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Szanowni Państwo!

Konferencja jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem samorządów
zawodowych i gospodarczych oraz instytucji, które w roku ubiegłym
utworzyły platformę współdziałania jako Forum Budownictwa
Śląskiego. Ta „zbiorowa organizacja pozarządowa” reprezentuje
obecnie ponad 40 tys. osób indywidualnych jako kadra inżynieryjna
techniczna oraz 300 organizacji gospodarczych z sektora
budownictwa, w tym górniczego, inwestycji, nieruchomości i ekologii.
Dobór tematów Konferencji nie jest przypadkowy. W obecnym okresie
spowolnienia wzrostu gospodarczego, szczególne znaczenie ma
poszukiwanie i tworzenie warunków umożliwiających kreowanie
nowych inwestycji, modernizacji i remontów. W pierwszej kolejności
w obszarze termomodernizacji i gospodarki mieszkaniowej.
Bardzo duże, ciągle niewykorzystane możliwości wzrostu inwestycji
są związane z zasadami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
zwłaszcza na podstawie nowych rozwiązań legislacyjnych,
a także ustawy o koncesjach.
Przedsiębiorstwa budowlane stale podnoszą problem trudności
z naborem specjalistów i kadr kwalifikowanych, domagając się
„reaktywowania”  szkolnictwa zawodowego. Spełniając
te oczekiwania, w programie Konferencji ujęto „System kształcenia
kadr dla budownictwa na poziomie średnim i wyższym”.
Wnioski i ustalenia końcowe debaty w tym temacie powinny
doprowadzić do uruchomienia „Śląskiego Programu Edukacji
Budowlanej”. Główną intencją tego programu jest udział pracodawców
w organizowaniu praktyk dla uczniów, przeszkoleń dla nauczycieli,
doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. Alternatywą dla tej
inicjatywy będzie powszechne narzekanie na brak fachowców
w budownictwie i fatalny stan szkolnictwa zawodowego.

Tadeusz Wnuk

Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

W NU ME RZE

Moim zdaniem ................................................................. 3

Ministerstwo Infrasktruktury. List Podsekretarza Stanu
Olgierda Dziekońskiego .................................................. 4

Śląskie Forum  Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości. Program konferencji .............................. 5

NIERUCHOMOŚCI

POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI I PRZESŁANKI
JEGO UKSZTAŁTOWANIA

Prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus Wydział Prawa
i Administracji U.Śl. w Katowicach .......................... 6

FINANSOWANIE I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI  W
GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ

Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu
Gospodarki Nieruchomościami, Prezydent Federacji
Gospodarki Nieruchomościami .................................. 9

INWESTYCJE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
NA PODSTAWIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 
LEGISLACYJNYCH
WZORCE DOBRYCH PRAKTYK W POLSCE I NA 
ŚWIECIE

Dr Irena Herbst, Prezes Centrum PPP ....................... 11

EDUKACJA

PROBLEMATYKA EDUKACJI I KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO W OPINII MINISTERSTWA
INFRASTRUKTURY

Ministerstwo Infrastruktury Podsekretarz Stanu
Olgierd Roman Dziekoński ........................................13

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO
WYBORU –  KIERUNKI
ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM ........... 14

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – OD ROBOTNIKA
DO TECHNIKA
POLSKI ZWIAZEK INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW
BUDOWNICTWA Wiktor PIWKOWSKI ..................... 16

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU BUDOWNICTWO
W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ŚWIETLE
WYMAGAŃ MINISTERSTWA NAUKI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Dr inż. Leszek Szojda – Prodziekan ds. Studiów
Stacjonarnych, Wydział Budownictwa Politechnika
Śląska ......................................................................... 18

ROZRYWKA

Zespół MARIMBA .......................................................... 22

MOIM ZDANIEM



4 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa dnia 13 października 2009 r.
PODSEKRETARZ STANU

Olgierd Dziekoński

Pan 
Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Przewodniczący Forum
Budownictwa Śląskiego

Szanowny Panie Prezydencie
dziękuje za zaproszenie na konferencje „Śląskie forum inwestycji, budownictwa, nieruchomości” w dniach 23-24

października br, Z żalem zawiadamiam, że nie mogę wziąć udziału w tym spotkani ze względu na odbywające się w
tym czasie posiedzenie Sejmu.

Gratuluję organizatorom podjęcia podczas konferencji najbardziej aktualnych problemów rynku nieruchomości
w Polsce. System kształcenia kadr dla budownictwa oraz partnerstwo publiczno-prywatne są przedmiotem zaintere-
sowania obecnego Rządu. Potrzeba zmian w systemie edukacji została podkreślona w diagnozie dotyczącej wyzwań
rozwojowych kraju „Polska 2030” i została podjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Wielką szansą podjętych dyskusji jest zaangażowanie i udział w pracach nad zmianami w sys-
temie kształcenia w zawodach budowlanych nie tylko przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, ale także przedsta-
wicieli praktyków - samorządów zawodowych i izb gospodarczych. Z kolei partnerstwo publiczno-prywatne w tej ka-
dencji Sejmu otrzymało dwie nowe regulacje – przygotowaną, w Ministerstwie Gospodarki nową ustawę o PPP oraz
przygotowaną w Ministerstwie Infrastruktury ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Jeszcze raz dziękując za zaproszenie na konferencję, życzę wszystkim uczestnikom interesujących dyskusji. 
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Śląskie Forum
Inwestycji,
Budownictwa,
Nieruchomości

Ślą ska Izba Bu dow nic twa i uczest ni cy „Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go” or ga ni zu ją 23 – 24 paź -
dzier ni ka w ho te lu „Ja skół ka” w Ustro niu kon fe -
ren cję „Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści”.

Pa tro nat Ho no ro wy ob jął nad tym spo tka niem Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go i Wo je wo da Ślą ski.

Ce lem kon fe ren cji jest za pre zen to wa nie naj waż -
niej szych za gad nień nur tu ją cych ak tu al nie śro do -
wi sko zwią za ne z bu dow nic twem, w tym sys te mu
kształ ce nia kadr dla tej bran ży. Jed nym z głów -

nych te ma tów bę dzie rów nież wska za nie moż li -
wo ści kre owa nia no wych in we sty cji ko mer cyj nych
i pu blicz nych na te re nie wo je wódz twa ślą skie go,
dla zła go dze nia ne ga tyw nych skut ków kry zy su
w go spo dar ce.

Te ma ty ka kon fe ren cji obej mu je głów ne blo ki te -
ma tycz ne:

I. Sys tem kształ ce nia kadr dla bu dow nic twa
na po zio mie za sad ni czym, śred nim i wyż-
szym. 

II. Ter mo mo der ni za cja 2009/2010.

III. Part ner stwo pu blicz no-pry wat ne w świe tle
no wych roz wią zań le gi sla cyj nych.

IV. Ofer ta in we sty cyj na re gio nu oraz in we sto -
rów za gra nicz nych.

Kon fe ren cja bę dzie rów nież oka zją do wy mia -
ny po glą dów, na wią za nia kon tak tów biz ne so wych
a tak że pró bą zna le zie nia wspól nie me tod zła go -
dze nia skut ków kry zy su wy stę pu ją ce go w bran -
ży bu dow la nej. 
Kon fe ren cja wspie ra na z bu dże tu sa mo rzą du

Wo je wódz twa Ślą skie go

Dzień pierwszy – 23 października 2009 r. (piątek)

8.00 – 9.45 – Zakwaterowanie uczestników w Hotelu „Jaskółka” w Ustro-
niu ul. Zdrojowa + śniadanie 

10.00 – 10.30 – Wykład inaugurujący Konferencję: Pojęcie rynku nieru-
chomości i przesłanki jego ukształtowania. – Prof. dr hab.
Stanisława Kalus Wydz. Prawa Uniwersytetu Śląskiego. 

10.30 – 11.45 – Źródła finansowania i opłacalności inwestycji w gospodarce
mieszkaniowej. Moderator – prowadzenie sesji Arkadiusz
Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nierucho-
mościami, Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomo-
ściami.
Droga do budynku zero-energetycznego – Prezentacja Ka-
towickiego Oddziału PZITS. – Zbigniew Matuszyk – Prezes
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitar-
nych w Katowicach; Zbigniew Pająk – Ministerstwo Finansów 

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa – dyskusja kuluarowa 
12.00 – 12.45 – Partnerstwo publiczno-prywatne na podstawie nowych

rozwiązań legislacyjnych. Wzorce dobrych praktyk w Pol-
sce i na świecie – dr Irena Herbst – Prezes Fundacji Cen-
trum PPP w Warszawie. 

12.45 – 13.15 – Możliwości inwestycyjne na terenach „Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej”. – Andrzej Pasek – Wiceprezes
KSSE S.A.

13.30 – 15.00 – Obiad w Restauracji Hotelu „Jaskółka” 
15.30 – 17.00 – System kształcenia kadry technicznej dla budownictwa

na poziomie zasadniczym i średnim. Moderator – prowa-
dzenie sesji dr Rudolf Mokrosz – Wiceprzewodniczący Ślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wystąpie-
nie wprowadzające – mgr Stanisław Faber – Śląski Kura-
tor Oświaty. 

17.00 – 17.20 – Przerwa kawowa – dyskusja kuluarowa 
17.20 – 17.35 – Nowoczesne metody zarządzania jakością – narzędzie

do pokonania kryzysu??? – Krzysztof Woś – Dyrektor Ope-
racyjny „OPENONE” 

17.35 – 17.50 – UNIQA – lider ubezpieczeń dla budownictwa i mieszkal-
nictwa – Tomasz Dołhan Dyrektor Oddziału; UNIQA
TU S.A. Oddział Katowice

18.00 – 18.45 – System kształcenia kadry technicznej dla budownictwa
na poziomie wyższym. Moderator – prowadzenie sesji prof.
dr hab. inż. J. Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Przemysłem Politechniki Śląskiej. Wystąpienie wprowa-
dzające dr inż. Leszek Szojda – Prodziekan ds. Studiów Sta-
cjonarnych Politechniki Śląskiej.

18.45 – 19.00 – Dyskusja kuluarowa 
19.00 – 19.20 – Zakończenie i podsumowanie 1-szego dnia Konferencji. Ta-

deusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. 
20.10             – Uroczysty Bankiet i część rozrywkowa. Dzień drugi – 24 paź-

dziernika 2009 r. (sobota) 

Dzień drugi – 24 października 2009 r. (sobota)

8.30 – 10.00 – Śnia da nie w Re stau ra cji Ho te lu „Ja skół ka”. 
10.00 – 10.40 – In we sty cje Bia ło ru si – Rad ca Am ba sa dy Re pu bli ki Bia ło -

ruś w Rzecz po spo li tej Pol skie d. s. go spo dar ki
10.40 – 11.00 – Prze rwa ka wo wa – dys ku sja ku lu aro wa 
11.00 – 11.45 – Pod su mo wa nie – uzgod nie nie „sta no wi ska” uczest ni ków

Kon fe ren cji w po szcze gól nych blo kach te ma tycz nych.
Dys ku sja i wy mia na po glą dów w te ma tach dzia łal no ści Fo -
rum Bu dow nic twa. 

13.00 – 14.00 – Obiad w Re stau ra cji Ho te lu „Ja skół ka” 

PRO gRaM KON FE REN cji „ŚląSKiE FORUM iNWEStycji, BUDOWNictWa, NiERUchOMOŚci”

Konferencja wspierana z budżetu samorządu Województwa Śląskiego

FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
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NIERUCHOMOŚCI

Po ję cie ryn ku nie ru cho mo ści jest przed mio -
tem wie lu kon tro wer sji, choć z funk cjo no wa -
niem te go ryn ku ma my do czy nie nia od po -
cząt ku lat 90. W li te ra tu rze eko no micz nej za -
pro po no wa no kil ka róż nych de fi ni cji te go po -
ję cia. We dług nich, przede wszyst kim, ry nek
nie ru cho mo ści de fi nio wa ny jest ja ko „ogół wa -
run ków, w któ rych od by wa się trans fer praw
do nie ru cho mo ści i są za wie ra ne umo wy
stwa rza ją ce wza jem ne pra wa i obo wiąz ki, po -
łą czo ne z wła da niem nie ru cho mo ścia mi”1.
To po ję cie jest jed nak kry ty ko wa ne, zwłasz -
cza przez praw ni ków, ja ko uwzględ nia ją ce wa -
run ki, ja kie na ryn ku stwa rza ją po śred ni cy
w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi, zaj mu ją cy się
ob ro tem, a za tem do pro wa dza ją cy stro ny
do za wie ra nia tych umów, z któ ry mi wią że się
ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści, a nie za wie ra -
ją ce pew nych istot nych kry te riów je go od ręb -
no ści. 

In ne uję cie za pro po no wał więc M. Bryx, de -
fi niu jąc ry nek nie ru cho mo ści ja ko pro ces wy -
mia ny, w któ rym po trze by na byw ców, wspar -
te ich środ ka mi fi nan so wy mi, są za spo ka ja -
ne przez sprze da ją cych.2 Zwró cił on uwa gę
na to, że ry nek ten jest o wie le bar dziej skom -
pli ko wa ny, ani że li się to na ogół do strze ga, po -
nie waż ana li zu jąc ten ry nek trze ba uwzględ -
niać nie ty ko trans ak cje sprze da ży, ale tak że
te, któ re są z ni mi ści śle zwią za ne, a mia no -
wi cie:

1. do ty czą ce nie tyl ko prze nie sie nia wła sno -
ści nie ru cho mo ści, ale tak że po wsta nia
i prze nie sie nia in nych praw rze czo wych
do nie ru cho mo ści,

2. in we sty cje rze czo we w nie ru cho mo ści,
skut ku ją ce wzro stem ich uży tecz no ści
lub war to ści, oraz trans ak cje do ko ny wa -
ne w trak cie in we sto wa nia i po za koń cze -
niu in we sty cji,

3. prze ciw dzia ła nie utra cie lub zmniej sze niu
war to ści nie ru cho mo ści, za rzą dza nie ni -
mi po przez re mon ty, mo der ni za cje, ada -
pta cje, roz bu do wę,

4. umo wy do ty czą ce in nych usług sprzy ja -
ją cych lep sze mu wy ko rzy sta niu nie ru -
cho mo ści,

5. wią żą ce się ze spe cjal ny mi in stru men ta -
mi fi nan so wy mi, prze pły wa mi wy od ręb nio -

nych środ ków pie nięż nych, za si la ją cych
nie ru cho mo ści i dzia ła nia w sto sun ku
do nich.3

In na, jesz cze ob szer niej sza de fi ni cja, wy ni -
ka ją ca z ana li zy roz wi nię tych ryn ków nie ru cho -
mo ści przez po ję cie to ro zu mie za rów no in te -
rak cje i dzia ła nia osób zaj mu ją cych się ob ro -
tem nie ru cho mo ścia mi i ich roz wo jem, jak i dzia -
łal ność go spo dar czą, w wy ni ku któ rej do cho -
dzi do za war cia trans ak cji ma ją cych za przed -
miot nie ru cho mo ści, umo wy, bę dą ce wy ni kiem
spo tka nia się stron, któ re usta la ją ce nę, za któ -
rą mo że na stą pić prze nie sie nie wła sno ści lub
in nych praw do nie ru cho mo ści, zbiór me cha -
ni zmów, za po mo cą któ rych prze ka zy wa ne są
pra wa do nie ru cho mo ści, jak też fo rum, na któ -
rym do cho dzi do umów zby cia nie ru cho mo ści
i spo ty ka ją się na byw ca i zbyw ca, wresz cie ze -
staw ukła dów, w któ rych owi na byw cy i zbyw -
cy spo ty ka ją się po przez me cha nizm ce no wy,
wza jem nie od dzia łu ją na sie bie, wy mie nia jąc
nie ru cho mo ści na in ne ak ty wa4.

Te de fi ni cje, wy pra co wa ne przede wszyst kim
przez eko no mi stów, z praw ni cze go punk tu wi -
dze nia są jed nak ułom ne. Ich au to rzy nie do -
strze ga ją bo wiem istot nej ce chy, ja ką mu szą
speł niać trans ak cje do ko na ne mię dzy uczest -
ni ka mi ryn ku, zwłasz cza te, któ re do ty czą
wy mia ny dóbr i usług. Trans ak cje ta kie są bo -
wiem do ko ny wa ne tak że w sys te mie go spo dar -
ki na ka zo wo roz dziel czej, gdzie ry nek jest al -
bo nie wy stę pu ją cy, al bo znacz nie ogra ni czo -
ny. Ce chą tą jest za sa da au to no mii wo li stron,
za wie ra ją cych umo wy, co do te go, czy w ogó -
le za wrzeć umo wą, z kim do ko nać trans ak cji,
kształ to wa nia ich tre ści, by le by ich treść lub
cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze)
sto sun ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo -
łecz ne go (art. 3531 k.c.).5

Ten ele ment de fi ni cyj ny jest bar dzo istot ny,
gdyż wpły wa na prak ty kę uczest ni ków te go ryn -
ku. Je że li prze pi sy usta wy o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi eks po nu ją wy ce nę war to ści ryn -
ko wej nie ru cho mo ści, to zwra ca się uwa gę to,
że art. 151 ugn, któ ry okre śla ro zu mie nie po -
ję cia war to ści ryn ko wej wią że ją je dy nie
z trans ak cja mi, któ re są opar te wła śnie na swo -
bo dzie umów, prze wi du jąc, iż stro ny umo wy
mu szą być od sie bie nie za leż ne, nie dzia łać

w sy tu acji przy mu so wej, mieć sta now czy za -
miar za war cia umo wy, oraz mu szą nie ru cho -
mość pod dać eks po zy cji na ryn ku i za sa dzie
swo bo dy kształ to wa nia tre ści umo wy6. Z tych
też wzglę dów nie bę dą trans ak cja mi ryn ko wy -
mi ani te, do któ rych do cho dzi na przy kład
na eta pie bez po śred nio po prze dza ją cym wy -
własz cze nie (art. 114 ust. 1. ugn), gdyż są one
wy mu szo ne ko niecz no ścią re ali za cji przez
sta ro stę ce lu pu blicz ne go7, ani też te, do któ -
rych do cho dzi w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
na pod sta wie opi su i osza co wa nia, zwłasz cza
w try bie art. 948§ 1 zd. 2. k.p.c. Ten ostat ni prze -
pis prze wi du je bo wiem, że nie do ko nu je się no -
we go osza co wa nia nie ru cho mo ści bę dą cej
przed mio tem eg ze ku cji przez rze czo znaw cę
ma jąt ko we go, je że li nie ru cho mość by ła przed -
mio tem wcze śniej sze go sza co wa nia i ko mor -
nik ma do stęp do wy ko na ne go wcze śniej
ope ra tu sza cun ko we go. Jest to zu peł nie błęd -
ne, je śli zwa żyć, że war tość nie ru cho mo ści
ewo lu uje, nie jed no krot nie na wet w krót kim cza -
sie i oczy wi ste jest, że je że li na stą pi, na wet
w bli skiej od le gło ści od ter mi nu spo rzą dze nia
te go ope ra tu, do syć za sad ni cza zmia na wa run -
ków ryn ko wych, to oczy wi ście wpły wa to bar -
dzo sil nie na war tość nie ru cho mo ści. Gdy by
jed nak na wet przyj mo wać, w imię mi ni ma li zo -
wa nia kosz tów po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go
ta ką moż li wość, wbrew prze pi som usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, to na ru sza -
ło by to prze pi sy nie tyl ko tej usta wy, ale tak że
Roz po rzą dze nia wy ko naw cze go do niej, prze -
wi du ją ce nie do pusz czal ność wy ko rzy sty wa nia
ope ra tu sza cun ko we go rze czo znaw cy spo rzą -
dzo ne go dla od mien ne go ce lu, niż ten, dla któ -
re go go spo rzą dzo no8. 

Za pre zen to wa ne de fi ni cje ryn ku nie ru cho mo -
ści są istot ne z uwa gi na to, że od zwier cie dla -
ją one po trze bę co raz szer sze go ro zu mie nia
nie tyl ko ro li nie ru cho mo ści na ryn ku, ale tak -
że po zy cji praw nej uczest ni ków ryn ku nie ru cho -
mo ści, wśród któ rych wy róż nia się obec nie wca -
le nie tyl ko oso by bę dą ce stro na mi trans ak cji
ryn ko wych, a więc zbyw ców i na byw ców nie -
ru cho mo ści obej mo wa nych jed ną ka te go rią in -
we sto ró w9, ale tak że kre dy to daw ców, któ ry mi
w wa run kach roz wi nię tych go spo da rek ryn ko -
wych są nie tyl ko ban ki, lecz tak że in ne in sty -
tu cje fi nan so we, jak np fun du sze eme ry tal ne,

Po ję cie ryn ku
nie ru cho mo ści i prze słan ki
je go ukształ to wa nia
Prof. zw. dr hab. Sta ni sła wa KA LUS Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji U.Śl. w Ka to wi cach
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al bo fir my ubez pie cze nio we. Są to tak że de -
we lo pe rzy10, za wo dow cy, o któ rych mo wa
w usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
a więc rze czo znaw cy ma jąt ko wi, po śred ni cy
w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi, za rząd cy nie ru -
cho mo ści, czy do rad cy ryn ku nie ru cho mo -
ści11. Bar dzo roz bu do wa na jest tak że ka te go -
ria osób ob słu gu ją cych ten ry nek nie ru cho mo -
ści, do któ rych na le żą nie wąt pli wie no ta riu sze,
sę dzio wie wie czy stok się go wi i re fe ren da rze,
bez udzia łu któ rych nie moż li we by ło by kre owa -
nie i prze no sze nie praw do nie ru cho mo ści,
a tak że oso by zaj mu ją ce się tech nicz ną stro -
ną re je stra cji nie ru cho mo ści i osób wła da ją cych
nie ru cho mo ścia mi, ja ki mi sta ro sto wie i in ne or -
ga ny pro wa dzą ce ewi den cję nie ru cho mo ści, lub
go spo dar kę za so ba mi nie ru cho mo ści tzw. pu -
blicz nych, czy li skar bo wych i sa mo rzą do wy ch12.

Tak zde fi nio wa ny ry nek nie ru cho mo ści cha -
rak te ry zu je się w wa run kach pol skich sze re -
giem cech, któ re wska zu ją na spo sób je go funk -
cjo no wa nia. Wy od ręb nić moż na na stę pu ją ce
ce chy te go ryn ku, któ re róż nią go od in nych ryn -
ków;

1. ce chy, ja kie po sia da ją przed mio ty trans -
ak cji ryn ko wych,

2. za sięg prze strzen ny te go ryn ku,
3. pra wa do nie ru cho mo ści, ja kie są na nim

na by wa ne,
4. kry te rium ce no we,
5. kry te rium ja ko ścio we.

Ad. 1.
Przed mio ta mi trans ak cji na tym ryn ku są nie -

ru cho mo ści, a wła ści wie pra wa do nich. Cho -
dzi tu za rów no o nie ru cho mo ści grun to we, bu -
dyn ko we, jak i lo ka lo we, zgod nie z art. 46 k.c.
Ce cha mi fi zycz ny mi nie ru cho mo ści są:

• zło żo ność fi zycz na (grunt wraz z czę ścia -
mi skła do wy mi, bu dyn ko wa z pra wem
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu, lo ka lo wa
z udzia łem we współ wła sno ści grun tu
pod bu dyn kiem i udzia łem we współ wła sno -
ści czę ści wspól nych bu dyn ku), co po wo -
du je pro ble my z ana li zą ryn ku nie ru cho mo -
ści i trud no ścia mi w po dej mo wa niu de cy -
zji inwe sty cyj nych,

• sta łość w miej scu, wy ni ka ją ca al bo z cha -
rak te ru grun tu ja ko wy dzie lo nej czę ści po -
wierzch ni ziem skiej, al bo z trwa łe go po wią -
za nia bu dyn ków i lo ka li z grun tem. Ma to
jed nak zna cze nie istot ne, gdyż z po wo du
tej ce chy wy stę pu je ła twość ob cią że nie nie -
ru cho mo ści, w tym tak że sto sow ny mi po -
dat ka mi, nad to oto cze nie i je go zmia ny ma -
ją wpływ istot ny na war tość nie ru cho mo ści,
wresz cie nie ru cho mość jest zwy kle do god -
nym przed mio tem za bez pie cze nia wie -
rzy tel no ści prze ciw ko wła ści cie lo wi nie ru -
cho mo ści,

• trwa łość, znacz nie więk sza, niż np rze czy
ru cho mych, co po wo du ję, że są one do -
brym przed mio tem lo ka ty ka pi ta łu, a nad -
to, że stwa rza ona moż li wość współ ist nie -
nia róż nych praw do tej nie ru cho mo ści, któ -
re mo gą jed no cze śnie ją ob cią żać,

• róż no rod ność, nie ma bo wiem iden tycz nych
nie ru cho mo ści, cho ciaż lo ka le w bu dyn ku
wie lo lo ka lo wym są zwy kle po dob ne, a i to
róż ni je usy tu owa nie w bu dyn ku, na sło necz -

nie nie itp., co mo że spra wiać pew ne trud -
no ści co do wy ce ny i ko niecz ność do ko ny -
wa nia od ręb nych wy cen dla każ dej nie ru -
cho mo ści13.

Nie ru cho mo ści po sia da ją tak że pew ne ce -
chy eko no micz ne, ma ją ce wpływ na ich sy tu -
ację na ryn ku. Do strze ga się za tem, że istot -
ną ich ce chą jest przede wszyst kim ich de fi -
cy to wość, któ ra ma bez po śred ni wpływ na ich
ka pi ta ło chłon ność, jest to da lej lo ka li za cja,
od któ rej za le ży spo sób użyt ko wa nia nie ru cho -
mo ści, za rów no obec ny w chwi li jej wy ce ny, jak
i przy szły, ja ki za kła da np in we stor z uwa gi
na zmia ny w oto cze niu nie ru cho mo ści, da lej
wy so ka ka pi ta ło chłon ność, gdyż każ de dzia -
ła nie in ge ru ją ce w nie ru cho mość jest kosz tow -
ne, wresz cie ma ła płyn ność wy ni ka ją ca z trud -
no ści zby cia nie ru cho mo ści za ce nę sa tys fak -
cjo nu ją cą do tych cza so we go jej wła ści cie la
zwłasz cza w wa run kach kry zy su go spo dar cze -
go14.

Ob rót nie ru cho mo ścia mi z uwa gi na ich
zwy kle bar dzo wy so ką war tość ryn ko wą wy ma -
ga fa cho wej, wy so ko spe cja li stycz nej je go ob -
słu gi. Oso by czyn ne na ryn ku nie ru cho mo ści
wy ka zu ją obec nie zwy kle wy so ki sto pień pro -
fe sjo na li zmu, co sta no wi po zy tyw ną ce chę te -
go ryn ku. Na le ży zwró cić uwa gę na to, że prze -
pi sy usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
któ ra prze wi du je od po wie dzial ność kar ną
za wy ko ny wa nie zwo dów w niej prze wi dzia nych
bez sto sow nych upraw nień, czy li cen cji za wo -
do wych. (art. 198 ugn)15. Nie sta no wi to w żad -
nym ra zie na ru sze nia wol no ści go spo dar czej,
lecz ko niecz ny ele ment ochro ny osób funk cjo -
nu ją cych na ryn ku nie ru cho mo ści, któ rych nie -
wła ści we pro wa dze nie tej dzia łal no ści po wo do -
wa ło by bar dzo po waż ne szko dy w ma jąt ku osób
uczest ni czą cych w trans ak cjach na tym ryn ku.

Je że li cho dzi na to miast o cha rak te ry sty kę pol -
skie go ry nek nie ru cho mo ści, to w na uce
i w prak ty ce ży cia go spo dar cze go to sta le stwier -
dza się je go po waż ne wa dy. Na le ży do nich
z pew no ścią przede wszyst kim je go znacz na
nie przej rzy stość, po wo du ją ca, że jest to ry nek
ma ło sku tecz ny i bar dzo trud ny do ana li zy. Wy -
ni ka to przede wszyst kim stąd, że: 

• sta le jesz cze wy stę pu ją nie for mal ne ukła -
dy mię dzy sprze da ją cy mi i na byw ca mi
nie ru cho mo ści, stro ny za ni ża ją czę sto
w ak tach no ta rial nych wy ne go cjo wa ne ce -
ny nie ru cho mo ści, gdyż oba wia ją się po dej -
rzeń o nie pra wi dło we wy ka zy wa nie ich do -
cho dów, z któ rych mo gły by one być po kry -
te, co wią że się z pew ną przy pad ko wo ścią
nie któ rych cen,

• do syć czę sto ma my do czy nie nia z za cho -
wa nia mi uczest ni ków ryn ku nie ru cho mo ści,
któ re są nie ra cjo nal ne, al bo któ re ma ją cha -
rak ter za cho wań spe ku la cyj nych,

• nad to ma my sta le do czy nie nia z wie lo ma
trud no ścia mi w za kre sie uzy ski wa nia in for -
ma cji o nie ru cho mo ściach i to mi mo za sa -
dy jaw no ści re je strów tych nie ru cho mo ści
do ty czą cy ch16, ta kich jak ewi den cja grun -
tów bu dyn ków, czy li ka ta ster, oraz księ gi
wie czy ste z tym, że tu znacz ne zmia ny po -
zy tyw ne za szły w związ ku z kom pu te ry za -
cją tych ksiąg, 

• za strze że nia bu dzi spo sób wy ko rzy sty -
wa nia da nych o nie ru cho mo ściach przez
oso by, dla któ rych da ne te po win ny mieć
zna cze nie pod sta wo we, 

• ist nie je za ma ła licz ba ośrod ków zbie ra ją -
cych da ne ryn ko we i do ko nu ją cych ich ana -
li zy. Wy star czy tu wspo mnieć, że w USA po -
nad sto wyż szych uczel ni trud ni się kom -
ple to wa niem i ana li zą da nych ryn ko wych,
pod czas, gdy w Pol sce jest to za le d wie kil -
ka uczel ni. Nad to w Sta nach ist nie je ogól -
no kra jo wa sieć MLS (Mul�ti�ple�Li�sting�Se�-
rvi�ce). Po le ga ona na tym, że każ dy po śred -
nik, któ ry bie rze udział w tym sys te mie obo -
wią za ny jest przed sta wić wszyst kie ofer ty,
ja ki mi dys po nu je w cią gu 48 go dzin
od chwi li za war cia umo wy z je go klien ta -
mi i ofer ty te są wpi sy wa ne do sys te mu
kom pu te ro we go o cha rak te rze ogól no kra -
jo wym i ogól no do stęp nym. Da je to je go
klien to wi moż li wość do stę pu tak że do ofert
po cho dzą cych od in nych po śred ni ków co
spra wia, że klient otrzy mu je w za sa dzie peł -
ną li stę ofert do ty czą cych nie ru cho mo ści
o in te re su ją cych go pa ra me trach17. Pod ję -
te w Pol sce pró by wpro wa dze nia ta kie go
sys te mu się jed nak nie po wio dły,

• na stę pu ją w Pol sce zmia ny ryn ko we,
o cha rak te rze kry zy so wym, z któ ry mi do -
tąd nie mie li śmy do czy nie nia, nie wy pra -
co wa no więc stan dar dów po stę po wa nia
na wy pa dek ich na stą pie nia

• trud no ści w stwo rze niu do brych, sta bil nych
ram praw nych funk cjo no wa nia te go ryn ku,
wręcz prze ciw nie, prze pi sy re gu lu ją ce
funk cjo no wa nie te go ryn ku czę sto się
zmie nia ją, bez ra cjo nal nej po trze by, al bo też
zbyt in ten syw nie wkra cza ją w re gu la cje wy -
ce ny nie ru cho mo ści, nie po zwa la jąc na mo -
dy fi ka cję po dejść, me tod i tech nik wy ce ny
z uwa gi na szcze gól ną sy tu ację praw na nie -
któ rych nie ru cho mo ści,

• ist nie ją cy sys tem po dat ko wy nie wspo ma -
ga te go ryn ku, nie two rzy sys te mu za chęt
do in we sto wa nia w nie ru cho mo ści, choć
prze cież ewo lu cja sys te mu ban ko we go
wda je się te mu sprzy jać.

Wpływ na ry nek nie ru cho mo ści ma przede
wszyst kim stan nie ru cho mo ści znaj du ją cych
się na ryn ku i to za rów no ich stan tech nicz -
ny, ozna cza ją cy zdol ność nie ru cho mo ści
do speł nia nia funk cji, ja kie są z nią zwią za -
ne, jak i stan praw ny, któ ry ozna cza moż li wość
roz po rzą dza nia nie ru cho mo ścią. Nie ste ty,
w Pol sce, po dob nie jak we wszyst kich kra jach
post ko mu ni stycz nych, stan ten czę sto nie jest
pra wi dło wo usta lo ny i to po mi mo, iż tyl ko
w Pol sce (w od róż nie niu od in nych kra jów „so -
cja li stycz nych”) ni gdy nie do szło do cał ko wi -
te go upań stwo wie nia nie ru cho mo ści, ani też
do li kwi da cji ksiąg wie czy stych do ku men tu ją -
cych ich stan praw ny.

Na stan ryn ku od dzia łu je ilość nie ru cho mo -
ści na by wa nych i zby wa nych, lub ta kich, któ -
re mo gą być po ten cjal nie wpro wa dza ne do ob -
ro tu. Na le ży się zgo dzić ze zda niem, że aby nie -
ru cho mość mo gła być przed mio tem ob ro tu, mu -
si ona mieć wła ści cie la. Dla te go też na ogra -
ni cze nie licz by te go ro dza ju nie ru cho mo ści
wpły wa bez po śred nio brak ure gu lo wa nia sta -
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nów praw nych wie lu nie ru cho mo ści, prze wi dy -
wa nie przez sys tem praw ny ko niecz no ści
uzy ski wa nia róż nych ze zwo leń, czy za ka zów
zby cia, al bo też za ka zów na by wa nia nie ru cho -
mo ści przez okre ślo ne oso by (np. cu dzo -
ziem ców).

Dal szą prze słan ką ma ją cą wpływ na stan te -
go ryn ku jest licz ba bu do wa nych no wych do -
mów, lub re mon tów sta rych po wierzch ni miesz -
kal nych i użyt ko wych, tak że ła twość do ko ny -
wa nia kup na lub sprze da ży nie ru cho mo ści,
wresz cie do stęp ność środ ków fi nan so wych, któ -
re moż na prze zna czyć na na by cie, czy wy re -
mon to wa nie nie ru cho mo ści. Zwłasz cza ten
ostat ni aspekt ma du że zna cze nie, je że li się
zwa ży du żą ka pi ta ło chłon ność nie ru cho mo ści.
Tym cza sem do stęp do kre dy tu ban ko we go by -
wa utrud nio ny przez wy so kie kosz ty te go kre -
dy tu, na to miast dzia ła nie w tym za kre sie kre -
dy tu hi po tecz ne go nie jest jesz cze na le ży cie
od czu wal ne18.

W dok try nie sfor mu ło wa no wa run ki spraw -
ne go funk cjo no wa nia ryn ku nie ru cho mo ści,
przy czym, obok czyn ni ków eko no micz no fi nan -
so wych kreu ją cych po pyt na tym ryn ku, wy róż -
nio no tak że czyn ni ki praw ne i in sty tu cjo nal ne,
z tym, że ro lę wio dą cą przy zna je się tu taj czyn -
ni kom praw nym19.

Do czyn ni ków praw nych od dzia ły wu ją cych
na ten ry nek za li cza ne są na stę pu ją ce:

• prze pi sy pra wa stwa rza ją ce swo bo dę ob -
ro tu nie ru cho mo ścia mi, bez zbęd nych
utrud nień i ze zwo leń, bez ogra ni czeń pod -
mio to wych i przed mio to wych,

• ta kie ukształ to wa nie prze pi sów, aby stwa -
rza ły one do stęp do in for ma cji o nie ru cho -
mo ściach,

• obo wią zy wa nie za sa dy swo bo dy umów nie
tyl ko w za kre sie ich za wie ra nia, ale tak że
kształ to wa nia ich tre ści a tak że stwa rza nie
ta kich wy mo gów for mal nych, któ re za -
pew nia ją udział czyn ni ka fa cho we go (for -
ma ak tu no ta rial ne go) i od po wied nią ich re -
je stra cję,

• za pew nie nie szyb ko ści we wpro wa dza niu
zmian do ewi den cji grun tów, czy do ksiąg
wie czy stych,

• moż li wość ubez pie cza nia ty tu łów i czyn no -
ści praw nych, np. od wad praw nych trans -
ak cji,

• wpro wa dze nie bodź ców po dat ko wych, czy
też wpro wa dza nie sto sow nej po li ty ki czyn -
szo wej zmie rza ją cych do stwa rza nia za chęt
do in we sto wa nia w nie ru cho mo ści (ulgi po -
dat ko we).

Je że li cho dzi o czyn ni ki eko no micz no-fi -
nan so we, to wśród nich wy mie nia się przede
wszyst kim wzrost za moż no ści spo łe czeń stwa.
Im spo łe czeń stwo bo gat sze, tym chęt niej in we -
stu je w nie ru cho mo ści, kie dy zaś spo łe czeń stwo
bied nie je, wzra sta bez ro bo cie, wpły wa to nie -
zwy kle ha mu ją co na ry nek nie ru cho mo ści. Ze
wzglę du na wy żej już wska za ną ka pi ta ło chłon -
ność nie ru cho mo ści, ry nek nie ru cho mo ści wy -
ma ga do pły wu dłu go ter mi no we go ka pi ta łu in -
we sty cyj ne go, a tak że od po wied nio roz wi nię -
te go sys te mu kre dy to wa nia nie ru cho mo ści.

Je śli cho dzi o prze słan ki in sty tu cjo nal ne, to
wa run kiem spraw ne go dzia ła nia te go ryn ku jest

stwo rze nie ta kiej je go in fra struk tu ry, któ ra za -
pew nia ła by na praw dę fa cho wą ob słu gę te go
ryn ku. Na le ży tu stwo rzyć tak że in sty tu cje ob -
słu gu ją ce ten ry nek, ta kie jak: fir my ubez pie -
cze nio we, ban ki hi po tecz ne, ka ta stry grun to -
we, ośrod ki ba daw cze ana li zu ją ce ry nek i opra -
co wu ją ce oraz udo stęp nia ją ce da ne ryn ko we20.

Istot ną po moc wła dzom pol skim, w po sta wie -
niu dia gno zy od no szą cej się do sta nu ryn ku
z po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych i wy stę pu -
ją cych ba rier je go roz wo ju, za wdzię cza my
współ pra cy mię dzy na ro do wej, zwłasz cza po -
mo cy ame ry kań skiej in sty tu cji: Wschod nio eu -
ro pej skiej Fun da cji Nie ru cho mo ści z Wa szyng -
to nu (Eastern Eu ro pe an Re al Pro per ty Fo un -
da tion). Fun da cja ta we współ pra cy z pięt na -
sto ma pol ski mi spe cja li sta mi i na ukow ca mi zaj -
mu ją cy mi się nie ru cho mo ścia mi sfor mu ło wa -
ła na stę pu ją ce pro ble my, ja kie sta no wi ły po waż -
ne ogra ni cze nie moż li wo ści roz wo jo wych ryn -
ku nie ru cho mo ści w Pol sce:

• nie wy star cza ją cy sys tem praw ny, w szcze -
gól no ści brak usta wy re pry wa ty za cyj nej
prze wi du ją cej za stą pie nie fi zycz nej re pry -
wa ty za cji in ny mi for ma mi re kom pen sa ty dla
by łych wła ści cie li, oraz zbyt po wol ne wdra -
ża nie ustaw re gu lu ją cych pro ble ma ty kę nie -
ru cho mo ścio wą,

• brak stra te gicz nej po li ty ki Pań stwa w dzie -
dzi nie ryn ku nie ru cho mo ści,

• brak po ro zu mie nia mię dzy po krew ny mi
sek to ra mi go spo dar czy mi, oraz brak ko or -
dy na cji ba dań i źró deł da nych o nie ru cho -
mo ściach,

• ogól na zła kon dy cja nie ru cho mo ści w Pol -
sce, nie od po wied nie za rzą dza nie ni mi
oraz nie do strze ga nie ich zna cze nia ja ko
atrak cyj nej for my lo ka ty ka pi ta łu,

• de fi cyt ka pi ta łu, bra ki w za kre sie praw nej
re gu la cji do cho dze nia wie rzy tel no ści, zbyt
wy so kie sto py pro cen to we,

• nie wła ści we po strze ga nie przez spo łe -
czeń stwo war to ści nie ru cho mo ści, oraz
praw dzia ła nia wol ne go ryn ku, brak po -
wszech ne go zro zu mie nia pra wa i za sad, ja -
kie rzą dzą trans ak cja mi do ty czą cy mi nie -
ru cho mo ści,

• brak in fra struk tu ry za pew nia ją cej gro ma -
dze nie, opra co wy wa nie i obieg da nych
o nie ru cho mo ściach,

• brak sto wa rzy szeń zrze sza ją cych pro fe sjo -
na li stów od nie ru cho mo ści

• brak pro fe sjo na li zmu u osób ob słu gu ją cych
pro ble my nie ru cho mo ścio we,

• brak szcze gól nej po li ty ki pań stwa w dzie -
dzi nie po wszech nej tak sa cji nie ru cho mo ści,

• brak ubez pie czeń od po wie dzial no ści za wo -
do wej i ochro ny osób zaj mu ją cych się
nie ru cho mo ścia mi przed pro ce sa mi są do -
wy mi,

• brak za chę ty do in we sto wa nia w nie ru cho -
mo ści po przez za sto so wa nie od po wied nich
ulg po dat ko wych, zwłasz cza w po dat ku do -
cho do wym,

• brak ela stycz no ści w two rze niu pla nów za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, oraz
opie sza łość w two rze niu no we go pra wa nie -
ru cho mo ścio we go,

• brak wła ści wej ochro ny klien ta w sfe rze ob -
ro tu nie ru cho mo ścia mi,

• nie wła ści wy sys tem trans fe ru wła sno ści ko -
mu nal nej,

• pro ble my w funk cjo no wa niu ad mi ni stra cji
i w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji21.

Na le ży obec nie stwier dzić, że pra wie wszyst -
kie te man ka men ty zo sta ły sku tecz nie usu nię -
te, co spo wo do wa ło znacz ny roz wój te go ryn -
ku. Na le ży tak że mieć na dzie ję, iż ry nek ten i je -
go funk cjo no wa nie ule gną dal szym ko rzyst nym
zmia nom, przy czym za szcze gól nie obie cu ją -
ce na le ży uznać to, że mi mo kry zy su eko no -
micz ne go nie na stą pi ło w Pol sce za ła ma nie te -
go ryn ku, na dal bo wiem oso by fi zycz ne i fir my
na by wa ją nie ru cho mo ści, roz bu do wu ją je,
prze kształ ca ją two rząc moc ną je go po zy cję
w go spo dar ce pol skiej.
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Nr 207, poz. 2109/. Por. S. Ka lus: Kmen tarz... 2007,
s. 516.

9 Por. Tam że, s. 54
10 Por. S. Ka lus: Sta tus praw ny osób zaj mu ją cych się

za wo do wo ryn kiem nie ru cho mo ści, War sza wa 2002,
s. 199 i nast.

11 Por. Tam że, oraz S. Ka lus [w:] G. Bie niek, S. Ka lus,
Z. Mar maj, E. Mzyk: Usta wa o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi, Ko men tarz, War sza wa 2007, s. 533-594.

12 Por. E. Ku char ska – Sta siak: Nie ru cho mość...(2006),
s. 56, R. Cy ran: Uczest ni cy ryn ku nie ru cho mo ści, Nie -
ru cho mo ści C. H. Bec ka, 2006/9, s. 41 – 43.

13 Por. E. Ku char ska – Sta siak: Nie ru cho mość... s. 17,18,
14 Por. Tam że,
15 Por. S. Ka lus [w:] G. Bie niek i in ni, Usta wa o go spo -

dar ce nie ruch mo ścia mi, Ko men tarz, War sza wa 2008,
s. 594,

16 Por. H. Wal czew ski: Ry nek nie ru cho mo ści..., s. 41
17 Por. W. J. Brze ski, G. Do bro wol ski, S. Sę dek: Va de -

me cum..., s. 222.
18 Por. Tam że, s. 20, oraz H. Wal czew ski, Ry nek..., s. 39-

40.
19 Por. E. Ku char ska – Sta siak: Nie ru cho mość..., s. 69.
20 Por. E. Ku char ska – Sta siak, Nie ru cho mość..., s. 69-

72.
21 Por. Wschod nio eu ro pej ska Fun da cja Nie ru cho mo ści,

Se sja pla no wa nia stra te gicz ne go. Ra port, Kra -
ków, 16-18.04.1993 r. Świat Nie ru cho mo ści
Nr. 4., 1993, s. 35,36.
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W Pol sce ok. 1,5 mln ro dzin nie ma sa mo dziel ne go miesz ka nia, ok. 10 mln
Po la ków ży je w miesz ka niach o bar dzo ni skim stan dar dzie, ok. 600 tys. miesz -
kań na le ży wy bu rzyć do koń ca 2012 ro ku ze wzglę du na za nie dba nia re mon to -
we, zły stan dard, zu ży cie tech nicz ne lub wiek bu dyn ków je dy nie ok. 7% Gmin
po sia da Gmin ną Po li ty kę Miesz ka nio wą 

i kwar tał 2009 r. dia gno za zmian na ryn ku miesz ka nio wym 

● Od 2004 ro ku do bra ko niunk tu ra bu dow la na (ce na miesz ka nia ok. 4 tys. zł/m2)
ule gła znacz ne mu po gor sze niu; w dru giej po ło wie 2008 r. (ce na miesz ka nia ok. 8
tys. zł/m2). 

● W II po ło wie 2007 r. na stą pi ło wy raź ne od wró ce nie tren du – po daż znacz -
nie prze wyż sza po pyt na miesz ka nia – ry nek stał się „ryn kiem klien ta”.
W IV kw. 2008 ry nek stał się „ryn kiem ban ku”.

● Do po ło wy 2008 ro ku bar dzo wy so ki wskaź nik przed sprze da ży miesz kań we
wcze snej fa zie re ali za cji in we sty cji. 

● Za prze cięt ną pła cę w 2005 r. moż na był na być ok. 0,6-07 m2 miesz ka nia,
na to miast w la tach 2007 i 2008 to już ty ko ok. 0,4 m2. 

● Zna czą cy spa dek cen sprze da ży, a tak że kosz tów in we sty cji, zwłasz cza kosz -
tów wy ko naw stwa. 

● Licz ba kre dy tów zma la ła o 40-45%. 
● Brak ini cja tyw in sty tu cji nad zo ru ban ko we go, któ re mo gły by za owo co wać

wzro stem ak cji kre dy to wej. 
● Po pyt na miesz ka nia jest w 85-90% uza leż nio ny od do stęp no ści kre dy tu,

a tym cza sem kre dy ty są co raz czę ściej „po za za się giem” sta ty stycz nej pol skiej
ro dzi ny. 

● Ce ny trans ak cyj ne są prze cięt nie o 10-17% niż sze od ofer to wych. 
● W po li ty ce ce no wej wi dać do sto so wy wa nie się do pro gra mu „Ro dzi na na swo -

im” z któ re go sko rzy sta ło już ok. 6,5 tys. ro dzin. 
● Pro jek ty o nie re ali stycz nym po zio mie cen są wy co fy wa ne z ryn ku. 
● Wie lu in we sto rów wstrzy mu je roz po czy na nie no wych in we sty cji. W ska li kra -

ju spa dek wy no si po wy żej 50%. 
● Na ra sta róż ni ca mie dzy licz bą miesz kań, na któ rych bu do wę wy da no po -

zwo le nia i któ rych bu do wę roz po czę to. 

Fi nan so wa nie i opła cal ność
in we sty cji w go spo dar ce
miesz ka nio wej 
Ar ka diusz BO REK Pre zes Za rzą du In sty tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi,
Pre zy dent Fe de ra cji Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi 
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Sprzedaż, nowa podaż, wielkość oferty:
6 aglomeracji, I kw. 2007 - I kw. 2009 
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wprowadzone w kwartale sprzedane w kwartale oferta na koniec kwartału

Warszawa                 Kraków                 Trójmiasto                 Wrocław                Poznań

Zmiany średnich cen mieszkań w największych
aglomeracjach
ceny w latach 2007-2008 podano odpowiednio na koniec IV kwartału
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Prognoza liczby oddanych mieszkań w Katowicach
wg planów deweloperów.

2000     2001     2002     2003     2004      2005     2006     2007      2008     2009     2010
dane WUS                                  366        521       287       833       711       317        440       619      1030
wyniki monitoringu - I kw, 2009                                                                                                                                1 131      422
średnia liczba oddawanych           569        569        569        569       569        569        569        569       569        569         569
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Absorbcja:
liczba gotowych, niesprzedanych mieszkań i ich udział w ofercie
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● Zja wi sko ogra ni cza nia no wych in we sty cji utrzy ma się co naj mniej do koń -
ca te go ro ku, choć bar dziej praw do po dob ne jest to, że utrzy ma się tak że w 2010
ro ku. Klu czo we zna cze nie bę dzie mia ła po li ty ka ban ków. 

● Przy obec nej ilo ści sprze da wa nych miesz kań, na stą pi cał ko wi ta wy prze daż
już wy bu do wa nych miesz kań w okre sie 1,5 ro ku. Co wów czas na stą pi sko ro brak
jest no wych in we sty cji miesz ka nio wych?

Ska la no we go fi nan so wa nia hi po tecz ne go
● Ma my wy raź ny spa dek: 
– Spa da war tość prze cięt nej trans ak cji 
– Zma le je licz ba kre dy to wa nych trans ak cji – gdyż ry nek się kur czy 
– Za ostrze nie pro ce dur spo tka ło się z sa mo ogra ni cza niem klien tów 
● Go to wość klien tów do za dłu ża nia się jesz cze zma le je 
Fi nan so wa nie dla de we lo pe rów: 
● Na no we in we sty cje – prak tycz nie ma zni ko me zna cze nie. 
● Każ dy mie siąc po gar sza sy tu ację firm de we lo per skich ogra ni cza jąc li stą po -

ten cjal nie do brych kre dy to bior ców 
● ...a tak że po gar sza jąc wi ze ru nek ca łej bran ży, co po wo du je po strze ga nie

jej ja ko bar dziej ry zy kow nej niż na praw dę jest. 
● Kre dy tów na za kup grun tów nie ma – i pew nie dłu go nie bę dzie. Bez te go

nie wzro śnie ren tow ność bran ży. Przy ni skiej ren tow no ści i wy so kim ry zy ku – nie
bę dzie no wych kre dy tów 

co jesz cze się zmie ni ło na ryn ku?
● Wsku tek kry zy su fi nan so we go na stą pił spa dek ren tow no ści dzia łal no ści de -

we lo per skiej, co wpły wa na wzrost ry zy ka kre dy to we go. 
● W kon se kwen cji na stą pił od wrót ban ków od fi nan so wa nia de we lo per skich

in we sty cji miesz ka nio wych 
● Obec na ofer ta ban ków cha rak te ry zu je się ostrzej szy mi kry te ria mi: wyż sze

mar że, wzrost wskaź ni ka przed sprze da ży i po zio mu za an ga żo wa nia ka pi ta łu wła -
sne go. 

● Za kła da ne w po przed nich la tach (2005-2007) wy so kie sto py zwro tu z de -
we lo per skich in we sty cji miesz ka nio wych przy cią gnę ły ka pi tał za gra nicz ny, któ -
ry był in we sto wa ny w sek tor – obec nie za in te re so wa nie sek to rem jest bar dzo ogra -
ni czo ne.

gru py in we sto rów na ryn ku nie ru cho mo ści
we dług kry te rium pod mio to we go

gru py in we sto rów na ryn ku nie ru cho mo ści
ze wzglę du na cel in we sty cji
Spo so by re ali za cji in we sty cji
miesz ka nio wych w Pol sce:

● Miesz ka nio wy za sób gmi ny (bu dow nic two ko mu nal ne, bu dow nic two so cjal -
ne, schro ni ska dla bez dom nych, lo ka le za mien ne) 

● TBS (miesz ka nia na wy na jem) 
● Bu dow nic two spół dziel cze (wkład miesz ka nio wy, bu dow la ny, ga ra żo wy, do nie -

daw na kre dyt KFM) 
● Bu do wa miesz kań na po trze by wła sne lub wy na jem 
● De ve lo pe rzy 

Środ ki na fi nan so wa nie sek to ra
nie ru cho mo ści miesz ka nio wych:

● Środ ki wła sne in we sto rów 
● Kre dy ty ban ko we i in nych in sty tu cji fi nan so wych 
● Środ ki ad mi ni stra cji cen tral nej i lo kal nej 

Wspar cie Pań stwa ma cha rak ter roz wią zań in sty tu cjo nal nych oraz re gu -
la cji praw nych. 

Wspar cie lo kal ne go sa mo rzą du ma cha rak ter roz wią zań or ga ni za cyj nych,
sty mu la cji po py tu i po da ży, za mia ny grun tów, sto so wa nie me cha ni zmów
za chęt i zwol nień po dat ko wych. 

Źró dła fi nan so wa nia in we sty cji
miesz ka nio wych:

● Ban ko we 
– kre dy ty kon trak to we udzie la ne przez: ka sy miesz ka nio we, ka sy oszczęd no -

ścio wo – bu dow la ne 
– kre dy ty udzie la ne z Fun du szu Hi po tecz ne go 
– kre dy ty z Kra jo we go Fun du szu Miesz ka nio we go (w II po ło wie 2009 r. fun -

dusz zo stał zli kwi do wa ny) 
– li sty za staw ne i kre dy ty hi po tecz ne 
– po życz ki ban ko we 
– miesz ka nio we i hi po tecz ne kre dy ty ko mer cyj ne 

● Po za ban ko we 
– ka pi tał wła sny in we sto ra (środ ki wła sne) 
– pod wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go w sp. z o.o. lub S.A. 
– emi sja ob li ga cji 
– oszczęd no ści 
– po śred nie fi nan so wa nie ze środ ków bu dże tu pań stwa (miesz ka nio wa ulga

po dat ko wa, ulgi po dat ko we dla bu du ją cych do my z miesz ka nia mi na wy na -
jem, pre fe ren cyj ny 7% po da tek VAT, jed no li ty po da tek 8,5% z ty tu łu wy naj -
mu miesz ka nia, ulgi po dat ko we dla sys te ma tycz nie gro ma dzą cych oszczęd -
no ści w ka sach miesz ka nio wych etc.) 

– fun du sze nie ru cho mo ścio we 
– ini cja ty wy na po zio mie sa mo rzą du te ry to rial ne go 

Wnio ski:

● Brak do dat ko wych me cha ni zmów za chę ca ją cych ka pi tał pry wat ny do in we -
sto wa nia w bu dow nic two czyn szo we 

● Usta wa o czyn szu oka zjo nal nym nie bę dzie mia ła klu czo we go zna cze nia
dla opła cal no ści in we sto wa nia przez in dy wi du al nych wła ści cie li, ale po win na zmniej -
szyć sza rą stre fę 

● Brak wy pra co wa nych me cha ni zmów w in we sty cjach miesz ka nio wych
zwią za nych z Usta wą o Part ner stwie Pu blicz no -Pry wat nym oraz Usta wą o Kon -
ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub usłu gi 

● Brak wy pra co wa nych me cha ni zmów oraz świa do mo ści w in we sty cjach miesz -
ka nio wych zwią za nych z Pro ject Fi nan ce –�fi�nan�so�wa�nie�re�ali�za�cji�pro�jek�tu�in�-
we�sty�cyj�ne�go�opar�te�na za�sa�dzie�spła�ty�kre�dy�tu�przez�Kre�dy�to�bior�cę�dzię�ki�nad�-
wyż�ce�fi�nan�so�wej�ge�ne�ro�wa�nej�przez�pro�jekt.�Pod�sta�wo�wym�za�bez�pie�cze�niem
kre�dy�tu�jest�ma�ją�tek�po�wsta�ją�cy�w wy�ni�ku�re�ali�za�cji�pro�jek�tu.�
W opra co wa niu wy ko rzy sta no ma te ria ły gra ficz ne RE AS 

Grupy inwestorów na rynku nieruchomości według kryterium podmiotowego

GRUPY INWESTORÓW

INWESTORZY
INDYWIDUALNI

INWESTORZY
INSTYTUCJONALNI

osoby fizyczne
i prawne

instytucje finansowe
zajmujące się lokowaniem

środków pieniężnych
w nieruchomości

Grupy inwestorów na rynku nieruchomości ze względu na cel inwestycji
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Polscy deweloperzy osiągnęli maksymalną zdolność produkcyjną w połowie 2007 roku
czyli wówczas...
... gdy rynki nieruchomości na świecie zostały zamrożone przez „kryzys sub-prime”
Czerwiec 2007 przyniósł niemal całkowite wyhamowanie zakupów spekulacyjnych
i odpływ mniej zdeterminowanych nabywców
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PPP jest od po wie dzią ryn ku na:
• Po trze bę ra dy kal ne go zwięk sze nia in we sty cji w sfe rze usług pu blicz -

nych (zwięk sze nie wo lu me nu usług, ja ko ści i stan dar dów ich świad cze -
nia),

• Brak środ ków pu blicz nych, któ re na ten cel mo gą być wy dat ko wa -
ne,

• Ni ską efek tyw ność in we sty cji re ali zo wa nych przez wła dze pu blicz -
ne, wy so kie kosz ty eks plo ata cji, nie spraw ne za rzą dza nie,

• Złą opi nię ja ka cią ży na pry wa ty za cji dzia łań do star cza ją cych usłu -
gi pu blicz ne.

Szcze gól na po trze ba sto so wa nia PPP w Pol sce wy ni ka z:
• Du żej ska li za nie dbań w za kre sie usług pu blicz nych w la tach re al -

ne go so cja li zmu,
• Sil ne go de fi cy tu środ ków pu blicz nych,
• Wy zwa nia, przed ja kim sta ją wła dze pu blicz ne w za kre sie wy ko rzy -

sta nia środ ków unij nych w la tach 2007-2013 (67-90 mld eu ro) i zwią -
za ną z tym ko niecz no ścią wy ło że nia wła snych fun du szy na ce le
współ fi nan so wa nia pro jek tów ko rzy sta ją cych z fun du szy unij nych,

• Ni skich umie jęt no ści urzęd ni ków w za rzą dza niu pro jek ta mi in we -
sty cyj ny mi i ich eks plo ata cją, nie za leż nie od na tu ral nie mniej szej
efek tyw no ści w tym przed mio cie wszel kich urzęd ni ków (za rzą dza nie środ -
ka mi pu blicz ny mi ver sus środ ka mi wła sny mi – ka pi tał pry wat ny),

• Upo li tycz nie nia pro ce su pry wa ty za cji i wy ko rzy sty wa nia jej do bie -
żą cych gier po li tycz nych (ne ga tyw ne ko no ta cje).

PPP nie jest z za ło że nia pry wa ty za cją, ale ją za stę pu je. 
W PPP spry wa ty zo wa ny zo sta je pro ces in we sty cyj ny, eks plo ata cji,

za rzą dza nia pro jek tem. Jed nak po ziom i ja kość świad czo nych usług pu -
blicz nych po zo sta je na dal do me ną od po wie dzial no ści wła dzy pu blicz -
nej. PPP jest swo istą hy bry dą mię dzy do me ną dzia łań wła dzy pu blicz -
nej, a ka pi ta łu pry wat ne go w dzie dzi nach sta no wią cych (w da nym kra -
ju) za da nia wła dzy pu blicz nej. 

W po szcze gól nych de fi ni cjach w od mien ny spo sób ak cen tu je się
isto tę PPP. 

◗ EBi – wy ko rzy sta nie ka pi ta łu i do świad cze nia sek to ra pry wat ne go
dla do star cza nia usług pu blicz nych. Mniej istot ny jest spo sób or ga ni -
za cji przed się wzię cia, for ma związ ku,

◗ Stan dard & Po or’s – dłu go ter mi no wość umo wy mię dzy part ne ra -
mi oraz po dział ry zyk i ko rzy ści ade kwat ny do umie jęt no ści, moż li wo -
ści fi nan so wych i do świad cze nia,

◗ Ko mi sja Eu ro pej ska – róż no rod ność form współ pra cy obu part -
ne rów w efek cie, któ rych na stę pu je zwięk sze nie świad cze nia usług pu -
blicz nych,

◗ Rząd nie miec ki – za pew nie nie, po przez dłu go ter mi no we umo wy
zwięk sze nia wy daj no ści pro jek tów ja ko re zul tat ca ło ścio we go po dej ścia
przy oce nie efek tów pro jek tu,

◗ Pol ska usta wa o PPP – przed mio tem part ner stwa pu blicz no -pry -
wat ne go jest wspól na re ali za cja przed się wzię cia opar ta na po dzia le za -
dań i ry zyk po mię dzy pod mio tem pu blicz nym i pod mio tem pry wat nym.

Róż ni ce w po dzia le kom pe ten cji (obo wiąz ków) mię dzy tra dy cyj -
nym spo so bem re ali za cji przed się wzię cia a PPP moż na opi sać na -
stę pu ją co:

Part ner stwo Pu blicz no -Pry wat ne na pod sta wie
no wych roz wią zań le gi sla cyj nych.

Wzor ce do brych prak tyk w Pol sce i na świe cie
Dr Ire na HERBST, Pre zes Cen trum PPP

Ob�szar Me�to�da�tra�dy�cyj�na PPP

Przed�miot�umo�wy

Zde�fi�nio�wa�nie�za�kre�su
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usłu�gi

Struk�tu�ra,�spe�cy�fi�ka�cja�ak�ty�-
wów

Od�po�wie�dzial�ność�za funk�-
cjo�no�wa�nie�przed�się�wzię�cia
(ak�ty�wów�i or�ga�ni�za�cji
świad�cze�nia�usłu�gi)

Za�rzą�dza�nie�pro�jek�tem,�kosz�-
ty�eks�plo�ata�cji

Za�pew�nie�nie�środ�ków
fi�nan�so�wych

Po�dział�ry�zyk
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stro�na�pu�blicz�na
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strona�publiczna
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stro�na�pry�wat�na
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stro�na�pry�wat�na�po�no�si�kosz�-
ty� pro�ce�su� in�we�sty�cyj�ne�go,
eks�plo�ata�cji,�za�rzą�dza�nia.�Wy�-
na�gro�dze�nie�part�ne�ra�pry�wat�-
ne�go� (pła�co�ne� przez� stro�nę
pu�blicz�ną)� za�le�ży� od ro�dza�ju
świad�cze�nia�� - czy� jest� ono
płat�ne� i na ja�kim� po�zio�mie
(w sto�sun�ku�do po�nie�sio�nych
kosz�tów)�oraz�od wy�daj�no�ści
i ja�ko�ści�zre�ali�zo�wa�ne�go�przed�-
się�wzię�cia.�Kosz�ty�sek�to�ra�pu�-
blicz�ne�go�są�roz�ło�żo�ne�na ca�-
ły�okres�funk�cjo�no�wa�nia�przed�-
się�wzię�cia.� Zwrot� na�kła�dów
pod�mio�to�wi�pry�wat�ne�mu�od�-
by�wa�się�z od�ro�cze�niem

ry�zy�ko� dzie�lo�ne� jest� mię�dzy
pod�miot�pu�blicz�ny�i pry�wat�ny
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Ko rzy ści zwią za ne ze sto so wa niem PPP:

◗ Stro na pu blicz na uzy sku je do stęp do pry wat ne go ka pi ta łu – co
w wa run kach ogrom nych po trzeb in fra struk tu ral nych oraz ogra ni czo -
nych za so bów wła snych, umoż li wia przy spie sze nie na kła dów na roz -
wój in fra struk tu ry,

◗ PPP jest tań sze niż tra dy cyj na for ma re ali za cji in we sty -
cji – PPP po zwa la osią gnąć oszczęd no ści rzę du 15-17%* w po rów na -
niu z tra dy cyj nym mo de lem re ali za cji in we sty cji,

◗ Pro jek ty PPP są re ali zo wa ne szyb ciej i spraw niej niż w me to -
dzie tra dy cyj nej, (w me to dzie tra dy cyj nej je dy nie 30% in we sty cji zo -
sta je ukoń czo nych zgod nie z usta no wio nym har mo no gra mem, a 27%
zgod nie z za pla no wa nym bu dże tem**),

◗ ja kość usług do star cza nych przez part ne ra pry wat ne go jest
wyż sza, co wy ni ka ze zwięk szo ne go do stę pu pod mio tów pry wat nych
do in no wa cyj nej wie dzy, efek tów ska li i do świad czeń zdo by tych we wcze -
śniej szej dzia łal no ści ope ra cyj nej o po dob nym pro fi lu,

◗ Moż li wość po dzia łu ry zyk mię dzy part ne ra pu blicz ne go i pry -
wat ne go – każ dy z part ne rów od po wia da za ry zy ka, z któ ry mi so bie
le piej (ta niej, wy daj niej, szyb ciej) ra dzi.

*�Value�for�Money�Drivers�in�Private�Finance�Initiative
**�Meeting�the�Investment�Challenge

Ka te go rie ry zyk – przy kła do wa alo ka cja

PPP na świe cie – krzy wa doj rza ło ści

Nowe regulacja prawne
• Usta wa o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym z dnia 19 grud -

nia 2008 r.
• Usta wa o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne lub usłu gi z dnia 9 stycz -

nia 2009 r.
Kie dy sto su je my PPP? – art. 4 usta wy
mak si mum wiel ko ści zwro tu wy ło żo ne go przez part ne ra pry wat ne -

go (wy na gro dze nie) mo że wy no sić do 49% war to ści przed się wzię cia.

Ka�te�go�ria Pu�blicz�ny Pry�wat�ny Wspól�nie

Zwią�za�ne�z bu�do�wą ✔

Zwią�za�ne�z do�stęp�no�ścią ✔

Zwią�za�ne�z po�py�tem ✔

Związane�z�przygotowaniem�przedsięwzięcia ✔ ✔

Rynkowe�(dostępność�nakładów) ✔

Po�li�tycz�ne/Le�gi�sla�cyj�ne ✔ ✔

Ma�kro�eko�no�micz�ne

Re�gu�la�cyj�ne/Zwią�za�ne�z przy�cho�da�mi ✔

Zwią�za�ne�ze�spo�łecz�ną�ak�cep�ta�cją ✔

Zwią�za�ne�z si�łą�wyż�szą ✔ ✔

Zwią�za�ne�z roz�strzy�ga�niem�spo�rów ✔ ✔

Zwią�za�ne�ze�sta�nem�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go

Zwią�za�ne�z lo�ka�li�za�cją�przed�się�wzię�cia

Zwią�za�ne�z trans�fe�rem�skład�ni�ków�ma�jąt�ko�wych

Zwią�za�ne�z koń�co�wą�war�to�ścią�skład�ni�ka

Fa�za�pierw�sza

•�Usta�no�wie�nie�szkie�le�tu�le�-
gi�sla�cyj�ne�go�dla�PPP�(re�-
gu�la�cje�praw�ne�–�w tym
m.in.�usta�wa)

•�Za�ini�cjo�wa�nie�po�wsta�nia
cen�tral�nej�jed�nost�ki�zaj�-
mu�ją�cej�się�PPP

•�Two�rze�nie�i do�pra�co�wy�-
wa�nie�struk�tur�trans�ak�cji
PPP

•�Pra�wi�dło�we�prze�pro�wa�-
dza�nie�trans�ak�cji�PPP�oraz
opra�co�wa�nie�i wdro�że�nie
me�to�dy�po�rów�nu�ją�cej
PPP�z tra�dy�cyj�na for�ma
re�ali�za�cji�in�we�sty�cji

•�Bu�do�wa�nie�ryn�ku�PPP
•�Prze�no�sze�nie�do�świad�-
czeń�wdro�że�nio�wych�PPP
w trans�por�cie�na in�ne
sek�to�ry�go�spo�dar�ki

Faza�druga

•�Utwo�rze�nie�spe�cjal�nych
ze�spo�łów�PPP�w po�szcze�-
gól�nych�or�ga�nach�pań�-
stwo�wych

•�Roz�po�czę�cie�opra�co�wy�-
wa�nia�i wdra�ża�nia�no�-
wych�hy�bry�do�wych�mo�-
de�li�PPP

•�Eks�pan�sja�i po�moc
w ukształ�to�wa�niu�się�ryn�-
ku�PPP

•�Wy�ko�rzy�sta�nie�no�wych
źró�deł�fi�nan�so�wa�nia�do�-
stęp�nych�na ryn�ku�ka�pi�ta�-
ło�wym

•�Wy�ko�rzy�sta�nie�PPP,�ja�ko
czyn�ni�ka�roz�wo�ju�in�no�wa�-
cji

•�Po�głę�bie�nie�się�ryn�ku�PPP

Faza�trzecia

•�Udo�sko�na�la�nie�no�wych�in�-
no�wa�cyj�nych�mo�de�li�PPP

•�Sto�so�wa�nie�bar�dziej�kre�-
atyw�ne�go�i ela�stycz�niej�-
sze�go�po�dej�ścia�do ról
part�ne�rów

•�Uży�wa�nie�bar�dziej�wy�ra�fi�-
no�wa�nych�mo�de�li�za�rzą�-
dza�nia�ry�zy�kiem

•�Więk�sza�kon�cen�tra�cja
na ca�ło�ścio�wym�po�dej�-
ściu�do pro�jek�tu�PPP

•�Wy�kształ�co�ny�ry�nek�in�fra�-
struk�tu�ry�z fun�du�sza�mi
eme�ry�tal�ny�mi�i fun�du�sza�-
mi�ty�pu�pri�va�te�equ�ity

•�Part�ner�pu�blicz�ny�uczy�się
od part�ne�ra�pry�wat�ne�go
me�tod�re�ago�wa�nia
na zmia�ny�w kon�ku�ren�cji
na ryn�ku
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Róż ni ce: sposób wynagrodzenia

Róż ni ce mię dzy PP a kon ce sja mi

Pro gno zy…
Rok 2009 ma być ro kiem otwar cia na projekty typu PPP

• W tym ro ku sa mo rzą dy w Pol sce pla nu ją in we sty cje o war to ści 50-
60 mld zł*, tak że w for mu le part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go,

• Za czną być re ali zo wa ne przed się wzię cia w mo de lu PPP war te co
naj mniej kil ka mi liar dów zło tych*,

• Bu dże ty pu blicz ne zbli ża ją się do usta wo we go pro gu 60% za dłu -
że nia**, więc per spek ty wa sko rzy sta nia z pry wat nych pie nię dzy
przy re ali za cji za dań pu blicz nych wy da je się być nie unik nio ną,

• Po zy tyw nym sy gna łem pły ną cym z sa mo rzą dów jest fakt, że więk -
szość z nich chce sto so wać PPP***

*�Wy�po�wiedź�Mi�ni�stra�Go�spo�dar�ki�Ada�ma�Szejn�fel�da� z 16� kwiet�-
nia 2009�w Ga�ze�cie�Praw�nej.
**�Zgod�nie�z art. 158�ust. 5�pkt. 1�usta�wy�o fi�nan�sach�pu�blicz�nych�–�„(…)

łącz�na�kwo�ta�dłu�gu�Skar�bu�Pań�stwa�nie�mo�że�prze�kro�czyć 60%�war�-
to�ści�rocz�ne�go�pro�duk�tu�kra�jo�we�go�brut�to�w da�nym�ro�ku�bu�dże�to�wym;”
***�Ba�da�nie�prze�pro�wa�dzo�ne�w kwiet�niu 2009�przez�GfK�Po�lo�nia�wśród

sa�mo�rzą�dow�ców�na te�mat�PPP�wska�zu�je,�że 54%�z nich,�chce�sko�rzy�-
stać�z PPP�w przy�szło�ści,�a 40%�uwa�ża�że�no�we�roz�wią�za�nia�le�gi�sla�-
cyj�ne�uła�twią�współ�pra�cę�pu�blicz�no�-pry�wat�ną.

PPP a kry zys go spo dar czy

◗ Wła dza pu blicz na – sil niej sze ogra ni cze nia bu dże to we,
◗ Ka pi tał pry wat ny – sil niej sze ogra ni cze nia po py to we, trud niej szy

do stęp do fi nan so wa nia.

◗ Part ner stwo – po zy tyw na od po wiedź umoż li wia ją ca obu part ne -
rom re ali za cję ce lów ich dzia ła nia:

• Wła dza pu blicz na – zdo by wa ka pi tał i zdol ność efek tyw niej szej re -
ali za cji no wych (lep szej ja ko ści) usług pu blicz nych,

• Part ner pry wat ny – uzy sku je moż li wość kon ty nu acji dzia łal no ści
go spo dar czej i ła twiej szy do stęp do fi nan so wa nia.

◗ Umo wa kon ce syj na z 1923r. Łódź
Umo wa kon ce syj na za war ta w ro ku 1923 na okres 40 lat mię dzy mia -

stem Ło dzią a Spół ką Ak cyj ną Ko lei Elek trycz nej Łódz kiej do ty czy ła
roz bu do wy i eks plo ata cji sie ci tram wa jo wej w Ło dzi.

◗ Wy buch II woj ny świa to wej unie moż li wił fi na li za cję umo wy (by ła re -
ali zo wa na przez 18 lat).

◗ W umo wie usta lo ne zo sta ły pra wa i obo wiąz ki stron, a tak że m.in.
za sa dy: bu do wa nia i eks plo ata cji trak cji tram wa jo wej, prze wo że nia pa -
sa że rów, okre śla nia ta ryf prze wo zo wych oraz kwe stie po dat ko we
i ubez pie cze nio we.

dr Ire na Herbst, Pre zes Cen trum PPP
E -ma il: ire na.herbst@cen trum -ppp.pl 

Ob�szar

Przed�miot�umo�wy

Stro�na�pu�blicz�na

Stro�na�pry�wat�na

Czas� trwa�nia� pro�jek�tu

Wy�na�gro�dze�nie�part�ne�-
ra�pry�wat�ne�go

Tryb� wy�bo�ru� part�ne�ra
pry�wat�ne�go

For�my�re�ali�za�cji�przed�się�-
wzię�cia

Skład�nik�ma�jąt�ko�wy

Part�ner�stwo
Pu�blicz�no�-Pry�wat�ne

Każ�de�świad�cze�nie,�w tym�ro�bo�-
ty�bu�dow�la�ne,�usłu�gi�o ile�po�łą�-
czo�ne�jest�z utrzy�ma�niem�lub�za�-
rzą�dza�niem�skład�ni�kiem�ma�jąt�ko�-
wym

Jed�nost�ki�sek�to�ra�fi�nan�sów�pu�-
blicz�nych,� pod�mio�ty� pra�wa�pu�-
blicz�ne�go,�związ�ki�jed�no�stek�sek�-
to�ra�fi�nan�sów�pu�blicz�nych�i in�sty�-
tu�cji�pra�wa�pu�blicz�ne�go

Przed�się�bior�cy� pol�scy� i za�gra�-
nicz�ni

Bez�ogra�ni�czeń

W ca�ło�ści�lub�czę�ści�od pod�mio�-
tu�pu�blicz�ne�go�al�bo�w ca�ło�ści�lub
czę�ści�z przed�mio�tu�part�ner�stwa�

Gdy�wy�na�gro�dze�nie�part�ne�ra�pry�-
wat�ne�go�w więk�szo�ści�sta�no�wi
pra�wo�do po�bie�ra�nia� po�żyt�ków
z przed�mio�tu�przed�się�wzię�cia�–�
tryb� prze�wi�dzia�ny� dla� kon�ce�sji.
Gdy�wy�na�gro�dze�nie�part�ne�ra�pry�-
wat�ne�go�w więk�szo�ści�sta�no�wi
za�pła�ta�od pod�mio�tu�pu�blicz�ne�-
go�–�pra�wo� za�mó�wień�pu�blicz�-
nych

Bez�po�śred�nio�part�ner�pry�wat�ny
al�bo�spół�ka�ce�lo�wa�part�ne�ra�pry�-
wat�ne�go�i pod�mio�tu�pu�blicz�ne�go

Ele�ment�ob�li�ga�to�ryj�ny�(np.�nie�ru�-
cho�mość,� ru�cho�mość,� pra�wo

Kon�ce�sje�na ro�bo�ty�bu�dow�la�-
ne�lub�usłu�gi

Ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�lub�usłu�gi

Or�ga�ny� wła�dzy� pu�blicz�nej,� jed�-
nost�ki�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go
oraz�ich�związ�ki,�pań�stwo�we�jed�-
nost�ki�i za�kła�dy�bu�dże�to�we,�go�-
spo�dar�stwa� po�moc�ni�cze� pań�-
stwo�wych� jed�no�stek� bu�dże�to�-
wych,�pod�mio�ty�pra�wa�pu�blicz�ne�-
go,�gru�py�ww.�pod�mio�tów

Oso�by�fi�zycz�ne�i praw�ne,�jed�nost�-
ki�or�ga�ni�za�cyj�ne�nie�po�sia�da�ją�ce
oso�bo�wo�ści�praw�nej,�gru�py�ww.
pod�mio�tów

Kon�ce�sja� na ro�bo�ty� bu�dow�la�-
ne� –� 30� lat,� Kon�ce�sja� na usłu�-
gi�–�15�lat,�(chy�ba�że�zwrot�na�kła�-
dów�jest�dłuż�szy)

W ca�ło�ści�lub�czę�ści�z przed�mio�-
tu�kon�ce�sji

Szcze�gól�ny� tryb� prze�wi�dzia�ny
usta�wą�o kon�ce�sji

Bez�po�śred�nio� kon�ce�sjo�na�riusz

Ele�ment�fa�kul�ta�tyw�ny
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Przy czy nek do dys ku sji

Naj waż niej sze obec nie wy zwa nia to uspraw -
nie nie edu ka cji za wo do wej z jed nej stro ny,
a z dru giej stro ny uspraw nie nie kształ ce nia
usta wicz ne go lub do sto so waw cze go dla tych
któ rzy le gi ty mu ją się lub po win ni się le gi ty mo -
wać bar dzo wy so ki mi kom pe ten cja mi. For mu -
ła kształ ce nia spe cja li stów wy ma ga za sad ni -
cze go roz strzy gnię cia. Za rów no w du chu obo -
wią zu ją cych prze pi sów pra wa, jak i w gło sach
śro do wi ska za wo do we go wi docz na jest pre sja
wie lu za wo dów, czy śro do wisk, do two rze nia
wie lu no wych ka te go rii upraw nień bu dow la -
nych, spe cja li za cji w za wo dzie, któ re od zwier -
cie dla ją kom pli ka cję, spe cy fi kę i trud ność róż -
nych tech no lo gii bu dow nic twa. Szcze gól nym
te go przy kła dem jest kwe stia wnio sków do ty -
czą cych wy od ręb nie nia upraw nień zwią za -
nych z me lio ra cją, urzą dze nia mi wod ny mi, czy
też wnio ski do ty czą ce upraw nień dla spe cja -
li stów w za kre sie chłod nic twa ja ko ele men tu kli -
ma ty za cji.

Za tem po wsta je pro blem, czy iść da lej
dro gą „pod sys te mów”. Czy też ra czej pójść
dro gą, w któ rej bę dzie my mie li bar dzo zu ni -
fi ko wa ne i ge ne ral ne za sa dy upraw nień bu -
dow la nych, na to miast w ra mach tych upraw -
nień, po szcze gól ni spe cja li ści bę dą mo gli in -
dy wi du al nie le gi ty mo wać się bar dzo do brym
przy go to wa niem za wo do wym, sta łym pod no -
sze niem swo ich kwa li fi ka cji i do świad cze niem,
któ re bę dzie wspie ra ło to przy go to wa nie.
W ta kim kie run ku idą in ne kra je Unii Eu ro pej -
skiej. For mu ła tzw. kar ty in ży nie ra, ta kiej
pro�fes�sio�nal�card, któ ra ma być od po wied ni -
kiem CV i bę dzie po twier dza ła fak tycz ną
kom pe ten cję i do świad cze nie da nej oso by
w da nej bran ży, wy da je się być znacz nie lep -
szym roz wią za niem, niż for ma li zo wa nie za sad
upraw nień za wo do wych.

Spe cja li ści swo je kom pe ten cje i do świad cze -
nia zdo by wa ją w cią gu ca łe go ży cia za wo do -
we go. Zmie nia ją się tech no lo gie i spo sób or -
ga ni za cji bu dow la ne go pro ce su in we sty cyj ne -
go. Na te zmia ny re ago wać mu szą spe cja li ści,
a więc tak że i sys tem wspar cia w po sta ci sze -
ro kie go za ple cza na uko we go, edu ka cyj ne go
i szko le nio we go. Prze cież wraz z roz wo jem go -
spo dar czym pra cow nik mo że zdo być kwa li fi -
ka cje w za kre sie wie lu kie run ków, mo że się
spe cja li zo wać w wie lu ob sza rach i nie cho dzi
o to by ta spe cja li za cja mia ła cha rak ter for mal -
ny, ale by by ła po twier dzo na fak tycz ny mi
zdol no ścia mi za wo do wy mi i peł nio ny mi funk -
cja mi.

Trze ba nadać kształ ce niu usta wicz ne mu,
kształ ce niu do sto so waw cze mu, for mę umoż -
li wia ją cą ewo lu owa nie syl wet ki – pro fi lu za wo -
do we go. Czy li do wy so kich ogól nych kwa li fi ka -
cji i zdo by wa ne go do świad cze nia za wo do we -
go do cho dzą spe cja li za cje – w wie lu ob sza rach,
dzię ki te mu bar dziej efek tyw ne dla ryn ku, niż
for mal ne szcze ble re gu lo wa ne ści śle.

Za tem po trzeb ny był by w do sko na le niu za -
wo do wym sys tem war to ścio wa nych kur sów.
Uzy ska nie pew nej licz by punk tów spe cja li za -
cyj nych, któ ra by ła by fak tycz nym po świad cze -
niem kwa li fi ka cji i do świad cze nia mo że za pew -
nić do sko na le nie ak tyw nym w bran ży i za pew -
nić pra cow ni kom przej ście – do sto so wa nie.
W for mu ło wa niu ak tu al nych i efek tyw nych
pro gra mów ta kich kur sów, po win ny uczest ni -
czyć uczel nie. Krót kie kur sy uła twia ją ce re orien -
ta cję za wo do wą mu szą dać ab sol wen tom sil -
ne wspar cie re flek sji na uko wej i pe wien za sób
do świad cze nia. Uzu peł nie niem krót kich kur sów
mo gą być kon fe ren cje (z od po wied nią licz bą
punk tów).

I tak sze ro ką wie dzę in ży nie ra uzu peł nią po -
trzeb ne spe cja li za cje – w czy tel ny, sys te ma tycz -
ny spo sób zdo by wa ne na ścież ce roz wo ju za -

wo do we go. Z ko lei pra cow ni cy po szko łach za -
wo do wych, z wy bra nym za wo dem, zdo by tym
na po cząt ku, po win ni mieć moż li wość zgłę bia -
nia wie dzy – w sys te mie edu ka cji i po sze rza -
nia kom pe ten cji – na ko lej nych szcze blach ka -
rie ry.

Oczy wi ście nie wol no za po mnieć o po wią -
za niu edu ka cji z prak ty ką za wo do wą. Uczniom
szkół po win na być do stęp na w więk szym za -
kre sie edu ka cja prak tycz na a ab sol wen ci po -
win no być ła twiej wró cić do szko ły czy uczel -
ni po no wą spe cja li za cję. W tym ce lu być mo -
że po trzeb ne są uła twie nia w prze ka zy wa niu
szko łom za wo do wym gran tów fi nan so wych,
uła twie nia w two rze niu fun da cji, sto wa rzy -
szeń i spół dziel ni oświa to wych przez izby go -
spo dar cze, czy fir my bez po śred nio – czy ja ko
współ udzia łow ców. Cho dzi o to, aby za in te re -
so wa ni pra cow ni cy mo gli ła two wra cać do tych
szkół po nie zbęd ne uzu peł nie nie lub zmia nę
kwa li fi ka cji.

Jest jesz cze po trze ba wspól nej płasz czy zny
od po wie dzial no ści spo łecz nej. Do bre kształ ce -
nie nie mo że być ode rwa ne od ety ki za wo do -
wej, sko dy fi ko wa nych za sad do bre go, przy zwo -
ite go po stę po wa nia i nie mo że te go ła du nie
uczyć. Za sad przy zwo ite go po stę po wa nia,
wy so kiej ja ko ści dzia ła nia za wo do we go, nie da
się uzy skać we współ cze snym świe cie tyl ko
przez me cha ni zmy od dzia ły wa nia ryn ko we go,
czy kon tro li for mal nej. Nie wy star czy kon tro la
spo łecz na, kon tro l ne nad zo ru bu dow la ne go i in -
nych wy spe cja li zo wa nych służb. Ko niecz na jest
re flek sja oso bi sta, ana li zo wa nie po stę po wa nia
part ne rów i re spek to wa nie za sad ety ki za wo -
do wej. Nor my te in ter na li za cji i dzię ki sa mo rzą -
do wi za wo do we mu, mo gą być znacz nie bar -
dziej sku tecz ne i efek tyw ne niż kon tro la for mal -
na. Za gad nie nia te w spo sób istot ny wpły wa -
ją na wy stę po wa nie tzw. ła du bu dow la ne go
w Pol sce.

Problematyka edukacji
i kształcenia
ustawicznego
w opinii Ministerstwa
Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury
Podsekretarz Stanu Olgierd Roman DZIEKOńSKI
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Kie run ki roz wo ju edu ka cji za wo do wej w znacz -
nym stop niu de ter mi no wa ne są ce la mi stra te -
gicz ny mi okre ślo ny mi w głów nych do ku men tach
pro gra mo wych Unii Eu ro pej skiej, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem Stra te gii Li zboń skiej i De kla -
ra cji Ko pen ha skiej.

Za tem za sad ni czy cel zmian w kra jo wym sys te -
mie szkol nic twa za wo do we go to przy go to wa nie pro -
fe sjo nal nych kadr dla ryn ku pra cy. Aby to osią gnąć
nie zbęd ne są ta kie zmia ny or ga ni za cyj no -pro gra -
mo we, któ re w nie dłu giej per spek ty wie cza so wej
do pro wa dzą do uela stycz nie nia ofer ty kie run ków
kształ ce nia w pol skich szko łach za wo do wych oraz
po pra wy ja ko ści te go kształ ce nia przy ści słej
współ pra cy z oto cze niem go spo dar czym szko ły
w szcze gól no ści z pra co daw ca mi i do staw ca mi
tech no lo gii.

Pod sta wo wą ce chą współ cze sne go ryn ku pra -
cy w Pol sce jest to, iż wy ma ga on od mło dych lu -
dzi, wkra cza ją cych w ży cie za wo do we, co raz
wyż szych, a za ra zem zmie nia ją cych się kwa li fi ka -
cji, cze mu nie za wsze po tra fią oni spro stać, co
zmniej sza ich szan se na za trud nie nie. Z róż nych
ba dań pro wa dzo nych na po trze by pra co daw ców
wy ni ka, że po wo dze nie na ryn ku pra cy nie za le ży
głów nie od po sia da nia kwa li fi ka cji ści śle za wo do -
wych, ale w du żym stop niu od do dat ko wych umie -
jęt no ści, w tym ma te ma tycz nych, in for ma tycz -
nych, spraw ne go po słu gi wa nia się ję zy kiem pol skim
i ję zy kiem ob cym, ro zu mie nia, po rząd ko wa nia, oce -
nia nia war to ści i zna cze nia in for ma cji oraz ich wy -
ko rzy sty wa nia w dzia ła niu przez two rze nie in for ma -
cji w ję zy ku wła ści wym dla da nej dys cy pli ny, wy -
cią ga nia wnio sków, pla no wa nia, prze wi dy wa nia
skut ków, w tym umie jęt no ści roz wią zy wa nia pro -
ble mów, po ocze ki wa ne przez pra co daw ców ce chy
oso bo wo ścio we, tj. ak tyw ną po sta wę wo bec oto -
cze nia, sa mo dziel ne ucze nie się i po dej mo wa nie
za dań oraz prze strze ga nie re guł ży cia spo łecz ne -
go.

Wo bec te go, to cze go ry nek pra cy ocze ku je
od sys te mu szkol nic twa, to do star cza nie pra co daw -
com (a jest to co raz czę ściej ocze ki wa nie ze stro -
ny pra co daw ców re pre zen tu ją cych „no we” sek to -
ry) mło dych lu dzi, ela stycz nych, ła two pod da ją cych
się szko le niu, o szer szych ra czej niż węż szych za -
kre sach umie jęt no ści, któ re nie ze sta rze ją się
wraz ze zmia na mi tech no lo gicz ny mi czy zmia na -
mi struk tu ry prze my sło wej. Lu dzie ci po win ni po -
sia dać zdol ność do sa mo dziel nej pra cy, do for mu -
ło wa nia ocen kry tycz nych, do roz wią zy wa nia kon -
flik tów, po win ni być zdol ni do pra cy ze spo ło wej oraz

być oso ba mi kom pe tent ny mi spo łecz nie i mo ral nie.
To, co speł nia ocze ki wa nia pra co daw ców, to po łą -
cze nie od po wied nie go wy kształ ce nia, do świad cze -
nia (prak ty ki), szcze gó ło wych umie jęt no ści za wo -
do wych, kom pe ten cji ogól nych i ocze ki wa nych cech
oso bo wo ścio wych.

Osią gnię cie ta kich re zul ta tów by ło by nie moż li -
we bez do ko na nej już re for my pro gra mo wej
w kształ ce niu ogól nym, któ rej ce lem jest pod wyż -
sza nie efek tów kształ ce nia i roz wi ja nie kom pe ten -
cji klu czo wych przez prze su nię cie dzi siej sze go na -
ci sku z de kla ra tyw ne go okre śla nia tre ści, któ re
w szko le po win ny być na ucza ne, na ści słe zde fi -
nio wa nie stan dar dów wie dzy i umie jęt no ści, któ re
bę dą wy ma ga ne na ko niec każ de go eta pu edu ka -
cji. 

Mo der ni za cja sy te mu kształ ce nia za wo do we go
jest ści śle sko re lo wa na z kształ ce niem ogól nym,
co jest szcze gól nie istot ne w od nie sie niu do za sad -
ni czej szko ły za wo do wej, gdyż wła śnie ab sol -
wen ci te go ty pu szko ły naj bar dziej po trze bu ją
umie jęt no ści ogól nych, któ re umoż li wią im zna le -
zie nie sa tys fak cjo nu ją ce go ich miej sca na ryn ku pra -
cy, a tak że do sko na le nie i zdo by wa nie no wych kwa -
li fi ka cji. Jest szan sa na to, że in te gra cja obu to rów
kształ ce nia – za wo do we go i ogól ne go – umoż li wi
i uspraw ni rze tel ne, prak tycz ne przy go to wa nie
uczniów do ra dze nia so bie w szyb ko zmie nia ją cym
się spo łe czeń stwie i go spo dar ce. 

Zmia ny w kształ ce niu za wo do wym mu szą być
przy go to wa ne szcze gól nie sta ran nie, z uwzględ -
nie niem opi nii re pre zen ta tyw nych śro do wisk. Dla -
te go Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej po wo łał w czerw -
cu 2008 r. Ze spół opi nio daw czo -do rad czy do spraw
kształ ce nia za wo do we go, w skład któ re go we szli
przed sta wi cie le mi ni strów wła ści wych dla za wo dów,
or ga ni za cji pra co daw ców i or ga ni za cji bran żo -
wych, a tak że przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych oraz śro do wisk sa mo rzą do wych, oświa to wych
i na uko wych. To re pre zen ta tyw ne fo rum przez bli -
sko rok pra co wa ło nad przy go to wa niem kon cep -
cji zmian w kształ ce niu za wo do wym, któ ra uwzględ -
nia ła za rów no po trze by edu ka cyj ne mło dzie ży, jak
też po trze by i wy ma ga nia współ cze sne go ryn ku pra -
cy. Efek tem prac Ze spo łu i gru py eks per tów są pre -
zen to wa ne tu za ło że nia mo der ni za cji kształ ce nia
za wo do we go. 

Że by istot nie zbli żyć kształ ce nie za wo do we
do ryn ku pra cy, a jed no cze śnie przy go to wać ab -
sol wen tów do funk cjo no wa nia w spo łe czeń stwie
opar tym na wie dzy, mo der ni za cja mu si ob jąć
wszyst kie ob sza ry sze ro ko ro zu mia nej edu ka cji za -

wo do wej. Dla te go pro po nu je my za rów no no we po -
dej ście do kla sy fi ka cji za wo dów szkol nic twa za wo -
do we go i wy od ręb nia nie kwa li fi ka cji w za wo dzie,
jak i mo der ni za cję sys te mu eg za mi nów po twier dza -
ją cych kwa li fi ka cje za wo do we. Obec nie do te go eg -
za mi nu przy stę po wać mo gą wy łącz nie ab sol wen -
ci szkół za wo do wych, w ce lu do ko na nia spraw dze -
nia i oce ny peł ne go ze sta wu kwa li fi ka cji za wo do -
wych w wy uczo nym za wo dzie. Mo der ni za cja sys -
te mu eg za mi nów za wo do wych spra wi, że w przy -
szło ści moż na bę dzie po twier dzać od ręb nie każ -
dą kwa li fi ka cję skła do wą ze sta wu kwa li fi ka cji spe -
cy ficz nych dla da ne go za wo du – nie za leż nie
od try bu, szkol ne go lub po zasz kol ne go, w ja kim ta
kwa li fi ka cja zo sta ła osią gnię ta. Przy ta kim po dej -
ściu kla sy fi ka cję za wo dów szkol nych bę dą two rzy -
ły wy od ręb nio ne i na zwa ne kwa li fi ka cje, któ re od -
dziel nie lub łącz nie sta no wić bę dą przed miot po -
twier dza nia w ra mach ze wnętrz nych eg za mi nów
za wo do wych. 

Mo der ni za cja obej mie w rów nym stop niu struk -
tu rę i or ga ni za cję szkol nic twa za wo do we go, ale tak -
że ofer tę pro gra mo wą i obu do wę pro gra mów na -
ucza nia dla za wo du. In for ma ty za cja współ cze sne -
go świa ta nie mo że omi nąć kształ ce nia za wo do -
we go, stąd mo der ni za cja uwzględ nia tak że pro blem
edu ka cji na od le głość w kształ ce niu za wo do wym.
Na wet naj lep sza szko ła kształ cą ca w za wo dzie nie
mo że funk cjo no wać bez uczniów, któ rzy zde cy du -
ją się wła śnie w niej pod jąć na ukę. By wy bo ry
uczniów uczy nić bar dziej ra cjo nal ny mi i umoż li wić
sen sow ne pla no wa nie ka rie ry za wo do wej, chce my
stwo rzyć funk cjo nal ny i po wszech nie do stęp ny sys -
tem do radz twa za wo do we go. I wresz cie, mo der -
ni za cja mu si ob jąć tak że sys tem kształ ce nia, do -
kształ ca nia i do sko na le nia na uczy cie li, mię dzy in -
ny mi po przez wpro wa dze nie dla na uczy cie li przed -
mio tów za wo do wych okre so wych szko leń z za kre -
su no wo cze snych me tod kształ ce nia za wo do we -
go oraz no wo cze snych tech nik i tech no lo gii, obej -
mu ją cych tak że sta że bądź prak ty ki w przed się bior -
stwach. 

Nie mo że być mo wy o zbli że niu kształ ce nia za -
wo do we go do ryn ku pra cy bez udzia łu pra co daw -
ców w pro ce sie kształ ce nia. Mo ni to ro wa nie re ali -
za cji za dań wy ni ka ją cych z po ro zu mień, któ re re -
sort edu ka cji za warł z re pre zen ta tyw ny mi or ga ni -
za cja mi pra co daw ców, sa mo rzą da mi go spo dar czy -
mi oraz in ny mi pod mio ta mi po za rzą do wy mi na rzecz
po pra wy sta nu kształ ce nia za wo do we go (wśród sy -
gna ta riu szy po ro zu mień są m. in. Pol ska Izba Prze -
my sło wo -Han dlo wa Bu dow nic twa, Kon fe de ra cja

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT KSZTAłCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru – kierunki
zmian w szkolnictwie zawodowym
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Pra co daw ców Pol skich, Zwią zek Rze mio sła Pol -
skie go), po zwa la za uwa żyć, że już te raz sys te ma -
tycz nie wzra sta świa do mość ak tyw nych pra co daw -
ców w za kre sie ko niecz no ści utrzy my wa nia wy so -
kich stan dar dów kształ ce nia za wo do we go, w tym
przede wszyst kim peł nej re ali za cji tre ści uję tych
w od po wied nich pod sta wach pro gra mo wych kształ -
ce nia w za wo dach, od by wa nia przez uczniów
prak tycz nej na uki za wo du z wy ko rzy sta niem no wo -
cze snych tech no lo gii, sprzę tu i urzą dzeń, a tak że
za trud nia nia ab sol wen tów le gi ty mu ją cych się dy -
plo mem po twier dza ją cym kwa li fi ka cje w wy uczo -
nym za wo dzie. Chce my jed nak, by pra co daw cy sta li
się w peł ni part ne ra mi sys te mu edu ka cji w pro ce -
sie kształ ce nia za wo do we go, dla te go pro po nu je -
my w ra mach mo der ni za cji sze ro ko ro zu mia nej edu -
ka cji za wo do wej stwo rze nie me cha ni zmów za chę -
ca ją cych pra co daw ców do włą cze nia się w kształ -
ce nie za wo do we przy szłych pra cow ni ków.

Prze bu do wa tak licz nych ob sza rów zwią za -
nych z kształ ce niem za wo do wym spra wi, że szko -
ła za wo do wa sta nie się szko łą po zy tyw ne go wy -
bo ru, prze sta jąc być miej scem, do któ re go uczeń
tra fia do pie ro wte dy, kie dy nie znaj dzie dla sie bie
miej sca w li ceum ogól no kształ cą cym. 

Wspar ciem dla za kro jo nej na tak sze ro ką ska -
lę mo der ni za cji kształ ce nia za wo do we go są dzia -
ła nia po dej mo wa ne w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go „Ka pi tał Ludz ki” na la ta 2007-2013. Za pro jek -
to wa ne w Prio ry te cie III „Wy so ka ja kość sys te mu
oświa ty” za da nia obej mu ją: – opra co wa nie i wdro -
że nie Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji i Kra jo we go Sys -
te mu Kwa li fi ka cji, – – mo der ni za cję pod staw pro -
gra mo wych pod ką tem wy mo gów ryn ku pra cy i go -
spo dar ki opar tej na wie dzy, 

– opra co wa nie i pi lo ta żo we wdro że nie mo de lu
do radz twa za wo do we go w Pol sce wraz z bu do wą
sys te mu in for ma cji edu ka cyj no -za wo do wej oraz in -
ter ne to we go ak tyw ne go sys te mu po rad nic twa
edu ka cyj no -za wo do we go, 

– uru cho mie nie no we go ty pu stu diów po dy plo -
mo wych dla osób przy go to wu ją cych się do wy ko -
ny wa nia za wo du na uczy cie la przed mio tów za wo -
do wych, 

– opra co wa nie i pi lo ta żo we wdro że nie pro gra -
mów do sko na le nia za wo do we go w przed się bior -
stwach dla na uczy cie li kształ ce nia za wo do we go i in -
struk to rów prak tycz nej na uki za wo du, 

– po wsta nie mo de lu sys te mu wdra ża nia i upo -
wszech nia na kształ ce nia na od le głość w ucze niu
się przez ca łe ży cie, 

– stwo rze nie sys te mu wspar cia szkół i pla có wek
oświa to wych wdra ża ją cych mo du ło we pro gra my
kształ ce nia za wo do we go, 

– mo der ni za cję sys te mu eg za mi nów za wo do -
wych.

By prze bu do wa sys te mu kształ ce nia za wo do we -
go po wio dła się w ska li ca łe go kra ju, nie zbęd na jest
tak że re ali za cja re gio nal nych po li tyk edu ka cyj nych,
któ ra wy ma ga do sto so wa nia kie run ków kształ ce -
nia na szcze blu wo je wództw do re gio nal nych i lo -
kal nych uwa run ko wań ryn ku pra cy i go spo dar ki.
Wspar cie dla re gio nów w tym za kre sie sta no wią
dzia ła nia za pro jek to wa ne w Prio ry te cie IX wspo -
mnia ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Roz wój wy -
kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio nach”, w ra -
mach Dzia ła nia 9.2 „Pod nie sie nie atrak cyj no ści i ja -
ko ści szkol nic twa za wo do we go”.

Kształ ce nie w za wo dach zwią za nych z bran żą bu -
dow la ną sta no wi istot ny ele ment sys te mu edu ka cji
za wo do wej. Obec nie obo wią zu ją ca kla sy fi ka cja
za wo dów szkol nic twa za wo do we go po zwa la
na kształ ce nie w na stę pu ją cych za wo dach z bran -
ży bu dow la nej: tech nik bu dow nic twa, tech nik urzą -
dzeń sa ni tar nych, ka mie niarz, be to niarz -zbro jarz, cie -
śla, mon ter kon struk cji bu dow la nych, mu rarz, zdun,

de karz, mon ter in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych, mon -
ter sie ci ko mu nal nych, po sadz karz, tech no log ro bót
wy koń cze nio wych w bu dow nic twie, mon ter izo la cji
bu dow la nych oraz ma larz -ta pe ciarz. We wszyst kich
szko łach kształ cą cych w tych za wo dach w ro ku szkol -
nym 2007/2008 uczy ło się 59.729 uczniów, z cze -
go 28.427 sta no wi li ucznio wie klas pierw szych, w ro -
ku szkol nym 2008/2009 licz ba uczniów w tych

szko łach wzro sła do 67.211, z cze go 28.753 sta no -
wi li ucznio wie klas pierw szych. Naj po pu lar niej sze są
za wo dy tech ni ka bu dow nic twa (w ro ku szkol -
nym 2007/2008 32.367 uczniów, w ro ku szkol -
nym 2009/2009 – 34.607) i mu ra rza (od po wied -
nio 11.112 i 12.561 uczniów). Szcze gó ło we da ne sta -
ty stycz ne do ty czą ce licz by uczniów kształ cą cych się
w po szcze gól nych za wo dach pre zen tu je za łącz nik.

Lp.                         Za wód                                  Rok szkol ny 2007/2008         Rok szkol ny 2008/2009

1. Tech nik bu dow nic twa Kla sa I – 13 913 Kla sa I – 13 471
Kla sa II – 7 467 Kla sa II – 10 355
Kla sa III – 5988 Kla sa III – 6 419
Kla sa IV – 4999 Kla sa IV – 4 362

2. Tech nik urzą dzeń sa ni tar nych Kla sa I – 989 Kla sa I – 740
Kla sa II – 709 Kla sa II – 572
Kla sa III – 476 Kla sa III – 592
Kla sa IV – 458 Kla sa IV – 452

3. Ka mie niarz Kla sa I – 60 Kla sa I – 52
Kla sa II – 34 Kla sa II – 57
Kla sa III – 47 Kla sa III – 26

4. Be to niarz -zbro jarz Kla sa I – 455 Kla sa I – 396
Kla sa II – 123 Kla sa II – 328

5. Cie śla Kla sa I – 202 Kla sa I – 143
Kla sa II – 89 Kla sa II – 148
Kla sa III – 48 Kla sa III – 77

6. Mon ter kon struk cji bu dow la nych Kla sa I – 132 Kla sa I – 84
Kla sa II – 41 Kla sa II – 103
Kla sa III – 22 Kla sa III – 28

7. Mu rarz Kla sa I – 5959 Kla sa I – 4978
Kla sa II – 3183 Kla sa II – 4912
Kla sa III – 1970 Kla sa III – 2671 

8. Zdun Kla sa I – 5 Kla sa I – brak na bo ru
Kla sa II – 2 Kla sa II – 4
Kla sa III – 1 Kla sa III – 2

9. De karz Kla sa I – 215 Kla sa I – 157
Kla sa II – 90 Kla sa II – 158
Kla sa III – 74 Kla sa III – 68

10. Mon ter in sta la cji Kla sa I – 2541 Kla sa I – 2357
i urzą dzeń sa ni tar nych Kla sa II – 1799 Kla sa II – 2173

Kla sa III – 1076 Kla sa III – 1637

11. Mon ter sie ci ko mu nal nych Kla sa I  – 2 Kla sa I – brak na bo ru
Kla sa II – 2 Kla sa II – 2
Kla sa III – 3 Kla sa III – 2

12. Po sadz karz Kla sa I – 1717 Kla sa I – 1499
Kla sa II – 1022 Kla sa II – 1389
Kla sa III – 11 Kla sa III – 12
(szko ły spe cjal ne) (szko ły spe cjal ne)

13. Tech no log ro bót wy koń cze nio wych Kla sa I – 150 Kla sa I – 3155
w bu dow nic twie Kla sa II – 10 Kla sa II – 122

Kla sa III – 9 Kla sa III – 4

14. Mon ter izo la cji bu dow la nych Kla sa I – 125 Kla sa I – 103
Kla sa II – 107 Kla sa II – 111
Kla sa III – 66 Kla sa III – 94

15. Ma larz -ta pe ciarz Kla sa I – 1962 Kla sa I – 1668
Kla sa II – 1354 Kla sa II – 1447
Kla sa III – 49 Kla sa III – 54 
(szko ły spe cjal ne) (szko ły spe cjal ne)

Ra zem: 59 729 67 211
w tym w kla sie I 28 427 28 753

licz ba uczniów kształ cą cych się w za wo dach zwią za nych z bran żą bu dow la ną 
wg sta nu na dzień 30.09. 2007 r. i 30.09.2008 r. (źró dło da nych – Sys tem In for ma cji Oświa to wej)
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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich stu lat Polska trzykrotnie stawała przed wielkim wy-
zwaniem społecznym i gospodarczym, które za każdym razem miało u pod-
staw inne przyczyny ale też za każdym razem, co do skutków rodziło istotne
podobieństwa.

Po raz pierwszy – odzyskując niepodległość po okresie rozbiorów. Wów-
czas istniała potrzeba scalenia państwa po wiekowym rozdarciu i budowy
go na miarę standardów rozpoczynającego się XX wieku.

Po raz drugi – po zakończeniu II Wojny Światowej, stając przed wy-
zwaniem odbudowy totalnie zniszczonego kraju.

Po raz trzeci – po wejściu do Unii Europejskiej. Tym razem stawką jest
pościg cywilizacyjny za rozwiniętymi krajami europejskimi a także skonsu-
mowanie ogromnej pomocy, jakiej w tym celu udzielają. 

Za każdym razem jednym z podstawowych efektów było niezwykłe wzmo-
żenie działalności inwestycyjnej a w jej wyniku budownictwa i wiążącego
się z tym wręcz tektonicznego wzrostu zapotrzebowania na kadry  tech-
niczne i wykwalifikowanych robotników budowlanych. Reakcja państwa na
to zjawisko była w dwóch pierwszych przypadkach podobna, jeżeli chodzi
o kadry.

W 1928 r. Prezydent Rzeczypospolitej w rozporządzeniu o prawie bu-
dowlanym, dążąc do zapewnienia sprawdzonych kwalifikacji kadr
technicznych, ustanowił wymóg posiadania uprawnień budowlanych dla
inżynierów. Z uwagi jednak na wielkie zapotrzebowanie na te kadry do-
puścił równocześnie do uprawnień, w ograniczonym do nieskompliko-
wanych obiektów zakresie, techników, ustanawiając dla nich tytuł bu-
downiczego.

Po 1945 r. zastosowano okresowe skrócenie czasu kształcenia inżynie-
rów budownictwa do 3 lat oraz uznano średnie wykształcenie techniczne
za wystarczające dla uzyskania uprawnień budowlanych. Nawet, jak w przy-
padku absolwentów szkoły technicznej Wawelberga, nadając im tytuły in-
żynierskie.

W każdej z wymienionych sytuacji polskie budownictwo i jego kadry tech-
niczne zdały praktyczny egzamin osiągając wyniki, które do dzisiaj są po-
wodem do dumy. Jest to pośredni dowód, że przyjęte rozwiązania, służące
wzrostowi podaży kadr technicznych dla budownictwa były prawidłowe.

Na szczęście w dziedzinie kształcenia zawodowego, zapewniającego bu-
downictwu wykwalifikowanych robotników, działał w tamtych czasach tra-
dycyjny, niezawodny i sprawdzony system nauki rzemiosła. 

Obecnie po raz trzeci stajemy przed podobnym wyzwaniem. Jak ocenić
sytuację i jakie rozwiązania zaproponować? 

1. Robotnicy wykwalifikowani
1.1. Stan aktualny

Cały poprzedni system kształcenia zawodowego wykwalifikowanych ro-
botników oparty o szkoły zawodowe legł w gruzach. Dogorywa rzemiosło
budowlane osłabione emigracją zarobkową do wysoko rozwiniętych państw
Unii Europejskiej. Szacuje się, że z tych powodów wyjechało około 150 tys.
ludzi. Trzeba przy tym pamiętać, że w budownictwie tradycyjnie obowiązywała
zasada: lider-specjalista plus jeden, dwóch pomocników. Brak tego lidera
to także brak miejsca dla pomocników. Tak więc, jeżeli mówimy o emigra-
cji 150 tys. specjalistów, to luka w zatrudnieniu, jaka w ten sposób powstaje,
wynosi co najmniej dwa razy tyle. Mamy więc 300-tysięczną lukę, wypeł-
nioną przez byle jakich, przyuczonych robotników lub samouków. Odbija się
to na organizacji, jakości i bezpieczeństwie pracy. 

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu ostatnich lat znacz-
nie wzrosła liczba katastrof budowlanych oraz śmiertelnych wypadków przy
pracy w budownictwie. W 2006 r. przy około 200.000 wydanych pozwoleń
na budowę wystąpiło 340 katastrof budowlanych. W tym samym roku na 493

wypadki śmiertelne w kraju w budownictwie zginęło 109 ludzi i kolejno – w
górnictwie 29, w rolnictwie 16. Ta rozpiętość liczb ma swoją tragiczną wy-
mowę, a wypadkom ulegali przede wszystkim pracownicy o małym stażu pracy.
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 r. poszkodowanych w
wypadkach na placach budów było 6 659, a w 2006 r. – 7 883.

1.2. Propozycje rozwiązań

Trzeba radykalnie zmienić model kształcenia zawodowego, opierając go
nie o szkoły zawodowe, stanowiące element kształcenia powszechnego, lecz
na praktyczną naukę zawodu, uzupełnioną równolegle zajęciami dydak-
tycznymi,  na zasadzie kształcenia dualnego. Oznacza to, że osoba
kształcąca się pracuje w firmie oraz odbywa równolegle kursy w szkole za-
wodowej oraz dodatkowo w regionalnych centrach szkolenia zawodowego.
W szkołach zawodowych zdobywa wtedy wiedzę teoretyczną w takich przed-
miotach jak: matematyka, materiałoznawstwo, rysunek techniczny, ekono-
mia itd. W regionalnych centrach szkolenia zawodowego odbywa się szko-
lenie praktyczne jako uzupełnienie szkolenia odbywanego w firmie. Poprzez
to następuje wyrównanie ewentualnych braków w przekazywaniu wiedzy przez
pojedyncze firmy. W firmie powinno się zdobywać przede wszystkim umie-
jętności praktyczne. Taki schemat kształcenia przedstawiono w tab.1.

tab. 1. Schemat kształcenia zawodowego w budownictwie

Kształcenie zawodowe
– od robotnika do technika
Polski Zwiazek Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor PIWKOWSKI

Mistrz – technik Egzamin
samodzielne kierowanie 2-3-letnia Szkoła Techniczna

mało skomplikowaną budową Praktyka zawodowa 4 lata

Mistrz Egzamin
samodzielne kierowanie Centra Szkolenia
rodzajami robót szkolenie 400 godz.
z upoważnienia Praktyka zawodowa
kierownika budowy

Brygadzista
nadzór nad grupą robotników

Centra Szkolenia

przy własnym udziale w pracy
szkolenie 400 godz.

grupy
Praktyka zawodowa

Robotnik specjalista
samodzielna praca 
w określonej specjalności

1° rok

Firma 60%
Szkoła zawodowa 10%
Centra szkolenia 30%

Robotnik wykwalifikowany
prace w odpowiedniej
specjalizacji
wykonywanie pod nadzorem

1° rok 2° rok

Firma 30% 50%
Szkoła zawodowa 50% 25%
Centra szkolenia 20% 25%

Szkoła podstawowa
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1.3. Uwarunkowania

Utworzenie systemu ułatwień dla powracających z zagranicy wykwalifi-
kowanych rzemieślników w tworzeniu małych przedsiębiorstw budowlanych.
System winien uprościć tryb tworzenia takich przedsiębiorstw i wprowadzić
ułatwienia podatkowe na starcie. 

Opracowanie w Ministerstwie Edukacji skoordynowanego z innymi
uczestnikami procesu (rzemiosło, samorządy, minister odpowiedzialny za
budownictwo, organizacje inżynierskie naukowo-techniczne i samorządu za-
wodowego, firmy budowlane i ich stowarzyszenia) programu transformacji
z dotychczasowego modelu szkolnictwa zawodowego (szkoła zawodowa
– technikum) na model przedstawiony w p. 1.2.

Utworzenie na bazie szkół zawodowych i części techników budowlanych
sieci szkół zawodowych nowego typu, będących w gestii samorządów tery-
torialnych. Utworzenie sieci regionalnych centrów szkolenia zawodowego przez
rzemiosło lub przemysł budowlany albo przy współpracy przemysłu i rzemiosła
z wykorzystaniem dotychczas istniejących szkół – techników budowlanych.

Utworzenie 15 – 30 technicznych szkół budowlanych, będących w gestii
ministra odpowiedzialnego za budownictwo, lub prywatnych, nadzorowa-
nych w części programowej przez tego ministra. Wykorzystanie tych szkół
dla kształcenia kadr na poziomie mistrz – technik. 

Wprowadzenie systemu wspomagania przez państwo poprzez wprowa-
dzenie systemu ulg podatkowych dla firm uczestniczących w procesie kształ-
cenia zawodowego robotników budowlanych oraz uczących się poprzez usta-
lenie minimalnych zarobków dla osób kształcących się na poziomie robot-
niczym (robotnik wykwalifikowany, robotnik – specjalista, brygadzista).

Uznanie konieczności częściowej odpłatności ze strony uczestników kształ-
cenia się, poczynając od poziomu brygadzisty wzwyż i oparcie tej części
kształcenia na zasadach ekonomicznej samowystarczalności.

1.4. Efekty

Wdrożenie przedstawionych propozycji zracjonalizuje system kształce-
nia zawodowego w budownictwie i pozwoli na uzyskanie efektu w postaci
realnych umiejętności rzemieślniczych w wyniku oparcia nauki zawodu na
bezpośredniej praktyce.

Osiągnięcie efektów ilościowych zgodnie z zapotrzebowaniem budownictwa
zostanie uzyskane w ciągu 4-5 lat od rozpoczęcia realizacji proponowanego
programu.  

2. Kadry techniczne
2.1. Stan aktualny

Według danych Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano
następujące ilości pozwoleń na budowę:

Przyjmując, że budowa trwa średnio 2 lata oznacza to, że w toku realiza-
cji jest około 400 tys. budów. Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
inżynierów uprawnionych do kierowania robotami jest około    60 tys. Daje to
średnio 6 – 7 budów na jednego uprawnionego inżyniera. Jest to wskaźnik
absurdalny. Nikt nie jest w stanie efektywnie kierować taką ilością budów. W
rezultacie powstało zjawisko fikcyjnego, aczkolwiek odpłatnego pełnienia funk-
cji kierownika budowy. Dla wielu małych budów po prostu „kupuje” się jego
podpis. Nie licząc tego patologicznego zjawiska nastąpiło znaczne obniże-
nie poziomu organizacji robót, jakości obiektów i bezpieczeństwa na budo-
wach. W 2006 r., kiedy na jednej z budów mostowych  nastąpiła katastrofa
konstrukcji montowanego obiektu, kierownik budowy pełnił równolegle tę funk-
cję na 7 budowach. Ten przykład jest dramatycznym ostrzeżeniem i potwierdza
konieczność podjęcia zdecydowanych kroków dla zmiany istniejącej sytuacji.

Równocześnie prawo budowlane niepotrzebnie wysoko stawia po-
przeczkę wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowla-
nych wykonawczych. Tylko tytuł magistra inżyniera uprawnia do wykony-
wania funkcji kierownika budowy bez ograniczeń, a tytuł inżyniera - ze znacz-
nymi ograniczeniami. Technik budowlany ma drogę do uprawnień zamkniętą.

W tej sytuacji, przyjmując nawet wskaźnik zmniejszony do 3 budów na
jednego  kierownika budowy, można określić deficyt kadrowy na około 60
tys. ludzi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przy obecnej koniunkturze liczba
budów będzie gwałtownie rosła. Znacząca ich część to budowy mało skom-
plikowane. Na przykład domy jednorodzinne, których oddaje się rocznie do

użytku około 60 tys. rocznie i które precyzyjnie odpowiadają definicji mało
skomplikowanej budowy. Oznacza to, że w budowie jest ich około 120 tys.
Do kierowania tymi budowami potrzeba nie więcej niż 40 tys. uprawnionych
kierowników budowy o mniejszych niż inżynierskie kwalifikacjach, a bardzo
praktycznej znajomości zawodu budowlanego.

2.2. Propozycje rozwiązań

Konieczne jest rozszerzenie dostępności uprawnień do kierowania bu-
dowami. Proponuje się następujące kategorie wymagań:

Powyższe rozwiązanie postulują wspólnie Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Rys.�1.�Droga�awansu�w�budownictwie�(rys.�W.�Piwkowski)

2.3. Uwarunkowania

Propozycja zawarta powyżej dotyczy tylko zmiany wymagań dla uzyskania
uprawnień do kierowania budową. Projektanci powinni podlegać dotych-
czasowym kryteriom.

Realizacja nowego systemu kwalifikacyjnego wymaga przeprofilowania
dotychczasowego modelu technikum budowlanego lub utworzenia łącznie
15–30, państwowych lub prywatnych, 2-letnich technicznych szkół bu-
dowlanych. Szkoły te powinny umożliwiać – w trybie pomaturalnym – mło-
dzieży z wykształceniem ogólnym, uzyskanie dyplomu technika. Mistrzowie
budowlani mogliby zdobywać ten tytuł zaocznie. 

Rozmieszczenie i wielkość technicznych szkół budowlanych można uzy-
skać z analizy potrzeb w perspektywie 10-15 lat. Zadanie to winno spoczywać
w rękach ministra odpowiedzialnego za budownictwo i znaleźć się w ogól-
nym systemie kształcenia zawodowego.

2.4. Efekty

Zakłada się, że uwzględniając istniejący zasób przygotowanych zawo-
dowo kadr techników i mistrzów oraz produktywność nowego systemu kształ-
cenia zawodowego na poziomie średnich szkół technicznych, w okresie do
5 lat można będzie zasilić budownictwo 40 tysiącami osób uprawnionych
do kierowania mało skomplikowanymi budowami i w istotny sposób zni-
welować problem niedoboru kadr.

Istotne są dwa aspekty tego działania:
umożliwienie technikom awansu zawodowego poprzez uzyskanie upraw-

nień zawodowych tworzy jasną motywację dla młodzieży do wybierania na-
uki w technikum budowlanym; obecnie obserwuje się wyraźny spadek na-
boru uczniów do tych szkół,

uprawniony do samodzielnego kierowania nieskomplikowanymi budowami
technik to również potencjalny mały przedsiębiorca, który może kierować
robotami na budowach, które jego firma wykonuje. Ma to bardzo duże zna-
czenie dla rozwoju rzemieślniczej przedsiębiorczości.

Lp. Rodzaj uprawnień
Wykształcenie

Staż na budowie
do kierowania budowami

wymagane
(w latach)dla uzyskania

uprawnień

1. Bez ograniczeń wszystkie magister inżynier 2
budowy inżynier 3 

2. Z ograniczeniami do budów technik 5
mało skomplikowanych mistrz technik 5

1995  -  210 tys.
1996  -  285 tys.
1996  -  329 tys.
1998  -  315 tys.
1999  -  301 tys.

2000  -  237 tys.
2001  -  246 tys.
2002  -  192 tys.
2003  -  193 tys.
2004  -  162 tys.

2005  -  174 tys.
2006  -  203 tys.
2007  -  230 tys.

Staż na budowie
(w latach)
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1. Krót ka hi sto ria
po wsta nia Wy dzia łu Bu dow nic twa

Wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
po wstał ja ki je den z czte rech pierw szych wy -
dzia łów po po wo ła niu uczel ni w 1945 ro ku (Wy -
dzia ły Me cha nicz ny, Elek trycz ny, Hut ni czy
i In ży nie ryj no -Bu dow la ny). Na prze strze ni lat
ist nie nia Wy dział zmie niał na zwy ko lej no po -
cząw szy od wspo mnia nej Wy dział In ży nie ryj -
no -Bu dow la ny (do 1955r.), da lej Wy dział Bu -
dow nic twa Prze my sło we go i Ogól ne go (1955-
1969), Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry (1969-
1977) oraz obec nie Wy dział Bu dow nic twa. Ka -
dra na uko wa wy dzia łu i ca łej uczel ni re kru to -
wa ła się z na uczy cie li aka de mic kich Po li tech -
ni ki Lwow skiej, któ ra w pierw szych la tach po -
wo jen nych zo sta ła prze no szo na na za chód,
do Kra ko wa i Gli wic. W pierw szym ro ku aka -
de mic kim za ję cia pro wa dzi ło 198 pra cow ni -
ków na uko wo -dy dak tycz nych (w tym 32 pro -
fe so rów) dla 2750 stu den tów. Obec nie struk -
tu ra uczel ni skła da się z 13 wy dzia łów, na któ -
rych stu diu je po nad 30000 osób. 

We dług sta nu na dzień 1 paź dzier ni ka 2009r.
Wy dział Bu dow nic twa ma struk tu rę zło żo ną
z ośmiu ka tedr i nie za leż ne go la bo ra to rium. Po -
ni żej przed sta wio no na zwy jed no stek i ich kie -
row ni ków: 
● La bo ra to rium Bu dow nic twa – mgr inż. A. Ty -

czew ski 
● Ka te dra Kon struk cji Bu dow la nych – prof. dr

hab. inż. A Zy bu ra 
● Ka te dra Dróg i Mo stów – dr hab. inż. K. Kło -

sek, prof. w Pol. Śl. 
● Ka te dra In ży nie rii Ma te ria łów i Pro ce sów Bu -

dow la nych – dr hab. inż. J. Go ła szew ski, prof.
w Pol. Śl. 

● Ka te dra Teo rii Kon struk cji Bu dow la -
nych – prof. dr hab. inż. A. Waw rzy nek 

● Ka te dra In ży nie rii Bu dow la nej – dr hab. inż.
J. Ku bi ca, prof. w Pol. Śl. 

● Ka te dra Geo tech ni ki – dr hab. inż. J. Sę kow -
ski, prof. w Pol. Śl. 

● Ka te dra Me cha ni ki Teo re tycz nej – dr hab. inż.
J. Skrzyp czyk, prof. w Pol. Śl. 

● Ka te dra Bu dow nic twa Ogól ne go i Fi zy ki Bu -
dow li – dr hab. inż. J. Ślu sa rek, prof. w Pol. Śl. 
Na wy dzia le kształ co nych jest obec nie oko -

ło 2500 stu den tów na wszyst kich ro dza jach stu -
diów przez pra wie 190 pra cow ni ków na uko wo -
-dy dak tycz nych sku pio nych w po wyż szych
ka te drach. 

2. Ogól ne za ło że nia
De kla ra cji Bo loń skiej 

Szyb ki roz wój na uki, a szcze gól nie tech no -
lo gii in for ma tycz nych spo wo do wał nie rów no -
mier ny wzrost po ten cja łu na uko we go w róż nych
re jo nach świa ta. Eu ro pa zo sta je wy raź nie wy -
prze dzo na przez ośrod ki na uko we Sta -
nów Zjed no czo nych oraz da le kie go wscho du.
Z te go też po wo du w 1999 ro ku zo sta ła opra -
co wa na tzw. De kla ra cja Bo loń ska [1], któ rą pod -
pi sa ła Pol ska wraz z in ny mi kra ja mi eu ro pej -
ski mi. Pod sta wą De kla ra cji jest kre owa nie
pro ce su na rzecz two rze nia har mo nij ne go
sys te mu szkol nic twa wyż sze go w Eu ro pie, pod -
nie sie nia pre sti żu uczel ni eu ro pej skich w po -
rów na niu z uczel nia mi ame ry kań ski mi, przy ję -
cie sys te mu po rów ny wal nych stop ni i ty tu -
łów aka de mic kich. De kla ra cja za kła da wpro wa -
dze nie sys te mu szkol nic twa wyż sze go opar te -
go na trzech cy klach kształ ce nia: co naj -
mniej 3-let nie stu dia I stop nia (dy plo mem li cen -
cja ta lub in ży nie ra), 2-let nie stu dia II stop nia
(uzy ska nie ty tu łu ma gi stra lub ma gi stra in ży -
nie ra) i 4-let nie stu dia III stop nia, koń czą ce się
uzy ska niem stop nia dok to ra [2]. We dług usta -
leń Pro ce su Bo loń skie go ujed no li ce nie sys te -
mów szkol nic twa wyż sze go ma na stą pić m. in.
dzię ki: 
● wpro wa dze niu sys te mu punk tów kre dy to wych

ECTS; 
● po dzia ło wi stu diów na dwu stop nio we; 
● kon tro li ja ko ści kształ ce nia (sys te my akre dy -

ta cji, cer ty fi ka cji itp.); 

● pro mo cji pro gra mów mo bil no ści stu den -
tów i wy kła dow ców; 

● pro mo cji kształ ce nia przez ca łe ży cie. 
Dzię ki od po wied nio wcze sne mu wpro wa -

dza niu zmian w pro ce sie kształ ce nia przez po -
przed nie wła dze Wy dzia łu za le ce nia Pro ce -
su Bo loń skie go są re ali zo wa ne ak tu al nie
w pro ce sie kształ ce nia. Zmia ny w spo so bie
kształ ce nia roz po czę to wpro wa dzać już
w 2000 r., dzię ki te mu pro ces przej ścia prze -
biegł płyn nie. 

3. Kształ ce nie wyż sze
na kie run ku Bu dow nic two

we dług wy ma gań Pol skich

W ce lu za pew nie nia jed na ko we go po zio mu
na ucza nia stu den tów na kie run ku bu dow nic -
two Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go wpro wa dzi ło tzw. stan dar dy kształ ce nia
(stan dar dy kształ ce nia opra co wa ne są nie za -
leż nie dla wszyst kich kie run ków stu diów).
Stan dar dy okre śla ją przede wszyst kim efek -
ty kształ ce nie ja kie po win ny zo stać osią -
gnię te na każ dym po zio mie edu ka cji oraz
przed mio ty wraz z licz bą nie zbęd nych go dzin
do zre ali zo wa nia te go za da nia. Dla pierw sze -
go stop nia stu diów Plan Stu diów po wi nien
obej mo wać mi ni mum 7 se me strów na uki
z licz bą za jęć min. 2500 go dzin, w tym 315 go -
dzin przed mio tów o tre ściach pod sta wo wych
oraz 660 go dzin o tre ściach kie run ko wych [3].
Do dat ko wo prze wi du je się, że ko niecz ne
jest pro wa dze nie za jęć z ję zy ka ob ce go,
przed mio tów o tre ściach hu ma ni stycz nych,
wy cho wa nia fi zycz ne go i edu ka cji w za kre sie
tech no lo gii in for ma tycz nej. Do pie ro po zo -
sta łe go dzi ny za jęć mo gą być wy ko rzy sta ne
na kształ ce nie stu den tów z ukie run ko wa -
niem spe cja li stycz nym. 

Po ukoń cze niu I stop nia stu diów ab sol went
po wi nien na być wie dzę z za kre su: 
● wy ko naw stwa obiek tów bu dow nic twa miesz -

ka nio we go, 

Kształcenie na kierunku Budownictwo
w Politechnice Śląskiej 
w świetle wymagań 
Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dr inż. Leszek SZOJDA – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych 
Wydział Budownictwa Politechnika Śląska 
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● ko mu nal ne go, prze my sło we go i ko mu ni ka -
cyj ne go; 

● pro jek to wa nia pod sta wo wych obiek tów i ele -
men tów bu dow la nych; tech no lo gii i or ga ni -
za cji bu dow nic twa; 

● kie ro wa nia ze spo ła mi i fir mą bu dow la ną; 
● wy twa rza nia, do bo ru i sto so wa nia ma te ria -

łów bu dow la nych oraz tech nik kom pu te ro -
wych i no wo cze snych tech no lo gii w prak ty -
ce in ży nier skiej. 
Ab sol went jest rów nież przy go to wa ny do: 

● kie ro wa nia wy ko naw stwem wszyst kich ty -
pów obiek tów bu dow la nych; 

● współ udzia łu w pro jek to wa niu obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej, prze my sło wych i ko mu -
ni ka cyj nych; 

● or ga ni zo wa nia pro duk cji ele men tów bu dow -
la nych; 

● nad zo ru wy ko naw stwa bu dow la ne go oraz
usta wicz ne go sa mo kształ ce nia i do sko na le -
nia za wo do we go. 
Ab sol went jest przy go to wa ny do pra cy w: 

● przed się bior stwach wy ko naw czych; 
● nad zo rze bu dow la nym; 
● wy twór niach be to nu i ele men tów bu dow la -

nych; 
● prze my śle ma te ria łów bu dow la nych; 
● jed nost kach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa -

mo rzą do wej zwią za nych z bu dow nic twem
i ar chi tek tu rą. 
Ab sol went po wi nien znać ję zyk ob cy na po -

zio mie bie gło ści B2 Eu ro pej skie go Sys te mu
Opi su Kształ ce nia Ję zy ko we go Ra dy Eu ro py
oraz po sia dać umie jęt no ści po słu gi wa nia się
ję zy kiem spe cja li stycz nym z za kre su kie run ku
stu diów. Ab sol went jest przy go to wa ny do pod -
ję cia stu diów dru gie go stop nia. Przed mio ty
o tre ściach pod sta wo wych i kie run ko wych
dla I stop nia stu diów przed sta wio no w Ta bli cy
nr 1. 

Dru gi sto pień stu diów po wi nien obej mo wać
Plan Stu diów zło żo ny z min. 3 se me strów na -
uki z 900 go dzi na mi na uki po dzie lo nych na 30
go dzin przed mio tów o tre ściach pod sta wo wych
oraz 150 go dzin za jęć z przed mio tów kie run -
ko wych. Licz ba przed mio tów za le ca nych
do pro wa dze nia przez Mi ni ster stwo jest znacz -
nie mniej sza – Ta bli ca nr 2 
8. Licz ba wy ma ga nych go dzin dla na ucza nia
przed mio tów za le ca nych (pod sta wo wych i kie -
run ko wych) nie obej mu je ca ło ści ob cią że nia dy -
dak tycz ne go w ra mach stu diów, da jąc tym sa -
mym moż li wość każ de mu wy dzia ło wi re ali za -
cji wła sne go pro gra mu kształ ce nia spe cja li -
stycz ne go. Za li cza nie se me strów po win no
od by wać się na za sa dach punk tów ECTS (Eu -
ro pe an Cre dits Trans fer Sys tem), na to miast po -
ziom kształ ce nia po wi nien opie rać się na od -
po wied nich pro ce du rach kon tro l nych i spraw -
dza ją cych. Za le ca na jest rów nież współ pra ca
z jed nost ka mi (wy dzia ła mi) po krew ny mi w Eu -
ro pie w ce lu umoż li wie nia swo bod nej wy mia -
ny stu den tów. 

4. Sys tem kształ ce nia na Wy dzia le
Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej 

Wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
ak tyw nie uczest ni czy w pra cach nad okre śle -
niem pod wa lin jed no li te go sys te mu kształ ce -
nia na kie run ku bu dow nic two w Eu ro pie. Sieć

Lp. Przed mio ty o tre ściach pod sta wo wych Lp. Przed mio ty o tre ściach kie run ko wych

1. Ma te ma ty ka 1. Geo me tria wy kreśl na i rys. techn.

2. Fi zy ka 2. Geo de zja

3. Che mia 3. Ma te ria ły bu dow la ne

4. Geo lo gia 4. Wy trzy ma łość ma te ria łów

5. Me cha ni ka teo re tycz na 5. Me cha ni ka bu dow li 

6. Me to dy ob li cze nio we 6. Bu dow nic two ogól ne 

7. Me cha ni ka grun tów

8. Fun da men to wa nie

9. Kon struk cje be to no we

10. Kon struk cje me ta lo we

11. In sta la cje bu dow la ne

12. Bu dow nic two ko mu ni ka cyj ne

13. Fi zy ka bu dow li

14. Hy drau li ka i hy dro lo gia

15. Or ga ni za cja pro duk cji bu dow la nej

16. Tech no lo gia ro bót bu dow la nych

17. Kie ro wa nie pro ce sem in we sty cyj nym 

18. Eko no mi ka bu dow nic twa 

Ta bli ca 1. Przed mio ty wy ma ga ne przez MNiSzW dla I stop nia stu diów na kie run ku bu dow nic two 

Ta bli ca 2. Przed mio ty wy ma ga ne przez MNiSzW dla II stop nia stu diów na kie run ku bu dow nic two 

Lp. Przed mio ty o tre ściach pod sta wo wych Lp. Przed mio ty o tre ściach kie run ko wych 

1. Za awan so wa ne za gad nie nia
ma te ma ty ki 1. Teo ria sprę ży sto ści i pla stycz no ści 

2. Me to dy kom pu te ro we

3. Zło żo ne kon struk cje be to no we

4. Zło żo ne kon struk cje me ta lo we

5. Za rzą dza nie przed się wzię cia mi 
bu dow la ny mi 

wy dzia łów sku pio na w ra mach or ga ni za cji
EU CE ET (Eu ro pe an Ci vil En gi ne ering Edu ca -
tion and Tra ining) opra co wa ła pod wa li ny okre -
śle nie tzw. rdzeń przed mio tów ja kie po win ny
być wy kła da ne na wy dzia łach bu dow nic twa
uczel ni eu ro pej skich. Ak tyw nym człon kiem tej
or ga ni za cji był ów cze sny dzie kan wy dzia łu prof.
S. Ma jew ski, któ ry opra co wał no we pro gra my
stu diów opar te na sys te mie wie lo stop nio wym.
Pierw sza gru pa stu den tów pro wa dzo na we dług
no we go sys te mu roz po czę ła na ukę w ro ku aka -
de mic kim 1999/2000. Kształ ce nie stu den -
tów na jed no li tych stu diach jed no stop nio wych
za koń czy ło się w ro ku aka de mic kim 2004/2005.
Obec nie stu dia pro wa dzo ne są na trzech po -
zio mach: 
● sto pień I – czas trwa nia 8 se me strów, 2880

go dzin dy dak tycz nych (stu dia sta cjo nar ne)

za koń czo ne in ży nier ską pra cą dy plo mo -
wą – uzy ska nie ty tu łu in ży nie ra; 

● sto pień II – czas trwa nia 3 se me stry, 1080 go -
dzin dy dak tycz nych za koń czo ne ma gi ster ską
roz pra wą dy plo mo wą – uzy ska nie ty tu łu
ma gi stra in ży nie ra; 

● sto pień III – czas trwa nia 8 se me strów za koń -
czo ne roz pra wą i obro ną dok tor ską – uzy ska -
nie ty tu łu dok to ra in ży nie ra. 
Oprócz pro wa dze nia za jęć w sys te mie

sta cjo nar nym (stu dia dzien ne, bez płat ne)
ofer ta Wy dzia łu obej mu je rów nież stu dia
nie sta cjo nar ne. W chwi li obec nej na stu diach
nie sta cjo nar nych za ję cia pro wa dzo ne są
wy łącz nie w try bie za ocz nym, nie są pro wa -
dzo ne stu dia w sys te mie wie czo ro wym, czy
eks ter ni stycz nym. Za ję cia stu diów nie sta cjo -
nar nych od by wa ją się w ra mach 12 week en- 
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do wych zjaz dów (pią tek do nie dzie li) w cią -
gu se me stru. Licz ba go dzin dy dak tycz nych
jest ogra ni czo na do 60% w sto sun ku do stu -
diów sta cjo nar nych, ale za kres wy kła da -
nych przed mio tów obej mu je te sa me tre ści.
Zo sta ło to osią gnię te przez po ło że nie więk -
sze go na ci sku na pra cę in dy wi du al ną stu den -
tów po za za ję cia mi, stąd też ty tu ły I i II stop -
nia stu diów zdo by te w try bie sta cjo nar nym
i nie sta cjo nar nym są so bie rów no waż ne.
Jak do tej po ry w ra mach stu diów nie sta cjo -
nar nych nie otwar to III stop nia (stu diów dok -
to ranc kich). 

W ra mach wy dzia łu bu dow nic twa pro wa dzo -
ny jest tyl ko je den kie ru nek stu diów – Bu dow -
nic two. Kwa li fi ka cje ka dry na uko wej i dy dak -
tycz nej umoż li wia ją pro wa dze nie w ma cie rzy -
stej sie dzi bie w Gli wi cach trzech pod sta wo wych
spe cjal no ści na po zio mie I stop nia: 
● – Kon struk cje Bu dow la ne i In ży nier skie; 
● – In ży nie ria Pro ce sów Bu dow la nych; 
● – Bu dow nic two Ko mu ni ka cyj ne i In fra struk -

tu ra. 
Stu dia II stop nia do dat ko wo kie run ku ją stu -

den tów i umoż li wia ją im wy bór w ra mach ww.
spe cjal no ści bar dziej szcze gó ło wych pro fi li
dy plo mo wa nia. Na le żą do nich: 
● Kon struk cje Bu dow la ne i In ży nier skie (spe -

cjal ność) 
– Bu dow nic two Miej skie i Prze my sło we; 
– Mo sty; 
– Geo tech ni ka i Bu dow nic two Pod ziem ne; 

● In ży nie ria Pro ce sów Bu dow la nych (spe cjal -
ność) 
– Bu dow nic two Eko lo gicz ne; 
– Tech no lo gia i Za rzą dza nie w Bu dow nic twie; 

● Bu dow nic two Ko mu ni ka cyj ne i In fra struk tu -
ra (spe cjal ność) 
– Bu do wa Dróg 
Stu dia na stop niu III (stu dia dok to ranc kie) nie

prze wi du ją po dzia łu na spe cjal no ści, ale każ -
dy ze stu den tów współ pra cu je z okre ślo ną ka -
te drą wy dzia łu, co de ter mi nu je dzie dzi nę dok -
to ry zo wa nia się. Za ję cia dy dak tycz ne obej mu -
ją je dy nie przed mio ty ogól ne, ta kie jak ję zyk ob -
cy, za awan so wa ne za gad nie nia me cha ni ki
ma te ria ło wej, se mi na ria dok tor skie itp. Naj więk -
szy na cisk kła dzio ny jest na pra cę sa mo -
dziel ną oraz z pro mo to rem pra cy. Stu den ci stu -
diów dok to ranc kich nie są pra cow ni ka mi, a je -
dy nie sty pen dy sta mi – otrzy mu ją sty pen dium
na czas trwa nia stu diów. Nie jest więc jed no -
znacz nie okre ślo ne, czy po za koń cze niu stu -
diów i uzy ska niu ty tu łu dok to ra in ży nie ra ab -
sol wen ci otrzy ma ją moż li wość za trud nie nia
na uczel ni, czy też nie. 

Uczel nia po sia da rów nież za miej sco wy
ośro dek na ucza nia w Ryb ni ku – Cen trum
Kształ ce nia In ży nie rów. Ze wzglę du na za trud -
nie nie ka dry dy dak tycz nej w ośrod ku ma cie rzy -
stym w Gli wi cach, stu dia pro wa dzo ne w CKI
Ryb nik obej mu ją je dy nie I sto pień. Re ali zo wa -
ne są tu pro gra my spe cjal no ści in nych niż w Gli -
wi cach: 
● Bu dow la no -Ar chi tek to nicz na (stu dia sta cjo -

nar ne); 
● In ży nie ria Miej ska (stu dia nie sta cjo nar -

ne – za ocz ne). 
Stu den ci spe cjal no ści BA ma ją moż li wość

wy ko na nia po dwój ne go dy plo mu dzię ki pod pi -
sa ne mu po ro zu mie niu o współ pra cy z Vi tus Be -

ring Den mark Uni ver si ty Col le ge w Hor sens
(Da nia). Ma ją oni moż li wość od by wa nia za jęć
dy dak tycz nych po po ło wie w Pol sce i Da nii, co
uwień czo ne jest po dwój ną obro ną i pra cą na -
pi sa ną w dwu ję zy kach – pol skim i an giel skim. 

Wraz z wpro wa dze niem no we go sys te mu
stu diów zo stał wdro żo ny no wy spo sób od by -
wa nia prak tyk czę ścio wo wzo ro wa ny na sys -
te mie bry tyj skim. Po le ga on na sku pie niu ca -
ło ści cza su prze zna czo ne go w cią gu stu -
diów na prak ty ki w jed nym prze dzia le cza so -
wym. Dzię ki te mu otrzy ma no okres 13 ty go dni,
pod czas któ re go stu den ci zo bo wią za ni są
do sa mo dziel ne go za trud nie nia się na za sa -
dach umo wy o pra cę, zle ce nie itp. w fir mach
i przed się bior stwach zwią za nych z bu dow nic -
twem. Na re ali za cję te go za da nia stu den ci ma -
ją czas w cią gu siód me go se me stru stu diów.
W cią gu dwu ostat nich ty go dni se me stru (se -
mestr trwa 15 ty go dni) prze pro wa dza ne są pre -
zen ta cje i tzw. „od bio ry prak tyk”. W ra mach od -
bio rów prak tyk stu den ci przed sta wia ją pro jek -
ty, bu do wy lub pro ce sy, przy któ rych by li za trud -
nie ni. Pre zen ta cja prak ty ki ogra ni czo na jest
do za pre zen to wa nia po ste ru, dzien ni ka prak -
ty ki oraz krót kie go wy stą pie nia ob ja śnia ją ce -
go jej prze bieg. Pre zen ta cje od by wa ją się
przed pra cow ni ka mi wy dzia łu oraz przed sta -
wi cie la mi przed się biorstw, któ re za trud nia ły stu -
den tów. Da je to bar dzo du że moż li wo ści po rów -
na nia wa run ków od by wa nia prak tyk, a tak -
że two rzy moż li wość wy mia ny do świad czeń po -
mię dzy jed nost ką kształ cą cą stu den tów, a prze -
my słem za trud nia ją cych przy szłych ab sol -
wen tów. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je rów nież fakt,
że zo stał wpro wa dzo ny sys tem stu -
diów na stop niu I oraz II, gdzie ję zy kiem wy -
kła do wym jest an giel ski – 90% za jęć. W tej
chwi li w tym ję zy ku pro wa dzo na jest je dy nie jed -
na spe cjal ność – Kon struk cje Bu dow la ne i In -
ży nier skie. Ze wzglę du na bar dzo do brą zna -
jo mość fa cho we go ję zy ka an giel skie go ab sol -
wen ci ci są szcze gól nie do brze przy go to wa ni
do wej ścia na ry nek pra cy, rów nież po za gra -
ni ca mi kra ju. Stu den ci wszyst kich ro dza -
jów stu diów ma ją moż li wość sko rzy sta nia
z pro gra mu wy mia ny stu den tów w ra mach pro -
gra mu So cra tes -Era smus. Pro gram obej mu je
se me stral ne po by ty na uczel niach eu ro pej skich
o po krew nych kie run kach. Pro wa dząc kur sy
w ję zy ku an giel skim umoż li wia my stu dio wa nie
stu den tom z kra jów eu ro pej skich na na szym
Wy dzia le. 

Po nie waż Stan dar dy Kształ ce nia na kie run -
ku Bu dow nic two po ja wi ły się póź niej w sto sun -
ku do wpro wa dza nia przez Wy dział no we go sys -
te mu kształ ce nia, prze pro wa dza ny jest cią gle
ewo lu cyj ny pro ces peł ne go do sto so wa nia Pla -
nów Stu diów, tak aby od po wia da ły one wy mo -
gom Stan dar dów. Aby osią gnąć od po wied nie wy -
ni ki kształ ce nia na ca łej uczel ni oraz na po szcze -
gól nych wy dzia łach zo stał wpro wa dzo ny Sys -
tem Za pew nie nia Ja ko ści Kształ ce nia, dzię ki któ -
re mu ujed no li co no spo so by po stę po wa nia
w pro ce sie dy dak tycz nym, a tak że oce ny i kon -
tro li pro wa dzo nych za jęć. Sta ło się to moż li we
dzię ki wpro wa dze niu od po wied nich in struk cji
i pro ce dur po stę po wa nia w okre ślo nych przy pad -
kach. To czy pro ces dy dak tycz ny prze bie ga po -
praw nie kon tro lo wa ne jest przez or gan nad rzęd -

ny w po sta ci Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej. Wy dział Bu dow nic twa otrzy mał po zy tyw ną
oce nę Ko mi sji w 2003 ro ku. W bie żą cym ro ku
spo dzie wa na jest ko lej na wi zy ta i je ste śmy prze -
ko na ni, że po zy tyw na oce na pro ce su kształ ce -
nia zo sta nie prze dłu żo na. 

5. Pod su mo wa nie

Wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
ma dłu go let nią tra dy cję kształ ce nia wyż sze go
ugrun to wa ną wy so ką po zy cją ab sol wen -
tów wcho dzą cych na ry nek pra cy. Sta ło się to
moż li we z jed nej stro ny dzię ki ści słej współ pra -
cy z przed się bior stwa mi bu dow la ny mi i od po -
wia da niem na ich po trze by ka dro we, ale rów -
nież po przez do sto so wy wa nie spo so bu kształ -
ce nia do wy mo gów sta wia nych przez or ga ny
nad rzęd ne – Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. Od po wia da jąc na za po trze bo wa -
nia zmie nia ją ce go się współ cze sne go ryn ku
pra cy pro gra my stu diów zo sta ły tak opra co wa -
ne, że da ją moż li wość stu dio wa nia na uczel -
niach eu ro pej skich w ra mach pro gra mu Era -
smus – mię dzy na ro do wej wy mia ny stu den tów.
Umoż li wie nie stu den tom czę ścio we go od by wa -
nia stu diów na uczel niach za gra nicz nych
w bar dzo zna czą cym stop niu pod no si moż li wo -
ści wej ścia ab sol wen tów na otwar ty Eu ro pej -
ski ry nek pra cy. 

W obec nym mo men cie Wy dział ofe ru je
moż li wo ści kształ ce nia na wszyst kich trzech
po zio mach stu diów (zgod nie z za le ce nia mi
De kla ra cji Bo loń skiej) w try bie sta cjo nar -
nym (dzien nym) i nie sta cjo nar nym (za ocz -
nym). Do dat ko wo pro wa dzo ne są stu dia
w ję zy ku an giel skim, co znacz nie pod no si ran -
gę wy dzia łu i uła twia za sa dy dwu kie run ko wej
wy mia ny stu den tów. Pla ny stu diów do sto so -
wa ne są do stan dar dów opra co wa nych przez
Mi ni ster stwo, a po zy tyw na oce na Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej da je gwa ran cję
wy so kie go po zio mu wy kształ ce nia ab sol -
wen tów. 

Dzię ki sta łe mu roz wo jo wi ka dry na uko wej i jej
za an ga żo wa niu w pro ces dy dak tycz ny na le ży
spo dzie wać się utrzy ma nia po zio mu kształ ce -
nia na wy so kim po zio mie. Bli skie kon tak ty
z prze my słem po zwa la ją na ta kie kształ to wa -
nie pla nów stu diów, aby wie dza i umie jęt no ści
ab sol wen tów naj le piej od po wia da ły po trze bom
prze my słu. 
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War sza wa, 2003 
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ROZRYWKA

Pod czas ban kie tu koń czą ce go pierw szy
dzień kon fe ren cji wy stą pi zna ny ze spół wo kal -
no – ta necz ny „Ma rim ba”.

W je go re per tu arze znaj du ją się świa to we
prze bo je zna nych wy ko naw ców mię dzy in ny -
mi: Ma don ny, Ju lio Igle sia sa, The Be atles, Joh -
na Len no na, De mi sa Ro us so sa, Zuc che ro, The
Dri fters, Mi cha ela Bu ble, Al. Ba no i Ro mi na Po -
wer, Rit chie Va len sa, Bo ba Dy la na czy ze spo -
łu Ab ba. 

Po nad to „Ma rim ba” wy ko nu je róż ne go
po pu lar ne pie śni i pio sen ki z róż nych stron
świa ta – na przy kład z Włoch, Mek sy ku,
Hisz pa nii, Ar gen ty ny. Są wśród nich tak
zna ne utwo ry jak: „Fu ni cu li, fu ni cu la”, „Be sa -
me mu cho”, „Qu an ta na me ra”, „Cie li to lin do”,
„Vo la re”.

W re per tu arze ze spo łu znaj du ją się rów nież
prze bo je pol skie, ta kich wy ko naw ców jak:
Ma ry la Ro do wicz, Czer wo ne Gi ta ry, Dżem, An -
na Jan tar, Ka sia Sob czyk.

Wszyst kim wy ko ny wa nym utwo rom to wa rzy -
szą au tor skie ukła dy ta necz ne.

Pod czas wy stę pu zo ba czy my m.in.
Mał go rza tę Da ni łow – ab sol went kę Stu dium

Ak tor skie go przy Te atrze Ślą skim, z któ rym
obec nie współ pra cu je. Wo ka list ka wy ko nu ją -
ca róż ne ga tun ki mu zycz ne.

ane tę Ko enig – tan cer kę i cho re ogra fa, na -
uczy ciel kę tań ca. Ane ta Ko enig opra co wa ła
ukła dy ta necz ne mię dzy in ny mi do „Ga li Straus -
sa”, któ ra od by ła się ostat nio w By to miu. Jest
rów nież lau re at ką wie lu kon kur sów tań ca to wa -
rzy skie go o za się gu re gio nal nym i kra jo wym.

grze go rza hau sa – tan ce rza, cho re ogra fa
i na uczy cie la tań ca. Lau re at a (wspól nie
z Ane tą Ko enig) wie lu kon kur sów tań ca to wa -
rzy skie go o za się gu re gio nal nym i kra jo wym.

Wszy scy człon ko wie ze spo łu ma ją du że sce -
nicz ne do świad cze nie i wy stę po wa li na wie lu
im pre zach roz ryw ko wych zdo by wa jąc ser ca pu -
blicz no ści.

Ze pół MA RIM BA
tań czy i śpie wa
pol skie i świa to we
prze bo je





Ma low ni czo po ło żo ny na sto ku gó ry Rów -
ni ca trzy gwiazd ko wy Ho tel „Ja skół ka” w Ustro -
niu za pra sza Pań stwa do spę dze nia wol ne go
cza su w sa mym ser cu Be ski du Ślą skie go.

Gwa ran tu je my Pań stwu po byt w kom for to -
wo wy po sa żo nych po ko jach, wy so ki stan dard
usług, kli ma ty zo wa ne po miesz cze nia ogól no -
do stęp ne, bo ga tą in fra struk tu rę we wnątrz ho -
te lo wą, smacz ną do mo wą kuch nię oraz sze -
ro ki pa kiet im prez to wa rzy szą cych. Jed no cze -
śnie za pra sza my do na sze go SPA bę dą ce go
do sko na łym miej scem, w któ rym moż na zli kwi -
do wać stres, zre ge ne ro wać si ły, za trzy mać
mło dość 

Nie wąt pli wym atu tem jest usy tu owa nie Ho -
te lu w dziel ni cy wy po czyn ko wo-uzdro wi sko -
wej gdzie dzię ki od po wied nim wa lo rom kli ma -
tycz nym, kra jo znaw czym i lecz ni czym, a tak -
że do brze roz wi nię tej ba zie spor to wo-re kre -
acyj nej za rów no wy po czy nek jak i spo tka nia
szko le nio wo-kon fe ren cyj ne są praw dzi wą
przy jem no ścią.

Ho tel dys po nu je 150 miej sca mi noc le go wy -
mi w kom for to wo wy po sa żo nych. po ko jach
1 oso bo wych, 2 oso bo wych, po ko jach ty pu stu -
dio oraz po ko jach o pod wyż szo nym stan dar -
dzie – ty pu LUX* z sa lo nem sy pial nią i ła zien -
ką z wan ną hy dro ma sa żem. Obiekt jest do sto -
so wa ny do ob słu gi Go ści nie peł no spraw -
nych.

We wszyst kich po ko jach (po ka pi tal nym re -
mon cie) – w czę ści po łu dnio wej z wi do kiem
na gó rę Czan to ria oraz w czę ści za chod niej
na mia sto Ustroń dla na szych Go ści ofe ru je my:

* mi ni ba ry
* bez płat ny do stęp do In ter ne tu
* te le wi zję sa te li tar ną
* ła zien ki z prysz ni cem lub wan ną z hy dro -

ma sa żem (w po ko jach LUX*)
* ca łość ume blo wa nia i wy po sa że nia prze -

wi dzia ne go dla Ho te li o trzy gwiazd ko -
wym stan dar dzie

Po ko je LUX * po sia da ją wan ny z hy dro ma -
sa żem.

Ho tel „Ja skół ka” pro fe sjo nal nie i kom plek -
so wo ob słu gu je kon fe ren cje, zjaz dy, sym po -
zja oraz in ne im pre zy zor ga ni zo wa ne.

Do dys po zy cji Go ści od da je my kli ma ty zo -
wa ne sa le kon fe ren cyj ne wy po sa żo ne w no -
wo cze sny sprzęt kon fe ren cyj ny:

* rzut nik pi sma
* rzut nik slaj dów
* sprzęt au dio – vi deo
* wi de opro jek tor z ekra nem

do pro jek cji tyl nej
* wskaź ni ki la se ro we
* na gło śnie nie sta cjo nar ne

i bez prze wo do we
* flip char ty
* ka bi na tłu ma cza – moż li wość

tłu ma cze nia sy mul ta nicz ne go
Ho tel spe cja li zu je się w tra dy cyj nych da niach

kuch ni pol skiej oraz da niach re gio nal nych
kuch ni be skidz kiej

Stan dar do we po sił ki ser wo wa ne są w for -
mie sto łu szwedz kie go:

* śnia da nie – stół szwedz ki
* obiad – przy staw ka, de ser,

da nie głów ne stół szwedz ki sa łat ko wy,
stół szwedz ki z na po ja mi

* ko la cja – da nie go rą ce, stół szwedz ki
zim na pły ta

Ho tel po sia da wła sną re stau ra cję z bo ga -
tą kar tą me nu i spe cjal no ścia mi Sze fa Kuch -
ni do któ rej za pra sza my w go dzi nach
8.00-22.00.

Dla grup zor ga ni zo wa nych Ho tel po sia da bo -
ga tą ofer tę im prez to wa rzy szą cych i re ali zu -
je zle ce nia w za kre sie or ga ni za cji:

* ban kie tów, przy jęć,
im prez oko licz no ścio wych

* po ka zów sztucz nych ogni
* wy stę pów zna nych gwiazd

es tra dy pol skiej
* ognisk z wy stę pem ka pe li gó ral skich
* ko la cji re gio nal nych w gó ral skich

karcz mach na gó rze Rów ni ca
* pik ni ków po łą czo nych z kon ku ren cja mi

spraw no ścio wy mi na po li go nie pa int ball
* let nich i zi mo wych ku li gów
* in nych im prez na zle ce nie

na szych Go ści
* wy cie czek po oko li cy, a tak że do Czech

i na Sło wa cję

43-450 Ustroń, ul. Zdro jo wa 10, Pol ska
tel. + 48 (033) 854-48-40, 854-15-59,

tel./fax + 48 (033) 854-29-29
e -ma il: ho tel@ja skol ka.com.pl

www.ja skol ka.com.pl

Hotel „Jaskółka”


