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Sza now ni Pań stwo!

Obec na kon dy cja bran ży bu dow la nej jest bez po śred nim 
na stęp stwem trwa ją ce go spo wol nie nia go spo dar cze go. 
Pierw szym te go wy kład ni kiem jest, wy ka za ne przez GUS,
zmniej sze nie na kła dów in we sty cyj nych w I pół ro czu br. wo bec
ro ku po przed nie go o pra wie 18%, któ re wy ra ża dra stycz ny 
spa dek in we sty cji ko mer cyj nych.
Pry wat ni in we sto rzy na dal oba wia ją się du że go ry zy ka 
po dej mo wa nia no wych przed się wzięć in we sty cyj nych. Ta ka 
sy tu acja skut ku je na si la ją cą się kon ku ren cją przed się biorstw
o no we kon trak ty bu dow la ne. Bar dzo wie le prze tar gów 
na za mó wie nia pu blicz ne roz strzy ga ne są na po zio mie 50-60%
ofer ty in we stor skiej. Pro wa dzi to wprost do spad ku cen na kła dów
in we sty cyj nych, któ re w I pół ro czu – wg da nych GUS – w ska li
ca łej go spo dar ki zmniej szy ły się o pra wie 4%. Zmniej sza ją ce się
mar że, spa dek wy ko rzy sta nia po ten cja łu 
pro duk cyj ne go – do 76% oraz co raz więk sza licz ba 
przed się biorstw ma ją cych trud no ści z utrzy ma niem płyn no ści 
fi nan so wej ilu stru ją obec ną sy tu ację sek to ra bu dow la ne go. 
Ta oce na jest zróż ni co wa na. 
Znacz nie le piej ra dzą so bie na ryn ku du że fir my za trud nia ją ce
po wy żej 250 osób, za an ga żo wa ne w re ali za cję du żych in we sty cji
dro go wych i in fra struk tu ral nych. Znacz nie go rzej z sek to ra 
ma łych i śred nich przed się biorstw. Dal sza ko niunk tu ra 
w bu dow nic twie bę dzie więc za leż na od dal sze go wzro stu 
po zio mu in we sty cji pu blicz nych z uwzględ nie niem ko niecz nych
ogra ni czeń w bu dże cie cen tral nym i w bu dże tach sa mo rzą dów
te ry to rial nych ale przede wszyst kim od dal sze go oży wie nia 
go spo dar cze go, któ ry wy ra ża pro gno zo wa ny wzrost PKB 
w 2010 o min 3.5%. 
Ta sy tu acja ma kro eko no micz na nie wy klu cza ko niecz no ści 
po dej mo wa nia przez sa mo rzą dy go spo dar cze i za wo do we 
na sze go śro do wi ska dzia łań dla stwo rze nia ocze ki wa ne go, 
kom plek so we go i spój ne go sys te mu praw ne go, re gu lu ją ce go
pro ce sy in we sty cyj ne i bu dow la ne. 
Te mu bę dzie po świę co na kon fe ren cja „II Ślą skie Fo rum 
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” w dniu
14 paź dzier ni ka br. w Sa li Sej mu Ślą skie go – po łą czo na
z uro czy sty mi ob cho da mi Ślą skie go Dnia Bu dow la nych – 2010.
Ser decz nie za pra szam do udzia łu w tym wspól nym 
przed się wzię ciu uczest ni ków „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.
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Pol ska 
go spo dar ka
ra dzi so bie 
z kry zy sem

– Czy Pol ska po win na oba wiać się
tzw. spo wol nio ne go efek tu kry zy su
(choć by w kon tek ście sy tu acji Gre cji),
w związ ku z moż li wym spad kiem PKB
w tym ro ku? 

– Sy tu acja w Gre cji nie mu si mieć
bez po śred nie go prze ło że nia na szyb -
kość wy cho dze nia z kry zy su ca łej UE
oraz na sy tu ację Pol ski. Na sza go spo dar -
ka ma sta bil ne pod sta wy, dzię ki cze mu
do brze po ra dzi ła so bie w cza sie glo bal -
ne go kry zy su. Od por ność kra ju na za bu -
rze nia w go spo dar ce świa to wej po twier -
dza ją te go rocz ne pro gno zy Ko mi sji Eu -
ro pej skiej i OECD. We dług nich Pol ska
bę dzie naj szyb ciej roz wi ja ją cym się kra -

jem UE w 2010 ro ku i po zo sta nie jed nym
z li de rów wzro stu go spo dar cze go w 2011
ro ku. Ko mi sja Eu ro pej ska pro gno zu je, że
wzrost go spo dar czy na sze go kra ju przy -
śpie szy w ro ku 2011 na wet do 3,3 proc.
Z ko lei OECD sza cu je, że PKB Pol ski
w przy szłym ro ku wzro śnie aż do
3,9 proc. 

W Mi ni ster stwie Go spo dar ki oce nia my,
że waż ną ro lę w roz wo ju pol skiej go spo -
dar ki przej mie po pyt ze wnętrz ny. Li czy my
oczy wi ście na po pra wę sy tu acji na szych
głów nych part ne rów han dlo wych, szcze -
gól nie Nie miec, a dzię ki te mu tak że
na wzrost po py tu ze wnętrz ne go Pol ski.
Nie mniej jed nak do strze ga my, po dob nie

jak in ne kra je UE, ry zy ko wy ni ka ją ce
z za bu rzeń w fi nan sach pu blicz nych po -
je dyn czych go spo da rek. Ostat nia re ce sja
i świa to wy kry zys go spo dar czy wy mu si ły
na rzą dach po szcze gól nych państw pod -
ję cie ra dy kal nych dzia łań in ter wen cyj -
nych. Ich głów ną, ne ga tyw ną kon se kwen -
cją jest wzrost de fi cy tów bu dże to wych,
a co za tym idzie przy rost dłu gu pu blicz -
ne go. Dla te go też Pol ska, chcąc utrzy mać
wy so kie PKB in we stu je w ob sza ry, któ re
sty mu lu ją tem po wzro stu go spo dar cze go,
ta kie jak edu ka cja, ba da nia i roz wój czy in -
no wa cyj ność. 

– Na ja kie wspar cie mo gą li czyć
przed się bior cy w cza sie kry zy su?

Roz mo wa z WAL DE MA REM PAW LA KIEM,
wi ce pre mie rem RP i mi ni strem go spo dar ki
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– Utrzy ma nie ak tyw no ści go spo dar czej
przed się bior ców w cza sie kry zy su jest
dla Mi ni ster stwa Go spo dar ki spra wą klu -
czo wą. Dla te go przy go to wa li śmy m. in. do -
ku ment „Wspie ra nie przez Agen cję Roz wo -
ju Prze my słu S.A. ini cja tyw po bu dza ją cych
pol ską go spo dar kę”, któ ry Ra da Mi ni strów
przy ję ła 26 ma ja 2009 ro ku. Dzię ki te mu
mo że my wspie rać śred nie i du że fir my, da -
jąc im więk sze moż li wo ści ko rzy sta nia
z po ży czek, za ku pu ob li ga cji, po rę czeń
i gwa ran cji oraz do ka pi ta li zo wa nia. 

Na po moc fi nan so wą ARP mo gą li czyć
fir my z sek to ra bez pie czeń stwa i obron no -
ści pań stwa, zlo ka li zo wa ne w po wia tach,
któ re zna la zły się na li ście za gro żo nych
wzro stem bez ro bo cia. O wspar cie mo gą się
tak że ubie gać oso by pro wa dzą ce dzia łal -
ność w sek to rach in no wa cyj nych m. in. pro -
duk cji kom pu te rów, wy ro bów elek tro nicz -
nych i optycz nych, urzą dzeń elek trycz nych,
pro duk cji sa mo cho dów, czy te le ko mu ni ka -
cji. Po moc obej mu je rów nież prze mysł
kok sow ni czy oraz trans port ko le jo wy. 

Łącz na kwo ta wspar cia udzie la ne go
przez ARP od 2009 do koń ca 2010 ro ku
mo że osią gnąć na wet 5 mld zł. Ta kie roz -
wią za nie po mo że przed się bior com umoc -
nić po zy cję kon ku ren cyj ną na ryn ku, a tak -
że pod trzy ma zdol no ści pro duk cyj ne pol -
skie go prze my słu do cza su ustą pie nia
skut ków kry zy su fi nan so we go.

In nym roz wią za niem wspie ra ją cym swo -
bo dę dzia łal no ści go spo dar czej jest uchwa -
lo na 2 kwiet nia 2009 ro ku no we li za cja usta -
wy o po rę cze niach i gwa ran cjach udzie la -
nych przez Skarb Pań stwa oraz nie któ re
oso by praw ne, usta wy o Ban ku Go spo dar -
stwa Kra jo we go oraz nie któ rych in nych
ustaw. W tym przy pad ku roz sze rzy li śmy m.
in. li stę zo bo wią zań, któ re mo gą zo stać ob -
ję te po rę cze nia mi BGK. W lip cu 2009 ro -
ku uru cho mi li śmy tak że rzą do wy pro gram
„Wspie ra nie przed się bior czo ści z wy ko rzy -
sta niem po rę czeń i gwa ran cji Ban ku Go -
spo dar stwa Kra jo we go”.

Z ko lei bez po śred nie wspar cie fi nan so -
we ma łe i śred nie fir my mo gły otrzy mać
dzię ki fun du szom po życz ko wym. Efek -
tem sko rzy sta nia z tej po mo cy są no we
miej sca pra cy. Fun du sze udzie la jąc przed -
się bior com po ży czek na kwo tę 2,8 mld zł
umoż li wi ły utwo rze nie 57,8 tys. no wych
miejsc pra cy.

Przed się bior cy, któ rzy prze ży wa ją przej -
ścio we trud no ści eko no micz ne spo wo do -
wa ne kry zy sem go spo dar czym mo gą rów -
nież sko rzy stać z roz wią zań usta wy o ła -
go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne -
go dla pra cow ni ków i przed się bior ców. Fir -
my, w któ rych wy stą pił spa dek sprze da ży
o 25 proc. w cią gu 3 ko lej nych mie się cy
po 1 lip ca 2008 ro ku mo gą wy stę po wać
o przy zna nie, wy pła tę i zwrot świad czeń fi -
nan so wych z Fun du szu Gwa ran to wa nych
Świad czeń Pra cow ni czych. Mo gą też ubie -
gać się o środ ki z Fun du szu Pra cy, prze -

zna czo ne na do fi nan so wa nie kosz tów
szko leń i stu diów po dy plo mo wych pra cow -
ni ków oraz wy pła tę dla nich sty pen diów.
Na re ali za cję świad czeń wy ni ka ją cych
z usta wy prze wi dzia ne jest – aż 960 mln
zł. Do tych czas do Te re no wych Biur Fun du -
szu Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow -
ni czych wpły nę ło ok. 160 wnio sków pra co -
daw ców na ok. 20 mln zł. 

Ko lej nym na rzę dziem, umoż li wia ją cym
wspar cie przed się bior ców w cza sach glo -
bal ne go kry zy su, są środ ki unij ne. W ra -
mach ofe ro wa ne go wspar cia fir my mo gą
ubie gać się o do fi nan so wa nie roz bu do wy
i mo der ni za cji ba zy pro duk cyj no -usłu go wej.
Mo gą sta rać się rów nież o uzy ska nie do -
stę pu do spe cja li stycz nych usług do rad -
czych, wdra ża nie roz wią zań in no wa cyj -
nych, kształ ce nie kadr czy też osią gnię cie
stan dar dów UE w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska. 

Rów no le gle dą ży my do ogra ni cze nia
ba rier ad mi ni stra cyj nych, lep sze go wy -
ko rzy sta nia środ ków unij nych oraz pro mo -
cji idei part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go.
Za kres wspar cia jest za tem na praw dę
sze ro ki. 

– Dla cze go wspie ra nie in no wa cyj no -
ści pol skich przed się biorstw jest jed -
nym z prio ry te tów Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki?

– In no wa cyj na go spo dar ka jest bar dziej
od por na na kry zys, two rzy trwa łe miej sca
pra cy i przy czy nia się do po pra wy wi ze run -
ku kra ju na are nie mię dzy na ro do wej.
Wspie ra nie in no wa cyj no ści ro dzi mych firm
jest więc nie zbęd ne dla sta bil ne go i szyb -
sze go roz wo ju Pol ski. 

Mi ni ster stwo Go spo dar ki wspie ra in we -
sty cje w no wo cze sne tech no lo gie i pra ce
ba daw czo -roz wo jo we. Two rzy my fir mom
jak naj ko rzyst niej sze wa run ki do pro wa dze -
nia te go ty pu dzia łal no ści i li kwi du je my ist -
nie ją ce ba rie ry. Dą ży my przede wszyst kim
do wzmac nia nia ro li in no wa cji w sek to rze
pro duk cyj nym i usłu go wym. Sta ra my się
tak że kształ to wać po sta wy pro in no wa cyj -
ne wśród przed się bior ców, po ka zu jąc ja -
kie przy nie sie im to ko rzy ści. Jed nym
z głów nych in stru men tów wspie ra nia in no -
wa cji ze środ ków unij nych jest Pro gram
Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go spo dar ka.
W je go ra mach przed się bior cy mo gą ubie -
gać się o łącz ną kwo tę 9,7 mld eu ro po mo -
cy fi nan so wej. 

– Na ja kie lep sze re gu la cje praw ne
mo gą li czyć oso by pro wa dzą ce dzia łal -
ność go spo dar czą w Pol sce?

– Jak już wspo mnia łem, chce my ogra ni -
czać ist nie ją ce jesz cze ba rie ry ad mi ni stra -
cyj ne, tak aby śmy mo gli mieć w Pol sce naj -
lep sze w Eu ro pie wa run ki do pro wa dze nia
biz ne su. W Mi ni ster stwie Go spo dar ki prze -
ana li zo wa li śmy utrud nie nia, na któ re na po -
ty ka ją przed się bior cy w po dej mo wa niu
i pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej.
Na pod sta wie ich opi nii i pro po zy cji przy -

go to wa li śmy ra port „Ana li za ba rier re gu la -
cyj nych dzia łal no ści go spo dar czej”, do któ -
re go do łą czo na zo sta ła li sta 156 szcze gó -
ło wych pro po zy cji uspraw nień. 

Jed no cze śnie Mi ni ster stwo Go spo dar ki
re du ku je ob cią że nia w pro wa dze niu dzia -
łal no ści go spo dar czej nie współ mier ne
do po trzeb wy ni ka ją cych z bez pie czeń stwa
kon su men ta, ob ro tu go spo dar cze go, bez -
pie czeń stwa pań stwa i in nych uwa run ko -
wań spo łecz no -go spo dar czych. W ra mach
„Pa kie tu na rzecz przed się bior czo ści” za -
wie ra ją ce go po nad 20 no we li za cji ustaw,
z ob sza ru pra wa go spo dar cze go oraz po -
dat ko we go – two rzy my no we roz wią za nia
le gi sla cyj ne.

Li kwi du je my zbęd ne bądź du blu ją ce
się, nie rzad ko sprzecz ne prze pi sy oraz
zmniej sza my licz bę wy ma ga nych kon ce -
sji, ze zwo leń, re je strów dzia łal no ści re gu -
lo wa nej, li cen cji itp. Po pra wia my tak że
przej rzy stość i jed no znacz ność obo wią zu -
ją cych prze pi sów. Do tej po ry wpro wa dzi -
li śmy w ży cie szes na ście ustaw pa kie tu. Je -
stem prze ko na ny, że dzia ła nia te po zwo -
lą osta tecz nie stwo rzyć pra wo przy ja zne
oby wa te lom i przed się bior com.

– Wzra sta ją ce ny pa liw płyn nych, ga -
zu i wę gla, czy ten pro ces uda się za trzy -
mać? Ja ką ro lę w tym, w przy pad ku go -
spo darstw do mo wych, mo że ode grać
ener gia ją dro wa? 

– Ce ny pa liw płyn nych są po chod ną kil -
ku czyn ni ków. Naj bar dziej wpły wa na nie
sto su nek kosz tu ba rył ki ro py naf to wej
do kur su do la ra ame ry kań skie go wy ra żo -
ne go w zło tych oraz wciąż obec na na ryn -
kach su row co wych, wy so ka nie sta bil ność
no to wań ro py naf to wej. W lip cu 2008 ro -
ku ce ny ba rył ki wzro sły do re kor do -
wych 147 dol., aby spaść w stycz niu 2009
ro ku do 35 dol. Te raz oscy lu ją na po zio -
mie 85 dol.

De ta licz ne ce ny pa liw płyn nych by ły
jed nak w mia rę sta bil ne. Śred ni mie sięcz -
ny koszt ben zy ny bez oło wio wej 95 w la -
tach 2008 – 2009 nie prze kra czał 5,00 zł
za litr mi mo że w tym cza sie no to wa nia ro -
py naf to wej oscy lo wa ły w gra ni cach swo -
ich mak sy mal nych war to ści. 

Pa mię taj my jed nak, że ce ny pa liw płyn -
nych od zna cza ją się pew ną cy klicz no -
ścią, zgod nie z któ rą naj dro żej jest w okre -
sie let nim oraz okre sach bez po śred nio go
po prze dza ją cych, by na stęp nie w trze cim
i czwar tym kwar ta le wy ka zać ten den cję
zniż ko wą. 

Co do bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go,
chcę pod kre ślić, że Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki wspie ra pro jek ty w za kre sie dy wer -
sy fi ka cji do staw ga zu ziem ne go o czym
świad czy cho ciaż by roz bu do wa punk tów
wej ścia ga zu w La so wie, w oko li cy Cie szy -
na oraz bu do wa ga zo por tu do od bio ru
LNG w Świ no uj ściu. In we sty cje te umoż -
li wią re ali za cję do staw ga zu na ryn ku
spo to wym i w ten spo sób bę dzie ist nieć
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WAL�DE�MAR�PAW�LAK (uro dził się 5 wrze śnia 1959 r. w miej sco wo ści Mo del w wo je wódz twie ma zo wiec kim)
jest mi ni strem go spo dar ki i wi ce pre ze sem Ra dy Mi ni strów od 16 li sto pa da 2007 ro ku. Wcze śniej dwu krot nie
był pre mie rem Pol ski w 1992 oraz w la tach 1993 – 1995, (po li tyk PSL – pre zes stron nic twa od 1991 do 1997
oraz od 2005). Ab sol went Wy dzia łu Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych Po li tech ni ki War szaw skiej. W la -
tach 2005 – 2007 był pre ze sem za rzą du War szaw skiej Gieł dy To wa ro wej. Jest po słem na Sejm nie prze rwa nie
od 1989 ro ku. In te re su ją go za gad nie nia roz wo ju prze my słu i ener ge ty ki.
– Aby za gwa ran to wać roz wój bran ży gór ni czej na le ży stwo rzyć sys tem, któ ry utrzy ma opty mal ny stan za trud -
nie nia i wzrost wy daj no ści pro duk cji – po wie dział pod czas jed ne go ze spo tkań z Ogól no pol skim Po ro zu mie -
niem Związ ków Za wo do wych (OPZZ), któ re od by ło się nie daw no w War sza wie.
Wi ce pre mier za chę cał rów nież związ kow ców do za an ga żo wa nia śro do wisk pra cow ni czych w pry wa ty za cję
spół ek wę glo wych. Za uwa żył po nad to, że pry wa ty za cja jest ko rzyst na rów nież dla ro dzi mych firm ener ge tycz -
nych, któ re, dzię ki tym udzia łom, zy sku ją sta ły do stęp do kra jo we go wę gla. Ta ki me cha nizm gwa ran tu je spół -
kom ener ge tycz nym sta bil ność do staw, a fir mom z bran ży wę glo wej dłu go let nie funk cjo no wa nie bez ry zy ka
spad ku ich ren tow no ści. Ten sys tem za pew nia też utrzy ma nie miejsc pra cy.
Ko lej ne ob sza ry za in te re so wa nia wi ce pre mie ra Paw la ka to rów nież kwe stie ochro ny śro do wi ska.
-W cza sie kon fe ren cji „No wa ener gia User fen dly” z Con nie He de ga ard ko mi sarz UE ds. zmian kli ma tu – uzgod -
ni łem pro jekt po ro zu mie nia w za kre sie in ter pre ta cji za pi sów dy rek ty wy re gu lu ją cej za sa dy han dlu upraw nie -
nia mi do emi sji ga zów cie plar nia nych w UE – na pi sał Wal de mar Paw lak, w swo im blo gu. – Cho dzi o kwe -
stię usta le nia kry te riów po szcze gól nych pro jek tów in we sty cyj nych. Po zwo li to na sko rzy sta nie przez sek tor
ener ge tycz ny z czę ścio wych zwol nień od obo wiąz ku za ku pu w na szym kra ju wszyst kich upraw nień do emi -
sji, co bę dzie ogól nym wy mo giem w UE od 2013 ro ku. Zwol nie nia te bę dą obo wią zy wa ły w Pol sce w la tach 2013-
2020.
Wi ce pre mier przy po mniał rów nież, że zgod nie z po sta no wie nia mi pro to ko łu z Kio to Pol ska zre du ko wa ła emi -
sję ga zów cie plar nia nych pra wie o 30 proc. W tym cza sie pol ski PKB wzrósł o oko ło 70 proc., a cel re duk -
cyj ny zre du ko wa no po nad 24 punk ty pro cen to we wy żej, niż wcze śniej za pla no wa no. Pol ska po dej mu je licz -
ne dzia ła nia na rzecz roz wo ju czy stych tech no lo gii i in no wa cyj nych roz wią zań, któ re po zwo lą zwięk szyć efek -
tyw ność wy twa rza nia ener gii. Przy kła dem te go mo że być umo wa pod pi sa na wspól nie z przed sta wi cie la mi
biz ne su i uczel ni wyż szych o utwo rze niu kon sor cjum – Wę glo we Ogni wa Pa li wo we. Pro jek ty re ali zo wa ne w je -
go ra mach mo gą być al ter na ty wą dla do tych cza so we go wy ko rzy sta nia wę gla. 
War to przy po mnieć, że Wal de mar Paw lak to tak że pre zes Za rzą du Głów ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych. Od 1984 ro ku pro wa dzi 17-hek ta ro we go spo dar stwo rol ne we wsi Ka mion ka ko ło Pa cy ny.

moż li wość im por tu po kon ku ren cyj nych 
ce nach.

Na po pra wę bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go Pol ski bę dzie mia ła na pew no wpływ
ener gia ją dro wa, po przez wzmoc nie nie
wskaź ni ka fu el swit ching – przy re la tyw nie
ta niej i do stęp nej ener gii elek trycz nej go -
spo dar ka bę dzie mo gła prze sta wiać się
w sy tu acjach kry zy so wych na ko rzy sta nie
z tej ener gii. Po dob nie – ta nia ener gia elek -
trycz na pro du ko wa na w elek trow niach ją -
dro wych na pew no prze ko na wła ści cie li
czę ści go spo darstw do mo wych do ko rzy -
sta nia w bu dyn kach miesz kal nych z urzą -
dzeń elek trycz nych za miast tych na pę dza -
nych pa li wa mi ko pal ny mi (np. sys te mów
ogrze wa nia).

Ener ge ty ka ją dro wa mo że ode grać ro lę
sta bi li za to ra, ła go dzą ce go wpływ wzro stu
cen pa liw ko pal nych na ce ny ener gii elek -
trycz nej za rów no dla prze my słu jak i go spo -
darstw do mo wych. Za pew ni nam ona
z pew no ścią dłu go let nie do sta wy ener gii
elek trycz nej, ma ło wraż li wej na zmia ny cen
su row ców. Wy ni ka to z te go, z ni skie go
udzia łu kosz tów pa li wa w kosz tach pro duk -
cji ener gii elek trycz nej. 

– Jak Mi ni ster stwo Go spo dar ki za mie -
rza chro nić naj uboż szych uczest ni ków
ryn ku ener gii? 

– Opra co wa li śmy kon cep cję ochro ny
tzw. od bior ców wraż li wych, któ ra zo sta ła
przy ję ta przez Rząd 11 ma ja 2010 ro ku.
Chce my wpro wa dzić sys tem bo ni fi kat dla
naj uboż szych od bior ców ener gii. Ze
wspar cia sko rzy sta ją oso by, któ rym przy -
słu gu je sta łe lub okre so we pra wo
do świad czeń pie nięż nych z po mo cy spo -
łecz nej. Mu szą one rów nież po sia dać
umo wę z przed się bior stwem ener ge tycz -
nym oraz miesz kać w miej scu do star cza -
nia ener gii. 

Dzię ki za pro po no wa nym roz wią za niom
bli sko 630 tys. ro dzin mo że pła cić mniej -
sze ra chun ki za ener gię elek trycz ną. Od -
bior cy ob ję ci sys te mem wspar cia otrzy ma -
ją ra chu nek po mniej szo ny o kwo tę ry czał -
tu. Wy so kość ry czał tu bę dzie usta la na
w opar ciu o śred nią ce nę ener gii elek trycz -
nej oraz próg zu ży cia ener gii, róż ny w za -
leż no ści od wiel ko ści go spo dar stwa do mo -
we go. Dla oso by sa mot nej próg wy nie -
sie 900 kWh rocz nie. Dla dwu, trzy i czte -
ro oso bo wej ro dzi ny bę dzie to 1250 kWh.
Dla go spo darstw do mo wych skła da ją cych
się z wię cej niż czte rech osób usta lo no war -
tość 1500 kWh. Kosz ty ener gii elek trycz -
nej zu ży tej po wy żej te go pro gu po no sić bę -
dzie w ca ło ści od bior ca.

Na po moc dla naj bied niej szych od bior -
ców, a tak że re kom pen sa ty dla przed się -
biorstw ener ge tycz nych prze zna czy my
oko ło 160 mln zł rocz nie.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA 
i DA NIEL BIE NEK
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Fun du sze Eu ro pej skie, to źró dło z któ re go
Wo je wódz two Ślą skie ko rzy sta już od dru giej
po ło wy ubie głe go dzie się cio le cia. Są to nie ma -
łe środ ki za rów no na bez po śred nie in we sty cje
w re gio nie ja ki i in we sto wa nie w lu dzi zdo by -
wa ją cych lub po sze rza ją cych swo ją wie dzę
i kwa li fi ka cje. Od po wied nia prak ty ka i do -
świad cze nie w re ali za cji pro jek tów sta no wi
od ręb ną, istot ną war tość. Za nim Pol ska wstą -
pi ła do UE nasz re gion już się gał po unij ne do -
ta cje w ra mach tak zwa nych pro gra mów po mo -

co wych czy też ini cja tyw przed ak ce syj nych. By -
ły to pro gra my PHA RE, SA PARD czy ISPA jak
rów nież pro gra my przy gra nicz ne. Na zwy są już
dość ob co brzmią ce, ale w nie jed nym miej scu
wo je wódz twa do dzi siaj moż na spo tkać ta bli -
ce in for mu ją ce o uzy ska nej do ta cji wła śnie
z tych źró deł. Tyl ko ze środ ków ISPA, w dzie -
dzi nie ochro ny śro do wi ska w wo je wódz twie ślą -
skim zre ali zo wa no pro jek ty na łącz ną kwo tę do -
fi nan so wa nia 260 mln eu ro. Na to miast w ob sza -
rze dro go wnic twa i trans por tu ogól na kwo ta

wspar cia z te go sa me go źró dła wy nio sła po -
nad 190 mln eu ro. Wśród do fi nan so wa nych pro -
jek tów są:

● bu do wa od cin ka au to stra dy A4 Klesz -
czów -So śni ca (84,2 mln eu ro), 

● bu do wa dro gi eks pre so wej Biel sko -Bia -
ła – Sko czów -Cie szyn (103,6 mln eu ro), 

● po moc tech nicz na dla pro jek tu „Mo der ni za -
cja li nii ko le jo wej E 30/CE 30” (2,7 mln eu ro). 

Na to miast w ra mach wspar cia ob sza rów
wiej skich z pro gra mu SA PARD, do koń -

Fun du sze
dla Ślą ska
MIchAŁ cZAR SKI – Prze wod ni czą cy Sej mi ku Województwa Ślą skie go
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ca 2004ro ku zre ali zo wa no pro jek ty na ogól ną
war tość 81 mln eu ro.

PHA RE w na szym re gio nie to mię dzy in ny -
mi zre ali zo wa nie ta kich pro jek tów jak: 

● prze kształ ce nie zde gra do wa ne go ob sza -
ru po prze my sło we go w stre fę ak tyw no ści spo -
łecz no -go spo dar czej w Ty chach, 

● bu do wa cen trum przed się bior czo ści „Ślą -
ski Za mek Sztu ki i Przed się bior czo ści” w Cie -
szy nie,

● ob wod ni ca w Ustro niu,
● prze kształ ce nie te re nów po prze my sło wych

w stre fę przed się bior czo ści tzw. No we Gli wi ce
O wy bo rze i do fi nan so wa niu tych pro jek tów

de cy do wa li bez po śred nio urzęd ni cy w Bruk se -
li. By ło to wte dy prze cie ra nie no wych szla ków,
a dla lu dzi przy go to wu ją cych unij ną do ku men -
ta cję, bez cen ne do świad cze nie. Ka dry te, dzi -
siaj za si la ją gru py eks per tów z za kre su ob słu -
gi fun du szy eu ro pej skich.

Prak ty ka oka za ła się naj lep szym na uczy cie -
lem – na sze do świad cze nia w za kre sie ko rzy -
sta nia z do ta cji unij nych to zre ali zo wa ne pro -
jek ty, któ re w spo sób istot ny zmie ni ły i na dal
zmie nia ją kra jo braz na sze go wo je wódz twa
oraz je go miesz kań ców.

Ślą skie to bli sko 4,7 mln miesz kań ców, co
sta no wi 12,2% lud no ści Pol ski. To pla su je nas
na dru gim miej scu w kra ju po wo je wódz twie
ma zo wiec kim pod wzglę dem licz by lud no ści.
Je ste śmy jed no cze śnie naj bar dziej zur ba ni -
zo wa nym re gio nem Pol ski. Te oko licz no ści by -
ły mię dzy in ny mi bra ne pod uwa gę gdy apli -
ko wa li śmy o du że środ ki na roz wój re gio nal -
ny, któ re po win ny słu żyć zmniej sza niu róż nic
roz wo jo wych po szcze gól nych re gio nów 
Eu ro py. 

W la tach 2004-2006 Wo je wódz two Ślą skie,
po dob nie jak 15 po zo sta łych re gio nów otrzy -
ma ło do roz dy spo no wa nia środ ki w ra mach Zin -
te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo -
ju Re gio nal ne go. Kwo ta wy no si ła pra wie 280
mln eu ro i by ła jed ną z naj wyż szych w kra ju.
ZPORR był jed nym z sied miu pro gra mów
słu żą cych re ali za cji Na ro do we go Pla nu Roz -
wo ju na la ta 2004 – 2006. Je go spe cy fi ka po -
le ga ła na tym, iż był za rzą dza ny na po zio mie
kra jo wym na to miast wie le ele men tów zwią za -
nych z je go wdra ża niem od by wa ło się na po -
zio mie re gio nów.

ZPORR był je dy nym pro gra mem ope ra cyj -
nym fi nan so wa nym z dwóch fun du szy struk tu -
ral nych. I oraz III prio ry tet te go pro gra mu do -
ty czył głów nie prze obra żeń prze strzen nych
i śro do wi sko wych o za się gu lo kal nym i re gio -
nal nym współ fi nan so wa no z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. Na to -
miast II prio ry tet tj. sty pen dia, szko le nia, prze -
kwa li fi ko wa nia pra cow ni ków itp. za bez pie cza -
ły środ ki Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go.

Łącz nie w Ślą skiem wy bra no do do fi nan so -
wa nia po nad 300 pro jek tów na łącz ną war tość
do fi nan so wa nia po nad 1mld zł. Są wśród nich
m.in.:

● bu do wa Cen trum Edu ka cji Mu zycz nej
SYM FO NIA,

● re wi ta li za cja bu dyn ku po ko sza rach woj sko -
wych na po trze by Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach,

● prze bu do wa i ada pta cja ki na Ko smos
na Cen trum Sztu ki Fil mo wej, 

● bu do wa aka de mic kie go cen trum spor to we -
go przy Aka de mii im. J. Dłu go sza w Czę sto-
cho wie,

● re wi ta li za cja biel skiej Sta rów ki,
● bu do wa Cen trum Dy dak tycz no -Na uko we -

go Neo fi lo lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go w So -
snow cu

In we sto wa li śmy jak już wspo mnia łem za -
rów no w in fra struk tu rę jak i w czło wie ka, bo wiem
ZPORR do fi nan so wy wał rów nież ta kie pro jek ty
tzw. mięk kie. Z peł ną li stą do fi nan so wa nych pro -
jek tów moż na za po znać się na ma pie do ta cji
umiesz czo nej na stro nie www.zporr.sla skie.pl.

Mó wiąc o ZPORR na le ży pa mię tać, że był
to Pro gram wdra ża ny na po zio mie wo je wódz -
twa przez dwie ad mi ni stra cje. Za or ga ni za -
cję na bo rów pro jek tów oraz ich oce nę i wy -
bór od po wia dał sa mo rząd wo je wódz twa,
na to miast za przy go to wa nie i roz li cze nie
umo wy z be ne fi cjen tem – ad mi ni stra cja rzą -
do wa. By ło to roz wią za nie nie ła twe, jed nak
do bra współ pra ca w tym za kre sie po zwo li ła
osią gnąć wy nik po nad nor mę, bo wiem wy -
ko rzy sta li śmy na do fi nan so wa nie pro jek tów
po nad 100% przy zna nych środ ków. Pad nie
py ta nie jak to moż li we? Z pro ste go fak tu – tak
zwa nej nad kon trak ta cji. To nic in ne go jak
oszczęd no ści, któ re po ja wi ły się pod ko niec
re ali za cji ca łe go Pro gra mu w kra ju, a wy ni -
ka ły z róż nic kur so wych bądź oszczęd no ści
po prze tar go wych. Do ta cję na le ża ło do kład -
nie roz li czyć na ko niec re ali za cji pro jek tu,
a środ ki nie ob ję te umo wą trze ba by ło zwró -
cić do bu dże tu ad mi ni stra cji rzą do wej. Na -
sze wo je wódz two ja ko jed no z naj le piej
wdra ża ją cych ten Pro gram sko rzy sta ło z tej
prze kro czo nej kon trak ta cji, a do dat ko we
środ ki za pew ni ło Mi ni ster stwo Roz wo ju Re -
gio nal ne go. Dzię ki te mu do fi nan so wa no
w Ślą skiem 40 pro jek tów na łącz ną kwo tę po -
nad 94 mln zł. 

W obec nej per spek ty wie fi nan so wej 2007-
2013 wdra ża ne są na po zio mie re gio nu Re gio -
nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne. To do ku men ty,
w któ rych opra co wa niu uczest ni czy ły wła dze re -
gio nu i tym sa mym są od po wie dzial ne za ich
spraw ne wdra ża nie. Dzi siaj moż na mó wić
o pół met ku wdra ża nia. Wie le kon kur sów już za -
koń czo no, wy bra no do do fi nan so wa nia pro jek -
ty na war tość po nad 65% alo ka cji Pro gra mu,
wie le z tych środ ków już za kon trak to wa no, ale
na dal są ob sza ry w któ rych war to sta rać się
o do fi nan so wa nie. W su mie ma my do za go spo -
da ro wa nia po nad 1,7 mld eu ro na wszyst kie pro -
jek ty. Wśród nich są du że pro jek ty, tak zwa ne
klu czo we, na któ re li czy my, że sta ną się wi zy -
tów ką re gio nu. To m.in. 

● bu do wa Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi -
blio te ki Aka de mic kiej w Ka to wi cach – wspól ne
przed się wzię cie Uni wer sy te tu Ślą skie go i Aka -
de mii Eko no micz nej, 

● bu do wa Mię dzy na ro do we go Cen trum Kon -
gre so we go w Ka to wi cach,

● mo der ni za cja Alei NMP w Czę sto cho wie,
● bu do wa no we go gma chu Mu zeum Ślą skie -

go itp.
● kon ty nu acja bu do wy Dro go wej Tra sy Śred -

ni co wej i roz bu do wa jej w kie run ku wschod nim
Po wsta je rów nież wie le in nych, rów nie

cie ka wych pro jek tów o nie co mniej szej war -
to ści do fi nan so wa nia, któ re roz sia ne są
po ca łym wo je wódz twie. O tym jak atrak cyj -

ne są to pro jek ty świad czy licz ny ich udział,
wśród zgła sza nych do kon kur su Pol ska Pięk -
nie je. Co ro ku kil ka spo śród nich jest no mi no -
wa nych do głów nych na gród i rok rocz nie pro -
jek ty z wo je wódz twa ślą skie go są w gro nie
lau re atów. Na dal jesz cze moż na ubie gać się
o do fi nan so wa nie m.in. w ob sza rach in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej i oko ło tu ry stycz nej, in -
no wa cyj nych roz wią zań w przed się bior stwach,
trans fe ru no wo cze snych tech no lo gii czy roz -
wo ju in fra struk tu ry in for ma tycz nej. Szcze -
gó ły pla no wa nych kon kur sów są do stęp ne
na stro nie in ter ne to wej www.rpo.sla skie.pl,
a za in te re so wa nych za chę cam do kon tak tu
z Punk ta mi in for ma cyj ny mi o RPO Wo je wódz -
twa Ślą skie go.

Pod su mo wu jąc w skró cie obec ny stan wdra -
ża nia, war to za pre zen to wać naj now sze da ne: 

Su ma wszyst kich środ ków, ra zem z re fun -
da cja mi i za licz ka mi, wy pła co nych już be ne fi -
cjen tom sta no wi pra wie 34% war to ści pod pi -
sa nych umów. Licz ba wnio sków za twier dzo -
nych do do fi nan so wa nia pla su je nasz re gion
w czo łów ce wśród 16 re gio nal nych pro gra mów
ope ra cyj nych. Ma my naj wię cej w kra ju pod pi -
sa nych umów oraz dru gą co do wiel ko ści kwo -
tę wnio sko wa ne go do fi nan so wa nia. 

● naj więk sze do fi nan so wa nie – pra wie 33%
wszyst kich pod pi sa nych umów – uzy ska ły pro -
jek ty z 7. osi prio ry te to wej „Trans port”, 

● po nad 19% z 6. osi prio ry te to wej „Zrów no -
wa żo ny roz wój miast”, 

● 12% z 5. prio ry te tu „Śro do wi sko” i
● pra wie 9% przy pa da na 8. prio ry tet „Edu -

ka cja”.
O po wo dze niu wy bra nych pro jek tów za de -

cy du je te raz ich wła ści wa i ter mi no wa re ali -
za cja. Ale to już, przede wszyst kim, za le ży
od bu dow lań ców, któ rzy za pew ne bę dą
chcie li udo wod nić, że nie za wo dzą i moż na
na nich za wsze po le gać. Ży czę, aby od po -
wied nia au ra sprzy ja ła tym pla nom. 

MICHAŁ   CZARSKI
Ekonomista, pracę zawodową rozpoczął budow-
nictwie w  Kombinacie Budownictwa Ogólnego
,,Zagłębie”  i  Śląskim Zjednoczeniu Budownictwa
Miejskiego. Długoletni pracownik administracji
publicznej m.in. prezydent  Sosnowca (1994-
2002) i marszałek Województwa  Śląskiego (2002-
2006). Obecnie dyrektor d/s strategii i rozwoju wo-
jewódzkich wodociągów i przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego. 
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– W ja kiej kon dy cji jest dziś wo je wódz -
two ślą skie? Jak da je so bie ra dę z kry zy -
sem, jak wy pa da na tle in nych re gio nów
w Pol sce?

– Od po wia da jąc na po wyż sze py ta nie moż -
na przed sta wić wie le wskaź ni ków uka zu ją cych
ro lę wo je wódz twa na tle kra ju. Ogra ni czę się
je dy nie do naj waż niej szych: re gion wy twa rza
po nad 18% kra jo wej pro duk cji sprze da nej
prze my słu i pra wie 12% pro duk cji bu dow la no -
-mon ta żo wej (w obu przy pad kach 2. miej sce
w Pol sce). Na kła dy in we sty cyj ne w wo je -
wódz twie sta no wią pra wie 13% na kła dów po -
no szo nych w kra ju. O po ten cja le go spo dar czym
wo je wódz twa ślą skie go świad czy tak że 13%
udział w two rze niu Pro duk tu Kra jo we go Brut -
to (2. miej sce w Pol sce).

Wy da je się, że do wy obraź ni czy tel ni ków naj -
bar dziej prze mó wią wskaź ni ki do ty czą ce bez -
ro bo cia. W bie żą cym ro ku sto pa bez ro bo cia
w re gio nie kształ to wa ła się na po zio mie
od 10,3% (ma rzec br.) do 9,2%, (li piec br.)
W tych sa mych okre sach od po wied nie wiel ko -
ści dla kra ju wy no si ły od po wied nio 12,9%
i 11,4%. 

Z do stęp nych rocz nych da nych sta ty stycz -
nych pre zen to wa nych prze GUS wy ni ka, że
w ro ku 2009 wo je wódz two ślą skie ze sto pą bez -
ro bo cia wy no szą cą 9,2% zna la zło się na trze -
cim miej scu w kra ju, po wo je wódz twach: ma -
zo wiec kim 9,0% i wiel ko pol skim 9,1%,
przy śred niej kra jo wej – 11,9%. 

Z przed sta wio nych da nych wy ni ka, że wo -
je wódz two ślą skie na tle in nych re gio nów
kra ju znaj du je się w kra jo wej czo łów ce i nie
moż na w tym przy pad ku mó wić o je go złej kon -
dy cji eko no micz nej. 

– Jak nasz re gion ra dzi so bie ze skut ka -
mi po wo dzi?

– Wo je wódz two Ślą skie w ra mach za rzą dza -
nia kry zy so we go jest człon kiem wo je wódz kie -
go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go i wspo -
ma ga dzia ła nia ad mi ni stra cji rzą do wej w na stę -
pu ją cych ob sza rach: 
❖ utrzy ma nie i stan tech nicz ny dróg wo je wódz -

kich – po przez Wo je wódz ki Za rząd Dróg,
❖ utrzy ma nie i stan tech nicz ny cie ków wod nych

i ob wa ło wań – po przez Wo je wódz ki Za rząd
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych,

❖ utrzy ma nie in fra struk tu ry kry tycz nej w pod -
le głych jed nost kach służ by zdro wia, edu ka -
cji, tu ry sty ki i spor tu oraz kul tu ry.
Po po wo dzi z ma ja br. Sej mik Wo je wódz twa

prze zna czył na usu wa nie jej skut ków środ ki fi -
nan so we w wy so ko ści po nad 7,1 mln zł. Przy -
kła do wo, z tej kwo ty ok. 1 mln zł. prze zna czo -
no na po moc fi nan so wą gmi nom wo je wódz twa
ślą skie go m. in. na li kwi da cję szkód w pla ców -
kach opie kuń czo wy cho waw czych wspar cia
dzien ne go dla dzie ci i mło dzie ży, a po nad 1 mln
zł prze zna czo no na do ta cje dla jed no stek pu -
blicz nej służ by zdro wia, dla któ rych wo je -
wódz two jest or ga nem za ło ży ciel skim, a któ -
re ucier pia ły w wy ni ku po wo dzi. Do ta cje udzie -
lo no m. in. dla pla có wek służ by zdro wia w By -
strej, Czę sto cho wie, Ja wo rzu, Lu bliń cu, Orze -
szu i Ryb ni ku.

Po nad to Wo je wódz two otrzy ma ło wspar cie
z Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji w kwo cie 6 200 000 zł. Ca łość środ ków
prze zna czo no na re mont – uszko dzo nych
w cza sie po wo dzi – dróg wo je wódz -
kich 425, 786, 948 i 781. Za da nie to re ali zu je Wy -
dział Trans por tu i Za rząd Dróg Wo je wódz kich.

Z Mi ni ster stwa Fi nan sów Wo je wódz two
otrzy ma ło środ ki fi nan so we w kwo cie 5 mln zł.,
któ re zo sta ły w ca ło ści prze zna czo ne na od -
bu do wę wa łów i ure gu lo wa nie cie ków wod nych.
Za da nie to re ali zu je Wy dział Te re nów Wiej skich
Urzę du Mar szał kow skie go i Wo je wódz ki Za rząd
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w Ka to wi -
cach.

Po nad to wo je wódz two wy stą pi ło z wnio skiem
do Mi ni ster stwa Edu ka cji o przy zna nie środ ków
fi nan so wych na re mont znisz czo nych obiek tów
edu ka cji w wo je wódz twie. Mi ni ster stwo przy -
zna ło do ta cję w wy so ko ści 1,6 mln zł. (przed -
się wzię cie re ali zu je Wy dział Edu ka cji i Na uki
Urzę du Mar szał kow skie go). 

Bez po śred nią po mo cą rzą do wą ob ję to gmi -
ny: Bie ruń i Cze cho wi ce Dzie dzi ce, a na wnio -
sek Mar szał ka Wo je wódz twa do rzą do we go
pro gra mu po mo co we go włą czo no mia sto Biel -
sko-Bia ła.

– Czy Śląsk jest atrak cyj nym miej scem dla
in we sto rów? Ja kie są atu ty te go re gio nu?

– Wo je wódz two Ślą skie to re gion, w któ rym
do ko nu ją się obec nie in ten syw ne zmia ny – wi -

dać prze cho dze nie od tra dy cyj nej ery in du strial -
nej prze my słu cięż kie go do no wo cze snych wy -
zwań i tech no lo gii. Uni kal na po zy cja eko no -
micz na Wo je wódz twa Ślą skie go wy ni ka nie tyl -
ko z fak tu, iż jest to naj bar dziej uprze my sło wio -
ny re gion kra ju, lecz rów nież – że jest to naj -
bar dziej zur ba ni zo wa ny re gion w Pol sce. Po -
strze ga ny przez wie le lat przez pry zmat prze -
my słu cięż kie go i re struk tu ry za cji „trud nych
branż”, re gion zmie nia swe ob li cze. 

Atu ta mi na sze go re gio nu są:
❖ bar dzo do bra do stęp ność trans por to wa – wy -

ni ka ona m.in. z krzy żo wa nia się na te re nie
wo je wódz twa au to strad A1 i A4, cią głej
roz bu do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, ist -
nie nia Mię dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze -
go Ka to wi ce –Py rzo wi ce, sze ro ko to ro wej li -
nii ko le jo wej czy ter mi na lu prze ła dun ko we -
go w Sław ko wie

❖ du ża kon cen tra cja lud no ści na sto sun ko wo
nie wiel kim ob sza rze spra wia, że jest to
ogrom ny po ten cjal ny ry nek zby tu ar ty ku łów
kon sump cyj nych,

❖ wy so ko wy kwa li fi ko wa na ka dra 
❖ licz ne in sty tu cje oko ło biz ne so we: agen cje

roz wo ju lo kal ne go, izby go spo dar cze, ośrod -
ki wspie ra nia przed się bior czo ści czy ro -
sną ca ilość par ków tech no lo gicz nych

❖ Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz -
na – naj lep sza ze spe cjal nych stref eko no -
micz nych w kra ju.
O tym, że na sze wo je wódz two jest atrak cyj -

nym miej scem dla in we sto rów mo że świad czyć
pierw sza – od kil ku lat – po zy cja w ran kin gach
In sty tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą pt.
„Atrak cyj ność in we sty cyj na wo je wództw i pod -
re gio nów Pol ski”.

Po nad to Wo je wódz two Ślą skie otrzy ma ło na -
gro dę dla naj bar dziej in no wa cyj ne go re gio nu eu -
ro pej skie go „ARE In no va tion Award”. Na gro da
przy zna na za pro jekt SE KAP – Sys tem Elek tro -
nicz nej Ko mu ni ka cji Ad mi ni stra cji Pu blicz nej – zo -
sta ła wrę czo na w Bel fort (Fran cja) pod czas po -
sie dze nia Zgro ma dze nia Re gio nów Eu ro py.

– Czy wi dać za in te re so wa nie in we sty cja mi
w na szym wo je wódz twie? Jak kry zys od dzia -
łu je na ska lę i ilość in we sty cji? Czy nie gro -
zi nam „syn drom” Fia ta, któ ry wy pro wa dził
część swej pro duk cji z Tych do Ne apo lu?

Region 
intensywnych
zmian
Roz mo wa z Wi ce mar szał kiem Wo je wódz twa Ślą skie go ZBYSZ KIEM ZA BO ROW SKIM
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– O za in te re so wa niu na szym wo je wódz twem
świad czy nie tyl ko wspo mnia na przed chwi lą
je go po zy cja w ran kin gach In sty tu tu Ba dań
nad Go spo dar ką Ryn ko wą, ale tak że ro la
i sku tecz ność dzia ła nia Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej. Wy star czy tyl ko wspo -
mnieć, że w mi nio nym ro ku stre fa po zy ska ła 13
in we sty cji o łącz nej war to ści oko ło 300 mln zło -
tych, a in we sto rzy za de kla ro wa li utwo rze nie bli -
sko 900 no wych miejsc pra cy, co w ro ku spo -
wol nie nia go spo dar cze go na le ży uznać za wy -
nik sa tys fak cjo nu ją cy.

Z ko lei – zda niem władz Stre fy – w bie żą cym
ro ku na le ży się spo dzie wać ok. 15 no wych in -
we sty cji, o łącz nej war to ści oko ło 1 mld zł., któ -
re da dzą ok. 1,5 tys. no wych miejsc pra cy. 

Na le ży w tym miej scu za zna czyć, że – aby
za chę cić in we sto rów za gra nicz nych do lo ko -
wa nia się w re gio nie – w wo je wódz twie dzia -
ła Ślą skie Cen trum Ob słu gi In we sto ra, ja ko part -
ner re gio nal ny Pol skiej Agen cji In for ma cji i In -
we sty cji Za gra nicz nych. Wo je wódz two uczest -
ni czy m. in. w or ga ni zo wa nym przez Agen cję
kon kur sie „Grunt na Me dal”, ma ją cym na ce -
lu wy ło nie nie naj lep sze go te re nu in we sty cyj -
ne go na te re nie każ de go wo je wódz twa. 

Od no sząc się do dru giej czę ści py ta nia
chciał bym po dzie lić się na stę pu ją cy mi re flek -
sja mi. 

Po pierw sze nie je stem pe wien czy mo że -
my już mó wić o „syn dro mie” Fia ta – bo daj że
pierw szy raz zda rzy ło się, aby przed się bior stwo
za chod nie go kon cer nu po wra ca ło do pań -
stwa mat ki. Po dru gie i co waż niej sze – na le -
ży pod kre ślić, że de cy zja Fia ta o prze nie sie -
niu pro duk cji no wej Pan dy by ła de cy zją po li -
tycz ną, nie po par tą żad ny mi ra cjo nal ny mi
wskaź ni ka mi eko no micz ny mi. W za ist nia łej sy -
tu acji po wsta je pro blem nie tyl ko przy cią ga nia
ko lej nych in we sty cji, ale rów nież utrzy ma nia ist -
nie ją cych. Bio rąc pod uwa gę fa bry kę Fia ta
w Ty chach – któ ra jest jed ną z naj lep szych z ca -
łym kon cer nie Fia ta – nie po win na ona mieć
pro ble mów z dal szym roz wo jem, lecz, jak po -
ka za ła oma wia na sy tu acja, ra cjo nal na go -
spo dar ka prze gra ła z po li ty ką.

– Jak wy glą da po li ty ka in for ma cyj na Ślą -
ska skie ro wa na do in we sto rów na ca łym
świe cie? Co ro bi się by ich po zy skać, by ich
pie nią dze sta ły się w ja kimś stop niu si łą na -
pę do wą na szej go spo dar ki?

– Wo je wódz two Ślą skie sta ra się do trzeć
do po ten cjal nych in we sto rów z ca łe go świa ta
po przez spój ną pro mo cję go spo dar czą re gio -
nu. Od ro ku 2007 wdra ża my Stra te gię ko mu -
ni ka cji mar ke tin go wej w za kre sie atrak cyj no -
ści in we sty cyj nej, któ ra ukie run ko wa na jest
na in we sto rów za rów no ze wnętrz nych (za gra -
nicz nych i kra jo wych) jak i we wnętrz nych (ro -
dzi my biz nes). Wszy scy ci in we sto rzy po trze -
bu ją in for ma cji nie zbęd nych do pod ję cia pra -
wi dło wej de cy zji o lo ka li za cji lub roz wo ju swo -
je go biz ne su.

Jed nym z ele men tów Stra te gii ko mu ni ka cji
mar ke tin go wej jest zin te gro wa ny sys tem in for -
mo wa nia o moż li wo ściach in we sty cyj nych
w Wo je wódz twie Ślą skim In�vest�in�Si�le�sia, któ -
ry po przez spe cja li stycz ny por tal in ter ne to wy
www.in vest -in -si le sia.pl gro ma dzi in for ma cje
i wie dzę o moż li wo ściach in we sto wa nia i roz -
wo ju przed się bior czo ści w re gio nie.

W por ta lu za sto so wa no no wo cze sne tech no -
lo gie in te li gent ne go prze szu ki wa nia In ter ne tu,
au to ma tycz ne go tłu ma cze nia na 4 ję zy ki ob ce
(an giel ski, nie miec ki, fran cu ski i ro syj ski) i udo -
stęp nia nia da nych. Po zwa la to na do star cza nie
bie żą cej i wia ry god nej in for ma cji po ten cjal nym
in we sto rom z re gio nu, Pol ski i ca łe go świa ta. 

Por tal jest przede wszyst kim wspar ciem
dla gmin, miast i po wia tów wo je wódz twa w za -
kre sie pro mo cji in we sty cyj nej, szcze gól nie
dla tych jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go,
któ re ma ją ogra ni czo ne moż li wo ści fi nan so we
(do stęp do sys te mu jest bez płat ny).

Ak tu al nie w sys te mie uczest ni czą 84 gmi ny,
mia sta i po wia ty z te re nu wo je wódz twa.

W cią gu trzech mie się cy dzia ła nia por ta lu
(czer wiec -sier pień 2010) od wie dzi ło go po -
nad 27,5 użyt kow ni ków, z 70 kra jów ca łe go
świa ta (po nad 1,2 tys. miej sco wo ści), któ rzy do -
ko na li pra wie 116 tys. od słon.

– Jak uda je się nam za go spo da ro wać pie -
nią dze unij ne? Na ja kie ce le prze zna czo ne
są te pie nią dze?

– Jed nym z przy kła dów wy dat ko wa nia unij -
nych pie nię dzy jest Pro gram Ope ra cyj ny Ka -
pi tał Ludz ki 2007-2013. Re ali za cja głów ne go
ce lu Pro gra mu ja kim jest „wzrost po zio mu za -
trud nie nia i spój no ści spo łecz nej” ma być
osią gnię ta dzię ki in we sty cjom w ry nek pra cy,
ak ty wi za cję za wo do wą i spo łecz ną za rów no
osób za gro żo nych jak i wy klu czo nych spo łecz -
nie, wspar cie edu ka cji itp. 

W ra mach Pro gra mu Wo je wódz two Ślą -
skie otrzy ma ło po nad 738 mln eu ro. 

Od li sto pa da 2007 ro ku w wo je wódz twie
ogło szo no 67 kon kur sów, na któ re wpły nę ło po -
nad 10 tys. wnio sków. Z be ne fi cjen ta mi za war -
te zo sta ły 1682 umo wy na łącz ną kwo tę pra -
wie 1,3 mld zł.

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go po da -
je, że wo je wódz two ślą skie zaj mu je 2. miej sca
(po wo je wódz twie ma zo wiec kim) pod wzglę -
dem: war to ści za kon trak to wa nych środ ków, ilo -
ści pod pi sa nych umów i war to ści za twier dzo -
nych wnio sków o płat ność.

Od grud nia 2007 ro ku re ali zo wa ny jest
w wo je wódz twie Re gio nal ny Pro gram Ope ra -
cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go (RPO WSL). Do -
tych czas prze pro wa dzo no 59. na bo rów, a pla -
no wa ne jest jesz cze 13.

Do tej po ry do do fi nan so wa nia wy bra no po -
nad 2818. pro jek tów na łącz ną kwo tę oko ło 4,5
mld zł, z cze go dla 1820 pro jek tów pod pi sa -
no umo wy o do fi nan so wa nie na kwo tę po nad 3
mld zł, co sta no wi pra wie 67% ca łej pu li
środ ków.

Pra wie 33% do fi nan so wa nia uzy ska ły pro -
jek ty z osi prio ry te to wej „Trans port”, po -
nad 19% z osi „Zrów no wa żo ny roz wój mi-
ast”, 12% z prio ry te tu „Śro do wi sko” i pra -
wie 9% przy pa da na prio ry tet „Edu ka cja”.

Licz ba wnio sków za twier dzo nych do do fi nan -
so wa nia pla su je nasz re gion na dru gim miej -
scu wśród 16 re gio nal nych pro gra mów ope ra -
cyj nych. Ma my naj wię cej w kra ju pod pi sa nych
umów oraz dru gą co do wiel ko ści kwo tę wnio -
sko wa ne go do fi nan so wa nia.

War to pod kre ślić, że Ślą skie jest na 4 miej -
scu pod wzglę dem wy dat ków kwa li fi ko wa -
nych we wnio skach o płat ność i na 6 miej scu
pod wzglę dem wy dat ków kwa li fi ko wa nych. 

– Zbli ża się tra dy cyj ne świę to bran ży
Dzień Bu dow la nych, cze go ży czył by Pan
ślą skim bu dow lań com? 

– Bu dow nic two speł nia waż ną funk cję spo -
łecz ną, gdyż je go wy ni ki de cy du ją o roz wo ju
wie lu dzie dzin, jak przy kła do wo miesz kal nic -
two czy in fra struk tu ra ko mu nal na. Dzia ła nia po -
dej mo wa ne przez bran żę są jed ny mi z tych, któ -
re – z jed nej stro ny – de ter mi nu ją, w od czu ciu
spo łecz nym, po ziom sto py ży cio wej lud no ści,
a z dru giej – przy czy nia ją się do oży wie nia lo -
kal nych śro do wisk go spo dar czych. 

Jej pra cow ni kom ży czę ro sną ce go uzna nia
spo łecz ne go, prze ko na nia part ne rów o swej po -
zy cji, do brej ko niunk tu ry na ryn ku bu dow la nym
i wie lo let nich, zy skow nych kon trak tów nie tyl -
ko na ryn kach kra jo wych ale i za gra nicz nych
oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał:

DA NIEL BIE NEK

Zby�szek�Za�bo�row�ski (52 lata) – miesz ka w Mi ko -
ło wie, żo na ty, cór ka jest uczen ni cą li ceum (kla sa
ma tu ral na).
Po li to log. W 1982 ro ku uko czył na uki po li tycz ne
na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, spe cjal ność: dzien ni kar stwo pra so we.
W la tach 1982-1991 pra co wał ja ko asy stent
w Za kła dzie Mię dzy na ro do wych Sto sun ków Po li -
tycz nych XX wie ku na ma cie rzy stej uczel ni. 
Rów no le gle pro wa dził dzia łal ność po li tycz ną w ko -
lej nych par tiach le wi co wych, peł niąc m.in. funk -
cje se kre ta rza (1990-94), a na stęp nie prze wod ni -
czą ce go (1994-99) Ra dy Wo je wódz kiej So cjal de -
mo kra cji Rzecz po spo li tej Pol skiej w Ka to wi cach, był
tak że we wła dzach kra jo wych SdRP. Od 2003 ro -
ku jest prze wod ni czą cym Ślą skiej Ra dy Wo je wódz -
kiej So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. 
W la tach 1993-2007 był po słem na Sejm Rze czy -
po spo li tej Pol skiej II, III, IV i V ka den cji z ra mie nia
SLD. W Sej mie re pre zen to wał Śląsk, wal cząc
m.in. o je go kształt te ry to rial ny w trak cie prze pro -
wa dza nia re form, a tak że o spra wy ślą skie go gór -
nic twa i in ne waż ne kwe stie dla re gio nu. 
Za sia dał w Ko mi sjach Spraw Za gra nicz nych i Obro -
ny Na ro do wej, do raź nie Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go i Ochro ny Śro do wi ska; był rów nież człon kiem
Zgro ma dze nia Par la men tar ne go NA TO, a przez
kil ka mie się cy 2004 ro ku re pre zen to wał Pol ską
w Par la men cie Eu ro pej skim. 
W la tach 1998-2001 był rad nym wo je wódz kim, kie -
ru jąc klu bem SLD w Sej mi ku Ślą skim.
12 stycz nia 2008 zo stał wy bra ny na Wi ce mar szał -
ka Wo je wódz twa Ślą skie go.
In te re su je się bez pie czeń stwem mię dzy na ro do wym,
hi sto rią Pol ski XVI i XVII w. oraz pro ble ma ty ką sa -
mo rzą do wą.
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Mia sto w któ rym
war to za miesz kać

– W roz strzy gnię tym nie daw no ran kin gu
New swe eka N 15 na naj lep sze go pre zy den -
ta pol skich miast zna lazł się Pan w czo łów -
ce. Ryb ni cza nie dwu krot nie już ob da rza li
Pa na ol brzy mim kre dy tem za ufa nia i z du -
żą prze wa gą wy gry wał Pan wy bo ry. Co
trze ba zro bić, aby osią gać ta kie suk ce sy? 

– Trze ba pra co wać. Mieć wy pra co wa ną
stra te gię i kon se kwen cję w dzia ła niu, a wo kół
sie bie życz li wych lu dzi, któ rych po tra fi się
prze ko nać do swo ich wi zji. Nie mniej waż na jest
rów nież od wa ga po dej mo wa nia de cy zji, cza -
sem trud nych, cza sem bar dzo od waż nych, nie
do koń ca oczy wi stych. Ja ko przy kład po dam
de cy zję o pierw szej pu blicz nej emi sji ob li ga cji
ko mu nal nych. Ja ko pio nie rzy, prze cie ra li śmy
dro gę, któ rą po tem po szły in ne sa mo rzą dy. To
wy ma ga ło ogrom ne go za an ga żo wa nia, przede
wszyst kim ze stro ny mo ich służb fi nan so -
wych, ale i róż ne go ro dza ju part ne rów, z któ -
rym ko niecz ne by ły uzgod nie nia i współ pra ca,
a któ rzy nie za wsze chęt nie do te go te ma tu
pod cho dzi li. Ale uda ło się – do ko na li śmy emi -
sji ob li ga cji na kwo tę 124 mln zł, któ ra po zwo -
li ła za bez pie czyć wkład wła sny na wie le nie -
zwy kle waż nych dla roz wo ju na sze go mia sta
zdań, re ali zo wa nych przy wspar ciu unij nym.

Nie zmier nie waż ną rze czą jest też umie jęt ność
słu cha nia opi nii, po my słów i pro po zy cji in nych.
Nie za wsze war to upie rać się przy swo jej wi -
zji, trze ba być otwar tym na in nych. 

– Jak Pan oce nia tą mi ja ją cą, nie ła twą m.
in. z po wo du kry zy su, ka den cję. Co uda ło
się zro bić dla mia sta, co za li cza Pan do po -
ra żek?

– Naj więk szy suk ces ostat nich lat to bez wąt -
pie nia za koń czo na w tym ro ku bu do wa sie ci ka -
na li za cyj nej w Ryb ni ku, „epo ko wej” in we sty cji,
war tej 146 mln Eu ro, któ ra ob ję ła 17 dziel nic
mia sta i dwie są sied nie gmi ny. O ska li te go
przed się wzię cia, re ali zo wa ne go przy unij nym
wspar ciu, świad czy fakt, że nie daw no dzien -
nik „Rzecz po spo li ta” umie ścił Ryb nik na 61
miej scu wśród naj więk szych pol skich in we sto -
rów ostat nie go dzie się cio le cia – na li ście tej,
prócz Ryb ni ka zna la zło się jesz cze tyl ko jed -
no mia sto, po zo sta li in we sto rzy to du że fir my
ko mer cyj ne. Ale war tość pro jek tu bu do wy ka -
na li za cji to nie tyl ko licz by i kwo ty, to rów nież
moż li wo ści uzy ska nia przez mia sto tzw. efek -
tu eko lo gicz ne go, dzię ki któ re mu miesz kań cy
Ryb ni ka bę dą ży li w czyst szym, przy ja znym
śro do wi sku, zgod nie z wy mo ga mi XXI wie ku.
O tym jak dzię ki tej in we sty cji po pra wi ła się ja -

kość ży cia w mie ście, świad czą też da ne sta -
ty stycz ne: w ubie głym ro ku w Ryb ni ku, ja ko je -
dy nym chy ba mieście na Ślą sku, przy by ło oko -
ło 200 no wych miesz kań ców – i nie cho dzi tu
o przy rost de mo gra ficz ny, ale o zu peł nie no -
wych miesz kań ców, któ rzy świa do mie wy bra li
Ryb nik na miej sce, w któ rym chcą za miesz kać.
Ten fakt naj le piej świad czy, że na sze mia sto jest
do brze po strze ga ne, ja ko atrak cyj ne miej sce
do ży cie i miesz ka nia. 

A naj więk sza po raż ka? Mo że ko muś wy da
się to za baw ne, ale wy mie nię tu taj bła hy, jak
mo gło by się wy da wać pro blem z prze pło sze -
niem z ryb nic kie go ryn ku... go łę bi. Mi mo za trud -
nie nia pro fe sjo nal ne go so kol ni ka, nie uda ło się
zmu sić do prze pro wadz ki tych sym pa tycz -
nych ską di nąd pta ków. Nie ukry wam zresz tą,
że sam rów nież chęt nie przy cho dzę ze swo -
imi wnu ka mi na ry nek, bo go łę bie do da ją te -
mu miej scu atrak cji, ale jest i dru ga stro -
na me da lu – pta ki te są też no si cie la mi groź -
nych klesz czy – obrzeż ków. Z te go po wo du
zmu sze ni by li śmy już na wet do ewa ku acji
miesz kań ców jed nej z przy ryn ko wych ka mie -
nic, gdzie wła śnie dzię ki go łę biom za lę gły się
obrzeż ki. Stąd de cy zja o za trud nie niu so kol ni -
ka. Ryb ni cza nie jed nak się po dzie li li – jed ni do -

Roz mo wa
z Ada mem Fu da li

– Pre zy den tem Ryb ni ka
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ma ga li się, by so kol nik jak naj szyb ciej zro bił po -
rzą dek z re zy du ją cy mi na ryn ku go łę bia mi, in -
ni sku tecz nie utrud nia li mu pra cę, wciąż upar -
cie do kar mia jąc pta ki. Pó ki co, ma my im pas;) 

– Ja kie głów ne zda nia sta ją dziś
przed wła dza mi Ryb ni ka, by mia sto dy na -
micz nie się roz wi ja ło, uno wo cze śnia ło?

– Prio ry te tem jest po pra wa ukła du ko mu ni -
ka cyj ne go – re mont ist nie ją cych i bu do wa no -
wych dróg, zwłasz cza bu do wa Ob wod ni cy
Po łu dnio wej mia sta, któ ra by ła by frag men tem
dro gi Pszczy na -Ra ci bórz. Nie mniej waż ne jest
po zy ska nie no wych in we sto rów, to zaś wią że
się z ko niecz no ścią przy go to wa nia no wych te -
re nów in we sty cyj nych, któ re tych in we sto rów
do nas przy cią gną. Jed nym z ta kich miejsc,
z któ ry mi wią żę wiel kie pro in we sty cyj ne na dzie -
je, jest te ren na sze go lot ni ska spor to we go
w dziel ni cy Go tar to wi ce, po ło żo ne go w bli skiej
od le gło ści od au to stra dy A1. To lot ni sko chce -
my roz bu do wać, po przez do da nie mu funk cji
lot ni ska, mo gą ce go ob słu gi wać klien tów biz -
ne so wych. Wo kół lot ni ska ma my rów nież te -
re ny in we sty cyj ne, o po wierzch ni ok. 75 hek -
ta rów, któ rych zak ty wi zo wa nie, m. in. po przez
wy bu do wa nie no wej dro gi, po zwo li ło by przy -
cią gnąć in we sto rów. Ze wzglę du na cha rak ter
te go miej sca, nie spo sób tu taj nie my śleć o no -
wych tech no lo giach – kla strze lot ni czym, ja ki
mógł by po wstać w są siedz twie lot ni ska. Sku -
piał by on fir my któ re w opar ciu o wy so kie tech -
no lo gie zwią za ne z prze my słem lot ni czym
da ły by za trud nie nie ab sol wen tom na sze go
kam pu su, two rzo ne go przez za miej sco we
ośrod ki, trzech naj więk szych ślą skich wyż szych
uczel ni: Po li tech ni ki Ślą skiej, Uni wer sy te tu
Ślą skie go i Aka de mii Eko no micz nej. 

In ne, sto ją ce przed na mi za da nia na naj bliż -
sze la ta to oczy wi ście roz wój spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go. Do te go jest po trze ba jest sieć
sze ro ko pa smo we go In ter ne tu, na któ ra ma my
za pew nio ne środ ki, i któ rej bu do wa już się
w mie ście za czę ła. 

– Co mia sto ro bi by po zy skać no wych in -
we sto rów chcą cych swe pro jek ty ulo ko wać
w Ryb ni ku?

– To przede wszyst kim pro mo cja mia sta,
na któ rą skła da się wie le dzia łań – jest to przede
wszyst kim pro mo cja bez po śred nia, pró by do -
tar cia do in we sto rów po przez stro ny in ter ne -
to we, udział mia sta w tar gach in we sty cyj nych
Expo w Mo na chium i Can nes w ro ku 2009
i 2010. Pro mo cję na szej ofer ty in we sty cyj nej
pro wa dzi my rów nież za po mo cą pro jek tów unij -
nych „Ryb nik -mia sto z ikrą” i „Ryb nik. In we stu -
jesz -zy sku jesz”, war tych w su mie ok. 3 mln zł.
Wy zna czy łem rów nież pra cow ni ka, któ ry od -
po wia da za bez po śred nie kon tak ty z in we sto -
rem, któ ry te go in we sto ra pro wa dzi po po szcze -
gól nych wy dzia łach UM, po ma ga jąc mu za ła -
twiać po szcze gól ne róż ne spra wy. Pra cow nik
ten pro wa dzi tez mar ke ting bez po śred ni, wy -
sy ła ofer ty in we sty cyj ne do am ba sad, do rad -
ców han dlo wych, bie rze udział w sym po zjach,
spo tka niach pro in we sty cyj nych. A dzia ła nia po -
śred nie? To rów nież pro wa dze nie sze ro ko
po ję tej ak cji pro mu ją cej mia sto. Np. w ra mach
pro jek tu pro mo cyj ne go „Ryb nik to do bry ad res”
prze ko nu je my, że to mia sto do bre do od po czyn -
ku, za ba wy, ak tyw no ści spor to wej, roz ryw ki, ale
i spo tkań biz ne so wych. Jak nie daw no po wie -

ADAM FU DA LI – Pre zy dent Mia sta Ryb ni ka od 1998 ro ku.
Do świad czo ny sa mo rzą do wiec, uzna ny nie tyl ko w mie ście i re gio nie, ale też w kra ju. Od sa me go po cząt -
ku pre zy den tu ry z po wo dze niem kon ty nu uje prze mia ny spo łecz no -go spo dar cze w swo im mie ście.
Do pro wa dził do po wsta nia Ze spo łu Szkół Wyż szych w Ryb ni ku, uru cho mie nia Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go nr 3 w Orze po wi cach, jed no cze snej bu do wy kil ku na stu sal gim na stycz nych i bo isk przy szko -
łach, mo der ni za cji sta dio nu, bu do wy i mo der ni za cji wie lu dróg w tym miej skiej ob wod ni cy i dro gi kra jo wej
nr 78, a tak że mo der ni za cji jed ne go z po szpi tal nych bu dyn ków na po trze by szko ły mu zycz nej. Przy czy nił się
do roz po czę cia epo ko wej in we sty cji – bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej w Ryb ni ku przy wspar ciu fun du szu Unii
Eu ro pej skiej ISPA/Fun dusz Spój no ści. Wspo mnia ne przed się wzię cia spra wi ły, że Ryb nik – mia sto o głę bo -
kich, gór ni czych tra dy cjach – zmie nił swój wi ze ru nek. 
Pro wa dzo na przez nie go po li ty ka pro in we sty cyj na uczy ni ła mia sto no wo cze śnie za rzą dza nym ośrod kiem i dy -
na micz nym cen trum sub re gio nu za chod nie go wo je wódz twa ślą skie go i ca łej aglo me ra cji ryb nic kiej. Efek ty pro -
wa dzo nych przez nie go dzia łań zo sta ły do ce nio ne przez wie lu in we sto rów, a tak że przez in ne śro do wi ska go spo -
dar cze i opi nio twór cze. Suk ce sy Ryb ni ka w ogól no pol skich kon kur sach i ran kin gach są te go wy raź nym przy kła -
dem. „Ci ty Gu ide Pol ska”, ogól no pol ski ran king sa mo rzą do wy „Pro fe sjo nal na gmi na przy ja zna in we sto rom”, „Gmi -
na Fa ir Play”, ran kin gi pi sma sa mo rzą du te ry to rial ne go „Wspól no ta” czy pu bli ko wa na w dzien ni ku „Rzecz po spo -
li ta” Zło ta Set ka Sa mo rzą dów, to tyl ko nie któ re ze sta wie nia, gdzie Ryb nik pla su je się na czo ło wych po zy cjach. 
W cza sie je go pre zy den tu ry Urząd Mia sta Ryb ni ka – ja ko pierw szy na Ślą sku i dru gi w Pol sce – wdro żył sys -
tem za rzą dza nia ja ko ścią zgod ny z wy mo ga mi mię dzy na ro do wej nor my ISO 9001:2000. Cer ty fi kat ISO, dwie
„Zło te @” oraz zdo by cie ty tu łu fi na li sty w kon kur sie „Ofer ty in we sty cyj ne mia sta na stro nach www”, po -
twier dzi ły wy so ką ja kość ofe ro wa nych przez ryb nic ki ma gi strat usług, spraw ną i kom pe tent ną re ali za cję za -
dań oraz „wyj ście” w stro nę miesz kań ców i pod mio tów go spo dar czych. 
Je go sku tecz ne dzia ła nia nie koń czą się jed nak na spra wach sa me go Ryb ni ka. Jest twór cą Związ ku Gmin
i Po wia tów Sub re gio nu Za chod nie go Wo je wódz twa Ślą skie go z sie dzi bą w Ryb ni ku i był pierw szym je go
prze wod ni czą cym. Ja ko wi ce prze wod ni czą cy Za rzą du Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów oraz sta ły czło -
nek Ko mi te tów Ste ru ją cych po wo ła nych przez Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go ak tyw nie dzia ła na rzecz
roz wo ju re gio nu. Jest rów nież współ twór cą „Stra te gii Zin te gro wa ne go Roz wo ju Mia sta Ryb ni ka” oraz „Stra -
te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2000-2015” oraz two rzo nej obec nie. Współ uczest ni czył po -
nad to w two rze niu Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Ryb nic kie go Okrę gu Prze my sło we go. 
Jest ab sol wen tem ryb nic kie go Tech ni kum Me cha nicz ne go. W la tach 1973-1998 był współ wła ści cie lem fir -
my han dlo wo -usłu go wej. Zwią za ny z ru chem „So li dar ność”. W la tach 1990-1994 był rad nym i prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Dzia łal no ści Go spo dar czej Ra dy Mia sta Ryb ni ka.
Adam Fu da li uro dził się w 1951 ro ku. Jest żo na ty, ma czwo ro dzie ci i czwo ro wnu cząt. W wol nych chwi -
lach lu bi do bry re por taż i pu bli cy sty kę.

dział ho no ro wy Oby wa tel Ryb ni ka, prof. Je rzy
Bu zek, „Ryb nik to Eu ro pa w pi guł ce”... 

– Jak Pan oce nia wy ko rzy sty wa nie fun -
du szy unij nych przez mia sto i jak te pie nią -
dze po ma ga ją w roz wo ju Ryb ni ka, w roz wią -
zy wa nie je go pro ble mów?

– Od lat je ste śmy w tej dzie dzi nie li de -
rem – po zy ski wa nie pie nię dzy unij nych roz po -
czę li śmy jesz cze przed przy stą pie niem Pol ski
do UE, ko rzy sta jąc z fun du szy przed ak ce syj -
nych. Mo gę po wie dzieć, że po zy ski wa nie
środ ków, dzię ki któ rym mia sto mo że się pręż -
nie roz wi jać, to mo ja pa sja. Sta ram się nie
prze ga piać żad nej oka zji i choć mam świa do -
mość, że przy go to wy wa nie do brych wnio -
sków to za da nia wy ma ga ją ce wiel kie go za an -
ga żo wa nia i du żych na kła dów pra cy ze stro -

ny mo ich pra cow ni ków, to jed nak przy no si to
ocze ki wa ne efek ty. Ryb nik bar dzo do brze
się roz wi ja, a mam peł ną świa do mość, bez
unij ne go wspar cia wie lu zre ali zo wa nych w mie -
ście za dań – jak choć by wspo mnia nej wcze -
śniej ka na li za cji, re mon tów dróg czy obiek tów
spor to wych – po pro stu by nie by ło. Że by nie
być go ło słow nym do dam, że tyl ko w tym ro -
ku, w mie ście re ali zu je my w su mie bli sko 80
róż ne go ro dza ju unij nych pro jek tów – po cząw -
szy od in we sty cyj nych aż po edu ka cyj ne. To
bez wąt pie nia świad czy, że je ste śmy pro fe sjo -
na li sta mi.

– Dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wiał:
DA NIEL BIE NEK 
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26 sierp nia 2010 ro ku 5 naj więk szych
firm bu dow la nych: Bil fin ger&Ber ger, Bu -
di mex, Skan ska, War bud i Hoch tief pod -
pi sa ło „De kla ra cję w spra wie po ro zu mie -
nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic -
twie”. Ini cja to rem a jed no cze śnie sy gna -
ta riu szem te go Po ro zu mie nia był Pol ski
Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa (PZITB).

Naj więk sze fir my bu dow la ne w Pol sce
sku pia ją ce po nad 25% wo lu me nu bu dow -
nic twa przy stę pu jąc do po ro zu mie nia chcą
wdro żyć wspól ny pro gram ogra ni cze nia
wy pad ko wo ści w bu dow nic twie. Pod pi sa ne
po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty i mo gą
do nie go przy stę po wać in ne fir my bądź or -
ga ni za cje, któ re uzna ją cel ja kim jest nad -
rzęd ność bez pie czeń stwa pra cy we wszel -
kiej dzia łal no ści go spo dar czej. 7 wrze śnia
br. De kla ra cję pod pi sa ła fir ma Po li mex -Mo -
sto stal, a 13 wrze śnia br. – Mo sto stal -
-War sza wa. Du że za in te re so wa nie te ma tem
bez pie czeń stwa pra cy oraz przy stą pie -
niem do De kla ra cji wy ka zu je Sto wa rzy sze -
nie Ar chi tek tów Pol skich.

Co rocz nie na pol skich bu do wach gi nie
po nad 100 osób, a bu dow nic two uzna wa -
ne jest za jed ną z naj bar dziej nie bez piecz -
nych ga łę zi pol skiej go spo dar ki. Naj częst -
szą przy czy ną wy pad ków są upad ki z wy -
so ko ści. Naj wię cej śmier tel nych in cy den -
tów wy stę pu je w ma łych fir mach, za trud -
nio nych ja ko pod wy ko naw cy du żych firm
bu dow la nych. 

Przed sta wio na wy żej ini cja ty wa na swo -
ją dłuż szą hi sto rię. Z ape lem o prze strze -
ga nie bez pie czeń stwa w bu dow nic twie
i wdro że nie pro ce dur do je go eg ze kwo wa -
nia wy stą pi ły już 4 la ta te mu or ga ni za cje
zrze sza ją ce in ży nie rów i tech ni ków bu -
dow nic twa sku pio ne w tzw. Gru pie Wy -
szeh radz kiej. Or ga ni za to rem XIV Kon fe -
ren cji Izb i Związ ków Państw Gru py Wy -
szeh radz kiej, któ ra od by ła się w Se roc ku
k. War sza wy był m. in. Pol ski Zwią zek In -
ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.
PZITB był tak że jed nym z sy gna ta riu szy
przy ję tej wów czas de kla ra cji o bez pie -
czeń stwie w bu dow nic twie.

Bezpieczeństwo na budowach

Przerwijmy
ten taniec śmierci

Nie�wra�cam�z re�gu�ły�do tych�sa�mych�te�ma�tów,�ale
w tym�przy�pad�ku�nie�mo�gę�mil�czeć.�My�wszy�scy�nie
mo�że�my�mil�czeć,�kie�dy�na�dal�za�bi�ja�se�ryj�ny�mor�der�-
ca.�W koń�cu�lu�te�go�na jed�nej�z bu�dów�za�bi�tych�zo�sta�-
ło�trzech�ro�bot�ni�ków,�je�den�wal�czy�w szpi�ta�lu�o ży�cie.
Spa�dli�z wy�so�ko�ści�po�nad 10�me�trów�i zgi�nę�li�tyl�ko�dla�-
te�go,�że�spraw�ca�dzia�łał�we�dług�tej�sa�mej�za�sa�dy�co
za�wsze�–�za wszel�ką�ce�nę,�jak�naj�ta�niej.�Ape�lu�ję�po�-
now�nie�–�prze�rwij�my�ten�ta�niec�śmier�ci.�Po�trzeb�ne�jest
no�we� pra�wo,� któ�re� zo�bo�wią�że� do wy�od�ręb�nie�nia
z jed�nej�stro�ny�w kosz�tach�in�we�sty�cji,�i z dru�giej�stro�-
ny�–�w ce�nie�ro�bót,�na�kła�dów�na bez�pie�czeń�stwo�pra�-
cy.�Po�trzeb�ne�jest�bez�względ�ne�wy�ma�ga�nie,�aby�na�-
kła�dy�z tym�zwią�za�ne�by�ły�za�pla�no�wa�ne�za�rów�no�przez
in�we�sto�ra,�jak�też�wy�ko�naw�cę.
Plan�bez�pie�czeń�stwa�i ochro�ny�zdro�wia�nie�mo�że�być

na bu�do�wie� for�mal�nym� szpar�ga�łem,� lecz� świę�tym
pra�wem�po�par�tym�od�po�wied�nim�bu�dże�tem.�Na naj�bliż�szym�po�sie�dze�niu�Za�rzą�du�Głów�ne�-
go�zgło�szę�uchwa�łę�w tej�spra�wie�i bę�dę�po�stu�lo�wał,�aby�prze�ka�zać�ją�Rzą�do�wi�RP.�Chcę
w tym�miej�scu�do�dać�–�do�pó�ki�bę�dę�Prze�wod�ni�czą�cym�na�sze�go�Sto�wa�rzy�sze�nia�nie�spo�-
cznę,�aby�sku�tecz�nie�wal�czyć�o jej�re�ali�za�cję.�Zwra�cam�się�do was�o wspar�cie.

PLAN DZIA ŁAŃ NA RZECZ BEZ PIE CZEŃ STWA PRA CY W BU DOW NIC TWIE 

1. Kor po ra cja du żych firm bu dow la nych.
Wio dą ce fir my bu dow la ne: BIL FIN GER&BER GER, BU DI MEX, HOCH TIEF, PO LI -

MEX – MO STO STAL, SKAN SKA, WAR BUD.
Po ro zu mie nie w spra wie jed no li te go pro gra mu bez pie czeń stwa na bu do wach. Istot ny wpływ

na zmniej sze nie wy pad ko wo ści na du żym ob sza rze ryn ku. Od dzia ły wa nie na pod wy ko naw -
ców. Ha sło: „Po ro zu mie nie dla bez pie czeń stwa na bu do wach”. 

2. Wy dzie le nie na kła dów na bez pie czeń stwo ro bót.
Zmia na prze pi sów o za mó wie niach pu blicz nych, w per spek ty wie tak że roz sze rze nia na ca -

ły ob szar umów bu dow la nych. Obo wią zek wy dzie le nia w za py ta niu ofer to wym, ofer cie i umo -
wie, na kła dów na bez pie czeń stwo ro bót. Wy łą cze nie te go za kre su z za sa dy „naj niż szej
ce ny”. 

3. Szko le nie użyt kow ni ków rusz to wań. Ob ję cie sys te mem szko leń użyt kow ni ków rusz -
to wań na pod sta wie pro gra mu „URO SCAFF FOL DER”. Ini cja ty wa Pol skie go Związ ku Pra -
co daw ców Bu dow nic twa i Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań. 

4. Szko le nie mon ta ży stów i nad zo ru. Zmia na sys te mu szko le nia mon ta ży stów i osób
nad zo ru ją cych mon taż po przez wpro wa dze nia szko leń na wyż szym stop niu (2-let nich) mi -
strzow skich. 

5. Cer ty fi ka cja rusz to wań wg wzor ca EU. Ob ję cie wszyst kich sys te mów rusz to wa nio -
wych do stęp nych na pol skim ryn ku obo wi qz kiem cer ty fi ka cji zgod nie z nor ma mi EU.

Przewodniczący
Polskiego Związku

Inżynierów i Techników Budownictwa

BUDOWNIcTWO BEZPIEcZEŃSTWO
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BUDOWNIcTWO BEZPIEcZEŃSTWO

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych
na terenach górniczych
w aspekcie przepisów prawa budowlanego

W ar ty ku le przed sta wio no pro ble ma ty -
kę zwią za ną z sze ro ko ro zu mia nym bez -
pie czeń stwem użyt ko wa nia obiek tów bu -
dow la nych zlo ka li zo wa nych na te re nach
gór ni czych głów nie z punk tu wi dze nia
prze pi sów ak tu al nie obo wią zu ją ce go pra -
wa bu dow la ne go. Przed sta wio no rów -
nież wza jem ną ko re la cję prze pi sów pra -
wa bu dow la ne go oraz pra wa geo lo gicz -
ne go i gór ni cze go w aspek cie obo wiąz ków
wła ści cie li i za rząd ców obiek tów bu dow -
la nych, oraz obo wiąz ków przed się bior cy
gór ni cze go, w utrzy ma niu wła ści we go
sta nu tech nicz ne go obiek tów, jak rów nież
przed sta wio no moż li we w tym za kre sie
współ dzia ła nie służb nad zo ru gór ni cze go
ze służ ba mi nad zo ru bu dow la ne go. 

Wstęp

Zgod nie z jed ną z na czel nych za sad pra -
wa bu dow la ne go, wy ra żo ną w ar ty ku le 5
usta wy Pra wo bu dow la ne [1], obiekt bu dow -
la ny wraz ze zwią za ny mi z nim urzą dze nia -
mi na le ży, bio rąc pod uwa gę prze wi dy wa ny
okres użyt ko wa nia, pro jek to wać i bu do wać
w spo sób okre ślo ny w prze pi sach, w tym
tech nicz no -bu dow la nych, oraz zgod nie z za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej, za pew nia jąc
speł nie nie tzw. wy ma gań pod sta wo wych do -
ty czą cych m. in. bez pie czeń stwa kon struk -
cji oraz bez pie czeń stwa użyt ko wa nia, jak
rów nież wa run ków użyt ko wych, w szcze gól -
no ści po le ga ją cych na moż li wo ści utrzy ma -
nia wła ści we go sta nu tech nicz ne go. Za sa -
da ta ja ko bez względ nie obo wią zu ją ca ma
za sto so wa nie w rów nym stop niu do obiek -
tów bu dow la nych zlo ka li zo wa nych na te re -
nach nie ob ję tych wpły wa mi eks plo ata cji gór -
ni czej, jak i tych, któ re zlo ka li zo wa ne są
na te re nach gór ni czych. Jed nak że w sto sun -
ku do tych dru gich do trzy ma nie wy ma gań
usta wo wych jest o wie le trud niej sze i to za -
rów no na eta pie pro jek to wa nia, bu do wy, jak
i ich użyt ko wa nia.

Uwa run ko wa nia Praw ne Za bez pie cze -
nia Kon struk cji Bu dyn ków Na Wpły wy

JAN SPYchAŁA – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Eks plo ata cji Gór ni czej 

W ak tu al nym sta nie praw nym no wo re ali -
zo wa ne obiek ty bu dow la ne na te re nach
pod le ga ją cych wpły wom eks plo ata cji gór ni -
czej po win ny być przy sto so wa ne do prze nie -
sie nia do dat ko wych ob cią żeń wy ni ka ją cych
z wpły wów po wo do wa nych przez tą eks plo -
ata cję. Wy ni ka to z § 205 roz po rzą dze nia Mi -
ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002
r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie [2]. Zgod nie z tym prze pi sem, na te re nach
pod le ga ją cych wpły wom eks plo ata cji gór ni -
czej po win ny być sto so wa ne za bez pie cze -
nia kon struk cji bu dyn ków, od po wied nie
do sta nu za gro że nia, wy ni ka ją ce go z pro gno -
zo wa nych od dzia ły wań po wo do wa nych eks -
plo ata cją gór ni czą, przez któ re ro zu mie się
wy mu szo ne prze miesz cze nia i od kształ ce -
nia oraz drga nia pod ło ża. Prze pis ten, za war -

ty w ak cie wy ko naw czym do usta wy Pra wo
bu dow la ne [1], ma ją cy nie wąt pli wie swe
źró dło w prze pi sach ar ty ku łu 5 Pra wa bu dow -
la ne go, jest swo istym na ka zem dla pro jek -
tan tów oraz in we sto rów, a przez nich i dla po -
zo sta łych uczest ni ków pro ce su bu dow la ne -
go, o któ rych mo wa w ar ty ku le 17 Pra wa bu -
dow la ne go, ob li gu ją cy ich do uwzględ nie nia
wpły wów eks plo ata cji gór ni czej przy pro jek -
to wa niu i bu do wie obiek tów bu dow la nych
wzno szo nych na te re nach ob ję tych wpły wa -
mi tej eks plo ata cji. W ja ki zaś spo sób wy móg
ten zo sta nie speł nio ny pod wzglę dem tech -
nicz nym usta wo daw ca, co jest zro zu mia łe,
nie okre śla po zo sta wia jąc tą kwe stię do roz -
strzy gnię cia głów nie pro jek tan tom obiek tu. To
bo wiem do nich, zgod nie z ar ty ku łem 20 Pra -
wa bu dow la ne go [1] na le ży opra co wa nie pro -
jek tu w spo sób zgod ny m. in. z prze pi sa mi
oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej. Wie dzy
tech nicz nej, któ ra na te re nach gór ni czych wy -
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ma ga od pro jek tan tów oraz kie row ni ków bu -
dów wie dzy spe cja li stycz nej z za kre su pra -
cy kon struk cji pod da nej wpły wom sił po cho -
dzą cym od de for mu ją ce go się, na sku tej pro -
wa dzo nej eks plo ata cji gór ni czej, pod ło ża
grun to we go. Wie dzy, któ ra oprócz pod staw
teo re tycz nych wy ma ga du żej prak tycz nej
zna jo mo ści te ma tu. Wie dzy, któ rej nie ste ty
czę sto bra ku je, co po wo du je, jak wy ka zu je
prak ty ka, że po mi mo usta wo we go obo wiąz -
ku za bez pie cze nia obiek tów bu dow la nych
przed wpły wa mi eks plo ata cji gór ni czej,
obiek ty te za bez pie czo ne są je dy nie „teo re -
tycz nie”. Pro blem ten, z któ rym w swej
prak ty ce au tor spo tkał się już wie lo krot nie
w spo sób oczy wi sty wpły wa na bez pie -
czeń stwo obiek tów bu dow la nych na te re nach
gór ni czych. Wy da je się przy tym, że bez
zmian usta wo wych w za kre sie wy ko ny wa nia
sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow -
nic twie, po le ga ją cych na wy od ręb nie niu
w ra mach upraw nień bu dow la nych spe cjal -
no ści kon struk cyj no -bu dow la nej z uwzględ -
nie niem spe cy fi ki pra cy kon struk cji na te re -
nach gór ni czych lub ko niecz no ści za pew nie -
nia spraw dze nia do ku men ta cji pro jek to wej
przez oso bę po sia da ją cą od po wied nią wie -
dzę tech nicz ną w tym za kre sie, pro blem ten
bę dzie wy stę po wał na dal. Na le ży rów nież za -
uwa żyć, co pod kre śla ją w swych orze cze -
niach są dy ad mi ni stra cyj ne orze ka ją ce
w spra wach bu dow la nych, że po mi mo bra -
ku usta wo we go obo wiąz ku sto so wa nia in -
struk cji i wy tycz nych do ty czą cych pro jek to -
wa nia i bu do wy na te re nach gór ni czych, opra -
co wa nia te wpi su ją się w po ję cie wie dzy tech -
nicz nej, o któ rej mo wa w ar ty ku le 5 Pra wa
bu dow la ne go i ja ko ta kie win ny być sto so wa -
ne. Pro po no wa ne zaś przez pro jek tan tów in -
ne roz wią za nia kon struk cyj ne, niż za war te
w tych opra co wa niach win ny być każ do ra zo -
wo po prze dzo ne wska za nia mi sto sow nych
eks per tyz tech nicz nych wła ści wych jed no stek
ba daw czo -roz wo jo wych al bo rze czo znaw cy
bu dow la ne go. 

Ina czej spra wa ma się w sto sun ku
do obiek tów ist nie ją cych, któ re ma ją być ob -
ję te wpły wa mi pro jek to wa nej eks plo ata cji
gór ni czej, a któ re na eta pie bu do wy nie zo -
sta ły za bez pie czo ne. Obiek ty te przed pod -
ję ciem przez przed się bior cę gór ni cze go
eks plo ata cji na da nym te re nie win ny być od -
po wied nio przy sto so wa ne do prze nie sie nia
do dat ko wych ob cią żeń, tak aby by ło moż -
li we za pew nie nie bez piecz ne go ich użyt ko -
wa nia. Wy móg ten wy ni ka po śred nio z prze -
pi sów ar ty ku łu 61 Pra wa bu dow la ne go [1],
zgod nie z któ ry mi wła ści ciel lub za rząd ca
obiek tu bu dow la ne go jest obo wią za ny utrzy -
my wać go i użyt ko wać zgod nie z za sa da mi,
o któ rych mo wa w art. 5 ust. 2 Pra wa bu dow -
la ne go, a więc utrzy my wać go we wła ści wym
sta nie tech nicz nym, nie do pusz cza jąc
do nad mier ne go po gor sze nia je go wła ści wo -
ści użyt ko wych i spraw no ści tech nicz nej.

Przy czym prze pis ten w sto sun ku do zmie -
nia ją cych się czyn ni ków ze wnętrz nych od -
dzia ły wu ją cych na obiekt, nie za leż nych
od wła ści cie la a wy ni ka ją cych z pro wa dzo -
nej, czy pro jek to wa nej eks plo ata cji gór ni czej,
na le ży ro zu mieć rów nież ja ko pod sta wę rosz -
czeń wła ści cie la do przed się bior cy gór ni cze -
go aby to on na swój koszt do ko nał sto sow -
nych za bez pie czeń lub zwró cił po nie sio ne
na ten cel na kła dy. Rosz cze nie to ma swo -
je uza sad nie nie w prze pi sach usta wy Pra -
wo geo lo gicz ne i gór ni cze [3], zgod nie
z któ ry mi wła ści ciel nie ru cho mo ści nie mo -
że wpraw dzie sprze ci wić się za gro że niom
spo wo do wa nym ru chem za kła du gór ni cze -
go, mo że na to miast żą dać na pra wie nia
wy rzą dzo nej tym ru chem szko dy. Zgod nie
zaś z ar ty ku łem 99 usta wy [3] prze pi sy do -
ty czą ce na pra wie nia szkód sto su je się od -
po wied nio do za po bie ga nia tym szko dom.
Tak więc w sto sun ku do obiek tów ist nie ją -
cych nie za bez pie czo nych na wpły wy eks -
plo ata cji gór ni czej, w sto sun ku do któ rych
prze wi du je się ob ję cie ich wpły wa mi ta kiej
eks plo ata cji, obo wią zek za bez pie cze nia ta -
kich obiek tów ob cią ża de fac to przed się bior -
cę gór ni cze go. Nie zwal nia to jed nak ich wła -
ści cie la lub za rząd cy od od po wie dzial no ści
wy ni ka ją cej z prze pi sów Pra wa bu dow la ne -
go za ich stan tech nicz ny oraz za za pew nie -
nie bez piecz ne go ich użyt ko wa nia, o czym
po win ni pa mię tać za rów no wła ści cie le obiek -
tów bu dow la nych, jak i przed się bior cy gór -
ni czy. 

Utrzy ma nie we wła sci wym sta nie
tech nicz nym obiek tów bu dow la nych

na te re nach gór ni czych

Jak już wcze śniej zo sta ło to po wie dzia -
ne, zgod nie z prze pi sa mi Pra wa bu dow la -
ne go [1] to wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu
bu dow la ne go jest od po wie dzial ny za je go
na le ży ty stan tech nicz ny. Za sa da ta ja ko jed -
na z pod sta wo wych za sad pra wa bu dow la -
ne go, ist nie ją ca w pol skim pra wo daw stwie
bu dow la nym już od cza su Roz po rzą dze nia
Pre zy den ta Rzecz po spo li tej z 1928 ro ku
o pra wie bu dow la nym i za bu do wa niu osie -
dli [4] ja sno wska zu je, że to wła śnie na wła -
ści cie lu lub za rząd cy cią ży obo wią zek
utrzy ma nia i użyt ko wa nia obiek tu bu dow la -
ne go w spo sób za pew nia ją cy bez pie czeń -
stwo kon struk cji i użyt ko wa nia. Obo wią zek
ten re ali zo wa ny jest przez wła ści cie la po -
przez okre so we kon tro le sta nu tech nicz ne -
go obiek tu, o któ rych mo wa w ar ty ku le 62
Pra wa bu dow la ne go [1] oraz w za leż no ści
od usta leń do ko na nych w trak cie tych kon -
tro li, po przez re mon ty obiek tu. Po nad to, je -
że li w wy ni ku prze pro wa dzo nej kon tro li
oka że się, że stan tech nicz ny obiek tu za gra -
ża ży ciu lub zdro wiu lu dzi, bez pie czeń stwu
mie nia bądź śro do wi ska, a w szcze gól no -
ści ka ta stro fą bu dow la ną, po ża rem, wy bu -

chem, po ra że niem prą dem lub za tru ciem
ga zem, wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu
obo wią za ni są nie zwłocz nie usu nąć wy stę -
pu ją ce za gro że nie.

Przed sta wio ne po wy żej za sa dy obo wią zu -
ją wszyst kie obiek ty bu dow la ne nie za leż nie
od wa run ków w ja kich są eks plo ato wa ne oraz
miej sca ich usy tu owa nia. Jed nak że w od nie -
sie niu do obiek tów pod da nych wpły wom eks -
plo ata cji gór ni czej czę sto kroć są nie wy star -
cza ją ce. Wy ni ka to z cha rak te ru od dzia ły wań
gór ni czych, któ re na le żą do ob cią żeń wy jąt -
ko wych, trud nych do osza co wa nia i to za rów -
no ilo ścio we go jak i cza su i miej sca ich wy -
stą pie nia. Dla te go też w sto sun ku do tych
obiek tów, po mi mo bra ku usta wo wych ure gu -
lo wań w tym za kre sie, wła ści cie le lub za rząd -
cy win ni po dej mo wać do dat ko we czyn no ści
kon tro l ne, szcze gól nie w okre sie ujaw nia nia
się wpły wów pro wa dzo nej eks plo ata cji na po -
wierzch ni. Od dzia ły wa nie na obiekt bu dow -
la ny sił po cho dzą cych od de for mu ją ce go się
gó ro two ru moż na za li czyć do wy stą pie nia
czyn ni ków ze wnętrz nych, któ re po wo du ją lub
mo gą spo wo do wać uszko dze nie te go obiek -
tu a w kon se kwen cji mo gą do pro wa dzić
do wy stą pie nia sta nu za gro że nia kon struk -
cji a co za tym idzie za gro że nia dla bez pie -
czeń stwa użyt ko wa nia obiek tu. 

Te zaś prze słan ki zo sta ły wy mie nio ne
przez usta wo daw cę w ar ty ku le 62 ust. 1 pkt 4
[1] ja ko te, któ rych wy stą pie nie ob li gu je wła -
ści cie la lub za rząd cę do prze pro wa dze nia
nie zwłocz nej kon tro li obiek tu, każ do ra zo wo
po ich wy stą pie niu. Wpraw dzie prze pis ten
zo stał wpro wa dzo ny do Pra wa bu dow la ne -
go w nie co in nej in ten cji, głów nie w związ -
ku z bra kiem usta wo wych re gu la cji zwią za -
nych z obo wiąz kiem usu wa nia nad mier nej
ilo ści śnie gu z da chów bu dyn ku, jed nak mo -
że sta no wić pod sta wę do wy su wa nia, cho -
ciaż by przez or ga ny nad zo ru bu dow la ne go,
żą da nia prze pro wa dze nia do dat ko wych
kon tro li w związ ku z od dzia ły wa niem
na obiekt sił po cho dzą cych od pro wa dzo nej
eks plo ata cji gór ni czej. Prze pis ten mo że być
rów nież pod sta wą, w pew nych sy tu acjach,
do żą da nia przez wła ści cie la aby to przed -
się bior ca gór ni czy ob jął mo ni to rin giem
pod wzglę dem ich sta nu tech nicz ne go wy -
bra ne obiek ty bu dow la ne, lub po no sił kosz -
ty ta kie go mo ni to rin gu. Mo ni to ring ten wi nien
być wy ko ny wa ny przez oso by po sia da ją ce
od po wied nią wie dzę tech nicz no -bu dow la ną,
po sia da ją ce sto sow ne upraw nie nia bu dow -
la ne a wy ni ki ob ser wa cji za pi sy wa ne i do -
ku men to wa ne w po sta ci od po wied nich pro -
to ko łów tech nicz nych, do łą cza nych do książ -
ki obiek tu, wska zu ją cych na moż li  ̀ `wość dal -
sze go bez piecz ne go użyt ko wa nia obiek tu lub
na ko niecz ność pod ję cia nie zbęd nych ro bót
za bez pie cza ją cych. 

Waż nym przy tym jest, aby przed się bior -
ca gór ni czy zda wał so bie spra wę z sy tu acji
w ja kiej znaj du je się wła ści ciel obiek tu bu dow -
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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.

la ne go uszko dzo ne go na sku tek tzw. szkód
gór ni czych. Otóż jak już wcze śniej wspo mnia -
no to wła ści ciel od po wie dzial ny jest za stan
tech nicz ny obiek tu, tak więc to na nim
z punk tu wi dze nia Pra wa bu dow la ne go [1]
bę dzie cią żył obo wią zek usu nię cia wy stę pu -
ją cych nie pra wi dło wo ści i to do nie go or ga -
ny nad zo ru bu dow la ne go, po wia do mio ne
o złym sta nie tech nicz nym obiek tu, bę dą kie -
ro wa ły de cy zje na ka zo we, któ rych nie wy ko -
na nie mu si skut ko wać wdro że niem po stę po -
wań eg ze ku cyj nych, przy peł nej świa do mo -
ści, że wy ko na nie tych de cy zji, szcze gól nie
przez pry wat nych wła ści cie li mo że być, np.
z po wo dów fi nan so wych, trud ne. 

Oczy wi ście, zgod nie z prze pi sa mi pra wa
geo lo gicz ne go i gór ni cze go [3] wła ści ciel bę -
dzie miał rosz cze nie o usu nię cie szko dy
do przed się bior cy gór ni cze go, jed nak rosz -
cze nie to bę dzie roz pa try wa ne zgod nie
z [3] przez są dy po wszech ne po wy czer pa -
niu po stę po wa nia ugo do we go, co ozna cza,
że w sy tu acjach nie cier pią cych zwło ki mo -
że dojść do za gro że nia bez pie czeń stwa użyt -
ko wa nia obiek tu bu dow la ne go. Sy tu acji tej,
nie zmie nia przy tym zda niem au to ra, prze -
pis ar ty ku łu 98 Pra wa geo lo gicz ne go i gór -
ni cze go [3] zgod nie, z któ rym sąd mo że na -
ka zać przed się bior cy gór ni cze mu pod ję cie
ko niecz nych czyn no ści w ce lu na tych mia sto -
we go za po bie ga nia szko dzie lub wy pła ce -
nie nie zbęd nej kwo ty pie nięż nej, je że li obo -
wią zek ten ob cią ża po wo da, bo wiem i ten
prze pis wy ma ga roz pa trze nia spra wy przez
sąd, co w nie któ rych sy tu acjach bar dzo trud -
nych sta nów tech nicz nych, wy stę pu ją cych
na gle, jest zbyt dłu go trwa łą pro ce du rą. 

W ta kich sy tu acjach au tor ni niej sze go ar -
ty ku łu chciał by po sta wić pod dys ku sję moż -
li wość częst sze go niż to ma miej sce do tych -
czas wy ko rzy sty wa nia przez or ga ny nad zo -
ru gór ni cze go upraw nień wy ni ka ją cych
z prze pi sów ar ty ku łu 90 [3], zgod nie z któ -
ry mi w ra zie za gro że nia ży cia lub zdro wia
ludz kie go, bez pie czeń stwa za kła du gór ni cze -
go i je go ru chu oraz urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej w związ ku z ru chem za kła du gór -
ni cze go, wła ści wy or gan nad zo ru gór ni -
cze go mo że wy dać de cy zję ze zwa la ją cą
na za ję cie nie ru cho mo ści na czas nie zbęd -
ny do usu nię cia za gro że nia i jej skut ków.
Zgod nie z ustę pem 2 de cy zja ta pod le ga na -
tych mia sto we mu wy ko na niu. 

To upraw nie nie, bo wiem usta wo daw ca po -
zo sta wia do wol ność or ga nom nad zo ru gór -
ni cze go uży wa jąc sfor mu ło wa nia „mo że”,
zda niem au to ra ni niej sze go ar ty ku łu w wie -
lu sy tu acjach bar dzo moc no uszko dzo nych
obiek tów przy np. nie ure gu lo wa nych sta nach
wła sno ścio wych, gdzie wy da nie de cy zji na -
ka zo wej, na wet tej o wy łą cze niu obiek tu
z użyt ko wa nia przez nad zór bu dow la ny
jest z przy czyn for mal nych nie moż li we, po -
zwa la ło by sku tecz nie eli mi no wać wy stę -
pu ją ce za gro że nia i wpi sy wa ło by się w sze -

ro ko ro zu mia ne za pew nie nie bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go. De cy zja ta ka by ła by
przy tym rów nież pod sta wą for mal ną wy ko -
na nia tych ro bót dla przed się bior cy gór ni cze -
go, któ ry w sy tu acjach wy stę pu ją ce go za gro -
że nia bez pie czeń stwa lu dzi lub mie nia,
zgod nie z prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne go,
a to ar ty ku łem 31 ust. 5 oraz ar ty ku łem 70
ust. 1 [1] mo że przy stą pić do nich na wet bez
uzy ska nia wy ma ga ne go po zwo le nia na bu -
do wę lub zgło sze nia, a więc na tych miast. 

W opi sa nych sy tu acjach or ga ny nad zo ru
bu dow la ne go w wo je wódz twie ślą skim są
moc no za in te re so wa ne pod ję ciem współ pra -
cy z or ga na mi nad zo ru gór ni cze go. 

Pod su mo wa nie

Ak tu al nie obo wią zu ją ce pra wo bu dow la -
ne [1] nie sta wia spe cjal nych, tj. in nych niż
dla po zo sta łych obiek tów bu dow la nych,
wy mo gów w za kre sie utrzy ma nia wła ści we -
go sta nu tech nicz ne go obiek tów zlo ka li zo -
wa nych na te re nach gór ni czych. Nie do pusz -
cza jed nak rów nież, aby obiek ty te w ja kim -
kol wiek okre sie swe go „tech nicz ne go ży cia”
nie speł nia ły wy mo gów sta nów gra nicz -
nych i to za rów no no śno ści jak i użyt ko wa -
nia. Tym sa mym ist nie ją ce w li te ra tu rze po -
ję cie tzw. przej ścio wych sta nów gra nicz nych,
któ re czę sto jest prze cież bra ne pod uwa -
gę przez przed się bior ców gór ni czych, cho -
ciaż by przy pla no wa niu ter mi nów re mon tów
uszko dzo nych przez eks plo ata cje gór ni -
czą obiek tów bu dow la nych, z punk tu wi dze -
nia pra wa bu dow la ne go jest po ję ciem nie -
zna nym. Po wo du je to, że wła ści cie le obiek -
tów bu dow la nych zlo ka li zo wa nych na te re -
nach gór ni czych po win ni przy kła dać znacz -
nie więk szą uwa gę do sta nu tech nicz ne go
obiek tu oraz dba ło ści o ten stan. Win no się
to prze ja wiać po pierw sze już na eta pie bu -
do wy, po przez od po wied nie wzmoc nie nie
obiek tu zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za -
kre sie za sa da mi wie dzy tech nicz nej jak
rów nież za sto so wa nie do ich bu do wy od po -
wied nich ma te ria łów bu dow la nych. Po dru -
gie na eta pie użyt ko wa nia w częst szych kon -
tro lach sta nu tech nicz ne go obiek tu oraz po -
dej mo wa niu od po wied niej po li ty ki re mon to -
wej. Z dru giej stro ny w ra mach za pew nie nia
bez pie czeń stwa użyt ko wa nia obiek tów bu -
dow la nych pod da nych od dzia ły wa niom gór -
ni czym, przed się bior cy gór ni czych, oprócz
pro fi lak ty ki gór ni czej, po win ni współ pra co -
wać z wła ści cie la mi i za rząd ca mi obiek tów
w za kre sie po dej mo wa nia nie zbęd nej pro -
fi lak ty ki bu dow la nej jesz cze przed pod ję ciem
eks plo ata cji oraz współ dzia łać z ni mi w za -
kre sie kon tro li i re mon tów obiek tów na eta -
pie użyt ko wa nia, tak, aby nie do szło do za -
gro że nia bez pie czeń stwa użyt ko wa nia. Nie
bez zna cze nia jest tu taj rów nież współ pra -
ca w tym za kre sie or ga nów nad zo ru bu dow -
la ne go za rów no ze służ ba mi bu dow la ny mi

przed się bior ców gór ni czych oraz z or ga na -
mi nad zo ru gór ni cze go, któ ra w wie lu sy tu -
acjach mo gła by przy czy nić się do naj szyb -
sze go usu nię cia stwier dzo nych za gro żeń po -
wo do wa nych przez zły stan tech nicz ny
obiek tu uszko dzo ne go na sku tek tzw. szkód
gór ni czych.

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 późn. zm.) 

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu -
ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. W spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (tj. Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

3. Usta wa Pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn.
zm.)

4. Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej z dnia 16 lu te go 1928 r. O pra wie bu -
dow la nym i za bu do wa niu osie dli.

BUDOWNIcTWO BEZPIEcZEŃSTWO
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Obrady organów statutowych Śląskiej Izby Budownictwa
Zgod nie z przy ję tym pla nem dzia łal no ści Izby

na II pół ro cze 2010r., 27 wrze śnia br. od by ło się ko -
lej ne, wy jaz do we po sie dze nie Pre zy dium, Ra dy oraz
Ko mi sji Re wi zyj nej Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

Tym ra zem – na za pro sze nie Pa na Wie sła wa
Okoń skie go – Pre�ze�sa�Za�rzą�du�P.�B.�O.�„Ro�bud” Sp.
z o.o.�w Gli�wi�cach,�Dy�rek�to�ra�De�le�ga�tu�ry�na�szej�Izby
dla�okrę�gu�Gli�wi�ce�– wła dze sta tu to we Izby go ści ły

w Ośrod ku Re kre acyj no-Re stau ra cyj nym „Pod Pla ta -
nem” w Ko zło wie gm. So śni cow ni ce k/Gli wic. 

Spo tka niu wspól nie prze wod ni czy li: Pre zy dent Ta de -
usz Wnuk wraz z Pre ze sem Za rzą du P. B. „Ro bud” Sp.
z o.o. – Wie sła wem Okoń skim, któ ry na wstę pie po sie -
dze nia przed sta wił in for ma cje do ty czą ce pro fi lu dzia łal -
no ści kie ro wa ną przez nie go Spół ką, jej po zy cję ryn ko -
wą oraz fi nan so wą a tak że opo wie dział o swo ich naj -
bliż szych re ali za cjach wy ko naw czych w kra ju i za gra -
ni cą. Głów nym te ma tem po sie dze nia by ło prze ka za nie
człon kom Ra dy – koń co we go pla nu or ga ni za cji kon fe -
ren cji „II Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie -
ru cho mo ści” wraz z ob cho da mi Ślą skie go Dnia Bu dow -
la nych – 2010, któ ra od bę dzie się w dniu 14 paź dzier -
ni ka br. w Sa li Sej mu Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie -
go w Ka to wi cach. Po omó wie niu po szcze gól nych se -
sji te ma tycz nych kon fe ren cji, Pre zy dent Ta de usz Wnuk
przed sta wił wła dzom Izby Pro to kół z po sie dze nia Ka -
pi tu ły Na gród i Wy róż nień Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
oraz szcze gó ło wo omó wił za ak cep to wa ną przez człon -

ków Ka pi tu ły „Li stę Lau re atów” XIII Edy cji Kon kur su w po -
szcze gól nych ka te go riach tych na gród. Pre zy dent
Izby przed sta wił tak że syl wet kę prof. An drze ja Aj du kie -
wi cza – no mi no wa ne go przez prof. Ja na Ślu sar -
ka – Pro rek to ra Po li tech ni ki Ślą skiej – do nada nia Ty -
tu łu Ho no ro we go „OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA
ŚLĄ SKIE GO” wraz z Me da lem. Na stęp nie, na pod sta -
wie zgło szo nych re ko men da cji – Ra da jed no gło śnie
prze gło so wa ła wnio sek o po wo ła nie Pa na Ar ka diu sza
Bor ka – Pre ze sa Za rzą du In sty tu tu Go spo dar ki Nie ru -
cho mo ścia mi na sta no wi sko Wi ce pre ze sa Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa. Na pod sta wie re ko men da cji człon -
ków Ra dy Izby: Kry sty ny Pia sec kiej, Jó ze fa Ku klok -Opol -
skie go oraz Sta ni sła wa Ko war czy ka, pod ję to uchwa lę
o przy ję ciu w po czet firm człon kow skich Ty ską Spół dziel -
nię Miesz ka nio wą OSKARD. 

Na za koń cze nie spo tka nia, Pa na Ta de usz Wnuk
zło żył po dzię ko wa nia Pa nu Pre ze so wi Wie sła wo wi
Okoń skie mu za za pro sze nie oraz or ga ni za cję po sie -
dze nia władz Izby. 

Ko le gium Forum Budownictwa Śląskiego 

Program II Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości

Klubowe spotkanie członkowskie

Kolejna debata o zamówieniach publicznych w budownictwie

Ko lej nym wspól nym przed się wzię ciem sa mo -
rzą dów za wo do wych i go spo dar czych two rzą cych
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” bę dzie zor ga ni -
zo wa nie kon fe ren cji re gio nal nej – „II Ślą skie Fo -
rum in we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści”, któ ra od bę dzie się w dniu 14 paź dzier ni -
ka 2010r. w Sa li Sej mu Ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go i po łą czo na bę dzie z uro czy sty mi
z ob cho da mi ŚLĄ SKIE GO DNIA BU DOW LA -
NYCH – 2010. 

To wła śnie pro jekt te go przed się wzię cia oraz eta -
py je go re ali za cji sta no wi ły pod sta wo wą te ma ty kę ob -
rad Po sie dzeń Ko le gium Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go, któ re roz po czę ły się w dniu 22 lip ca br. w sie -
dzi bie Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa i cy klicz nie re ali zo wa ne są do chwi li obec nej.

Usta lo no Ra dę Pro gra mo wą Kon fe ren cji w skła dzie:
prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek – Pro rek tor ds. Na uki
i Współ pra cy z Prze my słem Po li tech ni ki Ślą skiej, prof.
zw. dr hab. An drzej S. Bar czak dr h. c. – Pre zes Za rzą -
du Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go Od dział Ka -

to wi ce, prof. dr hab. Jan Gra bow ski – Kie row nik Ka te -
dry Pu blicz ne go Pra wa Go spo dar cze go Uni wer sy te tu
Ślą skie go oraz prof. dr hab. Ja ro sław Raj czyk – Dzie -
kan Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow -
skiej oraz jej Or ga ni za to rów: Ślą ską Izbę Bu dow nic twa,
Ślą ską Okrę go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa, Pol -
ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa – Od -
dział w Ka to wi cach, Pol skie Zrze sze nie In ży nie rów
i Tech ni ków Sa ni tar nych – Od dział w Ka to wi cach, 
In sty tut i Fe de ra cja Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Zwią -
zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach, Pol skie
To wa rzy stwo Eko no micz ne Od dział Ka to wi ce oraz
Gór no ślą skie To wa rzy stwo Go spo dar cze. 

Uczest ni cy „Fo rum”, bę dą cy Or ga ni za to ra mi kon -
fe ren cji, uzna li za ce lo we, aby w jej trak cie przed sta -
wić „Pro jek ty roz wią zań re ali za cji bu dow nic twa
miesz ka nio we go przez sa mo rzą dy te ry to rial -
ne” – z po za bu dże to wych źró deł fi nan so wa nia, do -
ko nać oce ny „Sta nu pla no wa nia i za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go kra jo we go, re gio nal ne go,
miej sco we go”, oraz kon ty nu ować de ba tę o „Prak -

ty ce sto so wa nia usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych – w oce nie Za ma wia ją cych i Wy ko naw ców”
a tak że eks per tów.

Pa tro nat Ho no ro wy tej kon fe ren cji ob ję li: Mi ni ster
In fra struk tu ry, Wo je wo da Ślą ski, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ślą skie go oraz Rek to rzy Po li tech ni ki Ślą -
skiej i Czę sto chow skiej. 

W dniu 30 sierp nia br., w sie dzi bie Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa od by ło się ko lej ne Klu bo we Spo tka nie Firm
Człon kow skich. 

Pod sta wo wym te ma tem te go spo tka nia by ła kon ty -
nu acja de ba ty oraz uzgod nie nie wspól ne go sta no wi ska
firm człon kow skich Izby dla Pre ze sa Za mó wień Pu blicz -
nych w przed mio cie pro jek tu sfor mu ło wa nia po za ce no -
wych kry te riów roz strzy ga nia prze tar gów na ro bo ty re -
mon to wo -mon ta żo we przez Za ma wia ją cych.

W spo tka niu wzię ła udział ka dra kie row ni cza firm człon -
kow skich oraz eks per ci w dzie dzi nie pra wa za mó wień pu -
blicz nych, któ rzy już wie lo krot nie wy ra ża li ko niecz ność
stwo rze nia od po wied nich wa run ków umoż li wia ją cych i za -
chę ca ją cych „Za ma wia ją cych” do roz strzy ga nia prze tar -

gów sto su jąc in ne kry te ria niż tyl ko naj niż sza ce na – naj -
czę ściej ja ko ra żą co ni ska. Pod sta wą dys ku sji by ły otrzy -
ma ne wcze śniej au tor skie opi nie i spo strze że nia firm człon -
kow skich – opar te o prak ty kę i wie lo let nie do świad cze -
nie w sto so wa niu tych prze pi sów – a punk tu wi dze nia „Wy -
ko naw ców” – a do ty czą ce moc no ogra ni cza ją cych i ob -
cią ża ją cych w po waż ny spo sób moż li wość swo bod ne -
go funk cjo no wa nia w pro ce du rach prze tar go wych.

Usta lo no, że ba zu jąc na wnio skach z te go spo tka nia,
sta no wi sko koń co we zo sta nie sfor mu ło wa ne pod czas
kon fe ren cji „II Ślą skie Fo rum in we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści”, a na stęp nie prze ka za ne Pre ze so wi Za -
mó wień Pu blicz nych oraz Po słom Sej mo wych Ko mi sji
Go spo dar ki i In fra struk tu ry.

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNIcTWA / FORUM BUDOWNIcTWA ŚLĄSKIEGO
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WSPOMNIENIE

3 sierp nia 2010 r. zmarł Pre zes Ka -
to wic kie go Od dzia łu Pol skie go Zrze -
sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Sa ni tar -
nych ko le ga Zbi gniew Ma tu szyk.

Zbi gniew Ma tu szyk uro dził się
15.02.1944 r. w Stro niu ko ło Wa do wic,
w Be ski dzie Ma łym, po ukoń cze niu
szko ły pod sta wo wej wy je chał do Za brza,
z któ rym złą czył się na ko lej ne 45 lat ży -
cia. W 1977 r. ukoń czył stu dia na Wy -
dzia le In ży nie rii Sa ni tar nej Po li tech ni ki
Gli wic kiej uzy sku jąc ty tuł in ży nie ra In ży -
nie rii Śro do wi ska. 20 lat prze pra co wał
na sta no wi skach od asy sten ta do pro jek -
tan ta włącz nie w Wo je wódz kim Biu rze
Pro jek tów w Za brzu, spe cja li zu jąc się
w ener ge ty ce cie płow ni czej. 

Na za ło że nie wła snej fir my pro jek to -
wej „BU WA MAT” zde cy do wał się w 1990
ro ku.

Spo łecz ni kiem był chy ba od za wsze.
Dzia łal ność spo łecz ną roz po czął jesz -
cze w tech ni kum, gdzie przez kil ka lat
pro wa dził mę ską dru ży nę har cer ską.
Z Pol skim Zrze sze niem In ży nie rów
i Tech ni ków Sa ni tar nych zwią zał się
na trwa le od 1980 ro ku, przez ko lej ne 10
lat prze wod ni cząc w ko le za kła do wym
PZiTS Wo je wódz kie go Biu ra Pro jek -
tów w Za brzu a na stęp nie od 1998 r. ob -
jął funk cję pre ze sa za rzą du Od dzia łu Ka -
to wic kie go PZITS, bę dąc rów no cze -
śnie człon kiem Za rzą du Głów ne go.
Od 2000 r. re pre zen to wał Od dział Ka -
to wic ki w Ślą skiej Ra dzie NOT w Ka to -
wi cach. 

Był człon kiem ko mi te tu or ga ni za cyj ne -
go Ślą skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, od 2002 r. peł nił w niej funk cję Wi -
ce prze wod ni czą ce go oraz człon ka Ra -
dy Kra jo wej Pol skiej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa.

Ca ły czas bę dąc ak tyw nym za wo do wo
in ży nie rem, każ dą wol ną chwi lę po -
świę cał pra cy spo łecz nej. Mot tem je go
dzia ła nia by ła zmia na na lep sze ota cza -
ją cej rze czy wi sto ści i lu dzi. Nie by ło dla
nie go trud nych te ma tów i nie roz wią zy -
wal nych pro ble mów. Kon se kwent nie
wpro wa dzał w ży cie swo ją wi zję wspar -
cia dla in ży nie rów po przez róż ne for my
dzia łal no ści Zrze sze nia i Ślą skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa. Gó ral skie ko rze -
nie by ły je go źró dłem wy trwa ło ści i upo -
ru. Swo im za pa łem po tra fił mo bi li zo wać
oto cze nie do więk sze go za an ga żo wa nia
i kre atyw no ści. We wszyst kim co ro bił był
praw dzi wy i kon se kwent ny. To wzbu dza -
ło sza cu nek na wet ad wer sa rzy. 

Zbigniew Matuszyk 1944-2010

Do�brze,�że�na swo�jej�dro�dze�ży�cio�wej�spo�tka�łem�ta�kie�go�czło�wie�ka�jak�Zbi�gniew�Ma�-
tu�szyk.�Mia�łem�to�szczę�ście,�że�da�ne�mi�by�ło�pod�czas�na�szych�wspól�nych�wy�jaz�dów
od�być�z nim�wie�le�pry�wat�nych�roz�mów.�Zby�szek�miał�ugrun�to�wa�ny�sys�tem�war�to�ści,
w któ�ry�wie�rzył�i sto�so�wał�w ży�ciu.�Wie�dział,�że�w ży�ciu�pry�wat�nym�i za�wo�do�wym�trze�-
ba�być�pro�fe�sjo�nal�nie�i na�le�ży�cie�przy�go�to�wa�nym,�od�po�wie�dzial�nym,�a przy tym�po�-
rząd�nie�się�za�cho�wy�wać.�Był�dla�mnie�czło�wie�kiem,�któ�ry�w trud�nych�sy�tu�acjach�umiał
zaj�mo�wać�czy�tel�ne�sta�no�wi�sko.�Je�śli�mó�wił�TAK�to�by�ło�to�TAK,�je�śli�NIE�to�by�ło�NIE.
Nie�zwy�kle�po�mógł�mi�czę�sto�kry�tycz�nym,�ale�rów�no�cze�śnie�twór�czym�spoj�rze�niem�w po�-
dej�mo�wa�niu�trud�nych�de�cy�zji�ja�ko�rzecz�ni�ko�wi�pra�so�we�mu�ŚlO�IIB�i póź�niej,�gdy�wy�-
bra�no�mnie�prze�wod�ni�czą�cym�Izby.

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

Ko�le�gę�Ma�tu�szy�ka�zna�łem�od 10�lat.�Był�w ze�spo�le�za�ło�ży�ciel�sko�-or�ga�ni�za�cyj�nym
Ślą�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�Zby�szek�był�wspa�nia�łym�czło�wie�kiem,�któ�-
ry�do�brze�pro�wa�dził�Ka�to�wic�ki�Od�dział�Pol�skie�go�Zrze�sze�nia�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�-
ków�Sa�ni�tar�nych.�Za�wsze�ak�tyw�nie�uczest�ni�czył�w pra�cach�Ślą�skiej�Izby�Inż.�Był
bar�dzo�za�an�ga�żo�wa�ny�ko�le�żeń�ski�w swo�ich�wy�po�wie�dziach�rze�czo�wy�i me�ry�to�rycz�-
ny�przed�sta�wiał�za�wsze�do�bre�po�my�sły�i był�pe�łen�in�wen�cji�twór�czej.�Or�ga�ni�zo�wał
bar�dzo�wie�le�kon�fe�ren�cji�na�uko�wo�tech�nicz�nych,�któ�re�oso�bi�ście�pro�wa�dził.�Był�wy�-
róż�nia�ją�cą�się�oso�bo�wo�ścią�w na�szym�śro�do�wi�sku.�
Bę�dzie�go�nam�bar�dzo�bra�ko�wać.

An drzej No wak
Prze wod ni czą cy Ka to wic kie go Od dzia łu 

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

Miał jesz cze ty le nie zre ali zo wa nych po -
my słów i pla nów…

Śro do wi sko in ży nier skie do ce nia jąc
za an ga żo wa nie w pra cę spo łecz ną i za -
wo do wą od zna czy ło ko le gę Zbysz -
ka – Ho no ro wą od zna ką Za Za słu gi dla
Bu dow nic twa, Zło tą Od zna ką Ho no ro wą

PIIB, Zło tą Od zna ką za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą skie go, Zło tą Od zna -
ką Za słu żo ny dla Go spo dar ki Ko mu nal -
nej, Me da lem im. pro fe so ra Zyg mun ta
Ru dol fa.

Dzię ku je my ko le go Zbysz ku… 
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– Sta no wi sko Rzecz ni ka Pra -
so we go Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
to bar dzo od po wie dzial na funk -
cja. Mu si pan znać ca łą pro ble -
ma ty kę zwią za ną z funk cjo no -
wa niem Izby i być na bie żą co
z wszyst ki mi spra wa mi do ty -
czą cy mi jej dzia łal no ści. Czy
nie boi się Pan tej od po wie -
dzial no ści?

– Je stem człon kiem władz
ŚlO IIB od po cząt ku jej ist nie nia.
Przez dwie pierw sze ka den cje
by łem człon kiem Ra dy ŚlO IIB.
Obec nie je stem człon kiem Pre -
zy dium Ra dy i de le ga tem
na Zjaz dy Kra jo we Pol skiej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa,
a więc już od 9 lat mam bez po -
śred ni kon takt z ca łą pro ble ma -
ty ką zwią za ną z funk cjo no wa -

Prio ry te ty
po li ty ki in for ma cyj nej
Roz mo wa z RO MA NEM KAR WOW SKIM – Rzecz ni kiem Pra so wym Ślą skiej Okrę go wej 
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

niem Izby. Mam świa do mość te -
go, że funk cja Rzecz ni ka Pra so -
we go wy mu sza ko niecz ność
po zna nia pro ble ma ty ki zwią za -
nej z funk cjo no wa niem wszyst -
kich or ga nów Izby i po sia da nia
bie żą cej in for ma cji o ich pra -
cach. To zaj mu je spo ro cza su,
ale my ślę, że po do łam te mu wy -
zwa niu.

– Zgod nie z usta le nia mi Ra -
dy ŚlO IIB Rzecz nik Pra so wy
peł ni rów no cze śnie funk cję
prze wod ni czą ce go Ra dy Pro -
gra mo wej. Ja kie za da nia zo sta -
ły wy zna czo ne Ra dzie Pro gra -
mo wej na tę ka den cję?

– Są dzę, że do brym po my -
słem by ło po wie rze nie tych dwóch
funk cji jed nej oso bie. Ma ją one
wie le wspól nych za dań. Rzecz nik
Pra so wy od po wia da za prze ka zy -
wa nie in for ma cji o dzia łal no ści
ŚlO IIB człon kom i na ze wnątrz,
a Ra da Pro gra mo wa od po wia da
za ca ło kształt jej po li ty ki in for ma -
cyj nej. 

Głów nym ce lem dzia ła nia Ra -
dy Pro gra mo wej jest wy ty cza nie
kie run ków oraz usta la nie za sad
po li ty ki in for ma cyj nej ŚlO IIB. Ra -
da Pro gra mo wa ma rów nież
za za da nie nad zo ro wa nie funk cjo -
no wa nia środ ków in for ma cyj nych
oraz łącz no ści z człon ka mi ŚlO -
IIB, ja ki mi są „In for ma tor ŚlO IIB”
oraz stro na in ter ne to wa, a tak że
ini cjo wa nie ak cji i wy da rzeń in te -
gru ją cych śro do wi sko. 

– Jed nym z dwóch głów -
nych środ ków łącz no ści
z człon ka mi jest „In for ma tor
ŚlO IIB”. Ja kie ce le i za da nia po -
sta wi ła Ra da Pro gra mo wa
przed tym kwar tal ni kiem?

– Za da niem Ra dy Pro gra mo -
wej jest mię dzy in ny mi usta la nie

za war to ści me ry to rycz nej każ -
de go ko lej ne go wy da nia „In for ma -
to ra ŚlO IIB”, opi nio wa nie tre ści ar -
ty ku łów i osta tecz ne za twier dza -
nie ma te ria łów do dru ku. 

Głów ne ce le sto ją ce przed „In -
for ma to rem ŚlO IIB” to:
● prze ka zy wa nie człon kom in -

for ma cji o dzia łal no ści ŚlO IIB,
● in for mo wa nie człon ków

o waż niej szych wy da rze niach do -
ty czą cych sze ro ko ro zu mia ne go
śro do wi ska bu dow la ne go na Ślą -
sku, np. re la cje z cie ka wych bu -
dów i in for ma cje o no wych obiek -
tach bu dow la nych od da nych
do użyt ku,
● pre zen to wa nie ma te ria łów in -

for ma cyj nych ze ślą skich wyż -
szych uczel ni, szkół o pro fi lu bu -
dow la nym, Sto wa rzy szeń Na -
uko wo -Tech nicz nych współ dzia -
ła ją cych z na mi w ra mach 
umo wy,
●pre zen to wa nie osią gnięć za -

wo do wych swo ich człon ków. 
Chce my rów nież, aby w „In for -

ma to rze ŚlO IIB” uka zy wa ły się
nie zbęd ne bie żą ce in for ma cje,
przy dat ne człon kom. I tak w naj -
bliż szym wy da niu uka że się ar -
ty kuł na te mat ubez pie czeń
człon ków na szej Izby. Każ dy
z nich wie, że część pła co nej
skład ki prze zna czo na zo sta je
na ubez pie cze nie od od po wie -
dzial no ści za wo do wej. Ale do dat -
ko wo ŚlO IIB wy ku pi ła dla każ de -
go człon ka po li sę na ubez pie cze -
nie od nie szczę śli wych wy pad -
ków. O tych ubez pie cze niach
i pro ce du rach w uzy ska niu od -
szko do wa nia bę dzie wła śnie ten
ar ty kuł. 

– Czy nie uwa ża Pan, że na -
le ża ło by uatrak cyj nić for mę
i treść „In for ma to ra ŚlO IIB”?

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNIcTWA
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Gór no ślą skie To wa rzy stwo Go spo dar cze jest jed ną z naj star szych, o nie za leż -
nym ro do wo dzie, or ga ni za cją po za rzą do wą uczest ni czą cą w wie lu istot nych zda -
rze niach go spo dar czych za ist nia łych w na szym re gio nie. Zo sta ło po wo ła ne 23 wrze -
śnia 1989 ro ku z ini cja ty wy dzia ła czy sku pio nych wo kół ru chu Ko mi te tów Oby wa -
tel skich. Li stę za ło ży ciel ską pod pi sa ło 56 osób. Na po cząt ku 1990 ro ku To wa rzy -
stwo li czy ło już 500 człon ków i za czę ło two rzyć od dzia ły te re no we – pierw szy w Ty -
chach, a w ko lej nych la tach w Gli wi cach, Cho rzo wie i Pie ka rach Ślą skich. GTG
roz po czę ło dzia łal ność wy daw ni czą w za kre sie pu bli ka cji eko no micz nych, współ -
wy da wa no „Try bu nę Eko no micz ną” (do da tek do „Try bu ny Ślą skiej”). GTG stop nio -
wo przy cią ga ło w swe sze re gi fa chow ców róż nych dzie dzin, dla te go też sta ło się
kuź nią kadr re gio nu i do pro wa dzi ło do urze czy wist nie nia wie lu śmia łych po my słów
oraz przed się wzięć go spo dar czych. Współ two rzy ły go oso by, któ re po tem z po -
wo dze niem dzia ła ły w ob sza rach go spo dar ki, po li ty ki, czy na po lu na uko wym. 

W 1990 ro ku z ini cja ty wy GTG utwo rzo no Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą. Człon -
ko wie GTG uczest ni czy li w two rze niu kon trak tu dla wo je wódz ka ka to wic kie go, tj.
pró bie zde fi nio wa nia pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych Ślą ska i Za głę bia,
a tak że ce lów roz wo jo wych tych ob sza rów. Dzię ki za an ga żo wa niu GTG uda ło się
zre ali zo wać wie le za pi sów kon trak tu – po wsta ły m.in. Fun dusz Gór no ślą ski, Ka -
to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na, Agen cje Wo je wódz kie. GTG by ło part ne -
rem pro jek tu „Ślą ska sieć anio łów biz ne su”, któ ry wy star to wał w 2006 ro ku, pro -
wa dzi ło rów nież kil ka na ście edy cji kon kur su „Po mysł dla Ślą ska – wi zja po ko le -
nio wa”. Gór no ślą skie To wa rzy stwo Go spo dar cze, wspól nie z In sty tu tem Re gio nal -
nym w Ka to wi cach stwo rzy ło i pro wa dzi ło z suk ce sa mi „De ba tę Ślą ską” oraz eli -
tar ną szko łę Cen trum Kre owa nia Li de rów „Kuź nia”.

Obec nie głów ny for mat dzia łal no ści GTG zwią za ny jest z ob sza rem edu ka cji eko -
no micz nej. W tym za kre sie GTG pro wa dzi dwa pro jek ty. Pierw szy z nich, to „Ślą -
skie Fo rum Go spo dar cze”, tj. cykl kon fe ren cji po świę co nych istot nym za gad nie -
niom go spo dar czym re gio nu i kra ju. Ce lem nad rzęd nym or ga ni za to rów ŚFG jest
stwo rze nie płasz czy zny wy mia ny po glą dów, in for ma cji i do świad czeń przed sta wi -
cie li władz sa mo rzą do wych, li de rów ży cia spo łecz no – go spo dar cze go oraz in we -
sto rów za in te re so wa nych za an ga żo wa niem ka pi ta łu na te re nie Aglo me ra cji Ślą -
skiej. Ad re sa tem pro jek tu są przed sta wi cie le jed no stek ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej z te re nu wo je wódz twa, przed się bior cy, któ rzy już ulo ko wa li ka pi tał na Ślą sku,
przed sta wi cie le pod mio tów (firm i agen cji), któ rzy z ni mi współ pra cu ją, a tak że wy -
bit ni przed sta wi cie le świa ta na uki. Pa tro na ty nad na szy mi spo tka nia mi obej mu ją
przed sta wi cie le władz wo je wódz kich i miej skich. W tym ro ku od bę dzie się XIV ŚFG.

Dru gim z pro jek tów re ali zo wa nych przez GTG jest wy da wa nie mie sięcz ni ka bran -
żo we go „Czas Gór no ślą ski”. Ma ga zyn jest no wo cze snym, wia ry god nym i rze tel -
nym źró dłem wie dzy opi su ją cym pro ce sy go spo dar cze za cho dzą ce na Ślą sku, któ -
re są ini cjo wa ne i pro wa dzo ne przez sa mo rząd te ry to rial ny. „Czas Gór no ślą ski” po -
ru sza za gad nie nia sfe ry go spo dar ki ko mu nal nej, przed się biorstw uży tecz no ści pu -
blicz nej oraz opi su je ak tyw ność sa mo rzą du na po lu wspie ra nia sek to ra ma łych i śred -
nich przed się biorstw, za rów no po przez re ali za cję pro jek tów bez po śred nich, jak i po -
przez dzia ła nia po śred nie i ini cjo wa nie pro ce sów, któ re skut ku ją po pra wą wa run -
ków, w któ rych dzia ła ją te fir my. W two rze nie „Cza su Gór no ślą skie go” za an ga żo -
wa ni są wy bit ni pra cow ni cy aka de mic cy, do świad cze ni sa mo rzą dow cy, me ne dże -
ro wie róż nych branż oraz po li ty cy re gio nu.

Od 2009 ro ku dzia ła nia mi Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Go spo dar cze go kie ru -
je no wy za rząd.

Krzysz tof Mi ku ła – Prze wod ni czą cy Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Go spo dar cze -
go, Wi ce pre zes Za rzą du Ka to wic kie go TBS, ukoń czył pra wo na Uni wer sy te cie Ślą -
skim, w la tach 2005–2007 po seł na Sejm RP, w la tach 1998 – 2005 za sia dał w Ra -
dzie Mia sta Ka to wi ce, gdzie m.in. prze wod ni czył ko mi sjom Skar bu i Edu ka cji.

Dr Mi ro sław Pa weł czyk, Wi ce prze wod ni czą cy GTG, dok tor na uk praw nych,
rad ca praw ny, Wspól nik Za rzą dza ją cy Kan ce la rii Rad ców Praw nych Pa weł czyk
& Szu ra Spół ka Part ner ska w Ka to wi cach, ad iunkt w Ka te drze Pu blicz ne go Pra -
wa Go spo dar cze go Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz
w Gór no ślą skiej Wyż szej Szko le Han dlo wej, czło nek Ra dy Do Spraw Na ro do we -
go Pro gra mu Re duk cji Emi sji, czło nek zwy czaj ny To wa rzy stwa Ob ro tu Ener gią,
au tor kil ku dzie się ciu pu bli ka cji na uko wych. 

Woj ciech Ma ro szek, Wi ce prze wod ni czą cy Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Go -
spo dar cze go, czło nek za rzą du Biu ra Stu diów i Pro jek tów Gór ni czych w Ka to wi -
cach S.A., od 2001 ro ku czło nek Za rzą du Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne -
go Od dział w Ka to wi cach, rad ny Ra dy Mia sta Żo ry, ab sol went Aka de mii Eko no micz -
nej w Ka to wi cach i Wyż szej Szko ły Ban ko wo ści i Fi nan sów w Ka to wi cach, wi ce -
pre zes Ślą skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej, sę dzia siat ków ki kla sy mię dzy na ro do wej.

Gór no ślą skie To wa rzy stwo Go spo dar cze jest człon kiem FO RUM BU DOW NIC -
TWA ŚLĄ SKIE GO

– Tak, Ra da Pro gra mo wa po -
czy ni ła już sta ra nia zwią za ne
z me ry to rycz nym i gra ficz nym
wzbo ga ce niem „In for ma to ra ŚlO -
IIB”. Zo sta nie zmie nio na je go
for ma i uatrak cyj nio na treść,
a tak że zwięk szy my je go ob ję -
tość. Wpro wa dzo ne zo sta ną ar -
ty ku ły spon so ro wa ne i re kla my.
Wy da nie jed ne go nu me ru „In -
for ma to ra ŚlO IIB” i je go kol por taż
do pra wie trzy na stu ty się cy człon -
ków ŚlO IIB wy ma ga spo rych na -
kła dów fi nan so wych, rzę du kil ku -
na stu ty się cy zło tych. Wła śnie pie -
nią dze uzy ska ne z re klam po zwo -
lą na zmia nę je go sza ty gra ficz -
nej i znacz ne zwięk sze nie ob ję -
to ści.

– A czy kon takt elek tro nicz -
ny z człon ka mi dzia ła bez za -
strze żeń? 

– Przy stę pu jąc do pra cy w no -
wej ka den cji i w no wym skła -
dzie – Ra da Pro gra mo wa za zna -
jo mi ła się z wy daw nic twa mi pra so -
wy mi i stro na mi in ter ne to wy mi
po zo sta łych Okrę go wych Izb. Na -
szym zda niem, o ile „In for ma tor
ŚlO IIB” nie pla su je się w czo łów -
ce wy daw nictw i wy ma ga jesz cze
wie lu sta rań, o ty le na sza stro na
www.slk.piib.org.pl nie bu dzi za -
strze żeń. Pra cu je ona pra wi dło wo
i speł nia swo je za da nie. Za wie ra
du żo in for ma cji, jest czy tel na i ła -
twa w ob słu dze oraz na bie żą co
ak tu ali zo wa na.

W ce lu dal szej po pra wy efek -
tyw no ści prze ka zy wa nia in for -
ma cji na szym człon kom, pra cu -
je my ak tu al nie nad tym, aby
wszyst kie in for ma cje do cie ra ły
do człon ków nie tyl ko po przez
„In for ma tor ŚlO IIB” i stro nę in ter -
ne to wą, ale rów nież przy więk -
szym wy ko rzy sta niu pocz ty elek -
tro nicz nej. Wszy scy człon ko wie
Ra dy i Or ga nów ŚlO IIB oraz biu -
ro i pla ców ki te re no we ma ją
ad re sy in ter ne to we za ło żo ne
na wspól nej plat for mie PIIB co
umoż li wia ła twy kon takt. Wie le
in for ma cji i ko mu ni ka tów pra -
cow ni cy biu ra i pla có wek te re no -
wych prze sy ła ją do człon ków
ŚlO IIB, któ rzy po da li swo je ad -
re sy in ter ne to we. My śli my o wy -
sy ła niu new slet te rów i o za ło że -
niu fo rum dys ku syj ne go, ale to
jesz cze wy ma ga cza su i do pra -
co wa nia. Z po stu la tów na szych
człon ków wie my, że jest ta ka po -
trze ba.

– Co pan szcze gól nie po le -
ca na wa szej stro nie in ter ne -
to wej?

– Na stro nie in ter ne to wej moż -
na zna leźć sta tut PIIB, wszyst kie
obo wią zu ją ce re gu la mi ny PIIB

i ŚlO IIB. Po da ne są wszyst kie
skła dy oso bo we or ga nów i ko mi -
sji oraz ad re sy i te le fo ny kon tak -
to we do biu ra ŚlO IIB i pla có wek
te re no wych. Przez na szą stro nę
jest do stęp do kra jo wej stro ny
PIIB, gdzie są do stęp ne in for ma -
cje o obo wią zu ją cych ak tach
praw nych, o dzia łal no ści or ga nów
kra jo wych Izby, w szcze gól no ści
Kra jo wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj -
nej – gdzie są wszel kie in for ma -
cje o moż li wo ściach uzy ska nia
upraw nień bu dow la nych, łącz -
nie z ba zą py tań przy go to wa nych
na eg za mi ny.

Bar dzo waż ną za kład ką
na stro nie in ter ne to wej jest li sta
człon ków, gdzie moż na spraw dzić
przy na leż ność do Izby i waż -
ność za świad cze nia – jest to
przy dat ne dla in we sto rów, któ rzy
mo gą spraw dzić tę przy na leż -
ność za trud nia nych człon ków
pro ce su bu dow la ne go. Na to miast
na si człon ko wie mo gą po brać
swo je imien ne dru ki na wpła ty
skła dek, gdyż każ dy z człon ków
ma swo je in dy wi du al ne kon to
dla do ko ny wa nia wpłat.

Rów nież z tej stro ny in ter ne -
to wej jest moż li wy dla człon ków
ŚlO IIB do stęp do Ser wi su Bu -
dow la ne go, gdzie po za lo go wa -
niu in dy wi du al nym nu me rem
SLK i nu me rem pe sel moż na
zna leźć wszyst kie prze pi sy, jest
do stęp do ak tu al nych norm, ko -
men ta rzy praw ni ków do no we -
li zo wa nych ak tów praw nych, są
do stęp ne tre ści waż nych orze -
czeń są dów, in for ma cje w spra -
wie pla no wa nych no we li za cji
ak tów praw nych, in ne waż ne pi -
sma urzę do we i ak tu al no ści,
moż na za da wać py ta nia w spra -
wach ak tu al nych pro ble mów
praw nych i tech nicz nych. Wie -
lu na szych człon ków ko rzy sta
z tej pod ręcz nej bi blio te ki 
wie dzy.

No i wszyst kie nu me ry „In for -
ma to ra ŚlO IIB” są do stęp ne tu taj
w wer sji elek tro nicz nej.

Pod su mo wu jąc…

Za pra sza my wszyst kich
do kon tak tu z na mi oraz do czy -
ta nia „In for ma to ra ŚlO IIB”
i prze glą da nia na szej stro ny in -
ter ne to wej. Nie ba wem za mie -
ści my na stro nie ak tyw ną an -
kie tę do wy peł nie nia. Wszel kie
uwa gi bę dą dla nas bar dzo
cen ne, bo prze cież nie je ste -
śmy za wo do wy mi dzien ni ka -
rza mi, a oce na czy tel ni ków bę -
dzie dla na sze go ze spo łu bar -
dzo waż na.

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNIcTWA
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

Nowe miejsca
parkingowe

Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę -
to chło wi cach wy bu do wa ła bądź wy re -
mon to wa ła w tym ro ku 119 miejsc 
par kin go wych na łącz ną kwo tę
296.000,- zł. 

Są to miej sca par kin go we w re jo nie
ulic: Gra ni to wa, Po lna, Wie chacz ka,
Szczy to wa i Świę to krzy ska.

Do koń ca ro ku spół dziel nia ma w pla -
nach wy bu do wać bądź wy re mon to wać
łącz nie 127 miejsc.

Po waż nym pro ble mem jest brak te -
re nów pod no we par kin gi we wnątrz
osie dli, któ re zo sta ły wy bu do wa ne
w la tach 70-tych i 80-tych z wą ski mi
ulicz ka mi osie dlo wy mi i w zwar tej za -

Go to we miej sca par kin go we: Miej sca w bu do wie:

Przy kła do we miej sca pod bu do wę par kin -
gów w przy szło ści:Ul.�Gra�ni�to�wa 12-20 Ul.�Po�lna 20

Ul.�Gór�na 2-4

Ul.�Kar�pac�ka 29

Ul.�Kar�pac�ka 29

Ul.�Kar�pac�ka 21-27�–�prze�sta�wie�nie�za�gro�dy�śmiet�ni�-
ko�wej�spo�wo�du�je�uzy�ska�nie�do�dat�ko�wych�miejsc�par�-
kin�go�wych�–�sy�tu�acja�jest�iden�tycz�na�dla�są�sied�nich�bu�-
dyn�ków�uli�cy�Kar�pac�kiej�-13-19�i 5-11.

Ul.�Be�skidz�ka 5

Ul.�Kar�pac�ka 24

bu do wie. Szcze gól nie od czu wa ją to
miesz kań cy osie dli „Skał ka”, „Ślą ska”
i „Na Wzgó rzu”.

Brak miejsc par kin go wych jest czę -
sto te ma tem ob rad Wal nych Zgro ma -
dzeń. Dla te go też w imie niu człon ków
spół dziel nia prze ka za ła Urzę do wi Miej -
skie mu za po śred nic twem Stra ży Miej -
skiej w Świę to chło wi cach su ge stie do -
ty czą ce dal sze go za go spo da ro wa nia
wol nych te re nów pod bu do wę no wych
par kin gów w ca łym mie ście Świę to chło -
wi ce. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę -
to chło wi cach w pla nach na 2011 rok
ma stwo rzyć 92 miej sca par kin go we
na te re nach bę dą cych w wie czy stym
użyt ko wa niu spół dziel ni. 

SPÓŁDZIELcZOŚĆ MIESZKANIOWA
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim

Firma
z 85-letnią tradycją

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim, to Fir ma z 85-let nią tra dy cją. 
Od po cząt ku swo je go ist nie nia Spół dziel nia sku -
pio na by ła na bu do wa niu bu dyn ków miesz kal -
nych. Obec nie Spół dziel nia po sia da 156 bu dyn -
ków po ło żo nych w czte rech są sia du ją cych mia -
stach tj. w Wo dzi sła wiu Ślą skim, Ry duł to wach,
Ra dli nie i Pszo wie.

Po zmia nach ustro jo wych Spół dziel nia sku pi -
ła swo je dzia ła nia na mo der ni za cji bu dyn ków, pro -
wa dząc pra ce ter mo mo der ni za cyj ne, ener go osz -
częd ne oraz pro eko lo gicz ne wpro wa dza jąc wie -
le in no wa cyj nych roz wią zań do ad mi ni stro wa ne -
go bu dow nic twa. 

Wy ko ny wa ne re mon ty i mo der ni za cje dia -
me tral nie zmie nia ją wa run ki za miesz ki wa nia,
tym sa mym stwa rza jąc miesz kań com moż li -
wość za osz czę dze nia wy dat ków na utrzy ma nie
miesz kań.

Dla pod nie sie nia kom for tu za miesz ki wa nia
wy ko na no mo der ni za cję bu dyn ków w mie ście
Ry duł to wy przy ul. Oby wa tel ska, Ło kiet ka
w któ rych zli kwi do wa no ni ską emi sji py łów za -
stę pu jąc tra dy cyj ne ogrze wa nie pie co we ogrze -
wa niem cen tral nym wraz z do sta wą cie płej wo -
dy i wy ko na niem peł ne go za kre su prac ter mo -
mo der ni za cyj nych. Na to miast w bu dyn kach
w Pszo wie przy ul. Ja gien ki, Krucz kow skie go,
Trau gut ta, wy bu do wa no no wą sieć cie płow ni -
czą zmie nia jąc sys tem do star cza nia ener gii

ciepl nej do bu dyn ków wraz z ich ter mo mo der -
ni za cją. 

Na prze pro wa dze nie mo der ni za cji i re -
mon tów po zy ski wa ne są ze wnętrz ne środ ki fi -
nan so we umoż li wia ją ce przy spie sze nie
i zwięk sze nie za kre su tych ro bót w przy ję tej
stra te gii. Ce lem tych dzia łań jest za sto so wa -
nie no wych tech no lo gii w za rzą dza nych przez
Spół dziel nię za so bach za pew nia jąc miesz kań -
com moż li wość za miesz ki wa nia zgod nie ze
stan dar da mi no we go bu dow nic twa. 

Zmie nia ją ce się tren dy na ryn ku nie ru cho mo -
ści i za po trze bo wa nie w tym za kre sie, skło ni ło
Spół dziel nię do spro sta nia ocze ki wa niom spo łecz -
no ści lo kal nej, dla te go Spół dziel nia przy stę pu je
do bu do wy dom ków w za bu do wie sze re go wej
w Wo dzi sła wiu Ślą skim przy uli cy Ma tusz czy ka. 

Pro jekt ma low ni cze go osie dla „Zie lo na Do li -
na” prze wi du je po wsta nie kom for to we go kom -
plek su bu dyn ków w atrak cyj nej lo ka li za cji. Osie -
dle po wsta nie przy za sto so wa niu spraw dzo nych
no wo cze snych tech no lo gii od po wia da ją cych
wy so kim stan dar dom bu dow nic twa pa nu ją cych
na ryn ku nie ru cho mo ści przy za ło że niu prze stron -
nej i funk cjo nal nej prze strze ni wo kół wraz z uży -
ciem ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści. 

Za pro jek to wa no do my bio rąc pod uwa gę ry go -
ry ja kie współ cze śnie sta no wią stan dard do mów
ener go osz częd nych, gwa ran tu jąc wie lo let nią
eks plo ata cję bu dyn ków.
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NAUKA

Współczesne
betonowe
konstrukcje 
prefabrykowane

Bu dyn ki ha lo we

Pod sta wo wym ro dza jem ustro ju no śne go
pre fa bry ko wa nych hal są tzw. ra my por ta lo we
o ukła dzie po przecz nym lub po dłuż nym, zło żo -
ne z mo no li tycz nych lub też pre fa bry ko wa -
nych stóp fun da men to wych, sztyw no za mo co -
wa nych w sto pach jed no kon dy gna cyj nych słu -
pów, prze gu bo wo po łą czo nych z słu pa mi dźwi -
ga rów i ele men tów uzu peł nia ją cych – pod wa -
li ny, pła twie, pły ty da cho we, ścia ny osło no we.

Pre fa bry ko wa ne fun da men ty po zwa la ją
na przy śpie sze nie tem pa re ali za cji bu do wy. Sto -

su je się ca łe pre fa bry ko wa ne cien ko ścien ne sto -
py kie li cho we, wy ko ny wa ne z sa mo za gęsz czal -
ne go BWW, lub pre fa bry ku je się sam kie lich
a pły ta sto py wy ko ny wa na jest wcze śniej ja ko
mo no li tycz na [2]. 

Do re ali za cji hal sto su je się co raz czę ściej pre -
fa bry ko wa ne sto py po łą czo ne ze słu pa mi tzw. sto -
po słu py pro du ko wa ne w prze strzen nych for mach.
Wy mia ry sto py przyj mu je się tak, by moż li wy był
trans port sa mo cho do wy – do oko ło 3,6 x 3,0 m.
Dłu gość słu pów do cho dzi do 12 m. 

Dźwi ga ry da cho we hal por ta lo wych pro jek tu -
je się ja ko teo we lub dwu te owe ze środ ni ka mi

Zbigniew�PAJĄK,�dr�inż.�Katedra�Konstrukcji�Budow-
lanych,�Politechnika�Śląska,�Gliwice

o znacz nej smu kło ści. W ofer cie za kła dów
pre fa bry ka cji są kon struk cje żel be to we prze wi -
dzia ne głów nie dla lek kich da chów. Roz pię to -
ści dźwi ga rów żel be to wych wy no szą naj czę ściej
od 12 do 24 m. Naj czę ściej jed nak dźwi ga ry da -
cho we wy ko nu je się ja ko sprę żo ne stru no be to -
no we. Ele men ty mo gą mieć roz pię to ści na wet
do 40 m. Sto so wa ne są głów nie dźwi ga ry
pod in dy wi du al ne za mó wie nia. 

Pła twie da cho we wy ko ny wa ne są ja ko żel be -
to we lub sprę żo ne. Pła twie ma ją prze kro je po -
przecz ne pro sto kąt ne, tra pe zo we lub teo we, naj -
czę ściej z pod cię cia mi przy pod po rach. Roz pię -
to ści pła twi żel be to wych wy no szą od 6,0 m
do 18 m przy wy so ko ści prze kro ju od 0,40 m
do 1,20 m i roz sta wie 3,0 m ÷ 6,0 m. Wy ko nu -
je się je z be to nu klas C25/30 ÷ C45/55. Od por -
ność ognio wa wy no si od 30 do 90 mi nut. Pła -
twie żel be to we du żych roz pię to ści wy ko nu je się
z pro jek to wa ną strzał ką od wrot ną. 

Pła twie sprę żo ne wy ko nu je się o roz pię to -
ściach do 27,0 m, naj czę ściej 18,0 m, o pro sto -
kąt nym lub tra pe zo wym prze kro ju po przecz nym,
z be to nu klas C40/50 ÷ C50/60. 

Stre fy opar cia dźwi ga rów na słu pach oraz be -
lek dru go rzęd nych (pła twi) na dźwi ga rach
kształ tu je się ja ko prze gu bo we. Dźwi ga ry opie -
ra ne są na gło wi cach, w wi deł ko wych wy cię ciach
i wspor ni kach słu pów, lub na wspor ni kach pod -
cią gów, za po śred nic twem ela stycz nych pod kła -
dek ela sto me ro wych. Pła twie opie ra ne są
na gór nej po wierzch ni dźwi ga rów lub na cią głym
wrę bie, za po mo cą wspor ni ków lub kie szo nek.
Szcze gól nej uwa gi wy ma ga ją stre fy opar cia ele -
men tów o du żych roz pię to ściach. Waż ne jest do -
bra nie wy so ko ści pod kład ki oraz jej umiej sco -
wie nie w od po wied niej od le gło ści od kra wę dzi
tak by nie do pu ścić do wy stą pie nia nad mier ne -
go spię trze nia na prę żeń kra wę dzio wych. 

Al ter na ty wą dla ram por ta lo wych w bu dyn kach
ha lo wych jest szwedz ki sys tem o na zwie „Ba -
shal len”, któ ry po ja wił się tak że na pol skim ryn -
ku bu dow la nym [2]. Kon struk cję te go sys te mu

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój budownictwa z beto-
nowych  wielkowymiarowych  elementów  prefabrykowanych,  zbrojonych
stalami zwykłymi i sprężającymi [1]. W elementach tych, o wysokim standardzie
wykończenia, stosowane są betony wysokiej wytrzymałości (c40/50÷c50/60),
betony samozagęszczalne zbrojone włóknami, nowoczesne akcesoria i łącz-
niki, co stwarza nowe możliwości kształtowania i montażu konstrukcji. 
W artykule przedstawiono przegląd żelbetowych i sprężonych prefabrykowanych
elementów wielkowymiarowych, współcześnie stosowanych w kraju w bu-
downictwie ogólnym, użyteczności publicznej i przemysłowym. 

Sprężone�dźwigary�dachowe�o�rozpiętości�36�m
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sta no wią żel be to we pre fa bry ko wa ne war stwo -
we ob wo do we ścia ny no śne i pre fa bry ko wa ne
sprę żo ne dwu spa do we pły ty da cho we STT
o roz pię to ści do 32,0 m. 

Wie lo kon dy gna cyj ne bu dyn ki 
szkie le to we

Współ cze sne roz wią za nia wie lo kon dy gna cyj -
nych pre fa bry ko wa nych bu dyn ków szkie le to -
wych ce chu ją się:

– sto so wa niem tzw. ele men tów li nio -
wych – słu py jed no lub wie lo kon dy gna cyj ne wy -
ko ny wa ne z be to nów wy so kich wy trzy ma ło ści
a tak że ja ko sprę ża ne, jed no przę sło we ry gle żel -
be to we lub sprę żo ne,

– po łą cze nia mi ry gli ze słu pa mi przy bocz nych
po wierzch niach słu pów,

– mi ni ma li za cją wy mia rów po przecz nych
prze kro jów pre fa bry ko wa nych ele men tów i spo -
in po mię dzy ele men ta mi wy peł nia nych na bu -
do wie.

Pre fa bry ko wa ne słu py pro du ko wa ne są
z re gu ły ja ko żel be to we na in dy wi du al ne za -
mó wie nia o róż nych wy mia rach, kształ tach
i prze kro jach. Po wierzch nia be to nu jest
gład ka, a kra wę dzie sfa zo wa ne. Słu py mo -
gą być jed no lub wie lo kon dy gna cyj ne. Mak -
sy mal na dłu gość pre fa bry ko wa nych słu pów
to 20 ÷ 24 m. Ze wzglę dów prak tycz nych,
a tak że eko no micz nych z re gu ły przyj mu je
się jed nak dłu gość nie prze kra cza ją cą oko -
ło 15 m (2 ÷ 3 kon dy gna cji). W za leż no ści
od spo so bu opar cia ry gli lub dźwi ga rów da -
cho wych słu py wy po sa żo ne są we wspor ni -
ki (na jed nej lub dwu płasz czy znach), wy cię -
cia lub gniaz da.

Po łą cze nia ry gli ze słu pa mi naj czę ściej wy ko -
nu je się ja ko prze gu bo we lub czę ścio wo za mo -
co wa ne a sztyw ność prze strzen na jest za pew -
nia na przez ścia ny lub trzo ny usztyw nia ją ce.

Po pu lar ne są po łą cze nia słu pów z ry gla mi ty -
pu „kie szon ko we go”. Wów czas w słu pach i ry -
glach mon tu je się spe cjal ne wkład ki lub sta lo -
we wspor ni ki gwa ran tu ją ce wy ma ga ną no -
śność po łą czeń..

Bel ki pre fa bry ko wa ne wy ko ny wa ne są ja ko
żel be to we lub sprę żo ne stru no be to no we
przy więk szych roz pię to ściach i ob cią że niach.
Przy umiar ko wa nych roz pię to ściach sto su je

się bel ki pro sto kąt ne prze wi dzia ne lub nie -
prze wi dzia ne do współ pra cy z pły ta mi stro po -
wy mi. Sze ro kie roz po wszech nie nie zna la zły
bel ki o od wró co nym prze kro ju teo wym i skraj -
ne bel ki ty pu L. Bel ki ta kie po zwa la ją na zmniej -
sze nie wy so ko ści kon struk cyj nej stro pu.
Przy zmia nach w wy so ko ści płyt stro po wych sto -
so wa ne są dwie bel ki ty pu L lub bel ki T o zróż -
ni co wa nej wy so ko ści pół ek. Przy du żych roz pię -
to ściach i ob cią że niach sto su je się bel ki stru no -
be to no we o prze kro ju teo wym i dwu te owym, jak
w dźwi ga rach da cho wych. Wy so kość be lek pro -
sto kąt nych, ty pu T lub L, wy no si naj czę ściej
od 40 cm do 80 cm (h/l = 7,5 ÷ 15), a be lek teo -
wych do 180 cm. 

Bel ki po dob nie jak i słu py pro du ko wa ne są
o wy so kim ja ko ścio wo stop niu wy koń cze nia po -
wierzch ni, a to le ran cje wy ko na nia ele men tów po -
da wa ne są przez po szcze gól nych pro du cen tów.

Bel ki wy po sa ża ne są w róż ne go ro dza ju
de ta le ko twią ce, otwo ry wkład ki itp., słu żą -
ce do po łą cze nia ze słu pa mi i pły ta mi. Naj czę -
ściej są to: wy sta ją ce prę ty, pio no we i po zio me
otwo ry lub wnę ki i gniaz da, gwin to wa ne śru by
i tu le je, sta lo we pły ty i ką tow ni ki itd., pro jek to -
wa ne sto sow nie do przy ję tych roz wią zań kon -
struk cyj nych. Bar dzo czę sto sto su je się prze gu -
bo we po łą cze nia be lek ze słu pa mi po przez pod -
kład ki ela stycz ne oraz prę ty wy pusz czo ne ze słu -
pów i ko twio ne w otwo rach.

Ele men ty stro po we

Naj bar dziej roz po wszech nio ne w prak ty ce
są żel be to we i sprę żo ne stro po we pły ty ka na -
ło we. Pły ty żel be to we pro du ko wa ne są o wy -
so ko ści h = 240 mm przy roz pię -
to ściach od 2,40 m do 7,20 m i h
= 265 mm – od 6,0 m do 7,80 m,
stop niu jąc w obu przy pad kach
co 30 cm. Mo du lar ne sze ro ko -
ści płyt wy no szą b = 90, 120,
150, 180 cm.

Pły ty żel be to we pro jek to wa ne
są z be to nu klas C20/25
do C25/30, dla ob cią żeń cha rak -
te ry stycz nych, po nad cię żar wła -
sny, wy no szą cych 4,5 ÷ 10,0
kN/m2, ja ko czę ścio wo za mo -
co wa ne lub swo bod nie pod par -

te na pod po rach. Pro du ko wa ne są pły ty bez wy -
cięć a tak że z wy cię cia mi i du ży mi otwo ra mi in -
sta la cyj ny mi. 

Sprę żo ne ka na ło we pły ty stro po we pro du ko -
wa ne są w tech no lo gii stru no be to nu na dłu gich
to rach na cią go wych, z be to nu kla sy co naj mniej
C40/50 oraz sta li o wy trzy ma ło ści ok. 1860 MPa.
W Pol sce sto so wa ne są pły ty wy so ko -
ści 150, 200, 265, 320, 400 mm a ostat nio tak -
że 500 mm. Stan dar do wa no mi nal na sze ro kość
ele men tu wy no si 1200 mm, przy czym moż li we
jest do cię cie pły ty na mniej szą sze ro kość. Dłu -
gość płyt mo że być do wol na, ogra ni czo na je dy -
nie no śno ścią ele men tu. Roz pię tość płyt o wy -
so ko ści 500 mm prze kra czać mo że 20 m. Do -
pusz czal ne ob cią że nia za le żą od wy so ko ści ele -
men tu oraz roz pię to ści i mo gą wy no sić do 30
kN/m2. W sprę żo nych pły tach ka na ło wych
moż li we jest wy ko ny wa nie więk szych otwo rów.
Ognio od por ność płyt za le ży od otu li ny, gru bo -
ści efek tyw nej (za stęp czej z uwzględ nie niem
otwo rów) i za wie rać się mo że od 30 do 120 mm. 

Al ter na tyw nym roz wią za niem dla płyt ka na -
ło wych o wy so ko ści 400 mm i więk szej są pły -
ty TT. Sto so wa ne są pły ty TT żel be to we oraz
sprę żo ne stru no be to no we. Pły ty żel be to we
pro du ko wa ne są o prze kro ju dwu - lub jed no że -
bro wych dwuw spor ni ko wych pre fa bry ka tów
o roz pię to ści do 12 m. Gór ne po wierzch nie płyt
są szorst kie – przy go to wa ne do ze spo le nia lub
w wer sji osta tecz nej (bez war stwy nad be to nu).
Pły ty wy ko nu je się z be to nu klas od C30/37
do C50/60. Be ton nad be to nu po wi nien mieć kla -
sę mi ni mum C20/25 i nie róż nią cą się o wię cej
niż 3 kla sy od be to nu pre fa bry ka tu. 

Sprę żo ne pły ty TT pro du ku je się o mo du lar -
nej sze ro ko ści 2400 mm i roz pię to ści do 30 m.
Wy so kość (bez nad be to nu) wy no si od 400
do 990 mm. Mi ni mal na wy so kość pół ki – 80 mm,
gru bość że ber – 120 mm. 

Koń ce że ber płyt TT mo gą być pod cię te w ce -
lu zre du ko wa nia cał ko wi tej wy so ko ści kon -
struk cyj nej lub też pły tę moż na opie rać po przez
spe cjal ne sta lo we wspor ni ko we wkła dy z kształ -
tow ni ków HEB lub HEA, za ko twio ne w że brach.

W pół kach płyt TT mię dzy że bra mi i przy kra -
wę dziach moż na pla no wać otwo ry i wy cię cia.
Mak sy mal na sze ro kość otwo ru usy tu owa ne go
mię dzy że bra mi mo że wy no sić 700 mm, na to -
miast wcię cia na wspor ni ko wych czę ściach
pół ki – 350 mm. 

Od por ność ognio wa pro du ko wa nych płyt TT
wy no si od 30 do 120 min. w za leż no ści od sze -
ro ko ści że bra i gru bo ści nad be to nu.

W bu dow nic twie miesz ka nio wym oraz uży -
tecz no ści pu blicz nej po wszech nie sto so wa ne są
pre fa bry ka ty ty pu fi li gran dla stro pów ze spo lo -

Montaż�stoposłupów
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nych, pra cu ją cych jed no kie run ko wo lub dwu kie -
run ko wo – stro py 2K. Pre fa bry ka ty stro pów ze -
spo lo nych ma ją gru bość 5 ÷ 7 cm i mo gą mieć
prak tycz nie do wol ne kształ ty po zio me go rzu tu.
W pły tach moż na wy ko ny wać róż ne go ro dza -
ju wcię cia oraz otwo ry tech no lo gicz ne i in sta la -
cyj ne. Wy ko nu je się pły ty stro po we, bal ko no we,
kla tek scho do wych, z peł nym nad be to nem lub
z wkła da mi ze sty ro pia nu po mię dzy sta lo wy mi
kra tow nicz ka mi. Roz pię to ści płyt wy no szą
do 10 m, sze ro kość do 3,0 m. Sty ki po dłuż ne po -
mię dzy pły ta mi zbroi się kon struk cyj nie siat ka -
mi (stro py jed no kie run ko wo pra cu ją ce) lub
zbro je nie jest ob li cza ne z wa run ku no śno ści
(stro py 2K).

Ele men ty ścien ne

Z ele men tów ty po wych do wie lo krot ne go
sto so wa nia ry nek bu dow la ny ofe ru je głów nie
wiel ko pły to we i wiel ko blo ko we ele men ty jed no -
rod ne. Ele men ty te ba zu ją głów nie na sto so wa -
nych daw niej sys te mo wych roz wią za niach
ścian we wnętrz nych peł nych i ka na ło wych.
(W -70, Wk -70, Ce gła Że rań ska, itp.). W więk -
szo ści jed nak obec nie pre fa bry ka ty ścien ne są
wy ko ny wa ne pod in dy wi du al ne za mó wie nia
dla kon kret nych roz wią zań pro jek to wych.

Pre fa bry ko wa ne peł ne ele men ty ścien ne,
sta no wią ce usztyw nie nia bu dyn ków szkie le to -
wych, wy ko nu je się o wy so ko ści 1 kon dy gna -
cji lub mniej szej. Mak sy mal na dłu gość ścian
przyj mo wa na jest naj czę ściej do 8,0 m, wy so -
kość do 3,60 m, a gru bość 15 ÷ 20 cm. Ścia ny
w bu dyn kach szkie le to wych czę sto wy po sa żo -
ne są w li nio we wspor ni ki do opar cia stro pów.
Wy ko nu je się za rów no ele men ty pro ste jak
i o bar dziej skom pli ko wa nych kształ tach – za -
ła ma ne w pla nie lub za krzy wio ne. Złą cza pio -
no we mię dzy ścia na mi ma ją z re gu ły cha rak ter
żel be to wych złą czy dy blo wych lub spa wa nych.
Od por ność ognio wa żel be to wych ścian wy no -
si prze cięt nie 180 mi nut.

W pio no wych po łą cze niach ścian obok złą czy
spa wa nych i żel be to wych co raz chęt niej sto su -
je się kon fek cjo no wa ne po łą cze nia w po sta ci pę -
tli ze sta lo wych ka bli, znacz nie uła twia ją ce
i przy śpie sza ją ce pra ce mon ta żo we.

W pre fa bry ko wa nych ścia nach ze wnętrz -
nych osło no wych, sa mo no śnych lub no śnych
sto su je się tak że ele men ty war stwo we ty pu san -
dwich, (wy ko ny wa ne jed no eta po wo lub ja ko roz -
dzie lo ne – każ da war stwa mon to wa na jest
na miej scu bu do wy od dziel nie) z izo la cją ter micz -

ną o gru bo ści do sto so wa nej
do współ cze snych wy ma -
gań – naj czę ściej 10 do 16 cm.
Ścia ny te ce chu ją się du żą po -
jem no ścią ciepl ną i do bry mi pa -
ra me tra mi aku stycz ny mi. 

War stwa ele wa cyj na ścian
war stwo wych po win na się cha -
rak te ry zo wać du żą trwa ło ścią
(przyj mu je się 100 lat). Stąd
w pre sti żo wych bu dow lach war -
stwy fak tu ro we ścian wy ko ny -
wa ne są z be to nu ar chi tek to -
nicz ne go (struk tu ral ne go) imi -
tu ją ce go róż ne ma te ria ły – gra -
nit, pia sko wiec, ce głę, tyn ki
szla chet ne i zbro jo ne są siat ka -

mi ze sta li nie rdzew nych. Sto so wa ne są
ma try ce struk tu ral ne i ela stycz ne, roz sze rza -
ją ce moż li wo ści uzy ski wa nia róż nych fak tur.
Wpro wa dza się tak że tech no lo gię tzw. be to -
nu gra ficz ne go. 

W kon struk cyj nych po łą cze niach po mię dzy
war stwa mi sto su je się wy łącz nie łącz ni ki ze sta li
nie rdzew nych. Ofe ro wa ne są róż ne kon fek cjo -
no wa ne łącz ni ki z prę tów, pła skich blach i pier -
ście ni, lub dra bi nek. 

Uzu peł nia ją ce ele men ty bu dyn ków

Żel be to we pre fa bry ka ty płyt da cho wych, kla -
tek scho do wych, trzo nów dźwi go wych, nad pro -
ży, bal ko nów, log gii znaj du ją sze ro kie za sto so -
wa nie nie tyl ko w obiek tach pre fa bry ko wa nych
lecz rów nież ja ko ele men ty uzu peł nia ją ce w bu -
dow nic twie mo no li tycz nym i tra dy cyj nym.

Pre fa bry ko wa ne pły ty da cho we są w ofer cie
więk szo ści wy twór ni be to no wych ele men tów.
Pro du ko wa ne są tra dy cyj ne ty po we pły ty ko ryt -
ko we za mknię te i otwar te o roz pię to ści od l = 1,8
do 3,0 m, sze ro ko ści b = 0,3 i 0,6 m, wy so ko -
ści h = 0,1 m oraz pły ty pan wio we o roz pię to -
ści L = 2,7 ÷ 6,0 m, sze ro ko ści b = 1,2 m i 1,5 m,
wy so ko ści 0,24 ÷ 0,30 m. Zbro je nie płyt jest naj -
czę ściej do sto so wa ne do cha rak te ry stycz nych
ob cią żeń ze wnętrz nych o war to ści 2,0 kN/m2 po -
nad cię żar wła sny kon struk cji.

Za kła dy pre fa bry ka cji ofe ru ją sze ro ki asor ty -
ment ele men tów kla tek scho do wych do sto so -
wa nych do wy so ko ści kon dy gna cji 2,8 ÷ 3,6 m
i dla ob cią żeń użyt ko wych 3,0 i 6,0 kN/m2. Bie -
gi scho do we wy ko ny wa ne są głów nie ja ko pły -
to we o gru bo ści 90 ÷ 120 mm, opie ra ne na bel -
kach lub pły tach po de sto wych
i spo czni ko wych peł nych lub ka -
na ło wych. Pod bie gi scho do we
ofe ro wa ne są spe cjal ne ela sto -
me ro we pod kład ki tłu mią ce
i kom plet ne sys te my pod po ro we,
po zwa la ją ce na pod nie sie nie
kom for tu użyt ko wa nia.

Wy spe cja li zo wa ne za kła dy
pro du ku ją prze strzen ne ele -
men ty kla tek scho do wych
o wy ra fi no wa nych kształ tach
pod in dy wi du al ne pro jek -
ty – scho dy za bie go we, wa -
chla rzo we, spi ral ne. W naj no -
wo cze śniej szych roz wią za -
niach spo tkać moż na pre fa bry -
ko wa ne kon struk cje scho dów

z ul tra -wy so ko war to ścio we go be to nu ze
zbro je niem roz pro szo nym, w du żej mie rze
za stę pu ją cym zbro je nie tra dy cyj ne. Uzy -
sku je się wów czas lek kie roz wią za nia o wy -
so kich wa lo rach es te tycz nych. 

Prze strzen ne pre fa bry ko wa ne ele men ty żel -
be to we wy ko ny wa ne są rów nież dla szy bów
dźwi go wych. Gru bo ści ścian ele men tów szy bów
wy no szą od 10 do 15 cm.

Bar dzo uroz ma ico ny mi pod wzglę dem kształ -
tu są pre fa bry ko wa ne ele men ty bal ko nów i log -
gii, in dy wi du al nie pro jek to wa ne. Pre fa bry ka ty te
wy ko ny wa ne są za rów no ja ko peł ne jak i do nad -
be to no wa nia na bu do wie. W roz wią za niach bal -
ko nów istot ne jest po łą cze nie ele men tów z bu -
dyn kiem tak by wy eli mi no wać moż li wość wy stą -
pie nia most ków ter micz nych. Sto su je się bal ko -
ny do sta wia ne, wspar te na róż ne go ro dza ju pod -
po rach lub spe cjal ne izo la cyj ne łącz ni ki bal ko -
no we.

Pod su mo wa nie

No wo cze sna be to no wa pre fa bry ka cja ce -
chu je się wy so ką ja ko ścią, któ rej sprzy ja au to -
ma ty za cja i ro bo ty za cja co raz czę ściej spo ty ka -
na w za kła dach pre fa bry ka cji. No we tech no lo -
gie sa mo za gęsz czal nych be to nów wy so kiej
wy trzy ma ło ści, sto so wa nie be to nu ar chi tek to nicz -
ne go i struk tu ral ne go po zwa la ją za po mo cą pre -
fa bry ka tów uzy ski wać atrak cyj ne i cie ka we for -
my wzno szo nych obiek tów. Pre fa bry ko wa ne
tech no lo gie po zwa la ją na szyb ki mon taż kon -
struk cji nie za leż nie od wa run ków at mos fe rycz -
nych. Nie bez zna cze nia są ko rzyst ne aspek ty
eko lo gicz ne be to no wej pre fa bry ka cji – moż li wość
wzno sze nia obiek tów de mon to wal nych, wy -
ko rzy sta nie ele men tów do in nych ce lów po ich
prze two rze niu lub za mon to wa nie w in nym miej -
scu.

Moż na po wie dzieć, że prak ty ka współ cze snej
be to no wej pre fa bry ka cji wiel ko wy mia ro wej prze -
ła ma ła wszel kie ba rie ry wcze śniej przy pi sy wa -
ne tej tech no lo gii. 

Li te ra tu ra

1. Aj du kie wicz A., Bi lisz czuk J., Pilch Z. Kon�-
struk�cje�be�to�no�we�w Pol�sce 2000�÷ 2005, Pol -
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2. Sta ro sol ski W. Kon�struk�cje�żel�be�to�we�we�-
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Polska jest stabilnym
sojusznikiem USA

Rozmowa z AARONEM DAVIET,
konsulem Stanów Zjednoczonych w Polsce

– Po la cy i Ame ry ka nie w ub. ro ku świę -
to wa li 90. lat współ pra cy mię dzy na ro do wej.
Cze go mo że my się od sie bie na uczyć,
zwłasz cza w dzie dzi nie biz ne su i eko no mii?

– Pol sko -ame ry kań skie sto sun ki dy plo ma -
tycz ne ofi cjal nie roz po czę ły się w 1919 ro ku.
Są bar dzo do bre, a Pol ska jest uwa ża na
za jed ne go z naj bar dziej sta bil nych so jusz ni -
ków USA w Eu ro pie. Na wet w XVIII wie ku waż -
ne pol skie oso bi sto ści, jak Ta de usz Ko ściusz -
ko czy Ka zi mierz Pu ław ski sta wa ły się bli skie
rów nież dla oby wa te li USA, by li ści śle zwią za -
ni z wal ką o ame ry kań ską nie pod le głość.
Wie lu Po la ków emi gro wa ło do USA w XIX wie -
ku two rząc wiel ką i licz ną spo łecz ność Po lo -
nii. Tak że we współ cze snych wy da rze niach spo -
ro nas łą czy. Kie dy Pol ska wstą pi ła do struk -
tur NA TO w 1999 ro ku, zna la zła się w ob rę bie
jed ne go so ju szu mi li tar ne go z USA, współ pra -
cu jąc w dzie dzi nie wal ki ze świa to wym ter ro -
ry zmem, (Pol ska bra ła udział w ope ra cji En du -
ring Fre edom w Afga ni sta nie, by ła wspar -
ciem ko ali cyj nym w Ira ku – gdzie pol ski kon -
tyn gent na le ży do naj licz niej szych). Jesz cze

bliż szy so jusz na rzecz bez pie czeń stwa zo stał
ogło szo ny w po ło wie 2008 ro ku (pod czas
woj ny w Po łu dnio wej Ose tii, gdzie Pol ska za -
ję ła waż ną ro lę w od po wie dzi spo łecz no ści mię -
dzy na ro do wej, opo wia da jąc się po stro nie
Gru zji). Wów czas po ro zu mie nie mię dzy Pol ską
i USA za wie ra ło punk ty na te mat roz miesz cze -
nia ele men tów obro ny prze ciw ra kie to wej. (Tyl -
ko z po wo du świa to we go kry zy su z pro jek tu
zre zy gno wa no). Tak że po nie daw nej tra ge dii
smo leń skiej na ród ame ry kań ski łą czył się
z Po la ka mi w prze ży wa niu ża ło by na ro do wej.
Rów nież ko lej na tra ge dia, któ ra do tknę ła Po -
la ków – po wódź – nie po zo sta ła bez echa. Wie -
le ame ry kań skich firm wspar ło po wo dzian.
Choć to nie je dy ne przy kła dy, spo łecz nej od -
po wie dzial no ści firm ame ry kań skich, do przy -
kła dów te go ty pu dzia łal no ści na le ży wspie ra -
nie po przez „Ci ti bank” oraz „Phil lip Mor -
ris” – „Fun da cji 10 Kwiet nia”, ini cja ty wy fir my
„Proc tor&Gam ble” wspie ra ją ce róż ne pro gra -
my dla ko biet, a tak że spon so ro wa nie or ga ni -
za cji „Eu ro Pri de 2010” przez fir mę „IBM”. To pro -
jek ty Ame ry kań skiej Izby Han dlo wej, któ ra

po wsta ła w Pol sce w okre sie trans for ma cji z ini -
cja ty wy ame ry kań skich przed się bior ców. Obec -
nie sku pia po nad 300 firm. Człon ka mi „Am Cha -
mu” są m. in. „Dell”, „Ge ne ral Mo tors”, „Hew -
lett Pac kard”. Izba pro mu je in we sty cje ame ry -
kań skie w Pol sce, utrzy mu je ład kor po ra cyj ny
i dba o spo łecz ną od po wie dzial ność biz ne su.
Jej dzia ła nia kon cen tru ją się na za pew nie niu
za gra nicz nym in we sto rom płasz czy zny, na któ -
rej mo gą wy mie niać po glą dy, iden ty fi ko wać
wspól ne in te re sy oraz dzie lić się in for ma cja mi
i do świad cze niem zwią za nym z dzia łal no ścią
biz ne so wą w Pol sce. „Am Cham” re pre zen tu -
je rów nież sta no wi ska i in te re sy swo ich człon -
ków wo bec pol skich i ame ry kań skich in sty tu -
cji go spo dar czych i rzą do wych. Zaj mu je się też
na wią zy wa niem i utrzy my wa niem bli skich re -
la cji z pol ski mi wła dza mi, by móc na bie żą co
in for mo wać o praw nych, han dlo wych i go spo -
dar czych prio ry te tach pol skie go rzą du, a tak -
że o zmia nach prze pi sów.

– Izba od no to wa ła na swo im kon cie
spo ro suk ce sów.

– Już rok po utwo rze niu zo sta ła człon kiem
Ame ry kań skiej Izby Han dlo wej w Wa szyng -
to nie. Wkrót ce po tem Pol ska za ję ła pierw sze
miej sce w ran kin gu „Ernst&Young”, ja ko kraj
stwa rza ją cy naj lep sze wa run ki dla biz ne su
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. W 1993 ro -
ku Al Go re po chwa lił spek ta ku lar ny roz wój or -
ga ni za cji. Rok póź niej pre zes izby to wa rzy -
szył Le cho wi Wa łę sie w po dró ży do USA, któ -
rej ce lem by ło pro mo wa nie ame ry kań skich in -
we sty cji w Pol sce. Lob by człon ków izby
przy czy ni ło się rów nież do przy ję cia Pol ski
do NA TO. W 2002 ro ku ame ry kań skie fir my
za in te re so wa ły się Wro cła wiem, któ ry zwró -
cił ich uwa gę szyb kim roz wo jem. W 2010 ro -
ku przy go to wa no ra port na te mat ame ry kań -
skich in we sty cji w Pol sce, od 1989. Ame ry -
ka nie za in we sto wa li tu po nad 20 mi liar dów
do la rów. Kwo tę usta lo no śle dząc na pływ
ka pi ta łu do Pol ski z kra jów po śred nich ta kich
jak, np. Ho lan dia i firm ba daw czych, któ re za -
in we sto wa ły po ni żej mi lio na do la rów. Eko no -
micz ny wpływ ame ry kań skich in we sty cji
w Pol sce zo stał wska za ny po przez na stę pu -
ją ce war to ści: fir my ame ry kań skie stwo rzy -
ły w kra ju po nad 180 tys. miejsc pra cy, (dwa
ra zy wię cej osób pra cu je w fir mach po wią za -
nych czy li 360 tys.). W ter mi nach rocz nych,
fir my ame ry kań skie wy pła ci ły swo im pra cow -
ni kom pła ce w su mie 2,4 mld do la rów brut -
to. W ostat nich la tach pro fil ame ry kań skich
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in we sty cji zmie nił się – w miej sce „ka pi ta ło -
chłon nych” przed się wzięć, któ re do mi no wa -
ły w la tach 1990, do gry we szły in we sty cje
„opar te na wie dzy”, szcze gól nie usłu gi „Bu -
si ness Pro cess Out so ur cing” oraz umie jęt no -
ści z za kre su ba dań i roz wo ju. Po nad 60 proc.
ba da nych firm ame ry kań skich in we stu je
w pro jek ty od pod staw, roz po czy na jąc swo -
ją dzia łal ność od ze ra. Jed na na pięć firm
wkra cza na pol ski ry nek przej mu jąc ist nie ją -
ce już przed się bior stwo. We dług in we sto rów
ame ry kań skich, naj więk szy mi za le ta mi Pol -
ski są geo gra ficz na lo ka li za cja kra ju, wy kwa -
li fi ko wa na si ła ro bo cza i wiel kość lo kal ne go
ryn ku. Naj niż sza oce na zo sta ła przy zna na in -
fra struk tu rze trans por to wej w Pol sce, po zio -
mo wi biu ro kra cji oraz przej rzy sto ści za sad po -
dat ko wych. Fir my ame ry kań skie są za do wo -
lo ne z efek tów swo ich in we sty cji w Pol sce.
Ok. 60 proc. firm pla nu je zwięk szyć za kres
in we sty cji w Pol sce; sześć na dzie sięć firm
ocze ku je wzro stu do cho dów.

– A czy Po la cy są mi le wi dzia ni w Sta -
nach Zjed no czo nych? Ja kie for my współ -
pra cy, np. stu den tów, są re ali zo wa ne po -
mię dzy na szy mi kra ja mi? Ja kie szan se
na zna le zie nie pra cy w Sta nach Zjed no czo -
nych ma ją oso by bran ży bu dow nic twa, in -
ży nie ro wie, ro bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni?

– Naj ła twiej do stać po zwo le nie na pra cę
w ra mach tzw. pro gra mu wy mia ny kul tu ral nej,
któ ry jest skie ro wa ny do stu den tów pra cu ją -
cych w Sta nach tyl ko w cza sie wa ka cji.
Po pierw sze, ta ka oso ba mu si być w trak cie
na uki. To zna czy, że po po wro cie do Pol ski
wciąż bę dzie mieć sta tus stu den ta. Wnio sek
ta ki na le ży skła dać za po śred nic twem agen -
cji pra cy dzia ła ją cej na te re nie USA. Zde cy -
do wa na więk szość sta ra ją cych się o ta ki ro -
dzaj wi zy, do sta je ją. De cy zje od mow ne to
mniej niż 1 proc. Agen cję pra cy naj ła twiej
spraw dzić na na szej stro nie in ter ne to wej
www.kra kow.uscon su la te.gov Tam jest li sta kil -
ku na stu naj więk szych ame ry kań skich agen -
cji, któ re po mo gą zna leźć le gal ne za trud nie -
nie. Ta ka li sta jest też do stęp na na miej scu
w kon su la cie. Waż ne jest to, że pra cu jąc le -
gal nie, każ dy ma za gwa ran to wa ne ubez pie -
cze nie zdro wot ne. 

– Kon su lat Ge ne ral ny USA w Kra ko wie
re pre zen tu je in te re sy Sta nów Zjed no czo -
nych w na stę pu ją cych wo je wódz twach
Pol ski po łu dnio wej: dol no ślą skim, opol -
skim, ślą skim, ma ło pol skim oraz pod kar -
pac kim. Jak na ma pie osób sta ra ją cych się
o wy jaz dy do USA lo ku je się woj. ślą skie?
Na ja kie udo god nie nia mo gą li czyć stu den -
ci na sze go re gio nu? (Du mą Ślą ska jest np.
Po li tech ni ka Gli wic ka, Ślą ski Uni wer sy tet
Me dycz ny).

– W Kra ko wie rocz nie ma my ok. 30 tys. wnio -
sków. W war szaw skim kon su la cie jest ich nie -
co wię cej. Od se tek de cy zji od mow nych to
ok. 14 proc. Przy czyn od mo wy jest kil ka.
Po pierw sze, je śli ktoś prze dłu żył po byt po nad
de kla ro wa ny czas wjaz du, lub wcze śniej prze -
by wał nie le gal nie na te re nie USA. Po dru gie, wiz
nie do sta ją oso by, któ re w cza sie roz mo wy
z kon su lem zo sta ły zła pa ne na kłam stwie.

Nie mal wszyst kie de cy zje od mow ne kwa li fi ku -
ją się do któ rejś z tych dwóch grup. Jed nak zde -
cy do wa na więk szość Po la ków, któ rzy sta ra ją się
o wi zę, otrzy mu je ją. Na stu den tów przede
wszyst kim cze ka pra ca se zo no wa. Stu den ci mo -
gą zna leźć za trud nie nie w re stau ra cjach, ba rach,
ho te lach, par kach na ro do wych. Ta ka pra ca jest
wszę dzie tam, gdzie przy jeż dża ją tu ry ści, czy li
przede wszyst kim Wschod nie i Za chod nie
Wy brze że. Pol scy ab sol wen ci, po skoń cze niu
stu diów mo gą li czyć na sta że i prak ty ki w USA.
Dłu gość sta żu za le ży od bran ży, ro dza ju pra -
cy. Zwy kle jest to rok. Oso by za in te re so wa ne
ta ką moż li wo ścią znaj dą szcze gó ły na na szej
stro nie in ter ne to wej. Kon su lat chęt nie współ pra -
cu je z wie lo ma in sty tu cja mi, choć by szko ła mi
wyż szy mi. Np., nie daw no go ści łem w Po li tech -
ni ce Ślą skiej roz ma wia jąc ze stu den ta mi na ten
te mat wy jaz dów do USA.

– Po wróć my do te ma ty ki go spo dar czej
i kwe stii fi nan sów. Do lar sta le zy sku je
w sto sun ku do Eu ro. Co to ozna cza dla
współ pra cy po mię dzy USA i Unią Eu ro pej -
ską, czy li rów nież Pol ską?

– Oba wy, że re ce sja mo że być po dob na
do tej ja ka mia ła miej sce w Wiel kim Kry zy sie
lat 30. oka za ły się bez pod staw ne. Przyj mu -
jąc, że re ce sja w Sta nach skoń czy ła się la tem
ze szłe go ro ku, to w po rów na niu z Wiel kim Kry -
zy sem lat 30. spa dek do cho du sta no wił jed -
ną dzie sią tą te go sprzed 80-ciu lat. Ale do pó -
ki nie by ło sy gna łów wska zu ją cy na to, że
obec na re ce sja bę dzie znacz nie płyt sza
od tam tej, ry nek wo lał dmu chać na zim ne
i spy chać in dek sy, jak rów nież kur sy bar dziej
ry zy kow nych wa lut, w dół. Gdy po ja wi ły się sy -
gna ły, że są szan se na wy ha mo wa nie złych
ten den cji w go spo dar ce ry nek wpadł w eufo -
rię, gdyż uznał, że ska la wcze śniej szych
spad ków by ła prze sa dzo na, i że naj gor sze już
za na mi. Ostat nie da ne o suk ce sach pro duk -
cji w prze my śle ame ry kań skim wpły nę ły opty -
mi stycz nie na Wall Stre et. Jak twier dzą ana -
li ty cy fi nan so wi z glo bal nej go spo dar ki wy ni -
ka, że świat wy cho dzi z kry zy su. Ow szem po -
ja wi ły się da ne o wzro ście licz by wnio sków
o kre dy ty hi po tecz ne za oce anem oraz
o spad ku licz by roz po czę tych bu dów i wy da -
nych ze zwo leń na bu do wę, ale nie wpły nę ły
one na sy tu acje wa lu ty. Da ne z ame ry kań skie -
go ryn ku nie ru cho mo ści po ka zu ją jak sil nie
oży wie nie jest uza leż nio ne od sty mu la cji
z ze wnątrz (po mo cy rzą do wych). Ma le je licz -
ba wy da nych po zwo leń na bu do wę. Na ryn -
ku wa lu to wym eu ro do lar ostat nio się kon so -
li do wał, co by ło sto sun ko wo sil nym za cho wa -
niem po ostat nich znacz nych wzro stach. Na -
dal trud nym przy pad kiem są wciąż pro ble my
kra jów pe ry fe ryj nych stre fy eu ro. Ostat nio cho -
dzi ło o Por tu ga lię i Hisz pa nię, któ rych ob li ga -
cje ta nia ły. To ko lej ne punk ty za pal ne, któ re
mo gą wy buch nąć na styl grec ki. Eu ro pej ski
Pro gram Sta bi li za cyj ny w kwo cie 750 mld eu -
ro po pra wia sy tu ację.

– W ostat nich la tach Sta ny Zjed no czo -
ne z po zy cji du że go im por te ra ga zu na tu -
ral ne go wy su nę ły się na po zy cję bli ską
unie za leż nie nia od te go su row ca – dzię ki
roz wo jo wi sek to ra ga zu łup ko we go. Fir my

ame ry kań skie po przez pra ce ba daw czo -in -
no wa cyj ne po tra fi ły roz wi nąć i wdro żyć no -
we tech no lo gie, uwal nia jąc gaz łup ko wy ja -
ko źró dło ener gii. Nie daw no w Pol sce od -
by ła się kon fe ren cja mię dzy na ro do wa
na ten te mat. Czy in we sty cje pol sko -ame -
ry kań skie po zwo lą na roz wią za nie pro ble -
mu do staw ga zu ziem ne go w Pol sce?

– W la tach 2004-08 pro duk cja ga zu z łup -
ków bi tu micz nych w USA po tro iła się. Obec -
nie Ame ry ka nie wy prze dzi li Ro sję i sta li się naj -
więk szy mi pro du cen ta mi ga zu w świe cie.
Fir my ame ry kań skie po przez pra ce ba daw czo -
-in no wa cyj ne po tra fi ły roz wi nąć i wdro żyć no -
we tech no lo gie, uwal nia jąc gaz łup ko wy ja ko
źró dło ener gii. Są dzę, że per spek ty wy no we -
go pol sko -ame ry kań skie go part ner stwa – part -
ner stwa obej mu ją ce go in no wa cyj ność, in -
we sty cje i przed się bior czość – na kie ro wa ne -
go na re ali za cję wspól ne go in te re su, ja kim jest
roz wój czyst szych, róż no rod nych i bez piecz -
nych źró deł ener gii” są na praw dę obie cu ją ce.
We dług po wszech nie pa nu ją cej opi nii, ska ły
w Pol sce są bo ga te w zło ża ga zu łup ko we go.
W Pol sce obec ne są już naj więk sze ame ry -
kań skie fir my z sek to ra naf to wo -ga zo we go,
przy uży ciu naj now szych tech no lo gii ba da jąc
na miej scu opła cal ność uzy ski wa nia ga zu
z łup ków.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA

AAROn� DA�VIET obec nie peł ni funk cję kon su la
w Kon su la cie Ge ne ral nym Sta nów Zjed no czo nych
w Kra ko wie. Od dwóch lat spra wu je nad zór
nad sek cją wi zo wą oraz ko or dy nu je dzia ła nia kon -
su lar ne w re gio nie ślą skim. Aaron Da viet jest ab -
sol wen tem Flo ry da Sta te Uni ver si ty w za kre sie eko -
no mii i sto sun ków mię dzy na ro do wych. W po -
przed nich la tach był m. in. przed sta wi cie lem kor -
pu su dy plo ma tycz ne go ds. Po li tycz nych i Eko no micz -
nych w Miń sku na Bia ło ru si. Peł nił rów nież funk -
cję kon su la w sek cji wi zo wej w Win dho ek w Na -
mi bii, gdzie był od po wie dzial ny za ko or dy na cję pro -
gra mu „$100 mi lion HIV/AIDS”. W Na mi bii współ -
pra co wał rów nież z afry kań ski mi or ga ni za cja mi rzą -
do wy mi i po za rzą do wy mi oraz śro do wi ska mi biz -
ne su w za kre sie wal ki z epi de mią HIV i AIDS (je go
spe cjal ność bo wiem to ochro na zdro wia).
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Gdy kli mat sza le je

Zmia ny kli ma tu wi dać na na szych oczach.
Zda niem Ste phe na Haw kin ga, jed ne go z naj -
wy bit niej szych współ cze snych na ukow ców
bry tyj skie go fi zy ka i ko smo lo ga, ba da cza ta -
jem nic wszech świa ta – glo bal ne ocie ple nie
jest obec nie naj więk szym za gro że niem dla
ludz ko ści. Więk szym od ter ro ry zmu, więk -
szym na wet od wszyst kich ar se na łów ją dro -
wych ra zem wzię tych.

Tych słów nie ba ga te li zu ją dziś na wet zwy -
kli lu dzie, bo skut ki ocie pla nia się kli ma tu do -
ty ka ją ich bez po śred nio, w każ dym nie mal za -
kąt ku ziem skie go glo bu. Mo że my nie in te re so -
wać się top nie ją cy mi lo dow ca mi czy dra ma tem
niedź wie dzi po lar nych, ale trą by po wietrz ne i na -
wał ni ce, na prze mian su sze i ka ta stro fal ne po -
wo dzie po wta rza ją ce się z co raz więk szą czę -
sto tli wo ścią są groź nym ostrze że niem. Eks tre -
mal ne zja wi ska po go do we już nio są śmierć
i cier pie nie mi lio nom lu dzi za rów no w kra jach
roz wi ja ją cych się i w Eu ro pie. Wy star czy przy -
po mnieć fa lę upa łów z 2003 ro ku, któ ra we Fran -
cji, Niem czech i Wiel kiej Bry ta nii za bi ła co naj -
mniej 35 ty się cy lu dzi. 

Mi ja ją ce la to do star czy ło tak że Po la kom aż
nad to wie le do wo dów, ma ją cych zwią zek z ocie -
pla niem się kli ma tu. Co raz do kucz liw sze eks tre -
mal ne zja wi ska po go do we, z po wta rza ją cy mi się
w bar dzo krót kim cza sie po wo dzia mi, na ra zi ły
nasz kraj, go spo dar kę na wie lo mi liar do we stra -
ty. Trud no też so bie wy obra zić, by Pol ska
na dłuż szą me tę mo gła nor mal nie funk cjo no wać
pod czas „afry kań skie go” la ta.

Pro gno zy

We dług ame ry kań skiej Kra jo wej Agen cji
do spraw Oce anów iAt mos fe ry, któ ra kli ma tycz -
ne po mia ry po wierzch ni Zie mi wy ko nu je od 1880
ro ku – mi nio ne pół ro cze 2010 r. by ło do tąd naj -
cie plej szym okre sem w ca łej hi sto rii tych ba dań.
Na do da tek nie spo wo do wa nym wzmo żo ną
ak tyw no ścią słoń ca.

Wzrost tem pe ra tu ry na po wierzch ni na sze go
glo bu od stycz nia do po ło wy 2010 ro ku wy niósł
w po rów na niu ze śred nią wie lo let nią tem pe ra tu - Jak�w Pol�sce�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�są�od�na�wial�ne�źró�dła�ener�gii

Zie lo ne świa tło
dla od na wial nych
źró deł ener gii

rą aż 0, 68 stop nia Cel sju sza. Tyl ko w czerw cu
br. słu pek rtę ci osią gnął śred nią tem pe ra tu rę te -
go mie sią ca w wy so ko ści 16, 2 stop ni C., tj. o 1,22
stop nie Cel sju sza wię cej niż w XX wie ku. To nie -
bez piecz ny skok zwa żyw szy, że ostat ni re kord
miał miej sce w 1998 ro ku, ale śred ni wzrost tem -
pe ra tu ry był wy raź nie niż szy. 

Wyż szą tem pe ra tu rę w pierw szym pół ro czu
od no to wa no za rów no wAfry ce jak iArk ty ce, Sta -

nach Zjed no czo nych, Ka na dzie czy Ro -
sji. I na tym nie ko niec. Nie by wa ła fa la upa łów,
któ rą od czu li śmy rów nież u nas, do tknę ła tak że
Eu ro pę, Ame ry kę Po łu dnio wą i Azję. Wie le
wska zu je na to, że obec ny rok za pi sze się jak naj -
cie plej szy w ca łej hi sto rii me te oro lo gii. 

Głów ną przy czy ną prze wa ża ją cej czę ści te -
go ocie ple nia jest nad mier na emi sja dwu tlen -
ku wę gla, po wo do wa na spa la niem pa liw ko pal -
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nych: wę gla, ro py i ga zu. Je śli stę że nie te go ga -
zu na dal bę dzie ro snąć, a śred nia tem pe ra tu -
ra po wie trza pod nie sie się o 2 stop nie Cel sju -
sza w sto sun ku do cza sów epo ki przed prze my -
sło wej czy li po ło wy XVIII wie ku, zja wi sko to cał -
ko wi cie wy mknie się nam spod kon tro li. Nie bez -
pie czeń stwo jest re al ne, je śli nie usta bi li zu je -
my emi sji ga zów szklar nio wych z dwu tlen kiem
wę gla na cze le. 

Glo bal na, rocz na, emi sja dwu tlen ku wę gla
do at mos fe ry się ga po nad 35 mi liar dów ton w cią -
gu ro ku. Da je to 5 ton te go ga zu w prze li cze niu
na gło wę miesz kań ca Zie mi. 

Eko lo dzy py ta ją...

Eko lo dzy, tak że w na szym kra ju, co raz
gło śniej py ta ją: co jesz cze mu si się wy da rzyć,
by śmy za czę li wła ści wie re ago wać na zja wi -
ska ocie pla ją ce go się kli ma tu, któ rych nie da
się przy pi sać wy łącz nie czyn ni kom na tu ral nym.
Dla te go po wstrzy ma nie zmian kli ma tycz nych
wy ma ga przede wszyst kim praw dzi wej re wo -
lu cji ener ge tycz nej. Czy li wy raź ne go zmniej -
sze nia wy ko rzy sta nia wę gla, ro py i ga zu
na rzecz od na wial nych źró deł ener gii i zwięk -
sze nia efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ogrom ną
ro lę od gry wa czas. Trze ba dzia łać szyb ko.
Rów nie waż ne jest glo bal ne za an ga żo wa nie
do słow nie wszyst kich: po li ty ków, na ukow ców
i zwy kłych oby wa te li.

Nie ste ty, naj więk si „pro du cen ci” ga zów szklar -
nio wych, czy li kra je o naj więk szym roz wo ju, jak
Chi ny, In die, Sta ny Zjed no czo ne nie bar dzo „się
pa lą” do te go przed się wzię cia, nie chcąc za ak -
cep to wać ogra ni czeń go spo dar czych. 

Unia da je przy kład

Ina czej re agu je Eu ro pa. Re duk cja emi sji ga -
zów cie plar nia nych sta ła się w ostat nich la tach
jed nym z prio ry te tów po li ty ki Wspól no ty Eu ro -
pej skiej. Przed trze ma la ty Ra da Eu ro py przy -
ję ła pa kiet kli ma tycz no -ener ge tycz ny, na zy wa -
ny skró to wo: „3 x 20 proc. + 10 proc.” Zo bo -
wią zu je on wszyst kie pań stwa człon kow skie
do re duk cji dwu tlen ku wę gla, we dług te go wzor -
ca. Ozna cza on zmniej sze nie emi sji ga zów cie -

plar nia nych o 20 proc. po ni żej po zio mu z 1990
ro ku; zwięk sze nie o 20 proc. udzia łu ener gii po -
cho dzą cej ze źró deł od na wial nych w cał ko wi -
tym jej zu ży ciu w ro ku 2020 (dla Pol ski wskaź -
nik ten wy no si 15 proc.!); wzrost efek tyw no ści
ener ge tycz nej o 20 proc w od nie sie niu do pro -
gnoz na 2020 rok oraz osią gnię cie 10 – pro -
cen to we go udzia łu bio pa liw w ogól nej kon -
sump cji pa liw trans por to wych. 

Ko lej ne pro po zy cje Unii idą jesz cze da -
lej – ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych
nie o 20, lecz o 30 proc. w sto sun ku do ro ku 1990.
Nie ma na to zgo dy ta kich kra jów jak Pol ska, któ -
rej po trze by ener ge tycz ne za bez pie cza w 90
proc. wę giel. 

Nie zmie nia to fak tu, że pa kiet in te gru je po -
li ty kę kli ma tycz ną i ener ge tycz ną Unii Eu ro pej -
skiej, wy zna cza no wy, bar dziej kom plek so wy
spo sób za rzą dza nie emi sja mi ga zów cie plar nia -
nych. Jest też unij nym zo bo wią za niem Wspól -

no ty do uczest ni cze nia w glo bal nym po dzia le za -
dań w re duk cji za nie czyszczń po wie trza i bar -
dziej efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia ener gii
z za so bów na tu ral nych.

Czy sta ener gia

Pa kiet kli ma tycz no -ener ge tycz ny jest też
prio ry te tem dla pol skie go rzą du. Przy naj mniej
w czę ści do ty czą cej od na wial nych źró deł ener -
gii. Świad czą o tym za pi sy m.in. w „Po li ty ce
ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku”, „Wie lo let -
nim pro gra mie pro mo cji bio pa liw lub in nych pa -
liw od na wial nych na la ta 2008-2014”, w Kra jo -
wym Pla nie Dzia łań w sek to rze ener ge ty ki, itp.
Wszyst kie do ku men ty rzą do we ak cep tu ją sko -
ko wy wzrost OZE!

Pod ko niec czerw ca br. re sort go spo dar ki
przed sta wił do kon sul ta cji pro jekt „Za ło żeń Na -
ro do we go Pro gra mu Re duk cji Emi sji Ga zów
Cie plar nia nych”, ja ko nie zbęd ny wa ru nek
do wdra ża nia przez nasz kraj unij ne go pa kie -
tu. Wy ma ga to du że go wy sił ku or ga ni za cyj ne -
go, lo gi stycz ne go i in we sty cyj ne go. Naj więk -
szym obec nie za da niem jest im ple men to wa nie,
czy li do sto so wa nie idei pa kie tu do pol skie go
pra wa, przy go to wa nie no wych re gu la cji, prze -
pi sów. Ze wzglę du na prze sta rza ły mo del
ener ge ty ki, opar tej w 90 proc. na wę glu,
do ogra ni cze nia emi sji dwu tlen ku wę gla star -
tu je my z gor szej po zy cji niż bo ga te kra je „sta -
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rej” Unii. Spóź nia my się z re ali za cją pa kie tu już
na star cie. Do koń ca ro ku nie zdo ła my uzy -
skać 7,5-pro cen to we go udzia łu ener gii, po cho -
dzą cej ze źró deł od na wial nych w bi lan sie
ener gii elek trycz nej. 

Za pa li ło się jed nak dla niej zie lo ne świa -
tło! Wy star czy spoj rzeć na ma pę Pol ski z jej
wy ko rzy sty wa ny mi OZE. Wi dać na niej po -
je dyn cze wia tra ki i far my wia tro we, za sie wy
ro ślin ener ge tycz nych i bio ga zow nie, wy ko -
rzy sty wa nie ener gii słoń ca i wo dy. W za leż -
no ści od lo kal nych wa run ków, na co raz
więk szą ska lę. W ostat nich la tach zie lo nej
ener gii wy raź nie przy by ło. Naj bar dziej dy na -
micz nie roz wi ja się ener ge ty ka wia tro wa
i to jest to do pie ro po czą tek jej in we sty cyj -
ne go bo omu. Do 2020 ro ku, zgod nie z pro -
gra mem rzą do wym, po wsta ną set ki bio ga -
zow ni rol ni czych. Nie bez zna cze nia jest ro -
sną ce za in te re so wa nie Po la ków in sta la cja -
mi so lar ny mi, do fi nan so wy wa ni przez pań -
stwo tak że oso bom fi zycz nym i wspól no tom
miesz ka nio wym. Nie ma na tej ma pie bia łych
plam. Są za to li de rzy w pro duk cji OZE z róż -
nych czę ści Pol ski. 

Naj wię cej bio ga zu wy twa rza obec nie wo je -
wódz two ślą skie; ener ge ty ka wia tro wa jest spe -
cjal no ścią wo je wódz twa za chod nio por skie go
i po mor skie go; w po zy ski wa niu ener gii z bio ma -
sy przo du je wo je wódz two ma zo wiec kie i po mor -
skie; pod kar pac kie, co oczy wi ste w naj więk szym
stop niu ko rzy sta z ener gii wo dy. Ta ma pa cią gle
się zmie nia na plus, mi mo prze szkód, na ja kie
jesz cze na po ty ka ją in we sto rzy. 

Po wo dy do du my ma w tej dzie dzi nie tak że wo -
je wódz two ślą skie. Jest kra jo wym li de rem w pro -
duk cji ko lek to rów sło necz nych wy so kiej ja ko ści. 

W co raz więk szym stop niu wy ko rzy stu je te no -
śni ki ener gii od na wial nej, któ re są tu naj bar dziej
do stęp ne. W aglo me ra cji bio gaz wy sy pi sko wy

i z oczysz czal ni ście ków, na te re nach rol nych, któ -
re po kry wa ją po ło wę po wierzch ni na sze go re gio -
nu – bio ma sę i bio gaz rol ni czy. 

Cen trum Ener gii Od na wial nej w Kost ko wi -
cach, wy bu do wa ne na po trze by Za kła du Do -
świad czal ne go In sty tu tu Zoo tech ni ki Pań stwo -
we go Za kła du Ba daw cze go w Grodź cu Ślą skim
po ka zu je, że wieś mo że ko rzy stać z czy stych
i ta nich źró deł ener gii. Dwa szpi ta le: Wo je wódz -
ki szpi tal Spe cja li stycz ny im. NMP w Czę sto -
cho wie oraz na zy wa ny sło necz nym – Szpi tal
Reu ma to lo gicz no -Re ha bi li ta cyj ny w Ustro -
niu – to przy kła dy wy ko rzy sta nia czy stej ener -
gii z efek ta mi nie tyl ko eko lo gicz ny mi, ale i eko -
no micz ny mi. Nie ty le mo da na od na wial ną ener -
gię, co wy so kie do pła ty m. in. do ko lek to rów sło -
necz nych tak że dla osób fi zycz nych, spra wi -
ły, że co raz po wszech niej za czy na my w nią in -
we sto wać.

Po moc fi nan so wą na za sa dach kon kur su
ofe ru ją in we sto rom: Na ro do wy i Wo je wódz kie
Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Moż na ją po zy ski wać z „Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko, Re gio nal -
nych Pro gra mów Ope ra cyj nych czy Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów  

JO LAN TA KAR MAŃ SKA

Na�zy�wa�ny�sło�necz�nym�–�Szpi�tal�Reu�ma�to�lo�gicz�no�-Re�ha�bi�li�ta�cyj�ny�w Ustro�niu
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