzielni�

Mieszkaniowej.�Cieszy�się�wielkim�uznaniem�mieszkańców.�Równocześnie�zaangażowana�jest�w�działalności
Związków�Zawodowych�„Budowlani”�przy�Sosnowieckiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�

i�pełni�funkcję�Przewodniczącego�w/w�związków.

Grzegorz Molęda – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Posiada�duże�umiejętności�kierowania�zespołem�pracowników�– pełni�funkcje�jako�brygadzista.�

Ma�bardzo�dobry�kontakt�z�lokatorami�spółdzielni.�

Włodzimierz Lis – Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Jest�stolarzem�z�dużym�doświadczeniem�zawodowym.�W�przypadku�awarii�jest�do�dyspozycji�kierownictwa�
zakładu�i�bez�względu�na�czas�i�miejsce�wykonuje�pracę�nie�związaną�z�jego�zakresem�obowiązków.
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ODZNAKI  
„ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEj”

wręczyli�wojewoda Andrzej Pilot
oraz�Prezydent Tadeusz Wnuk, członek Kapituły tego wyróżnienia

Jan Kwietniak –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Posiada�umiejętności�organizowania�pracy�w�prawidłowy�i�rzetelny�sposób.�Jest�ambitny,
uzupełnia�na�bieżąco�wiedzę�fachową.�Z-ca�Dyrektora�ds.�Technicznych�i�Z-ca�Prezesa.�

Wiesława Szram –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Główny�Księgowy,�Członek�zarzadu.�daje�się�poznać�jako�bardzo�dobry�organizator�pracy.�
Dobre�przygotowanie�zawodowe,�bieżące�zapoznawanie�się�z�nowymi�przepisami�pozwala�

na�prowadzenie�właściwej�gospodarki�finansowej�spółdzielni.�

Jadwiga Majdzik –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Doskonale�potrafi�planować�pracę�sobie�jak�i�podległej�jej�grupie�pracowników.�
W�Sosnowieckiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�jest�Z-cą�Głównego�Księgowego.
Ma�bardzo�dobry�kontakt�z�członkami�spółdzielni�oraz�działaczami�społecznymi.

Mirosława Bonczar –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�METALURG�w�Dąbrowie�Górniczej
Aktywnie�włącza�się�w�działania�wpierające�inicjatywy�młodzieży.�Inicjuje�działania�służące�wspieraniu
programów�na�rzecz�ochrony�środowiska.�Współuczestniczy�w�prowadzeniu�akcja�Czyste�Lasy,�

która�organizowana�jest�od�wielu�lat�przez�mieszkańców�Spółdzielni.

Jacek Niedziela –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
W�spółdzielni�jest�zatrudniony�na�stanowisku�– kierowca-operator.�

Zawsze�dyspozycyjny,�dobry�fachowiec.

Janusz Walnik –�Sosnowiecka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa;�bogata�wiedza�techniczną.�
Potrafi�wykonać�wiele�innych�prac��które�są�niezbędne�czy�eksploatacji�zasobów�mieszkaniowych.

Dba�o�powierzone�mienie,�wysokie�poczucie�odpowiedzialności.



Forum Budownictwa Śląskiego (46) 2014 79

XVII GALA bUdOWNICTWA

ODZNAKI HONOROWE
„ZA ZASŁUGI DLA WOjEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

wręczył�Przewodniczący�Sejmiku�Województwa�Śląskiego�Andrzej Gościniak

ZŁOTA:

Halina Zdrzałek –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�w�Świętochłowicach
Jest�pracownikiem�Spółdzielni�od�1980�r.�Bogate�doświadczenie�zawodowe.

Alina Seifried –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�w�Świętochłowicach
W�Spółdzielni�Mieszkaniowej��w�Świętochłowicach�od�1981�r.�Od�1991�r.�pełni�obowiązki�

Kierownika�Działu�finansowo-księgowego,�Z-cy�Głównego�Księgowego.

SREBRNA:

Bożena Chruszcz –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�w�Świętochłowicach
Zatrudniona�w�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Świętochłowicach�od�1985r.�W�pełni�realizuje�

oczekiwania�mieszkańców�zasobów�spółdzielczych�w�zakresie�rozliczania�opłat�i�wkładów�mieszkaniowych.

Justyna Nonas –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�w�Świętochłowicach
Jest�pracownikiem�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Świętochłowicach�od�27�lat.�
Od�1997�r.�pracuje�na�stanowisku�st.�Specjalisty�ds.�finansowo-księgowych.�

Wykazuje�się�wysokim�poziomem�fachowej�wiedzy,�
dużym�zaangażowaniem�oraz�rzetelnością�w�realizacji�powierzonych�jej�obowiązków.
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Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący Franciszek�Buszka

Oddziałem Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Katowicach

Przewodniczący andrzej�Nowak

Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Katowice

Prezes Jacek�siwecki

uczestników

FOrum�BudOwNictwa�ŚląskiegO

Wy daw ca: ŚLĄ SKA IZBA BU DOW NIC TWA

Ra da Pro gra mo wa: prof. dr hab. inż. Jan�Ślu�sa�rek
Dziekan Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej,
prof. dr hab. inż. lucjan�kurzak
Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej,
prof. zw. dr hab. h.c. andrzej
s.�Barczak
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach,
mgr inż. Jan�spychała
Śląski Wojewódzki In spek tor
Nad zo ru Bu dow la ne go,
igor�Śmietański
Zastępca Prezydenta Miasta Tychy 
ds. Gospodarki Przestrzennej,
grażyna�kamińska
Wydział Inwestystycji
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego,
mgr an�na Hy�la
Dyrektor Państwowych Szkół 
Budownictwa w Bytomiu

Re dak tor na czel ny: Da niel Bie nek

Sekretarz redakcji: Agnieszka Zielińska

Skład, po li gra fia: STP Kor Graf, Katowice
tel. 32 354 09 88

Ad res re dak cji: 40-955 Ka to wi ce, ul. Szeligiewicza 20

te le fon: 32 258 90 00
fax: 32 258 77 38
e -ma il: izba bud@izba bud.pl

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego



„Dro go wa Tra sa Śred ni co wa” Spół ka Ak cyj na w Ka -
to wi cach jest fir mą in ży nier ską wy spe cja li zo wa ną w za rzą -
dza niu pro ce sem in we sty cyj nym w ob sza rze bu dow nic twa
dro go we go. Za kres usług obej mu je peł ne za stęp stwo in we -
sty cyj ne oraz je go ele men ty jak pro gra mo wa nie, przy go to -
wa nie, re ali za cja, nad zór nad re ali za cją oraz pro jek to wa nie.

Po wo ła na w 1993 ro ku re ali zu je głów nie wy ko ny wa nie
dzia łań nie zbęd nych dla re ali za cji naj waż niej szej in we sty -
cji re gio nal nej w za kre sie bu do wy sys te mu ko mu ni ka cyj ne -
go, ja ką jest Dro go wa Tra sa Śred ni co wa Ka to wi ce – Gli -
wi ce.

Od 1999 ro ku DTŚ jest za da niem sze ściu po wia tów miej -
skich, przez któ re prze bie ga. Ze wzglę du na roz miar przed -
się wzię cia na pod sta wie po ro zu mie nia re ali za cja DTŚ
prze ję ta zo sta ła od Za rzą dów po szcze gól nych miast przez
Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go. „DTŚ” S.A. na pod sta wie
umo wy po wier ni czej peł ni funk cję in we sto ra za stęp cze go. 

Dro go wa Tra sa Śred ni co wa o pla no wa nej dłu go -
ści 31,3 km, któ ra ma po łą czyć Ka to wi ce z Gli wi ca mi obec -
nie prze bie ga przez sześć miast od wę zła z ul. Ku jaw ską
w Gli wi cach po przez Za brze, Ru dę Ślą ską, Świę to chło wi -
ce, Cho rzów, do wę zła z ul. Murc kow ską w Ka to wi cach. Jest
to pra wie 26 km tra sy na do mi nu ją cym w aglo me ra cji ślą -
skiej kie run ku ru chu dro go we go wschód -za chód. W sierp -
niu br. od da no do użyt ku ok. 3 km od ci nek DTŚ Z3, Z4 w Za -
brzu, na to miast w li sto pa dzie br. – 2,8 km od ci nek DTŚ G1
w Gli wi cach, któ ry po łą czył Tra sę z au to stra dą A1.

Po zo sta je do wy bu do wa nia ostat ni śród miej ski od ci nek
DTŚ w Gli wi cach od wę zła z ul. Ku jaw ską do DK -88 (kon -
trakt G2) o dłu go ści 5,6 km.

Nie za leż nie od te go Spół ka wy ko nu je na te re nie Wo je -
wódz twa Ślą skie go usłu gi kon sul tin go we do ty czą ce kom plek -
so wej ob słu gi pro ce su in we sty cyj ne go, któ rych od bior ca mi
są dys po nen ci środ ków pu blicz nych oraz pod mio ty ko mer -
cyj ne. Z po wo dze niem uczest ni czy w prze tar gach na za rzą -
dza nie in we sty cja mi i peł nie nie usług in ży nie ra kon trak tu.
Waż niej sze po zy ska ne w ten spo sób zle ce nia to „Za rzą dza -
nie pro jek tem Fun du szu Spój no ści 2006/PL/16/C/PT/001
w za kre sie bu do wy au to stra dy A1 na od cin ku Bełk – Świer -
kla ny, w tym peł nie nie nad zo ru nad re ali za cją ro bót – w okre -
sie zgła sza nia VAT i roz li cze nia kon trak tu”, „Za rzą dza nie, peł -
nie nie nad zo ru in we stor skie go i ko or dy na cja re ali za cji
bu do wy dro gi eks pre so wej S8 na od cin ku wę zeł Sy -
ców – wę zeł Wa lich no wy (A1)” oraz peł nie nie funk cji in ży -
nie ra kon trak tu dla in we sty cji pn.: „Układ ko mu ni ka cyj ny dla
te re nu bu do wy No we go Mu zeum Ślą skie go, Mię dzy na ro do -
we go Cen trum Kon gre so we go i sie dzi by Na ro do wej Or kie -
stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach Etap I i II fa -
za 1”. Spół ka świad czy usłu gi kon sul tin go we oraz nad zo ru
in we stor skie go dla ta kich miast jak: Ka to wi ce, Cho rzów, Ru -
da Ślą ska i Za brze.

Fir ma za trud nia w więk szo ści pra cow ni ków tech nicz nej,
eko no micz nej i praw nej ob słu gi in we sty cji. W skład ze spo -
łu wcho dzą oso by upraw nio ne do wy ko ny wa nia sa mo dziel -
nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie w za kre sie pro -
jek to wa nia, wy ko naw stwa i nad zo ru w spe cjal no ściach
wy stę pu ją cych w bu dow nic twie ko mu ni ka cyj nym, in ży nie -
ryj nym oraz ogól nym oraz spe cja li ści w za kre sie kon trak to -
wa nia ro bót i usług, w tym prze pro wa dza nia pro ce dur prze -
tar go wych zgod nie z wy ma ga nia mi mię dzy na ro do wych
in sty tu cji fi nan so wych i pol skiej usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych, eks per ci o umie jęt no ściach z za kre su pla no wa -
nia, kosz tów i ana liz oraz spraw te re no wo -praw nych.

„Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

tel. (32) 250 29 04, 250 24 93, 250 45 32
fax (32) 250-12-30
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl
http://www.dts-sa.pl

DTŚ�kontrakt�G2�w�Gliwicach,�budowa�tunelu�w�rejonie�ulic�Dworcowa�i�Zwycięstwa

Autotrada�A1,�odcinek�Bełk-Świerklany

DTŚ�kontrakt�Z3,�Z4�w�Zabrzu,�wiadukt�nad�DTŚ�do�połączenia�z�ul.�Roosevelta

Droga�ekspresowa�S8,�Syców�– Walichnowy
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