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Sza now ni Pań stwo!

W pierw szych dniach wio sny, na stro je
wśród przed się biorstw sek to ra bu dow nic -
twa są mi no ro we. Wg GUS, w okre sie
sty czeń – lu ty br. po ziom pro duk cji bu -
dow la no – mon ta żo wej był o po nad 20%
niż szy wo bec ro ku po przed nie go. Nie za -
leż nie od uciąż li wej zi my, jest to ko lej ny
sy gnał o utrzy mu ją cym się re gre sie
na ryn ku in we sty cyj no -bu dow la nym, któ -
re go wy kład ni kiem jest cią gle ogra ni czo -
na ilość i war tość no wych za mó wień in -

we stor skich, a na stęp stwem sil na wza jem na kon ku ren cja firm łącz nie
ze sto so wa niem cen dum pin go wych oraz wy so kie kosz ty utrzy my wa -
nia dys po no wa ne go po ten cja łu wy ko naw cze go lub pro duk cyj ne go.
Szcze gól nie sil ne oba wy, że wbrew ocze ki wa niom rok 2010 mo że być
dla bu dow nic twa jesz cze trud niej szy niż po przed ni, do mi nu ją wśród
przed się biorstw za trud nia ją cych od 10 – 20 pra cow ni ków. Kształ to wa -
nie się ryn ku bu dow la ne go w ko lej nych kwar ta łach br. bę dzie wy pad ko -
wą wie lu czyn ni ków. Bar dzo wa żą cy jest za stój w in we sty cjach ko mer -
cyj nych. Nie moż na nie do ce nić skut ków ko niecz ne go dys cy pli no wa nia
i ogra ni cza nia wy dat ków z bu dże tu cen tral ne go i sa mo rzą dów te ry to -
rial nych. Z dru giej stro ny, dzię ki sku tecz ne mu i efek tyw ne mu wy ko rzy -
sty wa niu środ ków z fun du szy UE zwięk sza się wo lu men in we sty cji pu -
blicz nych, zwłasz cza w za kre sie in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej i ochro -
ny śro do wi ska. Lep szą ko niunk tu rę w bu dow nic twie mo gą zwia sto wać
co raz lep sze pro gno zy wzro stu go spo dar cze go PKB w Pol sce
na rok 2010 od 1,2 do na wet 3%. Ja ko uczest ni cy Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go na dal bę dzie my mo ni to ro wać pro ce do wa nie usta wy o zmia -
nie usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, skie ro -
wa nej obec nie do Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go.
Ocze ku je nas tak że za da nie do ko na nia oce ny wła snej i sfor mu ło wa nia
opi nii do rzą do we go pro jek tu usta wy o ogra ni cza niu ba rier ad mi ni stra -
cyj nych dla oby wa te li i przed się bior ców. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
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Eg za min ze środ ków
unij nych Pol ska zda ła śpie wa ją co

– Obec nie re ali zo wa ne są czte ry pro jek -
ty trans na ro do we, w tym je den za rzą dza ny
przez Głów ny In sty tut Gór nic twa. Ja ką ro -
lę mo że ode grać Pol ska i Śląsk w Pro gra -
mie dla Eu ro py Środ ko wej?

– Pol skie in sty tu cje są waż ny mi i ce nio ny -
mi part ne ra mi w Pro gra mie dla Eu ro py Środ -
ko wej, o czym naj le piej świad czy ich uczest -
nic two w pro jek tach – bio rą udział w aż 54
na 66 wszyst kich za twier dzo nych pro jek tów.
Z ogól nej licz by 107 pol skich part ne rów, 26 to
in sty tu cje z wo je wódz twa ślą skie go. Co waż -
ne, sze ścio ma pro jek ta mi kie ru ją pol skie in sty -
tu cje, w tym trze ma in sty tu cje z wo je wódz twa
ślą skie go. Po za Głów nym In sty tu tem Gór nic -
twa, któ ry za rzą dza dwo ma pro jek ta mi, ro lę
part ne ra wio dą ce go peł ni tak że In sty tut Eko -
lo gii Te re nów Uprze my sło wio nych. 

Je śli cho dzi o ro lę Pol ski w tym pro gra mie,
to war to za zna czyć, że nasz kraj jest naj więk -
szym pod wzglę dem lud no ści i te ry to rium pań -
stwem w ca ło ści w nim uczest ni czą cym.
Na na szym ob sza rze współ re ali zo wa na jest
więk szość kon cep cji i po my słów ma ją cych
pod nieść spój ność te ry to rial ną, in te gra cję
i kon ku ren cyj ność Eu ro py Środ ko wej.
Przed pol ski mi in sty tu cja mi udział w pro gra -
mie otwie ra szan sę na do stęp do naj now -
szych roz wią zań tech no lo gicz nych i me to do -
lo gicz nych, na sfi nan so wa nie do ku men ta cji
i opra co wań ko niecz nych do przy go to wa nia
in we sty cji o po nad lo kal nym cha rak te rze.
Wresz cie na re ali za cję pi lo ta żo wych in we sty -
cji i te sto wa nie in no wa cyj nych roz wią zań. 

In sty tu cje z wo je wódz twa ślą skie go już
od pierw sze go na bo ru wy ka zu ją du że za in te -
re so wa nie bu do wa niem kon sor cjów part ner -
skich i współ re ali zo wa niem pro jek tów trans na -
ro do wych w pro gra mie. Nie mal jed na czwar ta
wszyst kich pol skich part ne rów współ re ali zu ją -
cych pro jek ty po dwóch na bo rach po cho dzi
wła śnie z wo je wódz twa ślą skie go. Uwa żam,
że ślą skie in sty tu cje ma ją ol brzy mi po ten cjał,
by uczest ni czyć w te go ro dza ju pro jek tach,
oraz by dzie lić się swo imi do świad cze nia mi.

– Po moc unij na dla zwal nia nych pra cow -
ni ków. Pol ska zło ży ła pierw szy wnio sek
o wspar cie z Eu ro pej skie go Fun du szu Do -
sto so wa nia do Glo ba li za cji dla 415 pra -
cow ni ków z bran ży mo to ry za cyj nej w Wiel -
ko pol sce. Czy bę dą ko lej ne te go ty pu
wnio ski, i dla któ rych re gio nów Pol ski?

– Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go pra -
cu je obec nie, rów nież we współ pra cy z sa mo -

rzą dem wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
nad ko lej nym wnio skiem o wkład z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Do sto so wa nia do Glo ba li za -
cji. Do ty czyć on bę dzie pra cow ni ków zwol -
nio nych w za kła dach H. Ce giel ski –
Po znań SA oraz ich do staw ców. Łącz ny koszt
wspar cia nie mal 200 osób wy nie sie ok. 180
tys. EU RO. Wnio sek ten zo sta nie zło żo ny
do Ko mi sji Eu ro pej skiej na prze ło mie lu te go
i mar ca br. Praw do po dob ne jest rów nież zło -
że nie przez Pol skę wnio sku do ty czą ce go
wspar cia dla zwal nia nych pra cow ni ków prze -
my słu obron ne go, pod wa run kiem po twier -
dze nia, iż zwol nie nia by ły spo wo do wa ne 
glo ba li za cją lub świa to wym kry zy sem go spo -
dar czym. Je ste śmy jed nak go to wi zło żyć
wnio sek o środ ki EFG w każ dym in nym przy -
pad ku ma so wych zwol nień, je śli wy stą pią
w od po wied nio du żej ska li i uda się wy ka zać
ich zwią zek z glo ba li za cją al bo kry zy sem.

– Z dniem 1 stycz nia 2010 ro ku zmie ni -
ła się usta wa o fi nan sach pu blicz nych
w za kre sie wdra ża nie Fun du szy Eu ro pej -
skich. W ja ki spo sób Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go, płat nik środ ków, wspo ma ga
ten pro ces?

– No we prze pi sy usta na wia ją in sty tu cję płat -
ni ka, czy li wła śnie Bank Go spo dar stwa Kra jo -
we go. Peł ni on ro lę „ka sje ra”, któ ry do ko nu je
wy pła ty do fi nan so wa nia na rzecz be ne fi cjen -
tów. Bo wiem w no wym sys te mie, środ ki UE są
wy łą czo ne z bu dże tu pań stwa. Utwo rzo ny zo -
stał bu dżet środ ków eu ro pej skich, prze zna -
czo ny do fi nan so wa nia pro gra mów. Pie nią -
dze z te go bu dże tu są prze ka zy wa ne
bez po śred nio do be ne fi cjen ta w for mie płat no -
ści a nie jak do tych czas do ta cji roz wo jo wej.
Wy pła ca na jest ona przez Bank Go spo dar -
stwa Kra jo we go. Wy pła ta uru cha mia na jest
na pod sta wie zle ce nia wy sta wia ne go przez in -
sty tu cję pod pi su ją cą z be ne fi cjen tem umo wę
o do fi nan so wa nie. No wy sys tem wpro wa dza
za tem za sa dę, że be ne fi cjent otrzy mu je środ -
ki na do fi nan so wa nie z dwóch źró deł: środ ki
UE wy pła ca ne przez BGK w for mie płat no ści
oraz ewen tu al ne współ fi nan so wa nie kra jo we
z bu dże tu pań stwa w for mie do ta cji ce lo wej
wy pła ca nej przez BGK lub bez po śred nio
przez wła ści we go dys po nen ta. No wy sys tem
dzia ła, o czym świad czy fakt, że Bank Go spo -
dar stwa Kra jo we go wy pła cił już po nad 1,5 mld
zł środ ków unij nych.

– Istot ną ro lę we wdra ża niu prio ry te tów
Stra te gii Li zboń skiej od gry wa ją w Pol sce

Fun du sze Eu ro pej skie. Bli sko 64 proc.
środ ków na la ta 2007-2013 zo sta nie prze -
zna czo nych na wy dat ki zwią za ne z ce la mi
pro li zboń ski mi. W ja ki jesz cze spo sób zo -
sta nie wy ko rzy sta ny po ten cjał Unii Eu ro -
pej skiej ja ko źró dło kre owa nia wzro stu, za -
trud nie nia i spój no ści? Ja kie zna cze nie
ma fakt, że prze wod ni czą cym Par la men tu
Eu ro pej skie go, jest Po lak i... miesz ka niec
woj. ślą skie go – prof. Je rzy Bu zek? 

– Bez wąt pie nia dzia ła nia w ra mach po li ty -
ki spój no ści ma ją istot ny wkład w zdy na mi zo -
wa nie go spo dar ki i pod nie sie nie na szej kon ku -
ren cyj no ści oraz zmniej sze nie dy stan su ja ki
dzie li pol ską go spo dar kę od wy so ko ro zwi nię -
tych państw człon kow skich Unii. Do tej po ry
wy ka za li śmy się du żą spraw no ścią w wy ko -
rzy sta niu fun du szy unij nych na tle no wych
człon ków UE. W 100 proc. wy da li śmy pie nią -
dze z lat 2004-2006. Nie spo czę li śmy jed nak
na lau rach i kon ty nu uje my na sze wy sił ki, aby
jak naj le piej wy ko rzy stać przy zna ne nam środ -
ki z no wej per spek ty wy, czy li 67 mld eu ro. To
naj więk sza pu la środ ków przy zna na pań stwu
człon kow skie mu w hi sto rii tej po li ty ki. Dla te go
ani w Pol sce, ani na fo rum unij nym nie ma
wąt pli wo ści, że po li ty ka spój no ści po win na
być kon ty nu owa na po 2013 ro ku. Ta po li ty ka
nie tyl ko wspie ra kon ku ren cyj ność re gio nów,
ale jest jed nym z nie wie lu in stru men tów Unii
do cie ra ją cych bez po śred nio do oby wa te li. Je -
ste śmy ak tyw ni w de ba cie na fo rach unij nych.
Ne go cja cje przy szłe go bu dże tu są dla nas
wy jąt ko we, po nie waż po raz pierw szy mo że -
my brać udział w kre owa niu unij nej po li ty ki
i w de cy zjach fi nan so wych od sa me go po -
cząt ku. Do tych cza so we wy sił ki mo je go re sor -
tu przy no szą wy mier ne efek ty i po zwa la ją
przy pusz czać, że osta tecz ne pro po zy cje Ko -
mi sji w spra wie re for my tej po li ty ki bę dą od -
zwier cie dlać roz wią za nia pro po no wa ne przez
Pol skę. Nie ba ga tel ne zna cze nie w tej wal ce
o przy szły bu dżet unij ny od gry wa Par la ment
Eu ro pej ski, któ ry po wej ściu w ży cie Trak ta tu
Li zboń skie go zy skał wię cej kom pe ten cji. Cho -
ciaż Prze wod ni czą cy PE mu si dbać o in te re -
sy ca łej UE, to z pew no ścią prof. Je rzy Bu zek
jest wła ści wą oso bą na wła ści wym miej scu
i bę dzie wspo ma gał na sze sta ra nia o utrzy ma -
nie do tych cza so we go zna cze nia po li ty ki spój -
no ści na eu ro pej skim fo rum. 

– Wróć my do pod su mo wań. Nie daw no
Rząd pa na pre mie ra Tu ska ob cho dził dwa
la ta pra cy. Ja kie, w za kre sie fun du szy eu -

Roz mo wa z ELŻ BIE TĄ BIEŃ KOW SKĄ, mi ni strem roz wo ju re gio nal ne go 
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ro pej skich, moż na wska zać naj więk sze
suk ce sy i po raż ki w tym cza sie? Jak oce -
nia nas – Po la ków – Eu ro pa? A jak, my sa -
mi na sie bie po strze ga my?

– Naj waż niej sze w cza sie ostat nich lat mo -
je go kie ro wa nia re sor tem by ły dwie kwe stie:
po pierw sze za koń cze nie sta re go bu dże -
tu 2004-2006 oraz roz pę dze nie wy dat ko wa nia
fun du szy unij nych z no wej per spek ty wy.
W przy pad ku oby dwu: plan ja ki za ło ży łam zo -
stał wy ko na ny w 100 proc. 

Fun du sze struk tu ral ne z okre su 2004-2006
uda ło nam się wy ko rzy stać w ca ło ści. To
ogrom ny suk ces. Jed no cze śnie w 2008 ro ku
nie zwy kle istot nym za da niem by ło przy go to -
wa nie nie zbęd ne go oprzy rzą do wa nia praw -
ne go i or ga ni za cyj ne go do spraw ne go wy ko -
rzy sty wa nia fun du szy z no wej per spek ty wy
fi nan so wej 2007-2013. W mi ni ster stwie ro bi -
my też wie le, że by mak sy mal nie upro ścić pro -
ce du ry ubie ga nia się o unij ne do ta cje. Ca ły
czas pro wa dzi my ak cję „Pro ste Fun du sze”,
dzię ki któ rej uda ło się wpro wa dzić w ży cie
wie le uspraw nień. Waż ną de cy zją, któ rą pod -
ję li śmy w re sor cie, by ło rów nież umoż li wie nie
przed się bior com ko rzy sta nia z za li czek
przy re ali za cji unij nych pro jek tów. 

Wszyst kie te dzia ła nia słu ży ły przy spie sze -
niu wy dat ko wa nia środ ków z pu li na la ta 2007-
2013. Obec ne tem po za wie ra nia umów i do -
ko ny wa nych płat no ści jest za do wa la ją ce.
Do po ło wy lu te go te go ro ku wy da li śmy już po -
nad 23,3 mld zł, a za war tych umów ma my
na pra wie 80 mld zł, co sta no wi 30 proc. ca -
łej alo ka cji. Kwo ty te ro sną w dy na micz nym
tem pie. Do koń ca ze szłe go ro ku uda ło nam
się zre ali zo wać plan wy dat ko wa nia 16,8 mld
zł. W 2010 plan mi ni mum to już 27 mld zł.
O tym, że Pol ska zda ła eg za min z wy ko rzy sty -
wa nia unij nych środ ków świad czą ran kin gi
Ko mi sji Eu ro pej skiej, w któ rych pla su je my się
w ści słej czo łów ce. W ra mach no wej per spek -
tyw do sta li śmy już od KE po nad 9,3 mld eu ro.
To naj więk sza kwo ta wśród wszyst kich kra jów
człon kow skich.

– Ja ką ro lę w naj waż niej szych pa ne lach
te ma tycz nych (np. „Wy ko rzy sta nie fun du -
szy unij nych”, „Przy spie sze nie bu do wy
dróg i au to strad”, „Bez pie czeń stwo ener -
ge tycz ne”, „Spraw na or ga ni za cja EU -
RO 2012) wska za nych w mi nio nym cza sie
ode gra ło woj. ślą skie? 

– Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go zor -
ga ni zo wa ło tyl ko je den z tych pa ne li – „Wy ko -
rzy sta nie fun du szy unij nych”. Śląsk, jak
wszyst kie po zo sta łe wo je wódz twa ak tyw nie
ko rzy stał ze środ ków po cho dzą cych z bu dże -
tu na la ta 2004-2006. W obec nej per spek ty wie
każ dy re gion ma swój osob ny pro gram. Śląsk
ma do dys po zy cji po nad 1,7 mld eu ro na la -
ta 2007-2013. To ogrom ne środ ki i je stem
prze ko na na, że zo sta ną do brze wy ko rzy sta ne.
Naj wię cej fun du szy sa mo rząd prze zna czył
na trans port oraz wspar cie przed się bior czo ści,
ba dań i roz wo ju. In we sty cje fi nan so wa ne ze
środ ków unij nych, któ re są tu re ali zo wa ne,
w spo sób wi docz ny zmie nia ją ten re gion.
W naj bliż szym cza sie re ali zo wa ne bę dą waż -
ne dla ca łe go Ślą ska pro jek ty klu czo we, m. in.
Szyb ka Ko lej Re gio nal na z Ty chów do Dą bro -
wy Gór ni czej, za kup Elek trycz nych Ze spo łów

Trak cyj nych do wy ko ny wa nia pa sa żer skich
prze wo zów re gio nal nych, bu do wa Cen trum
In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ki Aka de mic kiej,
czy kom plek so wa re stau ra cja za bu do wań
klasz to ru Oj ców Pau li nów na Ja snej Gó rze.
Z ca łą pew no ścią w re gio nie wi docz ne są in -
we sty cje zwią za ne z in fra struk tu rą dro go wą.
Z pie nię dzy unij nych bu do wa ne są cho ciaż by:
Dro go wa Tra sa Śred ni co wa, ob wod ni ca w By -
to miu, Ryb ni ku i Żo rach. Cie szy mnie rów -
nież to, że w wo je wódz twie ślą skim po wsta je
wie le tras ro we ro wych, m.in. w Lu bliń cu, Ty -
chach, Cho rzo wie czy Ja worz nie. Śląsk w ra -
mach swo je go pro gra mu re gio nal ne go pod pi -
sał z be ne fi cjen ta mi naj wię cej umów. Ich
war tość wy czer pu je 25 proc. alo ka cji.

– Na prze ło mie 2009 i 2010 ro ku, uzgod -
nio no pa kiet 10 cen nych pro jek tów le gi -
sla cyj nych przy go to wa nych w Mi ni ster -
stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.
Przy ję to m. in. pro jekt do ty czą cy uła twień
bu dow la nych dla gmin do tknię tych klę ską
ży wio ło wą. Czy in sty tu cja me tro po lii się
spraw dzi? Czy in ne pol skie mia sta pój dą
za przy kła dem Ślą ska? Czy moc ne re gio ny
to eu ro pej ska przy szłość? 

– Wszel kie uspraw nie nia le gi sla cyj ne przyj -
mu ję z za do wo le niem. To waż ne ini cja ty wy,
któ re w efek cie przy czy nia ją się do wzro stu
kon ku ren cyj no ści re gio nów. Oczy wi ście, że
moc ne re gio ny sta no wią eu ro pej ską przy -
szłość. Nasz re sort przy go to wał Kra jo wą Stra -
te gię Roz wo ju Re gio nal ne go, w któ rej pi sze -
my o po trze bie zna le zie nia naj więk szych
atu tów każ de go z wo je wództw i opar cia
na nich roz wo ju re gio nów. Nie moż na za tem
wspie rać wszyst kich ob sza rów w jed na ko wy
spo sób. Chcąc być efek tyw nym, środ ki, w tym
tak że fun du sze unij ne, po win ny być kie ro wa -
ne do tych dzie dzin, któ re są naj waż niej sze
z punk tu wi dze nia każ de go wo je wódz twa. Wy -
ko rzy sta nie drze mią ce go w re gio nach po ten -
cja łu, mo że stać się ko łem za ma cho wym dla
ca łe go ob sza ru. Dla za pew nie nia dłu go fa lo -
we go roz wo ju re gio nów i ca łe go kra ju, KSRR
kła dzie na cisk na wspie ra nie dzia łań pro ro -
zwo jo wych, wzmac nia ją cych kon ku ren cyj -
ność. Cho dzi o wzmac nia nie po ten cja łu eko -
no micz ne go, na uko we go, kul tu ral ne go
i ad mi ni stra cyj ne go sto lic wo je wództw oraz
współ pra cy mię dzy ni mi i ośrod ka mi za gra ni -
cą. Uzu peł nia ne bę dzie to z jed nej stro ny dzia -
ła nia mi wspo ma ga ją cy mi roz prze strze nia nie
pro ce sów roz wo jo wych i prze ni ka nie za so -
bów z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się ośrod ków
do sła biej roz wi ja ją cych się i po zo sta łych ob -
sza rów kra ju. Chce my te go do ko nać po przez
po pra wę do stęp no ści trans por to wej do ośrod -
ków wo je wódz kich, wzmac nia nie sie ci śred -
nich miast i roz wi ja nie po ten cja łu ob sza rów
wiej skich oraz wspie ra nie spe cja li za cji re gio -
nal nej. Na dal więc uwa żam, że trze ba da wać
węd kę, a nie ry bę. Każ dy re gion w Pol sce
i Eu ro pie ma sil ne stro ny, któ re bę dąc od po -
wied nio wspie ra ne pod nio są po ziom ży cia je -
go miesz kań ców.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA
i DA NIEL BIE NEK

Zdję cia: Mat. pra so we

Elż�biE�ta�biEń�kow�ska
Na sta no wi sko mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go zo -
sta ła po wo ła na 16 li sto pa da 2007 ro ku w Rzą dzie
Do nal da Tu ska. Od stycz nia 1999 do li sto pa -
da 2007 r. pra co wa ła w Urzę dzie Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Ślą skie go. Ja ko dy rek tor Wy dzia -
łu Roz wo ju Re gio nal ne go od po wie dzial na by ła
za pro gra mo wa nie i wdra ża nie in stru men tów roz -
wo ju re gio nal ne go, fi nan so wa nych z pro gra mów
przed ak ce syj nych UE oraz z Fun du szy Struk tu ral -
nych w ra mach Na ro do we go Pla nu Roz wo ju 2004-
2006 oraz Na ro do wych Stra te gicz nych Ram Od nie -
sie nia 2007-2013. By ła ko or dy na to rem i ne go cja -
to rem ze spo łu two rzą ce go Re gio nal ny Pro gram Ope -
ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013
oraz człon kiem Ko mi te tu Mo ni to ru ją ce go Re gio nal -
ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go.
W la tach 2002-2007 zaj mo wa ła sta no wi sko wi ce -
prze wod ni czą cej Ra dy Nad zor czej Gór no ślą skiej
Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go S.A.
Wcze śniej, w la tach 1996-1998 pra co wa ła w Urzę -
dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach. Ja ko star szy in -
spek tor wo je wódz ki w Wy dzia le Go spo dar ki Urzę -
du Wo je wódz kie go bra ła udział w pra cach nad kon -
trak tem re gio nal nym dla wo je wódz twa ka to wic kie -
go, oraz nad przy go to wa niem pro gra mu PHA RE IN -
RED. W 1999 ro ku peł ni ła funk cję peł no moc ni ka
wo je wo dy ka to wic kie go ds. Stra te gii Roz wo ju Wo -
je wódz twa. W tym cza sie kie ro wa ła pra cą gru py
ro bo czej przy go to wu ją cej stra te gię, ko or dy no wa -
ła pra ce zwią za ne z re ali za cją kon trak tu re gio nal -
ne go dla wo je wódz twa ka to wic kie go. By ła tak że
kie row ni kiem se kre ta ria tu PHA RE IN RED. Ko or dy -
no wa ła pra ce ze spo łu przy go to wu ją ce go Re gio nal -
ną Stra te gię In no wa cji dla Wo je wódz twa Ślą skie -
go oraz by ła kie row ni kiem „Ze spo łu za da nio we go
ds. ak tu ali za cji stra te gii roz wo ju wo je wódz twa ślą -
skie go na la ta 2000-2020”.
Jest wszech stron nie wy kształ co na. W 1989 ro ku
uzy ska ła ty tuł ma gi stra fi lo lo gii orien tal nej na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. W 1996 ro ku ukoń czy -
ła Kra jo wą Szko łę Ad mi ni stra cji Pu blicz nej,
a w 1998 ro ku, stu dia po dy plo mo we we dług pro -
gra mu MBA w Szko le Głów nej Han dlo wej w War -
sza wie. Jest eks per tem w pro jek tach mię dzy na ro -
do wych. Wy kła da ła na stu diach po dy plo mo wych:
na Uni wer sy te cie Ślą skim oraz w Szko le Głów nej
Han dlo wej. Zna bie gle ję zyk an giel ski. Jest au tor -
ką pu bli ka cji: „Ro la sa mo rzą du wo je wódz twa
w pierw szym okre sie wdra ża nia Fun du szy Struk -
tu ral nych w Pol sce – do świad cze nia Zin te gro wa -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal -
ne go” (2005) oraz „Pro gra mo wa nie roz wo ju re gio -
nal ne go w Pol sce -per spek ty wa re gio nal na” (2002). 
Bar dzo waż na w jej ży ciu jest ro dzi na. Jest mę żat -
ką, ma tro je dzie ci.
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– Rzą do wy pro gram „Ro dzi na na swo im”, któ -
ry re ali zu je do pła ty dla osób za cią ga ją cych
kre dyt w zło tów kach na za kup do mu lub miesz -
ka nia miał zre kom pen so wać brak na ryn ku
(tań szych) kre dy tów w wa lu tach ob cych. Czy pro -
gram się spraw dził? 

– W 2009 ro ku z pre fe ren cyj ne go kre dy tu miesz -
ka nio we go w ra mach pro gra mu „Ro dzi na na swo -
im” sko rzy sta ło po nad 30 tys. ro dzin. Łącz na war -
tość ubie gło rocz nych kre dy tów to ok. 5,4 mld zł. To
po nad 10 proc. wszyst kich kre dy tów hi po tecz nych
i 20 proc. tych, któ re w 2009 ro ku udzie lo no w zło -
tych. Od po cząt ku funk cjo no wa nia pro gra mu (sty -
czeń 2007 ro ku) przy zna no 41,5 tys. kre dy tów
na kwo tę 6,7 mld zł. Umo wę z BGK w spra wie kre -
dy tu „Ro dzi na na swo im” pod pi sa ło już 14 ban ków:
Alior Bank, Bank BPH, Al lianz Bank, Bank Go spo -
dar ki Żyw no ścio wej, Bank Han dlo wy w War sza wie,
Bank PKO BP, Bank Pe kao, Bank Pocz to wy, Bank
Pol skiej Spół dziel czo ści, Bank BPH, Bank Za chod -
ni WBK, Do mbank Hi po tecz ny, Eu ro Bank, Go spo -
dar czy Bank Wiel ko pol ski, Lu kas Bank, Ma zo -
wiec ki Bank Re gio nal ny, Mul ti Bank, No ble Bank, Pe -
kao Bank Hi po tecz ny. 

– Przy po mnij my, naj waż niej sze za sa dy pro gra -
mu...

– Kre dyt pre fe ren cyj ny z do pła ta mi do opro cen -
to wa nia z środ ków Fun du szu Do płat mo gą uzy skać:
ro dzi ny (obo je mał żon ko wie), oso by sa mot nie wy -
cho wu ją ce dziec ko. Waż nym udo god nie niem jest,
że w sy tu acji bra ku zdol no ści kre dy to wej, umo wa mo -
że być za war ta rów nież przez in ne oso by – spo krew -
nio ne, czy li przez ro dzi ców, dziad ków, ro dzeń stwo,
oj czy ma, ma co chę lub te ściów do ce lo we go kre dy -
to bior cy. Kre dyt mo że zo stać udzie lo ny na za kup do -
mu jed no ro dzin ne go – ist nie ją ce go, bu do wa ne -
go – lub lo ka lu miesz kal ne go w bu dyn ku wie lo ro dzin -
nym, sta no wią ce go od ręb ną nie ru cho mość. Tak że
na za kup spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa
do lo ka lu, al bo prze nie sie nia wła sno ści, czy wkład
bu dow la ny do spół dziel ni miesz ka nio wej, gdy lo kal

za sie dla ny jest po raz pierw szy. Sfi nan so wać mo -
że my też bu do wę do mu jed no ro dzin ne go, roz bu do -
wę lub ada pta cję na ce le miesz kal ne. Po wierzch nia
użyt ko wa kre dy to wa ne go lo ka lu lub do mu nie mo -
że prze kra czać od po wied nio 75 i 140 m kw. A ce -
na za ku pu nie mo że prze kra czać kwo ty sta no wią -
cej ilo czyn po wierzch ni użyt ko wej lo ka lu miesz kal -
ne go lub do mu jed no ro dzin ne go i śred nie go wskaź -
ni ka prze li cze nio we go kosz tu od two rze nia 1 m kw.
po wierzch ni użyt ko wej bu dyn ków miesz kal nych
z uwzględ nie niem współ czyn ni ka 1,4. Obiek ty mu -
szą znaj do wać się na te re nie Pol ski.

Pod sta wę na li cze nia do pła ty sta no wi po zo sta ją -
ca do spła ty kwo ta kre dy tu pre fe ren cyj ne go, jej wy -
so kość za le ży jed nak od po wierzch ni do mu lub lo -
ka lu. W przy pad ku, gdy po wierzch nia (lo ka lu) nie prze -
kra cza 50 m kw., a do mu 70 m kw., ja ko pod sta wę
przyj mu je się ca łość za dłu że nia, na to miast gdy jest
od nich więk sza – część (sta no wi ilo czyn rów no war -
to ści te go za dłu że nia i wskaź ni ka rów ne go ilo ra zo -
wi 50 m kw. (dla lo ka li) 70 m kw. (dla do mu) i ca łej
po wierzch ni użyt ko wej). Do pła ta sta no wi rów no war -
tość 50 proc. od se tek na li czo nych od pod sta wy na -
li cze nia do pła ty we dług sto py, obo wią zu ją cej w dniu
jej na li cza nia. Kwo ta jest prze ka zy wa na bez po -
śred nio in sty tu cji udzie la ją cej kre dy tów po spła ce niu
przez kre dy to bior cę na leż nej ra ty.

– Jak BGK, ja ko in sty tu cja prze ka zu ją ca pie -
nią dze na ten cel – Po la kom i mo ni to ru ją ca ry -
nek nie ru cho mo ści, oce nia je go re ali za cję?
Czy wy stę pu ją tu róż ni ce po mię dzy po szcze gól -
ny mi wo je wódz twa mi? I jak na tej ma pie lo ku je
się Śląsk?

– Pro gram oka zał się hi po tecz nym prze bo -
jem 2009 ro ku. Tyl ko w grud niu sko rzy sta ło z nie go
pra wie 3 tys. osób na łącz ną kwo tę po nad 500 mln
zł. Po ja wia ją się róż ni ce po mię dzy po szcze gól ny mi
wo je wódz twa mi, co do wy ko rzy sta nia pro gra mu, nie
są one jed nak zna czą ce. Np., w grud niu w Ka to wi -
cach za war to ok. 30 trans ak cji, w wo je wódz twie ślą -
skim ok. 700, trud no jed nak z tych liczb wy ro ko wać,

co do re ali za cji pro gra mu ja -
ko ca ło ści. Róż ni ce ob ser -
wu je się ra czej po mię dzy
sto li ca mi wo je wództw i po zo -
sta ły mi miej sco wo ścia mi,
w ska li ca łe go kra ju więk -
szość kre dy tów udzie la na
jest po za mia sta mi wo je -
wódz ki mi, w mniej szych mia -
stach i miej sco wo ściach,
w tym miej sco wo ściach są -
sia du ją cych rów nież z naj -
więk szy mi ryn ka mi miesz ka -
nio wy mi. Bez wąt pie nia jed -
nak, z uwa gi na szcze gól nie
du że róż ni ce w wy so ko ści
wskaź ni ka po mię dzy sto li cą
wo je wódz twa i po zo sta łym

je go ob sza rem, pro blem sy gna li zo wa ny do ty ka wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go. Co i tak bar dziej do strze -
gal ne jest po za re gio nem ślą skim, w któ rym nie ma
tak wiel kich róż nic po mię dzy sto li cą re gio nu i je go po -
zo sta łą czę ścią. Po pu lar ność pro gra mu zde cy do wa -
nie wzro sła wraz z po cząt kiem 2009 ro ku, kie dy we -
szła w ży cie no we li za cja usta wy o fi nan so wym
wspar ciu ro dzin w na by wa niu wła sne go miesz ka nia.
Od paź dzier ni ka li mi ty okre śla ją ce mak sy mal ną ce -
nę me tra kwa dra to we go kre dy to wa nej nie ru cho mo -
ści w więk szo ści wo je wództw zwięk szy ły się. Np. dla
Kra ko wa wy nio sły 6,1 tys. zł, War sza wy 7,7 tys. zł,
Gdań ska 5,7 tys. zł, Ka to wic 5,2 tys. zł, (dla po zo -
sta łej czę ści Ślą ska 4,6 tys. zł), Lu bli na 4,3 tys. zł.

– BGK udzie la też pre mii: ter mo mo der ni za cyj -
nej, re mon to wej i kom pen sa cyj nej. Dla cze go
war to z nich sko rzy stać i kto mo że się ubie gać
o ta ką for mę po mo cy? 

– Pod sta wo wym ce lem Fun du szu Ter mo mo -
der ni za cji i Re mon tów jest po moc fi nan so wa dla in -
we sto rów re ali zu ją cych przed się wzię cia ter mo mo -
der ni za cyj ne bu dyn ków z udzia łem kre dy tów za cią -
ga nych w ban kach ko mer cyj nych. Są to pre mie: ter -
mo mo der ni za cyj na, re mon to wa i kom pen sa cyj na,
któ re sta no wią źró dło spła ty czę ści za cią gnię te go kre -
dy tu na re ali za cję re mon tu. Wa run kiem kwa li fi ka cji
przed się wzięć jest przed sta wie nie au dy tu re mon to -
we go i je go po zy tyw na we ry fi ka cja przez BGK. O pre -
mię ter mo mo der ni za cyj ną mo gą się ubie gać wła ści -
cie le (za rząd cy): bu dyn ków jed no lub wie lo ro dzin -
nych, bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej sta no wią -
cych wła sność jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
i wy ko rzy sty wa nych przez nie, do wy ko ny wa nia za -
dań pu blicz nych; lo kal nej sie ci cie płow ni czej; lo kal -
ne go źró dła cie pła. Mo gą z niej ko rzy stać wszy scy
in we sto rzy, bez wzglę du na sta tus praw ny, a więc
oso by praw ne (np. spół dziel nie miesz ka nio we
i spół ki pra wa han dlo we go), jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, wspól no ty miesz ka nio we), oso by fi zycz -
ne, w tym wła ści cie le do mów jed no ro dzin nych. (Po -
moc nie przy słu gu je na to miast jed nost kom bu dże -
to wym i za kła dom bu dże to wym). Mo że być wy ko -
rzy sta na przy: re ali za cji przed się wzięć ter mo mo der -
ni za cyj nych zmniej sza ją cych zu ży cie ener gii na po -
trze by ogrze wa nia i pod grze wa nia wo dy użyt ko wej;
zmniej sze nie kosz tów po zy ska nia cie pła do star cza -
ne go do tych bu dyn ków – w wy ni ku wy ko na nia przy -
łą cza tech nicz ne go do wspól ne go źró dła cie pła. Tak -
że, gdy cho dzi o zmniej sze nie strat ener gii pier wot -
nej w lo kal nych sie ciach cie płow ni czych; cał ko wi tą
lub czę ścio wą za mia nę na źró dła od na wial ne, lub
za sto so wa nie wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji – z obo -
wiąz kiem uzy ska nia okre ślo nych w usta wie oszczęd -
no ści w zu ży ciu ener gii. Od 19 mar ca ub. ro ku war -
tość przy zna wa nej pre mii ter mo mo der ni za cyj nej wy -
no si 20 proc. wy ko rzy sta ne go kre dy tu, nie wię cej jed -
nak niż 16 proc. wszyst kich kosz tów po nie sio nych
na re ali za cję przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne go i dwu krot ność prze wi dy wa nych rocz nych

Wy wiad z TO MA SZEM MI RON CZU KIEM, Pre ze sem Zarządu
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go w War sza wie

DZIAŁANIA RZĄDU
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oszczęd no ści kosz tów ener gii, usta lo nych na pod -
sta wie au dy tu. Znie sio ny zo stał już wy móg mi ni mal -
ne go wkła du wła sne go (20 proc. kosz tów przed się -
wzię cia) oraz ogra ni cze nia do 10 lat mak sy mal ne -
go okre su spła ty kre dy tu. 

O pre mię re mon to wą mo gą się ubie gać wła ści cie -
le lub za rząd cy bu dyn ków wie lo ro dzin nych, któ rych
użyt ko wa nie roz po czę to przed 14 sierp nia 1961 ro ku.
Pre mia re mon to wa przy słu gu je wy łącz nie: oso bom fi -
zycz nym; wspól no tom miesz ka nio wym z więk szo ścio -
wym udzia łem osób fi zycz nych; spół dziel niom miesz -
ka nio wym; to wa rzy stwom bu dow nic twa spo łecz ne go.
Do ty czy ter mo mo der ni za cji bu dyn ków wie lo ro dzin nych
i obej mu je ich cał ko wi ty re mont; wy mia nę okien lub re -
mont bal ko nów (na wet je śli słu żą one do wy łącz ne -
go użyt ku wła ści cie li lo ka li); ich prze bu do wę; wy po sa -
że nie w in sta la cje i urzą dze nia wy ma ga ne dla od da -
wa nych do użyt ko wa nia – no wych bu dyn ków. Pra ce
mu szą być wy ko na ne zgod nie z prze pi sa mi tech nicz -
no – bu dow la ny mi, obiekt mu si uzy skać – okre ślo ne
w usta wie oszczęd no ści zu ży cia ener gii oraz speł nić
wa run ki do ty czą ce po zio mu współ czyn ni ka kosz tu
przed się wzię cia. Wskaź nik jest ilo ra zem kosz tu przed -
się wzię cia w prze li cze niu na 1 m kw. po wierzch ni użyt -
ko wej bu dyn ku miesz kal ne go i ce ny 1 m kw. usta lo -
nej do ce lów ob li cza nia pre mii gwa ran cyj nej za kwar -
tał, w któ rym zo stał zło żo ny wnio sek o pre mię (re mon -
to wą, kom pen sa cyj ną lub ter mo mo der ni za cyj ną).
Pre mia re mon to wa sta no wi 20 proc. kwo ty kre dy tu wy -
ko rzy sta ne go na re ali za cję przed się wzię cia re mon to -
we go, jed nak nie wię cej niż 15 proc. po nie sio nych kosz -
tów przed się wzię cia. 

O pre mię kom pen sa cyj ną mo że ubie gać się oso -
ba fi zycz na, któ ra 25 kwiet nia 2005 ro ku by ła wła ści -
cie lem lub spad ko bier cą wła ści cie la bu dyn ku miesz -
kal ne go, (lub po tym dniu zo sta ła spad ko bier cą wła -
ści cie la te go bu dyn ku miesz kal ne go), w któ rym był
co naj mniej je den lo kal kwa te run ko wy. Pre mię kom -
pen sa cyj ną mo gą otrzy mać oso by, któ re re ali zu ją
przed się wzię cie re mon to we – w przy pad ku bu dyn -
ku wie lo ro dzin ne go lub re mont – w przy pad ku bu dyn -
ku miesz kal ne go jed no ro dzin ne go. Wy so kość ta kiej
pre mii jest rów na ilo czy no wi wskaź ni ka kosz tu
przed się wzię cia oraz kwo ty wy no szą cej 2 proc.
wskaź ni ka prze li cze nio we go za każ dy 1 m kw. po -
wierzch ni użyt ko wej lo ka lu kwa te run ko we go za każ -
dy rok, w któ rym obo wią zy wa ły w sto sun ku do te go
lo ka lu ogra ni cze nia do ty czą ce wy so ko ści czyn szu
za na jem, (od 12 li sto pa da 1994 do 25 kwiet -
nia 2005 ro ku). W przy pad ku na by cia bu dyn ku po 12
li sto pa da 1994 ro ku w spo sób in ny niż w dro dze spad -
ko bra nia – od dnia na by cia do 25 kwiet nia 2005 ro -
ku. Pre mia kom pen sa cyj na przy zna wa na jest tyl ko
raz w od nie sie niu do jed ne go bu dyn ku.

– Czy Po la cy zna ją swo je pra wa w ubie ga niu
się o rzą do wą po moc przy za ku pach, lub mo der -
ni za cjach nie ru cho mo ści? Nie daw no na jed nym
z fo rów in ter ne to wych po ja wi ła się opi nia, że pro -
gram „Ro dzi na na swo im”, czy wspar cie re mon -
tów nie ru cho mo ści to... roz rzut na ze stro ny pań -
stwa ofer ta dla bie da ków. Pro szę o sko men to -
wa nie tej opi nii.

– To bar dzo krzyw dzą ce stwier dze nie, my ślę, że
sfor mu ło wa ne przez oso bę, któ ra nie zna spe cy fi ki pro -
ble mu. Mi liar dy na „Ro dzi nę na swo im” mó wią sa me
za sie bie. W ub. ro ku BGK przy znał po nad 3 tys. pre -
mii na łącz ną kwo tę bli sko 200 mln zł. Więk szość pie -
nię dzy wy da no na pre mie ter mo mo der ni za cyj ne. Pre -
mia re mon to wa zo sta ła wy pła co na do li sto pa da 25
ra zy i po chło nę ła 1,4 mln zł ze środ ków fun du szu. Do li -
sto pa da bank nie otrzy mał wnio sków o przy zna nie pre -
mii kom pen sa cyj nej. Łącz na kwo ta środ ków prze zna -
czo na na dzia łal ność Fun du szu Ter mo mo der ni za cji
i Re mon tów w 2009 ro ku wy nio sła 303,5 mln zł, z cze -
go 194,2 mln zł to środ ki nie wy ko rzy sta ne w 2008 ro -

ku, a 109,3 mln zł to kwo ta fak tycz ne go za si le nia fun -
du szu środ ka mi bu dże to wy mi. 

– Czy miesz kań cy wo je wódz twa ślą skie go po -
tra fią ko rzy stać z do stęp nych ich form po mo cy? 

– Tak, Ślą za cy do sko na le ra dzą so bie w sta ra niach
o do ta cje, to pręż nie roz wi ja ją cy się re gion, więc nic
dziw ne go, że wpły wa stąd wie le wnio sków o wspar -
cie. Bank Go spo dar stwa Kra jo we go za swą mi sję
przy jął wspie ra nie roz wo ju go spo dar ki i przed się bior -
czo ści. Dla te go ze szcze gól ną tro ską od no si my się
do dzia łal no ści wszyst kich pol skich firm, in sty tu cji i sa -
mo rzą dów. An ga żu je my się w dzia ła nia pro mu ją ce
przed się bior czość wśród mło dych Po la ków. Np.,
na prze ło mie 2008 i 2009 ro ku włą czy li śmy się w re -
ali za cję pro gra mu „Youth Bu si ness Po land” – Ogól -
no pol skie go Pro gra mu Men to rin go we go dla Mło dych
Przed się bior ców. Pa tro nat nad pro gra mem ob ję ło
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Pro gram
po ma ga mło dym lu dziom za ło żyć wła sną dzia łal ność
go spo dar czą, dzię ki wspar ciu do świad czo nych
men to rów oraz udzie la niu ni sko opro cen to wa nych po -
ży czek. Ce lem pro gra mu jest roz wój przed się bior -
czo ści, mi ni ma li za cja bez ro bo cia i ubó stwa oraz przy -
bli że nie mło dzie ży do śro do wi ska biz ne su.

– Od stycz nia 2010 BGK po ma ga rów nież
w prze ka zy wa niu in sty tu cjom pu blicz nym, np.
sa mo rzą dom i or ga ni za cjom sa mo rzą do wym
środ ków unij nych. Jak spraw dza się ta ka for ma
współ pra cy z po szcze gól ny mi wo je wódz twa mi? 

– Od po wia da my za wy pła ty więk szo ści przy zna -
nych Pol sce środ ków eu ro pej skich. Są one prze ka -
zy wa ne z ra chun ku Mi ni stra Fi nan sów otwar te go
w Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go, któ ry peł ni ro -
lę tzw. Płat ni ka i do ko ny wa ne na pod sta wie zle ceń
prze sy ła nych do ban ku w for mie elek tro nicz nej przez
te in sty tu cje, któ re za war ły umo wy z be ne fi cjen ta -
mi. Łącz nie jest to po nad 200 in sty tu cji z ca łe go kra -
ju. Stwo rzo ny por tal ko mu ni ka cyj ny „BGK – ZLE CE -
NIA” jest na rzę dziem in for ma tycz nym słu żą cym
do szyb kie go, bez piecz ne go two rze nia oraz prze -
ka zy wa nia zle ceń płat no ści. BGK pro wa dzi tak że ob -
słu gę wy płat na współ fi nan so wa nie w czę ści kra jo -
wej, w ra mach umów za war tych z nie któ ry mi dys -
po nen ta mi czę ści bu dże to wych.

Skła da nie zle ceń płat no ści w for mie elek tro nicz -
nej ma przy spie szyć otrzy my wa nie środ ków przez
be ne fi cjen tów (nie za leż nie od miej sca ich sie dzi by).
Płat no ści na rzecz be ne fi cjen tów od po cząt ku 2010
r. do ko ny wa ne są cy klicz nie – zgod nie z za twier dzo -
nym przez Mi ni ster stwo Fi nan sów ter mi na rzem.
Środ ki prze le wa ne są na kon ta be ne fi cjen tów śred -
nio czte ry ra zy w cią gu mie sią ca, za tem już w kil ka
lub mak sy mal nie kil ka na ście dni po po zy tyw nym zwe -
ry fi ko wa niu wnio sku wy ko naw ca otrzy ma środ ki UE
na swój ra chu nek. Łącz nie w czte rech stycz nio wych
ter mi nach re ali za cji zle ceń płat no ści (tyl ko od 4 do 29
stycz nia). Bank wy pła cił środ ki eu ro pej skie na łącz -
ną kwo tę 200 mln zł (ok. 1 tys. zle ceń). Do por ta lu
ko mu ni ka cyj ne go umoż li wia ją ce go skła da nie zle ceń
za re je stro wa ło się do tej po ry ok. 2 tys. użyt kow ni -
ków z 205 in sty tu cji.

– W ja ki spo sób pań stwo po ma ga Po la kom
w zro zu mie niu pro ce dur i po ra dze niu so bie
z przy go to wa niem po trzeb nych do ku men tów
w sta ra niach o do ta cje?

– Po li ty ka in for ma cyj na jest dla nas bar dzo waż -
na. Wszyst kie in for ma cje, łącz nie z do ku men ta cją fi -
nan so wą są do stęp ne na na szej stor nie in ter ne to wej.
Sta ra my się rów nież, by wszyst kie przy dat ne od bior -
com in for ma cje by ły czy tel ne. Za miesz cza my też, naj -
czę ściej za da wa ne py ta nia i od po wie dzi, by moż na
się by ło z ni mi za po znać. Mu si my pa mię tać, że bank
po wstał w 1924 ro ku z ini cja ty wy pre mie ra i mi ni stra
skar bu Wła dy sła wa Grab skie go i przed woj ną był jed -
ną z naj waż niej szych in sty tu cji fi nan so wych w Pol sce.

Je go za da niem by ło pro wa dze nie dzia łal no ści,
na rzecz roz wo ju go spo dar ki pol skiej i przed się bior -
czo ści dzię ki kre dy tom dla przed się bior ców w ob li czu
bar dzo trud nej sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej ów -
cze snej Pol ski. Roz wój go spo dar ki i przed się bior czo -
ści, to na dal dla BGK prio ry te ty ma ją ce od zwier cie -
dle nie w je go mi sji i dzia łal no ści. Dziś BGK to je dy -
ny w Pol sce bank pań stwo wy. Swo ją dzia łal ność
na ryn ku fi nan so wym dzie li po mię dzy re ali zo wa nie za -
dań zle co nych przez pań stwo oraz ty po wą dzia łal ność
ban ko wą. W 2002 ro ku Bank Go spo dar stwa Kra jo -
we go prze jął ob słu gę ope ra cyj ną dzia łal no ści de po -
zy to wo -kre dy to wej pro wa dzo nej do tych czas przez
Bank Roz wo ju Bu dow nic twa Miesz ka nio we go S.A.
(Bud -Bank S.A.). W wy ni ku po łą cze nia z Bud -Ban -
kiem S.A. roz sze rzy ła się sieć pla có wek BGK, po wsta -
ły wa run ki dla lep szej ob słu gi Klien tów in dy wi du al nych
i in sty tu cjo nal nych. BGK sta wia na za sa dy spo łecz -
nej od po wie dzial no ści przed się biorstw (Cor po ra te So -
cial Re spon si bi li ty) dą żąc do te go, by ochro na śro do -
wi ska, bu do wa nie do brych re la cji z róż ny mi gru pa mi
od bior ców, ety ka po stę po wa nia oraz dba łość o roz -
wój spo łecz ny sta ły się na tu ral ny mi ele men ta mi co -
dzien nej pra cy. Bank sto su je się też do re ko men da -
cji Ko mi sji Eu ro pej skiej za pi sa nych m. in. w ta kich do -
ku men tach jak: Stra te gia Li zboń ska, Part ner stwo
na rzecz wzro stu i za trud nie nia oraz Eu ro pej skim So -
ju szu na rzecz spo łecz nej od po wie dzial no ści przed -
się biorstw. Ak tyw nie uczest ni czy my też w re ali za cji go -
spo dar czych za dań pań stwa, za rzą dza my środ ka mi
kil ku fun du szy ce lo wych oraz wie lo ma pro gra ma mi
rzą do wy mi. Sta no wi to waż ne ogni wo w fi nan so wa -
niu i wspie ra niu roz wo ju miesz kal nic twa, drob nej przed -
się bior czo ści, ryn ku oszczęd no ści ener gii. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA

to�masz�mi�ron�czuk, ab sol went Cen tral Eu ro -
pe an Uni ver si ty w Pra dze, gdzie uzy skał ty tuł MA
in Eco no mics nada ny przez New York Uni ver si ty.
Stu dio wał też na Wy dzia le Eko no mii Uni wer sy te -
tu War szaw skie go. Od ma ja 2008 do lip ca 2009 ro -
ku był wi ce pre ze sem Za rzą du Ban ku PKO BP S.A.
od po wie dzial nym za ban ko wość in we sty cyj ną,
w tym nad zór nad spół ka mi Gru py Ka pi ta ło wej PKO
BP, Biu ro Ma kler skie, dzia łal ność skar bo wą i fi nan -
so wa nie struk tu ral ne. Wcze śniej przez bli sko 7 lat
był dy rek to rem za rzą dza ją cym Ob sza rem Skar bu
Ban ku BPH S.A. nad zo ru ją cym m. in. De par ta men -
ty Za rzą dza nia Ak ty wa mi i Pa sy wa mi, Tra ding, Biu -
ro Ana liz Pio nu Ryn ków Mię dzy na ro do wych, po -
li ty kę płyn no ści ban ku, po li ty kę cen trans fe ro wych,
za rzą dza nie ry zy ka mi ban ku. W la tach 1998-2001
pra co wał w De par ta men cie Go spo dar ki Pie nięż nej
w BRE Ban ku S.A., gdzie był od po wie dzial ny
za za rzą dza nie ak ty wa mi i pa sy wa mi. Od 1994
do 1998 r. pra co wał w Pol skim Ban ku Roz wo ju. Był
Prze wod ni czą cym Rad Nad zor czych m. in. ukra iń -
skie go ban ku Kre do bank oraz fir my MTS Ce TO.

DZIAŁANIA RZĄDU
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Drogownictwo
– zaciskanie pasa

– Eu ro 2012 mia ło być wiel kim ko łem
za ma cho wym dla bu do wy dróg, któ re
przy bli żą Pol skę do cy wi li za cyj nych
stan dar dów w tym za kre sie. Dziś mó wi
się o dia men to wej sie ci dro go wej, ale
tyl ko dla wy brań ców, czy li ośrod ków,
w któ rych oby wać się bę dą mi strzo stwa.
Dla cze go ca ła resz ta ma cią gle tak da le -
ko do po rząd nej szo sy?

– Nie moż na się łu dzić, że do mi strzostw
Eu ro py bę dzie go to wa 2100 ki lo me tro wa
tra sa. Dro gi eks pre so we są da le ko w ty le
za au to stra da mi, na któ re skie ro wa no ca ły
rzą do wy im pet. Roz pi sa no prze tar gi, bu -
do wy są w róż nych fa zach za awan so wa nia,
ale już je roz po czę to. Na to miast 50 pro -
cent dróg eks pre so wych nie ma de cy zji śro -
do wi sko wych, po nie waż te wy da ne wy ma -
ga ją po pra wek. Te ma ło opty mi stycz ne
in for ma cje otrzy ma li śmy nie daw no z Mi ni -
ster stwa Śro do wi ska. Unia Eu ro pej ska do -
fi nan so wu je więk szość bu do wa nych w Pol -
sce dróg. Bez po mo cy Bruk se li nie ma
szans na re ali za cję dro go wych in we sty cji.
Uchy bie nia w de cy zjach śro do wi sko wych to
nie ba ga te la. Każ da in we sty cja mu si
uwzględ niać jej wpływ na śro do wi sko. Je że -
li bę dzie uciąż li wa nie ma szan sy na do fi -
nan so wa nie. A cho dzi na praw dę o du że
pie nią dze. Przy kła do wo koszt ob wod ni cy
War sza wy z Au to stra dą A2 to po nad dwa
mi liar da zło tych. Unia Eu ro pej ska po kry wa
po ło wę tej kwo ty.

– Na ja kie in we sty cje do ty czą ce „eks -
pre só wek” mo że my w ta kim ra zie li -
czyć?

– W ubie głym ro ku na dro gi eks pre so we
za bra kło de ter mi na cji i w re zul ta cie
przed zbli ża ją cy mi się mi strzo stwa mi Eu ro -
py mo że po wstać po ło wa z pla no wa nych
pier wot nie ki lo me trów czy li oko ło 1 tys. km.
Sieć dróg eks pre so wych bę dzie nie tyl ko
krót sza niż za kła da no, ale tak że szczer ba -
ta. Żad na z nich nie ma szans na do koń -
cze nie przed Eu ro 2012. Z Gdań ska do Po -
zna nia za brak nie co naj mniej 75 km
od cin ka w re jo nie Byd gosz czy.

– Dro gi to ba ro metr roz wo ju go spo -
dar cze go. Nie po go ni my w prze obra że -
niach prze my sło wych za in no wa cyj no -

ścią bez in we sty cji dro go wych. Gdzie
się po dzia ły am bit ne za mie rze nia w tej
mie rze?

– Jest ta kie po wie dze nie: tak kra wiec kra -
je jak ma te rii sta je… W Pol sce kie ro wa nie
re sor tem in fra struk tu ry przy po mi na cią głe
stą pa nie po po lu mi no wym. Za utrzy ma nie,
mo der ni za cję i bu do wę sie ci dro go wej od -
po wia da i jest roz li cza ny mi ni ster. A prze -
cież stan obec ny to nie je go za słu ga, lecz
efekt wie lo let nich za nie dbań i za nie chań,
bra ku do bre go pra wa, ryn ku wy ko naw stwa
oraz pie nię dzy, pie nię dzy i jesz cze raz pie -
nię dzy. 

W ca łym świe cie wska zu je się in fra -
struk tu rę ja ko głów ną ba rie rę w pro ce -
sach mo der ni za cji kra ju. W pol skich re -
aliach ozna cza to mniej szą eko no micz ną
kon ku ren cyj ność w prze strze ni eu ro pej -
skiej i nie speł nie nie spo łecz nych ocze ki -
wań. Nie ste ty, gdy trze ba wy bie rać prio ry -
te ty bu dże to we to przez la ta wy gry wa ła
pro sta kal ku la cja: za brak 50 czy 100 ki -
lo me trów au to stra dy czy dro gi eks pre so -
wej nikt rzą du nie oba li, pod czas gdy nie -
za do wo le nie hut ni ków, stocz niow ców,
le ka rzy, gór ni ków czy na uczy cie li już ta kie
za gro że nie nie sie. 

– Czy to ozna cza, że 2010 rok przy nie -
sie za ci ska nie pa sa na dro go wnic twie?

– Na pew no ta ki ucisk bę dzie od czu wa -
ny. To już dru gi rok z rzę du, gdy w bu dże -
cie pań stwa na stę pu je znacz ne ogra ni -
cze nie wy dat ków na dro go wnic two. Ze
wzglę du na trud no ści w do cho dach pań -
stwa nie ma szans na na le ży te fi nan so wa -
nie in we sty cji dro go wych. Na sieć dróg
kra jo wych bli sko 90 pro cent wy dat ko wa -
nych w 2010 ro ku środ ków po cho dzić bę -
dzie z in nych źró deł fi nan so wa nia, czy li
z Kra jo we go Fun du szu Dro go we go, kre dy -
tów, ob li ga cji. W związ ku z kry zy sem fi nan -
sów pu blicz nych w stycz niu 2009 szef re -
sor tu in fra struk tu ry nie tyl ko dał się ograć
mi ni stro wi fi nan sów. Zdję to z wy dat ków
bu dże to wych 10 mld zło tych. Po nad to
obar czo no re sort obo wiąz kiem two rze nia
no we go źró dła fi nan so wa nia in we sty cji
dro go wych po przez emi sję ob li ga cji i kre -
dy ty za cią ga ne przez KFD. Spo wol ni ło to

na pół ro ku pra ce przy go to waw cze i bę -
dzie mia ło po waż ny wpływ na płyn ność
pro ce sów in we sty cyj nych w na stęp nych
la tach. Nie po trzeb nie ze zwo lo no na re ali -
za cję wspar cia dla dróg sa mo rzą do wych
przez re sort ad mi ni stra cji.

– Ja ka jest za tem Pań ska pro gno za
dla dro go wnic twa? 

– Na po zio mie wy ko na nia z 2009 za pla -
no wa no wy dat ki na bie żą ce utrzy ma nie
dróg i od no wy. Środ ki na od no wy po zwo lą
tyl ko na pra ce na oko ło 350 ki lo me trów,
czy li po ni żej pla no wa ne go wy ko na nia
w 2009 ro ku. W wy ni ku pro gra mu od nów,
wspar te go kre dy tem z Ban ku Świa to we go
uda ło się po wstrzy mać re gres w sta nie na -
wierzch ni dróg kra jo wych. Zej ście z ty mi
wy dat ka mi do po zio mu 700 mln zło tych
w bie żą cym ro ku i na stęp nych la tach ozna -
cza przy ro sną cym na tę że niu ru chu zna -
czą ce po gor sze nie sta nu sie ci i bez pie -
czeń stwa ru chu dro go we go. Ra dy kal nie
wzra stać bę dą po trze by głę bo kich i kosz -
tow nych mo der ni za cji. 

Zmniej sze nie wy dat ków na bie żą ce utrzy -
ma nie i od no wę ozna cza dra ma tycz ne po -
gor sze nie wo lu me nu ro bót dla ma łych śred -
nich firm dro go wych. A ze wzglę du
na lo kal ność ob sza ru dzia ła nia nie uczest -
ni czą one w pra cach in we sty cyj nych na au -
to stra dach i dro gach szyb kie go ru chu. 

Fi nan so wa nie dro go wnic twa po przez
środ ki po cho dzą ce kre dy tów i ob li ga cji
nie tyl ko po dra ża pro ce sy in we sty cyj ne.
Ozna cza rów nież du że ob cią że nie KFD
na ob słu gę tych zo bo wią zań. W przy -
szło ści mo że to ogra ni czyć zna czą co za -
da nia in we sty cyj ne, zwłasz cza przy sła -
bych moż li wo ściach płat ni czych bu dże tu.
Oba wiam się, że przy utrzy ma niu obec -
nych wy dat ków na stą pi zmniej sze nie
pro gra mu dro go we go przy łącz nym re al -
nym fi nan so wa niu na po zio mie 12 -15
mld zło tych w ce nach ubie gło rocz nych.
Mo że to w ra mach unij nej per spek ty -
wy 2013-2020 do pro wa dzić do ra dy kal -
ne go zmniej sze nia je go wy mia ru rze czo -
we go.

– Sko ro wspar cia dla dróg sa mo rzą do -
wych z re sor tu ad mi ni stra cji by ło błę -

Rozmowa z JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM,
wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury
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dem to ja kie by ły in ne moż li wo ści fi nan -
so wa nia?

– In we sty cje, mo der ni za cje czy od no wy
na dro gach sa mo rzą do wych po win ny być
ko or dy no wa ne po przez wspar cie bu dże to -
we, ale za po śred nic twem KFD dla przy -
śpie sza nia bu do wy ca ło ścio we go sys te -
mu trans por to we go. W KFD moż na by ło
za sto so wać mo ją pro po zy cję bu do wy wie -
lo let nie go pro gra mu. Pro gra mu opar te go
nie o do ta cję bu dże to wą (rocz nie po 1 mld
zło tych) czy li w prak ty ce po 60 mi lio nów
sta ty stycz nie na wo je wódz two lecz nie -
opro cen to wa ną po życz kę spła ca ną w 5
co rocz nych ra tach. Po zwo li ło by to na wet
przy obec nej bar dzo trud nej sy tu acji bu -
dże tu na wspar cie na po zio mie co naj -
mniej 2 mld zł w pierw szym ro ku, a w ko -
lej nych la tach 2,5 mld zł. 

Błę dem 2009 ro ku, któ ry jest po chod ną
sy tu acji fi nan sów pu blicz nych jest zmniej -
sze nie pro gra mu od nów i re ha bi li ta cji na -
wierzch ni. Nie tyl ko prze ło ży się to na stan
bez pie czeń stwa i zwięk szo ne wy dat ki
w przy szło ści. Przy nie sie to rów nież ogra -
ni cze nie za kre su prac dla ma łych i śred -
nich firm dro go wych, któ re w co raz więk -
szym stop niu nie ma ją al ter na ty wy dla
by cia pod wy ko naw cą dla du żych kon sor -
cjów mię dzy na ro do wych. Zwięk sze nie
udzia łu w bu do wie au to strad w sys te mie
part ner stwa pu blicz no pry wat ne go, po dyk -
to wa ne skrom ny mi moż li wo ścia mi fi nan so -
wy mi pań stwa zna czą co ob cią ży przy szłe
wy dat ki KFD ob słu gą za cią gnię tych kre dy -
tów i emi sją ob li ga cji. 

– Po dró żu jąc po Pol sce wi dać po zy -
tyw ne zmia ny w sie ci dro go wej. Mo że
nie są one na mia rę po trzeb i aspi ra cji,
ale od bi ja my się od cy wi li za cyj nej za pa -
ści w tej mie rze sprzed 5 czy 10 lat te mu.
Nie za uwa ża Pan tych zmian?

– Oczy wi ście, że wi dzę zmia ny na plus.
Nie wąt pli wie jest zde cy do wa ny po stęp
w bu do wie in fra struk tu ry dro go wej. Zwłasz -
cza jeśli chodzi o dro gi kra jo we. Nie zmie -
nia to jed nak fak tu, że wy stę pu ją po waż ne
opóź nie nia w sto sun ku do za kła da ne go
na po cząt ku 2008 ro ku pro gra mu. Nie moż -

na na te opóź nie nia przy my kać oczu, po nie -
waż re ali za cja pro gra mu od by wa się
w opar ciu o środ ki unij ne, któ re są uzu peł -
nia ne za cią ga ny mi kre dy ta mi i emi sją ob li -
ga cji. Z ro ku na rok pro gram na po ty kać bę -
dzie, szcze gól nie po 2012 ro ku, na co raz
więk sze pro ble my w je go fi nan so wa niu. Na -
stą pi wy czer py wa nie środ ków z per spek ty -
wy unij nej 2007 – 2013, któ re zde rzy się
z wy so kim ob cią że niem KFD spła ta mi za -
cią gnię tych zo bo wią zań.

Trze ba też pa mię tać o ob cią że niu KFD
zwro tem dla kon ce sjo na riu szy utra co nych
do cho dów za bez płat ny wjazd TIR -ów.
Uwa żam, że mil cze nie na ten te mat to wiel -
ki błąd Mi ni stra Gra bar czy ka. Wkrót ce opi -
nia pu blicz na i tak się do wie, jak du żo środ -
ków z opła ty pa li wo wej i ak cy zy
po bie ra nych na bu do wa nie dróg idzie
na po za in we sty cyj ne wy dat ki.

– Gdy by Pan miał w skró cie przed sta -
wić zmia ny w sie ci dro go wej w ostat -
nich la tach to co by o by ło?

– Pod pi sa no umo wy na bu do wę 1225 km
dróg kra jo wych, w tym na 601 km au to -
strad oraz 624 km dróg eks pre so wych, ob -
wod nic i du żych prze bu dów dróg. Obec nie
w bu do wie i prze bu do wie jest 777 km dróg
kra jo wych w tym 317 km au to strad, w sys -
te mie Part ner stwa Pu blicz no – Pry wat ne -
go 265 km dróg eks pre so wych i 109 km ob -
wod nic. 

Od 16 li sto pa da 2007 r. od da no do ru -
chu 500 km dróg kra jo wych, w tym 166 km
au to strad oraz 334 km „eks pre só wek”, ob -
wod nic i dróg po prze bu do wie.

W trak cie pro ce du ry prze tar go wej  jest
obec nie 41 po stę po wań prze tar go wych.
Obec nie ma my w Pol sce 1319 km dróg
szyb kie go ru chu, w tym 837 km au to strad
oraz 482 km dróg eks pre so wych. W ra -
mach re mon tów i prze bu dów dróg (po za
„Pro gra mem Bu do wy Dróg Kra jo wych
na la ta 2008-2012) w pla nie na 2009 rok
znaj du je się re ali za cja 232 za dań. 

– Dzię ku je za roz mo wę.

Roz ma wia ła:
JO LAN TA TA LAR CZYK

Ja�nusz� PiE�cHo�ciń�ski� – wi ce prze wod ni -
czą cy Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry.. Jest ab -
sol wen tem SGPiS -SGH. W tej uczel ni był tak że
pra cow ni kiem na uko wym w Ka te drze Hi sto rii Go -
spo dar czej i Spo łecz nej. Jest po li ty kiem Pol skie -
go Stron nic twa Lu do we go. Ma du że do świad -
cze nie par la men tar ne. Był po słem na Sejm
z okrę gu war szaw skie go I, II i IV ka den cji.
W la tach 1991-1997 był człon kiem Sej mo wej Ko -
mi sji Fi nan sów i Bu dże tu. Prze wod ni czył Nad -
zwy czaj nej Ko mi sji ds. Prze ciw dzia ła nia Pa to lo -
gii w Go spo dar ce w la tach 1992-1993. Trzy la -
ta póź niej zo stał wi ce prze wod ni czą cym Ko mi -
sji ds. Re for my Cen trum Go spo dar cze go. W la -
tach 2000-2001 był człon kiem Na ro do wej Ra -
dy In te gra cji Eu ro pej skiej przy Pre ze sie Ra dy Mi -
ni strów RP. Prze wod ni czył Ko mi sji Bu dże tu
i Fi nan sów (1999-2001). W la tach 1999-2001
był pre ze sem Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza -
wie. W la tach 2001-2005 prze wod ni czył Sej mo -
wej Ko mi sji In fra struk tu ry. W la tach 2005-
2007 był dy rek to rem ds. pro ce sów in we sty cyj -
nych TOR.

tal

Wie że wod ne nie gdyś słu żą ce spo łe czeń stwu ja ko re zer wu ary wod -
ne by ły ele men tem sys te mu roz pro wa dza nia wo dy i by ły bar dzo cie ka -
wy mi obiek ta mi ar chi tek to nicz ny mi wpi su ją cy mi się w nasz kra jo braz.
Obec nie ar chi tek ci przy ję li za ło że nie: że naj wyż sze za bu do wa nia po -
win ny być lo ka li zo wa ne na naj wy żej po ło żo nych te re nach, a rów no cze -
śnie roz po czę to bu do wę wie żow ców tak miesz kal nych jak i in nych np:
uży tecz no ści pu blicz nej, znacz nie prze kra cza ją cych moż li wo ści za bez -
pie cze nia do sta wy wo dy gro ma dzo nej w tych wie żach, jak i re gu lu ją -
cej jej ci śnie nie. Dla te go wie że wod ne sta no wią dziś w du żej mie rze za -
byt ki, czę sto znaj du ją ce się pod opie ką kon ser wa to rów za byt ków, bo -
wiem zna la zły się w sta nie spo czyn ku, czy li nie speł nia ją obec nie za -
ło żo nych dla nich funk cji. To też in te re su ją cym by ło by do ko na nie ana -
li zy w ja kim za kre sie są one wy ko rzy sty wa ne np: da lej wy peł nia ją za -

ło żo ne ce le, czy są tyl ko bez u ży tecz ny mi obec nie bu dow la mi, prze waż -
nie o cie ka wym wy glą dzie wpi sa nym w kra jo braz, czy też np: słu żą ja -
ko wie że wi do ko we, lub też słu żą in nym ce lom. Je że li Pań stwo po sia -
da cie ta ką wie dzę, a na pew no ją po sia da cie, pro si my o po dzie le nie się
nią z wo do cią gow ca mi. Być mo że in for ma cje, któ re nam prze ka że cie
po zwo lą na pod po wie dze nie in nym ko le żan kom i ko le gom jak te
obiek ty moż na za go spo da ro wać i za bez pie czyć przed znisz cze niem.
Wy ni ki tej son dy opu bli ku je my na ła mach na sze go cza so pi sma oczy -
wi ście za Wa sza zgo dą.

Pro si my o życz li we przy ję cie na szej proś by i w mia rę ob szer ne opi sa -
nie sta nu tych obiek tów i ewen tu al ne pro po zy cje ich za go spo da ro wa nia.

TA DE USZ ZU BER

Wie że wod ne
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PARLAMENT EUROPEJSKI

Opóź nie nia
w płat no ściach 

Na pro ble my z ter mi no wym od zy ska -
niem płat no ści wska zu ją przed sta wi cie le
pra wie wszyst kich branż. Nie są one ob -
ce tak że bran ży bu dow la nej, któ ra
w znacz nej mie rze od czu ła pro ble my
ostat nich mie się cy. Obec ny kry zys go spo -
dar czy od bi ja się ne ga tyw nie na ter mi no -
wym re gu lo wa niu płat no ści przez kon tra -
hen tów. Wie le przed się biorstw po zba -
wio nych moż li wo ści uzy ska nia kre dy tów
w ban kach, fi nan su je, bo wiem swo ją
dzia łal ność środ ka mi, któ re po win ny prze -
zna czyć na re gu lo wa nie swo ich bie żą cych
zo bo wią zań. Ta kie nie od po wie dzial ne
po stę po wa nie od bi ja się szcze gól nie ne -
ga tyw nie na ma łych i śred nich przed się -
bior stwach, któ rych do stęp do fi nan so wa -
nia jest ogra ni czo ny. Ale kry zy su nie
moż na wi nić za wszyst kie pro ble my zwią -
za ne z ter mi no wym re gu lo wa niem na leż -
no ści. Opóź nie nia w płat no ściach wy stę -
pu ją tak że w cza sach go spo dar cze go pro -
spe ri ty, choć na mniej szą ska lę. 

Pol ska, je śli cho dzi o ter mi no we re gu -
lo wa nie na leż no ści, znaj du ję się w gra ni -
cach śred niej eu ro pej skiej. Jak wska zu -
ją da ne In trum Ju sti tia (or ga ni za cja, któ -
ra opra co wu je m. in. Eu ro pej ski In deks
Płat no ści), w ro ku 2009 opóź nie nia w płat -
no ściach wy dłu ży ły się we wszyst kich kra -
jach eu ro pej skich oraz we wszyst kich
seg men tach płat no ści (umo wy B2B, czy
z wła dza mi pu blicz ny mi). I tak śred nia za -
le głość w kon trak tach B2B wy no si ła
w Pol sce 18 dni, a w kon trak tach z wła -
dza mi pu blicz ny mi 24 dni. W wie lu kra jach
Unii Eu ro pej skich sy tu acja wy glą da du żo
go rzej. Naj mniej opty mi stycz nie przed sta -
wia się sy tu acja kra jów po łu dnio wej Eu -
ro py, gdzie n.p. w Gre cji śred nie opóź nie -
nie w kon trak tach po mię dzy biz ne sem wy -
no si 35 dni, a w kon trak tach biz ne su z ad -
mi ni stra cji pu blicz ną 70 dni. 

Pro blem opóź nień w płat no ściach jest
obec nie przed mio tem prac Par la men tu
Eu ro pej skie go. Par la men ta rzy stom za le -
ży, aby zmia ny w Dy rek ty wie, za po wie -

dzia ne prze cież w Kar cie Ma łe go Biz ne -
su, przy nio sły w szcze gól no ści ko rzy ści
ma łym i śred nim przed się bior stwom. Co
za tem kon kret nie znaj du ję się w pro po -
zy cji Ko mi sji Eu ro pej skiej i na ja kie zmia -
ny mo gą li czyć na si przed się bior cy? Pro -
jekt Dy rek ty wy róż ni cu je umo wy po mię -
dzy przed się bior stwa mi i umo wy po mię -
dzy przed się bior stwa mi a ad mi ni stra cją
pu blicz ną. Dla tych ostat nich wnio sek za -
kła da skró ce nie ter mi nów płat no ści po -
przez ich har mo ni za cję. Wła dze pu blicz -
ne zo bo wią za ne by ły by do re gu lo wa nia
swo ich płat no ści w cią gu 30 i tyl ko
w szcze gól nych przy pad kach, np. zło żo -
nych pro jek tów bu dow la nych, ter min ten
mógł by być wy dłu żo ny do 60 dni. O ile
bar dzo przy chyl nie zo sta ła przy ję ta har -
mo ni za cja ter mi nów płat no ści w umo wach
po mię dzy przed się bior stwa mi a ad mi ni -
stra cją pu blicz ną, to pe wien nie do syt
po zo sta wia brak po dob ne go środ ka dla
umów po mię dzy przed się bior stwa mi.
Ma łe i śred nie przed się bior stwa są du żo
czę ściej stro na mi kon trak tów z in ny mi
przed się bior stwa mi, niż stro na mi kon trak -
tów z ad mi ni stra cją pu blicz ną. Pro po no -
wa ne roz wią za nie mia ło by w związ ku
z tym ogra ni czo ny wpływ na ma łe i śred -
nie przed się bior stwa. A to wła śnie ma łe
i śred nie przed się bior stwa ne go cju jąc
wa run ki kon trak tów mu szą czę sto zgo dzić
się na od le głe ter mi ny płat no ści, się ga ją -
ce 100, czy na wet 200 dni. Z do tych czas
to czo nych dys ku sji wy ni ka, iż par la men -
ta rzy ści nie chcą zgo dzić się na tak od -
mien ne trak to wa nie i chcą tak że har mo -
ni za cji ter mi nów płat no ści w umo wach po -
mię dzy biz ne sem. 

Przed się bior cy czę sto nie żą da ją od se -
tek na leż nych im za opóź nie nia w płat no -
ściach uwa ża jąc, iż koszt od zy ska nia
od se tek jest zbyt wy so ki. Roz po zna jąc ten
pro blem Dy rek ty wa za wie ra no vum w po -
sta ci pra wa do od zy ska nia kosz tów ad mi -
ni stra cyj nych i uzy ska nia re kom pen sa ty
kosz tów we wnętrz nych zwią za nych

z opóź nie nia mi w płat no ściach. Za pro po -
no wa ny sys tem wy cho dzi na prze ciw ocze -
ki wa niom przed się biorstw, któ re bę dą
mia ły moż li wość od zy ska nia, obok na leż -
nych im od se tek, tak że re kom pen sa tę wy -
ni ka ją ca z ad mi ni stra cyj nych kosz tów
od zy ska nia na leż no ści (wy so kość re -
kom pen sa ty za le ży od wy so ko ści umo wy).
Po nad to Dy rek ty wa wpro wa dza zry czał -
to wa ną re kom pen sa tę w wy so ko ści 5%
za fak tu ro wa nej kwo ty za opóź nie nia
w płat no ściach w kon trak tach z wła dza -
mi pu blicz ny mi. Ten ostat ni me cha nizm
jest przed mio tem kry ty ki więk szo ści par -
la men ta rzy stów, gdyż kwo ta 5% na leż na
by ła by od pierw sze go dnia opóź nie nia.

Opi sa ne po wy żej na rzę dzia są przed -
mio tem dal szej de ba ty par la men tar nej.
i cho ciaż osta tecz ny kształt re gu la cji nie
jest jesz cze prze są dzo ny, to z ca łą pew -
no ścią moż na stwier dzić, iż zmie rza ona
w kie run ku zmia ny obec nych tren dów.
Oczy wi ście po ja wia ją się py ta nia czy
za po mo cą prze pi sów pra wa je ste śmy
w sta nie zmie nić kul tu rę płat no ści or ga nów
pu blicz nych i przed się biorstw. W wie lu kra -
jach ist nie ją bo wiem re gu la cje, jed nak brak
jest kul tu ry re gu lo wa nia swo ich na leż no -
ści na czas. In ną kwe stią po zo sta je na rzu -
ca nie kon tra hen tom nie by wa le dłu gich ter -
mi nów płat no ści, co w nie któ rych sek to -
rach sta ło się wręcz na gmin ną prak ty ką.
Pro blemem wy da je się tak że być ni ska
świa do mość wśród przed się biorstw nt. do -
stęp nych środ ków czy też brak chę ci od -
zy ska nia na leż nych przed się bior cy od se -
tek z oba wy o utra tę part ne ra han dlo we -
go. Du żą ro lę po win no za jąć roz po -
wszech nia nie do brych prak tyk wśród
przed się biorstw, in for mo wa nie i edu ko wa -
nie przed się biorstw o przy słu gu ją cych
im pra wach i za chę ca nie przed się biorstw
do do cho dze nia na leż nych im praw
w przy pad ku wy stą pie nia opóź nień w płat -
no ściach. 

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK

MAŁ�GO�RZA�TA�HANDZ�LIK�–�eu�ro�po�słan�ka
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Szan sa dla bran ży 
bu dow la nej

Wo je wódz two Ślą skie z wy ko rzy sty wa niem
unij ne go wspar cia ra dzi so bie co raz le piej.
To cie szy, bio rąc pod uwa gę ogrom ne za in -
te re so wa nie fun du sza mi UE w na szym re gio -
nie. Do ty czy to zwłasz cza pro gra mów re ali -
zo wa nych w la tach 2007–2013. Z naj now -
szych da nych wy ni ka, że spo śród 6250
wnio sków zło żo nych przez po ten cjal nych be -
ne fi cjen tów, do do fi nan so wa nia w pierw szej
ko lej no ści wy bra no nie mal 1/3 z nich. A prze -
cież więk szość po zo sta łych pro jek tów znaj -
du je się na li stach re zer wo wych! Pod pi sa no
już po nad 1200 umów o war to ści prze kra cza -
ją cej 1,7 mld zł. Ko lej ne 600 umów, któ rych
war tość wy no si po nad 1 mld zł, jest w trak -
cie pod pi sy wa nia.

Na le ży przy tym zwró cić szcze gól ną uwa -
gę na bez po śred nią współ pra cę z be ne fi cjen -
ta mi, któ rzy na wszyst kich eta pach re ali za -
cji pro jek tu, od uzy ska nia in for ma cji po roz -
li cze nie wnio sku, mo gą li czyć na pro fe sjo nal -
ną po moc ze stro ny Urzę du Mar szał kow skie -
go. Mi mo że za na mi już 44 kon kur sy, prze -
wi du je się, że ogło si my jesz cze 29. Obec nie
cze ka my m. in. na ure gu lo wa nia, któ re po -
zwo lą na uru cho mie nie środ ków na pro jek -
ty w dzie dzi nie re wi ta li za cji.

Tak że przed się bior cy w re gio nie mo gą li -
czyć na ogrom ne wspar cie ze stro ny środ -
ków unij nych. Już od dwóch lat dzia ła
w Cho rzo wie Ślą skie Cen trum Przed się bior -
czo ści wy spe cja li zo wa ne we wdra ża niu
dzia łań dla przed się bior ców. 

W grud niu 2009 ro ku Cen trum roz po czę -
ło re ali za cję 12. kon kur su. W do tych cza so -
wych edy cjach przy ję to do oce ny po nad 2800
wnio sków o do fi nan so wa nie. War to pod kre -
ślić, że śred nio co pią ty zło żo ny pro jekt uzy -
skał do ta cję. W ra mach pro jek tów be ne fi cjen -
ci re ali zo wa li przed się wzię cia in we sty cyj ne,
tar go we, a tak że do rad cze. 

Od po cząt ku ist nie nia Cen trum naj więk -
szym po wo dze niem cie szą się kon kur sy
prze zna czo ne dla mi kro - oraz ma łych i śred -
nich przed się biorstw. Na in we sty cje i usłu gi
do rad cze zło żo no do tąd po nad 1700 wnio -
sków. Pod sta wo wym wy mo giem w te go ty -
pu kon kur sach jest wy ka za nie po trze by in -
we sty cji m. in. w roz bu do wę, mo der ni za cję

fir my lub za sad ni cze zmia ny spo so bu świad -
cze nia usług, nie za leż nie od bran ży.

Alo ka cja środ ków w dzia ła niach wdra ża nych
przez Ślą skie Cen trum Przed się bior czo ści zo -
sta ła roz ło żo na w cza sie tak, by do koń ca okre -
su pro gra mo wa nia (do ro ku 2013) przed się -
bior cy mo gli sta rać się o do ta cje. Ze wzglę -
du na cią głe do sko na le nie do ku men ta cji kon -
kur so wej naj bar dziej ak tu al nych in for ma cji
o moż li wo ściach otrzy ma nia unij nych pie nię -
dzy na le ży po szu ki wać na www.scp -slask.pl.
Tak że tu taj moż na zna leźć ak tu al ne har mo -
no gra my kon kur sów re ali zo wa nych w ra -
mach wszyst kich dzia łań w naj bliż szych la tach.

Oprócz bez po śred nie go wspar cia szan -
są dla bran ży bu dow la nej są tak że du że in -
we sty cje pro wa dzo ne przez m. in. sa mo rzą -
dy oraz jed nost ki im pod le głe. Re mon ty i bu -
do wa in fra struk tu ry ko mu nal nej, roz bu do wa
wie lu obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej
oraz in we sty cje miej skie to oka zja do za war -
cia wie lu kon trak tów. Tyl ko od dy na mi zmu
firm z wo je wódz twa ślą skie go za le ży, czy bę -
dą one w sta nie kon ku ro wać na ryn ku
usług bu dow la nych i po przez za war te umo -
wy przy czy nią się do roz wo ju go spo dar ki ca -
łe go re gio nu.

Rów no cze śnie li czy my na od bior ców unij -
nej po mo cy, któ rzy dzię ki spraw nej re ali za -
cji pro jek tów gwa ran tu ją wy dat ko wa nie pie -
nię dzy z UE w na szym re gio nie. Świa dec -
twem sku tecz nej ko ope ra cji Wo je wódz twa
Ślą skie go z sa mo rzą da mi jest rów nież re ali -
za cja pro jek tów skła da nych w pro ce du rze po -
za kon kur so wej. Na ten cel prze zna czy li -
śmy bez pre ce den so wą w ska li kra ju ilość
środ ków (45% alo ka cji). W za koń czo nym
w 2009 r. na bo rze – za rów no w ra mach Pro -
gra mów Roz wo ju Sub re gio nów, jak i Pro jek -
tów Klu czo wych – zło żo no pro jek ty na 80%
za pla no wa nych tu środ ków. 

Do te go stru mie nia eu ro na le ży jesz cze
do dać środ ki po cho dzą ce z pro gra mów mi -
ni ste rial nych. Środ ki unij ne, nie za leż nie
od ich po cho dze nia, to szan sa dla roz wo ju
ca łe go re gio nu, a co za tym idzie tak że bran -
ży bu dow la nej, któ ra mo że stać się ko łem
za ma cho wym go spo dar ki Wo je wódz twa
Ślą skie go.

MAR SZA ŁEK WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO
BO GU SŁAW ŚMI GIEL SKI

bo�gu�sław�Śmi�giEl�ski (50 lat) – Ja worz nia -
nin, żo na ty, ma dwo je dzie ci. Cór ka w tym ro ku
koń czy bio tech no lo gię i przy go to wu je się do stu -
diów dok to ranc kich, syn jest gim na zja li stą. 
Z za wo du jest le ka rzem la ryn go lo giem. W 1983 ro -
ku ukoń czył stu dia me dycz ne na Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej w Ka to wi cach. Pra cę roz po czął od sta -
żu w Szpi ta lu Miej skim w Ja worz nie, a za koń czył
na sta no wi sku za stęp cy or dy na to ra. Ostat nio peł -
nił funk cję wi ce pre ze sa Nie pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej – Ze spół Lecz nic twa Otwar te -
go w Ja worz nie. Po dwóch la tach za rzą dza nia nim,
za kład za czął od no sić zy ski i tym sa mym stał się
jed ną z le piej za rzą dza nych spół ek miej skich.
W la tach 1992 – 1996 był człon kiem Za rzą du Re -
gio nu Związ ków Za wo do wych Le ka rzy oraz
Prze wod ni czą cym te go związ ku na te re nie Ja -
worz na. 
W 1998 ro ku z list RS AWS zo stał rad nym Mia -
sta Ja worz na. W tym cza sie pra co wał w Ko mi -
sji Zdro wia i Ko mi sji Re wi zyj nej. W 2002 r., w ko -
lej nych wy bo rach sa mo rzą do wych, zo stał rad -
nym z ra mie nia zwy cię skie go ugru po wa nia Ja -
worz no Mo je Mia sto. Prze wod ni czył te mu klu bo -
wi rad nych, sze fo wał Ko mi sji Zdro wia, był też
człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej. 
Ak tu al nie jest rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą -
skie go III ka den cji. 12 stycz nia 2008 r. zo stał wy -
bra ny Mar szał kiem Wo je wódz twa Ślą skie go. 
Je go hob by to ki no i nar ty.
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Mia sto,
któ re
roz wi ja się

– „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod -
no -ście ko wej na te re nie Dą bro wy Gór ni -
czej” to jed na z naj więk szych in we sty -
cji 2010 ro ku w ca łej Po lce. Czym pro jekt
jest dla Dą bro wy Gór ni czej i jak bę dzie
prze bie gać je go re ali za cja, kie dy pla no -
wa ne jest za koń cze nie przed się wzię cia?
Co wzbu dza naj więk sze oba wy przy re -
ali za cji tak wiel kie go przed się wzię cia?

– Jest to nie tyl ko jed na z naj więk szych
in we sty cji w Pol sce, ale jest to tak że naj -
więk sza in we sty cja w pra wie 100-let niej
hi sto rii Dą bro wy Gór ni czej. Obej mie ona
po nad 200 ulic na te re nie mia sta, a w ra -
mach niej po wsta nie pra wie 200 km ka na -
li za cji sa ni tar nej, 100 km ka na li za cji desz -
czo wej, czy po nad 30 urzą dzeń tło czą cych
i prze pom po wu ją cych. Ca ły czas cze ka my
na de cy zję o wspar ciu tej in we sty cji środ -
ka mi Unii Eu ro pej skiej, ale nie oglą da jąc
się na to, już za czy na my dzia ła nia – ogła -
sza my prze tar gi i jak naj szyb ciej chce my
wejść w te ren, mu szę przy znać jed nak, że
nie bę dzie to do koń ca przy jem ne. Mó wiąc
wprost – dą bro wia ków w naj bliż szym cza -
sie cze ka roz ko pa ne mia sto. Ale mo ja
w tym gło wa i ogrom ny wy si łek lu dzi od po -
wie dzial nych za pro jekt, że by ko niecz ne
nie do god no ści zmi ni ma li zo wać. Na szczę -
ście w tym miej scu do cho dzi my do roz -
wią za nia pro ble mu dróg i chod ni ków.
Wszę dzie tam, gdzie no wa in fra struk tu ra
wod no -ka na li za cyj na bę dzie prze bie ga ła
przez dro gi i chod ni ki, zo sta ną one cał ko -
wi cie wy mie nio ne. Naj lep szym przy kła dem
jest uli ca Two rzeń. Mam peł ną świa do -
mość, że dziś – sa mo cho dom ja dą cym tą
dro gą nie mal za wie sza ją się pod wo zia, bo
ta kie tam ko le iny. Ale nie mo gę te raz
w Tworz niu na pra wiać jezd ni, ma jąc peł ną

świa do mość, że za nie ca ły rok bę dzie my
tam prze pro wa dzać kom plek so wy re mont.

– Ko lej na waż na in we sty cja gmi ny to
bu do wa Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol -
no-Wy cho waw cze go, z któ re go bę dą
mo gły ko rzy stać dzie ci i mło dzież
z Pol ski Po łu dnio wej. Kie dy to przed -
się wzię cie bę dzie mo gło się roz po cząć,
i jak ta in we sty cja przed sta wia się
w licz bach?

– Dą bro wa Gór ni cza jest mia stem, w któ -
rym obec nie funk cjo nu ją dwa ośrod ki dla
dzie ci i mło dzie ży nie peł no spraw nej ru cho -
wo oraz nie do wi dzą cej i nie wi do mej. Są to
miej sca, w któ rych mło dzi lu dzie ży ją na co
dzień, uczą się i sta wia ją swo je pierw sze
kro ki w do ro słe ży cie. Nie ste ty oba te
ośrod ki są prze sta rza łe i prze peł nio ne, dla -
te go też na po wierzch ni ok. 5 hek ta rów, po -
wsta nie Ośro dek Spe cja li stycz ny dla Dzie -
ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej, któ ry
za stą pi dziś funk cjo nu ją ce. Ośro dek, któ ry
po wsta nie bę dzie speł niał wszel kie współ -
cze sne stan dar dy i bę dzie miej scem, gdzie
ci naj bar dziej po trze bu ją cy bę dą w god -
nych wa run kach uczyć się ży cia. Ma my
go to wy pro jekt i po zwo le nia na bu do wę,
któ re pro jekt uzy skał 14 wrze śnia 2009 ro -
ku. Obec nie je ste śmy na eta pie pro ce du ry
prze tar go wej i jesz cze w tym ro ku roz pocz -
nie my in we sty cję, któ rej war tość wy no si
po nad 130 mln zł. Nie ustan nie sta ra my się
tak że zna leźć dla niej do dat ko we źró dło
fi nan so wa nia – 3 ra zy zgła sza li śmy po -
praw ki do bu dże tu pań stwa i pro si li śmy
po słów o jej wspar cie. Nie ste ty bra kło bar -
dzo nie wie le, aby przed się wzię cie to zna -
la zło się w bu dże cie cen tral nym, mi mo to
ca ły czas sta ra my się lob bo wać i szu kać
wspar cia.

– Czy przy re ali za cji przed się wzięć
mia sto chce wy ko rzy stać fun du sze unij -
ne? 

– Mia sto ca ły czas sta ra się ko rzy stać
z fun du szy unij nych. Już dzi siaj wie le pro -
jek tów, mię dzy in ny mi pro jekt roz bu do wy
Cen trum Spor tów Let nich – „Po go ria” oraz
pro jekt roz wo ju se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów, uzy ska ły do fi nan so wa nie z unij nej ka -
sy. W cią gu ostat nich trzech lat Dą bro wie
Gór ni czej uda ło się po zy skać bli sko 60 mln
zł. Być mo że na 130-ty sięcz ne mia sto to
nie zbyt wie le, ale roz ma wia jąc o środ kach
unij nych mu szę wspo mnieć o tym, że aby je
po zy ski wać nie zbęd ne są go to we pro jek ty,
któ rych w mo men cie ob ję cia prze ze mnie
funk cji pre zy den ta – Dą bro wa nie mia ła.
Wie le z obec nych dą brow skich pro jek tów,
któ re star tu ją w kon kur sach o do fi nan so wa -
nie two rzy li śmy „od ze ra”. Dzi siaj, po trzech
la tach mo jej pre zy den tu ry, łącz na su ma
wszyst kich zło żo nych wnio sków, któ re ma -
ją szan se do stać do fi nan so wa nie, to bli -
sko 1 mi liard zło tych.

– In we sty cje gmi ny to miej sca pra cy
dla osób z bran ży bu dow la nej. Ile osób,
i ja kich spe cjal no ści, mo że zna leźć pra -
cę na te re nie Dą bro wy Gór ni czej?

– Mó wiąc o in we sty cjach, mu si my my śleć
o dwóch spra wach – o za pew nie niu jak naj -
lep szych wa run ków dla dzia łal no ści in we -
sty cyj nej pod mio tów pry wat nych i o in we -
sty cjach miej skich. Przede wszyst kim
po sta wi li śmy na dy na micz ną pro mo cję go -
spo dar czą mia sta. Na wią zu jąc do sym bo lu
dę bu, kon se kwent nie na kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych tar gach i kon fe ren cjach,
pre zen tu je my Dą bro wę Gór ni czą ja ko „Miej -
sce sil ne go wzro stu”. W Urzę dzie Miej skim
dzia ła spe cjal ny Ze spół Ob słu gi In we sto -

Roz mo wa ze ZBI GNIE WEM POD RA ZĄ,
pre zy den tem Dą bro wy Gór ni czej
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rów. Za mo jej pre zy den tu ry w stre fie eko no -
micz nej po wsta ły no wo cze sne za kła dy,
a w śród mie ściu otwar to wresz cie tak dłu -
go ocze ki wa ne cen trum han dlo we. Naj -
więk si dą brow scy pra co daw cy za sia da ją
w po wo ła nej prze ze mnie w ro ku 2007 Ra -
dzie Biz ne su. Dla mniej szych ofe ru je my m.
in. ulgi w po dat kach i opła tach, do ta cje,
szko le nia czy kur sy. Na szą mię dzy na ro do -
wą wi zy tów ką sta ło się ha sło „Oak is
OK!”. I ta cy sta ra my się być – po pro stu ro -
bi my wszyst ko, jak na le ży. Wie rzę, że dą -
brow scy przed się bior cy to do ce nia ją.

– Nie daw no zo stał Pan uho no ro wa ny
Zło tym Lau rem w ka te go rii „Pro Pu bli co
Bo no” (kon kurs od by wa się z ini cja ty wy
Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to -
wi cach). Wcze śniej wy róż nie nia Lau rów
Umie jęt no ści i Kom pe ten cji otrzy ma li
choć by Le szek Bal ce ro wicz, Vac lav Ha -
vel, czy Ja vier So la na. Zda niem ka pi tu -
ły, w któ rej za sie dli przed sta wi cie le or ga -
ni za cji biz ne so wych  i go spo dar czych,
sa mo rzą dow cy i dy plo ma ci, na gro dę
wrę czo no m. in. za szcze gól ną tro skę
o po trze by nie peł no spraw nych, pro mo -
cję po ten cja łu go spo dar cze go mia sta
i two rze nie do god nych wa run ków dla in -
we sto rów. Wcze śniej Dą bro wa Gór ni cza
zo sta ła wy róż nio na ty tu łem „Gmi ny dba -
ją cej o fi nan se miesz kań ców 2009”,
(kon kurs od był się pod pa tro na tem Mi ni -
ster stwa Fi nan sów i Związ ku Ban ków
Pol skich). Co te wy róż nie nia ozna cza ją
dla Pa na i dla gmi ny?

– Dla Dą bro wy Gór ni czej jest to bar dzo
waż ne, po nie waż dzię ki tym wy róż nie niom
o na szym mie ście wresz cie za czy na się
mó wić w po zy tyw ny spo sób. Do tej po ry, je -
śli w me diach po ja wia ła się Dą bro wa, to
prze waż nie przed sta wia na by ła ja ko mia -
sto, nad któ rym wi si wid mo ban kruc twa
bądź pro ku ra tor skich za rzu tów. Dzi siaj po -
wo li za czy na się to zmie niać. Ostat nio ja ko
jed na z czte rech gmin w Pol sce zo sta li śmy
wy róż nie ni ty tu łem „Gmi ny bez ba rier” przy -
ja znej nie peł no spraw nym, a bu dy nek Cen -
trum Ad mi ni stra cji zo stał wy bra ny naj bar -
dziej prze stęp nym bu dyn kiem ad mi ni stra cji
w Pol sce. Dą bro wa jest człon kiem Gór no -
ślą sko – Za głę biow skie go Związ ku Me tro -
po li tal ne go, jest za uwa ża na oraz do ce nia -
na w kon kur sach i o tym war to mó wić
gło śno. Na to miast czym są te wy róż nie nia
dla mnie? Przede wszyst kim mo ty wa cją
do dal szej pra cy na rzecz mo je go mia sta.
Miesz kam tu od wie lu lat. Z Dą bro wą wią -
że się mo ja pra ca, dzię ki gło som dą bro -
wia ków zo sta łem rad nym wo je wódz kim, po -
tem po słem, z cza sem po zna wa łem co raz
wię cej lo kal nych spraw i pro ble mów. Jed -
nak do pie ro pre zy den tu ra spra wi ła, że za -
czą łem w to mia sto nie ja ko wra stać. Z pew -
no ścią naj więk szy wpływ na to ma – mój
układ ro dzin ny. Na sze cór ki opu ści ły już ro -
dzin ne gniaz do. Tym sa mym zmniej szy ły

się mo je obo wiąz ki do mo we. Nie kie dy my -
ślę, że ty le mo je go, co so bie po bie gam, bo
po za tym zaj mu ję się przede wszyst kim
spra wa mi mia sta. Mó wiąc wprost – lu bię
wie dzieć, co się w Dą bro wie dzie je. I co raz
czę ściej do cho dzę do prze ko na nia, że dzie -
je się do brze.

– Pla ny gmi ny na przy szłość. Jak mo -
że wy glą dać Dą bro wa Gór ni cza, np.
w 2015 ro ku? I jak Pan ją so bie wte dy
wy obra ża?

– O Dą bro wę je stem spo koj ny. Przy go to -
wa li śmy dla na sze go mia sta wiel kie rze czy:
opra co wa li śmy stra te gię i wie le nie zwy kle
istot nych do ku men tów, roz po czy na my nie -
zbęd ne in we sty cje. Dą bro wa Gór ni cza już
ma po zy cję lo kal ne go li de ra w dzie dzi nie
spor tu i re kre acji, w dzie dzi nie in we sty cji,
już wkrót ce znaj dzie my się na cze le ran kin -
gów w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij -
nych, mo że my być dum ni z na szej pięk nej
i bo ga tej hi sto rii, ma my do bre szko ły, świet -
ne te re ny pod bu dow nic two miesz ka nio we. 

Wy star czy tyl ko ro zej rzeć się do oko ła
i uwie rzyć, że szan sa przed ja ką sto imy,
uczy nie nia z Dą bro wy mia sta no wo cze sne -
go i przy ja zne go dla miesz kań ców, jest
w stu pro cen tach moż li wa do zre ali zo wa nia.
Z na tu ry je stem opty mi stą i za nim zo sta łem
pre zy den tem Dą bro wy Gór ni czej nie mo -
głem zro zu mieć, cią głych dą brow skich kon -
flik tów, upar te go i nie ustan ne go po ka zy wa -
nia wy łącz nie ne ga ty wów. Tym cza sem
co raz czę ściej przy jeż dża ją do nas lu dzie
(z ca łej Pol ski) i są za sko cze ni, bo nie przy -
pusz cza li, że Dą bro wa to kra ina je zior i la -
sów z po nad set ką ki lo me trów szla ków ro -
we ro wych, czy naj dłuż szą w re gio nie
re we la cyj ną tra są dla rol ka rzy nad je zio -
rem Po go ria IV. Nie są dzi li też, że na sze
mia sto to ide al ne miej sce do upra wia nia
spor tów wod nych, bo ma my aż czte ry je zio -
ra, spław ną dla ka ja ków rze kę i naj więk szy
w re gio nie aqu apark. (W do dat ku, w ostat -
nim cza sie od da li śmy do użyt ku, aż trzy
no wo cze sne, ogól no do stęp ne wie lo funk -
cyj ne obiek ty spor to we, więc jest gdzie po -
grać w pił kę noż ną, ko szy ków kę, czy upra -
wiać lek ką atle ty kę). A je śli ktoś chce, np.
po grać w siat ków kę pla żo wą? Pro szę bar -
dzo – w se zo nie w Dą bro wie dzia ła ją spe -
cjal ne bo iska w Par ku Zie lo na. Po wiem wię -
cej, na si go ście czę sto po wta rza ją tak że
coś, w co czę ści miesz kań ców Dą bro wy
za pew ne trud no bę dzie uwie rzyć – że do tąd
nie wi dzie li tak spraw nie funk cjo nu ją ce go
urzę du mia sta. Do daj my do te go ha lę spor -
to wą, w któ rej od by wa ją się roz gryw ki
na naj wyż szym świa to wym po zio mie, no -
wo cze sną ga le rię han dlo wą w cen trum mia -
sta, czy prze pięk ną dą brow ską ba zy li kę,
któ ra po wo li sta je się cen trum za głę biow -
skich piel grzy mek. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA

Zdję cie: Mat. pra so we

zbi�gniEw�Pod�ra�za (1953) to do świad czo -
ny po li tyk, le karz, by ły wi ce mi ni ster zdro wia,
po seł na Sejm IV i V ka den cji w la -
tach 2001 – 2006. Pre zy den tem Dą bro wy Gór -
ni czej jest od 2006 ro ku. 
Stu dia ukoń czył na Wy dzia le Le kar skim Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej. Przez wie le lat peł -
nił funk cję dy rek to ra Szpi ta la Miej skie go
w Dą bro wie Gór ni czej. Za sia dał w sej mi ku ślą -
skim I ka den cji.
We wrze śniu 2001 zo stał wy bra ny po -
słem IV ka den cji z li sty So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej w okrę gu so sno wiec kim. W dru -
gim rzą dzie Mar ka Bel ki (od 2004 do 2005 ro -
ku) peł nił funk cję wi ce mi ni stra zdro wia. We
wrze śniu 2005 ro ku zo stał po now nie wy bra -
ny do Sej mu. W li sto pa dzie 2006 ro ku wy grał
w dru giej tu rze wy bo ry na pre zy den ta mia sta
Dą bro wa Gór ni cza ja ko przed sta wi ciel „Le wi -
cy i De mo kra tów”, (w związ ku z czym utra -
cił man dat po sel ski). 
Kie ru jąc mia stem re ali zu je po li ty kę otwar to -
ści. Zbi gniew Pod ra za re gu lar nie spo ty ka
się z miesz kań ca mi i od po wia da na ich py ta -
nia. Idea „mia sta bez ta jem nic” spo tka ła się
z uzna niem Związ ku Po wia tów Pol skich.
W ran kin gu pro wa dzo nym przez ZPP, np.
w 2008 ro ku Dą bro wa by ła trze cia. Ze sta wie -
nie oce nia osią gnię cia po szcze gól nych jed no -
stek sa mo rzą do wych w ta kich ka te go riach,
jak: pro mo cja, wspar cie spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go, po pra wa ja ko ści ob słu gi miesz -
kań ca, roz wój sys te mu in for ma cyj ne go. 
Waż ną ro lę w je go ży ciu od gry wa ro dzi na.
W cza sie wol nym sta wia na ak tyw ność, re -
gu lar nie upra wia wie le dzie dzin spor tu.

REGION
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to Firma istniejąca od 1951 roku, specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych.
Przez ponad pół wieku działalności BUDUS na stałe wpisał się w historię budownictwa śląskiego uczestnicząc

w wielu znaczących inwestycjach. Należą do nich między innymi: popularny „Spodek”,
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadion Śląski, Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach,

stacje uzdatniania wody w Dziećkowicach i Goczałkowicach.

Fir ma za in te re so wa na jest głów nie świad cze niem usług w for mu le ge ne ral ne go wy ko naw stwa.
Ob szar dzia ła nia Fir my roz sze rzył się na ca ły kraj.
W okre sie ostat nich kil ku lat zre ali zo wa no wie le in we sty cji z za kre su bu dow nic twa han dlo wo-
usłu go we go, miesz ka nio we go, ho te lo we go, biu ro we go, spor to we go i ochro ny śro do wi ska. Przy -
kła dem mo gą być: 
● no wo cze sne Cen trum Biu ro we Ka zi mierz w Kra ko wie, za któ rą to re ali za cję Fir ma otrzy ma -

ła Me�dal�Eu�ro�pej�ski�w XX Edy�cji�kon�kur�su�BCC, 
● Ga le ria Han dlo wo -Roz ryw ko wa Wi sła w Płoc ku (obiekt wy róż nio ny ty tu łem Naj�lep�sze�go�Cen�-
trum� Han�dlo�we�go� w ka�te�go�rii� Du�że� Cen�trum� Han�dlo�we� w kon�kur�sie� Shop�ping� Cen�ter
Awards 2009), 

● cen tra han dlo we AGA TA w Ka to wi cach, Gli wi cach, Ryb ni ku, Ło dzi, Wro cła wiu, Sfe ra w Biel -
sku -Bia łej, Stop Shop w Le gni cy, 

● In ku ba tor Tech no lo gicz ny w Kra ko wie, 
● mo der ni za cja Sta dio nu Ślą skie go, 
● osie dle apar ta men tow ców Wik to ria Ho use w Opo lu, 
● ho te le Dia ment w Ka to wi cach i we Wro cła wiu.
Do naj więk szych zre ali zo wa nych za dań zwią za nych z ochro ną śro do wi ska na le ży in we sty cja,
ukoń czo na przez BU DUS w 2006 ro ku. Przed się wzię cie obej mo wa ło bu do wę skła do wi ska od -
pa dów nie bez piecz nych o po wierzch ni 13 ha, wraz z re kul ty wa cją te re nów ska żo nych Za kła -
dów Che micz nych „Tar now skie Gó ry”.

W chwi li obec nej Fir ma re ali zu je sze reg du żych in we sty cji. 
Waż niej sza z nich to mo der ni za cja Sta dio nu Cra co vii w Kra ko wie, re ali zo wa na w kon sor cjum
z fir mą Al pi ne. Bu do wa jest za awan so wa na w ok. 45%. Ukoń czo no już re ali za cję kon struk cji
żel be to wych i pre fa bry ko wa nych na wszyst kich try bu nach, wy ko na no ok. 90% kon struk cji sta -
lo wych, trwa ją pra ce ekip in sta la tor skich i elek trycz nych. Na bu do wie pra cu je kil ka na ście ekip
wy ko naw czych w si le ok. 250 osób. Zgło sze nie obiek tu do od bio ru prze wi dzia ne jest w po ło -
wie sierp nia br.
In ne re ali zo wa ne obec nie przed się wzię cia in we sty cyj ne to bu do wa Za kła du Uzdat nia nia Wo -
dy w Boch ni, bu do wa Dol no ślą skie go Cen trum In for ma cji Na uko wej we Wro cła wiu, mo der ni -
za cja ukła du ka na li za cji w Tar now skich Gó rach  – dwa eta py za da nia. W ostat nim czasie 
Fir ma wy gra ła prze targ na bu do wę Cen trum Czy stych Tech no lo gii dla Głów ne go In sty tu tu Gór -
nic twa w Ka to wi cach i roz po czy na bu do wę.

Du żym atu tem Fir my jest wy so ce wy spe cja li zo wa na ka dra in ży nie ryj no -tech nicz na oraz pro -
fe sjo nal na i do świad czo na za ło ga, po zwa la ją ca na po dej mo wa nie re ali za cji róż no rod nych za -
dań. Za trud nie ni pra cow ni cy ma ją moż li wość po sze rza nia i do sko na le nia umie jęt no ści oraz zdo -
by wa nia no wych kwa li fi ka cji dzię ki sys te mo wi szko le nia kadr oraz kon tro li osią ga nia usta lo nych
wzor ców kwa li fi ka cyj nych.

BU DUS jest lau re atem wie lu na gród. Na le żą do nich Ce�zar�Ślą�skie�go�Biz�ne�su,�Wiel�kie�Na�gro�-
dy�Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa�z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach�przy�zna�wa�ne�w la�tach 1999, 2007
i 2008,�Me�dal II Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gów�Bu�dow�nic�twa�Dro�go�we�go,�ty tuł „Bu�do�wa�Ro�ku 1993”,
ty tuł So�lid�na�Fir�ma 2008�czy�Me�dal�Eu�ro�pej�ski 2010�dla�usług�ge�ne�ral�nej�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji.

Po cząw szy od pro ce su ofer to wa nia, po koń co wy od biór za dań, ca ły pro ces pro duk cji a w szcze -
gól no ści pra ce bu dow la ne, re ali zo wa ne są zgod nie z wdro żo nym sys te mem za pew nie nia ja -
ko ści ISO 9001:2000, „BU DUS” S.A. dą ży do jed ne go ce lu, za pi sa nej mi sji Fir my – sa tys -
fak cji Klien ta.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A.

Galeria�Sfera�w�Bielsku-�Białej Inkubator�Technologiczny�w�Krakowie Galeria�AGATA�we�Wrocławiu

Centrum�Biurowe�Kazimierz�w�Krakowie

Galeria�Handlowa�Niva�w�Oświęcimiu

Budowa�zespołu�apartamentowców�Wiktoria�House
w�Opolu

Modernizacja�Stadionu�Cracovii�w�Krakowie
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Po li tech ni ka Czę sto chow ska
przy stę pu je do
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go

18 mar ca w sie dzi bie Wy dzia łu Bu dow nic twa Po -
li tech ni ki Czę sto chow skiej do szło do uro czy ste go pod -
pi sa nia po ro zu mie nia mię dzy Po li tech ni ką a Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go. Po li tech ni ka Czę sto chow -
ska za de kla ro wa ła przy stą pie nie do „FO RUM” ja ko
ko lej ny uczest nik tej plat for my współ dzia ła nia. Po ro -
zu mie nie pod pi sa li JM Rek tor Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej prof. dr hab. Ma ria No wic ka -Skow ron i Pre -
zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk.

W uro czy sto ści wzię li udział ze stro ny Po li tech -
ni ki: prof. dr hab., inż. Ja ro sław Raj czyk, Dzie kan
Wy dzia łu Bu dow nic twa, prof. dr hab., inż. Lu cjan
Ku rzak, Pro dzie kan ds. na uki, dr inż. Ro man Gać -
kow ski, Pro dzie kan ds. na ucza nia, dr inż. Ma ciej
Ma jor, Po dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar nych,
prof. dr hab. inż. Ta de usz Bob ko, Kie row nik Ka -
te dry Bu dow nic twa Ogól ne go i Fi zy ki Bu dow li, dr
inż. Zbi gniew Re spon dek, Kie row nik Za kła du
Or ga ni za cji i Za rzą dza nia w Bu dow nic twie, mgr
inż. Mo ha mad Al Ma sha da ni dok to rant WB PCz, 

Ze stro ny Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go: Ste -
fan Czar niec ki Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Izby
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, Fran ci szek
Busz ka Wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
Pre zes Za rzą du Od dzia łu SITG, An drzej No wak
Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa – Od dział Ka to wi ce,
Wal de mar Szle per Prze wod ni czą cy PZITB – Od -
dział Czę sto cho wa, An to ni Fa li kow ski Pre zes
Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach,
Grze gorz Pa sie ka – Pre zes Za rzą du Pol skiej Izby
Eko lo gii w Ka to wi cach, Ze non Pa nicz – Prze wod -
ni czą cy Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich – Od -
dział Czę sto cho wa, Ta de usz Glücksman Wi ce pre -
zes Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, Dy rek tor Wy ko -
naw czy „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”, Jó zef
Wi twic ki Pre zes Za rzą du WA DROX S.A. w Czę -
sto cho wie, Dy rek tor Od dzia łu Ślą skiej Izby w Czę -
sto cho wie, Da niel Bie nek, re dak tor na czel ny
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Po li tech ni ka Czę sto chow ska za de kla ro wa ła
w po ro zu mie niu przy stą pie nie do „FO RUM” ja ko
ko lej ny uczest nik tej plat for my współ dzia ła nia
sa mo rzą dów za wo do wych i go spo dar czych, or ga -
ni za cji po za rzą do wych i in sty tu cji pro wa dzą cych
dzia łal ność w re pre zen to wa nych ob sza rach na te -
re nie wo je wódz twa ślą skie go oraz wy ra zi ła wo lę
współ pra cy w na stę pu ją cych kie run kach wspól nej
dzia łal no ści:

• uzgad nia nia i re pre zen to wa nia wspól ne go sta -
no wi ska do pro jek tów le gi sla cyj nych do ty czą cych
zwłasz cza ra cjo na li za cji pro ce sów in we sty cyj nych,
zmian w sys te mie pla no wa nia i za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, tech nik i tech no lo gii bu dow -
nic twa, go spo dar ki miesz ka nio wej, ko mu nal nej,
nie ru cho mo ści oraz wie lo let nich pro gra mów
ochro ny i kształ to wa nia śro do wi ska,

• współ dzia ła nia z wła dza mi pań stwo wy mi
i sa mo rzą do wy mi wo je wódz twa w za kre sie re gio -

nal nej po li ty ki do ty czą cej in we sty cji i bu dow nic -
twa, a tak że w po zo sta łych ob sza rach dzia łal no -
ści re pre zen to wa nych przez po szcze gól nych
uczest ni ków „FO RUM”,

• two rze nia wa run ków dla wpro wa dza nia ocze -
ki wa nych zmian zmie rza ją cych do po pra wy sta -
nu ilo ścio we go i ja ko ścio we go kształ ce nia za wo -
do we go kadr w za wo dach bu dow la nych, zwłasz -
cza w za kre sie ści ślej sze go po wią za nia po trzeb
ryn ku pra cy z kie run ka mi kształ ce nia i ści ślej sze -
go związ ku z prak ty ką,

• pod no sze nia ja ko ści na ucza nia i wy cho wa nia
oraz uno wo cze śnia nia pro ce su kształ ce nia. 

Współ pra cą zo stał ob ję ty: Wy dział Bu dow nic -
twa, re pre zen to wa ny przez Dzie ka na dr hab. inż.
Ja ro sła wa Raj czy ka. 

Uczest ni cy „FO RUM” wy ra zi li wo lę na wią za nia
współ pra cy z Po li tech ni ką w ob sza rze ba daw czym,
edu ka cyj nym i ka dro wym obej mu ją cej zwłasz cza
na stę pu ją ce kie run ki współ dzia ła nia: uzgad nia nia
te ma tów prac ba daw czych i prac ma gi ster skich, wy -
ko ny wa nie eks per tyz, ana liz i opi nii z za kre su tech -
ni ki i or ga ni za cji za rzą dza nia, wspól ne po zy ski wa -
nie środ ków fi nan so wych (w tym fun du sze unij ne)
umoż li wia ją cych efek tyw ną part ner ską współ pra cę,
wza jem ne pre zen to wa nie i pro pa go wa nie osią gnięć,
po wo ła nia ze spo łów spe cja li stów dla stra te gicz nych
roz wią zań tech nicz nych i or ga ni za cyj nych za leż nie
od po trzeb przed się biorstw człon kow skich, wy mia -
ny do świad czeń w za kre sie za rzą dza nia wie dzą ze
szcze gól nym uwzględ nie niem pro ble ma ty ki roz wo -
ju kom pe ten cji, or ga ni zo wa nie i udział w sta łych
szko le niach, kur sach spe cja li stycz nych, współ -
dzia ła nia w za kre sie za trud nia nia ab sol wen tów.

Za bie ra jąc głos pod czas uro czy sto ści JM Rek -
tor Po li tech ni ki Czę sto chow skiej prof. dr hab. Ma -
ria No wic ka -Skow ron zwró ci ła uwa gę na zna cze -
nie te go po ro zu mie nia i po żyt ki z nie go pły ną ce
za rów no dla uczel ni jak i Fo rum Bu dow nic twa.

Pa�miąt�ko�we�zdję�cie�przed�sta�wi�cie�li�Wy�dzia�ły�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�-
skiej�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go

Go�ści�przy�wi�tał�prof.�dr�hab.,�inż.�Ja�ro�sław�Raj�czyk,�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�-
twa�PCz.

Po�ro�zu�mie�nie�pod�pi�sa�li�i wy�mie�ni�li�się�do�ku�men�ta�mi�JM
Rek�tor�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej�prof.�dr�hab.�Ma�-
ria�No�wic�ka�-Skow�ron�i Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk

NAUKA / OŚWIATA
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In ży nier
na za mó wie nie

– Od jak daw na jest Pan Pro fe sor zwią -
za ny z Po li tech ni ką Czę sto chow ską?

– Od no szę wra że nie, że od za wsze, z Po li -
tech ni ką zwią za ny by łem już ja ko uczeń Tech -
nicz nych Za kła dów Na uko wych, w ra mach
umo wy zle ce nia kre śli łem wów czas ry sun ki
tech nicz ne do opra co wy wa nych w Po li tech ni -
ce skryp tów. Ry sun ki tech nicz ne kre śli ło się
wte dy spe cjal ny mi ra pi do gra fa mi, po nie waż
by łem po sia da czem tzw. skri ben tów, na owe
cza sy by ły one bar dzo no wo cze sny mi na rzę -
dzia mi kre ślar ski mi, lu bi łem kre ślić, dla te go
do sta łem to zle ce nie. Po ma tu rze zde cy do -
wa łem się skie ro wać swo je kro ki do Po li tech -
ni ki Czę sto chow skiej. Po dej mu jąc de cy zję
o tym, aby swo ją przy szłość zwią zać z Po li -
tech ni ką bra łem wzglę dy pre sti żo we i fi nan so -
we, z któ ry mi wte dy w mo jej sy tu acji nie by ło
ła two. Po li tech ni ka ofe ro wa ła moż li wość sko -
rzy sta nia z mi ni ste rial ne go sty pen dium na stu -
dia za gra ni cą, los sprzy jał. Moż na by ło wy je -
chać na stu dia do Nie miec, Ro sji lub na Wę gry.
Ja zde cy do wa łem się na stu dia w Ro sji. Tak
tra fi łem do St. Pe ters bur ga. Stu dio wa łem w Le -
nin gradz kim In sty tu cie In ży nie ryj no Bu dow la -
nym, ta ką on wów czas no sił na zwę – uni wer -

sy tet z bar dzo bo ga ty mi tra dy cja mi szko ły wyż -
szej w dzie dzi nie bu dow nic twa. Tra dy cja tej
szko ły się ga okre su car skiej Ro sji. Szko ła ta
by ła utwo rzo na na po cząt ku XIX wie ku, ja ko je -
dy na i pierw sza Wyż sza Szko ła In ży nie rów
w Ro sji. Dzi siaj wła śnie ode bra łem za pro sze -
nie na ju bi le usz 180-le cia jej po wsta nia, obec -
nie na zy wa się ona Pań stwo wym Uni wer sy te -
tem Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa w St.
Pe ters bur gu. Tam kie dyś by łem stu den tem
Wy dzia łu Sa mo cho do wo -Dro go we go, stu dio -
wa łem na spe cjal no ści: ma szy ny – urzą dze nia
bu dow la ne i dro go we.

– Jak po to czy ły się da lej lo sy Pa na Pro -
fe so ra?

– Po za koń cze niu stu diów wró ci łem do Czę -
sto cho wy. Po nie waż już w cza sach stu denc -
kich uczest ni czy łem w pra cach na uko wych,
po sta no wi łem kon ty nu ować te za in te re so wa -
nia. Pod ją łem pra cę na Wy dzia le In ży nie rii
Lą do wej Po li tech ni ki Czę sto chow skiej, ta ką
na zwę no sił wte dy dzi siej szy Wy dział Bu dow -
nic twa. Po kil ku la tach wró ci łem jed nak do St.
Pe ters bur ga, aby obro nić dok to rat. do któ re go
na mó wił mnie prof. Le on Ro wiń ski z Gli wi c
oraz Prof. Alek san der Bo łot ny z St. Pe ters bur -

ga, z któ ry mi utrzy my wa łem kon takt. W swo -
jej pra cy dok tor skiej, za kres któ ry okre ślo ny był
przy udzia le wspo mnia nych pro fe so rów, do ty -
czył tech no lo gii for mo wa nia be to no wych ele -
men tów mo no li tycz nych oraz pre fa bry ka tów
be to no wych. Po dok to ra cie w 1991 ro ku otrzy -
ma łem sty pen dium rzą du au striac kie go
na rocz ne go staż w Uni wer sy te cie Tech nicz -
nym w Wied niu, gdzie za spra wa prof. 
U. Schne ide ra oraz W. Re isma na uświa do mi -
łem so bie, że na le ży koń czyć roz po czę te wy -
zwa nie w pra cy na uko wej. Kil ka lat póź niej
rów nież w St. Pe ters bur gu obro ni łem pra cę
ha bi li ta cyj ną, tym ra zem na Po li tech ni ce, z któ -
rą od kil ku lat re ali zu ję dwu stron ną współ pra cę
na uko wą w ra mach umów mię dzy rzą do wych.

– Kie ru je Pan Pro fe sor Wy dzia łem Bu -
dow nic twa, któ ry w tym ro ku ob cho dzi ju -
bi le usz 35-le cia ist nie nia. Przy po mnij my
je go hi sto rię… 

– Lo sy mo je go Wy dzia łu są nie ro ze rwal nie
zwią za ne z hi sto rią Po li tech ni ki Czę sto chow -
skiej. Uczel nia w mi nio nym ro ku ob cho dzi ła ju -
bi le usz 60-le cia. Po wsta ła w paź dzier ni -
ku 1949 ro ku ja ko Szko ła In ży nier ska
z je dy nym wów czas Wy dzia łem Me cha nicz -
nym. W na stęp nym ro ku aka de mic kim prze -
pro wa dzo no wstęp ny eg za min kon kur so wy
na trzy wy dzia ły, przyj mu jąc stu den tów na Wy -
dział Me cha nicz ny, Wy dział Me ta lur gicz ny
oraz Wy dział Włó kien ni czy.

Po cząt ko wo Uczel nia pro wa dzi ła trzy let ni,
a od 1953 ro ku przej ścio wo czte ro let ni tok
stu diów in ży nier skich. Szko łę In ży nier ską
wraz z po cząt kiem ro ku aka de mic kie -
go 1955/1956 prze kształ co no w Po li tech ni kę
Czę sto chow ską z pię cio let nim pro gra mem na -
ucza nia, kształ cą cą ma gi strów in ży nie rów róż -
nych spe cjal no ści. Od lat 60-tych Uczel nia
po sia da ła pra wo do nada wa nia ty tu łu ma gi stra
in ży nie ra na ko lej nych wy dzia łach, kie run kach
i spe cjal no ściach. Po pra wie 20 la tach sta rań
w 1972 ro ku Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wyż -
sze go wy ra zi ło zgo dę na utwo rze nie w Po li -
tech ni ce Czę sto chow skiej stu diów wie czo ro -
wych na kie run ku bu dow nic two lą do we.
W wy ni ku roz wo ju wy dzia ło we go Za kła du Bu -
dow nic twa w 1975 ro ku po wstał In sty tut In ży -
nie rii Lą do wej na pra wach wy dzia łu. W ro ku
aka de mic kim 1975/1976 prze pro wa dzo no
pierw szy na bór stu den tów na kie run ki bu dow -

Wy dział Bu dow nic twa jest naj bar dziej ob le ga nym przez kan dy da tów na stu dia wy dzia łem Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej. O hi sto rii wy dzia łu, suk ce sach i pla nach na przy szłość roz ma wia my
z je go dzie ka nem pro fe so rem JA RO SŁA WEM RAJ CZY KIEM.
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nic two i in ży nie ria śro do wi ska. W 1984 ro ku
z In sty tu tu In ży nie rii Lą do wej wy dzie lo no Wy -
dział Bu dow nic twa – dziś je den z sze ściu Wy -
dzia łów Uczel ni. Obec nie Po li tech ni ka Czę -
sto chow ska kształ ci 13 ty się cy stu den tów
na 19 kie run kach i po nad 90 spe cjal no ściach.
Pra cu je tu 50 pro fe so rów ty tu lar nych, 96 pro -
fe so rów nad zwy czaj nych Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej, 390 ad iunk tów ze stop niem dok to -
ra oraz 138 ma gi strów.

– Jak dziś wy glą da Wy dział Bu dow nic -
twa?

– Kształ ci on obec nie oko ło 1400 stu den tów
na jed nym kie run ku bu dow nic two w sys te mie
sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym, na po zio mie
in ży nier skim i ma gi ster skim. Ofe ru je do wy bo -
ru dwie spe cjal no ści: kon struk cje bu dow la ne
i in ży nier skie oraz tech no lo gia, or ga ni za cja
i za rzą dza nie w bu dow nic twie. Kształ ci my
rów nież stu den tów w sys te mie stu diów po dy -
plo mo wych na atrak cyj nych spe cjal no ściach.
Nasz wy dział po sia da akre dy ta cję Fe de ra cji
Na ro do wych Sto wa rzy szeń In ży nier skich (FE -
ANI) w Bruk se li, co ozna cza, że po ukoń cze -
niu stu diów na si ab sol wen ci mo gą uzy skać ty -
tuł in ży nie ra eu ro pej skie go. Wzo rem
więk szo ści szkół wyż szych w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej tak że u nas obo wią zu je punk to wy
sys tem za li cza nia wy kła dów, dzię ki cze mu
stu den ci mo gą od by wać część stu diów w za -
gra nicz nych ośrod kach aka de mic kich. Ta ką
moż li wość da je przede wszyst kim uczest nic -
two w pro gra mach eu ro pej skich m. in. So cra -
tes -Era smus. Wy dział pro wa dzi bar dzo efek -
tyw ną współ pra cę na uko wą z wie lo ma
ośrod ka mi za gra nicz ny mi, z któ ry mi za warł
umo wy bi la te ral ne lub dwu stron ne, w tym
z Uni wer sy te tem Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa
w Pe ki nie, z Uni wer sy te tem Ar chi tek tu ry i Bu -
dow nic twa w St. Pe ters bur gu, Z Uni wer sy te -
tem Tech nicz nym w Wied niu, Z TH w Darm -
stadt, UT w Brze ściu i TU w Mo skwie.
Od ro ku 2005 Wy dział po sia da pra wo dok to -
ry zo wa nia w za kre sie bu dow nic twa. Mi nio ny
rok pod su mo wa li śmy wy da niem 16 po zy cji
pu bli ka cji zwar tych tj. pod ręcz ni ków i mo no -
gra fii, zgło szo no 6 pro jek tów wy na laz czych
oraz uzy ska no kil ka świa dectw pa ten to wych,
któ re wy so ko oce nia no pod czas mię dzy na ro -
do wych pre zen ta cji dzia łal no ści in no wa cyj nej.

– W ja kich ob sza rach dzia łal no ści twór -
czej Wy dział Bu dow nic twa uczest ni czy?

– Przy to czę szcze gó ły, któ re, do ty czą mo -
jej Ka te dry Tech no lo gii Pro ce sów Bu dow la -
nych i Ma te ria ło wych. Pra cu je my w na szym
ze spo le w czte rech ob sza rach pro jek to wo -
-ba daw czych. Pierw szy zaj mu je się do sko na -
le niem kon struk cji ele men tów ro bo czych
do ob rób ki po wierzch ni mi ne ral nych. Dru gi
ob szar jest zwią za ny z bu do wą na rzę dzi po -
mia ro wych wy ko rzy sty wa nych do oce ny ja -
ko ści tech no lo gicz nych pro ce sów bu dow la -
nych. Trze ci to dzia łal ność zaj mu ją ca się
do sko na le niem kon struk cji wie lo war stwo wych,
w tym pra ce nad no wą kon struk cją ela sto me -
ro wą, któ ra bę dzie słu żyć zmniej sza niu ob cią -
żeń na pod po ry. I w koń cu czwar ty ob szar
obej mu je do sko na le nie wła ści wo ści ma te ria -
łów bu dow la nych, w tym pro jek to wa nie oraz
ba da nie no wych re cep tur kom po zy tów su -
chych mie sza nek na spo iwach ce men to wych.

Oczy wi ście wszyst kie jed nost ki Wy dzia łu Bu -
dow nic twa zaj mu ją się ak tu al ny mi i waż ny mi
pro ble ma mi ba daw czy mi, któ re do ty czą ba da -
nia no wych ma te ria łów no wych roz wią zań
kon struk cji i tech no lo gii w bu dow nic twie.

– A jak przed sta wia się współ pra ca Wy -
dzia łu Bu dow nic twa z prze my słem?

– Od po nad 15 lat nasz Wy dział jest w ści -
słej ko re la cji z ak tu al ny mi po trze ba mi i ocze -
ki wa nia mi prze my słu. Tu taj zno wu przy to czę
przy kład swo jej Ka te dry. Ma my na kon cie 20
opa ten to wa nych wy na laz ków, uho no ro wa -
nych licz ny mi na gro da mi pod czas mię dzy na -
ro do wych kon kur sów, w tym choć by ubie gło -
rocz ny suk ces w Pa ry żu, gdzie na gro dzo no
przy rząd do oce ny wła ści wo ści ma te ria łu pod -
czas ope ra cji za cie ra nia po wierzch ni be to no -
wych, opra co wa nie wy róż nio no Me da lem
Fran cu skie go Sto wa rzy sze nia Wy na laz ców
i Prze my słow ców pod czas Mię dzy na ro do we -
go Sa lo nu Wy na laz czo ści CO UCO URS LE PI -
NE 2009. Ju ry kon kur su z ko lei na gro dzi ło
Srebr nym Me da lem pro jekt pt. „No wa geo -
me tria ele men tu ro bo cze go urzą dze nia do ob -
rób ki po wierzch ni be to no wych”. 

W ubie głym ro ku Wy dział Bu dow nic twa od -
niósł rów nież suk ce sy w kon kur sach in no wa -
cyj nych roz wią zań w Bruk se li i Seu lu, gdzie
w su mie zdo by to czte ry zło te me da le.

– Wy dział Bu dow nic twa jest naj bar dziej
ob le ga nym przez kan dy da tów na stu dia
wy dzia łem Po li tech ni ki Czę sto chow skiej.
Czy na licz bę chęt nych mia ło też zna cze nie
wpi sa nie przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go kie run ku bu dow nic two
na li stę kie run ków za ma wia nych w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki?

– Z pew no ścią tak. Bo zgod nie z za ło że nia -
mi pro jek tu, któ ry re ali zu je Po li tech ni ka Czę -
sto chow ska, w tym i nasz Wy dział, śred nio
po ło wa stu den tów uzy sku ją cych naj lep sze wy -
ni ki w na uce, otrzy ma wy so kie sty pen dia – rzę -
du ty sią ca zło tych przez 9 mie się cy, każ de go
z 3 ko lej nych lat stu diów. Z pew no ścią dla wie -
lu mło dych lu dzi szan sa do sta nia sty pen dium
by ła waż nym ar gu men tem, przy wy bo rze kie -
run ku stu diów. Ja od daw na po wta rzam, że
bran ża bu dow la na to nie koń czą ca się opo -
wieść. W Pol sce trze ba zbu do wać wie le do -
mów, mo stów, dróg. Do te go po trzeb ni są wy -
kwa li fi ko wa ni spe cja li ści. Gdy już wy bu du ją
wspo mnia ne bu dow le i ob ro bią mi lio ny me -
trów sze ścien nych be to nu, po trzeb ni są pro fe -
sjo na li ści, któ rzy utrzy ma ją je w na le ży tym sta -
nie tech nicz nym, a tak że spe cja li ści, któ rzy
bę dą re mon to wać te obiek ty, a osta tecz nie
wy bu rzać i prze twa rzać ma te riał po cho dzą cy
z wy bu rzo nych bu dyn ków. Mło dzi lu dzie to
wie dzą i my ślę, że to naj bar dziej prze ma wia
przy wy bo rze ich ścież ki za wo do wej ka rie ry.

– A mo że mło dych lu dzi do stu diów
na Wy dzia le Bu dow nic twa za chę ca moż li -
wość od by cia prak tyk na Spits ber ge nie?

– Tak, to wy zwa nie dla twar dych, od waż -
nych ro man ty ków. Pierw sze wy pra wy
na Spits ber gen roz po częi śmy w ro ku 2005.
Wy dział uczest ni czył już w trzech eks pe dy -
cjach. W 2006 ro ku Wy dział Bu dow nic twa
pod pi sał umo wę o współ pra cy z In sty tu tem
Geo fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk. Od po -
nad 50 lat PAN pro wa dzi sta cję po lar ną

Pro�fe�sor�Ja�ro�sław�raJ�czyk uro dził się w Po -
ra ju ko ło Czę sto cho wy. Ukoń czył Tech nicz ne Za -
kła dy Na uko we Gór nic twa Rud w Czę sto cho wie.
Ab sol went In sty tu tu In ży nie ryj no -Bu dow la ne go
w Pe ters bur gu, spe cjal ność: ma szy ny i urzą dze nia
bu dow la ne. Na tej sa mej uczel ni obro nił pra cę dok -
tor ską – z tech no lo gii ob rób ki po wierzch ni be to no -
wych, a po tem pra cę ha bi li ta cyj ną na pe ters bur -
skiej po li tech ni ce. Obec nie jest kie row ni kiem Ka -
te dry Tech no lo gii Pro ce sów Bu dow la nych i Ma te -
ria ło wych, dzie ka nem Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Czę sto chow skiej.

na Spits ber ge nie w fior dzie Horn sund. To naj -
da lej wy su nię ta na pół noc pla ców ka na uko wa,
dzia ła ją ca przez ca ły rok. Wio sną 2007 ro ku
PAN za pro po no wa ła na sze mu Wy dzia ło wi
udział w ko lej nej wy pra wie, w któ rej mo gli
uczest ni czyć stu den ci na sze go Wy dzia łu Bu -
dow nic twa. Mie li śmy wie lu ochot ni ków w gro -
nie stu den tów, ci mu sie li jed nak przejść we ry -
fi ka cję me dycz ną, ze wzglę du na pa nu ją ce
tam bar dzo trud ne wa run ki po lar ne – tem pe -
ra tu ra w zi mie do cho dzi tam do mi nus 45
stop ni – uczest ni cy tej wy pra wy mu sie li być
ab so lut nie zdro wi i spraw ni fi zycz nie. Ich wy -
jazd przy dał pre sti żu na szej Uczel ni. Te raz
przed ty mi po lar ni ka mi świat jest otwar ty. Z ta -
kim do świad cze niem i wy kształ ce niem w ob -
sza rze bu dow nic twa znaj dą pra cę wszę dzie.
Do tar ła do mnie wia do mość, że na sze suk ce -
sy i współ pra ca z pla ców ką ba daw czą In sty -
tu tu Geo fi zy ki PAN za in te re so wa ły Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska na szej Po li tech ni ki. To
do da je splen do ru na sze mu Wy dzia ło wi.
Na ze bra niu wy dzia ło wych po lar ni ków, a trze -
ba tu taj za zna czyć, że z Wy dzia łu Bu dow nic -
twa od by ły się juz trzy wy pra wy, stu den ci by li
dum ni z za in te re so wa nia ich wy czy na mi ko le -
gów z in ne go Wy dzia łu cie sząc się, że oni
by li tam pierw si. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: IZA BE LA WA LA ROW SKA

NAUKA / OŚWIATA
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WADROX S.A. CZĘSTOCHOWA

Fir ma roz wi ja się,
umac nia i zmie nia

– Czy jak Pan je dzie na szy mi dro ga mi,
zwłasz cza te raz po okre sie zi mo wym, nie ma
Pan ocho tę cza sa mi so bie po kląć?

– Ja koś nie. Pro szę spoj rzeć spo koj nie na to kto
zaj mu je się dro ga mi i dro go wnic twem w na szym
kra ju. Głów nie nie „za wo do wi” dro go wcy. Za rów -
no od stro ny za rzą dza nia jak i w du żej mie rze
wy ko naw stwa. Nie mu si my wi nić wie lo let nich
opóź nień i ogra ni czeń w fi nan so wa niu bu do wy
czy utrzy ma niu dróg. W każ dym kra ju wszy scy od -
czu wa ją brak pie nię dzy na wszyst ko. Na wet naj -
bo gat sze Sta ny. So lid ność nie ma te raz aż ta kie -
go zna cze nia jak me dial ny suk ces. 

Zi ma zwe ry fi ko wa ła wszyst ko. I na wet Usta wę
o Za mó wie niach Pu blicz nych któ ra wy ma ga by
dro gi bu do wa no naj ta niej, to zna czy jak naj go -
rzej. Kie dyś mod ne by ło ha sło: wię cej, ta niej le piej -
a dzi siaj do cho dzi: jesz cze ta niej.

– Jak roz po czę ła się Pa na pra ca w dro go -
wnic twie?

– Mo ja pra ca roz po czę ła się z mar szu po stu -
diach, na bu do wie po 10-12 go dzin dzien nie.

Ukoń czy łem Wydz. In ży nie rii Lą do wej Po li -
tech ni ki War szaw skiej w 1971r w spe cjal no ści -
bu do wa dróg i lot nisk, po tem tam że Stu dia 
Po dy plo mo we z In ży nie rii Ru chu. Uda ło mi się
zdo być Spe cja li za cję 1 stop nia w za kre sie bu do -
wy i utrzy ma nia dróg jak i tzw. upraw nie nia
do bu do wy i pro jek to wa nia dróg i bu do wy 
mo stów. 

Pra co wa łem w dro gach po za miej skich w: Re jo -
nie Eks plo ata cji Dróg Pu blicz nych Czę sto cho wa,
Re jo nie Bu do wy Dróg i Mo stów Wrzo so wa, Re jo -
nie Dróg Pu blicz nych Mysz ków. Na sta no wi skach
po cząw szy od in ży nie ra bu do wy do z -cy dy rek to -
ra. W mię dzy cza sie 2 ra zy od ma wia łem przy ję cia
sta no wi ska Dy rek to ra. W 1979r prze sze dłem

do dróg miej skich do KPED w Czę sto cho wie ja ka
z -ca dy rek to ra ds. bu do wy.

Od 1982r pra co wa łem 6 lat ja ko spe cja li sta Pol -
se rvi ce w Ni ge rii. Po cząt ko wo ja ko Prin ci pal Re -
si dent Egi ne er i Se nior Pro ject w En plan Gro up
a przez 2 la ta ja ko Pro ject Ma na ger w PA AS
Ind.(Nig) Ltd. Tam pro wa dzi łem gru pę nad zo ru
bu do wy 40 i 60 km dróg w Sta nie Ka du na i So ko -
to, za pro jek to wa łem m.in. 104 km dróg W Sta nie
Ka du na, Jos. Zbu do wa łem kil ka km dróg
i most 90m na swam pie w Sta nie Imo. 

A po po wro cie do kra ju w WDDM Czę sto cho wa
ja ko kier. ds. Nad zo ru i Ja ko ści i da lej Dy rek tor.

Kie dy za czę to pró bo wać zmie niać go spo dar kę
wzią łem udział w utwo rze niu Spół ki Ak cyj nej Wa -
drox. Pra cow ni czej. Ale wcze śniej by stwo rzyć
grunt do pry wa ty za cji wpro wa dzi łem WDDM na ry -
nek nie miec ki na 5 lat. Bu do wa li śmy tam do my.
By ły to cięż kie cza sy, zni kąd po mo cy. Na wet
od pań stwa, zresz tą tak jak i te raz. 

– Co Pan uwa ża za naj więk sze suk ce sy WA -
DROX -u?

– Naj więk szy suk ces Wa drox -u? Żad ne me -
dial ne fa jer wer ki nie są suk ce sem a ra czej sła bo -
ścią i pu sto tą…

Ja uwa żam, że naj więk szym suk ce sem mo jej fir -
my jest to, że się roz wi ja, umac nia i zmie nia. Naj -
waż niej sze to Ka dra - sta je się co raz lep sza i spraw -
niej sza, bez prze rwy in we stu je my, wpro wa dza my
no we tech no lo gie, no wy sprzęt i for my or ga ni za cyj -
ne. Trzy la ta te mu upla so wa li śmy się na 1 miej scu
wśród firm dro go wych dzia ła ją cych w woj. Ślą -
skim wg ran kin gu Pul su Biz ne su (Ga ze le) i na 150
w kra ju po śród wszyst kich oce nia nych firm. 

– Bu dow nic two dro go we wy da ję się dzie dzi -
ną bar dzo obie cu ją cą w na szym kra ju. Jak wi -
dzi Pan przy szłość swo jej fir my?

– Jak każ dy szef fir my wi dzę dla niej do bre
miej sce w dzie dzi nie w któ rej dzia ła my, zwłasz cza,
że roz wi ja my co raz to no we for my dzia łal no ści. Ale
za gro że niem, tak zresz tą jak dla każ dej fir my bu -
dow la nej, a nie prze sa dzę i dla bu dże tu kra ju jest
Usta wa o Za mó wie niach Pu blicz nych. Ale ten te -
mat po ru sza ją in ne or ga ni za cje go spo dar cze jak
np. na sza Ślą ska Izba Bu dow nic twa. 

– Czy ma Pan du żo wol ne go cza su dla sie -
bie. Jak Pan go spę dza, ja kie ma Pan za in te re -
so wa nia?

– Wol ny czas. Jak się go wy tnie z dnia to się go
ma. Ja koś mi to wy cho dzi i sta ram się go nie tra -
cić, cho ciaż cza sa mi go brak. Od kil ku lat po wró -
ci łem do za in te re so wa nia lot nic twem (stu dio wa łem
na wydz. Lot ni czym (MEL)), mam li cen cję pi lo ta
tu ry stycz ne go.

W uzu peł nie niu te go stu diu ję me te oro lo gię dla
sie bie na Uni wer sy te cie War szaw skim. Pierw szy
se mestr już mi nął.

Lu bię czy tać. Pi szę – koń czę dru gą część książ -
ki „Za pach słoń ca” – pierw sza by ła wy da na kil ka
lat te mu a przy bli żam w niej kul tu rę Ni ge rii i ma ło
zna ne za cho wa nie tam tych lu dzi wi dzia ne mo imi
ocza mi. 

Pły wam, nur ku ję (PA DI), po dró żu ję i ki bi cu ję
pił ka rzom z klu bu Skra -Wa drox. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Wy wiad z JÓ ZE FEM WI TWIC KIM
Pre ze sem Za rzą du WA DROX S.A. w Czę sto cho wie

Jó�zEf�wi�twic�ki – mgr inż. bu do wy dróg i lot nisk
Stu dia: 1963-1966 – Wy dział Me cha nicz ny Ener -
ge ty ki Lot nic twa PW; 1968-1971 – Wy dział In ży -
nie rii Lą do wej PW; 1980-1981 – Stu dia Po dy plo -
mo we In ży nie rii Ru chu PW. 
Od 1972 r. – na dal: pra ca w dro go wnic twie na róż -
nych sta no wi skach wy ko naw stwa i za rzą dza nia.
W tym w la tach 1982-87 ja ko spe cja li sta Pol se rvi -
ce w Ni ge rii – pro jek to wa nie, nad zo ry i bu do wa dróg
oraz bu do wa mo stów.
Upraw nie nia: do pro jek to wa nia, bu do wy i nad zo -
ro wa nia bu dów dróg i mo stów.
Spe cja li sta pierw sze go stop nia – bu do wy i utrzy -
ma nie dróg ko ło wych.

Wa drox S.A.
42-200 Czę sto cho wa, ul. Bór 180
tel. +48 034 365 90 45, fax +48 034 365 91 10, e -ma il: wa drox@in te ria.pl

WA DROX S.A. jest pry wat ną spół ką dro go wą. Utwo rzo na zo sta ła w 1996 ro -
ku na ba zie spry wa ty zo wa ne go przed się bior stwa pań stwo we go dzia ła ją ce -
go od 1963 r.
W la tach 1995-1998 spół ka bu do wa ła do my uży tecz no ści pu blicz nej i miesz -
kal ne w Pół noc nej West fa lii w Niem czech.
Wy róż nie nia:
➤ WA DROX S.A. uzy ska ła cer ty fi kat ja ko ści ISO 9001: 2000 w 2006 ro ku.
➤ W ro ku 2005 uzy ska ła wy róż nie nie za wy ni ki dy na micz ne go roz wo ju – Ga -
ze lę Biz ne su.
➤ Po now nie w 2006 ro ku uzy ska ła wy róż nie nie – Ga ze le Biz ne su.
WA DROX S.A.
Spe cja li zu je się w bu do wie i mo der ni za cji dróg i ulic.
Zle ce nia wy ko nu je głów nie od – Ad mi ni stra cji Kra jo wych, Wo je wódz kich,
Po wia to wych, Sa mo rzą do wych i Pry wat nych Przed się biorstw.

1. Wy ko nu je:
● na wierzch nie bi tu micz ne ● na wierzch nie kost ko we ● po zo sta łe war stwy

kon struk cyj ne na wierzch ni (pod bu do wy, war stwy od ci na ją ce, od są cza ją -
ce) ● ro bo ty ziem ne ● od wod nie nia ● prze pu sty

2. W ge ne ral nym wy ko naw stwie do dat ko wo bu du je i prze bu do wu je
wszyst kie urzą dze nia znaj du ją ce się w pa sie dro go wym
● oświe tle nia ulic ● ka na li za cje sa ni tar ne i desz czo we ● wo do cią gi ● sy gna -

li za cje świetl ne ● li nie te le fo nicz ne ● gaz
3. Pro wa dzi pro duk cje mas bi tu micz nych z Wy twór ni: w Czę sto cho wie

w ota czar niach Am man – 240 T/h i WMB – 60T/h w Świę to chło wi cach
ota czar nia Ma ri nii – 120T/h

4. Eks plo atu je hał dy po hut ni cze w Świę to chło wi cach z za sto so wa niem
po zy ska nych ma te ria łów do bu do wy dróg wg apro ba ty tech nicz nej
IB DiM.
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Zaczynaliśmy od zera
Za ło ży ciel ski Zjazd Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży -

nie rów Bu dow nic twa, na któ rym do ko na no wy bo ru
Ra dy Izby, prze wod ni czą cych i człon ków or ga nów
Izby na I ka den cję oraz de le ga tów na Kra jo we Zjaz -
dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, od był
się 17 czerw ca 2002 ro ku w Ka to wi cach. Po cząt ki
by ły trud ne. Za czy na li śmy od ze ra, bez za ple cza, bez
wspar cia władz, bez do świad cze nia w dzia łal no ści
sa mo rzą du za wo do we go. Z po mo cą po spie szy ły sto -
wa rzy sze nia na uko wo -tech nicz ne, Za rząd Od dzia -
łu PZITB w Ka to wi cach udo stęp nił nam miej sce w se -
kre ta ria cie oraz prze ka zał sto lik i dwa krze sła.

Po zor ga ni zo wa niu się przy stą pi li śmy do pra cy.
Uru cho mi li śmy czy tel nic two pra sy tech nicz nej.
Wspól nie ze sto wa rzy sze nia mi roz wi nę li śmy dzia -
łal ność szko le nio wą. Two rzy li śmy wa run ki do pod -
no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Dzia ła nia te
spo wo do wa ły zmia nę ne ga tyw ne go po cząt ko wo na -
-sta wie nia człon ków Izby do idei sa mo rzą du za wo -
do we go na przy chyl niej sze. Za uwa żo na zo sta ła
przez człon ków i jest co raz bar dziej do ce nia na in -
te gra cyj na ro la Izby.

W wa run kach go spo dar ki ryn ko wej sta ło się nie -
zbęd ne ubez pie cze nie człon ków Izby od od po wie -
dzial no ści cy wil nej za stra ty spo wo do wa ne w związ -
ku z wy ko ny wa niem sa mo dziel nych funk cji tech nicz -
nych w bu dow nic twie. Na in dy wi du al ne ubez pie cze -
nie nie by ło by stać więk szo ści z nas. Pol skiej Izbie
In ży nie rów Bu dow nic twa uda ło się wy ne go cjo wać sto -
sun ko wo ni ską staw kę obo wiąz ko we go ubez pie cze -
nia. To tak że przy czy ni ło się do zmia ny na sta wie nia
człon ków Izby do sa mo rzą du za wo do we go.

Mi ja 8 lat od po wsta nia sa mo rzą du. Czas bie gnie
co raz szyb ciej. To spe cy fi ka epo ki, w któ rej przy szło
nam żyć i pra co wać. Po śpiech jest na szym nie od -
łącz nym to wa rzy szem. Wi dzi my to rów nież te raz, kie -
dy pod su mo wu je my mi nio ne 2 ka den cje. Pa trząc
z per spek ty wy tych lat, moż na po wie dzieć, że zro -
bi li śmy spo ro, ale wciąż jest wie le do zro bie nia.

Nie spo sób w tym miej scu wy mie nić wszyst kie
cze ka ją ce sa mo rząd za da nia, ale waż ne by utrzy -
mać, roz wi nąć i po mno żyć to, co do tąd osią gnę -
li śmy.

Po nie waż zgod nie ze sta tu tem nie mo gę już kan -
dy do wać na funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO -
IIB, pra gnę go rą co po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy
wspie ra li mnie w peł nie niu tej funk cji, słu ży li po my -
sła mi i ra dą, dzie li li nie tyl ko suk ce sy, ale i nie po wo -
dze nia.

Po dzię ko wa nia kie ru ję do tych Ko le ża nek i Ko -
le gów, któ rzy zde cy do wa li się ze swo je go pry wat -
ne go i za wo do we go cza su wy go spo da ro wać cząst -
kę na pra cę w na szej Izbie.

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję
do wszyst kich prze wod ni czą cych or ga nów, któ rzy
peł ni li te funk cje przez dwie ka den cje i osią gnę li sa -
tys fak cjo nu ją ce – po nad prze cięt ne re zul ta ty w swo -
jej pra cy.

Dzię ku ję prze wod ni czą cym:
– ko mi sji re wi zyj nej – kol. Ta de uszo wi MI CE
– ko mi sji kwa li fi ka cyj nej – kol. Zbi gnie wo wi DZIE-

R ŻE WI CZO WI
– są du dys cy pli nar ne go – kol. Krzysz to fo wi CIE -

SIŃ SKIE MU oraz rzecz ni ko wi ko or dy na to ro wi – kol.
Je rze mu DZIER ŻE WI CZO WI.

Dzię ku ję człon kom or ga nów sta tu to wych i ko mi -
sjom, a w szcze gól no ści człon kom Ra dy ŚlO IIB i jej
Pre zy dium – mo im naj bliż szym współ pra cow ni kom:
kol. kol.: Fran cisz ko wi BUSZ CE, Cze sła wie BEL -
LI, Da nu cie BO CHYŃ SKIEJ -POD LOCH, Jó ze fo wi
KLU SCE, Ja nu szo wi KO ZU LI, Zbi gnie wo wi MA TU -
SZY KO WI, Ru dol fo wi MO KRO SZO WI, An drze jo -
wi NO WA KO WI, Ze no no wi PA NI CZO WI, Wal de ma -
ro wi SZLE PE RO WI, Bar ba rze TWAR DOSZ -MICH -
NIEW SKIEJ oraz Ste fa no wi WÓJ CI KO WI – wi ce -
pre ze so wi Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa,
któ ry wspie rał na sze dzia ła nia. W stycz niu 2010 ro -
ku za koń czy li śmy kam pa nię wy bor czą de le ga tów
na zjaz dy ŚlO IIB trze ciej ka den cji. Wy bra li śmy de -
le ga tów, któ rzy na naj bliż szym, IX Zjeź dzie, tym ra -
zem Spra woz daw czo -Wy bor czym, w dniu 10 kwiet -
nia 2010 wy bio rą no we or ga ny Ślą skiej Izby i ich
prze wod ni czą cych na ko lej ną ka den cję, na la -
ta 2010-2014.

W mar cu roz po czę ły się okrę go we zjaz dy spra -
woz daw czo wy bor cze. De le ga ci wy ło nie ni pod -
czas ze brań ob wo do wych do ko na ją wy bo ru no wych
władz we wszyst kich okrę go wych izbach na ko lej -
ną ka den cję przy pa da ją cą na la ta 2010-2014 oraz
de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd Spra woz daw czo -Wy -
bor czy, któ ry od bę dzie się w dniach 18-19 czerw ca
w War sza wie. To oni bę dą de cy do wać o kształ cie
i for mie dzia łal no ści sa mo rzą du za wo do we go in ży -
nie rów bu dow nic twa przez na stęp ne la ta oraz bu -
do wać wi ze ru nek in ży nie ra bu dow nic twa, ja ko za -
wo du za ufa nia pu blicz ne go.

Mi nio ne dwie ka den cje umoc ni ły sa mo rząd za wo -
do wy oraz pod nio sły pre stiż za wo du in ży nie ra.

stE�fan� czar�niEc�ki� od po nad 40 lat uczest ni czy
w ży ciu za wo do wym. 
Jest rze czo znaw cą Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni -
ków Bu dow nic twa od 1983 ro ku i rze czo znaw cą bu dow la -
nym na pod sta wie art. 5 usta wy – Pra wo bu dow la ne. 
W la tach 1984-1988 był głów nym in ży nie rem w Ślą skim
Za rzą dzie Bu dow nic twa w Ka to wi cach oraz głów nym spe -
cja li stą u Ko or dy na to ra Bu dow nic twa Szpi tal ne go przy Śl.Z.B. 
W okre sie od wrze śnia 1988 do stycz nia 1995 pra co wał
na bu do wach za gra nicz nych re ali zo wa nych przez Przed -
się bior stwo Eks por tu Usług Tech nicz nych „Opex”
w Opo lu, a na stęp nie w Wies ba den. Do pro wa dził
do dy na micz ne go roz wo ju jed nost ki zwięk sza jąc za trud -
nie nie na ryn ku nie miec kim o po nad 1000 pra cow ni ków
bu dow la nych. Jed no cze śnie dzię ki au tor skim roz wią za -
niom tech nicz no -or ga ni za cyj nym re ali zo wa ne obiek ty uzy -
ska ły do dat nie wy ni ki eko no micz ne i po zwo li ły na prze -
ka za nie zna czą cych nad wy żek de wi zo wych do kra ju. 
Po po wro cie do kra ju S. Czar niec ki był Dy rek to rem Biu -
ra Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Bu dow nic twa
w Ka to wi cach. Człon kiem Ze spo łu Za ło ży ciel skie go i wy -
bo ru władz Izby, jest człon kiem Ko mi sji Kon kur so wej Wiel -
kiej Na gro dy Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa. 
Był człon kiem Ra dy Nad zor czej Za brzań skie go Przed się -
bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej w Za brzu w la tach 1998-2002,
któ re dzię ki oso bi stym roz wią za niom pro po no wa nym przez
S. Czar niec kie go osią ga ło do dat nie wy ni ki. 
Od 39 lat jest ak tyw nym człon kiem PZITB, ak tu al nie jest
skarb ni kiem ZG PZITB. 
Przez 2 ka den cje peł nił funk cję Prze wod ni czą ce go Ra dy
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka -
to wi cach, któ ra by ła współ za ło ży cie lem Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go.

Podczas�ubiegłorocznego�VIII�Zjadu�Sprawozdawczego�ŚlIIB�w�Katowicach Stefan�Czarniecki�wita�gości�Dnia�Budowlanych�2009.

Mam na dzie ję, że no we wła dze bę dą kon ty nu owa -
ły pod ję te dzia ła nia i roz wi ja ły no we kie run ki dla do -
bra nas wszyst kich.

Na za koń cze nie pra gnę po dzię ko wać Ko le gium
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, któ re go za ło ży cie -
lem by ła ŚlO IIB za wspar cie po dej mo wa nych przez
sa mo rząd za wo do wy ini cja tyw

STE FAN CZAR NIEC KI
Prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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BEZPIECZEŃSTWO

Nadzór
i kontrola

– Pro szę przy bli żyć, czym się zaj mu je
kie ro wa na przez Pa na in spek cja?

– Ogól nie i bar dzo skró to wo moż na po -
wie dzieć, że pań stwo wy nad zór bu dow -
la ny dzia ła na trzech płasz czy znach.
Po pierw sze nad zo ru je prze bieg pro ce su
in we sty cyj ne go pod wzglę dem je go zgod -
no ści z prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go
od mo men tu pro jek to wa nia obiek tu bu -
dow la ne go, cho ciaż na tym eta pie je dy -
nie w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie,
po przez etap bu do wy, aż do mo men tu od -
da nia obiek tu do użyt ko wa nia. Po dru gie
kon tro lu je utrzy ma nie obiek tów bu dow la -
nych we wła ści wym sta nie tech nicz nym.
Wresz cie ostat nia płasz czy zna dzia łal no -
ści pań stwo we go nad zo ru bu dow la ne go
to kon tro la ryn ku wy ro bów bu dow la nych,
któ rą wy ko nu je w pierw szej in stan cji
Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la -
ne go.

– Czy nad zo ro wi bu dow la ne mu uda je
się sku tecz nie peł nić ro lę „po li cji bu -
dow la nej”? Czy jest sku tecz ny w eg ze kwo -
wa niu prze pi sów pra wa?

– To trud ne py ta nie z wie lu wzglę dów. Czy -
ta jąc ra por ty Naj wyż szej Izby Kon tro li do ty -
czą ce dzia łal no ści nad zo ru bu dow la ne go,
szcze gól nie stop nia po wia to we go, na le ża ło -
by stwier dzić, że nie jest naj le piej, cho ciaż -
by wła śnie w za kre sie eg ze kwo wa nia wy da -
nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych. Z dru giej stro -
ny bio rąc pod uwa gę ogrom usta wo wo na ło -
żo nych za dań oraz zna jąc re alia funk cjo no -
wa nia in spek cji, głów nie mam tu taj na my śli
re alia ka dro wo -fi nan so we, ale rów nież bar -
dzo skom pli ko wa ne i wie lo krot nie zmie nia ją -
ce się prze pi sy praw ne, to oso bi ście uwa żam,
że pra ca tej in spek cji po win na być oce nio na
po zy tyw nie. Od no sząc się na to miast sze rzej
do po sta wio ne go przez Pa na py ta nia, moż -
na się za sta na wiać, i być mo że to wła śnie jest
me ri tum pro ble mu, czy w Pol sce nad zór bu -
dow la ny, pań stwo wy nad zór bu dow la ny,
dzia ła rze czy wi ście jak „po li cja bu dow lana”,

czy też ra czej jest jesz cze jed ną in spek cją
o bar dzo sze ro kich upraw nie niach, któ re
jed nak w prak ty ce są moc no ogra ni czo ne po -
przez znacz nie zbiu ro kra ty zo wa ny sys tem
praw ny, któ ry w wie lu sy tu acjach nie po zwa -
la na szyb kie i sku tecz ne dzia ła nie? 

– Ja kie spra wy przy spa rza ją naj wię cej
kło po tów? 

– Spraw trud nych w pra cy pań stwo we go
nad zo ru bu dow la ne go jest wie le, cho ciaż by
po stę po wa nia eg ze ku cyj ne, w któ rych or ga -
ny nad zo ru bu dow la ne go wy stę pu ją w po -
dwój nej ro li, or ga nu eg ze ku cyj ne go oraz
wie rzy cie la. Nie wąt pli wie jed nak do tych, któ -
re spra wia ją nam naj wię cej pro ble mów, na -
le żą spra wy zwią za ne z tzw. wy ko naw stwem
za stęp czym, czy li sy tu acją, w któ rej to sam
or gan nad zo ru bu dow la ne go mu si wy ko -
nać, czy ra czej za pew nić wy ko na nie pew nych
czyn no ści za wła ści cie la lub za rząd cę obiek -
tu bu dow la ne go. Czyn no ści, któ re eli mi nu ją
za ist nia łe za gro że nie spo wo do wa ne przez zły
stan tech nicz ny obiek tu bu dow la ne go. Naj -
czę ściej z sy tu acją tą nad zór bu dow la ny spo -
ty ka się przy tzw. nie ure gu lo wa nych sta nach
praw nych nie ru cho mo ści, czy li w przy pad ku,
gdy obiekt nie ma usank cjo no wa ne go praw -
nie wła ści cie la lub też je go miej sce po by tu nie
jest zna ne or ga no wi. Trud ność tych po stę po -
wań, oprócz po dej mo wa nia nie raz bar dzo
skom pli ko wa nych dzia łań praw nych, w głów -
nej mie rze po le ga bo wiem na ko niecz no ści
„wy ło że nia” za zo bo wią za ne go środ ków fi nan -
so wych, któ rych nad zór bu dow la ny nie
ma. I tak z te go, wy da wa ło by się jak że pro -
za icz ne go po wo du, wie le po stę po wań trwa
zde cy do wa nie za dłu go i czę sto kroć nie
mo że się za koń czyć. 

– Co uzna je cie za naj więk szy suk ces
w ro ku ubie głym?

– Oso bi ście uwa żam za suk ces to, iż
po raz pierw szy od kil ku lat uda ło się za ha -
mo wać od pływ kadr z in spek to ra tów,
przy czym mó wię to je dy nie na pod sta wie da -
nych z wo je wódz twa ślą skie go. Oczy wi ście

mam świa do mość, że mo że to być efek tem
za ist nia łej wśród in we sto rów nie pew no ści, któ -
ra za pa no wa ła na ryn ku w ro ku ubie głym
w związ ku z wy ha mo wa niem go spo dar ki, a co
za tym idzie z nie co ostroż niej szy mi de cy zja -
mi pra cow ni ków od no śnie zmia ny pra cy.
Jed nak z dru giej stro ny da je się za ob ser wo -
wać, iż pra ca w pań stwo wym nad zo rze bu -
dow la nym, po mi mo te go, że w dal szym cią -
gu bar dzo źle opła ca na jak na sta wia ne kan -
dy da tom wy ma ga nia oraz na rzu ca ne na nich
ogra ni cze nia cho ciaż by w moż li wo ści po dej -
mo wa nia do dat ko wych za jęć za rob ko wych,
jest co raz le piej po strze ga na w spo łe czeń -
stwie, co do brze ro ku je na przy szłość. 

– Jak Pan In spek tor oce nia obec nie obo -
wią zu ją ce Pra wo bu dow la ne? Co na le ży
w nim po pra wić? 

– My ślę, i za pew ne nie je stem w tej oce -
nie osa mot nio ny, że pro ble mem nie jest sa -
mo pra wo, ale je go nie sta bil ność. Pra wo, któ -
re od mo men tu wej ścia w ży cie 1 stycz -
nia 1995 ro ku zo sta ło zmie nio ne bo daj prze -
szło 50 ra zy nie uła twia ży cia in we sto rom, ale
rów nież urzęd ni kom na nim pra cu ją cym. Tak
czę ste zmia ny pra wa, i to nie jed no krot nie bar -
dzo zna czą ce stwa rza ją z jed nej stro ny po -
czu cie nie pew no ści wśród in we sto rów, co nie
wpły wa za pew ne ko rzyst nie na po dej mo wa -
nie przez nich de cy zji in we sty cyj nych, z dru -
giej zaś stro ny bar dzo moc no kom pli ku ją
dzia ła nia urzę dów, któ re do spraw me ry to -
rycz nie toż sa mych, jed nak za ist nia łych np.
w róż nych okre sach cza so wych sto su ją,
zgod nie z za sa dą, iż pra wo nie dzia ła
wstecz, róż ne prze pi sy. Dzia ła nie ta kie sta -
je się ma ło czy tel ne dla spo łe czeń stwa, co
nie wpły wa ko rzyst nie na po głę bia nie za ufa -
nia oby wa te li do or ga nów Pań stwa.

Od po wia da jąc na to miast na dru ga część
Pa na py ta nia, mu sze po wie dzieć, że oso bi -
ście opo wia dam się za jak naj da lej idą cym
uprosz cze niem pro ce dur w pro ce sie bu dow -
la nym. Uwa żam, że wszę dzie tam gdzie to
moż li we de cy zje o prze bie gu pro ce su bu dow -

Rozmowa z JANEM SPYCHAŁĄ
Śląskim Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego
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la ne go po win no po zo sta wić się sa mym
uczest ni kom te goż pro ce su, a więc in we sto -
rom, pro jek tan tom oraz kie row ni kom bu -
dów. Ja ko przy kład moż na po dać cho ciaż by
obo wią zu ją ce ak tu al nie prze pi sy od no śnie od -
da wa nia do użyt ko wa nia no wo wy bu do wa -
nych obiek tów bu dow la nych. W ak tu al nym
sta nie praw nym o moż li wo ści le gal ne go
przy stą pie nia do użyt ko wa nia po za koń cze -
niu bu do wy de cy du je pań stwo wy nad zór
bu dow la ny. Wią że się to dla in we sto ra z ko -
niecz no ścią za wia do mie nia te go or ga nu
o za koń cze niu bu do wy lub też, dla obiek tów
wy mie nio nych w art. 55 pra wa bu dow la ne go
z uzy ska niem de cy zji ad mi ni stra cyj nej o po -
zwo le niu na użyt ko wa nie. Oczy wi ście w obu
przy pad kach ozna cza to dla in we sto ra stra -
tę cza su, przez któ ry obiekt nie mo że być
użyt ko wa ny, i to po mi mo te go, że już wcze -
śniej zo stał uzna ny przez kie row ni ka bu do -
wy za zdat ny do użyt ko wa nia. Od po wiedź
na py ta nie, kto po wi nien de cy do wać o tym,
czy obiekt na da je się do bez piecz ne go użyt -
ko wa nia: kie row nik bu do wy wraz z pro jek tan -
tem, któ rzy zna ją obiekt od po cząt ku, czy
urzęd nik, któ ry nie jed no krot nie wi dzi go
pierw szy raz w trak cie trwa ją cej kil ka go dzin
obo wiąz ko wej kon tro li przed wy da niem de -
cy zji o po zwo le niu na użyt ko wa nie, a więc już
po za koń cze niu bu do wy, po zo sta wiam czy -
tel ni kom. 

Rów no cze śnie chciał bym bar dzo moc no
pod kre ślić, że owo uprosz cze nie pro ce dur nie
mo że mieć ne ga tyw ne go wpły wu na kon sty -
tu cyj ny obo wią zek dba ło ści Pań stwa o bez -
pie czeń stwo oby wa te li. Jed nak obo wią zek
ten, w mo jej oce nie Pań stwo po win no re ali -
zo wać, moż na po wie dzieć ob ra zo wo, sto jąc
nie co z bo ku, wła śnie po przez dzia ła nia
kon tro l ne na za sa dzie „po li cji bu dow la nej”
a nie uczest ni ka pro ce su bu dow la ne go. My -
ślę, że ta ki mo del funk cjo no wa nia nad zo ru bu -
dow la ne go jest lep szy i bar dziej spraw ny,
od te go któ ry funk cjo nu je obec nie.

– Jak oce nia Pan wdra ża nie dy rek tyw
UE re gu lu ją cych unij ny ry nek ma te ria łów
bu dow la nych oraz funk cjo no wa nie sys -
temu nad zo ru w za kre sie ich wpro wa dza -
nia do ob ro tu i kon tro li? Na czym po win -
na po le gać bu do wa jed no li te go ryn ku
ma te ria łów bu dow la nych?

– Unij na dy rek ty wa bu dow la na
nr 89/106/EWG z dnia 21 grud nia 1988 r.
w spra wie zbli że nia ustaw, roz po rzą dzeń
i prze pi sów ad mi ni stra cyj nych państw człon -
kow skich do ty czą cych wy ro bów bu dow la -
nych, zo sta ła wpro wa dzo na w na szym kra -
ju po przez obo wią zu ją cą od ma ja 2004 r.
usta wę z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o wy ro bach
bu dow la nych. Usta wa ta okre śli ła za sa dy
wpro wa dze nia do ob ro tu wy ro bów bu dow la -
nych, za sa dy kon tro li tych wy ro bów oraz za -
sa dy dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz -
nej w tym za kre sie. Do eg ze kwo wa nia po sta -
no wień dy rek ty wy i usta wy w struk tu rze ad -
mi ni stra cji rzą do wej, w wo je wódz kich in spek -
to ra tach nad zo ru bu dow la ne go oraz głów nym
in spek to ra cie nad zo ru bu dow la ne go, po -

wsta ły ze spo ły lub wy dzia ły, któ re zaj mu ją się
tą te ma ty ką. Moż na po wie dzieć, że głów nie
za le ży nam na tym aby dzia łać w tym za kre -
sie na dwóch płasz czy znach: z jed nej stro -
ny re ago wać na przy pad ki na ru sza nia pra -
wa, czy li wy co fa nie wy ro bów z ryn ku, któ re
nie speł nia ją tzw. wy ma gań pod sta wo wych,
z dru giej sta ra my się uzmy sła wiać pro du cen -
tom i dys try bu to rom, że nie opła ca się wpro -
wa dzać na ry nek wy ro bów nie od po wia da ją -
cych wy ma ga niom, czy li dzia ła nia pre wen -
cyj ne. Na to miast co się ty czy dru giej czę ści
py ta nia, to mu szę przy znać, że nie za bar -
dzo je ro zu miem, szcze gól nie w aspek cie go -
spo dar ki wol no ryn ko wej, któ ra funk cjo nu je
w Pol sce. Ry nek ma te ria łów bu dow la nych
jest obec nie cał ko wi cie spry wa ty zo wa ny.
Nie ma więc na nim miej sca, i ca łe szczę ście,
na in ge ren cję pań stwa. Pań stwo mo że i po -
win no kon tro lo wać ten ry nek, co zresz tą ro -
bi, je dy nie pod ką tem zgod no ści wy ro bów
z wy ma ga nia mi pod sta wo wy mi, tak aby
kon su ment miał pew ność, że za ku pio ny
przez nie go wy rób od po wia da tym wy ma ga -
niom a co za tym idzie wbu do wa ny w obiekt
bu dow la ny za pew niał je go bez piecz ne użyt -
ko wa nie.

– Kil ka lat te mu pro ce du ra nada wa nia
upraw nień bu dow la nych zo sta ła prze ka -
za na sa mo rzą do wi za wo do we mu – czy
Izby wła ści wie wy wią zu ją się z te go za da -
nia?

– Pa mię tam dys ku sje po prze dza ją ce prze -
ka za nie Izbom praw do nada wa nia upraw -
nień. Po ja wia ły się wte dy gło sy, że spo wo du -
je to za blo ko wa nie do stę pu do za wo du mło -
dym in ży nie rom z po wo du chę ci ochro ny bli -
żej nie okre ślo nych in te re sów kor po ra cyj -
nych przez Izby. Po tych kil ku la tach moż na
jed nak po wie dzieć, że nic ta kie go nie mia ło
miej sca i mó wię to z nie ukry wa na sa tys fak -
cją. Co wię cej, ja ko czło nek ko mi sji eg za mi -
na cyj nej w jed nej z Izb mo gę po twier dzić bar -
dzo wy so ki po ziom me ry to rycz ny eg za mi nów.
Tak więc moż na po wie dzieć, że Izby wła ści -
wie wy wią zu ją się z po wie rzo nych im w tym
za kre sie za dań. Na mar gi ne sie po zwo li Pan,
że w tym miej scu, ja ko tech nik bu dow la ny, któ -
ry to ty tuł swe go cza su uzy ska łem w Pań stwo -
wych Szko łach Bu dow nic twa w By to miu,
z cze go je stem dum ny pra wie tak sa mo jak
z dy plo mu Po li tech ni ki Ślą skiej, wy ra żę swo -
je go rą ce po par cie dla lan so wa ne go przez
Izbę po wro tu do upraw nień dla tech ni ków.
W mo jej oce nie jest to bar dzo waż na gru pa
za wo do wa na ryn ku bu dow la nym, ryn ku
któ ry cier pi prze cież na nie do bór kadr, szcze -
gól nie kadr po sia da ją cych upraw nie nia bu -
dow la ne. Uwa żam, że tech nik bu dow nic twa
ma wy star cza ją cą wie dzę aby po okre sie wy -
dłu żo nej prak ty ki za wo do wej móc peł nić
w ogra ni czo nym za kre sie sa mo dziel ne funk -
cje tech nicz ne w bu dow nic twie. 

– Jak Pan oce nia spo so by i re zul ta ty eg -
ze kwo wa nia od po wie dzial no ści za wo do -
wej w bu dow nic twie?

– O ile w spra wie upraw nień bu dow la nych
je stem prze ko na ny co do słusz no ści do ko na -

nych przed kil ku la ty zmian, to w te ma cie od -
po wie dzial no ści za wo do wej nie je stem już te -
go ta ki pe wien. Przede wszyst kim, i mó wię
to z wiel kim ża lem, ob ser wu je my ja ko or gan
wnio sku ją cy o wsz czę cie tych po stę po wań,
że Izby nie są zbyt chęt ne do współ pra cy z na -
mi w tym te ma cie. Przy zna ję, że rów nież
po na szej stro nie jest jesz cze wie le do po pra -
wie nia. Dla te go uwa żam, że w na szym
wspól nym in te re sie jest wy pra co wa nie sku -
tecz ne go mo de lu współ dzia ła nia z so bą
na tym po lu. W in nym przy pad ku od biór spo -
łecz ny bę dzie ta ki, że Izby dzia ła ją w tym za -
kre sie kor po ra cyj nie chro niąc in te re sy swych
człon ków, czy li swo je, a nad zór bu dow la ny
jest nie sku tecz ny, że by nie po wie dzieć nie -
udol ny. Tak więc za chę cam do dia lo gu w tym
te ma cie. 

– Czy Pań skim zda niem na le ży kon ty nu -
ować pro ces zwięk sza nia od po wie dzial no -
ści osób peł nią cych sa mo dziel ne funk cje
tech nicz ne w bu dow nic twie?

– Jak naj bar dziej tak. Uwa żam, o czym
zresz tą już mó wi łem wcze śniej, że o prze bie -
gu pro ce su bu dow la ne go po win ni de cy do wać
głów nie je go uczest ni cy, a nie urzęd ni cy.
W ślad za de cy do wa niem mu si jed nak pójść
od po wie dzial ność. Po za tym po dzie le nie tej
od po wie dzial no ści na jed nych i dru gich pro -
wa dzi tak na praw dę, przy naj mniej w mo jej
oce nie, do jej fak tycz ne go roz my cia. Pra wo
po win no być w tym za kre sie ja sne i pre cy zyj -
ne. To pro jek tant, kie row nik bu do wy i in spek -
tor nad zo ru in we stor skie go po win ni w peł ni,
bo są do te go, a przy naj mniej po win ni być,
naj le piej przy go to wa ni, od po wia dać za ca łość
spraw zwią za nych ze sfe rą praw no -tech nicz -
ną in we sty cji. Pań stwo zaś po win no ogra ni -
czyć się do funk cji kon tro lu ją cych ten pro ces,
czy li funk cji ty po wo po li cyj nych. 

– Czy In spek to rat po ma ga in we sto rom
bu dow la nym, a je śli tak, to w ja ki spo sób?

– Za pew ne w tym miej scu wie le osób czy -
ta ją cych ten wy wiad my śli so bie, i być mo że
ro bi to na pod sta wie swo ich wła snych do -
świad czeń z nad zo rem, że po mo cą na pew -
no nie moż na na zwać te go, co ich spo tka ło.
Szcze gól nie mam tu taj na my śli po stę po wa -
nia eg ze ku cyj ne, czy man da to we. No cóż, ta -
ka spe cy fi ka na szej pra cy. My ślę jed nak, że
naj waż niej sze, by pra wo by ło ta kie sa me dla
wszyst kich. Pra gnę przy tym za pew nić, że ze
swo jej stro ny ro bi my wszyst ko, aby pod nieść
świa do mość in we sto rów od no śnie zna jo -
mo ści prze pi sów bu dow la nych, tak, aby mo -
gli ustrzec się błę dów w tym za kre sie. Re ali -
zu jąc zaś za sa dy ogól ne ko dek su po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go sta ra my się tak
pro wa dzić na sze po stę po wa nia, by po głę bić
za ufa nie oby wa te li do or ga nów Pań stwa
oraz świa do mość i kul tu rę praw ną, jak rów -
nież dba my o in te res spo łecz ny oraz słusz -
ny in te res oby wa te li. 

– Ja kie pla ny na przy szłość? Ja kie
istot ne za da nia sto ją przed In spek cją bu -
dow la ną w naj bliż szym cza sie?

– Mo ja mat ka, Ślą zacz ka z krwi i ko ści, za -
wsze, gdy pró bu ję za pla no wać coś w dłuż -
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szej per spek ty wie cza so wej przy po mi na mi
sta re przy sło wie, że „czło wiek my śli, Pan Bóg
kry śli” tak, więc nie sta ram się zbyt nio wy bie -
gać w przy szłość, ale sku pić się ra czej
na bie żą cych za da niach, tym bar dzie, że
od po wsta nia nad zo ru bu dow la ne go je stem
już bo daj że czwar tym czy pią tym Ślą skim
Wo je wódz kim In spek to rem Nad zo ru Bu -
dow la ne go. Jak wi dać więc nie jest to po sa -
da ła twa i przy jem na. To tak tro chę pół żar -
tem pół se rio. 

A na po waż nie, to już w mar cu or ga ni zu -
ję kon fe ren cję szko le nio wą dla nad zo ru bu -
dow la ne go wo je wódz twa ślą skie go po świę -
co ną wy ko naw stwu za stęp cze mu, z udzia -
łem mam na dzie ję Pa na Wo je wo dy oraz
Głów ne go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go. Po za tym bar dzo in ten syw nie pra cu je my
nad stwo rze niem mo de lu po stę po wa nia
służb nad zo ru bu dow la ne go w wo je wódz twie
ślą skim w przy pad ku ka ta strof bu dow la -
nych. Te mat ten w mo jej oce nie, po mi mo te -
go, że zo stał ure gu lo wa ny w pra wie bu dow -
la nym wy ma ga uszcze gó ło wie nia, głów nie
w za kre sie współ dzia ła nia służb nad zo ru bu -
dow la ne go z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną

oraz wspar cia tych dzia łań wie dzą fa cho wą
rze czo znaw ców bu dow la nych i eks per tów
z róż nych dzie dzin. W tym ostat nim za kre -
sie bar dzo moc no li czę na po moc ze stro ny
Po li tech ni ki Ślą skiej, a oso bi ście Pa na prof.
dr hab. inż. Ja na Ślu sar ka pro rek to ra Po li -
tech ni ki Ślą skiej, któ re go po pro si łem o po -
moc w stwo rze niu „li sty fa chow ców”, któ rzy
mo gli by po móc nam w oce nie cza sa mi bar -
dzo trud nych i skom pli ko wa nych sta nów
tech nicz nych obiek tów, któ re ule gły ka ta stro -
fie bu dow la nej. Po nad to ca ły czas pra cu je -
my nad ujed no li ce niem orzecz nic twa nad zo -
ru bu dow la ne go stop nia po wia to we go i wo -
je wódz kie go, co po win no wpły nąć na lep szy
od biór spo łecz ny na szych dzia łań. Tak więc
jak wi dać za dań jest du żo, dla te go też z te -
go miej sca, w związ ku ze zbli ża ją cy mi się
świę ta mi Wiel ka noc ny mi chciał bym ży czyć
mo im ko le gom i ko le żan kom z nad zo ru bu -
dow la ne go przede wszyst kim zdro wia oraz
wy trwa ło ści w tej jak że trud nej i od po wie dzial -
nej pra cy. 

– Dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Jan�sPy�cHa�ła uro dził się 25 ma ja 1967 ro ku
w Ru dzie Ślą skiej. Jest ab sol wen tem Pań stwo wych
Szkół Bu dow nic twa w By to miu oraz Po li tech ni ki
Ślą skiej w Gli wi cach. Po sia da upraw nie nia bu dow -
la ne do pro jek to wa nia i kie ro wa nia ro bo ta mi bu -
dow la ny mi bez ogra ni czeń w spe cjal no ści kon struk -
cyj no -bu dow la nej. Po stu diach przez kil ka lat pra -
co wał na Wy dzia le Bu dow nic twa w Ka te drze
Pro ce sów Bu dow la nych ja ko asy stent. W la -
tach 1994 – 1998 pro wa dził dzia łal ność go spo dar -
czą w za kre sie pro jek to wa nia i do radz twa tech nicz -
ne go w bu dow nic twie. Od 2001 ro ku pra co wał
w Po wia to wym In spek to ra cie Nad zo ru Bu dow la -
ne go w Ru dzie Ślą skiej, gdzie od 16.08.2005 r. zaj -
mo wał sta no wi sko Po wia to we go In spek to ra Nad -
zo ru Bu dow la ne go. Od 22 lip ca 2009 r. peł ni
funk cję Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Nad -
zo ru Bu dow la ne go. Jan Spy cha ła ma 42 la ta. Ma
żo nę i dwóch sy nów. Upra wia ama tor sko pił kę noż -
ną, te nis, nar ciar stwo i ko szy ków kę. In te re su je się
hi sto rią i mo to ry za cją.
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Wy ko naw stwo
za stęp cze
w prak ty ce
nad zo ru
bu dow la ne go
JAN SPY CHA ŁA Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go

W pra cy nad zo ru bu dow la ne go po ję cie wy -
ko naw stwa za stęp cze go, ro zu mia ne ja ko wy -
ko na nie pew nych czyn no ści, czy ra czej za -
pew nie nie wy ko na nia tych czyn no ści
za zo bo wią za ne go przez sam or gan, wy stę pu -
je w trzech sy tu acjach. Dwie z nich za war te są
w prze pi sach usta wy pra wo bu dow la ne [1],
jed na na to miast wy ni ka z usta wy o po stę po -
wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji [2]. Sy tu -
acje wska za ne w pra wie bu dow la nym [1] za -
war te są w ar ty ku łach 69 i 76 ust. 4. Pierw sza
ma miej sce w przy pad ku wy stą pie nia ko niecz -
no ści nie zwłocz ne go pod ję cia dzia łań ma ją -
cych na ce lu usu nię cie nie bez pie czeń stwa
(po wo do wa ne go przez stan tech nicz ny obiek -
tu bu dow la ne go) dla ży cia lub mie nia. Dru ga
zwią za na jest z nie wy ko ny wa niem, lub nad -
mier ną zwło ką w wy ko na niu przez zo bo wią za -
ne go, wy da nej przez or gan nad zo ru bu dow la -
ne go de cy zji do ty czą cej za ist nia łej ka ta stro fy
bu dow la nej. Ostat nia do ty czy wy ko na nia za -
stęp cze go, ja ko jed ne go ze środ ków eg ze ku -
cyj nych, o któ rym mo wa w art. 127 usta wy [2],
czy li sy tu acji w któ rej or gan nad zo ru bu dow -
la ne go dzia ła ją cy ja ko or gan eg ze ku cyj ny za -
pew nia na koszt i ry zy ko zo bo wią za ne go wy -
ko na nie de cy zji.

Z ca łą od po wie dzial no ścią moż na stwier -
dzić, że wszyst kie te trzy sy tu acje są jed ny mi

z naj trud niej szych w pra cy nad zo ru bu dow la -
ne go. 

Teo ria a prak ty ka 

Zgod nie z art. 69 [1] w ra zie ko niecz no ści
nie zwłocz ne go pod ję cia dzia łań ma ją cych
na ce lu usu nię cie nie bez pie czeń stwa dla lu -
dzi lub mie nia, wła ści wy or gan (czy taj or gan
nad zo ru bu dow la ne go, naj czę ściej stop nia
po wia to we go) za pew nia, na koszt wła ści cie -
la lub za rząd cy obiek tu bu dow la ne go, za sto -
so wa nie nie zbęd nych środ ków za bez pie cza -
ją cych. Zgod nie z ustę pem 2 ww. prze pi su
do za sto so wa nia, na koszt wła ści cie la lub
za rząd cy, środ ków prze wi dzia nych w ustę -
pie 1 są upo waż nio ne rów nież or ga ny Po li cji
i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W ko men ta -
rzu do usta wy Pra wo bu dow la ne, au tor stwa
Pa ni Elż bie ty Ja ni szew skiej -Ku ro pa twy, wy -
da nym przez wy daw nic two C. H. Beck
pod re dak cja pa na pro fe so ra Zyg mun ta Nie -
wia dom skie go [3] pod kre ślo no, że prze pi sy
te goż ar ty ku łu od no szą się wy łącz nie do sy -
tu acji, gdy wy stę pu je bez po śred nie nie bez -
pie czeń stwo za gro że nia bez pie czeń stwa dla
lu dzi i mie nia i za cho dzi po trze ba pod ję cia
nie zbęd nych dzia łań w ce lu usu nię cia te go
za gro że nia, spo wo do wa ne go złym sta nem

tech nicz nym obiek tu, któ ry mo że skut ko wać
je go za wa le niem. Za ist nie nie opi sa ne go po -
wy żej sta nu po wo du je, że to or gan pań stwo -
wy ma obo wią zek pod jąć nie zwłocz ne dzia -
ła nia w ce lu usu nię cia te goż sta nu
za gro że nia. Tym sa mym usta wo daw ca od -
cho dzi w przy pad ku art. 69 od ge ne ral nej
za sa dy Pra wa bu dow la ne go zgod nie, z któ -
rą to wła ści ciel lub za rząd ca, bę dąc od po wie -
dzial nym za stan tech nicz ny obiek tu jest zo -
bo wią za ny do po dej mo wa nia wszel kich
dzia łań zwią za nych z za pew nie niem je go
wła ści we go sta nu tech nicz ne go – patrz
art. 61 i art. 70 w związ ku z art. 62 Pra wa bu -
dow la ne go. 

Wy da je się przy tym oczy wi stym, że prze pis
ten nie zwal nia od od po wie dzial no ści ani też
nie wy łą cza, w przy pad ku wy stą pie nia sy tu acji
opi sa nej w art. 69, od dzia ła nia w pierw szej
ko lej no ści wła śnie tych osób. Jest on na to -
miast swo istym za bez pie cze niem wy ko na nia
tych że czyn no ści, w przy pad ku gdy by wy ko -
na nie ich przez wła ści cie la nie by ło moż li we
lub zwło ka w przy stą pie niu do nich by ła zbyt
dłu ga. Na le ży zgo dzić się rów nież co do te go,
że wy stą pie nie sta nu za gro że nia ży cia lub
zdro wia lu dzi bądź znisz cze nia mie nia znacz -
nych roz mia rów na le ży do tych sy tu acji, w któ -
rych to Pań stwo ma obo wią zek pod ję cia nie -
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zwłocz nych dzia łań w ce lu wy eli mi no wa nia
za ist nia łe go za gro że nia. W tym miej scu na le -
ży jed nak po sta wić py ta nie, czy to rze czy wi -
ście je dy nie or ga ny nad zo ru bu dow la ne go są
od po wie dzial ne za re ali za cję w prak ty ce te goż
obo wiąz ku? I czy sa me or ga ny nad zo ru bu -
dow la ne go są w sta nie sku tecz nie i zgod nie
z wo lą usta wo daw cy w ra mach pod ję tych
przez sie bie dzia łań usu nąć wy stę pu ją ce za -
gro że nie?

Po dej mu jąc pró bę od po wie dzi na po sta -
wio ne po wy żej py ta nia, po pierw sze na le ży
po wie dzieć, że z sy tu acją po trze by wy ko na -
nia pew nych ro bót za stęp czo nad zór bu dow -
la ny w swej pra cy spo ty ka się na der czę sto,
cho ciaż by w przy pad ku nie ure gu lo wa nych
sta nów praw nych nie ru cho mo ści, czy też nie -
zna ne go miej sca po by tu wła ści cie li. Na le ży
przy tym zwró cić uwa gę na fakt, iż po mi mo
że w ar ty ku le 69 Pra wa bu dow la ne go wy raź -
nie wska za no, że owo za pew nie nie wy ko -
na nia nie zbęd nych ro bót za bez pie cza ją cych
na stę pu je na koszt wła ści cie la lub za rząd cy
obiek tu bu dow la ne go, to w sy tu acjach wska -
za nych po wy żej zwrot „na koszt” ozna cza
w prak ty ce je dy nie moż li wość do cho dze nia
już wy dat ko wa nych środ ków. Środ ków, któ -
rych naj czę ściej or gan nad zo ru bu dow la ne -
go nie ma w swym bu dże cie. Tak więc po mi -
mo ist nie nia ja sne go prze pi su pra wa, prze pis
ten w prak ty ce jest czę sto kroć, wła śnie z te -
go po wo du, prze pi sem mar twym. Pró ba po -
zy ska nia zaś po trzeb nych środ ków, acz kol -
wiek w tej sy tu acji dzia ła nie ta kie na le ży
uznać za moc no spóź nio ne, bo wiem prze pis
mó wi wy raź nie o „ko�niecz�no�ści�pod�ję�cia�nie�-
zwłocz�nych� dzia�łań”� koń czy się za zwy czaj
od mo wą przy zna nia po trzeb nych środ ków,
cze go w swej prak ty ce czę sto do świad cza ją
or ga ny nad zo ru bu dow la ne go. Po dob nie
rzecz ma się z sy tu acją, o któ rej mo wa
w art. 76 ust. 4 Pra wa bu dow la ne go. Tu rów -
nież usta wo daw ca jed no znacz nie wska zu je,
że w przy pad ku nie wy ko na nia lub nad mier nej
zwło ki w wy ko na niu de cy zji wy da nej przez
nad zór bu dow la ny, a na ka zu ją cej wła ści cie -
lo wi lub za rząd cy obiek tu bu dow la ne go, któ -
ry uległ ka ta stro fie bu dow la nej wy ko na nie
nie zbęd nych ro bót bu dow la nych lub in nych
czyn ność, to or gan nad zo ru bu dow la ne go
za pew ni wy ko na nie de cy zji na koszt i ry zy ko
zo bo wią za ne go. Oby dwie więc wy żej wska -
za ne sy tu acje wy ma ga ją od or ga nu pod ję cia
dzia łań nie zwłocz nie, a co za tym idzie naj -
czę ściej „wy ło że nie” za zo bo wią za ne go nie -
zbęd nych środ ków fi nan so wych zwią za nych
z ko niecz no ścią wy naj mu pod mio tu, któ ry
bez po śred nio zre ali zu je okre ślo ne czyn no ści.
Środ ków, któ rych naj czę ściej, jak już wcze -
śniej wspo mnia no, or gan nad zo ru bu dow la -
ne go nie ma. 

Ko lej nym pro ble mem, któ ry wy stę pu je w te -
ma cie wy ko na nia za stęp cze go w prak ty ce,
jest brak moż li wo ści szyb kie go uru cho mie -
nia bez po śred nie go wy ko naw cy ro bót, bo
prze cież or gan nad zo ru nie jest w sta nie sam
prze pro wa dzić ko niecz nych ro bót. Nie dys po -
nu je on rów nież naj czę ściej wy ka zem firm,
któ re by ły by w sta nie od ra zu i to bez sto sow -
nej umo wy, bo prze cież nie ma jąc za pew nio -
nych środ ków fi nan so wych or gan nad zo ru

nie mo że jej pod pi sać, wy ko nać nie zbęd ne
ro bo ty bu dow la ne. Bar dzo czę sto nie do koń -
ca zna ny jest rów nież za kres ro bót do wy ko -
na nia co do dat ko wo utrud nia osza co wa nie
koń co wych kosz tów. Po za tym czę sto żad na
z firm nie chce pod jąć się wy ko na nia tych że
ro bót i to nie tyl ko z opi sa nych po wy żej po wo -
dów ale rów nież czę sto kroć, co ma naj czę -
ściej miej sce w przy pad ku wy ko na nia za stęp -
cze go np. roz biór ki sa mo wol nej bu do wy
w try bie usta wy o po stę po wa niu eg ze ku cyj -
nym w ad mi ni stra cji, z oba wy przed trud no -
ścia mi w jej prze pro wa dze niu po wo do wa ny -
mi przez wła ści cie li tych obiek tów czy też
z oba wy przed ewen tu al ny mi dzia ła nia mi od -
we to wy mi z ich stro ny. 

W tych oko licz no ściach nad zór bu dow la ny,
po mi mo pod ję cia, si łą rze czy moc no ogra ni -
czo nych dzia łań, nie jest w sta nie sku tecz nie
i szyb ko wy eli mi no wać wy stę pu ją cych za gro -
żeń. Tak więc po mi mo, że w ar ty ku le 69 usta -
wo daw ca wska zał or ga ny nad zo ru bu dow la -
ne go ja ko te, któ re są zo bo wią za ne
do pod ję cia nie zwłocz nych dzia łań ma ją cych
na ce lu usu nię cie wy stę pu ją ce go nie bez pie -
czeń stwa dla lu dzi i mie nia, na le ży stwier dzić,
że bez współ dzia ła nia or ga nów nad zo ru bu -
dow la ne go z in ny mi służ ba mi nie są one
w sta nie sku tecz nie i szyb ko eli mi no wać wy -
stę pu ją ce za gro że nia wy ni ka ją ce ze złych sta -
nów tech nicz nych obiek tów bu dow la nych.
Naj bar dziej na tu ral nym i ra cjo nal nym dzia ła -
niem w tych sy tu acjach win no być współ dzia -
ła nie or ga nów nad zo ru bu dow la ne go z or ga -
na mi sa mo rzą do wy mi, tj. or ga na mi gmi ny
i po wia tu, do któ rych zgod nie z usta wą o sa -
mo rzą dzie gmin nym [4] i po wia to wym [5], ja -
ko za da nia wła sne na le żą spra wy po rząd ku
pu blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa te -
li – art. 7 usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym
i art. 4 usta wy o sa mo rzą dzie po wia to wym.
Tak więc to rów nież te or ga ny win ny być od -
po wie dzial ne za wy ko na nie przez or ga ny nad -
zo ru bu dow la ne go za dań wy ni ka ją cych z ar -
ty ku łu 69 Pra wa bu dow la ne go, co
w przy pad ku po wia tu zo sta ło wprost za pi sa ne
w art. 4 ust. 2 usta wy o sa mo rzą dzie po wia to -
wym [5]. Wy da je się przy tym za sad nym roz -
wa że nie moż li wo ści pod pi sa nia po ro zu mień
w tym za kre sie po mię dzy or ga na mi sa mo rzą -
do wy mi o or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej,
ja ki mi są or ga ny nad zo ru bu dow la ne go,
w opar ciu o art. 5 usta wy o sa mo rzą dzie po -
wia to wy.

Po nad to, nie do koń ca zro zu mia łym jest
dla cze go w tak waż nym te ma cie usta wo -
daw ca zo bo wią zu je do pod ję cia dzia łań or -
ga ny nad zo ru bu dow la ne go, a w sto sun ku
do Po li cji i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
rów nież wy mie nio nych w art. 69 ust. 2 Pra -
wa bu dow la ne go, je dy nie upo waż nia te or -
ga ny do pod ję cia dzia łań. Szcze gól nie nie -
zro zu mia łe jest owo upo waż nie nie
w sto sun ku do or ga nów Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, któ ra ze wszyst kich wy mie nio nych
w art. 69 or ga nów dys po nu je naj lep szy mi
środ ka mi tech nicz ny mi do sku tecz ne go pod -
ję cia dzia łań. W tej sy tu acji za stą pie nie
w art. 69 ust. 2 Pra wa bu dow la ne go sło wa
„upo�waż�nio�ne” sło wem „zo�bo�wią�za�ne” wy -
da je się god nym roz wa że nia. 

Pod su mo wa nie

Jak w wie lu dzie dzi nach ży cia, tak i w pra -
cy ad mi ni stra cji rzą do wej, w tym kon kret nym
przy pad ku w pra cy pań stwo we go nad zo ru
bu dow la ne go, do cho dzi czę sto do sy tu acji
zde rze nia za pi sów usta wo wych z re al ny mi
moż li wo ścia mi wy ni ka ją cy mi cho ciaż by
z bar dzo moc no ogra ni czo nych bu dże -
tów. I nie jest to przy pa dek je dy nie pol skich
re aliów. Jed nak że w od nie sie niu do sta nów
wpły wa ją cych na sze ro ko ro zu mia ne bez pie -
czeń stwo oby wa te li na le ży po dej mo wać
wszel kie moż li we dzia ła nia aby ten stan wy -
eli mi no wać. Wy da je się, że roz wią za niem
by ło by ta kie zwięk sze nie bu dże tu nad zo ru
bu dow la ne go, któ re po zwa la ło by wy ko nać
wszyst kie za da nia w tym za kre sie. Praw do -
po dob nie jed nak sy tu acja ta, przy naj mniej
w naj bliż szym cza sie, nie bę dzie mia ła miej -
sca. Po za tym ro dzi się py ta nie, czy rze czy -
wi ście by ło by to naj lep sze i naj bar dziej eko -
no micz ny roz wią za nie? Po pierw sze jak
wy ni ka z za pi sów ustaw o sa mo rzą dzie
gmin nym [4] i po wia to wym [5] to rów nież
do za dań wła snych sa mo rzą du na le ży za -
pew nie nie bez pie czeń stwa oby wa te li oraz
za pew nie nie wy ko ny wa nia okre ślo nych
w usta wach za dań kie row ni ków po wia to wych
in spek cji, czy li np. Po wia to we go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go. Tak więc wy da je się
oczy wi stym, że w opi sa nych sy tu acjach oby -
dwa or ga ny, tj. or gan sa mo rzą do wy i rzą do -
wy, win ny być za an ga żo wa ne w jak naj szyb -
szym wy eli mi no wa niu za ist nia łe go sta nu
za gro że nia po wo do wa ne go przez stan tech -
nicz ny obiek tu bu dow la ne go. 

Po dru gie trze ba uczci wie przy znać, że or -
ga ny nad zo ru bu dow la ne go, czę sto w prak ty -
ce dwie lub trzy oso by w po wie cie, nie są
w sta nie sa mo dziel nie zre ali zo wać na ło żo -
nych na nie za dań w tym za kre sie. 

Pod su mo wu jąc na le ży stwier dzić, że spra -
wa wy ko naw stwa za stęp cze go, o któ rym mo -
wa w art. 69 i 76 ust. 4 [1] nie jest, a przy naj -
mniej nie po win na być, spra wą je dy nie
or ga nów nad zo ru bu dow la ne go, ale wy ma ga
spraw ne go współ dzia ła nia tych or ga nów z or -
ga na mi sa mo rzą do wy mi oraz or ga na mi Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. Wy da je się przy tym,
że do brze by ło by gdy by spra wy te zo sta ły
ure gu lo wa ne na po zio mie usta wy lub w po ro -
zu mie niach za war tych po mię dzy or ga na mi
sa mo rzą do wy mi a or ga na mi nad zo ru bu dow -
la ne go. 

Li te ra tu ra:

[1] Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la -
ne (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z póź niej szy -
mi zmia na mi)

[2] Usta wa z dnia 17 czerw ca 1966 o po stę po wa -
niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji (tj. Dz. U. z 2005
r. nr 229 poz. 1954 z póź niej szy mi zmia na mi) 

[3] Ko men tarz do pra wa bu dow la ne go pod re -
dak cją Z. Nie wia dom skie go – C. H. BECK War sza -
wa 2009 r. wy da nie 3

[4] Usta wa o sa mo rzą dzie gmin nym tj. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź niej szy mi zmia na -
mi)

[5] Usta wa o sa mo rzą dzie po wia to wym (tj. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z póź niej szy mi zmia na -
mi) 
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Walne Zgromadzenie

Tadeusz Wnuk – Prezydentem Izby
na kolejną 4-letnią kadencję 

Spra woz da nia z dzia łal no ści sta tu to wej i fi nan -
so wej Izby za la ta 2008 – 2009, wy bór władz sta -
tu to wych na na stęp ną ka den cję oraz kie run ko -
wy i za da nio wy pro gram dal szej dzia łal no ści,
sta no wi ły naj waż niej sze te ma ty ob rad Wal ne go
Zgro ma dze nia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
w dniu 22 lu te go 2010 r. 

Pod su mo wu jąc mi nio ne dwa la ta, Pre zy dent
Izby – Ta de usz Wnuk, po dzię ko wał ka drze kie -
row ni czej firm człon kow skich za bar dzo wy mier -
ne, oso bi ste an ga żo wa nie się w or ga ni zo wa ne
wspól nie w tym okre sie licz ne przed się wzię cia.
Po kre ślił, że to wła śnie dzię ki te mu na stą pił zna -
czą cy wzrost po ten cja łu or ga ni za cyj ne go Izby.
Przy stą pi ły do niej 23 no we fir my człon kow -
skie. Utwo rzo ne zo sta ły te re no we od dzia ły dla
okrę gów: – Biel sko -Bia ła i Czę sto cho wa, a w naj -
bliż szym cza sie na stą pi to dla okrę gu Gli wi ce.
Obec nie, Izba zrze sza pra wie 100 przed się -
biorstw i sta no wi je den z naj więk szych i naj bar -
dziej zna nych sa mo rzą dów go spo dar czych bu -
dow nic twa na te re nie po łu dnio wej Pol ski. 

Re gu lar na i ak tyw na dzia łal ność or ga nów sta -
tu to wych Izby, Pre zy dium, Ra dy i Ko mi sji Re wi -
zyj nej, za pew ni ła sku tecz ne wdro że nie bar dzo
wie lu no wych ini cja tyw, a wśród nich: 

Za ini cjo wa nie utwo rze nia w lu tym 2008 ro ku
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, ja ko plat for -
my współ dzia ła nia sa mo rzą dów za wo do wych
i go spo dar czych oraz or ga ni za cji po za rzą do -
wych dzia ła ją cych w sek to rze bu dow nic twa,
w tym gór ni cze go, nie ru cho mo ści i eko lo gii 
re gio nu. 

Wspól ne or ga ni zo wa nie przez uczest ni ków
„Fo rum” ob cho dów Ślą skie go Dnia Bu dow la -
nych oraz in nych przed się wzięć – np. wy jaz du
szko le nio we go do Par la men tu Eu ro pej skie go
w Bruk se li. 

Zor ga ni zo wa nie I Ślą skie go Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści w Ustro -
niu Ślą skim – otwie ra ją ce go cykl ko lej nych kon -
fe ren cji te ma tycz nych sek to ra bu dow nic twa.

a tak że se mi na riów szko le nio wo – in te gra cyj -
nych, po świę co nych po zy ski wa niu środ ków
z fun du szy UE, two rze nia wa run ków dla kre -
owa nia no wych in we sty cji, zwłasz cza w za kre -
sie ter mo mo der ni za cji oraz za sad part ner stwa
pu blicz no - pry wat ne go. 

Za war cie „Po ro zu mień o współ pra cy” z Po -
li tech ni ką Ślą ską, Wiel ko pol ską Izbą Bu dow nic -
twa, Za kła dem Do sko na le nia Za wo do we go
w Ka to wi cach. 

Grun tow na mo dy fi ka cja cza so pi sma Izby,
po czy na jąc od zmia ny ty tu łu z „Nasz Mur”
na „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”, po wo ła nie
Ra dy Pro gra mo wej, zmia nę ze spo łu re dak cyj -
ne go, wzrost po zio mu me ry to rycz ne go i wy -
daw ni cze go. 

Speł nia jąc wy mo gi sta tu to we i ocze ki wa nia
firm człon kow skich, Izba ak tyw nie uczest ni czy -
ła w opi nio wa niu naj waż niej szych, no wych pro -
jek tów le gi sla cyj nych, re gu lu ją cych ob szar 
in we sty cji i bu dow nic twa. W pierw szej ko lej no -
ści – wo bec no we li za cji usta wy „Pra wo bu dow -
la ne”. Sta łym po stu la tem przed kła da nym 
or ga nom Sej mu i Rzą du by ło przy wró ce nie moż -
li wo ści nada wa nia upraw nień bu dow la nych dla
tech ni ków bu dow nic twa. Pro wa dzo ne by ły we -
wnętrz ne de ba ty do ty czą ce prak ty ki sto so wa nia
usta wy „Pra wo Za mó wień Pu blicz nych”. Kon ty -
nu owa na by ła wie lo let nia, bar dzo ko rzyst na
współ pra ca Izby z in sty tu cja mi pań stwo we go
nad zo ru – zwłasz cza nad zo ru bu dow la ne go
oraz in spek cji pra cy. 

Sku tecz nie pro wa dzo ne by ły w Izbie pro ce -
du ry za pew nia ją ce ho no ro wa nie firm człon -
kow skich oraz ich pra cow ni ków od zna cze nia -
mi pań stwo wy mi, re sor to wy mi i wo je wódz ki mi.
Tyl ko, w mi nio nych dwóch la tach, zbio ro we
ho no ro we od zna ki „Za słu żo ny dla wo je -
wódz twa ślą skie go” oraz „Za słu żo ny dla
bu dow nic twa” otrzy ma ło 20 firm człon kow -
skich, a in dy wi du al ne po nad 150 ich pra -
cow ni ków. 

Kon ty nu ując wie lo let nią tra dy cję, pro mo wa na
by ła dzia łal ność przed się biorstw człon kow skich,
po przez nada wa nie pre sti żo wych Wiel kich Na -
gród Pre zy den ta Izby, za wy bit ne osią gnię cia
pro jek to we, in we sty cyj ne i bu dow la ne. Z ini cja -
ty wy Pre zy dium i Ra dy Izby, usta no wio no do dat -
ko wo: 

– Wiel ką Na gro dę Pre zy den ta – Z Lau rem,
rów nież dla osób in dy wi du al nych ja ko „Au to ry -
te tów bu dow nic twa i go spo dar ki ślą skiej”.

Ty tuł ho no ro wy „OSO BO WOŚĆ BU DOW -
NIC TWA ŚLĄ SKIE GO” wraz z Me da lem.

nada wa ne w trak cie uro czy stych Ga li Bu dow -
nic twa. 

Spra woz da nia z dzia łal no ści fi nan so wej Izby
przed sta wi ła Pa ni Ur szu la Ma lok ja ko Prze wod -
ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej, wno sząc o ich apro -
ba tę przez Wal ne Zgro ma dze nie, któ re udzie li -
ło tak że, jed no gło śnie ab so lu to rium wszyst kim
wła dzom sta tu to wym Izby. 

W czę ści wy bor czej, Prze wod ni czą cy ob ra -
dom Zgro ma dze nia – Pan Fran ci szek Busz ka,
przed sta wił syl wet kę i do tych cza so we do ko na -
nia Ta de usza Wnu ka dla Izby oraz ca łe go śro -
ado wi ska bu dow la nych.

Wal ne Zgro ma dze nie, jed no gło śnie po wie -
rzy ło po now nie Ta de uszo wi Wnu ko wi funk cję
Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa na la -
ta 2010 – 2014 oraz do ko na ło wy bo ru człon ków
Ra dy i Ko mi sji Re wi zyj nej na ko lej ną ka den cję. 

Pod ję te zo sta ły tak że uchwa ły za twier dza ją -
ce „Kie run ko wy Pro gram Dzia ła nia Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa w la tach 2010 – 2011” oraz
„Plan Za da nio wy Izby na rok 2010”, a tak że
o ob ję ciu przez Izbę pa tro na tem bu do wę Re -
gio nal ne go Ośrod ka Po mo cy Nie wi do mym
i Nie do wi dzą cym w Zie mię ci cach w po wie cie
tar no gór skim. 

Spra woz da nia z dzia łal no ści Izby i jej or ga nów
sta tu to wych za la ta 2008 i 2009 oraz pro gra my
dal szej dzia łal no ści są pre zen to wa ne na stro nie
in ter ne to wej Izby. 

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
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Wspo mnie nia i re flek sje
To by ło nie za po mnia ne spo tka nie. Nie zwy -

kła at mos fe ra, wspa nia li lu dzie. 15 lu te go br.
w Ka to wi cach z człon ka mi Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa spo tka li się uho no ro wa ni ty tu łem Oso -
bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go oraz Me da lem,
oso by szcze gól nie za słu żo ne dla bu dow nic twa,
two rzą ce hi sto rię go spo dar czą re gio nu.

Na to ostat ko we spo tka nie przy by li: 
Hen ryk Busz ko – wy bit ny pol ski ar chi tekt,

pro jek tant wie lu sztan da ro wych in we sty cji
bu dow la nych na Ślą sku m.in. osie dli Ty siąc -
le cia i Gwiaz dy w Ka to wi cach, dziel ni cy re ha -
bi li ta cyj no – lecz ni czej w Ustro niu. 

Wła dy sław Jam ro cha – dy rek tor ge ne ral ny ślą -
skie go Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej skie go
Zyg munt Lo rentz – wie lo let ni prze zes Za rzą du
PRINŻ PW, współ twór ca wie lu przed się biorstw,

Mie czy sław Jó zef Pio trow ski – ho no ro wy pre -
zes ka to wic kie go PZITB

Chcie li by śmy, aby to spo tka nie by ło oka zją
do wspo mnień a tak że do wy mia ny po glą dów
o ak tu al nej sy tu acji na ryn ku in we sty cji i bu dow -

nic twa. – mó wił Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa Ta de usz Wnuk wi ta jąc go ści.

I tak też się sta ło, ten wie czór upły wał w at -
mos fe rze re flek sji nad mi nio nym nie ła twy mi
la ta mi, czę sto dziś nie do ce nia ny mi osią gnię -
cia mi.

Za bie ra jąc głos Hen ryk Busz ko zwró cił uwa -
gę, iż nie moż na do pusz czać do te go, aby
obec nie ugrun to wy wa ła się co raz po wszech -
niej sza opi nia, że wszyst ko to, co wy bu do wa -
no w okre sie PRL -u jest złe, nic nie war te. Jest
to oczy wi sta nie praw da. W tym okre sie po wsta -
wa ły czę sto uni ka to we in we sty cje, w któ rych
sto so wa no re wo lu cyj ne me to dy jak np. tech -
no lo gia wy py cha nych kon dy gna cji, po mysł
zre ali zo wa ny po raz pierw szy na świe cie
w Pol sce, w Ka to wi cach.

Efek tem te go ro dza ju ro zu mo wa nia jest nie
we so ła sy tu acja, w któ rej obec nie naj więk sze
pol skie in we sty cje m. in. sta dio ny na pił kar skie
mi strzo stwa Eu ro py, wy ko ny wa ne są przez za -
gra nicz ne fir my.

O tych sa mych spra wach, o dys kre dy to wa -
niu nie wąt pli wych osią gnięć mi nio nych lat, mó -
wił Mie czy sław Pio trow ski.

Zyg munt Lo rentz z ko lei zwra cał uwa gę, iż
pol skie fir my bu dow la ne zo sta ły w prak ty ce
wy ru go wa ne z ryn ku du żych in we sty cji,
do bu do wy któ rych prze cież by ły do brze
przy go to wa ne la ta mi do świad czeń. M. in. ta -
kich jak z lat 80., gdy wo je wo dą ka to wic kim
był Ta de usz Wnuk. Wte dy to mi mo oczy wi -
stych ogra ni czeń po wsta wa ły re wo lu cyj ne
pro jek ty, któ re na dal są zresz tą re ali zo wa ne
i któ re ukształ to wa ły ob li cze no wo cze sne go
Ślą ska.

Mi mo tych nie naj we sel szych re flek sji ton no -
stal gii nie za wład nął jed nak sa lą. Se nio rzy bu -
dow nic twa po ka za li młod szym ko le gom, że są
na dal ludź mi peł ny mi ener gii i umie ją cy mi się
do sko na le ba wić w tak mi lej at mos fe rze, ja ka
pa no wa ła pod czas te go spo tka nia, któ re, miej -
my na dzie ję, zo sta nie jesz cze w przy szło ści po -
wtó rzo ne.

Opła tek w Ty chach
Już tra dy cyj nie w grud niu od by wa się w sie -

dzi bie fir my AB – PRO JEKT w Ty chach spo -
tka nie opłat ko we. Tym ra zem licz ni go ście
na otwar te po sie dze nie Ra dy i Ko mi sji Re wi -

zyj nej Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. przy by li 14
grud nia. Pre zy dent Izby Ta de usz Wnuk, tak jak
w ro ku 2008, do udzia łu w tym spo tka niu za -
pro sił dy rek to rów współ pra cu ją cych in sty tu cji
pań stwo wych oraz uczest ni ków „Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go”.

Spo tka nie otwo rzył pre zes Za rzą du
AB – PRO JEKT Jó zef Ku klok - Opol ski. Za bie -
ra jąc głos Pre zy dent Ta de usz Wnuk zwra cał
uwa gę na mi ja ją cy cięż ki rok i ży czył wszyst -
kim by no wy rok zwia sto wał po pra wę sy tu acji
na ryn ku bu dow la nym. To ży cze nie, obok wy -
mie nia nych oczy wi ście oso bi ście ser decz no -
ści, do mi no wa ło pod czas ła ma nia się opłat kiem.
Spo tka nie mi nę ło w mi łej, mi mo wszyst ko, zwia -
stu ją cej lep sze cza sy, świą tecz nej at mos fe rze.

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA



Wyższe standardy
energooszczędności budynków

W czasie targów SIBEX odbyło się
dniach 25-26 lutego I Kongres Stolarki
Polskiej – poświęcony oknom i fasadom.
Organizatorem kongresu był Związek
„Polskie Okna i Drzwi” z Warszawy.
Uczestniczyło w nim ok. 250 osób re-
prezentujących 125 producentów stolarki.
Honorowym gościem kongresu był Pre-
zydent Śląskiej Izby Budownictwa Ta-
deusz Wnuk, który w swym wystąpieniu
podczas otwarcia Kongresu mówił o
znaczeniu tej imprezy dla branży bu-
dowlanej.

Polska to jeden z największych krajów
w Europie pod względem produkcji okien

i drzwi. Znaczna część polskiej produkcji
stolarki otworowej trafia na rynki zagra-
niczne. Polska jest na drugim miejscu w
EU, jeśli chodzi o eksport okien i drzwi
ogółem i na pierwszym miejscu, jeśli
chodzi o eksport okien i drzwi z PVC oraz
okien drewnianych.

Całość tej tak ważnej dla środowiska
Imprezy podzielona została na cykle
wykładowe, Seminaria Kongresu miały
odpowiedzieć na pytania o wpływ rozwoju
rynków i technologii na pozycję po-
szczególnych segmentów i firm tej
branży. Prezentowano  najnowsze wyniki
prac działów badawczo-rozwojowych,

instytutów badawczych i biur konstruk-
cyjnych najbardziej znanych europej-
skich firm i instytucji. Prezentacje m.in.
Davida Heppa z IFT Rosenheim, wywo-
ływały wśród słuchaczy żywe dyskusje.

We współpracy m.in. z Instytutem
Techniki Budowlanej z Warszawy, z In-
stytutem Techniki Okiennej w Rosen-
heim, Kongresem Przemysłu Szklar-
skiego z Tampere oraz Instytutem Szkła
i Ceramiki z Krakowa zorganizowane zo-
stały przeglądy najnowszych rozwiązań i
wdrożeń w dziedzinie szkła, okuć, profili,
akcesoriów i maszyn do produkcji okien
i fasad.  Poruszone  zostały tematy au-
tomatyzacji produkcji, automatyki w sto-
larce i wiele innych. 

Tematem Kongresu było  także pra-
wodawstwo unijne wspierające energo-
oszczędne rozwiązania w budownic-
twie. We współpracy z zagranicznymi
izbami gospodarczymi i związkami firm
handlowych i wykonawczych zorgani-
zowano spotkania pomiędzy polskimi
producentami, a partnerami z innych
krajów.

Efektem naszych rozważań nad przy-
szłością branży stolarki budowlanej jest
rezolucja wystosowana do Ministerstwa
Gospodarki z postulatem podniesienia
wymaganych współczynników przeni-
kania ciepła dla okien – powiedział Ja-
nusz Komurkiewicz, prezes Związku
Polskie Okna i Drzwi. (Treść rezolucji pu-
blikujemy obok)

Partnerem strategicznym  Kongresu
była firma Leitz 

Ofertę tej firmy publikujemy na str. 40.

I KONGRES STOLARKI POLSKIEJ
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Środowisko producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej, zgromadzone na l Kongre-
sie Stolarki Polskiej w Sosnowcu, zaniepokojone brakiem realnej troski władz o coraz wyższe standardy
energooszczędności budynków, co wyraża się brakiem w naszym kraju instrumentów motywujących wła-
ścicieli i zarządców budynków do prowadzenia prac termo-modernizacyjnych, zwraca się do władz Pol-
ski o wprowadzenie zachęt finansowych motywujących do podejmowania nakładów na termo-renowację
obiektów budowlanych. Zachęty takie stworzone zostały przez wszystkie już niemal rządy krajów Unii Eu-
ropejskiej. W naszym kraju mamy wciąż do czynienia z jedyną Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, skierowaną raczej do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni aniżeli do właścicieli dominują-
cego w naszym kraju budownictwa jednorodzinnego. W tym zakresie konieczne są zmiany.

Budownictwo (sektor komunalno-bytowy) konsumuje około 40% energii pierwotnej wytwarzanej w Pol-
sce. Ze względu na wieloletnie zaniedbania, szczególnie w zakresie ochrony cieplnej budynków, sek-
tor ten posiada olbrzymi potencjał oszczędności energii. W szczególności odnosi się to do budynków
już istniejących i podejmowanych w nich procesów termo-renowacji. Szczególną rolę w tych procesach
zajmuje stolarka budowlana, dzięki której już dzisiaj możliwe jest zaoszczędzenie co najmniej połowy
energii grzewczej, traconej dotąd przez przestarzałe przegrody okienno-drzwiowe. 

Obowiązujące aktualnie wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce są bodaj najmniej
restrykcyjne spośród krajów UE i nie przystają one do obecnego poziomu rozwoju techniki i technologii,
ani tempa postępu technicznego w tym zakresie. Na przykład wymagania odnośnie okien wyznaczają
granicę ochrony cieplnej na poziomie Uw<1,8. podczas, gdy standardem rynkowym jest obecnie Uw<1.5,
a w oknach energooszczędnych wartość ta już dzisiaj przekracza granicę Uw<0,9. Widać więc, że sto-
sowanie oficjalnych wymagań prawnych w stosunku do okien, w praktyce. w kilkudziesięcioletniej per-
spektywie użytkowania budynków, jest dzisiaj pod każdym względem szkodliwe i nie powinno się nimi
kierować przy projektowaniu nowych budynków, ani planowaniu modernizacji budynków istniejących. 

Na podstawie art. 9 znowelizowanej Dyrektywy Unijnej 2002/91/WE także Polska będzie niebawem
zobowiązana do aktywnego promowania upowszechniania na rynku budynków, których emisje dwu-
tlenku węgla i zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe zeru. Promocja ta odbywać się ma poprzez
opracowywanie planów krajowych zawierających jasne definicje i cele w tym zakresie oraz określenie
pośrednich wartości procentowych udziału takich budynków w ogólnej liczbie budynków i w stosunku
do łącznej powierzchni użytkowej w 2015 r„ czyli wymaga przedstawienia harmonogramu wdrażania
tych działań.

Państwo i jego instytucje są dzisiaj największym właścicielem budynków w naszym kraju  zarządza-
jąc tysiącami urzędów, biur, szkół szpitali i innych budynków użyteczności publicznej. Ich efektywność
energetyczna ma pełnić niebawem rolę wzorcową dla  wszelkiego rodzaju budownictwa poprzez wdro-
żenie instrumentu tzw. zielonych zakupów  Ze względu na interes społeczny oraz poprawę stanu śro-
dowiska, pożądane i celowe jest aby w zamówieniach publicznych kryterium najniższej ceny nie pozostało
jedynym  kryterium oceny ofert, i żeby aspekty środowiskowe oraz ochrona przed stratami ciepła  były
uwzględnianie jak najszerzej. Z tego też względu wyznaczenie celów dla termomodernizacji budynków
publicznych musi dokonywać się z uwzględnieniem wyższych standardów cieplnych wymienianej sto-
larki budowlanej, czyli standardów odpowiednich do dzisiejszego stanu techniki okienno-drzwiowej. 

Środowisko branży stolarki budowlanej zgromadzone na l Kongresie Stolarki Polskiej w Sosnowcu
^ kieruje do władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych w naszym kraju apel o stałe pod-
noszenie standardów energetycznych budynków w Polsce i dostosowanie ich do wciąż rosnących moż-
liwości technicznych służących temu zadaniu materiałów budowlanych. Proponujemy, aby w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie wprowadzić górną granicę współczynnika U dla okna referencyjnego na maksymal-
nym poziomie Uw<1,5 

W imieniu producentów okien, drzwi i fasad, deklarujemy pomoc merytoryczną i daleko idącą współ-
pracę dla wyznaczenia właściwych standardów dla wyrobów stolarki budowlanej służących wdrożeniu
w naszym kraju postanowień Dyrektywy Unijnej2002/91/WE

Uczestnicy I Kongresu Stolarki Polskiej

Sosnowiec, 26 lutego 2010 roku

Rezolucja 
I Kongresu Stolarki Polskiej
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Jak poradzić sobie
z przeciekającym dachem po zimie?

Naprawa dachu kojarzy się nam zwykle z długimi
i trudnymi pracami. Zrywanie istniejących warstw,
utylizacja starej papy, układanie nowej izolacji –
wszystkie te elementy wpływają na uciążliwość re-
montu. Opady deszczu, które mogą się pojawić
podczas prac stanowią dodatkowy problem. Jed-
nak nie zawsze musi to tak wyglądać. Nowocze-
sny materiał jakim jest Termopian® pomalowany
farbą Izolbest® pozwala na uzyskanie ciepłego i
szczelnego dachu w krótkim czasie. Gwarantuje
jednocześnie długie użytkowanie. Materiał ten speł-
nia łącznie trzy funkcje. Stanowi warstwę termo i
hydroizolacyjną oraz zewnętrzną powłokę da-
chową. Warto podkreślić zwłaszcza jego dosko-
nały współczynnik przewodzenia ciepła 
(0,022 W/mK) oraz małą wagę (pomijalny jako do-
ciążenie konstrukcji – ok. 2 kg/m2). Cechy te po-
wodują, że doskonale nadaje się zarówno do wy-
konywania nowych pokryć dachowych jak i wy-
konywania remontów już istniejących.
Dla inwestora najważniejsze są jednak korzyści ja-
kie może uzyskać wybierając określoną technolo-
gię. Co osiągamy decydując się na Termopian®?
➤ Krótki czas prac – stosowana metoda natrysku

pozwala zaizolować ponad 1000 m2 dziennie.
Dzięki temu unikamy długotrwałych i uciążliwych
dla mieszkańców prac budowlanych.

➤ Trwałość – Termopian® posiada dużą wytrzy-
małość i odporność na czynniki atmosferyczne.
Wydłuża to czas użytkowania oraz obniża
koszty eksploatacji.

➤ Pewność i oszczędność – sposób aplikacji – na-
trysk na istniejące podłoże – gwarantuje sku-
teczność nawet w przypadku skomplikowa-
nych technicznie prac i obniżenie całkowitych
kosztów remontu.

CIEPŁY I SZCZELNY DACH? TO ŁATWE!

ZAMÓW BEZPŁATNE DORADZTWO TECHNICZNE.

Dodatkowo firma Termopian®, odpowiadając na zapotrzebowanie klientów,
wprowadziła do sprzedaży farbę Izolbest®

– przeznaczoną specjalnie do malowania istniejących powłok z pianek poliuretanowych.

ROK ZAŁOŻENIA 1988  ●  PRACUJEMY ZGODNIE Z ISO 9001

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a
(32) 2144580 ● www.dach.pl 

ZAPEWNIAMY:
● Konsultację telefoniczną lub u Inwestora ● Określenie niezbędnego zakresu prac

● Doradztwo w dobraniu grubości natrysku ● Wycenę kosztów remontu z zastosowaniem natrysku
sztywnej pianki Termopian

WYSTARCZY ZADZWONIć (32) 2144580
W�trakcie�rozmowy�prosimy�o�powołanie�się�na�Śląską�Izbę�Budownictwa

Prze cie ka ją cy i źle za izo lo wa ny dach mo że być po wo dem
wie lu nie po trzeb nych pro ble mów. Dla te go war to ten te mat
po wie rzyć spe cja li stom.

Dla człon ków i sym pa ty ków Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
przy go to wa li śmy wy jąt ko wą ofer tę na bez płat ne do radz -
two tech nicz ne.
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Dwie no we li za cje Pra wa
za mó wień pu blicz nych

W od stę pie nie wie le po nad mie sią ca, na prze ło -
mie ro ku 2009 i 2010, we szły w ży cie dwie no we -
li za cje usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo
za mó wień pu blicz nych. Pierw sza no we li za cja,
uchwa lo na przez Sejm po po praw kach Se na tu
w dniu 5 li sto pa da 2009 r., we szła w ży cie w dniu 22
grud nia 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1591), zaś dru -
ga, z dnia 2 grud nia 2009 r., we szła w ży cie
w dniu 29 stycz nia 2010 r. (Dz. U. Nr 223,
poz. 1778). Oprócz te go uka za ły się trzy no we prze -
pi sy wy ko naw cze zwią za ne z po wyż szy mi no we -
li za cja mi: roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 30 grud nia 2009 r. w spra wie ro dza jów do -
ku men tów, ja kich mo że żą dać za ma wia ją cy od wy -
ko naw cy, oraz form, w ja kich te do ku men ty mo gą
być skła da ne (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), roz po rzą -
dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 28 stycz -
nia 2010 r. w spra wie wzo rów ogło szeń za miesz -
cza nych w Biu le ty nie Za mó wień Pu blicz nych (Dz.
U. Nr 12, poz. 69) oraz roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów z dnia 28 stycz nia 2010 r. w spra wie
wy ka zu usług o cha rak te rze prio ry te to wym i nie prio -
ry te to wym (Dz. U. Nr 12, poz. 68). Zna ne są pro -
jek ty dwóch ko lej nych roz po rzą dzeń: w spra wie re -
gu la mi nu po stę po wa nia przy roz po zna wa niu od wo -
łań oraz w spra wie wy so ko ści i spo so bu po bie ra -
nia wpi su od od wo łań oraz ro dza jów kosz tów
w po stę po wa niu od wo ław czym i spo so bu ich roz -
li cza nia.

W krót kim ar ty ku le nie spo sób na wet omó wić
wszyst kich zmian w usta wie. Za sy gna li zu ję za tem
je dy nie te, któ re ma ją szcze gól ne zna cze nie dla wy -
ko naw ców – przed się bior ców ubie ga ją cych się
o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go.

Istot nie prze re da go wa no prze pi sy do ty czą ce wa -
run ków udzia łu w po stę po wa niu. Wa run ki udzia -
łu w po stę po wa niu, to przede wszyst kim wa run ki,
o któ rych mo wa w art. 22 ust. 1, tj. do ty czą ce po -
sia da nia upraw nień do wy ko ny wa nia okre ślo nej
dzia łal no ści lub czyn no ści, je że li prze pi sy pra wa na -
kła da ją obo wią zek ich po sia da nia, do ty czą ce po -
sia da nia wie dzy i do świad cze nia, do ty czą ce dys -
po no wa nia od po wied nim po ten cja łem tech nicz nym
oraz oso ba mi zdol ny mi do wy ko na nia za mó wie nia,
oraz do ty czą ce sy tu acji eko no micz nej i fi nan so wej.
Usta wa nie okre śla wa run ków udzia łu w po stę po -
wa niu (wbrew te mu, co moż na zna leźć w uza sad -
nie niu pro jek tu usta wy oraz w do stęp nych in ter pre -
ta cjach twór cy pro jek tu, tj. Urzę du Za mó wień Pu -
blicz nych), lecz wska zu je je dy nie za kres cech (wła -
ści wo ści) pod mio to wych wy ko naw ców, po za któ -
ry nie mo że wyjść za ma wia ją cy okre śla jąc wa run -
ki. Wa run ki udzia łu w po stę po wa niu to tak że wa -
run ki czy sto for mal ne, tym ra zem okre ślo ne wprost
przez usta wo daw cę w art. 24 ust. 1, jak choć by brak
za le gło ści w uisz cza niu po dat ków, skła dek na ubez -
pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne, czy nie ka ral ność.
Wśród oko licz no ści, któ re są przy czy ną wy klu cze -
nia wy ko naw cy z po stę po wa nia „do szła” oko licz -

ność, ja ką jest ska za nie za prze stęp stwo prze ciw -
ko śro do wi sku. Wa run ki udzia łu w po stę po wa niu
po win ny być za war te za rów no w ogło sze niu o za -
mó wie niu (np. art. 41 pkt 7 dla prze tar gu nie ogra -
ni czo ne go), jak rów nież w spe cy fi ka cji istot nych wa -
run ków za mó wie nia (SIWZ) (art. 36 ust. 1 pkt 5).
Oprócz wa run ków udzia łu w po stę po wa niu ko niecz -
ny jest opis spo so bu do ko ny wa nia przez za ma wia -
ją ce go oce ny speł nia nia tych wa run ków, któ ry za -
ma wia ją cy mu si za wrzeć tak w ogło sze niu, jak
i w SIWZ. Wsku tek po waż nych błę dów le gi sla cyj -
nych i nie zro zu mie nia przez pro jek to daw cę
(a w kon se kwen cji usta wo daw cę) czym jest wa ru -
nek udzia łu w po stę po wa niu, w usta wie zna la zły
się prze pi sy ab sur dal ne, jak np. prze pis art. 22
ust. 4, zgod nie z któ rym „Opis spo so bu do ko na nia
oce ny speł nia nia wa run ków, o któ rych mo wa
w ust. 1, po wi nien być zwią za ny z przed mio tem za -
mó wie nia oraz pro por cjo nal ny do przed mio tu za -
mó wie nia”. To nie opis spo so bu do ko na nia oce ny
speł nia nia wa run ków ma być zwią za ny z przed mio -
tem za mó wie nia, a tym bar dziej pro por cjo nal ny
do przed mio tu za mó wie nia, lecz po pro stu okre ślo -
ny przez za ma wia ją ce go wa ru nek udzia łu w po stę -
po wa niu ma być z jed nej stro ny zwią za ny z przed -
mio tem za mó wie nia (co wy da je się oczy wi ste) oraz
„pro por cjo nal ny” do przed mio tu za mó wie nia, co już
mniej oczy wi ste, gdyż pro por cjo nal ne po win ny być
wy ma ga nia po sta wio ne przez za ma wia ją ce go
(tzw. mi ni mal ne stan dar dy, by po słu żyć się no men -
kla tu rą prze pi sów unij nych) do za kre su i wiel ko ści
przed mio tu za mó wie nia.

W art. 24 ust. 1 uchy lo no (wresz cie!) pkt 10 („Z po -
stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia wy klu cza
się wy ko naw ców, któ rzy nie speł nia ją wa run ków
udzia łu w po stę po wa niu) wpro wa dza ją cy w błąd,
a przy tym nie mo gą cy mieć prak tycz nie żad ne go
za sto so wa nia (choć nie wie le ro zu mie ją cy za ma wia -
ją cy, ale tak że – o zgro zo – Kra jo wa Izba Od wo ław -
cza, czę sto ko rzy sta li z te go prze pi su wy klu cza jąc
wy ko naw cę z po stę po wa nia). Za stą pio no go ja snym
i zro zu mia łym prze pi sem (art. 24 ust. 2 pkt 4) „Z po -
stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia wy klu cza
się rów nież wy ko naw ców, któ rzy nie wy ka za li speł -
nia nia wa run ków udzia łu w po stę po wa niu”.

W istot ny spo sób roz sze rzo no moż li wość po le -
ga nia przez wy ko naw cę, któ ry ubie ga się o udzie -
le nie za mó wie nia, na za so bach in nych pod mio tów.
Oprócz zna nych już moż li wo ści do ty czą cych po ten -
cja łu tech nicz ne go i osób, te raz bę dzie moż na po -
le gać tak że na wie dzy i do świad cze niu oraz po ten -
cja le fi nan so wym in nych pod mio tów, pod wa run kiem
wszak, że wy ko naw ca udo wod ni za ma wia ją ce mu,
iż bę dzie dys po no wał za so ba mi in ne go pod mio tu
nie zbęd ny mi do re ali za cji za mó wie nia (art. 26
ust. 2b).

Zmia na prze pi sów do ty czą cych wa run ków udzia -
łu w po stę po wa niu skut ko wa ła wy da niem no we go
roz po rzą dze nia „w spra wie do ku men tów”. Róż ni się

ono od uchy lo ne go za rów no ukła dem tre ści, jak i do -
pusz czal ny mi ro dza ja mi do ku men tów. Za re wo lu -
cyj ną – i jak naj bar dziej słusz ną – na le ży uznać re -
zy gna cję z do ku men tów po twier dza ją cych po sia -
da nie upraw nień przez oso by, któ re bę dą wy ko ny -
wać za mó wie nie. Dla przed się bior ców z bran ży bu -
dow la nej ozna cza to, że za ma wia ją ce mu nie bę dzie
już wol no wy ma gać ko pii upraw nień bu dow la nych
(ani ja kich kol wiek in nych do ku men tów zwią za -
nych z upraw nie nia mi, gdyż roz po rzą dze nie ich nie
do pusz cza). W to miej sce wy ko naw ca obo wią za -
ny bę dzie zło żyć oświad cze nie, że oso by, któ re bę -
dą uczest ni czyć w wy ko ny wa niu za mó wie nia, po -
sia da ją wy ma ga ne usta wą upraw nie nia (§1 ust. 1
pkt 6 i 7 roz po rzą dze nia). Spo śród wie lu no wych roz -
wią zań za war tych w roz po rzą dze niu war to zwró cić
jesz cze uwa gę na obo wią zek (po wy żej tzw. pro gów
unij nych, tj. 125 tys. eu ro lub 193 tys. eu ro dla do -
staw i usług oraz 4.845 tys. eu ro dla ro bót bu dow -
la nych) oraz pra wo (po ni żej pro gów unij nych) żą -
da nia w sto sun ku do osób, któ re są we wła dzach
wy ko naw cy ma ją ce go sie dzi bę na te ry to rium RP,
a któ re miesz ka ją po za te ry to rium RP, za miast in -
for ma cji o ich nie ka ral no ści z Kra jo we go Re je stru
Kar ne go (jak do tych czas), za świad cze nia wła ści -
we go or ga nu są do we go lub ad mi ni stra cyj ne go
miej sca za miesz ka nia tych osób do ty czą ce go ich
nie ka ral no ści.

Ra dy kal nie skró co no ter min, w cza sie któ re go wy -
ko naw ca bę dzie mógł skła dać do za ma wia ją ce go
wnio sek o wy ja śnie nie tre ści SIWZ. Wnio sek mu -
si wpły nąć do za ma wia ją ce go nie póź niej niż
do koń ca dnia, w któ rym upły wa po ło wa ter mi nu
skła da nia ofert (art. 38 ust. 1). Zło że nie wnio sku
po upły wie te go ter mi nu po zwa la za ma wia ją ce mu
zi gno ro wać wnio sek (art. 38 ust. 1a). Co wię cej, na -
wet w przy pad ku prze dłu że nia przez za ma wia ją ce -
go ter mi nu skła da nia ofert, ter min na zło że nie wnio -
sku nie ule ga zmia nie – in ny mi sło wy ter min pier -
wot ny jest osta tecz ny (art. 38 ust. 1b).

W po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia w try -
bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go, je że li war tość
za mó wie nia jest mniej sza niż próg unij ny, a za mó -
wie nie do ty czy ro bót bu dow la nych (tj. po ni żej 18,6
mln zł net to) skró co no ter min skła da nia ofert z 20
do 14 dni (art. 43 ust. 1).

Wpro wa dzo no za sa dę, że w przy pad ku wy bo -
ru naj ko rzyst niej szej ofer ty za ma wia ją cy zwra ca
nie zwłocz nie wa dium wszyst kim wy ko naw com,
z wy jąt kiem wy ko naw cy, któ re go ofer ta zo sta ła wy -
bra na (te mu zwra ca wa dium po za war ciu umo wy)
(art. 46 ust. 1 i 1a), a je że li oka że się, że w wy ni -
ku roz strzy gnię cia od wo ła nia (już nie ma pro te stów,
o czym ni żej) za ma wia ją cy wy bie ra in ną ofer tę ja -
ko naj ko rzyst niej szą, żą da od wy ko naw cy, któ ry
zło żył tę ofer tę, po now ne go wnie sie nia wa dium
(art. 46 ust. 3). Roz wią za nie to nie ma istot ne go
zna cze nia w sy tu acji, gdy wy ko naw ca wniósł
wa dium w for mie gwa ran cji lub po rę cze nia, gdyż

PRAWO



Forum Budownictwa Śląskiego - 1 (31) 2010 31

PRAWO

zwrot do ku men tu gwa ran cji (po rę cze nia) nic wy -
ko naw cy nie da je – za pła co nej skład ki już nie od -
zy ska.

Ule gła zmia nie jed na z prze sła nek unie waż nie -
nia po stę po wa nia (art. 93 ust. 1 pkt 4). Do tej po -
ry za ma wia ją cy obo wią za ny był unie waż nić po stę -
po wa nie, gdy „ce na naj ko rzyst niej szej ofer ty prze -
wyż sza kwo tę, któ rą za ma wia ją cy mo że prze zna -
czyć na sfi nan so wa nie za mó wie nia”. Po no we li za -
cji wy raz „mo że” zo stał za stą pio ny wy ra zem „za mie -
rza” (dla spój no ści z prze pi sem art. 86 ust. 3, zgod -
nie z któ rym przed otwar ciem ofert za ma wia ją cy po -
da wał kwo tę, ja ką „za mie rza” prze zna czyć na sfi -
nan so wa nie za mó wie nia). Wg prze pi su w no wym
brzmie niu za ma wia ją cy unie waż nia po stę po wa nie,
je że li „ce na naj ko rzyst niej szej ofer ty lub ofer ta
z naj niż szą ce ną prze wyż sza kwo tę, któ rą za ma -
wia ją cy za mie rza prze zna czyć na sfi nan so wa nie za -
mó wie nia, chy ba że za ma wia ją cy mo że zwięk szyć
tę kwo tę do ce ny naj ko rzyst niej szej ofer ty”.

W art. 93 w ust. 1a do pi sa no jesz cze jed ną prze -
słan kę unie waż nie nia po stę po wa nia. Do ty czy ona
sy tu acji, gdy Za ma wia ją ce mu nie zo sta ły przy zna -
ne środ ki po cho dzą ce z bu dże tu Unii Eu ro pej skiej
lub z po mo cy udzie lo nej przez pań stwa człon kow -
skie EFTA, któ re za mie rzał prze zna czyć na sfi nan -
so wa nie ca ło ści lub czę ści za mó wie nia, pod wa run -
kiem, że moż li wość ta ka (tj. unie waż nie nia po stę -
po wa nia, gdy środ ków tych nie otrzy ma) zo sta ła
prze wi dzia na w ogło sze niu o za mó wie niu, za pro -
sze niu do ne go cja cji lub za pro sze niu do skła da nia
ofert.

Zmia nie ule gły ter mi ny za war cia umo wy. I tak, je -
że li war tość za mó wie nia prze kra cza próg unij ny, „ka -
ren cja” w za war ciu wy no si 10 dni od prze sła nia za -
wia do mie nia, je że li za wia do mie nie o wy bo rze naj -
ko rzyst niej szej ofer ty zo sta ło prze sła ne fak sem lub
dro gą elek tro nicz ną oraz 15 dni, je że li w in ny spo -
sób. W przy pad ku za mó wień o war to ściach po ni -
żej pro gów unij nych, ter mi ny te wy no szą od po wied -
nio 5 i 10 dni. Po wyż sze ter mi ny co do za sa dy nie
obo wią zu ją, gdy zło żo no tyl ko jed ną ofer tę lub – je -
że li war tość za mó wie nia jest mniej sza niż próg unij -
ny – nie od rzu co no żad nej ofer ty ani nie wy klu czo -
no żad ne go wy ko naw cy, a ter min na wnie sie nie od -
wo ła nia już upły nął lub Kra jo wa Izba Od wo ław cza
wy da ła orze cze nie.

Wie le zmian wpro wa dzo no w za kre sie nie waż -
no ści umo wy. Przede wszyst kim usta wo daw ca zre -
zy gno wał z po ję cia „nie waż ność umo wy” na rzecz
po ję cia „unie waż nial ność umo wy”. Ale nie tyl ko.
Uchy lo no kil ka prze sła nek unie waż nie nia umo wy,
a przede wszyst kim prze słan ki, któ re do tych czas by -
ły pod sta wo wy mi i naj czę ściej spo ty ka ny mi, tj. gdy
(art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6) za ma wia ją cy do ko nał wy -
bo ru ofer ty z ra żą cym na ru sze niem usta wy lub gdy
w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia do szło
do na ru sze nia prze pi sów okre ślo nych w usta wie,
któ re mia ło wpływ na wy nik te go po stę po wa nia.
W tym dru gim przy pad ku je dy nym pod mio tem, któ -
ry bę dzie mógł wy stą pić do są du o unie waż nie nie
umo wy jest Pre zes UZP (art. 146 ust. 6).

Za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia umo wy
bę dzie mo gło słu żyć wy łącz nie po kry ciu rosz czeń
z ty tu łu nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia
umo wy (art. 147 ust. 2), nad to nie bę dzie ono ob -
li ga to ryj ne (art. 147 ust. 3).

Wpro wa dzo no no wą in sty tu cję „za licz ki”
(art. 151a). Za ma wia ją cy bę dzie mógł udzie lić wy -
ko naw cy za licz ki na po czet wy ko na nia za mó wie -
nia, je że li moż li wość ta ką prze wi dział w ogło sze niu
o za mó wie niu lub w SIWZ, a za mó wie nie jest fi nan -
so wa ne z udzia łem środ ków po cho dzą cych z bu -
dże tu UE, środ ków po mo co wych państw EFTA lub
in nych środ ków po cho dzą cych ze źró deł za gra nicz -

nych al bo (nie za leż nie od źró deł fi nan so wa nia) gdy
przed mio tem za mó wie nia są ro bo ty bu dow la ne
(ust. 2). Po wyż sze ogra ni cze nia nie do ty czą jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, ich związ ków oraz
in nych jed no stek sek to ra fi nan sów pu blicz nych, dla
któ rych or ga nem za ło ży ciel skim lub nad zo ru ją cym
jest jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go. Za ma wia -
ją cy mo że udzie lić ko lej nych za li czek, je że li wy ko -
naw ca wy ka że, że wy ko nał za mó wie nie w za kre -
sie war to ści po przed nio udzie la nych za li czek
(ust. 4). Za ma wia ją cy mo że żą dać od wy ko naw cy
wnie sie nia za bez pie cze nia za licz ki (ust. 5),
przy czym ma obo wią zek żą dać za bez pie cze nia,
je że li prze wi dy wa na war tość za li czek prze kra -
cza 20% wy so ko ści wy na gro dze nia wy ko naw cy
(ust. 6).

Istot ne zmia ny do ty czą środ ków ochro ny praw -
nej (dział VI usta wy). Zre zy gno wa no z pro te stów,
a je dy ny mi środ ka mi ochro ny praw nej jest od wo -
ła nie wno szo ne do Kra jo wej Izby Od wo ław czej (już
nie usy tu owa nej przy Pre ze sie UZP, ale dzia ła ją cej
ja ko sa mo dziel ny or gan) oraz skar ga do są du
na orze cze nie KIO. W przy pad ku za mó wień o war -
to ściach po ni żej pro gów unij nych od wo ła nie bę dzie
przy słu gi wać wy łącz nie wo bec czyn no ści wy bo ru
try bu ne go cja cji bez ogło sze nia, za mó wie nia z wol -
nej rę ki lub za py ta nia o ce nę, opi su spo so bu do ko -
ny wa nia oce ny speł nia nia wa run ków udzia łu w po -
stę po wa niu, wy klu cze nia od wo łu ją ce go z po stę po -
wa nia o udzie le nie za mó wie nia i od rzu ce nia ofer -
ty od wo łu ją ce go. Ter mi ny na wnie sie nie od wo ła nia
po kry wa ją się z ter mi na mi „ka ren cji” do za war cia
umo wy. Zo sta ły skró co ne ter mi ny wnie sie nia od wo -
ła nia wo bec tre ści ogło szeń oraz po sta no wień
SIWZ, a tak że in nych czyn no ści za ma wia ją ce go
do od po wied nio (w za leż no ści od war to ści za mó -
wie nia) 10 i 5 dni.

Od wo ła nie co do za sa dy bę dzie roz po zna wać
Izba w skła dzie jed no oso bo wym, chy ba że spra wa
jest za wi ła lub pre ce den so wa – wów czas skład bę -
dzie trzy oso bo wy. O skła dzie de cy do wać bę dzie Pre -
zes KIO.

KIO zo sta ła wy po sa żo na w no we upraw nie -
nie – unie waż nie nie umo wy. Izba bę dzie tak że mo -
gła na kła dać na za ma wia ją ce go ka ry fi nan so we
(do 10% lub 5% wy na gro dze nia wy ko naw cy, w za -
leż no ści od istot no ści na ru szeń prze pi sów).

Za ma wia ją cy bę dzie mógł od po wie dzieć na od -
wo ła nie. W od po wie dzi bę dzie mógł uwzględ nić za -
rzu ty od wo łu ją ce go – wów czas Izba bę dzie mo gła
umo rzyć po stę po wa nie.

Od orze cze nia Izby bę dzie przy słu gi wać od wo -
ła nie, jed nak wy so kość opła ty w sy tu acji gdy ofer -
ta naj ko rzyst niej sza zo sta ła już wy bra na, wy no szą -
ca 5% war to ści za mó wie nia (nie wię cej niż 5 mln
zło tych) czy ni z tej in sty tu cji fik cję.

Pod su mo wu jąc. Ko lej ny raz ogra ni czo no pra wa
wy ko naw ców, w prak ty ce nie da jąc im nic w za mian.
Co nie ozna cza, że zwięk szo no upraw nie nia za -
ma wia ją cych. Prze ciw nie. Za ma wia ją cy bę dą się
nie źle „gim na sty ko wać”, by po praw nie przy go to wać
i prze pro wa dzić po stę po wa nie, w sy tu acji istot nych
błę dów le gi sla cyj nych i moż li wych róż nych in ter -
pre ta cji prze pi sów. Efek ty tych błę dów wi dać
po lek tu rze ogło szeń, w szcze gól no ści za miesz cza -
nych w Biu le ty nie Za mó wień Pu blicz nych. Zma wia -
ją cy nie mo gą so bie po ra dzić z wy peł nie niem ab -
sur dal nych for mu la rzy za miesz czo nych na por ta -
lu UZP, a wy ko naw cy gu bią się w do my słach
(w szcze gól no ści w prze tar gu ogra ni czo nym,
gdzie nie ma SIWZ, o nic nie moż na py tać, a od -
wo ła nie w prak ty ce nie przy słu gu je) o co cho dzi za -
ma wia ją ce mu.

Dr JA CEK KACZ MAR CZYK

Ja�cEk�kacz�mar�czyk�jest dok to rem na uk ma te -
ma tycz nych (dok to rat na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim). W la tach 1975-1990 był pra cow ni kiem na uko -
wo -dy dak tycz nym w In sty tu cie Ma te ma ty ki Aka de -
mii Gór ni czo -Hut ni czej. Po wy bo rach sa mo rzą do wych
w 1990 r. pra co wał w ad mi ni stra cji pu blicz nej, a na -
stęp nie w in sty tu cjach fi nan so wych. W la -
tach 1989 – 1999 ukoń czył wie le kur sów i szko leń o te -
ma ty ce go spo dar czej oraz w za kre sie sto so wa nia prze -
pi sów pra wa cy wil ne go i ad mi ni stra cyj ne go.
Za mó wie nia mi pu blicz ny mi zaj mu je się od kil ku na -
stu lat. Współ pra co wał z Urzę dem Za mó wień Pu -
blicz nych m. in. w la tach 1998-2000 w gru pie eks -
per tów nad przy go to wa niem pro jek tu no wej usta -
wy o za mó wie niach pu blicz nych, w ro ku 2003
nad pro jek tem obo wią zu ją cej usta wy – Pra wo za -
mó wień pu blicz nych (głów nie spo rzą dza jąc eks per -
ty zy) oraz na prze ło mie lat 2007 i 2008 r. opi niu jąc
pro po zy cje no we li za cji usta wy. W la -
tach 2001 – 2004 współ pra co wał z gru pą se na to -
rów przy no we li za cjach usta wy o za mó wie niach pu -
blicz nych oraz w pro ce sie uchwa la nia no wej usta -
wy – Pra wo za mó wień pu blicz nych. Współ pra co -
wał z Kan ce la rią Se na tu (z Biu rem Praw no -Or ga ni -
za cyj nym) przy no we li za cji Pra wa za mó wień pu blicz -
nych w 2006 r. Przy no we li za cji usta wy w 2008 r.
na za pro sze nie prze wod ni czą ce go se nac kiej pod ko -
mi sji Ko mi sji Go spo dar ki był eks per tem oraz au to -
rem kil ku na stu po pra wek.
Jest au to rem po nad 90 ar ty ku łów z za kre su za mó -
wień pu blicz nych (pro ble ma ty ka praw na, za gad nie -
nia teo re tycz nie i prak tycz ne).
Od 1999 r. za wo do wo zaj mu je się za mó wie nia mi pu -
blicz ny mi pro wa dząc dzia łal ność go spo dar czą:
LEX -FIN Fi nan se i Ob rót Go spo dar czy – Do radz two
i Usłu gi; dr Ja cek Kacz mar czyk
ul. Ko bie rzyń ska 51/15, 30-363 Kra ków
tel. 606 273 927, e -ma il: j.kacz mar czyk@pro.onet.pl
ofe ru je po moc w za kre sie do radz twa i kon sul ta cji
w peł nym za kre sie zwią za nym z udzia łem w po stę -
po wa niu o uzy ska nie za mó wie nia pu blicz ne go obej -
mu ją ce go:
1. ana li zę tre ści ogło sze nia o za mó wie niu oraz tre -

ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia,
2. przy go to wa nie za py tań do za ma wia ją ce go o wy -

ja śnie nie tre ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia,

3. przy go to wa nie ofer ty / wnio sku o do pusz cze nie
do udzia łu w po stę po wa niu,

4. ana li zę pro to ko łu po stę po wa nia pod ką tem ochro -
ny in te re sów przed się bior cy, w tym ana li zę do -
ku men tów (ofert / wnio sków) zło żo nych przez kon -
ku ren tów,

5. przy go to wa nie pro te stów do za ma wia ją ce go
oraz od wo łań do Pre ze sa UZP i re pre zen to wa nie
przed się bior cy w po stę po wa niu od wo ław czym
przed Kra jo wą Izbą Od wo ław czą.
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Kre owa nie no wo cze sne go
bu dow nic twa

Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa Bud ma 2010,
któ re od by ły się w Po zna niu w dniach 19-22 stycz -
nia 2010 r., po twier dzi ły szcze gól ną ro lę te go wy -
da rze nia w pro mo wa niu naj now szych roz wią zań
i tech no lo gii dla bran ży bu dow la nej. Zgod nie z te -
ma tem prze wod nim – „Zrów no wa żo ne bu dow nic -
two – eko no mia, eko lo gia, czło wiek” – eks po zy -
cja i pro gram 19. edy cji tar gów kon cen tro wał się wo -
kół bez piecz nych dla czło wie ka, eko lo gicz nych
ma te ria łów bu dow la nych, tech no lo gii za pew nia ją cych
wy so ką spraw ność ener ge tycz ną, kom fort i funk cjo -
nal ność bu dyn ku przy zmi ni ma li zo wa niu skut ków je -
go od dzia ły wa nia na śro do wi sko na tu ral ne, a tak -
że pro jek to wa nia w har mo nii z kon tek stem kul tu ro -
wym i kra jo bra zo wym. W cza sie tar gów, dzię ki uprzej -
mo ści Wiel ko pol skiej Izby Bu dow nic twa, swą ofer -
tę za pre zen to wa ły fir my sku pio ne w Ślą skiej Izbie
Bu dow nic twa i sa ma Izba

Stycz nio we tar gi bu dow la ne za ję ły 15 pa wi lo nów
o po wierzch ni 60.000 mkw. W ra mach eks po zy cji pre -
zen to wa na by ła ofer ta 1350 firm. No wo ści pre zen -
to wa ne na naj więk szych tar gach bu dow la nych
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej przy cią gnę ły
ogrom ną rze szę zwie dza ją cych. Z ofer tą wy staw ców
za po zna ło się 55 000 osób.

W tym ro ku pro fil te ma tycz ny tar gów Bud ma zo -
stał uzu peł nio ny o ofer tę dla bu dow nic twa dro go we -
go i in fra struk tu ral ne go. Eks po zy cja wy staw ców obej -
mo wa ła na stę pu ją ce blo ki te ma tycz ne: 

• bu dow nic two miesz ka nio we, in fra struk tu ry
spo łecz nej i uży tecz no ści pu blicz nej (fun da -
men ty, ścia ny, izo la cje, okna, drzwi, da chy, drew no,
ka mień, che mia, na rzę dzia),

• bu dow nic two prze my sło we (po sadz ki, kon -
struk cje sta lo we, ha le)

• bu dow nic two dro go we (pro jek to wa nie, geo -
tech ni ka, kru szy wa, na wierzch nie, in fra struk tu ra
dro go wa). 

Ofer tę z za kre su bu dow nic twa dro go we go wzbo -
ga ci ły od by wa ją ce się w cy klu dwu let nim Mię dzy na -
ro do we Tar gi Ma szyn Bu dow la nych i Dro go wych, Po -
jaz dów oraz Sprzę tu Bu dow la ne go BU MASZ. 

Po raz pią ty w ra mach Bud my od by ły się tar gi
CBS – Bu dow nic two Spor to we, Re kre acyj ne, Wel -
l ness i Spa. To naj więk sze w Pol sce wy da rze nie tar -
go we tej bran ży i pro fe sjo nal na plat for ma wy mia ny
wie dzy i do świad czeń obej mu ją ca te ma ty kę hal i sta -
dio nów, ba se nów, wel l ness i spa, re kre acji, a tak że
sprzę tu spor to we go, wy po sa że nia, oświe tle nia i na -

gło śnie nia oraz bez pie czeń stwa obiek tów spor to -
wych, sys te mów kon tro li do stę pu. 

Ha sło zrów no wa żo ne go bu dow nic twa by ło za rów -
no te ma tem eks po zy cji tar go wej, jak i my ślą prze wod -
nią pro gra mu wy da rzeń. Jed nym z no wa tor skich pro -
jek tów na tar gach Bud ma 2010 by ło Bu dow nic two
Pa syw ne. W ra mach spe cjal nej eks po zy cji firm ofe -
ru ją cych ma te ria ły i roz wią za nia sto so wa ne w bu dow -
nic twie pa syw nym oraz dwu dnio we go cy klu se mi na -
riów i pre zen ta cji Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Trans fe ru Wie dzy – Bu dow nic two pa syw ne
od A do Z za pre zen to wa ne zo sta ły za le ty bu do wy
w tej co raz po pu lar niej szej, eko lo gicz nej i oszczęd -
nej tech no lo gii. Z ko lei w ra mach pro jek tu Bud Show
w jed nym z pa wi lo nów wy bu do wa ny zo stał mo de -
lo wy dom speł nia ją cy wy mo gi zrów no wa żo ne go bu -
dow nic twa, czy li eko lo gicz ny, er go no micz ny, ener -
go osz częd ny, za si la ny ener gią od na wial ną, nie za nie -
czysz cza ją cy oto cze nia i gwa ran tu ją cy do mow ni kom
kom for to wy wy po czy nek i zdro we wa run ki ży cia. 

Te ma ty ce zrów no wa żo ne go bu dow nic twa po świę -
co na by ła de ba ta z udzia łem przed sta wi cie li Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i par la men tu or ga ni zo wa na
przez In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej. 

Bo ga ty pro gram tar gów Bud ma sta no wił do brą oka -
zję do spo tkań i wy mia ny do świad czeń mię dzy spe -
cja li sta mi z bran ży bu dow la nej oraz cen ne źró dło wie -
dzy o naj now szych tren dach w sek to rze bu dow la nym 

Już te raz or ga ni za to rzy za pra sza ją do udzia łu w ko -
lej nej, ju bi le uszo wej 20. edy cji Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Bu dow nic twa Bud ma, któ re od bę dą się 11-14
stycz nia 2011 r.To wa rzy szyć bę dą im tar gi CBS – Bu -
dow nic two Spor to we, re kre acyj ne, Wel l ness i Spa oraz
dru ga edy cja Tar gów Ma szyn i Kom po nen tów do Pro -
duk cji Okien, Drzwi, Bram i Fa sad Win Do or -tech.

W tym ro ku w pa wi lo nie 3, na sto isku Wiel ko pol skiej Izby Bu dow nic twa, za pre zen to wa -
ła się Ślą ska Izba Bu dow nic twa oraz przed sta wi ły swe ofer ty fir my bę dą ce człon ka mi Izby.

TARGI BUDOWNICTWA: BUDMA 2010 W POZNANIU
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Największe na Śląsku!

W III edy cji tar gów SI BEX, któ re od by ły się
w ostat ni week end lu te go 2010 w no wo cze -
snym cen trum tar go wym Expo Si le sia w So -
snow cu wzię ło udział 180 przed się biorstw
pre zen tu jąc swo je pro duk ty i usłu gi na 141 sto -
iskach tar go wych na po wierzch ni 5 000 m2.
III edy cja tar gów SI BEX by ła więk sza od po -
przed niej edy cji o 48,5%. Tar gi SI BEX z każ -
dym ro kiem, zdo by wa ją co raz lep sze oce ny.
W cią gu 3 dni Tar gi SI BEX 2010 od wie dzi -
ło 6.700 go ści i kon tra hen tów z te re nu aglo me -

ra cji ślą skiej a tak że wie lu przed się bior ców z in -
nych pol skich miast. To o 25% wię cej niż w la -
tach po przed nich. Po raz pierw szy na tar gach
swe sto isko mia ło FO RUM BU DOW NIC TWA
ŚLĄ SKIE GO.

W cza sie te go rocz nej edy cji tar gów SI BEX
od by ło się kil ka waż nych wy da rzeń to wa rzy szą -
cych:

W dniach 25-26 lu te go od był się I Kon gres
Sto lar ki Pol skiej – po świę co ny oknom i fa sa -
dom. 

Po raz pierw szy na tar gach swe sto isko mia ło FO RUM BU DOW NIC TWAL SKIE GO. Na na -
szym sto isku swe ofert za pre zen to wa ły fir my: P. P. H. U „ME TAL PLAST” Sp. z o.o. z Tar -
now skich Gór, TER MO PIAN SP. Z O. O. Cze cho wic Dzie dzic, Ka to wic kie Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Prze my sło we go „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach, „PB” Bo gu sław Pu cha lik z Biel -
ska Bia łej oraz sa mo rzą dy go spo dar cze: Wiel ko pol ska Izba Bu dow nic twa z Po zna nia, a tak -
że człon ko wie FO RUM BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO – Ślą ska Izba Bu dow nic twa, Ślą ska
Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach, Izba Eko lo gii, PZITB o/Ka to wi ce oraz
ge ne ral nie FO RUM ja ko plat for ma współ dzia ła nia sa mo rzą dów go spo dar czych

Na�zdjęciu:�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk,�Dy�rek�tor�Wy�ko�naw�czy�Fo�rum�Bu�dow�nic�-
twa�Ślą�skie�go�Ta�de�usz�Glücksman,�Ewa�Bie�roń,�Mo�ni�ka�Ma�lok�–�P.�P.�H.U. „ME�TAL�PLAST” Sp.�z o.o.�z Tar�-
now�skich�Gór�i Agniesz�ka�Gą�sio�rek�na�stoisku�Forum�Budownictwa�Śląskiego

TARGI BUDOWNICTWA: SIBEX SOSNOWIEC

In sty tut Che micz nej Prze rób ki Wę gla z Za -
brza – zre ali zo wał V Kon fe ren cję Na uko wo -
-Tech nicz ną pn. „Ko tły ma łej mo cy za si la ne pa -
li wem sta łym – Tren dy roz wo jo we bran ży
w okre sie 2000-2009”. 

Por tal Bu du jesz -Ku pu jesz. pl zor ga ni zo wał
i zre ali zo wał bar dzo cie ka wą Kon fe ren cję pn.
„So lid ne fun da men ty – czy do mek z kart”.

Tar gi SI BEX od wie dzi ła 25 oso bo wa gru pa
przed się bior ców z Ma ro ka i Al gie rii. Mi sję go -
spo dar czą przy go to wa ła Re gio nal na Izba Go -
spo dar cza w Ka to wi cach.

W cza sie tar gów tra dy cyj nie od był się Kon -
kurs o Me dal Expo si le sia. W Kon kur sie Ko mi -
sja przy zna ła 2 me da le:

– dla P. H. ART CE RA MI KA Za gó row ski Wie -
sław z Gli wic – za płyt ki gre so we por ce la no -
we – jed no li te w ma sie „BIOS” – an ty bak te ryj -
ne (O tym in no wa cyj nym pro duk cie pi sze my
na str. 35)

– dla fir my DE KOR GIPS s. j. z Dą bro wy Gór -
ni czej – za sys tem mu ro wa nia na za pra wę
w pian ce

Przy zna no też wy róż nie nia, któ re otrzy ma -
ły fir my: PO LFIL TREX Pa weł Jań czyk, GLO -
BAL -TECH Re na ta No wak, DRE WEX Jó zef
Ku char ski, NO EL Ja cek Krze szo wiak.

Po nad to – za spo sób pro mo cji – Me dal Expo -
si le sia otrzy ma ła fir ma Za kład Sto lar ski GE -
BAU ER. 

W tym ro ku or ga ni za to rzy kon ty nu owa li
pró bę gru po wa nia przed się biorstw w bran -
żo we SA LO NY. Zde cy do wa nie po więk szył się
Sa lon Tech ni ki Grzew czej i In sta la cyj nej
SIL TERM – IN STAL (62 fir my). W czę ści bu -
dow la nej (103 fir my) swo ją obec ność naj wy -
raź niej za zna czy ły fir my ofe ru ją ce okna,
drzwi i fa sa dy, scho dy, ba lu stra dy. Sa lon
Miesz ka nio wo -De ve lo per ski zgro ma dził 15
firm. 

Już roz po czę ły się przy go to wa nia do ko lej -
nej – 4 edy cji Tar gów SI BEX – któ re od bę dą
się w dniach 25 – 27 lu te go 2011 ro ku. 
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Bios. to nazwa linii płytek gresowych por-
celanowych, jednolitych w masie, charaktery-
zujących się niezwykłymi własnościami anty-
bakteryjnymi, osiągniętymi poprzez innowa-
cyjny, opatentowany (Patent MO2005A000232)
proces produkcyjny oparty na wykorzystaniu
ostatniej generacji nanotechnologii.

Podczas etapów produkcyjnych, do materiału
ceramicznego dodawane są cząsteczki mine-
ralne generujące niezmiernie efektywną reakcję
antybakteryjną. Opatentowany produkt po-
wstał w czasie projektu badawczego prowa-
dzonego przez włoską fabrykę płytek cera-
micznych Casalgrande Padana przy współ-
pracy z Wydziałem Mikrobiologii Uniwersytetu
w Modenie. W czasie testów laboratoryjnych
dowiedziono wysoką efektywność, która po-
zwala osiągnąć 99,9% redukcji (wartości niż-
sze niż 90% nie były nawet rozważane) 4 głów-
nych rodzin bakterii:

• staphylococcus
aureus (gronko-
wiec złocisty),

• enterococcus fa-
ecalis (paciorko-
wiec kałowy), 

• escherichia coli
(pałeczka okręż-
nicy), 

• pseudomonas
aeruginosa (pa-
łeczka ropy błę-
kitnej).

Działanie bakteriobójcze wygenerowane
przez opisany powyżej proces pozostaje nie-
zmienne w czasie i nie potrzebne jest światło aby
go umożliwić, podczas gdy jego dobroczynne
efekty są powiększane w przypadku wilgoci.

Te wyniki są udokumentowane i poświad-
czone przez Uniwersytet w Modenie i dostar-
czają dowodów na niezwykłe zastosowania pro-
duktu we wszystkich obszarach, gdzie wyma-
gane są wysokie standardy higieniczne, czy-
stości, bezpieczeństwa i łatwego utrzymania, tj:
• obiekty służby zdrowia, 
• laboratoria badawcze, 
• żłobki, 

• przedszkola, 
• szkoły, 
• baseny, 
• obiekty sportowe, 
• centra wellness,
• szatnie, 
• toalety, 
• kuchnie i stołówki, 
• restauracje, 
• zakłady rolnicze i produkujące żywność. 

Bios. jest dostępny we wszystkich seriach
Granitogres, Marmogres i może być również
wykorzystywany w zastosowaniach domo-
wych w celu uzupełnienia znakomitych para-
metrów technicznych gresów Casalgrande
Padana.

Również z estetycznego i kompozycyjnego
punktu widzenia, nie ma żadnych ograniczeń
w zastosowaniach: wykończenia powierzchni,
kolory i formaty są wybierane zgodnie ze
specyficznymi wymogami projektu, z szerokim
wachlarzem możliwości.

Wyroby ceramiczne Bios. mogą być do-
starczane w wersji naturalnej, polerowanej i
szkliwionej, gdyż cząsteczki antybakteryjne są
osadzone w rdzeniu płytki, a nie tylko na po-
wierzchni. Podobnie, paleta kolorów oraz for-
matów dostępna dla projektantów jest taka
sama jak dla linii Granitogres i Marmogres –
pozwala na zaspokojenie wszelkich potrzeb.

Po raz pierwszy materiał Bios. został za-
stosowany w nowym „Regeneracyjnym Cen-
trum Medycznym Stefano Ferrari” w Modenie,
jednym ze światowych liderów centrów ba-
dawczych, specjalizującym się w nabłonkowych
komórkach pierwotnych.

Dystrybutorem płytek ceramicznych Casal-
grande Padana jest firma „Art Ceramika” Za-
górowski Wiesław, z siedzibą w Gliwicach.
Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i hur-
tową płytek ceramicznych, kompleksowego wy-
posażenia łazienek, materiałów wykończe-
niowych i chemii budowlanej. Współpracuje wy-
łącznie z najlepszymi producentami z Hiszpanii,
Włoch i Niemiec. Posiada również bogaty
wybór produktów producentów krajowych (Ce-

ramika Tubądzin, Nowa Gala i inne). Priory-
tetem firmy Art Ceramika jest kompleksowa ob-
sługa klienta. Magazyny o powierzchni 3500 m2

mieszczą w każdym momencie ponad 100 000
m2 płytek.

Salon znajduje się w Gliwicach przy ul. Ku-
jawskiej 100 w bezpośrednim sąsiedztwie
giełdy samochodowej i węzła Sośnica. Posiada
łatwy dojazd oraz duży parking. Na powierzchni
2000m2 ekspozycji znajdą Państwo ponad
100 gotowych aranżacji łazienek zaprojekto-
wanych przez zaprzyjaźnionych z firmą archi-
tektów. Oprócz ekspozycji w salonie, firma po-
siada również całoroczny namiot kierma-
szowy, gdzie można kupić w bardzo atrakcyj-
nych cenach końcówki serii i towary promo-
cyjne.

Art Ceramika
44-100 Gliwice, ul. Kujawska 100

32 339 82 00
www.art-ceramika.com.pl

Zapraszamy do współpracy architektów, firmy budowlane, hurtownie oraz sklepy detaliczne.

Właściel�firmy�Art�Ceramika�inż.�mgr�Wiesław�Zagó-
rowski�i�wywalczony�na�targach�laur�za�Bios�– płytki�gre-
sowe�porcelanowe�charakteryzujące�się�własnościami
antybakteryjnymi�

Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.com

Rewolucja w utrzymaniu higieny

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Bios. – technologia produkcji antybakteryjnych płytek ceramicznych włoskiej fabryki Casalgrande
Padana oraz ich dystrybutor na terenie Polski, firma „Art Ceramika” Zagórowski Wiesław zdobyła
Złoty Medal Expo Silesia na targach budowlanych Sibex 2010.
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EKOLOGIA

Śmie ci
nas prze ro sły?

Śmie ci Gór no slą skiej Me tro po lii daw no nas
„prze ro sły”. Wiel ko ścią swo jej ma sy i or ga ni -
za cyj ną bez rad no ścią. Pro du ku je my ich naj -
wię cej w kra ju. Oko ło 1,6 mln ton rocz nie,
z cze go uda je się ze brać śred nio nie ca łe 1,4
mln ton, a ostat nio, we dług sta ty styk, jesz cze
mniej. A to ozna cza, że oko ło 20 proc. miesz -
kań ców re gio nu nie ma pod pi sa nych umów
na wy wóz od pa dów ko mu nal nych ze swo ich
po se sji, więc nie kon tro lo wa ne tra fia ją do śro -
do wi ska.

Naj czę ściej na dzi kie wy sy pi ska, do po bli -
skich la sów, par ków, w oko li ce dróg. Znacz -
na ich część, spa la na w do mo wych pa le ni -
skach, jest po wo dem naj groź niej szej, ni skiej
emi sji za nie czysz czeń. 

Po rząd ko wa nie go spo dar ki od pa da mi,
zgod nie z unij ny mi za sa da mi trwa w wo je -
wódz twie ślą skim, po dob nie jak w ca łym kra -
ju, od co naj mniej kil ku na stu lat. Z ja kim skut -
kiem? Jak wy glą da my na tle Eu ro py, kra ju?

W Eu ro pie ina czej

Z ilo ścią wy twa rza nych od pa dów ko mu -
nal nych po wo li zbli ża my się do bo gat szej

czę ści Eu ro py. Pro du ku je my ich śred nio oko -
ło 300 ki lo gra mów na oso bę rocz nie. Z za leż -
no ści od za moż no ści re gio nu i wiel ko ści kon -
sump cji. 

Ta kie kra je jak m. in. Niem cy i Nor we gia
pra wie dwu krot nie wię cej. Ale... W gro nie
pro eko lo gicz nych kra jów „sta rej” Unii Eu ro -
pej skiej i kra jów skan dy naw skich – z go spo -
dar ką od pa da mi ra dzi my so bie naj go rzej! 

Na sze od pa dy ko mu nal ne, po dob nie jest
na Li twie, „lą du ją” w po nad dzie więć dzie się -
ciu kil ku pro cen tach na prze peł nio nych skła -
do wi skach. W Niem czech i Nor we gii skła du -
je się za le d wie kil ka pro cent tyl ko tych
od pa dów, któ rych nie da ło się spo żyt ko wać
ina czej. Naj le piej go spo da ru ją ce od pa da mi
ko mu nal ny mi kra je Eu ro py od zy sku ją ze
śmie ci ko mu nal nych po nad osiem dzie siąt,
a by wa i wię cej pro cent, su row ców wtór nych.
W naj bar dziej „zie lo nej” Szwe cji wła snych
od pa dów do prze rób ki za czy na po wo li bra ko -
wać. Się ga po nie za gra ni cę, m. in. do Pol ski,
skąd spro wa dza bez u ży tecz ny dla nas sprzęt
elek tro nicz ny, od zy sku jąc z nie go, co raz
droż sze na świa to wym ryn ku, me ta le szla -
chet ne. 

Po sta re mu

My wy rzu ca my śmie ci by le jak i by le gdzie,
co wi dać wo kół. Prze peł nio ne, cuch ną ce
gmin ne wy sy pi ska to pol ska nor ma. Spa la my
w do mo wych pie cach wszyst ko, co po pad nie,
za nie czysz cza jąc oko li cę. I wciąż po więk -
sza my gi gan tycz ny, „su ro wy” śmiet nik, tok -
sycz ny dla śro do wi ska. Ta ki, żyw cem wzię ty
z XIX wie ku, tyl ko z bar dziej tru ją cą za war to -
ścią. Bo wiem pol ski sys tem go spo dar ki od -
pa da mi od lat pra wie dwu dzie stu jest w bu -
do wie. W sen sie praw nym, or ga ni za cyj nym
i in we sty cyj nym. 

Efek ty są mier ne. Od pa dów i róż nej ma ści
śmie ci bez u stan nie przy by wa. By po wstrzy -
mać tę la wi nę, po trze bu je my stra te gii, o któ -
rej tyl ko dys ku tu je my. 

W naj gę ściej za lud nio nym wo je wódz twie
ślą skim wi dać to i czuć na co dzień. Szcze -
gól nie w cen tral nej czę ści aglo me ra cji,
gdzie wiel kie skła do wi ska śmie ci nie rzad -
ko są sia du ją z gę stą za bu do wą miesz ka -
nio wą, gdzie co ro ku wio sna od no wa od -
sła nia dzi kie ko mu nal ne i po prze my sło we
śmiet ni ska.

Naj wię cej śmie ci „pro du ku ją” Ka to wi ce,
So sno wiec, Za brze, By tom i Gli wi ce, czy li
naj więk sze mia sta gór no ślą skiej me tro po lii.
Pa ra dok sal nie w tych mia stach pra wi dło wo
zor ga ni zo wa na se lek tyw na zbiór ka od pa dów
nie bar dzo się uda je. Czę sto po se gre go wa -
ne przez miesz kań ców od pa dy, umiesz czo -
ne w ozna ko wa nych po jem ni kach wrzu ca ne
są przez ich „od bior ców” do jed ne go „ko tła”
śmie ciar ki. I ja dą da lej, bez kon tro li, nie wia -
do mo do kąd.

W nor mie sta ty stycz nej

Z go spo dar ką od pa da mi ko mu nal ny mi,
zda niem dra Lesz ka Trzą skie go z Głów ne go
In sty tu tu Gór nic twa w Ka to wi cach, współ au -
to ra mię dzy na ro do wych pro jek tów nt. zrów -
no wa żo ne go roz wo ju Gór ne go Ślą ska, mie -
ści my się w kra jo wej nor mie sta ty stycz nej.
Skła du je my po nad 95 proc. od pa dów ko mu -
nal nych. Nie co le piej wy pa da my z ich se lek -
tyw ną zbiór ką, osią ga jąc 5-cio pro cen to wy
wy nik. (śred nia kra jo wa to – po nad 3 pro -
cent!). Od pa dów ko mu nal nych mo gli by śmy
se gre go wać znacz nie wię cej, gdy by na sze
sor tow nie i kom po stow nie pra co wa ły w jed -
nym spój nym sys te mie, a nie każ da na swój
ra chu nek. 
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Po dob nie jak w kra ju, nie po tra fi li śmy do -
tąd po wstrzy mać stru mie nia od pa dów za li -
cza nych do nie bez piecz nych, tra fia ją cych
bez prze szkód na śmiet ni ska ko mu nal ne.
Nie ra dzi my też so bie z naj groź niej szy mi dla
skła do wisk, ze wzglę du na ich ma sę, od pa -
da mi bio de gra do wal ny mi. 

Z kil ku set ty się cy ton pro du ko wa nych każ -
de go ro ku w wo je wódz twie ślą skim od pa -
dów, na da ją cych się do bio de gra da cji, za go -
spo da ro wy wa nych jest za le d wie sto
kil ka dzie siąt ton. Resz ta za peł nia prze cią -
żo ne, tra dy cyj ne, cuch ną ce wy sy pi ska śmie -
ci. I to wła śnie te od pa dy szko dzą śro do wi sku
naj bar dziej. Emi tu ją za nie czysz cze nia
do wód i po wie trza. Są źró dłem ula tu ją ce go
w po wie trze ga zu wy sy pi sko we go, odo rów
i roz mna ża nia się bak te rii. Miej scem że ro wi -
ska dla gry zo ni i pta ków.

W ostat nich la tach z te go po wo du za mknię -
to w wo je wódz twie ślą skim 6 skła do -
wisk. I na tym nie ko niec. Wśród 36 po zo sta -
łych kil ka nie po sia da tzw. po zwo le nia
zin te gro wa ne go na zgod ną z eu ro pej ski mi
stan dar da mi dzia łal ność. Czy li jak naj mniej
uciąż li wą dla śro do wi ska, dzię ki za sto so wa niu
naj lep szych do stęp nych tech nik i tech no lo gii. 

Je że li bę dzie my zwle kać z upo rząd ko wa -
niem ślą skie go śmiet ni ka czy li mniej od pa -
dów skła do wać, a wię cej se gre go wać i od zy -
ski wać, na sze skła do wi ska „prze le ją” się
za 7-8 lat. I wszyst kie, a nie po je dyn cze,
trze ba bę dzie za mknąć! Co zro bi my wów -
czas?

Co zro bi li śmy?

Z po rząd ko wa niem go spo dar ki od pa da mi
i w Pol sce, a w szcze gól no ści na Ślą sku je -
ste śmy moc no spóź nie ni. Nie zdą ży my
do koń ca bie żą ce go ro ku, zgod nie z przy ję -
tym przez Pol skę pra wem unij nym w tej dzie -
dzi nie, ogra ni czyć do 75 proc. ma sy bio de -
gra do wal nych od pa dów ko mu nal nych,
lo ko wa nych na skła do wi skach. Nie ma też
pew no ści, że zmniej szy my ich stru mień o po -
ło wę do koń ca 2013 ro ku, a do ro -
ku 2020 – o 65 pro cent. (Punk tem od nie sie -
nia dla tych dat gra nicz nych jest rok 1995). 

Za nie wy wią za nie się z te go praw ne go
obo wiąz ku gro żą nam do tkli we ka ry, się ga ją -
ce 250 tys. eu ro za dzień zwło ki.

Co do tąd zro bio no na Ślą sku, by roz wią -
zać pro blem ro sną cej ster ty od pa dów ko mu -
nal nych?

Po pod pi sa niu w 2001 ro ku zo bo wią zań
ak ce syj nych po mię dzy Pol ską a Wspól no tą
Eu ro pej ską po wstał „Kra jo wy Plan Go spo -
dar ki Od pa da mi”. Wy mu sił on na wo je wódz -
twach, po wia tach i gmi nach przy go to wa nie
lo kal nych od po wied ni ków te go „Pla nu...” Ta -
ka re gio nal na stra te gia dla ślą skiej me tro -
po lii rów nież po wsta ła. 

Plan Go spo dar ki Od pa da mi dla wo je wódz -
twa ślą skie go prze wi dy wał utwo rze nie ośmiu,
w wer sji zak tu ali zo wa nej je de na stu, re gio -
nal nych, kom plek so wych, no wo cze snych
obiek tów ko mu nal nych, wy po sa żo nych m.
in. w no wo cze sne sor tow nie i kom po stow nie
od pa dów, speł nia ją ce wszyst kie unij ne stan -
dar dy. Te obiek ty do koń ca obec ne go ro ku

mia ły przyj mo wać 60 proc., wszyst kich wy -
twa rza nych w re gio nie od pa dów ko mu nal -
nych. Dal sze 30 proc. mia ło tra fiać na upo -
rząd ko wa ne lo kal ne skła do wi ska.
Po zo sta łe 10 proc. do wy bu do wa ne go we -
dług her me tycz nej, przy ja znej śro do wi sku
tech no lo gii za kła du ter micz ne go ich prze -
kształ ca nia.

Za pla no wa no rów nież zmniej sze nie ilo ści
skła do wa nych od pa dów bio de gra do wal -
nych – zie lo nych. Rok 2010 miał być ostat nim
ter mi nem ob ję cia wszyst kich miesz kań ców
wo je wódz twa umo wa mi na od biór śmie ci
z każ de go go spo dar stwa do mo we go. I pra wie
nic z tych pla nów nie wy szło. Moż na co naj -
wy żej uznać, że wszyst kie śmie ci są na sze!

Czy je śmie ci?

Za stan go spo dar ki od pa da mi w gmi nach
od po wia da ją sa mo rzą dy wszyst kich szcze bli.
Przed sta wi cie le gmin jed nak zgod nie twier -
dzą, że bez do brych na rzę dzi praw nych
i środ ków fi nan so wych nie są w sta nie opty -
mal nie za rzą dzać go spo dar ką od pa da mi
na swo im te re nie. Władz two nad od pa da mi
dzier żą głów nie prze woź ni cy, od bie ra ją cy od -
pa dy z nie ru cho mo ści gmin nych, na pod sta -
wie za war tych z gmi na mi umów. Nie umo wy
jed nak de cy du ją do kąd od bie ra ne od pa dy
tra fia ją, lecz wol ny ry nek. Prze woź nik za wo -
zi je tam, gdzie za skła do wa nie pła ci naj ta -
niej. Wraz z pod wyż ką opłat śro do wi sko -
wych, co raz czę ściej się zda rza, że wy rzu ca
je na dzi ko.

Jest szan sa, że to się zmie ni. Obec nie
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska trwa ją pra ce
nad zmia ną obo wią zu ją cej usta wy o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. No wy jej
kształt ma za pew nić lep sze re gu la cje praw -
ne, spraw dzo ne w kra jach z opty mal nie zor -
ga ni zo wa ną go spo dar ką od pa da mi. 

Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go – Bo -
gu sław Śmi giel ski za ape lo wał nie daw no
do po słów i se na to rów na sze go re gio nu o ak -
tyw ność par la men tar ną w tej spra wie, pi sząc
m. in. „.... fun�da�men�tal�nym�pro�ble�mem�jest
prze�ka�za�nie�gmi�nom�fak�tycz�ne�go�władz�twa
nad stru�mie�nia�mi� od�pa�dów� ko�mu�nal�nych
oraz�wy�po�sa�że�nie�ich�w od�po�wied�nie�in�stru�-
men�ty�fi�nan�so�we....”

Ocze ki wa ne przez ślą skie gmi ny no we za -
pi sy z pew no ścią uła twią im za rzą dza nie sys -
te mem pu blicz nych usług ko mu nal nych. Ale
nie wy star czą, by uwol ni ły się z od pa do we go
klin czu. Sa me mu szą sku tecz niej eg ze kwo -
wać usta wę o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach i pra wo o od pa dach (ak ty
praw ne cią gle no we li zo wa ne). I le piej sta rać
się o pie nią dze na no we, ko mu nal ne in we sty -
cje dla Ślą ska.

Za gro żo ne in we sty cje

Na ta kie mógł li czyć Gór no ślą ski Zwią zek
Me tro po li tar ny. Po kil ku nie uda nych pró bach
przy go to wy wa nia usta wy me tro po li tar nej, za -
wią za ło go do bro wol nie po nad dwa la ta te -
mu, czter na ście naj więk szych miast re gio -
nu. Po to, by wspól nie roz wią zy wać
stra te gicz nie, naj bar dziej pil ne pro ble my. 

Pierw szym za da niem Związ ku by ło przy ję -
cie wspól nej stra te gii sys te mu go spo dar ki
od pa da mi dla miast człon kow skich GZM tj.
By to mia, Cho rzo wa, Gli wic, Ka to wic, My sło -
wic, Pie kar Ślą skich, Ru dy Ślą skiej, Sie mia -
no wic, Świę to chło wic, Tych, Za brza, Dą bro -
wy Gór ni czej, So snow ca i Ja worz na.

W tym sys te mie prze wi dzia no wy bu do wa -
nie po kil ka lo kal nych no wo cze snych sor -
tow ni, kom po stow ni, wy twór ni pa li wa al ter na -
tyw ne go, sta cji prze ro bu od pa dów
wiel ko ga ba ry to wych, gmin nych punk tów
zbiór ki od pa dów nie bez piecz nych oraz dwu
pierw szych w re gio nie za kła dów ter micz ne go
prze kształ ca nia od pa dów i po zy ska nia do -
dat ko wej ener gii. 

Naj więk szy od pa do wy pro jekt dla Ślą ska,
przy go to wa ny przez GZM miał za gwa ran to -
wa ną unij ną po moc z Fun du szu Spój no ści.
Ze wzglę du na wa gę przed się wzię cia tra fił
na li stę klu czo wą Mi ni ster stwa Roz wo ju Re -
gio nal ne go i pod szcze gól ną „opie kę” Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. 

Dla „zdy scy pli no wa nia” po ten cjal ne go be -
ne fi cjen ta WFOŚ i GW w 2008 ro ku pod pi sał
z GZM umo wę wstęp ną. Okre ślo no w niej
wiel kość unij nej po mo cy na su mę bli sko 600
mln zło tych z prze zna cze niem na dwie spa -
lar nie od pa dów.(war tość pro jek tu prze kra -
cza mi liard zło tych!). Uzgod nio no też da ty
spo rzą dze nia nie zbęd nej do ku men ta cji. 

Dru gi, ale już osta tecz ny ter min jej do star -
cze nia do mi ni ster stwa śro do wi ska mi ja
w po ło wie te go ro ku. Tym cza sem GZM nie
jest go to wy. Do tąd nie wy bra no na wet lo ka -
li za cji tych in we sty cji. Mó wi się o ośmiu ze
wska za niem dwu miejsc opty mal nych: w Za -
brzu i Ru dzie Ślą skiej. 

Sko ro nie zna ne jest na wet miej sce pla no -
wa nej in we sty cji, nie moż na by ło spo rzą dzić
oce ny jej od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Nie
roz po czę ły się na wet obo wiąz ko we kon sul ta -
cje spo łecz ne. A prze cież spa lar nie roz bu -
dza ją wiel kie emo cje spo łecz ne. 

Spra wa jest bar dzo po waż na. Wo je wódz -
two ślą skie, któ re na in we sty cje ochro ny śro -
do wi ska po trze bu je naj wię cej pie nię dzy, mo -
że stra cić bez pow rot nie te naj więk sze. 

Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li tar ny z przy -
go to wa niem wnio sku, gwa ran tu ją ce go po moc
unij ną jest na ostat nim miej scu wśród kra jo -
wych aglo me ra cji. I cho ciaż ostat nio w pi -
śmie do Mi ni stra Śro do wi ska za pew niał, że
zdą ży przy go to wać nie zbęd ną do ku men ta -
cję do koń ca czerw ca bż. ro ku – znaw cy
przed mio tu wie dzą, że to nie moż li we. 

JO LAN TA KAR MAŃ SKA

Kolumny dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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BĘDZIN

Wiel ka księ ga
na wiel ki ju bi le usz

Do brze zna ny pol skim czy tel ni kom an giel ski
hi sto ryk, Nor man Da vies, we wstę pie do swej
„Eu ro py” na pi sał mniej wię cej ta kie sło wa: książ�-
ka,�któ�rą�wła�śnie�trzy�masz�w rę�ku�li�czy�po�nad
ty�siąc�stron�i wa�ży�ja�kieś�dwa�ki�lo�gra�my,�za co
wszyst�kich� czy�tel�ni�ków�moc�no� prze�pra�szam.

Chy ba je dy nie ta kie „ce gły” ma ją pra wo za -
go ścić na ła mach bran żo we go cza so pi sma do -
ty czą ce go – by ło nie by ło – bu dow nic twa. Ta -
ką też po zy cję, roz ło żo ną na trzy ob szer ne
to my, za fun do wa ło so bie mia sto Bę dzin
na swój ju bi le usz 650. rocz ni cy nada nia
przez Ka zi mie rza Wiel kie go przy wi le ju lo ka -
cyj ne go. Pre tekst nie la da, zwa żyw szy że do -
ku ment ten, swo isty akt na ro dze nia mia sta, po -
ło żył pod wa li ny pod dzie je ośrod ka miej skie go,
bę dą ce go sym bo lem re gio nu, jesz cze w do bie
przed in du strial ne go Za głę bia Dą brow skie go.

Po mysł na pi sa nia mo no gra fii po ja wił się dość
daw no, już w 2000 ro ku, ale do pie ro 3 la ta
póź niej, z ini cja ty wy To wa rzy stwa Przy ja ciół
Bę dzi na oraz ów cze sne go Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Miej skiej w Bę dzi nie Sła wo mi ra
Bro dziń skie go na brał roz pę du i re al ne go
kształ tu. Ja ko pod miot re ali zu ją cy wy daw nic two
wy bra no Mu zeum Za głę bia w Bę dzi nie.

Wszech do stęp ny dziś druk spo wo do wał
w ostat nich dwóch de ka dach praw dzi wy wy syp
prze róż nych mo no gra fii miej sco wo ści. Bę dzin
po ku sił się o dzie ło na praw dę du że go ka li bru,
a w kil ku punk tach na wet pio nier skie. Nie któ re
za mie rze nia wy daw ców (jak choć by za kro jo ne
na sze ro ką ska lę ba da nia hi sto rycz ne pro wa dzo -
ne przez gro no wy bit nych na ukow ców przy po -
mo cy stu den tów) zwe ry fi ko wa ła dość bru tal na
rze czy wi stość, ale i tak po wsta ła pu bli ka cja przy -
naj mniej w re gio nie nie ma so bie rów nych.

Tak po my śla na mo no gra fia mia sta nie mo że
być dzie łem li tyl ko jed ne go czło wie ka. W przy -
pad ku oma wia nej pu bli ka cji ma my więc do czy -
nie nia z gro nem oko ło trzy dzie stu au to rów, pra -
cow ni ków na uko wych m. in. Uni wer sy te tu
Ślą skie go, Pol skiej Aka de mii Na uk, In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej oraz Mu zeum Za głę bia
w Bę dzi nie. Każ dy z trzech to mów miał od ręb -
ne go re dak to ra na uko we go w oso bach prof.
Ma rii Pu li no wej, dr hab. Je rze go Sper ki oraz
dr hab. An ny Gli mos -Nad gór skiej. Ca łość
re cen zo wa ło sied miu na ukow ców nie zwią za -
nych z po wsta wa niem mo no gra fii.

Trzy to my mo no gra fii „Bę dzin 1358 – 2008”
li czą łącz nie ok. 1700 stron. Układ tre ści
na pierw szy rzut oka jest do syć kla sycz ny: naj -
pierw śro do wi sko geo gra ficz no -przy rod ni cze,
na stęp nie hi sto ria w uję ciu chro no lo gicz -
nym – od ar che olo gii po współ cze sność.

Już pierw szy tom przy no si pew ne za sko -
cze nie – ca ły po świę co ny zo stał za gad nie -

niom geo gra ficz nym, przy rod ni czym i kul tu ro -
wym. Zwłasz cza te ostat nie kwe stie sta no wią
swe go ro dza ju no vum w mo no gra fiach miast.
Dość po wie dzieć, że naj waż niej sze roz dzia ły
zo sta ły „do my śla ne” już w trak cie po wsta wa nia
dzie ła. 

Tom dru gi i trze ci przed sta wia ją dzie je mia sta
na prze strze ni wie ków. Per spek ty wa uję cia
zmie nia się wraz z cza sem – naj szer sza jest
w pra dzie jach. Ten zresz tą za kres jest – obok
śre dnio wie cza – bo daj naj bar dziej zna nym frag -
men tem dzie jów Bę dzi na i je go naj bliż sze go
oto cze nia. Póź niej sze okre sy, zwłasz cza no -
wo żyt ność i XIX stu le cie, to – po za nie któ ry mi
za gad nie nia mi – praw dzi wa mo zai ka „bia łych
plam” i „czar nych dziur”.

Pra ce nad po wsta niem dzie ła trwa ły bli sko 5
lat. Od wy daw ców wy ma ga ło to nie tyl ko cier pli -
wo ści, ale tak że dłu go fa lo we go dzia ła nia i za -
pew nie nia fi nan so wej płyn no ści ca łe go przed się -
wzię cia na prze strze ni lat. Cho ciaż gros kosz tów
po nio sło 12 lo kal nych pod mio tów go spo dar -
czych, to aby do piąć kosz to rys na ostat nim eta -
pie (druk pu bli ka cji) nie zbęd na by ła po moc sa -
mo rzą du miej skie go, któ ry od sa me go po cząt ku,
w oso bie by łe go Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej Sła wo mi ra Bro dziń skie go, był ży wo
za in te re so wa ny wy da niem mo no gra fii.

Osta tecz nie za mie rzo ny cel zo stał osią gnię -
ty nie mal w stu pro cen tach. Opra co wa nie dzie -
jów i sta nu obec ne go mia sta Bę dzi na sta ło się
fak tem. 

JA RO SŁAW KRAJ NIEW SKI 
Mu zeum Za głę bia w Bę dzi nie

19�ma�ja 2009�ro�ku�Mu�zeum�Za�głę�bia�w Bę�dzi�nie�otrzy�-
ma�ło� Na�gro�dę� Mar�szał�ka� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go
zaWy�da�rze�nie�Mu�ze�al�ne�Ro�ku 2008�w ka�te�go�rii�„pu�-
bli�ka�cje”.�Na�gro�dzo�na�zo�sta�ła 3-to�mo�wa�mo�no�gra�fia
„Bę�dzin 1358�–�2008”,�wy�da�na�z oka�zji�ju�bi�le�uszu 650.
rocz�ni�cy�nada�nia�Bę�dzi�no�wi�przy�wi�le�ju�lo�ka�cyj�ne�go.






